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 تمهيد:

، وبالتزامن مع بدء العام الدراسي م٣١٠٣يوليو عام  ٣وقوع االنقالب العسكري في  أشهر فقط علي ٣بعد مرور 

وما خلفه من تدهور بالغ الخطورة القي بظالله علي  ،بسبب تداعيات هذا الحدثالجديد الذي تأخر وقتها 

أعلن اللواء  .(1) بالدولة حالة من الشلل شملت كافة المرافقإلى  وأدي ،البالدفي  األوضاع األمنية واالقتصادية

 ،عبد الفتاح السيسي ولأم عن تصديق الفريق  ٣١٠٣مطلع نوفمبر ، الثالث الميدانيقائد الجيش ، أسامة عسكر

 ٠١فدانا بتكلفة وصلت  21مساحة  على إقامة مدرسة دولية بمدينة السالم فوق ،وزير الدفاع وقائد االنقالب

  م ٣١٠١ في مارس من عام الخاصة العسكرية للغاتبدر وبالفعل تم افتتاح تلك مدرسة  جنيه، مليون

وحسب ما ورد ضمن تعريف بالمدرسة على موقعها اإلليكتروني، فلقد خطط للمدرسة أن تكون األولى ضمن 

 وفي .رس المنهجين البريطاني واألمريكيسلسلة من المدارس االستثمارية المملوكة للقوات المسلحة التي تد

أجل تمهيد الطريق لطرق تعليمية أرفع التعريف بها جاء أن المدرسة "تتبع بفخر أخالق القوات المسلحة من 

 . (2)لكل طالبنا"

                                  
 6102سبتمبر ,  ٧األربعاء ، في زيارة ميدانية لمدرسة القوات المسلحة الدولية ،مصر مدى، هبه عفيفي (1)
 للقوات المسلحة بالسويس ةمدرسة بدر الدوليموقع  (2)

http://www.madamasr.com/ar/sections/lifestyle/%D9%85%D8%AF%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://www.bis-eg.com/About%20BIS.aspx?id=2
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حصل من كل والملفت لالنتباه هنا أن افتتاح مدرسة بدر الدولية وبدء التدريس فيها نظير رسوم التحاق ُت

ألف جنيه، هذا االفتتاح يتزامن أيضاً  مع حصول مصر على المركز قبل األخير في جودة  ٣٣إلى  تلميذ تصل

  .(3)دولة، وظهور فضيحة تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة وإجاباتها ٠٤١ين التعليم من ب

القوات المسلحة المصرية بهدف أن “وأعلنت سلسلة مدارس بدر الدولية فور افتتاحها أنها تأسست من قبل 

 سةبالمدربحسب ما جاء في التعريف  التعليم من جودة أعلى فيها يقدم …تصبح أفضل سلسلة مدارس دولية

توفر فرصة فريدة كونها تمثل مجتمعا من القادة،  وقالت المدرسة، إنها موقعها الرسمي على اإلنترنت. فوق

 .مع تبعيتها للجيش المصري

ه هل هذ، من قبيل التساؤل: "وجاء اإلعالن عن تأسيس المدرسة لكي يفجر عاصفة من االنتقادات لتلك الفكرة

نظام تعليمي بريطاني وأمريكي في مصر  ئعنها القوات المسلحة وهي تنش هي اللمسة الوطنية التي تتحدث

 .(4) وبهذه المبالغ الكبير

 

 عسكرة وزارة التعليم:أواًل: 

، بندب اللواء محمد 062أصدر وزير التربية والتعليم محب الرافعي، القرار الوزاري الرقم ، 3102أبريل  32في 

 وبذلك الوزارة، عام بديوان العامة األمانة لقطاع رئيسًا اإلدارية، ليكونهاشم محمد، المعار من هيئة الرقابة 

 ،الوزير مكتب شؤون قطاع رئيس المجد أبو حسام اللواء: هم ستة، إلى للوزارة المنتدبين اللواءات عدد يرتفع

واء والل ية الموارد،لتنم الوزير مستشار عامر نبيل واللواء لألمن، المركزية اإلدارة رئيس الدسوقي عمرو واللواء

محمد فهمي رئيس هيئة األبنية التعليمية، واللواء كمال سعودي رئيس قطاع الكتب، باإلضافة إلى اللواء 

 محمد هاشم الذي سيتولى رئاسة قطاع األمانة العامة بديوان عام الوزارة والتي تضم الشؤون المالية واإلدارية.

وقال األمين العام لنقابة ، ية المستقلة، التي تعاني من عسكرة الوزارةوأثار قرار الرافعي غضب الكيانات النقاب

وزير التربية والتعليم يتعامل مع إدارة العملية التعليمية بمنطق " :المعلمين المستقلة، حسين إبراهيم

لية قأقسام الشرطة ويحول المدارس إلى تخشيبات، وهي تجربة أثبتت فشلها أكثر من مرة، مضيفا: "أن هذه الع

األمنية دورها فقط هو التعامل مع أصحاب السلوك المنحرف ومنعهم من استخدام أساليبهم ضد المواطنين، 

وتابع حسين: "إن إصرار الوزير على استخدام الطريقة  وليس التعامل مع معلمين وطالب داخل المدارس".

                                  
سرائيل" بالمقدمة - صحيفة الوطن (3)  .في مؤشر جودة التعليم".. مصر بالمركز قبل األخير و"قطر وا 
 6102أغسطس  01، سبوبة جديدة للجيش المصري ” الدولية الخاصة المدارس (4)

http://www.elwatannews.com/news/details/825064
http://www.elwatannews.com/news/details/825064
http://mideastnews.co.uk/124259
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تطوير وتحديث منظومة التعليم األمنية في اإلدارة، هو أكبر دليل على عدم وجود رؤية حقيقية لديه ل

 المصري".

وطالبت النقابة المستقلة بإلغاء كافة إدارات االتصال السياسي داخل اإلدارات التعليمية، التي يتم عن طريقها 

وتحّول مدير اإلدارة  فرض السيطرة واالستبداد ضد كل معلم يحاول أن يتكلم بحرية أو يعبر عن رأيه.

 ألمين شرطة يتحكم في شؤون المعلمين، بل وتسليمهم ألقسام الشرطة في أحيان كثيرة.التعليمية، إلى تابع 

وأشار أمين نقابة المعلمين المستقلة إلى أن هناك اجتماًعا مع الجبهة الموحدة للمعلمين بعد االنتهاء من 

ير وطريقة إدارته امتحانات نهاية العام الدراسي، لالتفاق على إجراءات تصاعدية ضد سياسات وتصرفات الوز

 للوزارة.

 

 :للعسكر معاملة تفضيليةثانيًا: 

ي ف االستثمارإلى مجال ، المعفاة استثماراته من الضرائب، دخول جنراالت االنقالب باسم مؤسسة الجيش أتيي

عبر المدارس الخاصة ضمن مساع تزايدت خالل السنوات األخيرة لتوسيع النشاط التجاري  قطاع التعليم

ظهرت في األفق بوادر بالونة اختبار جديدة بعد تسريبات امتحانات الثانوية العامة قد و .(5) واالستثماري لهم

بهذا الكم الهائل، التي لم تحدث من قبل منذ بدايات التعليم الثانوي قبل قرن من الزمن رغم التقدم الهائل 

 يرًا متعمدًا إلثارة أمر ما؟وهو ما يدل على أن هناك تقص ،في تكنولوجيا وأدوات التأمين

 

بعض الصحف واإلعالميين بدأوا نفخ بالونة إسناد العملية التعليمية للجيش ووصفوه بعمود الخيمة ف

ضباطه أصحاب العمل المتقن، وقالوا عن الجيش أنه الجهة الوحيدة التي تعمل بضمير في البلد،  علىوأطلقوا 

جراء حلقات نقا  حول هذا األمر لصناعة رأي عام كبير اب إلالببرامج "التوك شو"  تفتح، وعلى حد زعمهم

 .مؤيد لتلك الفكرة ومن ثم سيكون التنفيذ مطلبًا شعبيًا

 

ال  هنأولكون  ،التعليميةجهز لتطوير العملية حوار تليفزيوني إلى أن هناك خطة ُت ىف ،االنقالبقائد أشار وقد 

لك أن ت نتجن ما صرح به السيسي يجعلنا نستإالتطوير من قبل، فأشاروا إلى هذا  يوجد خبراء تعليم مدنيون

                                  
 النبأ الوطني - 6102/أغسطس/62األحد ، المدارس الخاصة.. نكشف أسعار مصروفاته الخيالية« بيزنس»بالصور واألرقام.. بعد دخول الجيش  (5)

http://www.alnabaa.net/594865
http://www.alnabaa.net/594865
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 كما يحدث في كل من الواضحووالتي سوف تتكلف عشرات المليارات لتنفيذها.  ،تحدث عنها الخطة التي

 موال وتنفيذ المشروعات سو  القوات المسلحة،األال يأتمن أحدًا على  السيسيالمشاريع الكبيرة والصغيرة أن 

 .يبدو أن هذه الخطة وآليات تنفيذها تجهز في وزارة الدفاع واإلنتاج الحربي وبالتالي

 

 :هيمنة الجنراالتًا: لثثا

مجال االستثمارات في التعليم في وقت تشهد فيه رسوم التعليم األجنبي في مصر  العسكردخول جنراالت  أتيي

م الجنيه، باإلضافة إلى زيادة المصروفات ارتفاعًا في غالبية مؤسساته التعليمية، نتيجة ارتفاع الدوالر أما

وهكذا تحولت  سنويًا العام الجاري خاصة فى المدارس والجامعات األمريكية والبريطانية. %21بنسبة تصل إلى 

العملية التعليمية إلى تجارة مربحة، تحقق أرباحًا طائلة تكاد تصل إلى مليارات الدوالرات، حيث يتم إلزام أولياء 

 الرسوم الدراسية بالدوالر األمريكي أو العمالت األجنبية بداًل من الجنيه المصري. األمور بدفع

لك أغلبها أسر قيادات وضباط تتم ألف مدرسة في المتوسط، 02 نحوويصل تعداد المدارس الدولية بمصر 

ألف  211يقرب من  ما في تلك المدارسو عمال المتحالفين معهم،بالجيش والشرطة وعدد من كبار رجال األ

طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية، وقد شهدت هذه المدارس ارتفاعًا ملحوظًا في مصروفاتها تراوح ما 

 ألف جنيه.063ألفا و 26بين 

 

ومن النماذج الواضحة ألسر العسكريين التي لم يقتصر دورها علي تملك سلسلة من المدارس التي قبل 

تشييد جامعات أسرة وزير الحربية األسبق أحمد إسماعيل ممثلة في كريمتاه إلى  تهابل امتدت ملكيا ،(6)الجامعة

، وشقيقتها دينا أسماعيل المتزوجة من رجل (7) ٣١١١سلسلة مدارس مصر  الدكتورة نرمين إسماعيل التي تملك

 أوليد ش قدو ،متلك سلسلة مدارس المستقبل للغاتالدكتور حسن القال والذي بفضل تلك الزيجة بات ي أعمال

 ،اليتامىقرية األطفال  في مدينة نصر بالقاهرة علي أنقاض أرض أستأجرها من مدرسة ضمن تلك السلسلة

، والتي تشغل عضو حمد إسماعيل وزير الحربية السابقزوجة الفريق أ "حماته"وحصل علي األرض بمساندة 

 .(8)مجلس إدارة الجمعية التي تدير قرية األطفال اليتامي

                                  
 ٥١٠٢ديسمبر  ٥٢، اليوم السابع، مليون جنيه 211بتكلفة  6102إنشاء جامعة بدر حسن القال: االنتهاء من ، مينأأسماء  (6)
 ٥١١١موقع مدارس مصر  (7)
 مدارس المستقبل للغات (8)

http://www.youm7.com/story/2014/12/25/%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%B1-2016-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-600/2003066
http://www.youm7.com/story/2014/12/25/%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%B1-2016-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-600/2003066
http://www.mse.edu.eg/
http://www.fls-ta.com/
http://www.fls-ta.com/
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نتهي ا، التي (9)جامعة بدر إنشاء العالي عبر مجال التعليمإلى  متد نشاطهادكتور حسن القال و وانفتحت شهية

األساتذة عدد من حاليًا  وبات يدرس للطلبة في تلك الجامعة ،٣١٠٢عام  مطلع مرحلتها الثالثة واألخيرة من

 ومن بينهم الدكتور علي جمعة. والشيوخ الذين دعموا االنقالب

ها وقت أعلنقد بدأ العمل في تشيد الجامعة بعد االنقالب بشهور كامتداد لمدارس بدر التي  "حسن القال"كان و

وأكد القال، والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة ، شرعوا في تشييدها جنراالت االنقالب بالجيش انهم

على  كليات 2، بـ 3106القاهرة لالستثمار والتنمية العقارية، أنه تم افتتاح جامعة بدر خالل شهر سبتمبر 

 رض حصل عليها من الدولة.أ ىعل فداًنا، 52مساحة 

 

بشكل  يساهم فى تنمية الجامعةشركة فى مدينة بدر س 32ن التحالف المكون من إوحسب ما قاله القال ف

كبير، خاصة أن الشركات المتحالفة تعد من أكبر وأقو  الشركات العاملة فى المدينة وتعمل في كل المجاالت، 

وقوف قادة االنقالب داعمين لتلك  ىوهو دليل قوي عل بداية من الطاقة المتجددة إلى مجال الرعاية الصحية،

 .الجامعة

 

 ي:الجامعالتنسيق ًا: رابع

ف كش ،بقطاع التعليم االستثمارمصالحهم مع جنراالت الجيش في حماية عسكرة التعليم و لدعمفي محاولة 

مكتب التنسيق حسن راتب  إلغاءأن فى مقدمة أصحاب الجامعات الذين يدعمون  (10)مصدر بوزارة التعليم

رئيس  ،رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء الخاصة بعد أن أوشكت على التوقف نهائيا، ومحمد فريد خميس

رئيس مجلس أمناء مصر للعلوم واآلداب  ،فى التجمع الخامس، وخالد الطوخي ،مجلس أمناء الجامعة البريطانية

فضال عن ضابط أمن الدولة السابق ، كتوبرأ 6جامعة رئيس مجلس مناء  ،وسيد التونسي، أكتوبر 6بمدنية 

 .صاحب الجامعة الحديثة بالمعادي ،ونبيل دعبس، صاحب جامعة المستقبل بمدنية نصر، خالد حسن

للجامعات قد عقد اجتماعا مؤخرًا للتمهيد إللغاء مكتب التنسيق، بزعم وضع نظام جديد  األعلىوكان المجلس 

طالب الثانوية العامة العام المقبل، حيث يقضى النظام الجديد بالتخلي عن للقبول بالجامعات يطبق على 

                                  
 موقع جامعة بدر (9)
 .66/12/6102، بوابة الحرية والعدالة، أصحاب جامعات خاصة يسعون إللغاء التنسيق بالتبرع لصندوق السيسي :باألسماء (10)

http://buc.edu.eg/ar/
http://buc.edu.eg/ar/
http://www.fj-p.com/Our_news_Details.aspx?News_ID=97333
http://www.fj-p.com/Our_news_Details.aspx?News_ID=97333
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المجموع الكلى كمعيار وحيد لاللتحاق بالكليات الحكومية، بعد إدخال نظام االختبارات الشخصية، المعروفة 

 في القدرات.

 مة من االلتحاق بكلياتيسعى لمنع الطالب المتفوقين بالثانوية العا نظام االنقالببأن  وهو ما فسره البعض

القمة بإدخال نظام المقابالت الشخصية والقدرات المطبق بالكليات العسكرية لحرمان الطالب أبناء الفقراء من 

االلتحاق بها، بحيث يكون القبول بها بالواسطة والمحسوبية على غرار ما يحدث بكلية الشرطة والكلية الحربية 

 وأصحاب النفوذ، وأقاربهميكون القبول فيها قاصر على أبناء العسكريين  وغيرها من الكليات العسكرية، التي

قال لي أحد رجال ) عد الدراسة بكليات الشرطة والجيشبل ويتقاضى الجنراالت مقابل مادي نظير بيع مقا

 ذهبت بربع مليون جنيه الحد اللواءات لكي يلتحق ابني بكلية الشرطة فأبلغني الضابط بوضوح شديد األعمال

  .(انه كان مخصص له مقعدين قام ببيعهم

 

 أغذية المدارس والجامعات:ًا: خامس

 .بدأت وزارة التربية والتعليم، في توزيع الوجبة المدرسية على طالب المرحلتين رياض األطفال واالبتدائية

وقالت رئيس اإلدارة المركزية لمعالجة التسرب من التعليم، رندا حالوة، إنه ألول مرة يتم التعاقد مع جهاز 

وأضافت رئيسة اإلدارة المركزية أن . الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة لتوريد التغذية المدرسية للطالب

وأوضحت، أن خطة  .مة الوطنية ووزارة الزراعةمن التغذية يتم إنتاجها وتصنيعها من جهاز الخد %01نسبة 

التغذية المدرسية تم وضعها بتكليف من رئاسة الجمهورية لوزارة التضامن، الفتة إلى أن اختيار "جهاز الخدمة 

الوطنية" في توريد الوجبة المدرسية للطالب ألول مرة جاء بهدف توريد وجبة كاملة العناصر الغذائية للطالب، 

أغسطس الماضي، مع شركات تابعة للقوات  32اته، كان قطاع المعاهد األزهرية قد تعاقد في وفي السياق ذ

المسلحة إلسناد عملية توريد التغذية المدرسية الخاصة بالمعاهد األزهرية واإلشراف على توزيعها، بدءًا من 

 العام الدراسي الحالي. 

األغذية واإلشراف على مطابخ المدن الجامعية، ، أسندت جامعة القاهرة، مهمة توريد 3106أغسطس  21وفي 

ألف طالب إلى الجيش المصري. وأوضح نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطالب،  20التي تضم نحو 

محمد عثمان الخشت، أن أفرادًا من القوات المسلحة سيقومون باإلشراف على خدمات مطاعم ومطابخ المدن 

 .11 القاهرةالجامعية التابعة لجامعة 
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