قضية

هذى العظام حصاد أيامى فرفق ًا بالعظام  .أنا لست ُأحسب بني
فرسان الزمان  /إن عد فرسان الزمان  /لكن قلبى كان دوم � ًا قلب
فارس  /كره املنافق واجلبان  /مقدار ما عشق احلقيقة .
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كان واضحا منذ الوهلة األولى لإلعالن عن منظومة تطوير التعليم أننا بصدد الترويج لوهم كبير

تعليمنا اليوم أو الكارثة التى نحياها ..والطريق إلى املستقبل (  1من )2
الهدف من غياب رؤية واضحة ومكتوبة لمنظومة التعليم المزعومة أنه اليمكن كتابتها في وثيقة رسمية
أوال :الكارثة:
يشهد التعليم منذ نحو أربع سنوات ،وخاصة منذ أن تولى الدكتور طارق شوقى
مسؤوليته فى فبراير  ،2017تغيرات جذرية كبرى لم يشهدها من قبل ،فقد تولى
طارق شوقى رئاسة اللجنة االستشارية للتعليم والتابعة لرئاسة اجلمهورية ،ورغم ان
تلك اللجنة قد ضمت بعض الكفاءات الوطنية كالدكتور محمد غنيم والدكتورة هدى
الصدة ،لم يؤثر عنها إجراء بحوث أو مسوح تتناول مشكالت حقيقية ،يعرفها املواطن
فضال عن املهتمني واملتخصصني فى التعليم ،وكل ما أوثر عنه احلديث عن أن التعليم
يعانى مشكالت مستعصية يصعب حلها ،وأنه البد من التفكير فى حلول غير تقليدية
للمشكالت التقليدية.
ت ��ول ��ى ال ��دك� �ت ��ور ط���ارق
ش��وق��ى مل �س��ؤول �ي �ت��ه وزي���را
للتعليم ،راح ي�ق��دم للناس
الطاقم الذى سيعاونه فى
إدارة ملفات التعليم وكلهم من خارج الوزارة ،وكأنه
يستعد إلدارة جمعية أهلية ،وليس وزارة عريقة
وج ��دت باملعنى احل��دي��ث س�ن��ة  ،1837وراح��ت
تصريحاته املثيرة تنتشر عبر الصحف وصفحات
التواصل االجتماعى ،فهو يعلن أنه ضد مجانية
التعليم ،ويعلن صراحة ان التعليم خدمة ينبغى
ان يدفع الناس ثمنها وتكلفتها ،ويقول بالنص
ال �س��وق��ى“ :اللى مامعهوش مايلزموش” ،ومع
مطالبات املعلمني بزيادة مرتباتهم والتى أصبحت
أفقر مرتبات ملعلمني على سطح األرض ،يقول فى
حواره مع صحيفة اخبار اليوم :إن نصف املعلمني
“حرامية” ونصفهم اآلخر غير أكفاء ،وملا أثارت
التصريحات غضب املعلمني واشتعلت بسببها
وس��ائ��ل ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ى ،اع�ل��ن ال��وزي��ر أن
التصريحات مغلوطة وانها انتزعت من سياقها،
ولم تتوقف املعركة إال بعد أن هدد االستاذ رفعت
فياض ،ال��ذى أج��رى احل��وار مع الوزير ،بأنه إذا
لم يتوقف ال��وزي��ر عن تكذيبه فإنه س��وف ينشر
مالم ينشره بعد من النص الكامل للتصريحات،
وليتحمل الوزير كل مايترتب على ذلك من النتائج،
فصمت ال��وزي��ر ،وم��ع مظاهرات ألول�ي��اء األم��ور
يهدد الوزير بسجنهم تبعا للقانون الذى يسجن
املتظاهرين بدون إذن.
وك��ان أول نشاط تعلن عنه ال���وزارة ف��ى عهد
وزيرها اجلديد هو تعاقدها مع البنك الدولى فى
برنامج لتدريب وتطوير معلمى ري��اض األطفال
وبعض برامج تلك الرياض مببلغ خمسمائة مليون
دوالر أمريكى ،وهو مبلغ يزيد وقتها عن تسعة
مليارات جنيه مصرى ،وبات من الواضح أن الوزير
لن يسعى للتفاعل مع املفردات التقليدية العتيقة
للوزارة وال ميزانيتها والتى ينفق مايزيد على 85
 %منها على الباب االول للميزانية ،أى أجور تافهة
ومتواضعة للمعلمني ،وامنا سيسعى جللب متويل
خاص وأجنبى غالبا وبعيدا عن املصادر احمللية،
إلنفاقه فى إطار أـنشطة الوزارة.
وب �ع��د أن ان�ق�ش��ع غ �ب��ار امل �ع��ارك ال �ت��ى أث��اره��ا
الوزير ،راح يعلن عن خطته لتطوير التعليم عبر
االستخدام املوسع لوسائل التكنولوجيا احلديثة،
وتأسيس منصات اليكترونية والتعاقد مع مؤسسة
ديسكفرى الستخدام ما متتلكه من أفالم ووثائق
ومواد تعليمية حديثة لتصبح جزءا من مناهجنا
التعليمية ،مطلقا عليها منظومة تطوير التعليم “
تعليم  – ”2هذا على اعتبار ان التعليم احلديث
منذ عهد محمد على باشا ( )1848 – 1805حتى
زمن الوزير يطلق عليه كله “تعليم  ،”1ومن أهم
أجزاء تلك املنظومة توزيع نحو مليون “تابلت” أو
لوح إليكترونى على طالب الصف األول الثانوى،
على أن ي�ك��ون ذل��ك التابلت ه��و م�ح��ور العملية
التعليمية ومحور العالقة بني التلميذ واملعلم ،وعن
طريقه يتصل التلميذ ببنك املعرفة وغيرها من
وسائط التعليم ويلغى طباعة الكتب املقررة ورقيا
ويكتفى بوجودها اليكترونيا على موقع الوزارة.
مع البدء بتطوير املقررات الدراسية للصفوف
االبتدائية عاما بعد ع��ام ،وصلنا االن لتطوير
مقررات الصف الرابع االبتدائى التى تثير جدال
واسعا ه��ذه األي��ام ،وم��ن اجلدير بالذكر هنا ان
تلك املنظومة التى راح الوزير ي��روج لها ترويجا
كبيرا عبر صفحته على الفيس بوك وتصريحاته
الصحفية ومكاملاته التليفونية مع مذيعى القنوات
التى تهيمن عليها احلكومة املصرية ،وقد وصلت
مبالغته فى تقدير جناح تلك املنظومة انها سترتفع
مبصر فى وقت قياسى فى تقارير جودة التعليم
كتقرير “منتدى ديفوس” وال��ذى تاتى مصر فى
املراتب اخلمسة االخيرة فيه من ضمن نحو 140
دولة ،كما راح الوزير يؤكد أن كثيرا من دول العالم
املتقدم والتى متتلك نظما تعليمية مميزة ،تسعى
القتباس منظومتنا واالس�ت�ف��ادة بها ف��ى تطوير
نظامها التعليمى ،كل ه��ذا دون ان يؤكد كالمه
بدليل واحد.
وقد كان واضحا منذ الوهلة األول��ى لإلعالن
عن تلك املنظومة أننا بصدد الترويج لوهم كبير
ال ميت للمنظومات وعاملها بأى صلة ،لألسباب

وبمجرد

مؤشرات

سنوات اخلماسني ..صناعة
أحداث و”إخوان”ضياع الفرص

محمود احلضري

التالية:
أوال :ليس لدينا وال لدى وال لدى البرملان وال
اإلع�ل�ام خطة تطوير ،أو م�س��ودة خطة تطوير
مكونة من صفحتني تالتة عشرة عشرين ،حتدد:
هدف التطوير وفلسفته وآلياته ومواردة البشرية
واملالية وإط��اره القانونى وغيرها – كما تقتضى
بديهيات البديهيات – وكل ما لدينا تصريحات
صحفية وتليفزيونية يدلى بها الوزير هنا وهناك
ومنها “ستيتس”  sentenceيكتبها الوزير على
صفحة الفيس ب��وك اخل��اص ب��ه ..هل ممكن أن
نتصور أن تدار أكبر وزارة فى املنطقة – ورمبا
ف��ى ال �ع��ال��م -أق �ص��د وزارة التعليم ال �ت��ى تظل
اثنني وعشرين مليونا من البشر ،مابني طالب
ومعلمني وإداريني ،من خالل جمل متفرقة تكتب
على صفحات وظيفتها أصال معابثة األصدقاء
وكتابة خواطر سريعة أو مناسبات اجتماعية،
وكنت باعتبارى خبيرا فى قضايا التعليم يتصل
بى األبناء الصحفيون ليسألوننى مثال :ما رأيك
ف��ى منظومة التعليم؟ ،فكنت أس��أل�ه��م ب��دورى:
وه��ل رأيتم أنتم تلك املنظومة فى مكان هنا او
ه�ن��اك لتسألونى عنها؟ ،وكثيرا م��ا ك��ان ه��ؤالء
الصحفيون يسألوننى عن مغزى بعض عبارات
الوزير فى مؤمتره الصحفى الذى حضروه ،فكنت
أسألهم اذا كنتم قد حضرمت املؤمتر مع الوزير
ملاذا لم ترفعوا أيديكم وتسألوا ما تسألونى فيه
اآلن؟ فكانوا يردون :هى تعليمات تلقى إلينا عند
دخولنا للقاعة ،حيث يقال لنا بصراحة :أنتم
هنا لتغطية املؤمتر والكتابة عنه ،ال لتسألوا أو
تناقشوا شيئا!.
ثانيا :وهو يتعلق مبا سبق ،ملاذا يصبح الوزير
هو وحده” الوحيد األوحد” ال��ذى يتحدث عن
“املنظومة”؟ وه��ل أص�ب��ح ب�ين عشية وضحاها
رج ��ل فلسفة وت��رب �ي��ة وم �ن��اه��ج وت �ق��ومي ومت��وي��ل
وقانون ومبان مدرسية ووصالت كهربية وأنشطة
ومقررات مدرسية :عربى واجنليزى وفرنساوى
ودين وتاريخ وجغرافيا وعلوم وهندسة الخ الخ؟
وأين هم مساعدوه املتخصصون فى تلك الشؤون؟
وملاذا عندما يسألوه من أقر معه تلك اخلطة يذكر

في كتابه األح��دث (سنوات اخلماسني -مابني ينايرالغضب ويونيو
اخل�لاص) وضع الصديق الكاتب الصحفي ياسر رزق وثيقة تاريخية
مهمة ع��ن ث��ورة  25يناير وحتى ثورتها التصحيحية ف��ي  30يونيو،
باملعلومات والتواريخ والشهود والوقائع.
اقتراب الكاتب من متخذي القرار في هذه السنوات ،أتاح له توثيق
العديد من الوقائع ،إلى جانب أنه شاهد عيان على الكثير من األحداث،
فالكتاب رصد معلوماتي ليوميات وأحداث مهمة شهدتها مصر ،ويعتبر
أول كتاب يرصد باملعلومات ما جري من أحداث من يوم ثورة  25يناير،
بل وقبلها من خالل معلومات جاءت من مصادرها ،مرورا مبا تلى ذلك
حتى بروز الرئيس السيسي ،كرجل حكم.
الكاتب وألنه صحفي وليس مؤرخا ،حرص على توثيق األحداث من
مصادر متنوعة ،مستندا على املعلومة املباشرة من مصدرها وممن
صنعوها أو شاركوا فيها ،وهو اجل��زء األول من من سلسلة ميكن أن
نسميها “وثائق ثورة” ،لتصبح مرجعا يضيف إليه آخرون ممن عاشوا
تلك األحداث ،كما أنه رسالة لكل من شهد عن ُقرب تلك األحداث ،أن
يرصد ما جرى من مختلف الزوايا ،ليقدموا التاريخ لألجيال وممن
صنعوه.

مراكز بحثية دولية ال نعلم عنها شيئا.
ث��ال�ث��ا :قيل ف��ى ت�ق��دمي املنظومة ان امتحان
الثانوية العامة سيعتمد فكرة الثانوية التراكمية،
وفى احلقيقة فال ميكن ان تصبح الثانوية تراكمية
إذ لم يتم جتهيز املعلمني وتدريبهم عليها ،وال
تغيير املواد الدراسية ،وال طرق التدريس وال نظام
التقومي واالمتحانات ،وكل ماهو مطروح مضاعفة
مرات االمتحان إلى اثنتا عشر امتحانا يحتسب
منها ستة امتحانات ،وجتمع كمجموع كلى للشهادة
الثانوية ،سنوات الدراسة الثالث ،وهو ماسوف
يحيل حياة األسر التى لديها أوالد فى الثانوى إلى
جحيم ،وما يؤكد مارجعنا اليه ان الثانوية العامة
حتى اليوم هى امتحان السنة الواحدة.
راب�ع��ا :إذا كنا بصدد مشروع وطنى لتطوير
التعليم “بحق وحقيق” ،أو ل��م ي�ك��ن املطلوب
والبديهى أخذ الناس واملعلمني بالهداوة” والشرح
“ والتوضيح والتحليل ،لضمان جن��اح امل�ش��روع
واس �ت �م��راره  ،وه��و م��ا يجعلنا ن�ت�س��اءل :م��ا سر
هذه الغطرسة وهذا اجلبروت ولغة التحدى فى
مواجهة الشركاء من الناس واملعلمني والنواب،
إال إذا كان املقصود أن يسير املشروع إلى وجهة
أخرى
ومع طرح فكرة توزيع التابلت وبدء اخلطوات
التنفيذية كان من الطبيعى ان نتساءل:
 ماهى اجلهة والشركة والدولة التى ستصنعالتابلت ونستورده منها؟ ،وماهى الشركات التى
ستبيع ،وماهى القوانني التى حتكم حركة البيع
وال� �ش ��راء م��ن م�ن��اق�ص��ات ومم ��ارس ��ات ،وم��اه��ى
املبررات التى جتعلنا نختار هذا النوع من التابلت
دون غيره من أنواع؟
وما هى تلك اللجان التى تدرس وتقرر وترسى
عطاءات ،من هم أعضاؤها وماهى وظائفهم وهل
ه��م م��ن موظفى وزارة التعليم ام م��ن خارجها،
وماهى املبالغ املدفوعة فى مثل تلك الصفقات
وماهو مصدرها ديون ام من موازنة التعليم أم من
أى مصدر آخر؟
 ومع البدء فى تطبيق جتربة التابلت كان مناملنطقى أن نعلم ع��دد املعلمني ال��ذي��ن يجيدون

مهارات التابلت فنيا وبحثيا إجادة كاملة ،وعدد
من يجيدونها إل��ى حد م��ا ،وع��دد من اليعرفون
عن التابلت شيئا ،إننا ليس لدينا حتى اآلن خطة
لتدريب هؤالء املعلمني فنيا وزمنيا وماليا ..الخ
 وم��ا ي �ق��ال ع��ن املعلمني س��اب�ق��ا ي �ق��ال عن 600ألف طالب وطالبة هم طالب الصف األول
الثانوى سنة  2019 /2018وه��م ط�لاب السنة
االولى الذين طبق عليهم نظام التابلت
 وما يقال أيضا عن املعلمني والطالب يقالأيضا عن املفتشني واملوجهني
إننا لن نغير املنهج ال��دراس��ى ول��م نعد املقرر
اجلديد الذى يتناسب مع التابلت واألم��وال التى
انفقت فيه ،فمن البديهى أن ال�ت��دري��س بنظام
التابلت سيختلف اختالفا جذريا عن التدريس
بالنظام القدمي الذى يدور حول الكتاب املدرسى
الورقى القابع بني غالفني.
ومن املنطقى أن تتصل املدارس بشبكة الكهرباء
ككل املنشئات احلديثة ،فسيكون بها ملبات كهرباء
بالفصول وبعض “الفيش” الالزمة لتشغيل جهاز
كمبيوتر او شاشة ذكية او غيرها ،ولكن الوضع
سيختلف ب�لا ش��ك ع�ن��دم��ا ي �ك��ون ه �ن��اك حاجة
ل��وض��ع نحو ارب�ع�ين او خمسني فيشة للكهرباء
فى الفصول ،ومع هذا لم تتضمن خطة الوزير
م �ع��رف��ة ن �س��ب امل � ��دارس امل �ن��اس �ب��ة م��ن ال�ن��اح�ي��ة
الكهربية لتوصيل مئات أجهزة التابلت بالكهرباء
ول��م تتضمن خطته جتهيز اآلف امل ��دارس بتلك
الكهرباء.
 أننا ال نعلم طبيعة شبكة االنترنت وسرعتهاوقدرتها على تغطية االف امل��دارس فى مختلف
انحاء البالد وال من يدفع ثمنها ول��م نعرف أن
الوزارة قد سعت لالتفاق مع شركات االتصاالت
على توفير نظام التصال الطالب باالنترنت او
االتفاق على نوع من كروت الشحن يكون أرخص
وأنسب للطالب الفقراء.
 أننا ال نعلم طبيعة األعطال التى ستصيبآالف أجهزة التابلت وال طبيعة منظومة الصيانة
التى ستتعامل مع آالف األعطال اليومية لها.
 -أننا ال نعرف كيف سيتعامل مئات اآلالف

الكتاب يؤكد في صفحاته التي قاربت الـ ،400أن الكاتب ليس مجرد
راصد ،بل كان صانعا في بعض األحداث ،وهو ما تؤكد وقائع اجتماع
“ ”4+ 4وال��ذي ضم صحفيني وعسكريني ناقشوا تطورات األح��داث،
وع��رض فيها “اللواء عبد الفتاح السيسي” وقتها تقدير موقف عما
يجري في مصر في فترة مهمة من تاريخ البالد ،إلى جانب استشارة
الكاتب نفسه من جانب قادة في البالد في بعض األمور.
الشك أن الكتاب في فصوله السبعة تتكامل في أحداثها ،مبا في ذلك
املرفقات بالفصول ،سواء احل��وارات التي أجراها الكاتب مع الرئيس
عبد الفتاح السيسي في مراحل مختلفة ،إلى جانب عدد من املقاالت
“املعلوماتية” “الوثائقية” ،وكلها تقدم كيف سقط عصر الرئيس السابق
حسني مبارك ،وإع�ت��راف قيادة القوات املسلحة بسقوط عهده ،من
خالل انعقاد أول اجتماع للمجلس العسكري ب��دون الرئيس األسبق،
متهيدا لصدور قرار التنحي والذي حرص مبارك على تعديله ،لتتنهي
اجلمهورية األولى “وليست تسقط” كما قال الكاتب من وجهة نظري.
حرص ياسر رزق في كتابه بالتأكيد على أن ما جرى في  25يناير أنه
ثورة ،لنقاء أهداف من قاموا بها وشاركوا فيها ،بغض النظر عن التأمر
التاريخي ضد مصر ،وحرص في أكثر من موضع أن يشير إلى ذلك،

من طالبنا فى عمر املراهقة مع التابلت وال كيف
سنحميهم من املواقع العابثة أو املواقع اخلطيرة؟
 أننا ال نعرف ماهو التأثير الصحى للتابلتعلى أعصاب طالبنا ،خاصة وأنهم بنني وبنات
ف��ى س �ن��وات التكوين وال�ن�ض��ج مم��ا يخشى منه
التعرض ألشعة التابلت ساعات طويلة؟
أما السؤال الذى كان من املفترض أن يفرض
نفسه علميا وفنيا ووط�ن�ي��ا :ف�ه��و مل��اذا ل��م نقم
بتجريب التابلت جتربة علمية مقننة على مدرسة
ثانوية واحدة ،فى الـ 27محافظة مصرية ،ويقوم
باالشراف عليها خبراء متخصصون فى املناهج
وط��رق التدريس واالنترنت والتقومي واألنشطة
وغيرها يكون من صالحياتهم حضور احلصص
ولقاء املعلمني والطالب ومناقشتهم وكتابة تقارير
دورية عن تلك التجربة ،حتى تصبح عندنا إجابات
واضحة عن كل ماسبق من تساؤالت مشروعة،
قبل أن ن��ورط بالدنا فى ق��روض باهظة ستثقل
كاهلنا أكثر مما هو مثقل وجتربة نعرف أولها وال
نعرف آخرها.
واليوم وق��د م��رت على التجربة نحو أكثر من
ثالث سنوات امتحن فيها الطالب بالتابلت العديد
من االمتحانات فى الصف االول والثانى الثانوى
وك��ان��ت الصحف وم��واق��ع ال�ت��واص��ل االجتماعى
حت�ف��ل مب��ا ح��دث ف��ى امل� ��دارس وال���ذى ال ميكن
وصفه إال بانه كارثة حقيقية تعيشها مدارسنا
ويعيشها ط�لاب�ن��ا ،فبمجرد ان ي�ب��دا االم�ت�ح��ان
ي�ن�ج��ح ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال �ط�ل�اب ف��ى ال ��دخ ��ول على
شبكة االنترنت والوصول إلى أسئلة االمتحان،
بينما يفشل اآلالف فى ذل��ك ،وتلجأ مدارسهم
ومعلموهم إلى اإلجابة الورقية التقليدية ،وال مير
بعض الوقت حتى نفاجأ بفشل من دخلوا على
الشبكة فى االستمرار ،وجناح من فشلوا أوال فى
الدخول لبعض الوقت ،وهكذا دواليك.
وبدال من أن تعلن الوزارة عن دراستها للتجربة،
وتوضيح مواضع اخللل والقصور فيها وكذلك
توضيح جهودها ف��ى معاجلة اوج��ه ذل��ك اخللل
والقصور ،تستمر فى التجربة بنفس الطريقة
ونفس أوج��ه اخللل والقصور مما يجبر الوزير
ع�ل��ى االع��ت��راف ب��ان نسبة ال�ن�ج��اح ف��ى الصف
األول الثانوى فى إح��دى السنوات كانت التزيد
على عشرين فى املئة وأنه اضطر إلى رفعها إلى
مايزيد عن التسعني باملئة بقرار ادارى.
مع هذه الفوضى اضطرت القيادة السياسية الى
التدخل عندما وصلت ازمة التابلت الى امتحانات
الصف الثالث ال�ث��ان��وى ،لتجبر ال��وزي��ر على ان
ي�ك��ون االم�ت�ح��ان امتحانا ورق �ي��ا ،جتنبا ملشاكل
وقالقل تابلت لم تستعد له الوزارة استعدادا كافيا
ومدروسا مما ينذر بكارثة لو حدث نفس اخللل
والقصور فى الشهادة التى يعتبرها الناس شهادة
مصيرية فى تاريخ أبنائهم التعليمي.
وال �ي��وم تشهد ب�لادن��ا اوض��اع��ا تعليمية اق��ل
ما يقال فيها أنها اوض��اع كارثية ،فقد فرضت
امل �ص��روف��ات ف��ى امل���دارس ال�ت��ى ع��رف��ت مجانية
التعليم االول���ى س�ن��ة  ،1923وم�ج��ان�ي��ة التعليم
االبتدائى سنة  ،1944ومجانية التعليم الثانوى
سنة  ،1950وبنتها احلكومات املتعاقبة من أموال
ال�ش�ع��ب – م��ن ض��رائ�ب�ه��م وم��وارده��م السيادية
وثرواتهم – ويتم بتقرير تلك املصروفات إهدار
مجانية التعليم وتكافؤ الفرص ،وهى املبادئ التى
ن��ادى بها ع�ش��رات م��ن املفكرين واملثقفني منذ
رفاعة الطهطاوى حتى طه حسني وكانت أحد
املبادئ االساسية للحركة الوطنية املصرية مثلها
مثل املطالبة باجلالء والدستور سواء بسواء.
واليوم تشهد بالدنا عجزا فى املعلمني ال تقل
اعدادهم عن أربعمائة ألف معلم ،إذ قرر الوزير
بنفسه منذ سنتني ان هذا العجز يبلغ ثالثمائة
وعشرين أل��ف معلم ومعلمة ،وه��و األم��ر ال��ذى
يجعلنا نعتبر عددهم يصل اآلن إلى نحو أربعمائة
ألف معلم ،إذا وضعنا فى اعتبارنا آالف املعلمني
الذين يخرجون على املعاش كل ع��ام ،وهو عدد
ي�ص��ل إل��ى م��اي��زي��د ع��ن ث�ل��ث ال �ق��وة ال�ع��ام�ل��ة فى
املدارس ،ولقد أصبح من املألوف أن يقول آالف
التالميذ آلبائهم أنه لم يدخل مدرس إلى فصلهم
طيلة النهار.
لقد توقف تكليف خريجى كليات التربية منذ
سنة  ،1998أما تعيينهم فى املدارس فقد توقف

كما حرص الكاتب على استخدام مسميات املسؤولني في مواضعها،
بعيدا عن موقفه أو موقفنا منهم ،وتلك تحُ سب للكتاب وكاتبه ،بخالف
رصده لكيف حتولت األحداث من مجرد إقالة وزير الداخلية ،إلى رحيل
أو “إسقاط” نظام مبارك.
وأفرد الكاتب الكثير من التفاصيل عن دور القوات املسلحة في دعم
مطالب الشعب ،من خالل التأكيد على أن “اجليش ينفذ أمرالشعب،
اجليش مع الشعب وليس ضده” ،والبيانات التي صدرت عن القيادة
العامة للقوات املسلحة ،والتي صبت كلها في نفس الطريق.
أتصور أن الكتاب وض��ع بأمانة ومصداقية الكثير من املعلومات،
أمام القارئ والباحث ،بأسلوب صحفي ولغة كتابة تقريرية وحتقيقية،
وحوارية ،وفقا لكل معلومة في موضعها ،بترتيب دقيق ملختلف األحداث
من أول معلومة حتى إنتهي ،إلى ما سيبدأ به في األجزاء التالية ،وإن
كنت حتى اللحظة ،ال أواف�ق��ه ،في فكرة سقوط اجلمهوريات ،ألنها
اجلمهوريات الرئيسية تتكامل ،وال تٌسقط بعضها بعضا.
في ج��زء مهم من الكتاب ،يرصد ياسر رزق قصة “اإلخوان” في
تضييع فرص احلفاظ على الدولة املصرية ،وتقدمي الدولة أوال علي
“اجلماعة” ،فرغم اتاحة العديد من الفرص أمام هذه اجلماعة لتعديل

مت��ام��ا منذ سنة  ،2014وه��و م��ا أدى إل��ى هذا
العجز الفادح فى أعدادهم ،وال تعترف احلكومة
ب��ان ع��دم تعيني معلمني ج��دد ه��و أح��د ش��روط
االستدانة من صندوق النقد ال��دول��ى ،فتضطر
الوزارة ملواجهة ذلك العجز بحيل ووسائل عبثية،
فهى تعلن عن التعاقد مع بعض املدرسني لثالثة
او ستة شهور ،مبقابل تافه وهزيل ال يزيد عن
ألف جنيه ،وعندما تظهر فى هذا التعاقد بعض
املشكالت ويتم حلها تكون شهور ذلك التعاقد قد
انتهت.
وم ��ن ت �ل��ك ال��وس��ائ��ل ال�ع�ب�ث�ي��ة مل��واج �ه��ة عجز
املدرسني الدعوة الى التدريس بالتطوع او تكليف
مجندى اجليش بالتدريس او التدريس باحلصة
التى تصل مكافأتها الى عشرين جنيها ،وهى كلها
حلول تعبر عن مدى العجز واإلفالس الذى تردى
فيه التعليم.
ونأتى الى آخر واحدة من اهم مظاهر العجز
واالق�لاس الذى يعانى منه تعليمنا اليوم وهو ما
يتعلق مبرتبات املعلمني ،فبالتأكيد هناك عالقة
حقيقية ووط��ي��دة ب��امل��رت��ب ال ��ذى يحصل عليه
االنسان نظير قيامه مبهنة او مهمة محددة وبني
نظرة املجتمع لتلك املهنة واحترامه لها وحاجته
اليها ،ولن أحتدث عن معلمى العهد امللكى ولكنى
أشير الى املعلم الذى كان يدرس لى سنة ،1970
وكان يتقاضى مرتبا يبلغ  18جنيها ،وهو يساوى
بحساب ايامنا ه��ذه نحو أرب�ع��ة عشر أل�ف��ا من
اجلنيهات ،إذا قارننا أسعار الذهب وقتها واليوم
(كان جرام الذهب عيار  18وقتها يبلغ  80قرشا،
واليوم يبلغ نفس اجلرام  650جنيها)
وال شك أن هذا املرتب كان يكفل للمعلم وقتها
حياة كرمية تسمح له بالتفرغ ملهنته األصلية ،مدرسا
فى مدرسة ،ينعكس تلقائيا على كفاءته فى أداء
مهنته ومستوى طالبه ،ويغنيه فى نفس الوقت عن
اللهاث خلف الدروس اخلصوصية أو عن البحث عن
أى مهنة اخرى ليستكمل متطلبات حياته.
واليوم يتقاضى املعلم فى بداية حياته املهنية
مبلغا ال يزيد عن ألف جنيه ،وهو ما ميكن اعتباره
قمة املأساة التى يعانى منها تعليمنا اليوم.
واخيرا أود ان اشير الى حقيقة الوهم الذى
نعيشه فى تعليمنا اليوم ،عله يكون مفيدا فى فهم
ما يحدث ومعينا لنا على تصور احلل واالنعتاق من
هذا النفق املظلم الذى انحدرنا اليه ،واقصد به
الهدف من غياب رؤية واضحة ومحددة ومكتوبة
ملنظومة التعليم املزعومة ،وقد أشرنا الى هذا من
قبل ،وأظ��ن أن السبب فى غياب تلك املنظومة
أسباب ،منها :أن الدولة لن تسعى لزيادة ميزانية
التعليم زيادة تتناسب مع حاله املتدهور واملنهار.
ومنها أن السياسات التى تعتمدها احلكومة
فى االهتمام فقط بالتعليم اخلاص وإهمال تعليم
الفقراء كما يظهر فى إجراءاتها املختلفة الميكن
التعبير عنه فى خطة مكتوبة.
ومنها أخيرا ان احلكومة تضمر الشر الكثير
لتعليم الفقراء كتقرير املصروفات فى امل��دارس
املجانية ،وهو ما حدث فعال وكان من غير املمكن
كتابته فى وثيقة رسمية.
فى النهاية ارج��و ان اك��ون فى ه��ذا املقال قد
وفقت فى توضيح احلالة التى تردى اليها تعليمنا
العام والكارثة التى احدقت به ،أما كيف السبيل
الى اخل�لاص من هذا امل��أزق التاريخى فسيكون
موضوع مقالى األسبوع القادم.

بقلم :د .كمال مغيث

اخلبير باملركز القومى للبحوث التربوية

مسارها ووضع األولوية للدولة ،إال أن اإلنحياز ملبدأ ال��والء للجماعة
سبق بكثير الوالء للوطن.
معلومات الكتاب تؤكد أن “اإلخوان” أضاعوا أو ضيعوا فرصة حكم
مصر ،إال أن األطماع في إقامة دولتهم “دولة اخلالفة” ،سبقت كل شئ،
فكانت النهاية السقوط لكل مشروعاتهم– و”هنا يصلح لفظ سقوط”،
ليس في مصر فقط بل سقوط أحالمهم في كل املنطقة.
وي �ق��دم ال�ك�ت��اب معلومات تستحق ال��دراس��ة فيما يتعلق مبواقف
وممارسات اجلماعة جلر البالد للعنف ،بل رفض الكثير من الفرص،
واالنحراف بكل اإلتفاقات التي يتم التوصل إليها ،مع قادتها من خالل
أعضاء املجلس العسكري ،والذي حرص العديد من أعضائه على منح
الفرصة تلو األخرى ،حتى سقطت أو أسقطوا كل أحالمهم ،بينما ظلت
الدولة املصرية وبقوتها قائمة.
أعتقد أن كتاب “سنوات اخلماسني” سيكون محور نقاش وجدل،
ولكن مؤكد أنه حافز لكثيرين ،لإلداء بدولهم املعلوماتي حول أحداث
غيرت مسار مصر ،وأسقطت حكم التوريث ،وحكم اإلخوان .. ،وجاءت
ب��رؤى أخ��رى ،سيظل اجل��دل حولها مستمرا ...وه��ي طبيعة األشياء
والسياسة.

