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«مقدمة»

ينــص الدســتور املــري عــى أن ميثــل اإلنفــاق عــى التعليــم نســبة ال تقــل عــن  6٪مــن
عــا .وعــى الرغــم
إجــايل الناتــج املحــي ،شــاملة التعليــم الجامعــي وقبــل الجامعــي م ً
مــن أن النســبة ال تــزال ضئيلــة ،مقارنــة باحتياجــات نظــام التعليــم املرصي ونســبة الشــباب
مــن الســكان مــا يزيــد مــن االحتيــاج للتعليــم األســايس ،مل تلتــزم الدولــة بالترشيــع
الدســتوري ومــا كفلــه مــن اســتحقاقات لإلنفــاق عــى التعليــم 1.فمــع إقــرار املوازنــة
املعتمــدة للعــام املــايل  ،2017-2016تحايــل مجلــس النــواب عــى رضورة رفــع معــدالت
كل مــن مخصصــات قطــاع
عــا الحــرج عــن الحكومــة ،بعــد أن دمــج ً
اإلنفــاق عــى التعليــم ،راف ً
عــم اشــراكات الطلبــة واملنــح الدراســية مــن وزارة
الشــؤون الثقافيــة يف األزهــر ،و َ
د ْ
التضامــن االجتامعــي ،ومخصصــات الهيئــة القوميــة لضــان جــودة التعليــم ،ونصيــب
القطــاع مــن فوائــد خدمــة الديــن ملوازنــة قطــاع التعليــم ،لتدخــل كل هــذه املخصصــات
ســويًا يف ميزانيــة واحــد ،وهــو مــا مل يحــدث يف موازنــات األعــوام الســابقة ،لكــن يبــدو
جــا تســر عليــه االلتزامــات املاليــة الحكوميــة فيــا بعــد؛ لتحقيــق االلتــزام
أنــه ســيكون نه ً
2
الصــوري باالســتحقاقات الدســتورية ،دون زيــادة حقيقيــة يف االســتثامر يف التعليــم.
ويف ظــل ركــود االســتثامر الحكومــي يف مجــال التعليــم ،أصبــح التعليــم ســلعة ال ينفــق
عليهــا إال املقتــدر ماديًــا ،ويحــرم منهــا املاليــن مــن املواطنــن غــر املتيرسيــن.
«تجميــد اإلنفــاق عــى التعليــم» ليســت بالسياســة الجديــدة عــى الحكومــة املرصيــة،
فقــد بــدأ التقليــص املنهجــي لإلنفــاق عــى التعليــم مــع بــدء تطبيــق سياســات الســوق
الحــر يف الســبعينيات ،والتــي أدت إىل ازدهــار القطــاع الخــاص ،ليصبــح طرفًــا رئيســيًا
يف تقديــم الخدمــة التعليميــة بجانــب الحكومــة للفئــات القــادرة عــى رشاء خدمــات
التعليــم .ومــع اســتمرار عجــز الدولــة عــن دعــم التعليــم ماليًــا ،أعلــن وزيــر االســتثامر
الســابق «أرشف ســلامن» يف أحــد املؤمتــرات الدوليــة ،نيــة الحكومــة ”تحريــر“ قطــاع
التعليــم ،وقــر دور الدولــة عــى املراقبــة والتنظيــم والتحكــم يف األســعار ،دون
تقديــم الخدمــات التعليميــة 3.وأخــذ «تحريــر التعليــم» طرقًــا متعــددة ،كان آخرهــا بــدء
دا إىل القانون رقــم  68لســنة  2010والئحته
الحكومــة التعــاون مــع القطــاع الخــاص ،اســتنا ً
التنفيذيــة ،لبنــاء املــدارس الخاصــة ،وذلــك عــن طريــق توفــر  200قطعــة أرض كمرحلــة
مــا ،وتســهيل
أوىل 4،وألــف مدرســة مــع بدايــة عــام  20185كحــق انتفــاع ملــدة  40عا ً
اإلجــراءات والترشيعــات الخاصــة بالتعليــم الخــاص ،مثــل :اســتثناء املــدارس الدوليــة مــن
6
قانــون رضيبــة القيمــة املضافــة.
 1املركز املرصي للحقوق االقتصادية واالجتامعية« ،مرشوع موازنة  ..17-2016زيادة يف االستثامر وتساؤالت حول تحقيق
العدالة االجتامعية»12 ،يونيو https://goo.gl/oCEthp .2016
 2بيسان كساب« ،مرص تصعد «الفضاء» دون تعليم أو بحث علمي ..اإلنفاق الحكومي عىل كل املراكز البحثية ال يتعدى 7.76
مليار جنيه» ،مدى مرص 7 ،أغسطس https://goo.gl/3hYxYW ،2016
حمد واحمد مصطفي وعبري الرضير « ،وزير االستثامر ،الحكومة تخطط لتحرير قطاع التعليم» ،الوطن7 ،
 3اسامعيل ّ
سبتمرhttps://goo.gl/czKz41،2015
 4محمود طه حسني ،وزيرالتعليم 200 :قطعة أرض للمرحلة األوىل مبرشوع االستثامر يف التعليم ،اليوم السابع28 ،
أغسطس https://goo.gl/nyyQOX .2016
 5املرشوع القومي لبناء وتشغيل مدارس املشاركة املتميزة للغات بنظام املشاركة مع القطاع الخاص مذكرة معلومات -
أغسطس  ،2016وزارة الرتبية والتعليم ،صفحة https://goo.gl/wkcH23 ،٨
 6محمد يوسف« ،النواب» يعفي املدارس الدولية و»خدمات التعليم» من رضيبة القيمة املضافة ،جريدة الوطن14 ،
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متثــل هــذه املامرســات اســتمرا ًرا لتوجــه الدولــة نحــو رفــع اليــد عــن تقديــم الدعــم
للخدمــات التعليميــة ،وتــرك األمــر لــأرس لإلنفــاق عــى تعليــم ذويهــم ،كل بحســب قدرتــه
املاليــة .ويتحــول التعليــم بهــذه الطريقــة مــن حــق تكفلــه الدولــة ويكفلــه الدســتور
املــري لكافــة املواطنــن ،إىل ســلعة يحكمهــا الســوق وآليــات العــرض والطلــب،
وميولهــا املســتثمرون.
لكــن مــن يســتطيع أن يتحمــل عــبء اإلنفــاق عــى التعليــم؟ تســعى هــذه الورقــة إىل
أي فئــات األرس ،مبختلــف خلفياتهــم االقتصاديــة واالجتامعيــة
بحــث هــذا الســؤال تحديـ ًداُّ :
والثقافيــة ،تقــدر عــى رشاء خدمــات التعليــم؟ ومــا الــدور الفعــي للحكومــة فيــا
يتعلــق بهــذه الخدمــات يف ظــل سياســاتها الحاليــة لـ»تحريــر قطــاع التعليــم»؟ 7وهــل
يشــمل هــذا الــدور اإلنفــاق عــى أبســط ركائــز العمليــة التعليميــة ،كاملبنــى املــدريس،
يف ظــل ارتفــاع أســعار البنــاء والتشــييد ،وتوفــر األرايض لبنــاء الفصــول؟ كيــف تطــور
دور الدولــة القامئــة عــى املــدارس العامــة التــي تغطــي أنحــاء الجمهوريــة يف ظــل
سياســة تحريــر التعليــم؟ وإذا مل تكــن الحكومــة قامئــة عــى هــذا الــدور ،فمــن ينفــق
عــى التعليــم إذن؟
را نتطــرق إىل النظــام الرضيبــي للتعليــم الخــاص ومــدى تأثــر قانــون رضيبــة القيمــة
املضافــة عــى العمليــة التعليمــي وباألخــص الفئــات املهمشــة اقتصاديــا والطبقــة
املتوسطة.
•التعليم :من املجانية إىل التسليع:
يرتبــط مبــدأ مجانيــة التعليــم ارتباطًــا وثيقًــا بالفــرة النارصيــة بعــد ثــورة  1952يف
مــر ،بالتــوازي مــع الحــركات العامليــة املطالبــة بتعميــم التعليــم عــى جميــع أفــراد
املجتمــع وإتاحتــه مجانًــا دون اســتثناء أحــد بنــا ًء عــى وضعــه االقتصــادي أو االجتامعــي
أو الجغــرايف .ت ُرجــم ذلــك عــى مســتوى املؤسســات والعالقــات الدوليــة عامليًــا عــن
طريــق املواثيــق واالتفاقيــات الدوليــة التــي أكــدت أن التعليــم حــق إنســاين ،وكان
مــن أوائــل وأهــم تلــك االتفاقيــات ”العهــد الــدويل للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة
والثقافيــة“ الــذي وقعــت عليــه جمهوريــة مــر العربيــة عــام  ،1967وصدقــت عليــه عــام
8
.1982
اتخــذت الحكومــة يف الفــرة األوىل لحكــم جــال عبــد النــارص وحتــى حــرب 1967مجموعــة
مــن القــرارات لتفعيــل مبــدأ الحــق يف التعليــم ،وكانــت مجانيــة التعليــم -االبتــدايئ
خصوصــا -مــن العنــارص الرئيســية التــي اســتند إليهــا النظــام النــارصي للرتويــج لفكــرة
ً
رشة ببنــاء دولــة ذات
العدالــة االجتامعيــة ،باعتبــار أن االســتثامر يف التعليــم يرتبــط مبــا ً
قاعــدة اقتصاديــة صلبــة .وقــد حظــى النظــام النــارصي مبســاندة شــعبية واســعة يف
أغسطس https://www.elwatannews.com/news/details/1326238 ،2016
 7إن املقصود بـ النيوليربالية هي سياسات السوق التي ترتك االقتصاد والخدمات االجتامعية للقطاع الخاص ،وتحد من دور
الدولة متاما من خالل التخيل عن دورها يف توفري الخدمات االجتامعية ،وتتحول مصلحة الدولة يف حامية القطاع الخاص.
 8الجمعية الوطنية لحقوق االنسان ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،مركز املعلومات ،العهد الدويل الخاص بالحقوق
االقتصادية واالجتامعية والثقافيةhttps://goo.gl/11VKhh.
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تلــك الفــرة جــراء اهتاممــه بالتعليــم 9،لكــن الصــورة اختلفــت بعــد حــرب  1967وحتــى
نهايــة فــرة الحكــم النــارصي ،فانحــدرت مخصصــات التعليــم يف ميزانيــة الدولــة بالتزامــن
مــع ارتفــاع الكثافــة الســكانية والتضخــم ،لتوضــع مــر عــى أول طريــق تفكيــك نظــام
10
الرعايــة التعليميــة الــذي أقامتــه الدولــة.
ومــع التغــرات السياســية وبدايــة حكــم جديــد يف عهــد الســادات ،بــدأت الدولــة تطبــق
سياســات تحريــر األســواق واالقتصــاد ،يصحبهــا سياســات تقشــف تســعى للســيطرة عــى
عجــز ميزانيــة الدولــة .وهــو مــا أثــر بطبيعــة الحــال عــى قطــاع التعليــم ،الــذي تقلصــت
مخصصاتــه املاليــة ل ُيعــاد توجيههــا إىل بنــود ذات طبيعــة أكــر اســتهالكية .بــدأت الدولة
يف تبنــي سياســة دفــع التكلفــة مقابــل الخدمــة ،وهــي سياســة تــرى أن التعليم ســلعة
ـول لجميــع املواطنــن 11.وكانــت إجــراءات اإلصــاح
قــا مكفـ ً
ت ُعــرض يف الســوق ،وليســت ح ً
االقتصــادي التــي بــدأ تطبيقهــا عــام  1991يف عهــد مبــارك بدعــم مــن صنــدوق النقــد
الــدويل ،واملعروفــة باســم ”برنامــج التكييــف الهيــكيل“ (Structural Adjustment
مدخــا رئيســيًا للسياســات النيوليرباليــة التــي اتبعتهــا الحكومــة يف
ً
،)Program - SAP
12
رســم سياســتها االقتصاديــة آنــذاك .مالــت تلــك السياســات إىل تقليــل املخصصــات
م انخفضــت رواتــب
املاليــة للخدمــات العامــة ،وعــى رأســها الصحــة والتعليــم ،ومــن ث ـ َّ
املعلمــن ،وضعفــت البنيــة التحتيــة التعليميــة بالتزامــن مــع ارتفــاع كثافــات الفصــول ،مــا
أدى إىل تــردي نوعيــة التعليــم الحكومــي الرســمي .يف الوقــت نفســه ،انفتــح مجــال
االســتثامر يف التعليــم مــن قبــل القطــاع الخــاص ليعــوض غيــاب الجــودة واملهــارات بــن
جــدران القطــاع الحكومــي ،لكــن مقابــل رســوم ومرصوفــات تقــر التعليــم مرتفــع الجودة
عــى الفئــات التــي متلــك القــدرة املاليــة لرشائــه ،وكانــت النتيجــة أن أصبــح اإلنفــاق عــى
التعليــم كحصــة مــن الدخــل الســنوي لــأرس يف املراتــب األوىل عــى قامئــة اإلنفــاق
األرسي حســب املصــادر الرســمية.
•األعىل إنفاقًا واألكرث شأنًا:
يف ظــل التحــوالت االقتصاديــة وتدهــور أوضــاع املــدارس الحكوميــة ،أصبــح اإلنفــاق عــى
التعليــم مســؤولية األرسة ،وأصبــح تــرب األبنــاء مــن التعليــم مصــر مــن ال يتحمــل عــبء
هــذا اإلنفــاق .ففــي املســح الســكاين األخــر لتعــداد الســكان لعــام  ،2017اتضحــت ثالثــة
أســباب رئيســية للتــرب مــن التعليــم ،وتتمثــل يف :عــدم رغبــة الفــرد يف التعليــم
كســبب أول ،وعــدم رغبــة األرسة يف تعليــم ذويهــم كســبب ثــاين ،ثــم جــاءت الظــروف
املاديــة للفــرد أو األرسة يف املرتبــة الثالثــة .قــام هــذا املســح عــى عينــات بــن ســني
مــا.
 20-6عا ً

Harby, M.K, Afifi, M.E. (1958). Education in Modern Egypt. International Review of ---Education. Vol. 4, No. 4 9
.Springer .439-(1958), pp. 423
Waterbury, J (1983). The Egypt of Nasser and Sadat: The Political Economy of Two ---Regimes. Princeton: 10
Princeton University Press
ibid 11
El Mahdi, R. (2012). Against marginalization: worker, youth, and class in the 25 January revolution. “Marginality 12
.and Exclusion in Egypt”. Page 123- 147
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حســب املســح ،تــرب  17.8٪مــن مجمــوع املترسبــن مــن التعليــم بســبب ظــروف
ماديــة واقتصاديــة .13فمــع زيــادة األســعار ومتطلبــات الحيــاة ،وزيــادة مصاريــف التعليــم
املختلفــة ،أصبحــت احتياجــات أخــرى كالطعــام واملســكن والرعايــة الصحيــة تســيطر عــى
ميزانيــة األرس ،وحالــت دون االنفــاق عــى التعليــم يف ظــل تقلــص دور الدولــة واالحتيــاج
إلنفــاق األرس عــى تعليــم ذويهــم.14
أﺧﺮى
اﻧﻔﺼﺎل اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ
اﻻﻋﺎﻗﺔ
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ﺗﻜﺮار اﻟﺮﺳﻮب
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40

35

30

25

15

20

10

5

0

ولكــن مــن املالحــظ أن مثــة تفاوتــات طبقيــة يف نســب اإلنفــاق عــى التعليــم ،تشــر
إيل أن التعليــم ســلعة ال يشــريها إال امليســورون .وعــى ســبيل املثــال ،بلــغ متوســط
ـا عــام  2015نســبة  55.6٪مــن مجمــل
اإلنفــاق عــى التعليــم مــن قبــل الـــ 90٪األدىن دخـ ً
15
إنفــاق األرس عــى التعليــم ،بعدمــا كان يصــل إىل  61%يف عــام  .2013ويعنــي هــذا
أن نســبة إنفــاق معظــم الســكان تنخفــض باســتمرار يف مقابــل رشيحــة الـــ 10%األعــى
ـا ،والتــي تنفــق قرابــة  44.3٪يف  ،2015بعدمــا كان إنفاقهــا يقــدر بـــ 39٪فقــط عــام
دخـ ً
 .2013انخفضــت إذًا نســبة اإلنفــاق عــى التعليــم إىل  90%مــن األرس بواقــع  5.6%يف
ـا بنســبة  5.3%يف الفــرة نفســها.16
عامــن فقــط ،بينــا ارتفعــت للـــ 10%األعــى دخـ ً

 13الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء « ،تعداد مرص  ،2017أول تعداد إلكرتوين يف تاريخ التعدادات املرصية» ،صفحة .3
 14الجهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء« ،بحث الدخل واإلنفاق واالستهالك لعام ،2015سبتمرب  ،2016صفحة صفحة ،2
متوسط اإلنفاق السنوي لألرسة )بالجنيه( طبقا ملجموعات اإلنفاق الرئيسية  ،وفقا ملحل اإلقامة(حرض  /ريف)
 15املركز املرصي للحقوق االقتصادية واالجتامعية« ،مراحل التعليم املرصي 19 ،فرباير  ،2017صفحة http://ecesr.org/ .4
Education-fact-sheet.pdf/02/wp-content/uploads/2014
 16الجهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء« ،بحث الدخل واإلنفاق واالستهالك لعام  ،2015سبتمرب ،2016صفحة صفحة ،314
جدول  4-3متوسط اإلنفاق السنوي عيل التعليم بالجنيه (لألرس التي لديها أفارد ملتحقني بالتعليم حاليا) طبقا لبنود
االنفاق  ،وفقا لفئات اإلنفاق السنوي لألرسة  -جملة الجمهورية
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ويكمــن الســبب الرئيــي يف ازديــاد حجــم الفجــوة يف اإلنفــاق عــى التعليــم بــن
دخــا يف ارتفــاع تكاليــف الرســوم واملرصوفــات الدراســية التــي
ً
األعــى واألقــل
يختلــف حســب نــوع املدرســة (حكومــي أو خــاص أو دويل) ،إذ ت ُلحــق الرشيحــة األعــى
أبناءهــا باملــدارس األكــر كلفــة ،مــا يزيــد حجــم إنفاقهــا النســبي بدرجــة كبــرة،
بينــا ال تســتطيع الرشائــح األخــرى مجــاراة زيــادة األســعار يف الخدمــات التعليميــة،
حــا.
ً
دخــا ويصبــح التــرب
ً
فتقــل نســب إنفاقهــا مقابــل الرشيحــة األكــر
عامــا مل ً
إذن ،فالحصــول عــى التعليــم يف مــر يتطلــب املــوارد ،فنجــد أن  10٪مــن الســكان
ينفقــون عــى التعليــم مــا ينفقــه باقــي الســكان مجتمعــن (أي الـــ  90٪األقــل إنفاقًــا).
ويطلعنــا مزيــد مــن التحليــل عــى أهميــة دور مهنــة رب األرسة يف تحديــد نســب اإلنفــاق
عــى التعليــم ،إذ يتضــح أن الفئــات التــي متتهــن الوظائــف العليــا وتحمــل رأس املــال
ـا .فجــاء يف املرتبــة األوىل
الثقــايف 17تنفــق أكــر مــن ذوي املهــن األقــل شــأنًا ودخـ ً
رجــال الترشيــع وكبــار املســؤولني واملديــرون مبتوســط إنفــاق حجمــه  7903.6جنيهــات
ســنويًا ،ويليهــم األخصائيــون يف املهــن العلميــة مبتوســط يبلــغ  7488.9جنيهــات،
وهــذا يف مقابــل املزارعــن وعــال الزراعــة والعاملــن بالصيــد ،الذيــن جــاؤوا يف
املرتبــة األخــرة مبتوســط  1620.4جنيهــات ســنويا ،أي حــوايل  20٪مــن متوســط إنفــاق
مجموعــة املهــن األوىل.18
 17يرشح عامل االجتامع بيري بورديو مبدأ ”رأس املال الرمزي“ التي تعيد إنتاجها وتحتكرها الطبقات صاحبة املال وامللكية،
ويوضح بورديو أن رأس املال الثقايف هو أحد أنواع رؤوس األموال الرمزية هذه ،ويرتبط هذا الرأسامل بالعملية التعليمية
يف املجتمعات الرأساملية ،ويتفرع إىل شقني ،هم :الدرجات العلمية املحصلة ونوع التعليم وعدد األعوام الدراسية من
ناحية ،والعادات واألعراف والرموز املورثة من جيل إىل جيل من ناحية أخرى ،ولعل اللغات والتعليم يف املدارس الدولية
من أهم مؤرشات رأس املال الثقايف يف مجتمعنا حاليا.
 18الجهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء« ،بحث الدخل واإلنفاق واالستهالك لعام  ،2015سبتمرب  2016صفحة  ،340جدول 6-3
متوسط اإلنفاق السنوي عىل التعليم بالجنيه (لألرس التي لديها أف ا رد ملتحقني بالتعليم حاليا) طبقا لبنود اإلنفاق ،وفقا
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وميكــن اســتنباط املزيــد مــن النتائــج مــن هــذه البيانــات ،لكــن النتيجــة األهــم هــي أن
دخــا وشــأنًا يســتطيعون اإلنفــاق عــى ذويهــم يف
ً
أصحــاب املهــن الثابتــة واألعــى
ـا واملعتمــدة عــى الدخــل
التعليــم بنســبة  5أضعــاف إنفــاق أصحــاب املهــن األقــل دخـ ً
اليومــي ،والتــي تعتــر ضمــن املهــن األقــل مكانــة يف املجتمــع.
•ما هي أنواع املدارس التي تنفق عليها األرس؟
أول املــدارس الحكوميــة (العامــة)
يوجــد يف مــر أنــواع مختلفــة مــن املــدارس ،فهنــاك ً
ما لاللتحــاق بهــا ،ولكنهــا تحصــل مبالــغ رمزيــة مــن
املجانيــة ،والتــي ال تتطلــب رســو ً
أوليــاء األمــور مقابــل الخدمــات التعليميــة ،كاألنشــطة الفنيــة والرياضيــة والتأمــن
الصحــي ومجالــس األمنــاء .ويوجــد كذلــك نــوع آخــر مــن املــدارس الحكوميــة يعــرف باســم
املــدارس الرســمية والرســمية لغــات (التجريبيــة ســابقًا) وعددهــا  953مدرســة ،ونســبتها
مــن إجــايل املــدارس العامــة  .2٪19وهــي مدعومــة ماليًــا مــن الدولــة ،لكنهــا تتميــز
عــن املــدارس الحكوميــة العامــة باهتاممهــا باللغــات واألنشــطة املدرســية ،وتحصــل
يف املقابــل مبالــغ قــد تصــل إىل آالف الجنيهــات .وهنــاك مــدارس النيــل ،20وهــي
تتبــع املناهــج األجنبيــة ،ونشــأت معتمــدة و مملوكــة إىل صنــدوق متويــل املشــاريع

لفئات اإلنفاق السنوي لألرسة  -جملة الجمهورية
 19تم الوصول لتلك البيانات عن طريق تجميع أعداد املدارس التجريبية من املحافظات واإلدارات التابعة لها من دليل
املدارس املرصية ،اإلدارة العامة للمعلومات والحاسب اآليل ،بوابة الخدمات االلكرتونية من موقع وزارة الرتبية والتعليم.
http://search.moe.gov.eg/search_schLan.aspx
 20القرارات الوزارية أرقام  206 ،205 ،204 ،203 ،199لسنة  2010بشأن إنشاء مدارس النيل املرصية
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التعليميــة تحــت إرشاف رئاســة الــوزراء .21واملــدارس اليابانيــة املدعومــة مال ًيــا حســب
ُحصــل كذلــك
رم بــن كل مــن الحكومــة املرصيــة والحكومــة اليابانيــة ،وت ِّ
االتفــاق امل ُــ َ
مبالــغ ماليــة يُفــرض أن يتمكــن محــدودو الدخــل مــن دفعهــا ،كــا جــاء يف رشوط
ـرا ،يوجــد مرشوع املــدارس القومية املشــرك
االتفاقيــة املربمــة بــن الحكومتــن 22.وأخـ ً
مــع القطــاع الخــاص ،لبنــاء مــدارس تقــوم ألول مــرة عــى رشاكــة بــن القطاعــن العــام
والخــاص ( .)Public Private Partnershipوالعامــل املشــرك األســايس واألهــم بــن تلــك
املــدارس ،باســتثناء املــدارس الحكوميــة العامــة ،هــي أن مصاريــف االلتحــاق بهــا تقــدر
بــآالف الجنيهــات ،مــا يــؤدي إىل إقصــاء األقــل حظًــا مــن االلتحــاق بهــا ،وذلــك عــى
الرغــم مــن كونهــا مــدارس حكوميــة.23
يهتــم القامئــون عــى املــدارس الرســمية بتطبيــق األنشــطة واالهتــام املكثــف
عــا لبعــض القــرارات الوزاريــة ذات الصلــة 24،ويــؤدي ذلــك إىل
باللغــات األجنبيــة ،اتبا ً
تعميــق الفجــوة بــن قــدرات ومهــارات الطــاب الذيــن يتخرجــون مــن املــدارس الحكوميــة
العامــة ،ومعظمهــم مــن أبنــاء األرس املهمشــة اقتصاديًــا واجتامعيًــا ،وبــن خريجــي
املــدارس التــي ت ُط َّبــق فيهــا األنشــطة وتــدرس فيهــا اللغــات األجنبيــة ،والتــي تنقســم
هــي األخــري إىل درجــات مختلفــة.
تــؤدي هــذه الفــروق إىل إعــادة إنتــاج الفجــوة بــن األرس القــادرة ماديًّــا واألرس األقــل
عــا لقــدرة هــذه األرس عــى إلحــاق ذويهــا مبــدارس
دخـ ً
ـا بصــورة هيكليــة ومنظمــة ،تب ً
تقــدم مضمونًــا تعليم ًيــا مناسـ ًبا ملتطلبــات ســوق العمــل ،مــن مهــارات لغويــة وفكريــة
يحصلهــا الطــاب يف املــدارس .ومــع توســع السياســات النيوليرباليــة ،تتحــول مجانيــة
التعليــم إىل صيغــة فارغــة تتداولهــا الدســاتري واملحافــل الدوليــة ،فيــا يخضــع التعليــم
عــى أرض الواقــع ملبــدأ العــرض والطلــب ،وترتبــط جودتــه وقدرتــه عــى تهيئــة الطــاب
لســوق العمــل بالقــدرة املاليــة لــرب األرسة ،التــي تفــرض عليــه ،بالنســبة للقــدر األعظــم
را مــن
مــن الســكان ،أن يكتفــي بخدمــة تعليميــة متواضعــة ،أو متكنــه يف حــاالت أقــل كثـ ً
إلحــاق ذويــه بالتعليــم الخــاص أو الــدويل.
كانــت السياســات النيوليرباليــة مفتــاح الدخــول الواســع للقطــاع الخــاص يف التعليــم،
وتوســعه يف بنــاء املــدارس والجامعــات الخاصــة انتها ًء إىل تســليع العمليــة التعليمية،
وهــي الســبب كذلــك يف خفــض دعــم الدولــة لقطــاع التعليــم وتقليــص املخصصــات
املاليــة لــه .ومــع ارتفــاع الكثافــة الســكانية ،وعــدم توفــر مــدارس كافيــة الســتيعاب
الطــاب ،أصبــح التعليــم أحــد أهــم االســتثامرات التــي يتجــه إليهــا القطــاع الخــاص ،وهــذا
ألســباب أهمهــا وجــود الطلــب املســتمر مــن ِ
قبَــل املســتفيد مــن الخدمــة التعليميــة
واملســتعد لرشائهــا .ومــع تحــول التعليــم إىل ســلعة ،نشــأ ســوق لخدمــة الفئــات الراغبة
يف التعليــم مرتفــع الجــودة الــذي يقدمــه التعليــم الخــاص.
 21قرار رئيس الجمهورية  -رقم  - 290لسنة  2004بشأن إنشاء صندوق تطوير التعليم.
 22أخبار اليوم « ،وزير التعليم« :طوكيو» اشرتطت مجانية املدارس اليابانية لدعم محدودي الدخل» ،أخبار اليوم 8 ،أكتوبر
https://bit.ly/2EmAr4A 2018
 23مي شمس الدين« ،هل تحل الرشاكة مع القطاع الخاص أزمة التعليم يف مرص؟» ،مدى مرص 25 ،سبتمرب https://،2016
bit.ly/2FrTlr1
 24قرار وزاري رقم  94لسنة  1985بتنظيم املدارس التجريبية لغات.
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يقــدم قطــاع التعليــم الخــاص نوعــن مــن التعليــم ،أولهــا هــو التعليــم الحكومــي
( )Nationalويقــدم املناهــج الرســمية التــي تــدرس يف املــدارس الحكوميــة باللغــة
العربيــة أو اإلنجليزيــة ،ومتوســط املرصوفــات بــه حــوايل ألفــن جنيــه أو 7آالف أو
قــا للوائــح
أكــر 25.أمــا النــوع الثــاين فهــو التعليــم الــدويل ( ،)Internationalويعــرف طب ً
الترشيعيــة امل ُنظمــة لــه (القــرار الــوزاري رقــم  422لســنة  )2014بأنــه نظــام يطبــق
مناهــج ذات طبيعــة خاصــة ،وتصنــف مدارســه عــى أنهــا غــر حكوميــة ،ويُــد ِّرس مناهــج
قــا التفاقيــات تعــاون مــع الجهــات املانحــة ،وذلــك بعــد معادلــة هــذه املناهــج
أجنبيــة وف ً
باملناهــج املرصيــة .ومــن أبــرز أنــواع التعليــم الــدويل يف مــر الشــهادة اإلنجليزيــة
 ،G.C.S.E. & I.G.C.S.Eوالدبلومــة األمريكيــة ،ويوجــد يف مــر  149مدرســة تعــادل
شــهادتها املســتوى العلمــي لشــهادة ( )American High School Diplomaبقــرار
قــا
وزارة الرتبيــة والتعليــم 26.وتتحــدد املرصوفــات الدراســية يف املــدارس الدوليــة وف ً
ملســتوى خدمــات وتجهيــزات املدرســة ،وتصنــف املــدارس فــرزًا أولً وثانيًــا حســب عوامل
عديــدة ،فاملــدارس التــي لهــا حــرم مــدريس ضخــم ومالعــب مبقاييــس دوليــة وحاممــات
ســباحة أوليمبيــة ،والتــي تضــم هيئــة التدريــس بهــا جنســيات أجنبيــة ،تعتــر مــن الفــرز
هــا مرصيًــا .ويوجــد
األول ،ويكــون متوســط مرصوفــات الطالــب بهــا قرابــة  55ألــف جني ً
يف مــر نحــو  10مــدارس مــن هــذا النــوع ،وتحصــل مرصوفاتهــا بالعملــة األجنبيــة ،وقــد
وصلــت تكلفــة التحــاق الطالــب الواحــد باملرحلــة قبــل االبتدائيــة (ريــاض األطفــال) للعــام
مثــا قرابــة 9302
ً
الــدرايس  2018\2017يف املدرســة الربيطانيــة الدوليــة بالقاهــرة
هــا مرصيًــا آنــذاك 28.وترتفــع مرصوفــات
هــا إســرلين ًيا 27،أي أكــر مــن  224ألــف جني ً
جني ً
الدراســة بهــذه املــدارس عــن املتوســطات التــي ذكرناهــا أعــاه مــع تصاعــد تكاليــف
عــا الختــاف املرحلــة الدراســية يف كل مدرســة 29.ويعتمــد األمــر بالطبــع عــى
الدراســة تب ً
أســعار العملــة األجنبيــة كذلــك ،خاصــة بعــد تحريــر ســعر رصف الجنيــه املــري .أمــا الفــرز
الثــاين مــن املــدارس الدوليــة فــا يلتــزم بتعيــن مدرســن أجانــب ،وال يشــرط توفــر
خدمــات عاليــة أو ترفيهيــة ،ويبلــغ متوســط مرصوفــات الطالــب بهــا نحــو  40-30ألــف
جنيــه.
تتعامــل الدولــة مــع املــدارس الخاصــة عــى أســاس قانــوين كــركات ذات شــخصية
اعتباريــة تــري عليهــا القوانــن املرصيــة ،وينظــم القــرار الــوزاري رقــم  420لســنة
 2014شــؤون التعليــم الخــاص ،ويُحصــل مــن قطــاع التعليــم الخــاص رضائــب أهمهــا رضيبــة
الدخــل .وأشــارت النســخة األوىل لقانــون القيمــة املضافــة إىل إلــزام املــدارس الدوليــة
بدفــع رضائــب القيمــة املضافــة ،ولكــن عــاد الربملــان يعفيهــا مــن هــذا االلتــزام .وكان
ذلــك الشــأن نطــاق جــدال بــن الرتبويــن املهتمــن بالتعليــم وبــن أوليــاء األمــور .فاألول
 25قرار وزاري رقم  299بتاريخ  28سبتمرب - 2016بشأن زيادة املرصوفات السنوية للمدارس الخاصة (عريب  -لغات).
 26بوابة حكومة مرص ،تنسيق الشهادات املعادلة https://tansik.egypt.gov.eg/application/Certificates/Mo3adla/
htm.1-Dalel/4
 27الصفحة الرسمية للمدرسة الربيطانية الدولية بالقاهرةthe Biritsh International School,Cairo (BISC) https://www. ،
bisc.edu.eg/school-fees.html
 28تم تغيري املبلغ من االسرتليني إىل املرصي عىل سعر العملة يف بداية العام الداريس  -سبتمرب  - 2017نظرا لتغيري
أسعار الرصف.
رانيا فزاع« ،أسعار العمالت اليوم األحد  2017/ 9/17الدوالر مستقر واليورو يرتفع»  ،اليوم السابع 17،سبتمرب https:// .2017
bit.ly/2GAv5EK
 29الصفحة الرسمية للمدرسة الربيطانية الدولية بالقاهرة ،مرجع سبق ذكره.
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يــرح أنــه مــن املمكــن فــرض رضائــب القيمــة املضافــة عــى املــدارس الدوليــة ألن مــن
املعــروف أن الهــدف األســايس منهــا ربحــي وتقــوم تلــك املــدارس بتجــاوزات يف رفــع
األســعار ،ولكــن بنــاء عــى معضلــة عــدم ثبــات املرصوفــات املدرســية ،أعــرض أوليــاء
األمــور عــى تلــك الخطــوة ألنهــم هــم مــن ســيتحملوا تلــك الرضائــب عــن طريــق رفــع
املصاريــف .ولذلــك ،تكمــن املشــكلة األساســية يف طبيعــة العالقــة املاليــة واملراقبــة
بــن املــدارس الدوليــة والحكومــة ومــدى تحررهــا يف اتخــاذ خطــوات تؤثــر وتنظــم
عمليــة رســم املرصوفــات .30مــن جانــب آخــر ،أوضــح هــذا النقــاش مشــكلة تســليع التعليــم،
فمــن ناحيــة ،املــدارس الخاصــة هــي مشــاريع اســتثامرية يجــب أن تخضــع لرضيبــة القيمــة
املضافــة ،التــي تطبــق عــى الســلع والخدمــات عــى حــد الســواء ،ولكــن مــن ناحيــة
أخــري ،التعليــم حــق لــكل مواطــن ،فكيــف نــرىض بفــرض رضيبــة عــى التعليــم ،وهــل كنــا
لــريض فــرض تلــك الرضيبــة عــى التعليــم الحكومــي؟ بالطبــع ال.
•التعليم الحكومي مقابل الخاص:
وبرغــم كل مــا ســبق مناقشــته ،يظــل التعليــم الحكومــي عــى أي حــال حاويًــا للقســم
األعظــم مــن طــاب املــدارس حتــى وقتنــا الحــايل .يف العــام الــدرايس ،2016/2017
أعلنــت البيانــات الصــادرة عــن وزارة الرتبيــة والتعليــم أن أكــر مــن  80٪مــن طــاب مرحلــة
التعليــم قبــل الجامعــي يلتحقــون باملــدارس الحكوميــة .تطلعنــا البيانــات مــع ذلــك عــى
االزديــاد املطــرد يف نســبة االلتحــاق بالتعليــم الخــاص مــع مــرور األعــوام ،ففــي العــام
الــدرايس  ،2006/2007كانــت نســبة الطــاب امللتحقــن بالتعليــم الحكومــي تصــل إىل
 ،84٪بينــا تصــل نســبة التعليــم الخــاص إىل  ،16٪مــع ازديــاد تدريجــي طفيــف انتهــى
إىل  20٪للتعليــم الخــاص يف  ،2016/2017مقابــل  80%للتعليــم الحكومــي كــا ســبق
الذكــر ،يف خــال عــر ســنوات .31
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 30أمينة محمود« ،فرض الرضائب عىل املدارس الدولية «الخرباء يؤيدون ..وأولياء األمور يرصخون» ،التحرير 13 ،مارس .2016
http://linksocean.net/3cLFU
 31وزارة الرتبية والتعليم ،مركز معلومات وزارة الرتبية والتعليم ،الكتاب االحصايئ السنوي بداية من عام  2006/2007حتى
2016/2017

11

ونالحــظ أيضــا تراجــع مســتوى التعليــم الحكومــي عــى مســتويات أخــرى ،وعــى رأس
هــذه املســتويات جــودة التعليــم التــي تعتــر كثافــة الفصــول أهــم مؤرشاتهــا .ففــي
العــرة أعــوام الســابقة ،ارتفعــت كثافــة الفصــول يف املــدارس الحكوميــة من متوســط
 40.3طالبًــا للفصــل عــام  2006/2007إىل  44.3طالبًــا يف العــام الــدرايس ،2016/2017
فيــا احتفظــت املــدارس الخاصــة بكثافــة تــراوح بــن  31.7و 32.3طال ًبــا يف العــرة
أعــوام الســابقة.32
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وتؤثــر الكثافــات املرتفعــة للطــاب يف أعــداد الفصــول وتوافرهــا ،إذ رصح أحــد وزراء
33
الرتبيــة والتعليــم الســابقني بــأن أعــداد التالميــذ داخــل الفصــول وصلــت إىل  100و،120
ـتحيل.
ً
مــا يجعــل اســتمرار العمليــة التعليميــة بالشــكل الصحيــح -أو حتــى املقبــول -مسـ
ويشــر تطــور إنشــاء الفصــول املدرســية يف األعــوام العــرة الســابقة بــن كل مــن
التعليــم الحكومــي والخــاص بوضــوح إىل توســع التعليــم الخــاص مقابــل الحكومــي.
ففــي العــام الــدرايس  ،2006/2007بلغــت نســبة الفصــول الحكوميــة قرابــة  80٪مقابــل
 20٪للفصــول الخاصــة ،وتغــرت النســب تدريج ًيــا لتنخفــض يف التعليــم الحكومــي إىل
 74٪وترتفــع يف التعليــم الخــاص إىل  24٪يف العــام الــدرايس  .2016/2017ورمبــا
http://emis.gov.eg/Site%20Content/book/012013/pdf/ch1.pdf
http://emis.gov.eg/Site%20Content/book/016017/ebook2017/ch1/ch1.html
 32املرجع السابق
 33املركز املرصي للحقوق االقتصادية واالجتامعية« ،تساؤالت عن مستقبل التعليم يف ظل ترصيحات الوزير الهاليل»21،
فربايرhttps://goo.gl/rYx2RU ،2016
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ترتبــط مشــكلة تقلــص الفصــول الحكوميــة أمــام الخاصــة بالتمويــل النقــدي للبنــاء ،إذ أن
التعليــم الخــاص ليــس بن ـ ًدا يف موازنــة عامــة قــد تتجــه الحكومــة إىل تخفيضــه لصالــح
قطاعــات أخــرى تــرى اإلرادة السياســية أن لهــا األولويــة ،ولكنــه خاضــع فقــط لحجــم رأس
املــال االســتثامري يف مجــال التعليــم وربحيتــه.
ومــع تصاعــد الكثافــة الســكانية وحجــم الفئــة العمريــة البالغــة للســن القانــوين لاللتحاق
بالعمليــة التعليميــة ،يتحتــم عــى الدولــة توفــر األعــداد الكافيــة مــن الفصــول لتقديــم
الخدمــة التعليميــة باملجــان لجميــع التالميــذ كــا نصــت املــادة  19مــن الدســتور املــري
لعــام  .2014وتبــدأ عمليــة بنــاء الفصــول بتوفــر قطعــة األرض التــي يشــيد عليهــا املبنــى
را تجهيــز
املــدريس ،ومــن ثــم وضــع البنيــة التحتيــة للمبنــى عــن طريــق املقاولــن ،وأخـ ً
املــدارس بــاألدوات التعليميــة مثــل :الســبورات واملقاعــد.
وتقــع مســؤولية تنظيــم عمليــة بنــاء املــدارس الحكوميــة وتجهيزهــا عــى عاتــق هيئــة
األبنيــة التعليميــة التابعــة لــوزارة الرتبيــة والتعليــم ،مبوجــب القراريــن الوزاريــن رقمــي
 1643لســنة  ،2015و 338لســنة  ،1988ولهــا أفــرع يف جميــع محافظــات الجمهوريــة.
وتحــدد الفقــرة الثامنــة للــادة رقــم  3مــن القــرار الــوزاري رقــم  448أن مــن مســؤوليات
وصالحيــات الهيئــة ”رشاء وبيــع واســتبدال املبــاين واألرايض الالزمــة لتحقيــق أغراضهــا
قــا للقواعــد القانونيــة املعمــول بهــا“.
وف ً
وفيــا يتعلــق باملخصصــات املاليــة لبنــاء الفصــول واملــدارس والجامعــات ،ميكــن تحديــد
وقيــاس تطــور اإلنفــاق الحكومــي مــن خــال التعــرف عــى ميزانيــة التعليــم وأبوابهــا.
فتحتــوي ميزانيــة التعليــم عــى ســتة أبواب وهــم :األجــور والتعويضــات للعاملــن ،رشاء
الســلع والخدمــات ،الفوائــد ،الدعــم واملنــح واملزيــا االجتامعيــة ،املرصوفــات األخــرى،
را رشاء األصــول غــر املاليــة (االســتثامرات).
وأخ ـ ً
وفيــا يتعلــق ببنــاء الفصــول واملــدارس ،ميكننــا رصــد ذلــك مــن خــال بيانــات البــاب
الســادس مــن موازنــة التعليــم .ففــي العــام املــايل  ،2017/2018تــم تخصيــص لقطــاع
التعليــم (قبــل الجامعــي والجامعــي) أكــر مــن  107مليــار جنيــه ،واحتــل بــاب االســتثامرات
أكــر مــن  13مليــار جنيــه مــن هــذه املخصصــات ،أي  12.7٪مــن إجــايل ميزانيــة أبــواب
التعليــم كلهــا مــن أجــور وخدمــات ،وهــي النســبة األعــى عــى مــدار أكــر مــن عــر
ســنوات ،ولكنهــا ليســت نســبة ثابتــة أو منتظمــة ،إذ يطلعنــا الشــكل البيــاين عــى تذبــذب
نســب مخصصــات هــذا البــاب .ففــي عــام  ،2006/2007كان نصيــب االســتثامرات  9.5٪مــن
دا إىل ما
ميزانيــة التعليــم ،وارتفــع يف العــام التــايل ليصــل إىل  ،11.7٪ثــم انخفــض مجــد ً
بــن  9و 10٪يف األربعــة أعــوام التاليــة .لريتفــع فجــأة بدرجــة ملحوظــة عــام 2012/2013
ويبلــغ  12٪ألول مــرة ،ثــم يهبــط بصــورة حــادة إىل  ،9.5٪ويبــدأ باالرتفــاع التدريجــي حتــى
يصــل إىل  12.7٪عــام .34 2017/2018

 34وزارة املالية ،موازنة التعليم االجاملية ،الباب السادس االستثامرات واألصول غري املالية ،املرصوفات بالتقسيم
الوظيفي2006/2007.حتى 2017/2018
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تكمــن املشــكلة دامئًــا يف توفــر األرايض الكافيــة لبنــاء املــدارس ،فقــد أوضحــت وزارة
الرتبيــة والتعليــم يف اســراتيجيتها التعليميــة ملرحلــة  35،2030-2014أن مــن أهــم
املعوقــات التــي تقابلهــا يف توفــر األرايض هــو التوزيع الســكاين ،والكثافة الســكانية
العاليــة عــى مســاحة  7%فقــط مــن إجــايل مســاحة األرايض املرصيــة .وكان هــذا ســب ًبا
36
خصوصــا يف املحافظــات
رئيســيًا التبــاع الدولــة نظــام الفــرات باملدرســة الواحــدة،
ً
القريبــة مــن مجــرى النيــل ،الرتفــاع الكثافــة الســكانية وأســعار األرايض الواقعــة ضمــن
حيــازة امللكيــة الخاصــة للمواطنــن .لهــذه األســباب ،تــأيت معظــم األرايض الجديــدة
املخصصــة لبنــاء مــدارس عامــة إمــا يف صــورة تــرع مــن مواطنــن ،أو تخصيــص أراض يف
مــدن عمرانيــة جديــدة.
•عملية تخصيص األرايض لبناء املدارس الحكومية:
يخصــص رئيــس الجمهوريــة ورئيــس الــوزراء واملحافظــن ،كواحــدة مــن مهــام الســلطة
التنفيذيــة ،األرايض الواقعــة تحــت ســلطة الدولــة إىل وزارة الرتبيــة والتعليــم وهيئــة
األبنيــة التعليميــة لبنــاء املــدارس ،بإصــدار قــرارات تنــر يف الجريــدة الرســمية والوقائع
املرصيــة .وبلــغ عــدد األرايض املخصصــة لــوزارة الرتبيــة والتعليــم 307
قطعة أرض خالل عام  2015وحتى نهاية شهر نوفمرب. 201637
 35اسرتاتيجي  2030هي اسرتاتيجية من سبعة عرش هدفًا تتبعها الدولة للتقدم عىل مجموعة من املؤرشات ،ورابع هذه
األهداف هو تقديم تعليم بجودة عالية.
 36يشري نظام الفرتات إىل املدارس التي متلك مبانٍ تعليمية محدودة ،لكنها تستوعب أعدادًا أكرب من الطالب عن طريق
تقليص مدة اليوم الدرايس وإعادة استخدام املباين أكرث من مرة يف اليوم الواحد من قبل مجموعات مختلفة من الطالب،
وهذا باالقتصار عىل الرشح فقط دون األنشطة املدرسية املختلفة.
حرصت أعداد األرايض من قبل فريق املركز املرصي للحقوق االقتصادية واالجتامعية لعام 2015وحتى نهاية شهر
ُ 37
سبتمرب 2016عن طريق قاعدة بيانات أنشئت لرصد األرايض املخصصة لبناء املدارس التابعة للقطاع الحكومي .ال تشمل هذه
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األرايض ما خُصص للتعليم األزهري ،وقد تكون أعداد االرايض املخصصة أكرث من ذلك إال أن هذا ما أمكن رصده يف نطاق
املعلومات املتاحة يف هذه املدة الزمنية ،يف كل من الجريدة الرسمية والوقائع املرصية.
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وتوضــح هــذه القــرارات الوزاريــة مســاحات األرايض املخصصــة لبنــاء املــدارس ،ويــراوح
بعضهــا إىل بضــع قراريــط وبعضهــا اآلخــر إىل عــدة أفدنــة .وتذكــر القــرارات الوزاريــة
املتعلقــة بتخصيــص األرايض معلومــات أخــرى كذلــك ،مثــل:
توزيع االرايض عيل املحافظات التي تم التخصيص لها 2016
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ُصصــت بهــا أرايض :يف عــام  2015تــم تخصيــص إجــايل  185قطعــة
املحافظــات التــي خ ِّ
أرض لـــ 24محافظــة ،تتصدرهــم البحــرة بعــدد  24قطعــة ،بينام مل تخصــص أراض ملحافظة
اإلســكندرية أو اإلســاعيلية أو بنــي ســويف .ويف عــام  ،2016كان إجــايل عدد األرايض
املخصصــة حتــى نهايــة شــهر نوفمــر  122قطعــة ،وجــاءت محافظــة الــوادي الجديد يف
املرتبــة األوىل بــن املحافظــات ،بعــدد  24قطعــة أرض.
توزيع االرايض عيل املحافظات التي تم التخصيص لها 2015
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وتوضــح القــرارات كذلــك أنــواع امللكيــة لــأرايض التــي خصصــت لــوزارة الرتبيــة والتعليــم
قــا ملــا تذكــره القــرارات الوزاريــة ،يوجــد
والتعليــم الفنــي وهيئــة األبنيــة التعليميــة ،وطب ً
ســبعة أنــواع ،هــم :تخصيــص باملجــان ،أو تــرع ،أو احتفــاظ مبلكيــة األرض للمحافظــة
واســتمرارها كأمــاك للدولــة ،أو نــزع ملكيتهــا وتحويلهــا إىل منفعــة عامــة ،أو نــزع
ملكيتهــا فقــط ،أو تحويــل امللكيــة إىل حــق انتفــاع أو منفعــة عامــة ،أو بقائهــا أراض
للدولــة ذات ملكيــة خاصــة ،وبعــض القــرارات ال تذكــر نــوع امللكيــة لــأرض املخصصــة.
ويف عــام  2015كانــت نســبة األرايض التــي خصصــت باملجــان قرابــة  ،47.6٪تالهــا التــرع
بنســبة  29.2٪مــن إجــايل عــدد األرايض لهــذا العــام .وكانــت النســبة لعــام ( 2016حتــى
نهايــة نوفمــر) متقاربــة فيــا يخــص تصــدر األرايض املخصصــة باملجــان النســبة األكــر
مــن باقــي األنــواع ،ولكنهــا ارتفعــت لتصبــح  ،73.8٪يليهــا  11.5٪ألرايض مل تحــدد نوعيــة
ملكيتهــا يف القــرارات.
انواع ملكية تخصيص االرايض 2015
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را ،توضــح القــرارات املنظمــة لتخصيــص األرايض -يف أغلــب األحيــان -أنــواع املدارس؛
وأخـ ً
أي املرحلــة التعليميــة أو مــا إذا كانــت األرض التــي ســيبنى عليهــا املبنــى املــدريس
مخصصــة للتعليــم العــام أو الفنــي الحكومــي ،وأحيانًــا تكــون األرايض مخصصــة للتوســع
وبنــاء فصــول إضافيــة ملــدارس موجــودة بالفعــل.
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ـا بالتعليــم
وتشــر املصطلحــات يف القــرارات إىل أنــواع املــدارس املختلفــة ،ف ُيقصــد مثـ ً
األســايس كل مــن الحلقتــن االبتدائيــة واإلعداديــة ،مثلــا ينــص قانــون التعليــم رقــم 139
لســنة  .1981ويُقصــد باملــدارس الصديقــة ومــدارس الفصــل الواحــد التعليــم املجتمعــي
الــذي يركــز عــى املترسبــن مــن التعليــم .ويُقصــد مبجمــع املــدارس مكانًــا يشــمل جميع
مراحــل التعليــم ،مــن االبتــدايئ حتــى الثانــوي العــام .واملقصــود بالرتبيــة الفكريــة
مــدارس للتالميــذ مــن أصحــاب الطبيعــة الذهنيــة واالحتياجــات الخاصــة ،مثــل املكفوفــن
ُصصــت  66قطعــة أرض للتعليــم
وضعــاف البــر والصــم والبكــم .ويف عــام  2015خ ِّ
األســايس ،يليهــا  33مدرســة للتعليــم االبتــدايئ ،وخمــس قطــع أرايض للفصــل الواحــد،
وقطعــة واحــدة لــكل مــن املــدارس الصديقــة للبنــات والرتبيــة الفكريــة .ويف عــام2016
ُصــص للتعليــم األســايس  63قطعــة أرض ،يليهــا  16قطعــة أرض
حتــى نهايــة نوفمــر ،خ ِّ
للتعليــم اإلعــدادي.
وصــدر قــرار مشــرك بــن وزارات الرتبيــة والتعليــم والزراعــة والتنميــة املحليــة بتشــكيل
لجنــة بجميــع محافظــات الجمهوريــة لتحديــد األرايض الصالحــة لبنــاء منشــآت تعليميــة
وتخصيصهــا ونقــل ملكيتهــا مــن وزارة الزراعــة إىل وزارة الرتبيــة والتعليــم. 38
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وأمــا عــن تخصيــص األرايض يف التعليــم الخــاص ،فيختلــف األمــر ألن ملكيــة األرض تعتــر
ملكيــة خاصــة للمســتثمر أو القائــم عــى بنــاء املدرســة .لذلــك يوجــد طريقتــن لتملــك
األرايض لبنــاء املــدارس الخاصــة .األوىل واملتعــارف عليهــا منــذ زمــن ،يــأيت صاحــب
املدرســة بقطعــة األرض ويعرضهــا عــى هيئــة األبنيــة التعليميــة إلعطــاء التصاريــح
والرتاخيــص الالزمــة لتشــييد املدرســة ،ويســتخرج الرتخيــص بعــد معاينــة هيئــة األبنيــة إذا
 38ياسمني بدوي ،باملستندات 3 ..وزراء يقودون إجراءات تخصيص أراض إلنشاء مرشوعات تعليمية ،صدى البلد30 ،
مايوhttp://www.elbalad.news/2244747 .2016
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كانــت قطعــة األرض صالحــة وتتبــع معايــر البنــاء أم ال .وأمــا الثانيــة وجــدت ســبيلها مــع
وجــود هيئــة املجتمعــات العمرانيــة الجديــدة ،وذلــك عــن طريــق طــرح األرايض الصالحــة
لبنــاء املــدارس الخاصــة مــن ِ
ق َبــل الهيئــة وعــى املســتثمر أن يفــي بــروط الطــرح
واإلنشــاء وااللتــزام ببنــاء وتشــييد املدرســة طبقًــا للمــدة املحــددة مــن ِ
قبَــل الهيئــة،
أو يذهــب املســتثمر إىل الهيئــة بطلــب تخصيــص قطعــة أرض لــه لبنــاء مدرســة خاصــة
عليهــا.
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خطوات تشييد املدارس وتكلفتها العالية:
ال تتوفــر أي بيانــات عــن رشاء هيئــة األبنيــة التعليميــة لــأرايض مبــارشة ،بعيــ ًدا عــا
يُخصــص لهــا مــن جانــب الســلطة التنفيذيــة مبوجــب القــرارات املنشــورة يف الجريــدة
الرســمية والوقائــع املرصيــة ،وهــذا بســبب غيــاب املعلومــات الخاصــة مبيزانيــة الهيئــة.
ولكــن قــد تعــرض الصفحــات الرســمية لبعــض املحافظــات أحيانًــا معلومــات عــن أنشــطة
هيئــة األبنيــة التعليميــة يف نطاقهــا الجغــرايف ،مثلــا فعلــت محافظــة الدقهليــة
بعرضهــا تقري ـ ًرا 39عــن نشــاط هيئــة األبنيــة للعــام الــدرايس مــن أول يوليــو  2015حتــى
أول يوليــو  .2016شــمل التقريــر عــدد األرايض املتوفــرة لبنــاء املــدارس ،واملــدارس
التــي تحتــاج إىل صيانــة ،واملــدارس الجــاري العمــل عليهــا ومل ينتهــي تشــييدها بعــد،
را املــدارس التــي انتهــى
واملــدارس التــي أصبحــت جاهــزة لالفتتــاح الرئيــي ،وأخــ ً
وسـلِّمت بصــورة مبدئيــة 40.ويوضــح التقريــر أيضً ــا املنطقــة واملركــز حيــث ت ُبنــى
تشــييدها ُ
املدرســة ،والجهــة املكلفــة ببنائهــا مــن املقاولــن ،وأعــداد الفصــول ،والتكلفــة.
سـلِّمت للمحافظــة بصــورة مبدئيــة  26مدرســة ملراحــل تعليمية
كان عــدد املــدارس التــي ُ
ـا ،بتكلفــة إجامليــة بلغــت  139.3مليــون جنيــه .ويعنــي ذلــك أن
مختلفــة ،تحتــوي  342فصـ ً
41
متوســط تكلفــة الفصــل الواحــد نحــو  400ألــف جنيــه .وكانــت الهيئــة الهندســية للقــوات
املســلحة هــي جهــة املقــاوالت الرئيســية املنفــذة للمــروع ،مــع مقاولــن آخريــن مــن
بينهــم املخابــرات العامــة ،وجمعيــات أهليــة ،مثــل جمعيــة الدقهليــة ،باإلضافــة إىل
42
أشــخاص منفرديــن.
أمــا املــدارس املرشــحة لالفتتــاح الرئيــي ،وعددهــا ســت مــدارس ،فيعــرض التقريــر
تاريــخ إنشــائها ومســتوى تجهيزهــا وتكلفتهــا وحالــة املرافــق بهــا ،مــن رصف وميــاه
وكهربــاء ،وتكلفــة توصيلهــا .ومــن أهــم مــا جــاء بالتقريــر فــرق التكلفــة البالــغ  720ألــف
جنيــه بــن مدرســتني متســاويتني يف عــدد الفصــول ،هــا مدرســة الرشاقــوة اإلعداديــة
مبركــز آجــا (ســتة فصــول) ،وكانــت قيمــة أعــال اإلنشــاء بهــا  2.735مليــون جنيه ،ومدرســة
مصطفــى عبــد الكريــم اإلعداديــة مبركــز دكرنــس (ســتة فصــول كذلــك) ،وكانــت تكلفــة
إنشــائها  3.455مليــون جنيــه 43.وانتهــى التقريــر بعــرض بيــان عــن عــدد األرايض املتوفــرة
باملنطقــة ،وكان عددهــا  37قطعــة أرض خُصصــت جميعهــا بالتــرع.
•دور وزارة الرتبية والتعليم وموقفها من العدالة االجتامعية:
إن العــرض الســابق لنشــاط وزارة الرتبيــة والتعليــم والتعليــم الفنــي وهيئــة األبنيــة
التعليميــة فيــا يتعلــق بتخصيــص األرايض وملكيتهــا وخطــوات بنــاء وتجهيــز املــدارس
 39القناة الرسمية ل عىل موقع اليوتيوب  youtubeقناة الدقهلية ،النشاط السنوي لهيئة األبنية التعليمية يف الفرتة
من أول يوليو  2015حتى أول يوليو  2 ،2016يوليوhttps://www.youtube.com/watch?v=j15ar_Y0hrA .2016
 40قناة الدقهلية ،النشاط السنوي لهيئة األبنية التعليمية يف الفرتة من أول يوليو  2015حتى أول يوليو  2 ،2016يوليو
https://www.youtube.com/watch?v=j15ar_Y0hrA .2016
 41املرجع السابق
 42املرجع السابق
 43املرجع السابق
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وتكلفتهــا يقودنــا مبــارشة إىل الســؤال التــايل :هــل تكمــن مشــكلة التعليــم العــام
األساســية ،وهــي تكــدس الفصــول ،يف قلــة األبنيــة التعليميــة ،أم يف ارتفــاع تكلفــة
البنــاء وعجــز املوازنــة العامــة؟
رصح وزيــر الرتبيــة والتعليــم الســابق ،الهــايل الرشبينــي الهــايل ،بــأن تكلفــة الفصــل
قــا للعــرض
قــا للمعايــر املنصــوص عليهــا 44،لكــن طب ً
الواحــد ال تقــل عــن  300ألــف جنيــه طب ً
مثــا
ً
الســابق ،كان متوســط تكلفــة الفصــل الواحــد يف مــدارس محافظــة الدقهليــة
قرابــة  400ألــف جنيــه ،وإذا قارنــا بــن مدرســتني يف ذات النطــاق الجغــرايف وبعــدد
فصــول متســاو ،مثــل مدرســة الرشاقــوة ومصطفــى كريــم للتعليــم اإلعــدادي ،نجــد أن
تكلفــة الفصــل الواحــد بلغــت يف األوىل  455.8ألــف جنيــه ،ويف الثانيــة  575.8ألــف جنيــه،
مــا يدفعنــا للتســاؤل عــن قــدر ارتبــاط منــو األبنيــة التعليميــة بهــذه األســعار املرتفعــة،
والتــي قــد تصــل معهــا تكلفــة بنــاء فصــل واحــد ،أي مجــرد مبنــى أســمنتي مل تتوفــر
فيــه الخدمــات التعليميــة بعــد ،إىل أكــر مــن نصــف مليــون جنيــه .أال تحتــاج عمليــة بنــاء
املــدارس إلعــادة نظــر يف تكلفــة البنــاء مــع هــذا االرتفــاع يف كثافــة الطلبــة ،وإىل
عــا تحــت ســطوة تطبيــق رضيبــة
أي مــدى أصبــح التوســع يف األبنيــة التعليميــة واق ً
القيمــة املضافــة عــى صناعــة البنــاء ،بعــد االرتفــاع الكبــر يف أســعار الحديــد واألســمنت
والخشــب؟
تطلــب هيئــة األبنيــة التعليميــة معايــر محــددة لبنــاء املبــاين املدرســية ،وتضــع الهيئــة
تلــك املعايــر بالطبــع لضــان الجــودة والســامة للطــاب والعاملــن باملدرســة ،ولكــن
هــذه التكلفــة تجعــل مــن الواجــب الســعي إلعــداد مناقشــات مجتمعيــة جديــة يتحــاور
فيهــا الخــراء واملعنيــن لطــرح حلــول تتناســب مــع كل مجتمــع واحتياجــه .فمــن املمكــن
أن يتضمــن أحــد الحلــول وضــع وابتــكار أســس هندســية وبنائيــة جديــدة بعيــدة عــن الشــكل
النمطــي واملكلــف يف البنــاء ،مــع وضــع إجــراءات أســهل يف املعامــات الخاصــة
باملوافقــة عــى بنــاء املــدارس والرتخيــص لهــا ،والتــي تضعهــا لوائــح وقــرارات خاصــة
مــا عــى بنــاء
بــوزارة الرتبيــة والتعليــم وهيئــة األبنيــة التعليميــة ،وهــو مــا يؤثــر عمو ً
45
املــدارس يف القطاعــن الحكومــي والخــاص.
•مشاركة القطاع الخاص :بني التنافسية والعدالة االجتامعية:
تعــد مشــكلة البنــاء والتكاليــف الباهظــة الخاصــة ببنــاء املــدارس ســب ًبا أساس ـ ًيا للرتويــج
لــرورة مشــاركة القطــاع الخــاص يف بنــاء املــدارس ،عــن طريــق نقــل وتحميــل تكلفــة
مهمــة بنــاء املــدارس للقطــاع الخــاص وتحديــد دور القطــاع الحكومــي يف توفــر
األرايض .ومــن خــال هــذا التوجــه يف أولويــات الحكومــة تظهــر نيــة الدولــة يف تعميــق
السياســات النيوليرباليــة التــي تهــدف إىل تقديم الخدمات األساســية للرشائح متوســطة
الدخــل والقــادرة عــى دفــع تكاليــف هــذه الخدمــات .إن الحجــة األساســية إلرشاك القطــاع
الخــاص يف العمليــة التعليميــة هــو أن الرشائــح املتوســطة تزاحــم محــدودي الدخــل
 44املركز املرصي للحقوق االقتصادية واالجتامعية «تساؤالت عن مستقبل التعليم يف ظل ترصيحات الوزير الهاليل»،
مرجع سبق ذكره
 45فاطمة صالح« ،الرتخيص بإنشاء وتشغيل املدارس الخاصة بني تعقيد اإلطار القانوين ومعوقات اإلجراءات العملية»،
املركز املرصي للدراسات االقتصادية ،أكتوبر .http://www.eces.org.eg/MediaFiles/Uploaded_Files/d241867.pdf ،2015
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يف املــدارس ،وبنــا ًء عــى ذلــك يصبــح مــن الــروري فتــح املجــال للقطــاع الخــاص لخلــق
منــاخ تنافــي يف مجــال التعليــم ســيؤدي يف النهايــة إىل تقليــل الكثافــة الطالبيــة
46
يف الفصــول.
تكمــن املشــكلة الرئيســية يف تلــك املشــاريع يف كونهــا متاحــة لرشيحــة معينــة،
تســتطيع أن تتحمــل تكلفــة املــدارس الخاصــة ،مــع اســتبعاد األقــل حظًــا مــن املهمشــن
اقتصاديًــا والفقــراء ،الذيــن بلغــت نســبتهم يف عــام  2015نســبة  27.8%يف اإلحصــاءات
ها شــهريًا
الرســمية 47.ويعنــي هــذا أن أكــر من ربع الســكان ال يســتطيعون توفري  482جني ً
للفــرد ،وهــو املبلــغ الــذي ال يوفــر الحــد األدىن للدخــل وال يضمــن حيــاة كرميةُ 48.ر ِ
صــدت
هــذه النتائــج قبــل تعويــم الجنيــه وارتفــاع األســعار وزيــادة التضخــم التاليــن للتعويــم
يف نوفمــر  ،2016مــا يعنــي أن نســبة الفقــر قــد تتعــدى هــذه األرقــام ،بــل ورمبــا
تتجاوزهــا إىل الضعــف ،مــع تضاعــف أســعار الخدمــات والســلع األساســية ،وركــود الرواتب.
عــى أرض الواقــع ،وبعيــ ًدا عــن األرقــام الرســمية ،احتشــد العديــد مــن املواطنــن
مبحافظــة املنيــا أمــام مكاتــب وزارة التضامــن االجتامعــي للحصــول عــى ”شــهادات
49
فقــر“ تســتثنيهم مــن دفــع الرســوم املدرســية وتعفيهــم مــن مصاريــف الكتــب،
وتســلق أحــد أوليــاء األمــور مبحافظــة الرشقيــة ســور املدرســة لحجــز مقعــد لنجلــه مــع
بدايــة العــام الــدرايس يف إحــدى املــدارس املعروفــة بكثافتهــا العاليــة 50.وتدلنــا
وقائــع أخــرى مختلفــة عــى املحــاوالت املســتميتة التــي يتبعهــا كثــر مــن األرس التــي
تعــاين الفقــر والتهميــش ،وســعيهم ملحاربــة الظــروف الواقعــة عليهــم وتوفــر بدائــل
أفضــل لذويهــم ،منهــا إلحاقهــم بالتعليــم.
عــا اســتثامريًا يجــذب القطــاع الخــاص وغــر الخــاص ،مثــل األجهــزة ذات
أصبــح التعليــم قطا ً
النشــاط االقتصــادي داخــل القــوات املســلحة املرصيــة .فمــع عــام  ،2015افتتــح الجيــش
51
الثالــث بالســويس إحــدى املــدارس الدوليــة عــى مســاحة أرض مــن األرايض التابعــة لــه.
ومــع بدايــة العــام الحــايل ،أعلــن جهــاز مرشوعــات الخدمــة الوطنية التابــع لــوزارة الدفاع
بإحــدى الجرائــد الرســمية عــن طرحــه مدرســتني لــإدارة والتشــغيل ،إحداهــا دوليــة
مــا مبدينــة
واألخــرى لغــات ،باملزايــدة العلنيــة بنظــام املظاريــف املغلقــة ملــدة  25عا ً
ـاؤل عــن االلتزامــات الرضيبيــة للهيئــات
املســتقبل بالهايكســتب 52.يفــرض هــذا بالطبــع تسـ ً
والكيانــات التابعــة لــوزارة الدفــاع ،إذ تعفــي املــادة  47مــن القانــون رقــم  91لســنة 2005
 46املرجع السابق ،صفحة .١
 47بيسان كساب« .2016.من أين أتت دخول املرصيني يف  2015وكيف أنفقوها ».مدى مرصhttps://goo.gl/vrWY38 .
 48املرجع السابق
« 49زحام أمام «التضامن» للحصول عىل «شهادة فقر» لإلعفاء من مصاريف املدارس» ،البديل 28،سبتمبhttps:// .2016
goo.gl/McBrkW
 50سامح املغازي ،بالصور ..ويل أمر تلميذ يتسلق سور مدرسة فجرا لحجز «تختة» ،فيتو 20 ،سبتمربhttps://goo.gl/ .2016
P2WzNj
 51هبة عفيفي« ،مدى مرص» يف زيارة ميدانية ملدرسة القوات املسلحة الدولية ،مدى مرص 7 ،سبتمرب https:// .2016
goo.gl/LIYXID
محمد كامل ،الجيش الثالث يطلق أول مدرسة عاملية ،املوقع الرسمي ملدارس بدر الدوليةhttp://www.bis-eg.com/ ،
events.aspx?id=15
 52وزارة الدفاع  -جهاز مرشوعات الخدمة الوطنية ،جريدة األهرام الورقية ،الصفحة الثالثة 16 ،سبتمرب.2016

23

جهــاز مرشوعــات الخدمــة الوطنيــة مــن التزامــه برضيبــة الدخــل ،ويــؤدي ذلــك بالــرورة
إىل متيــز املرشوعــات التعليميــة التابعــة لهيئــات وزارة الدفــاع عــن نظرائها مــن الرشكات
ملـ َزم برضيبــة القيمــة املضافــة.
التابعــة للقطــاع الخــاص ،مــع التذكــر بــأن كليهــا غــر ُ
مــع دخــول املؤسســات والعديــد مــن املســتثمرين وأصحــاب رأس املــال يف قطــاع
التعليــم ،وتكويــن رشاكات بــن القطــاع العــام والخــاص ،وتفضيــل أصحــاب املــال مــن خــال
السياســات والقــرارات ،أصبــح الحديــث عــن التعليــم باعتبــاره حقًــا لجميــع املواطنــن،
ومتكــن الفقــراء واملهمشــن مــن مامرســة حقوقهــم عــر املؤسســات التعليميــة،
خطابًــا رنانًــا يــردد يف املحافــل الدوليــة املعنيــة بالحقــوق االجتامعيــة واالقتصاديــة.
لكــن السياســات املتبعــة يف قطــاع التعليــم الحكومــي تــدل عــى فجــوة واســعة بــن
الواقــع ومكاتــب الحكومــة التنفيذيــة ،وهــو ليــس أكــر مــن حلقــة يف سلســلة التهميش
مهــا تســليط
املســتمر للفئــات األقــل حظًــا مــن الفقــراء ومحــدودي الدخــل .لــذا كان
ً
الضــوء عــى عمليــة بنــاء املــدارس ،والتــي تــأيت يف املرتبــة الثانيــة يف اإلنفــاق عــى
قطــاع التعليــم مــن خــال بــاب االســتثامرات.
حــا لألمــر ،يعتــر القطــاع الخــاص رشي ـكًا يف رفــع الكفــاءة االقتصاديــة واإلســهام
وتوضي ً
يف حــل بعــض املشــاكل التــي تواجههــا أي دولة ،ولــه دور مهم يف تقديــم فرص عمل
وتوفــر خدمــات ذات جــودة عاليــة ،وخلــق أنــواع مــن التنافــس يف ســوق العمــل .ولكــن
عندمــا تتبنــى الحكومــة هــذه السياســات ،فتضــع نفســها مــكان املســتثمر ،وتســتهدف
الفئــات العليــا واملتوســطة مــن خــال سياســات مؤسســاتها التنفيذيــة والترشيعيــة،
يــؤدي هــذا بالــرورة إىل تهميــش املواطنــن األكــر حاجــة ،والذيــن يُفــرض بالحكومــة
أن تضعهــم يف أولوياتهــا حاميًــة لهــم مــن الطبيعــة االســتثامرية ملشــاريع القطــاع
الخــاص ،مــا يُلزمهــا بتقديــم خدمــات مجانيــة عاليــة الجــودة ،مثلــا تنــص الدســاتري
واالتفاقــات واملواثيــق الدوليــة .ويجــب أن يظهــر ذلــك االنحيــاز نحــو العدالــة االجتامعيــة
كذلــك يف تحديــد ضوابــط ومعايــر ،يف صــورة ترشيعــات قانونيــة ورضيبيــة ،للقطــاع
الخــاص الــذي يقــدم خدمــات تعليميــة ،لحاميــة الهيــكل االجتامعــي مــن أي آثــار جانبيــة
محتملــة للتدخــل االســتثامري يف مجــال التعليــم.
عندمــا يتحــول التعليــم إىل تجــارة يكــون منتجهــا الرئيــي مســتوى معــريف ووضــع
اجتامعــي متميــز ال يســتطيع أن يحصــل عليــه إال صاحــب املــال ،فيجــب عــى الدولــة أن
ول هــذه املامرســات ،ال أن تكــون رشيكــة فيهــا بتوســيع الفجــوات
تقــف حائـ ً
ـا أمــام تغ ـ ُّ
بــن الطبقــات االجتامعيــة وتحويــل التعليــم مــن وســيلة إلتاحة الفــرص املتســاوية لجميع
األفــراد إىل ســلعة يحكمهــا العــرض والطلــب ،فقــط ملــن يســتطيع اإلنفــاق عليهــا.
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•الخامتة
يعتــر انكــاش التعليــم الحكومــي مــن ميزانيــة ضئيلــة وجــودة خدمــة رديئــة أمــام
معضلــة أساســية ومحــرك يف إعــادة إنتــاج التفــاوت الطبقــي والتوســع
التعليــم الخــاص ُ
فيــه .فعلينــا أن ننظــر إىل املــدى البعيــد للعمليــة التعليميــة وهــي خلــق قــوة العمــل
والفــرص الوظيفيــة يف ســوق العمــل .فتلــك املعطيــات التــي ناقشــها وحللهــا التقريــر
تُشــر إىل انحــدار وتقلــص اإلمكانيــات التنافســية لخريــج التعليــم الحكومــي أمــام خريــج
التعليــم الخــاص .وليــس ذلــك فقــط ،فيشــارك يف ذلــك البعــد الثقــايف واملهنــي لآلبــاء
الــذي يوســع مســاحة خلــق وتوريــث رأس املــال ،والــذي يســتفيد منــه مــن كان يف
إمكانيتــه األرسيــة واملاليــة ذلــك.
وينحــر الســبب الرئيــي النكــاش التعليــم الحكومــي يف انكــاش دور الدولــة
يف كفالــة التعليــم ،مــن توفــر اإلنفــاق املــايل الــكايف عليــه ،لضــان بنــاء الفصــول
وتخصيــص األرايض بهــدف وصــول البنيــة التحتيــة لخدمــات التعليــم لكافــة املواطنــن،
ووصــوالً لتوفــر املــوارد الالزمــة بتدريــب املدرســن وتطويــر املناهــج وضــان حــد أدىن
مــن الجــودة ملحــدودي الدخــل .وبالرغــم مــن االلتزامــات الدســتورية التــي يجــب االعــراف
بأنهــا رضوريــة وإيجابيــة ،إال أن عــدم تحقيقهــا بشــكل واقعــي وملمــوس هو عائــق أمام
تحســن الخدمــة التعليميــة الحكوميــة ،وتحقيــق العدالــة يف مجــال التعليــم ،الــذي مــن
شــأنه أن يكــون مجــال تحقيــق العدالــة االجتامعيــة بــن كافــة أطــراف الشــعب ،وأن يكــون
حدث عندمــا
قــوة لتحقيــق املســاواة يف إتاحــة الفــرص بــن املواطنــن .وذلــك األمــر ســي ُ
يــأيت التعليــم كأولويــة عــى األجنــدة السياســية للحكومــات ،واالعــراف بذلــك عــن طريق
الخطــط املاليــة واالقتصاديــة ،ملــا لــه مــن أهميــة يف تحقيــق العدالــة االجتامعيــة.
مــن خــال رصــد التحــوالت التــي حدثــت يف قطــاع التعليــم عــى مــدار فــرات اجتامعيــة
واقتصاديــة مختلفــة ،وتحليــل دور الدولــة والقطــاع الخــاص يف جلــب تلــك التحــوالت،
نحــاول أن نســلط الضــوء عــى التعليــم ،كمجــال تعتمــد عليــه سياســات الــدول لتحقيــق
التقــدم االقتصــادي والعدالــة االجتامعيــة .فــكل مجتمــع مكــون مــن طبقــات مختلفــة ،وال
ي َنــع الفقــراء مــن
رضر يف أن ينفــق األغنيــاء اآلالف عــى التعليــم ،ولكــن الــرر حــن ُ
الحــد األدىن مــن الفــرص يف التعليــم ذا الجــودة بســبب فقــر آبائهــم وأرسهــم ،ثــم
يكــون ســوء تعليمهــم مــن جديــد ســبب يف فقرهــم وفقــر أبنائهــم .فنظــام التعليــم
ميكــن أن يكــون آليــة إلعــادة توزيــع الفــرص بــن أطــراف وطبقــات املجتمــع ،أو أن يكــون
آليــة لرتســيخ عــدم املســاواة واتســاع الفجــوات بــن املواطنــن .وإذا كان نظــام التعليــم
لدينــا يســر يف االتجــاه األخــر ،فــا هــو إال أداة إلعــادة إنتــاج الفقــر والتهميــش.
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