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 إصالح التعليم وفق أجندات البنك الدوليـ  نظام التابلت 
 أمجد حمدي

-2018التعليم على تطبيق النظام الجديد للتعليم في مصر بداية من العام الدراس ي املاض ي و  أقدمت وزارة التربية

تطوير نظام الثانوية العامة  -التعليم االبتدائيو  هما ) تطوير رياض األطفالو  والقائم على محورين أساسيين ،2019

هي ) القضاء على نظام التعليم و  التعليم األهداف األساسية لهذا النظامو  شوقي وزير التربية قد حدد طارق ، و (

 -القضاء على الشكل الحالي للثانوية العامة -خصوصيةالقضاء على الدروس ال–الحفظو  الحالي القائم على التلقين

امتحانات  10ثانوية عامة متعددة الفرص عبارة عن  -عودة دور املدرسة -قامه نظام قائم على قياس درجة الفهمإ

 (.1يعتمد الخمسة األفضل منها

بل شهدت مصر تجربة  ،الحاليلم تكن تلك هي املرة األولى إلدخال نظام التعليم باستخدام التابلت في ظل النظام 

سنقوم خالل الدراسة بإلقاء ، و في عهد الوزير السابق محمود أبو النصر 2015حتى و  2013فاشلة في الفترة من 

 الدور على تلك التجربة.

الذي اتخذت الدولة خطوات فعلية في مجال و  تتناول الدراسة تطوير نظام الثانوية العامة باعتباره املوضوع األهم

أولياء األمور ملا تمثله الثانوية العامة من أهمية قصوى بالنسبة و  ره، كما أنه املحور الذي شغل الرأي العامتطوي

كما أن استخدام التابلت التعليمي أثار جدال كبيرا داخل األوساط البحثية املصرية نظرا لوجود  ،للشعب املصري 

شبكات و  وسائلو  التكنولوجيةو  كبيرا في البنية التحتية أمام تنفيذ تلك الخطوة التي تتطلب تطورا معوقات كبيرة

 . كذلك أثارت التجربة تساؤالت عدة حول ترتيب األولويات داخل هيكل صنع السياسات التعليميةاالتصال

جعلها في مرتبة متدنية بالنسبة و  مواجهة التحديات األساسية التي تسببت في الوضع املأسوي للتعليم املصري و 

دولة على مستوى  140أحيانا خارج التصنيف وفق معايير الجودة ألكثر من ، و يم على مستوى العالملجودة التعل

الدروس  -ميزانية التعليم املنخفضة -ضعف رواتب املعلمين -الطالبية املرتفعة )الكثافةمن تلك التحديات ، و العالم

 التسرب من التعليم(. -الخصوصية

لالحتياجات  الجديد طة بتطبيق برنامج التعليم الجديد هي مدى مالئمة البرنامجفيما تعد اإلشكالية األخرى املرتب

 الفعلية لبناء نظام تعليمي نهضوي يحقق أحالم األمة املصرية في التقدم والتحرر ومواكبة التحديات الدولية

                                                             
 الرابط ،من اليوتيوب ،2018سبتمبر  20 ،الجديد التعليمي النظام يستعرض موزير التعلي  -1
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وزنها و  لجيوبوليتيكياإلقليمية بما يمكن مصر من أن تعتلي مكانة حضارية مناسبة لقيمتها التاريخية وموقعها او 

بالتالي ، و تثار التساؤالت حول برنامج تطوير التعليم وعالقته بتطبيق برامج البنك الدولي في هذا الصدد، واإلقليمي

االهتمام بالوسائل على حساب الغايات. ومن هنا، فإن الدراسة و  تساؤالت حول تكريس مفهوم التبعية الحضارية

يعني تبني الحكومة لبعض السياسات والبرامج لسبب رئيس ي وهو وجود دعم مالي تستخدم مفهوم "السبوبة" والذي 

وتمويل مقدم لهذه البرامج من منظمات وجهات خارجية، ويساعد هذا املدخل لفهم ظاهرة التابلت وتبني وزارة 

 .املستقبليةأفاقه التعليم لها دون عن باقي البرامج والسياسات األخرى، كما يساعد في فهم مراحل تطبيق املشروع و 

في هذه الورقة، سنقوم بتقييم تجربة اإلصالح التي أطلقها طارق شوقي من خالل تقييم تجربة الثانوية العامة 

 الجديدة.

 .2013أوال: تجربة التابلت عام 
الترويج تم و  التي تمت اإلشارة إليها على أنها مشروع طارق شوقيو  قبل الحديث عن تجربة الثانوية العامة الجديدة

تجدر اإلشارة إلى أن مشروع  ،للوزير الحالي على أنه صاحب فكر ورؤية وأن املشكلة من املكن ان تكون في التطبيق

أنه في ، و أن هناك تجربة سابقة في التطبيق في عهد الوزير السابق محمود أبو النصر، و 2013التابلت يعود إلى عام 

محافظات  6على طالب الصف األول الثانوي كتجربة استرشادية بألف تابلت  35تم توزيع  2013نوفمبر عام 

قد أشار و  هذا ،هي ) شمال وجنوب سيناء، والبحر األحمر ومرس ى مطروح وأسوان والوادي الجديد(و  حدودية

 محمود أبو النصر وزير التعليم السابق إلى أن نظام التابلت يعد نقلة مهمة للتعليم املصري ستغير أسلوب التعليم

مفر من تطبيقه على اعتبار أنه معمول به بالدول  أن هذا النظام ال، و مساره وتجعله فى التجارب املعدودة دولياو 

 . 2سنغافوراو  فنلندااملتطورة تعليميا مثل 

ذلك بعد أن ، و وقد فشلت الدولة في تطبيق التجربة لعدة أسباب مرتبطة معظمها بالبنية التحتية وحالة املدارس

 1420كان سعر التابلت آن ذاك ، و ألف معلم 12ـ باإلضافة ل ،ألف طالب 212ـ التعليم التابلت لو  التربيةسلمت وزارة 

خضع الوزير لتحقيقات بالنيابة ، و 2015تم إلغاء التجربة في ، و مليون جنيه 320أي تم إهدار ما يقارب  ،جنيه

 .3العامة بتهمة إهدار املال العام 

                                                             
 الرابط ،2013نوفمبر  24لقاء محمود أبو النصر مع برنامج  الحياة اليوم  - 2

 الرابط ،من بوابة األهرام ،2019تاريخ االسترداد  ،مشروع التابلت املدرس ي يعلن فشله ،2015أكتوبر  30 ،وجيه الصقار - 3
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لذي تغير لكي يتم تطبيق ا بعد ذلك لتطبيق التجربة من جديد، ما الوزارةذا عادت هذه املقدمة تطرح تساؤل ملا

 التجربة مرة أخرى. لكن قبل اإلجابة على هذا السؤال فإننا سنقوم أوال بتتبع مراحل التجربة الجديدة 

 ثانيا: تجربة التابلت الحالية 
 التالية:سيتم التعرض لنظام الثانوية العامة الجديد من خالل النقاط 

 قرض بالبنك الدولي.و إشكالية التمويل -1
نفت وزارة التعليم أن يكون تمويل شراء التابلت املدرس ي لطالب الصف األول الثانوي من قرض البنك الدولي 

جزء من ميزانية األبنية التعليمية وأهل الخير ن التمويل جاء من خالل إ" التعليم:قال وزير ، و مليون دوالر 500البالغ

كما أشار شوقي  ،4لذلك لم يتم التطبيق علي جميع املراحل التعليمية بسبب امليزانية املتاحةو  ومصادر تمويل أخرى 

 . 5في تصريحات أخرى إلى أن القرض يتماش ى مع األهداف املقترحة من البنك الدولي لتطوير التعليم

أن جميع نفقات نظام التعليم  ،عضو لجنة التعليم بمجلس النواب ،أكدت النائبة ماجدة نصر 2018وفي أبريل 

مليون دوالر منها لتطوير  500مشيرة إلى أنه وفر حوالي  ،الجديد ممولة من صندوق النقد الدولي ملدة خمس سنوات

 .6املنظومة

إتاحة موارد هدف إلى إلى بيان البنك الدولي الخاص بتفاصيل القرض فقد أعلن البنك الدولي أن القرض ي وبالرجوع

ي التكنولوجيا كوسيلة لتحقيق أهداف اإلصالح ،معلمو  مليون طالب 5،1ملا يبلغ  التعلم الرقمية ِّ
 .7كذلك تبن 

فقد أكد مجلس  ،لم يكن نفي طارق شوقي هو األول لعالقة البنك الدولي بتطوير وتمويل البرامج التعليمية في مصر

جاءت  مليون صحة التي تستهدف القضاء على فيروس س ي بأن الحملة 100 الوزراء في بيان له حول تمويل حملة

 . 8تمويل حكوميو  بمبادرة رئاسية

                                                             
 الرابط ،من البوابة نيوز  ،2019تاريخ االسترداد  ،وزير التعليم: لم نقترض لتمويل منظومة التابلت املدرس ي ،2019فبراير  29،هاني عزيز -4

 ،من اليوم السابع ،2019تاريخ االسترداد  ،مليون دوالر لتطوير التعليم 500ل قرض الطارق شوقي يكشف تفاصي ،2019أبريل  19 ،محسن البديوي  -5

 الرابط

 الرابط ،من الوطن ،2019تاريخ االسترداد  ،برملانية: نظام التعليم الجديد سيمول من صندوق النقد الدولي ،2018أبريل  22 ،عبد الرحمن خالد - 6

 ،2019تاريخ االسترداد  ،مليون دوالر ملصر لتحسين ظروف التدريس و التعلم في املدارس الحكومية 500بيان صحفي"  ،2018أبريل  13،البنك الدولي -7

 الرابط

 الرابط ،من املصري اليوم ،2019تاريخ االسترداد  ،مليون صحة؟ الحكومة ترد 100من يمول حملة  ،2019يناير  18 ،محمد عبد العاطي -8
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 موارد التعلم الرقمي ملليون ونصف طالب ومعلم،الالفت في بيان البنك الدولي الذي أشرنا إليه أنه تحدث عن إتاحة 

ألف معلم على التعامل مع  230ضافة إلى تدريب باإل  ،هو ما حدث فعال بتمويل شراء مليون تابلت ملليون طالبو 

 . 9التعليمو  التابلت كما أعلنت وزارة التربية

النظر عن الجدل الدائر حول تمويل التابلت التعليمي تظل هناك عدة تساؤالت مهمة حول إشكالية التمويل  وبغض

ميزانية األبنية التعليمية التي يرى الوزير فوزير التعليم أكد أن التمويل جاء من خالل  ،متمثلة في آليات االستدامة

بالتالي كما أن و  مليار جنيه للقضاء على الكثافة، 60بحاجة إلى الزيادة الكبيرة التي تصل إلى و  أنها غير كافية

معلنة و  سياسات تمويل رسميةو  مصادر أخرى التي أشار إليها الوزير ال تعبر عن آليات حكوميةو  مصطلحي أهل الخير

 التابلت! ملشروع

أن السيستم وقع ألن الوزارة لم تستطع سداد و  غير قادر على السدادو  ظل شكوى وزير التعليم من أنه اقترض وفي

كلها أمور تثير تساؤالت كبيرة حول آليات واستدامة  ،غلقت الوزارةأمليار جنيه وإال  11وأنه بحاجة إلى  ،فواتير النت

عدم وضوح للرؤية االستراتيجية الخاصة بمشروع تطوير التعليم خصوصا في و  وتؤشر إلى ارتباك الوزير ،التمويل

 مجال التمويل.

التي من املمكن أن تكون مفسرة لظهور مشروع تطوير التعليم في هذا و  أما النقطة األهم في موضوع البنك الدولي

شمال أفريقيا و  لشرق األوسطهي أن السياسات التي يتبناها البنك الدولي في منطقة ا ،بهذه الطريقةو  التوقيت

 البعد بالتعليم عن الحفظ، و االهتمام برياض األطفال، و تهدف إلى إدخال نظام التعليم الرقمي باملدارس الحكومية

يأتي ذلك في السياق الذي أشرنا إليه سابقا لتصريحات وزير التعليم بأنه  ،10التلقين كما جاء في بيان البنك الدوليو 

أشار إلى ، و وضعها البنك الدولي لتطوير التعليم وضمنها ضمن برنامج تطوير التعليم في مصر استوفى الشروط التي

 أن موافقة البنك الدولي على القرض يعد شهادة من املؤسسة الدولية بأن مصر تسير في الطريق الصحيح.

باإلنفاق على صفقات  ولعل تلك السياسات تتماش ى مع سياسات النظام االنقالبي الذي يسعى إلى تعزيز شرعيته

الدخول في صفقات ، و البنك الدوليو  الخضوع لسياسات التبعية لصندوق النقد، و السالح مع الدول األوروبية

                                                             
 ،من الشروق ،2019تاريخ االسترداد  ،ألف معلم على استخدام التابلت 230التعليم: االنتهاء من تدريب  ،2019فبراير  13 ،الشروق نقال عن أ ش أ -9

 الرابط

 ،أفريقيا لصياغة مالمح املستقبلنهج جديد في التعليم إلعداد الشباب في الشرق األوسط وشمال  ،2018نوفمبر  13 ،بيان صحفي.. البنك الدولي -10

 الرابط ،2019تاريخ االسترداد 
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صنافير من أجل و  التنازل عن جزيرتي تيران، و مشبوهة على حساب القضايا املصيرية للمنطقة مثل صفقة القرن 

 إسرائيل.و  تعزيز العالقة مع الواليات املتحدة

 تبعية التعليم يف مصر.و البنك الدولي -2
كذلك ال يجب أن يقتصر النظر إلى عملية  ،التساؤل البحثي حول محود التمويل فقطو  ال ينبغي اقتصار الجهد

من ثم ندخل في جدلية عالقة التابلت بصندوق ، و التعليم على أنها تقتصر على تمويل التابلت التعليمي تطويرتمويل 

بغض النظر عن كون السؤال هو هل ، و رق إلى سياسات البنك الدولي تجاه مشروع تطوير التعليموال نتط ،النقد

فرض البنك الدولي أجندته الخاصة على برنامج تطوير التعليم في مصر؟ أم أن اإلدارة املصرية هي من اختار طواعية 

فالنتيجة واحدة في كلتا  ولي؟الددعم البنك و  التماهي مع سياسات البنك الدولي بهدف الحصول على القرض

نحن من خالل األسطر التالية سنحاول التعرف على أجندة البنك الدولي تجاه برنامج تطوير التعليم في ، و الحالتين

والتي نشرت في فبراير  11بوثيقة مشروع دعم إصالح التعليم في مصر جاءتمصر من خالل العرض ألهم النقاط التي 

2018. 

 تواجه التعليم في مصر.لتي االتحديات 

هي محدودية إتاحة دور رياض ، و أكدت الوثيقة أن نظام التعليم في مصر يواجه العديد من التحديات الجسام

خضوع املنظومة التعليمية  ،الذي يعتمد على الحفظ والتلقينو سوء جودة التعليم قبل الجامعي ،األطفال الجيدة

 مما يساعد على تنامي ظاهرة الدروس الخصوصية ،ة الثانوية العامةلنظام االمتحانات املصيرية إلتمام مرحل

 التلقين.و  استمرار الحفظو 

 تشجيع التعاون مع القطاع الخاص.

 ،التعليم في تدعيم التعاون مع شركات القطاع الخاص الدولية في مجاالت عدةو  ثمنت الوثيقة دور وزارة التربية

بريتانيكا في تصميم و  ثم شاركت شركتا ديسكوفري  ،ء بنك املعرفة املصري حيث تم التعاقد مع دور نشر دولية إلنشا

 أوال،( لتطوير مبادرة املعلمون Image Education)ثم تم التعاون مع مؤسسة  ،محتوى بنك املعرفة املصري 

 إلى خطط لتعاون مع شركات املحمول الدولية من أجل تعزيز الربط الشبكي باملدارس. باإلضافة

                                                             
 (23مارس  2018إصالح التعلیم في مصر )مشروع دعم  11
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 ع شركاء التنمية.التعاون م

أنها بالفعل حصلت على دعم و  التعليم تسعى إلى تدعيم التعاون مع شركاء التنميةو  أكدت الوثيقة أن وزارة التربية

أن هناك شركاء تنمية آخرين أعربوا عن رغبتهم ، و الوكالة اليابانية للتعاون الدوليو  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

 فنلندا.و  البند األملانيو  مثل الوكالة األملانية للتعاون الدولي في دعم املشروع املصري 

 تحديد آليات اإلنفاق.

مليون  100حدد البنك الدولي آليات إنفاق القرض من خالل خمس محاور أساسية وهي )مرحلة رياض األطفال 

مليون  120نظام التقييم الشامل إصالح  -مليون دوالر 100تطوير برامج التدريب و  االرتقاء بفاعلية املعلمين -دوالر

 متابعةو  تحسين تخطيط -مليون دوالر 160تحسين جودة التعليم من خالل تطوير أنظمة الربط الشبكي  -دوالر

 (.12مليون دوالر 20إدارة املنظومة التعليمية و 

 تصنيع التابلت محليا. -3
 واالتصاالتوالتعليم  تتكون من وزراء التربيةالتي و  قامت الحكومة املصرية بتشكيل لجنة " التابلت التعليمي"

ذلك بهدف بحث توطين ، و هيئة التسليح للقوات املسلحةو  اإلنتاج الحربي وممثلين عن الهيئة العربية للتصنيعو 

 صناعة التابلت محليا.

ونيات حرص الدولة على تنفيذ استراتيجية توطين صناعة التابلت وإلكتر االتصاالتو قد أكد عمرو طلعت وزير 

التعليم في مصر، وأن ذلك سيبدأ بقيام ثالث جهات وطنية بتصنيع التابلت التعليمي وهي: وزارة اإلنتاج الحربي 

)شركة بنها للصناعات اإللكترونية( والهيئة العربية للتصنيع )مصنع اإللكترونيات( والقوات املسلحة )الشركة 

اع تشرف على النشر واإلعالن وإنهاء إجراءات التعاقد على توريد العربية العاملية للبصريات(، وأضاف أن وزارة الدف

فيما أعلن طارق شوقي أنه من املنتظر التعامل بالتابلت املحلي  ،13التابلت بين وزارة التربية والتعليم والجهة املنفذة

 .14 2020-2019بداية من العام الدراس ي املقبل 

                                                             
 .( P 157809ومشروع دعم إصالح التعليم في مصر )  2019فبراير  21 ،البنك الدولي - 12

من اليوم  ،2019تاريخ االسترداد  ،تواصل اجتماعاتها باإلنتاج الحربى لبحث توفيره للطالب التعليميلجنة التابلت  ،2018أغسطس  28 ،زكي القاض ي - 13

 الرابط ،السابع

 الرابط ،من جريدة املال ،2019تاريخ االسترداد  ،تبحث تصنيع تابلت الثانوية العامةجهات  4وزير التعليم:  ،2018أبريل  30 ،جهاد سالم - 14
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ة  الليير التعليم: " لو مخدناش وفي مايو من العام الحالي، قال طارق شوقي وز  مشروع تطوير التعليم  ديعايزينه املر 

مليار( وأنا مش هكمل فى  ٩٩مليار جنيه فوق املبلغ املعتمد من وزارة املالية ) ١١هيقف وده مش تهديد.. عايزين 

 مشروع التطوير من غيرهم والوزارة هتقفل.. ليس لدينا رفاهية الحوار وإحنا مش بنفاصل".

شهدتها امتحانات الثانوية  التيما يخص تعطل نظام التشغيل في امتحانات نصف العام قال شوقي" املشكلة وفي

العامة ووقوع السيستم على سبيل املثال، كان سببها عدم وجود فلوس لدفع مقابل اإلنترنت، فتم قطع الخدمة.. 

انة بيقفوا فوق دماغنا، وم بمعجرهطلعنا  ش بنقول لحد، لكن محدش فكر قبل ما يلومنا، لكن أعصابنا باظت، الدي 

عت على الشيكات والتابلت والفلوس 
 
الجميع بيلوم وزير التربية والتعليم وال أحد يبحث عن أصل املشكلة، أنا وق

 مش موجودة، ومحدش بيعمل كد".

يث أكد أن تصنيع ح ،التطور األهم في ذي شهدته تلك التصريحات هو تطرق شوقي إلى موضوع تصنيع التابلت محليا

استقر الرأي إلى أن تكلفة التصنيع محليا ستتطلب ، و التعليمو  التابلت في مصر تم مناقشته داخل وزارة التربية

أكدت بعض الشركات أن استيراده من الصين هو الحل األمثل فى الوقت الراهن، خاصة أن  وبالتالي ،أمواال طائلة

 . 15تكلفة تصنيعه محلًيا مرتفعة للغاية

إلى  3خطوات جادة نحو تصنيع التابلت في مصر في مدة من  باتخاذثم أصدر السيس ي تكليفا لرئيس مجلس الوزراء 

قال مدبولي خالل ، و اإلنتاج الحربيو  االتصاالتو  هو ما دعا مدبولي لاللتقاء بوزراء التعليم، و خمس سنوات

حقق االجتماع: "هدفنا حالًيا هو سرعة حسم هذا امللف املهم باالتف
ُ
اق مع الشركة التي ستقدم أفضل املميزات، وت

قيمة مضافة للصناعة املصرية من خالل نقل تكنولوجيا غير مسبوقة إلى مصر، مع االعتماد أكثر على نسبة املكون 

 ".16املحلي

 .بيزنس التابلت -1

اإللكترونية التابعة لوزارة اإلنتاج هو من إنتاج شركة بنها للصناعات ، و "إينار" هو اسم التابلت الذي تسلمه الطلبة

آالف  10على طلبة التعليم العالي بعد حصول االنتاج الحربي على مناقصة توريد  2014/2013الحربي، ووز ع في عام 

 توريدها لوزارة االتصاالت لتسليمها لوزارة التعليم العالي لتوزيعها على الطلبة.و  تابلت

                                                             
 الرابط ،من املصري اليوم ،2019تاريخ االسترداد  ،مليار جنيه ١١وزير التعليم فى البرملان: إحنا مش بنفاصل وعاوزين  ،2019مايو  7محمد غريب  - 15

 الرابط ،من مصراوي  ،2019تاريخ االسترداد  ،رئيس الوزراء يتابع خطة تصنيع "التابلت" في مصرسنوات..  5إلى  3من  ،2019يونيو  10 ،محمد غايات - 16
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هو "تابلت مجمع" وليس ، و عربية للتصنيع إنتاج جهاز تابلت مصري باسم بلوتوبعدها بأشهر قليلة أعلنت الهيئة ال

نًعا"، بالتعاون مع شركة إنتل التي دخلت بمعالج إنتل أطلقت عليه اسم بلوتو، وأخذ اسم الجهاز منه.  "ُمص 

ا لتسويق جهاز "بلوتو" داخل الحكومة، واستخدم في "املشرو 
ً
ع القومي للتعداد أوجدت الهيئة العربية للتصنيع طرق

الجهاز وأعطاله  ئ". غير أن املتطوعين واجهوا صعوبات أثناء عملهم في الشارع تعلقت ببط2016/2017السكاني 

املتكررة أثناء جمع بيانات املواطنين، حتى أن إحدى املتطوعات قالت في تقرير نشرته جريدة الدستور إن جهاز بلوتو 

 .17لصحفي إنها اضطرت إلي جمع البيانات في استمارات ورقية اختصاًرا للوقتصيني للتدليل على رداءته، وأخبرت ا

اسمه األصلي " إيثاء" على اسم نجلة و  أن الجهاز صيني ادعتو  2013تبنت األهرام هجوما عنيفا على إينار في عام 

ل مشروع التابلت في عهد بعد أن فشو  بالرغم من أن الجهاز من إنتاج وزارة اإلنتاج الحربي. ،18الدكتور سعد الكتاتني

من ثم كثر الحديث عن موضوع و  حتى جاء طارق شوقي ،توقفت الدولة عن فكرة إنتاج التابلت ،محمود أبو النصر

توطين التابلت محليا وتحمست وزارة الدولة لإلنتاج الحربي وعقد العصار لقاءات مع جهات أجنبيه منها لقاءه مع 

في النهاية ، والتواصل مع شركة الفا الهندية، و شترك في مجال تصنيع التابلتالسفيرة البرتغال لبحث التعاون امل

 تم تأجيل إنتاج التابلت محليا.، و وقعت هيئة التسليح بالقوات املسلحة عقدا مع شركة سامسونج الستيراد التابلت

تابلت بين عدة جهات ومن العرض السابق يتبين أن هناك صراعا متعدد األطراف للفوز بكعكة تصنيع أو تجميع ال

هو و  من أين تأتي األموال؟ ،لكن تظل املعضلة الكبرى في عملية تمويل التابلت ،مدنية وعسكرية على حد سواء

 لكن في مجاالت أخرى مثل تطوير السكة الحديدو  السؤال الذي يبحث عن إجابة ليس في مجال التعليم فقط

 تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل.و 

 التظاهرات الطالبية.-2

في تطور نوعي لألزمة خرجت مظاهرات طالبية في عدة محافظات أهمها اإلسكندرية واإلسماعيلية والقاهرة وتظاهر 

تحرشات من الشرطة بالطالبات واعتقاالت في صفوف الطلبة و  بعض الطالب أمام وزارة التعليم وحدثت انتهاكات

 .19التجربة نددوا بفشلو  الذين طالبوا برحيل الوزير

                                                             
 الرابط ،من املنصة  ،2019تاريخ االسترداد  ،بلوتو وإينار.. ثم انتصرت سامسونج في النهاية تابلت مصر: كيف تنافس ،2018نوفمبر  26 ،محمد طارق  - 17

من  ،2019تاريخ االسترداد  ،%100صرى فى عهد اإلخوان.. واملفاجأة "صيني بوابة األهرام تكشف خديعة "لتابلت امل ،2013سبتمبر 1 ،أحمد حافظ - 18

 الرابط ،بوابة األهرام

 الرابط ،2019مايو  20 ،مظاهرات طالب االسماعيلية ضد وزير التعليم -19
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كما أنها سببت حالة من االرتباك للنظام  ،وتعد تلك املظاهرات هي األعنف منذ ضرب الحركة الطالبية بالجامعات

 ،مايو إجازة لطالب الصف األول الثانوي بحجة ارتفاع درجة الحرارة 23قام على ثرها بإعطاء يوم الخميس املوافق 

لم يحصل موظفو الدولة أو حتى من تجاوز سن الخمسين ، و ت املصريةفي حين أن االمتحانات ظلت قائمة بالجامعا

 منهم أو أصحاب الحاالت املرضية على إجازة في هذا اليوم.

كما دشنت تلك املظاهرات ضغطا كبيرا على النظام من خالل مواقع التواصل االجتماعي، فيما قام العديد من 

 عدم مراعاة الواقع.و  التسرعو  هموها بالفشلاتو  الكتاب املصريين بتوجيه سهام النقد للتجربة

 معوقات التنفيذ.-3

 خلل ترتيب األولويات

فالتكنولوجيا  ،الخلل في ترتيب األولويات من أهم مظاهر الخلل في منظومة تطوير نظام الثانوية العامة الجديد

 ،نية التحتية في مجال االتصاالتومصر تعاني من فقر في الب ،أداة تحتاج إلى بنية تحتية مستقرة ومتطورة إلنجاحها

الصرف و  تعاني املدارس الحكومية من ضعف شبكات املياه ااملدارس. كمفي  لإلنترنتوعدم توافر بنية أساسية 

كان من  كالصيانة. لذلتراجع أعمال ، و وتهالك التخت املدرسية وهناك من الطالب من يفترشون األرض ،والكهرباء

 ،ليس جميع املدارس، و التعليم بعمل تجربة استرشاديه على بعض املدارس املجهزةو  يةاألولى أن تقوم وزارة الترب

كذلك االنخفاض باملراحل التعليمية للتعليم ليبدأ من أولى إعدادي لترك مساحة زمنية تساهم في نقل الطالب 

 بشكل تدريجي للتعود على النظام الجديد.

 استبعاد املناطق النائية. 

 -مرس ى مطروح -البحر األحمر -جنوب سيناء -هي )شمال سيناءو  التجربة في ست محافظات نائيةلم يتم تطبيق 

 ولوجية لتطبيق التجربة في النجوع والقرى بمحافظات الصعيدنكما أن هناك صعوبة تك ،الوادي الجديد( -أسوان

 الدلتا لضعف املكون التكنولوجي بتلك املناطق.و 

 التي تم تطبيقها في املقام األول على هذه املحافظات الست النائية.و  النصروذلك على عكس تجربة محمود أبو 
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 استبعاد املدارس الدولية من تطبيق التجربة.

يعد استبعاد املدارس الدولية من تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد باستخدام التابلت التعليمي من أهم عالمات 

 ضوابطو  يطرح تساؤالت مهمة حول خضوع تلك املدارس لسياسات، و ديداالستفهام على نظام الثانوية العامة الج

 . 20التعليمو  إشراف وزارة التربيةو 

 تجاهل نقابة املعلمين.و  غياب الحوار املجتمعي

أبدى نقيب املعلمين تحفظه على التجربة مؤكدا أن الوزارة لم تقم بتوجيه الدعوة إلى النقابة أو املؤسسات 

 -أساتذة وعمداء كليات التربية -منها مجلس األمناءو  بمصر للمشاركة في تطوير املنظومةاملتخصصة في التعليم 

لعمل حوار مجتمعي نضع من خالله القواعد واألسس الصحيحة لتطوير  ذلك، و وأولياء األمور  -الطالب أنفسهم

 . 21منظومة التعليم بشكل أفضل

 فشل تجربة االمتحان األولى.

ن إتمام التجربة األولى المتحانات الصف األول الثانوي التي عقدت في منتصف العام لم تتمكن وزارة التعليم م

مما أضطر الوزارة إلى اإلعالن أن االمتحان كان  ،الدراس ي الحالي نظرا لوقوع نظام التشغيل وانقطاع خدمة اإلنترنت

 وعادت إلى اعتماد االمتحانات الورقية مرة أخرى. ،تجريبيا فقط

 يم الفني من التطوير.استبعاد التعل

 إن جوهر أزمة التعليم الفني في مصر يرتبط بأن من ينتمون إلى برامج التعليم الفني من فئات املجتمع الفقيرة

عدم قدرة تلك الطبقة على الضغط على النظام جعلها خارج و  املهمشة وليسوا من أبناء الطبقة الوسطى،و 

مليون طالب وفق إحصاء عام  1،9ويبلغ عدد الطالب بالتعليم الفني التطوير. و  خارج خريطة االهتمامو  الحسابات

فيما بلغ عدد طالب الثانوية  ،% من إجمالي عدد الطالب في مصر في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي8،7بنسبة  2018

 .22%9مليون طالب بنسبة  1،2األزهرية و  العامة

                                                             
 الرابط ،من اليوم السابع ،2019تاريخ االسترداد  ،ألف جهاز 708التابلت وصل: التعليم تؤكد تسلم  ،2019فبراير  8 ،محمود طه حسين -20

 الرابط،2019فبراير  12 ،حوار نقيب املعلمين مع أهل مصر -21

 ،بار اليوممن أخ ،2019تاريخ االسترداد  ،الجامعي قبل بالتعليم واملعلمين املدارس والطالباإلحصاء يكشف أعداد  ،2018ديسمبر  16 ،أسامة حمدي -22

 الرابط
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https://www.youm7.com/story/2019/2/8/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%AA-%D9%88%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-708-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%25
https://www.youm7.com/story/2019/2/8/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%AA-%D9%88%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-708-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%25
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https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2773632/1/%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%20%20%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81%20%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%20%D9%258
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ساهمت فى نهضة أكثر من دولة متقدمة  التيوترجع أهمية التعليم الفني إلى أنه يمثل أحد أهم املكونات الرئيسة 

 مثل أملانيا والصين واليابان
ً
 وتكنولوجيا

ً
 أن ازدهار التعليم الفني يرتبط بانتهاج الدولة سياسات التصنيع، و صناعيا

األجهزة غير معني تماما و  صراع املناصبو  ري الغارق في البيروقراطيةوالنظام املص ،دعم الزراعة الحديثة املميكنةو 

بل على العكس انتهج سياسات أهدرت ذهب مصر الذي ذهب )القطن املصري  ،بدعم التصنيع أو تطوير الزراعة

 إغالق البعض اآلخر.و  قام بخصخصة بعض املصانع، و طويل التيلة(

نظام تعليمي قائم على التبعية التكنولوجية بتصدير منتج رقمي ونرجع إلى سياسات البنك الدولي التي تدعم 

فيصبح جوهر قضية  ،ومعلوماتي يساهم في خلق سوق محلية قادرة على استهالك املنتجات التي يقوم بتصنيعها

وبالتالي يساهم نظام التعليم  ،تسهيل حركة تدفق النقدو  التعليم هو تدريب موظفين قادرين على نقل املنتجات

 ق رؤية البنك الدولي في تعظيم نمط التعليم االستهالكي املرتبط لغويا وتقنيا وماديا بمصالح الرأسمالية العاملية.وف

اختالف تجربة طارق شوقي  ،األمور التي تعزز ارتباط البرنامج الحالي لتطوير التعليم بسياسات البنك الدولي ومن

قبل الحصول على قرض البنك الدولي أو قرض صندوق النقد  2013عن تجربة محمود أبو النصر التي تمت في عام 

في تجربة طارق ، و23الفني على حد سواءو  التي كانت تشتمل توزيع التابلت التعليمي على طالب الثانوي العام، و الدولي

 شوقي تم إقصاء التعليم الفني الذي ال يدخل ضمن استراتيجية التطوير الخاصة بالبنك الدولي.

 اسة:خاتمة الدر
في ضوء الدراسة الحالية يمكن الوصول إلى عدة نتائج تفسيرية تجيب عن حالة تسريع إجراءات تنفيذ النظام لهذا 

عقد مشاورات مجتمعية أو حتى بحث سبل تمويل املشروع الذي يتكلف  املشروع بدون إعداد الدراسات الكافية أو

، جنيه تتحملها الدولة 5000 أن تكلفة التابلت الواحد حيث أعلن طارق شوقي ،مليار جنيه سنويا على األقل 3،5

فشل اتمام ، و استمرار الدولة في تنفيذ املشروع بالرغم من فشل التجربة األولى في عهد محمود أبو النصرو 

خروج مظاهرات طالبية و  تعثر التجربة الثانيةو  ول من العام الدراس ي األول للتطبيق الحالياالمتحانات في التيرم األ 

 فيما يلي أهم النتائج:، و في العديد من املحافظات

 البنك الدولي.و  دراسات الجدوى  -1

                                                             
من اليوم  ،2019تاريخ االسترداد  ،أبو النصر: إنتاج تابلت خاص بـالتعليم. والعام والفني أول املستفيدين ،2013يوليو  29 ،أسماء محمد ،سارة جميل - 23

 الرابط ،السابع
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أكد طارق ، و مليون دوالر 500ـ قامت مصر بإطالق املشروع بعد أن حصلت على موافقة البنك الدولي على قرض ال

وأعلن البنك الدولي أن شوقي أن الحصول على القرض جاء بعد توافق الرؤية املصرية مع سياسات البنك الدولي 

 طالب.و  نصف معلمو  جزء كبيرا من القرض سيتم توجيهه لشراء موارد تقنية ملليون 

وبناء على ذلك فإن تمسك النظام بإكمال التجربة وعدم تعديلها أو إرجائها أو تحويلها إلى دراسة استرشاديه يتم 

، وعدم االستماع ملقاالت خبراء السياسات تطبيقها أوال على عدد محدود من املدارس أو في بعض املحافظات

 أساتذة الجامعات إنما يعكس التزام النظام بتطبيق أجندة البنك الدولي.و  التعليمية

وما يفسر ذلك أكثر هو اتساع دائرة القروض التي حصلت عليها مصر من البنك الدولي في مجاالت متعددة همها 

 مليار دوالر. 7روض إلى حيث وصلت تلك الق ،الصحة والتعليم والزراعة

 معضلة التمويل. -2

تعتبر ، و لم يجب النظام حتى اآلن على سؤال امليزانية الخاصة باملشروع ومصادر التمويل الخاصة بتنفيذ املشروع

خصوصا في ظل تراجع اإلنفاق على  ،معضلة التمويل هي العقبة األكبر التي سيواجهها النظام في السنوات القادمة

 الخارجي للدولة.و  الدين الداخليو  زيادة عجز املوازنة، و يميةالخدمات التعل

فمن املهم اإلشارة إلى أن هناك اختالف بين  ،التعليم لقيام البند الدولي بتمويل التابلتو  وبالنسبة لنفي التربية

س سنوات % على مدار الخم25يعد البنك الدولي شريكا في ذلك كما حددنا بنسبة ، و تمويل نظام التعليم الجديد

 ،بين تمويل التابلت التعليمي كأداة تعليمية أساسية تحل محل الكتب املدرسية، و أشرنا إلى أوجه اإلنفاق، و األولى

لم تحدد مصادر التمويل الدائمة ، و حيث أن الدولة حتى اآلن لم تحسم الجدل بين االستيراد أو التصنيع محليا

 م.الستدامة الحصول على التابلت التعليمي كل عا

 خلل ترتيب األولويات.  -3

لم تتمكن السياسات الحالية من اقتحام أي من امللفات املهمة املرتبطة بتطوير التعليم وعلى رأسها املشكالت 

بل أبدت التوجهات الحالية تسامحا كبيرا مع ظاهرة الدروس  ،الخاصة برواتب وتدريب املعلمين ومشكلة الكثافة

قلصت حجم اإلنفاق على صيانة ، و كما تراجعت عن برامج دعم املدرسين ،هاتسعى حاليا إلى تقنينو  الخصوصية

يأتي ذلك في ظل تحديات كبيرة مرتبطة بالزيادة السكانية السنوية حيث تستقبل  ،إنشاء مدارس جديدةو  املدارس

 مليون طفل سنويا. 2،5مصر 
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أنها ، و األعمال بإدارة بعض املدارس الحكوميةكما أكد وزير التعليم في حوارات كثيرة أن الوزارة ستسمح لرجال 

ستسعى إلى التعاون مع بعض مؤسسات املجتمع املدني لدعم املدارس الحكومية على غرار ما فعلته وزارة الصحة 

 مع جمعية األورمان.

 تكريس تعليم التبعية. -4

مع  ،إلى التعلم بلغة أجنبية السعي، و مع تراجع مكانة اللغة الوطنية ،عدم امتالك الدولة ملشروع حضاري نهضوي 

باإلضافة إلى إهمال  ،عدم االهتمام بالتعليم الفني الذي يدعم سياسات التوجه نحو التصنيع والتنمية الزراعية

فجأة إلى استيراد التابلت على حساب األبنية التعليمية دون مراعاة لكل  التوجهامللف التعليمي بشكل عام ثم 

 هي أن التعليم يهدف إلى توطين التبعية الحضاريةو  ومة التعليمية يؤدي إلى نتيجة محددةالتحديات التي تواجه املنظ

 فقدان الهوية.و  االقتصاديةو 

 استمرار التجربة. -5

في هذا السياق علينا أن نفرق بين ، ومن املتوقع استمرار التجربة بالرغم من كل الضغوط التي يواجهها النظام

النظام خاضع لترتيبات دولية حصل بموجبها على ، و تجربة ال يعني أنها نجحت فاستمرار أي ،االستمرار والفشل

 الحصول على قرض التعليم كان مرتبطا بتعميم نظام التابلت في املدارس الحكومية.، و قروض ضخمة

ببها والتي من املحتمل أن يحدث بس ،اما بالنسبة للسيناريوهات املحتملة لخروج النظام من مأزق الثانوية العامة

لن يتمكنوا من التعامل مع و  السيستماحتجاجات عنيفة نظرا ألن أولياء األمور والطلبة لن يسمحوا بسقوط 

الذي اعتادوا عليه؛ فمن ، و املفاهيم الجديدة املرتبطة بمنهج مفتوح وأسئلة من خارج إطار الكتاب املدرس ي املحدد

أن تتحول مراكز ، و أن يحل التابلت محل الكتاب املدرس يو  فتحاملتوقع أن تفرغ الدولة نظام التابلت من محتواه املن

وبالتالي يتم الخروج من املأزق بتفريغ الفكرة  الدروس الخصوصية إلى مراكز تدريب على آليات االمتحان بالتابلت

، ون يحدث التطور على املستوى الشكلي دون االقتراب من املضم، و تبقى كل األمور على ما هو عليهو  من محتواها

 .(24) أوجاع املنظومة التعليمية كما هيتظل و 

 

 

                                                             

 ( اآلراء الواردة تعبر عن أصحابها وال تعبر بالضرورة عن املعهد املصري للدراسات.24)
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