
 واستغالل الخاص !!التعليم .. تردي العام واستغالل الخاص !!

* بداية.. كيف ترى واقع التعليم 
العام ومخرجاته التعليمية؟

- مخرجات التعليم العام كما هو معروف 
متدنية جداً.. والسبب أن التعليم مرتبط 
النظام  املجتمع،  يف  املوجودة  باألنظمة 
االقتصادي والنظام االجتماعي وغريها 
من  كدولة  اليمن  وطبعا  العوامل..  من 
دول العالم الثالث تعاني من مشاكل يف 
الفوىض االقتصادية واملجتمع يف نظرته 
يؤثر  تابع  التعليم  وبالتايل  التعليم..  إىل 
ويتأثر بهذه األنظمة.. إىل جانب أن اليمن 
من الدول النامية التي تأخذ من اآلخرين 
بما ال يتناسب مع مجتمعه.. يتم تدريس 
مواد بدون تطبيقها عىل الواقع املجتمعي 
اليمني، التعليم يف الغالب يتجه يف االتجاه 
النظري، هناك ارتباط بني التعليم والرتبية 
وهو تطبيق فيما يستفيد املجتمع منه.. 
الطالب  أن  اليمن  يف  يحدث  الذي  لكن 
هذه  كرثة  وتكون  املواد،  كرثة  من  يعاني 
إىل  التعليم  مخرجات  يف  هشاشة  املواد 

جانب انتشار الغش، الذي أصبح منترشاً، 
وأصبحت الكثري من املدن تنافس بعضها 
البعض يف أساليب الغش للحصول عىل 

املراتب األوىل عىل حساب التعليم الجيد.
ال تحسني

الخاص  والقطاع  أعوام  منذ   *

من  التعليمية  العملية  يف  يساهم 
الخاصة..  املدارس  إنشاء  خالل 
هل ساهمت هذه املدارس يف تحسني 

مخرجات التعليم؟
املقررات  نفس  ألنه  تحسني،  يوجد  ال   -
الدراسية يتم تدريسها.. املجتمع بدون 
يشء  أهم  واضحة..  فلسفة  أو  عقيدة 
مدخالت التعليم، وأهم مدخل هي العقيدة 
ملاذا  مثال  وتجد  املجتمع..  تحدد  التي 
تقدمت الدول الغربية؟ ألن لديهم عقيدة 
الفرص  وتكافؤ  املساواة  مثل  تحكمهم 
العالم  بالشخص  واالهتمام  التعليمية 
وليس االهتمام باملنطقة أو األفراد.. فاليمن 
تعاني كما قلت من أوضاع متدنية تحيط 
بالتعليم.. فالتعليم األهيل زاد الطني بلة كما 
يقولون.. يعني أن اإلمكانيات لديها تكون 
أضعف من إمكانيات املدارس الحكومية.. 
ألنه يتم اختيار املدرسني بمعايري أضعف 
من املدارس الحكومية دائما اختيار املدرس 
تكون نوعيتهم أقل بأجور متدنية والكثري 
ال يأخذون حقوقهم يف األجور الكاملة مما 

يجعله ال ينتج.
العقيدة

* أال ترى أن الجانب االستثماري 
يف القطاع الخاص ركز عىل جانب 
الربح أكرث من تحسني مخرجات 

التعليم؟
- كما قلنا نفس عقيدة الجانب الحكومي، 
املجتمع  يف  الناس  تحكم  التي  العقيدة 
عقيدة غري واضحة، عندما تكون عقيدة 
مساواة  هناك  يكون  التعليم  عن  تتكلم 
وتكافؤ يف الفرص التعليمية، وهناك معايري 
عاملية عندما يتم افتتاح مدرسة يجب أن 
عدد  حيث  من  املعايري  هذه  فيها  تتوفر 
املدرس  ونوعية  املبنى  ونوعية  الطالب 
ونوعية اإلدارة وغريها من املعايري.. لكنها 
غري موجودة يف اليمن.. ومن يضع مناهج 
التعليم هي املنظمات األجنبية كما أنها 

ترصف عىل العملية التعليمية.
مساواة!

* أين دور وزارة الرتبية يف مراقبة 
أداء املدارس الخاصة؟

الوزارات  لدى  حقيقية  رؤية  توجد  ال   -
يف  ميزانيتها  برصف  وتكتفي  الحكومية 
السفريات وتعيني األصحاب.. هناك نظام 
الوزارة  وبالتايل  اليمن،  يف  املحاصصة 
تابعة لحزب معني، وبالتايل يكون حريصاً 
تكون  أن  املفروض  مصالحه،  لتحقيق 
الذي  هو  واألفضل  الناس،  بني  مساواة 
يتقدم.. لكن بالنسبة لنا دائما األقارب هم 

األكرث حظاً.
املطلوب!

الحكومة  من  املطلوب  هو  ما   *
لتحسني مخرجات التعليم وتعزيز 

دور املدارس الخاصة؟
من  أداءها  تحسني  أوال  الحكومة  عىل   -
وتعمل  العام  املال  عىل  املحافظة  خالل 
عىل رصفه يف إطار معايري حقيقية تصب 
يف مصلحة الوطن.. فإذا حسنت الحكومة 
من أدائها صلح التعليم وكانت مخرجاته 

أفضل. 
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يف  التعليمية  للعملية  تقييمك  ما 
اليمن مع بدء العام الدرايس الجديد 
وهل تسري يف الطريق الصحيح نحو 
باحتياجات  وترتبط  املستقبل 

التنمية الشاملة؟
يف وزارة الرتبية والتعليم نعمل بحسب ما هو 
معتاد للتحضري والتجهيز للعام الدرايس 
تم  الجانب  ، ويف هذا  الجديد يف كل عام 
إيصال الكتاب املدريس إىل جميع محافظات 
الجمهورية ، وتم يف بعض املحافظات تجهيز 
وترميم املدارس التي ترضرت من األحداث 
والحروب ، وأيضا إجراءات متعلقة باملعلمني 
وإعادة توزيعهم ووضع اللمسات األخرية 
عىل مستوى الجاهزية لبدء العام الدرايس 
، أما من ناحية ما يخص العملية الرتبوية 
والتعليمية ووضعيتها ، فهي تعاني العديد 
من اإلشكاليات والعراقيل واملصاعب تحد 
من تطورها وشموليتها وآثارها اإليجابية ، 
ولهذا فإن التعليم يف البلد بشكل عام يحتاج 
إىل ثورة ، تبدأ من الطالب واألرسة واملجتمع 
التنفيذية  واملكاتب  املختصة  والسلطات 
الرتبية  ووزارة  واملديريات  املحافظات  يف 
والتعليم والحكومة ، ولهذا ينبغي أن تتكاتف 
كل هذه الجهات إلنقاذ التعليم من وضعه 
الحايل ، أيضا العملية الرتبوية والتعليمية 
تعاني من مخلفات الحروب واالختالالت 
األمنية ، األمر الذي يتطلب تكثيف التعاون 
إلنقاذ  املختصة  الجهات  مختلف  مع 

العملية الرتبوية واالرتقاء بالتعليم.
مستوى

كيف تنظرون إىل مستوى التعليم 
هذا  شكل  وهل   ، والخاص  األهيل 
نوعية  إضافة  التعليم  من  النوع 

 ، التعليمية واالرتقاء بها  للعملية 
ألن هناك من يرى سيطرة الجانب 
بشكل  واالستثماري  التجاري 

أوسع؟
هناك قانون متعلق بالتعليم األهيل والخاص 
، ويجب العمل به واحتكام هذه الجهات 
املشكلة  لكن   ، ومواده  لبنوده  التعليمية 
املدارس  لهذه  واسعاً  انتشاراً  هناك  أن 
عىل حساب التعليم ، وهناك ما يقرب من 
خالل  ومن   ، وخاصة  أهلية  مدرسة   570
والوقوف  لتقييمها  التي تمت  اإلجراءات 
عىل مستواها ، وجد أن أغلب هذه املدارس 
تعمل بدون تراخيص ، وتم توقيف نحو 100 
مدرسة من خالل إصدار تعميم للجهات 
واملحافظات  العاصمة  امانة  يف  املسؤولة 
بهذا األمر والتشديد عىل االلتزام باملعايري 

التعليمية املحددة بالقانون ، ومن يخالف 
يجب ان يتوقف.

معايري
ما أهم املعايري التي يجب أن تلتزم 
يف  لتستمر  املدارس  هذه  مثل  بها 

العمل؟
حدد القانون هذه املعايري وعملت الوزارة 
البنود  من  مجموعة  وضع  عىل  كذلك 
واإلجراءات لكي يتم االلتزام بها والتقيد بما 
جاء فيها لكي ال تنحرف الرسالة التعليمية 
هو  كما  واستثمارية  تجارية  عملية  إىل 
حاصل يف أغلب هذه القطاعات التعليمية 
إلصالح  جدا  هام  القانون  هذا  مثل   ،
أوضاع التعليم األهيل والخاص من ناحية 
الرتاخيص  إصدار  وتنظيم  الترشيعات 
ومستويات املعلمني وآلية الدخول والقبول 
االنتشار  ومستوى  والتوجيه  والتدريب 
الجغرايف وتقييم مخرجات التعليم األهيل 
، أيضا هناك معايري ينبغي االلتزام بها مثل 
االبتعاد عن األسواق واملحطات النفطية ، 

اختيار املعلمني من ذوي الكفاءات .
تطوير

االستثمار  من  جدوى  ال  يعني 
ملاذا  طيب   ، التعليم  يف  الخاص 

يتوسع بهذا املستوى الكبري؟
عندما نقيم هذا النوع من التعليم ينبغي 
أن ننظر لواقع التعليم بشكل عام ، وعندما 
الحكومي  التعليم  تطوير  عىل  نعمل 
سينخفض  الحالة  هذه  يف  به  واالرتقاء 
مستوى التعليم األهيل والخاص وسيتقلص 
إىل أدنى مستوى ، والتعليم كما هو معروف 
مرتبط بالدرجة األساسية باملجتمع وكلما 
الحكومي  التعليم  تحسني  عىل  عملنا 

سيتقلص التعليم األهيل والخاص.

تعمل وزارة التربية والتعليم بحسب المعتاد للتحضير والتجهيز 
أحمد  فضل  الدكتور  الوزارة  لوكيل  طبقا  الجديد  الدراسي  للعام 
يبدو  آخر  جانب  في  قائمة  تظل  المشكلة  لكن   ، امطلي  ناصر 
بعيداً تماما عن أي تحضير أو تقييم ومتابعة ، ويتعلق الحديث 
هنا بالتعليم األهلي والخاص الذي ينتشر بكثافة كسلعة تجارية 

رائجة.
ويرى الدكتور فضل في لقاء خاص لـ "الثورة" أن وضعية التعليم 
وتقليصها  واالنتشار،  بالتوسع  القطاعات  لهذه  سمح  عام  بشكل 

يرتبط بتطوير التعليم الحكومي واالرتقاء به.
وكشف وكيل وزارة التربية لقطاع التعليم عن 570 مدرسة خاصة 
منها   ، الجمهورية  ومحافظات  العاصمة  أمانة  في  تعمل  وأهلية 
عن  بتوقيفها  تعميمات  صدرت  وقد  تراخيص  بدون  يعمل  من 

العمل.
بالقانون  المدارس  هذه  التزام  ضرورة  على  فضل  الدكتور  وأكد 
والمعايير التي تنظم عملها ، وهناك عقوبات يجب اتخاذها ضد 
واالستثمارية  التجارية  العملية  من  أهم  التعليم  ألن   ، المخالفين 

األكثر سيطرة على بعض هذه المدارس والقطاعات التعليمية.

■■  أغلبها يعمل بدون   أغلبها يعمل بدون 
تراخيص والتجارة تطغى تراخيص والتجارة تطغى 

على التعليمعلى التعليم
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املدارس الخاصة إمكانياتها أضعف من الحكومية
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القطاع  مشاركة  رغم  متدنية  العام  التعليم  مخرجات  زالت  ال 
الخاص في العملية التعليمية من خالل فتح المجال للمدارس 

الخاصة.
والواقع  التعليمية  العملية  في  الخاص  القطاع  دور  ولمناقشة 
التعليمي وجودة مخرجات التعليم وأسباب ضعف التعليم كان 
في  المشارك  األستاذ  حيدر  أحمد  فاروق  الدكتور  مع  لقاء  لنا 

كلية التربية بجامعة صنعاء.. فكانت الحصيلة التالية:
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 مدرسة خاصة يتوجب عليها االلتزام 
بالقانون أو التوقف عن العمل 570

وكيل وزارة الرتبية والتعليم لـ "الثورة":وكيل وزارة الرتبية والتعليم لـ "الثورة":

ي والعشرين الطالب اليمنيون بعيدون عن مهارات القرن الحادي والعشرين 


