
* يف البداية تكرموا بإعطائنا فكرة عن آلية 
االبتعاث  للدراسة يف الخارج؟

ــني من اإليفاد  ــح أن هناك نوع ــة أود أن أوض - يف البداي
ــية كاملة  ــادل الثقايف، وهي منح دراس األول عرب التب
ــة لبالدنا  ــقيقة والصديق ــدول الش ــن بعض ال تقدم م
ــة  ــوم يف الوزارة يف ما يتعلق بمنح الدراس ــنوياً، ونق س
ــزول امليداني  ــكيل لجان مختصة للن الجامعية بتش
ــتقبال طلبات املتقدمني واستيفاء  إىل املحافظات الس
ــا واملفاضلة بني  ــد مراجعته ــة، وبع ــق املطلوب الوثائ
ــماء الطالب املبتعثني لكل  الطالب يتم اإلعالن عن أس
ــتناداً  ــفافية، ويكون توزيع هذه املنح اس عام بكل ش
ــبة ملنح  ملعدالت الطالب يف الثانوية العامة، أما بالنس
التبادل الثقايف للدراسات العليا فهي نوعني أحدهما 
ــر للمتقدمني من  ــني واآلخ ــل املوظف ــص لتأهي مخص
الطالب غري املوظفني، وعادة تشكل لجان من الوزارة 
ــذه املنح  ــني لالبتعاث يف ه ــات املتقدم ــتقبال طلب الس
ــن ثم املفاضلة يف  ــا للفحص واملراجعة وم وإخضاعه

ما بينها وفقاً للمعايري والضوابط املتبعة.
ــا النوع اآلخر من اإليفاد فهي املنح الحكومية أو ما  أم
ــية  ــح التمويل الحكومي ، وهي منح دراس تعرف بمن
ــة الدولة  ــا كامًال من موازن ــة بتمويله ــل الحكوم تتكف
ــوم الدراسية السنوية للجامعات  من خالل دفع الرس
املبتعث إليها الطالب يف الخارج ، إىل جانب املساعدة 

املالية للطالب التي ترصف لهم كل ثالثة أشهر.
ــنى لها   وعادة تنتظر الوزارة ألمرين اثنني حتى يتس
ــح، األول: معرفة عدد  ــوع من املن ــاث  يف هذا الن االبتع
ــة يف الخارج  ــالب الخريجني ممن ابتعثوا للدراس الط
ــالب آخرين بدالً  ــح، إذ يتم إحالل ط ــدى هذه املن بإح
ــم إىل أرض الوطن، لكن  ــن عودته ــد التأكد م عنهم بع
ــي أن كثرياً  ــار ه ــا يف هذا اإلط ــي تواجهن ــكلة الت املش
ــدون مواصلة  ــا يري ــودون، وإنم ــن يبتعثون ال يع مم
ــم االستمرارية، وهذا األمر  دراساتهم العليا تحت اس
ليس جديداً بل موجود يف السابق، وال تضبطه أّي من 
ــاث، ألن اليمن كانت  ــون االبتع ــواد القانونية يف قان امل
ــة بالدرجة  ــة الجامعي ــاث للدراس ــىل االبتع ــزة ع مرك
ــات  األوىل، ألن عددهم كبري جد مقارنة بطالب الدراس

العليا.
ــي لدينا  ــدار املبلغ املتبق ــة مق ــر اآلخر: معرف ــا األم أم
محتجزاً بوزارة املالية آخر العام، فعندما نعرف عدد 
ــتطيع تمويل  ــم مقدار هذا املبلغ، نس الخريجني، وك
ــوء االعتمادات  ــالل ويف ض ــق إح ــح عن طري ــذه املن ه
املتوفرة نهاية كل عام، ويف العادة تتوفر خالل (2-3) 

أسابيع.
عن المخالفات

ــأن وجود مخالفات  * ماحقيقة ما يثار بش
ــاث للعامني 2012  ــة االبتع ــدة يف عملي عدي
ــوزارة بضوابط  ــزام ال ــدم الت – 2013م، وع

ومعايري االبتعاث ؟
ــن واضحني، وحتى يكون الرأي العام عىل إطالع  - لنك
بالحقيقة، عندما أتيت إىل الوزارة نهاية العام 2012م 
ــل، ووجدت ما كان  ــيئاً عن التفاصي ولم أكن أعرف ش
سائداً أمراً موجوداً وحقيقة واقعة ال استطيع التحرك 
ــوزارة موافاتي  ــات بال ــن إدارة البعث ــت م ــا ، طلب منه
ــذه املنح  ــتحقني لالبتعاث يف ه ــالب املس ــماء الط بأس
ــاً وأن يكونوا من ذوي الدرجات  وخالل (15 – 20) يوم
العالية، واشرتطت أن تكون معدالت الطالب املبتعثني 
يف هذه املنح %90 فما فوق، وكان هناك حوايل (2350) 
شخصاً، استلمت أسماءهم ووقعت قرارات ابتعاثهم 
ــماء، وبعد مرور شهرين إىل ثالثة أشهر  وأرسلت األس
ــخصاً وأقولها  ــود (10 – 12) ش ــاً تفاجأُت بوج تقريب
ــفافية – مجموعة بحدود (10 – 12) شخصاً  هنا للش
ــة  ــرشوط القانوني ــتوف لل ــري مس ــيحهم غ كان ترش
لالبتعاث ، فوجهت بفتح تحقيق يف القضية بالوزارة، 
ــخص يصدر له القرار  وأمرت منذ ذلك الحني أن أي ش

يجب أن يكون معدله مكتوباً يف قرار إيفاده.
خطة اإليفاد

* ما هو املخطط لالبتعاث هذا العام؟
ــنة وعىل ضوء التفصيل  ــط لالبتعاث هذه الس - املخط
ــا منح تبادل  ــيكون لدين ــابقاً س للمنح الذي ذكرته س
ــوزع بني  ــدود (560) منحة تت ــام بح ــذا الع ــايف له ثق
ــات جامعية ودراسات عليا وتخضع للمفاضلة  دراس
ــن منح  ــا عدد م ــيكون لدين ــم س ــات ث ــب الدرج بحس
ــدود (420) منحة  ــع يف ح ــي، نتوق ــل الحكوم التموي
ــدود ما هو  ــة ويف ح ــذه األرقام أولي ــن ه ــة ، لك حكومي
ــنعمل يف األربعمائة  متوقع، لكن أحب أن أقول ماذا س
والعرشين منحة حكومية؟ اعتمدت نظام جديد أنه 
ــول امتحان تنافيس  ــد يف منحة إال بدخ ــن يذهب أح ل

ــىل إحدى  ــة وللحصول ع ــتوى الجمهوري ــىل مس ع
ــة الجامعية بالنسبة للطالب  املنح الحكومية للدراس
ــىل الجميع أن  ــل الوطن فيجب ع ــن يف داخ املتواجدي
ــبة ملن هم  ــة، أما بالنس يدخل امتحان كفاءة ومنافس
ــخص  ــايس، وهو أن أي ش ــارج فهناك رشط أس يف الخ
ــخصية ثم  ــة يف الخارج عىل نفقته الش ــب للدراس ذه
يرغب يف الحصول عىل دعم الحكومة اليمنية فيجب 

أن يكون:
-1 قد أكمل دراسة اللغة إذ لن تتحملها الحكومة

ــته الجامعية يف الخارج  ــون قد قىض من دراس -2 أن يك
سنتني

-3 أن تكون درجاته خاللهما عالية، يعني امتياز 
ــذه الرشوط  ــب يف الخارج ه ــات أي طال ــة إثب ويف حال
ــته  ــن دراس ــي م ــل املتبق ــتعداد لتحم ــىل اس ــن ع نح
ــكل امتحان  ــيدخل ل ــن املوجود يف داخل الوطن س لك
ــام املايض 2013م  ــة وقد ادخلتهم الع الكفاءة واملنافس
ــخص  هذا االمتحان حيث تقدم لالمتحان (1900) ش
ــب االعتمادات  ــخاص بحس واخرتنا منهم (304) أش

املتوفرة لدينا يف وزارة املالية.
* هل تم ابتعاثهم؟

ــخصاً فقط ألن معظمهم  - ابتعث منهم حوايل (70) ش
ــارج  ــات يف الخ ــن الجامع ــول م ــم قب ــن لديه ــم يك ل
ــم  ــع أنه ــد للجمي ــم أن أؤك ــن امله ــا، لك ــاق به لاللتح

سيبتعثون جميعاً.
المتقدمون المتحان الكفاءة

* كم عدد املتقدمني بطلبات االبتعاث للعام 
الجديد حتى اآلن؟

ــح  ــىل من ــول ع ــب الحص ــني بطل ــبة للمتقدم - بالنس
ــيط  ــبب بس حكومية إىل اآلن ال نعلم عددهم وذلك لس
ــىل معدل  ــالب الحاصلني ع ــن للط ــا عادة نعل ــو أنن ه
%80 فأعىل ويرغبون يف الحصول عىل منحة دراسية 
ــنوات التخرج  ــوزارة وفقاً لس ــدم بطلباتهم إىل ال التق
ــا الطالب املقبولني  ــي العام املايض حددن املحددة، فف
ــوام  2009 –  ــاءة بخريجي األع ــان الكف ــوص امتح لخ
ــة ملن تقدموا  ــذا العام الفرص ــنتيح ه -2010 2011، وس
ــة إىل جانب من تخرجوا  ــام املايض لخوض املنافس الع
ــال أمام أكرب عدد  ــنفتح املج العام املايض، وبالتايل س
ــة يف  ــاءة واملنافس ــان الكف ــوض امتح ــن الطالب لخ م
ــن بينهم يف حدود  ــنختار م ــة نوفمرب املقبل، وس بداي

(400) شخص تقريباً.
كالم غير صحيح

* ما حقيقة ما يشاع بأنكم وقعتم نحو 800 
ــبتمرب 2013م وحتى  ــذ س ــاث من ــرار ابتع ق

نهاية مارس 2014م؟
ــام الجاري 2014م  ــام 2013م وبداية الع ــة الع - يف نهاي
ــرة من وزارة  ــاك مبالغ مالية متوف ــادة كانت هن وكالع
ــن  ــالب الذي ــة للط ــغ املخصص ــي املبال ــة ، وه املالي
ــب أن يبتعث بدالً عنهم طالب آخرون،  تخرجوا ويج
ــا  ــط وأقوله ــرار فق ــدى 200 ق ــه ال يتع ــم توقيع ــا ت وم
ــي قرارات  ــي  - وه ــؤول عن كالم ــا مس ــفافية وأن للش
ــخاص كانت ملفاتهم جاهزة وموجودة بالوزارة  ألش
ــتوفني لرشوط االبتعاث  ــنوات ، ومس منذ عدد من الس
ــات عليا) وذلك  ويف مجاالت علمية (جامعية – دراس

قبل تاريخ 30 / 12 / 2013م.
هذه األسماء التي ابتعثناها إن لم نقم بتمويلها فقدنا 
املبلغ الذي تبقى لدينا يف وزارة املالية وصودر، شأنه 

شأن كل الوزارات األخرى.
ــام 2014 وإىل اآلن ليس صحيحاً أن ما  ــذ بداية الع ومن
ــه إذا كان هذا  ــاع، ألن ــو 800 قرار كما يش ــم توقيعه ه ت
ــتطيع أن تمولهم  ــوزارة لن تس ــدد صحيحاً فإن ال الع

طوال السنوات القادمة كطالب جدد.
ــوزارة تعتمد  ــع هو أن ال ــا أود توضيحه للجمي ــن م لك
ــذ يف االعتبار  ــايل، يأخ ــىل تخطيط م ــا ع يف إجراءاته

ــني  املتقدم ــالب  الط ــدد  وع ــة  املتاح ــادات  االعتم
ــن نتجاوز  ــايل ل ــاث وبالت ــرشوط االبتع ــتوفني ل واملس
ــأن  ــاع بش ــتطيع أن نمولها، وما يش ــداد التي نس األع
ــواع املماحكة التي حصلت مؤخراً  ــك هو نوع من أن ذل
ــؤولني يف  ــض املس ــاك بع ــو أن هن ــيط، وه ــببه بس وس
ــغل مواقعهم  ــخاص آخرين لش ــوزارة تم اقرتاح أش ال
ــوزارة بنهاية العام   ــة ألن كثرياً ممن كانوا يف ال القيادي
ــاث،  ــال االبتع ــم يف مج ــوا بواجباته ــوا يقوم ــم يكون ل
ــع اإلدارة  ــارشة م ــراءات مب ــاذ اإلج ــم اتخ ــايل ت وبالت
ــا كل صور القرارات مع الوثائق  العامة للبعثات ولدين
ــض أن يوحي للجمهور  ــات، ولكن حاول البع واألولي
ــبهة  ــات الرقابية يف الدولة بوجود ش ولبعض املؤسس
ــوء ذلك  ــىل ض ــا ع ــايل، وأن ــم الع ــاد يف وزارة التعلي فس
شكلت لجنة يف الوزارة إلخراج صور كل القرارات التي 
ــا وأعدادها بالضبط،  ــا مع وثائقها وأوامره أصدرناه
ــائل لكل الجهات الرقابية التي  ــأعمل بنفيس رس وس
ــال  ــتعداد إلرس ــا عىل اس ــار ، وأن ــذه األخب ــت ه تداول
ــماء املبتعثني مع قراراتهم وأولياتها إىل  ــوفات أس كش
ــات يف الوزارة  ــؤويل البعث ــك الجهات إلثبات أن مس تل
ــارت  ــراءات االبتعاث س ــكل يشء، وأن إج ــم ب ــىل عل ع
ــؤول عن  ــخص املس ــح، ولكن الش ــاه الصحي يف االتج
ــه نائم ولم يكن يتابع أي  ــات لم يكن متواجداً ألن البعث
ــذي كان موجوداً آخر  ــايل لن أفقد املبلغ ال يشء، وبالت
ــة بالوزارة  ــؤون املالي ــاون مع الش ــداً وبالتع ــام أب الع
ــة- وإدارة املراجعة  ــي وزارة املالي ــم مندوب ــن ه - الذي
الداخلية التابعة للجهاز املركزي للرقابة واملحاسبة 
ــة  ــم يف عملي ــن كان جميعه ــات ، والذي ، وإدارة البعث
ــخاص الذين وقعت قرارات إيفادهم وأنا  ترشيح لألش
ــتعداد يف موقع الوزارة أن أنرش أسماء الطالب  عىل اس

الذين منحوا تلك القرارات ولن نخفي شيئاً.
فساد االبتعاث

ــل وزارة  ــاد داخ ــل هناك فس ــة ه * برصاح
ــا يتعلق بقطاع  ــايل خصوصاً م التعليم الع

االبعثات؟
ــايل  ــم الع ــتور يف وزارة التعلي ــاد مس ــاك فس ــم هن - نع
ــاداً  ــاداً ممنهجاً بما معناه أنه ليس فس لكنه ليس فس
ــخاص  ــوزارة، ولكن هناك أش ــًال يف ال ــياً متغلغ مؤسس
ــول مكاتبها  ــون ح ــوزارة ويحوم ــم ال ــون باس يتكلم
ــمرسة، حيث يوهمون من يريد منحة  ويقومون بالس
ــول إىل مراكز إتخاذ  ــتطيعون الوص ــية أنهم يس دراس
ــذون منهم مبالغ مالية ولديهم أعوان يف  القرار ويأخ

الوزارة وهذا يشء طبيعي.
* هل تؤكد هذا األمر؟

ــخاص  ــم أؤكد ذلك، ألننا قبضنا عىل عدد من األش - نع
ــم بمنح  ــن املواطنني ووعدوه ــة م ــغ مالي ــذوا مبال أخ
ــذه الوعود، هؤالء  ــتطيعوا اإليفاء به ــية ولم يس دراس
من وقعوا، ولكن هناك آخرين استطاعوا تمرير بعض 
ــبكات  القرارات ألنهم غري معروفني ولديهم بعض الش
ــرص االبتعاث  ــن حصلوا عىل ف ــخاص الذي أو أن األش
ــة ولكنهم أحبوا  ــذه الطريقة كانت أوراقهم مكتمل به
ــتغلهم  ترسيع إجراءات صدور إيفادهم، وبالتايل اس
ــض  ــتعينون ببع ــوزارة ويس ــارج ال ــن خ ــمارسة م س
ــاول التعرف  ــوزارة الذين نح ــخاص من داخل ال األش
ــابقاً قبضنا  ــبكاتهم ، وكما قلت س ــم وتفكيك ش عليه
ــع قضايا بالنيابة  ــخاص ولدينا أرب عىل عدد من األش
ــتطيعوا الوفاء  ــم يس ــع منح، ل ــق ببي ــا تتعل ، جميعه

بوعودهم.
مبتعثون بدرجات متدنية

ــألة ترسيع إجراءات  * بغض النظر عن مس
ــمرسة، هل  ــربر لعمليات الس ــاث كم االبتع
ــرارات  ق ــر  لتمري ــاوالت  ــم أي مح ضبطت
ــق أو بدون ملفات  ــاد غري مكتملة الوثائ إيف
ــحني ال تنطبق عليهم  ــة أو املرش أو مخالف

رشوط االبتعاث؟
- أبداً .. أبداً كل قرار يتم تداوله بني البعثات والشؤون  
ــة تمرير قرار  ــة والرقابة وبالتايل فإن محاول القانوني
ــتوفية الرشوط تماماً  ــاد أو فرصة ابتعاث غري مس إيف
ــدث أن يبتعث  ــن يح ــة، ولك ــبه منعدم ــكاد تكون ش ت
ــة"  ــة "متدني ــات هابط ــخصان وبدرج ــخص أو ش ش
وأقولها بكل رصاحة، يكون أحياناً هذا الشخص لديه 
ــطة قوية أو لديه إمكانيات حيث يذهب للدراسة  واس
ــات األجنبية،  ــدى الجامع ــق بإح ــارج ويلتح يف الخ
ــنتني األوىل والثانية بنجاح يحصل  وبعد تجاوزه الس
ــىل  ــة %70 أو %65 ع ــوزارة بدرج ــن ال ــة م ــىل منح ع
ــنتني من  ــذا الطالب قد مىض س ــة، بينما يكون ه منح
ــته يف جامعة أجنبية بالخارج وأثبت نجاحه،  دراس
ــل عىل  ــة تحاي ــميتها حال ــن تس ــاالت يمك ــذه الح وه

القانون لكنها ليست حالة فساد.
ــذا الوضع  ــت إىل الوزارة وه ــا أتي ــا برصاحة أن  وأقوله
ــت أن أقطع الطريق عىل  ــوداً من قبل فحاول كان موج
ــة بني  ــاءة واملنافس ــان الكف ــراء امتح ــمارسة بإج الس
ــام  ــق أم ــع الطري ــايل قط ــاث، وبالت ــني لالبتع املتقدم
ــيلة  ــارشة، فاالمتحان هو أفضل وس ــيحات املب الرتش

للقضاء عىل مثل هذه الظواهر.
االمتحان والسمسرة

ــو ما  ــة ه ــاءة واملنافس ــان الكف ــل امتح * ه
ــمرسة  ــات الس ــأن عملي ــة بش ــار الضج أث

واملتاجرة باملنح الدراسية مؤخراً؟
- إىل حد ما، ألن هناك شخصيات نافذة كانت تأتي إىل 
الوزارة ومعها (5 – 10) ملفات بهدف ترسيع إجراءات 
ابتعاث أشخاص معينني، لكن االمتحان قطع الطريق 
ــاطة  ــخص لديه وس ــتطيع أي ش عليهم، واآلن ال يس
ــؤول يف الجيش  ــان أو مس ــب يف الربمل ــن وزير أو نائ م
ــي ال أقبل املجاملة أو  ــن أو يف غريه إحراجي ألن أو األم
ــان الكفاءة  ــوال امتح ــأدخله يف كل األح ــراج وس اإلح
ــة وقد دفع فخامة األخ رئيس الجمهورية يف  واملنافس

هذا االتجاه.
* هذا بالنسبة للدراسة الجامعية، ماذا عن 

الدراسات العليا؟
- بالنسبة للدراسات العليا هناك لجنة متخصصة من 
ــاث وهناك رشوط ومعايري  ــر املعنية باالبتع كل الدوائ
ــون  ــب أن يك ــي يج ــص العلم ــاث، أوالً التخص لالبتع

لخدمة عملية التنمية.
معيار التخصص

* برصاحة، هل يتم التقيد وااللتزام بهذا الرشط؟
ــا  ــوزارة  - وأقوله ــت إىل ال ــا جئ ــه عندم ــع، أن - يف الواق
ــماء جاهزة ويجب أن توقع، فيها  بأمانة – وجدت أس
ــة عربية ، وتربية ، وآداب، وهي  رشيعة وقانون ، ولغ
تخصصات موجودة يف داخل الوطن، لكني لم أستطع 
حرمانهم من يشء قد تم إنجازه يف املايض فعملت عىل 
تصفية األشياء املاضية تماماً ألنه كان يف املايض ال يتم 
ــذي يلبي احتياجات  ــزام بالتخصص العلمي ال االلت
ــص  ــأي تخص ــا اآلن ف ــن، أم ــة يف الوط ــة التنمي عملي
خارج نطاق العلوم التطبيقية ونطاق عملية التنمية 
واالحتياج يف اليمن لن يذهب يف منحة خارجية مهما 

كان ولو كان لديه واسطة أو توجيهات.
ــكالم  ــذا ال ــد يل ه ــل تؤك ــر، ه ــايل الوزي * مع

بالنسبة لخطة االبتعاث للعام الجاري؟!
ــان  ــذا العام هو أنه لن يذهب أي إنس ــيحصل ه - ما س
ــية خالل 2014 – 2015م إال يف تخصص  يف منحة دراس
تطبيقي ويخدم عملية التنمية وأنا مسؤول عن هذا 

الكالم، وإذا وجد غريه فأنا أتحمل املسؤولية.
ــحني  ــبة للمرش ــادم بالنس ــرتة التق ــاة ف ــاً: مراع ثاني
ــدم الوطن  ــتكون ملن خ ــات العليا فاألولوية س للدرس
ــة بمن هو  ــنتني أو أكرث مقارن ــنة أو س ــد تخرجه س بع
حديث التخرج ويرغب يف مواصلة الدراسة، وبالتايل 

فإن الخربة والتجربة والتقادم الزمني كمعيار له دور 
يف اختيار الجديرين باالبتعاث.

ــالد  ــنحدد ب ــن س ــة، فنح ــد الدراس ــاة بل ــاً: مراع ثالث
ــت  ــهادات صحيحة وليس ــي ش ــي تعط ــاث الت االبتع
ــلة ونحن  ــهادات باملراس ــي تمنح ش ــدان الت ــك البل تل
ــنختار  ــمائها، وبالتايل س ــا وال داعي لذكر أس نعرفه
ــب مع  ــات والجامعات والدول التي تتناس التخصص

احتياجات الوطن.
ــادات  ــاً لالعتم ــع وفق ــني الجمي ــل ب ــاً: الفص ــا رابع أم
ــة االبتعاث، وكم هي  ــة والتخطيط املايل لعملي املتاح
ــل، ويف ضوئها  ــتطيع أن نرس ــغ املتوفرة وكم نس املبال
ــفافية ونزاهة  ــني وبكل ش ــىل املتقدم ــيتم الحكم ع س
ــماء الفائزين   ــج املفاضلة وأس ــننرش نتائ وعدالة وس

باملنح والدرجات التي حصلوا عليها للجميع.
شبكات ومصالح

ــبكات  ــف خلف ش ــن يق ــر، م ــايل الوزي * مع
السمرسة واملتاجرة باملنح التي ذكرتها؟

ــمرسة  ــح مالية فالس ــخاص ذوي مصال ــي.. أش - يعن
موجودة يف كل يشء وكانت موجودة من السابق.

* لكن ما يتم تداوله حالياً هو وجود شخصيات نافذة 
ــة باملنح  ــرة العلني ــبه املتاج ــارس ما يش ــوزارة تم بال
ــعر املنحة الواحدة منها ما بني 3 آالف  حيث يرتاوح س

دوالر إىل ..
- (مقاطعاً) .. إىل خمسة آالف دوالر !!

* ال .. إىل 12 ألف دوالر
- للمنحة الواحدة؟!

* نعم .. إىل أمريكا وكندا وأوروبا.
ــد للجميع أن ما يعرض  ــا كوزير للتعليم العايل أؤك - أن
ــون االبتعاث والئحته التنفيذية،  عيل يتم يف إطار قان
وإذا كانت هناك حاالت يعرف البعض عنها فاألحرى 
ــفناه من محاوالت  بهم إبالغي، وما علمنا به أو اكتش
السمرسة أحلناها إىل النيابة وأنا عىل إطالع ومتابعة 
ــايل  ــا وبالت ــرشف عليه ــة وم ــذه القضي ــتمرة له مس
ــمرسة هي من خارج الوزارة ولها أعوان  ــبكات الس ش

ومتواطئون من داخل الوزارة وهذه هي الحقيقة.
ــد أود إطالعك والجمهور الكريم عليه وهو  يشء جدي
ــة كالحديدة  ــق مدني ــن مناط ــخاص م ــض األش أن بع
ــا بطلب الحصول  ــدن يتقدمون إلين ــز ، وإب وع ، وتع
عىل منح دراسية وعندما يقال لهم ليس هناك منح أو 
ــتغرق بعض الوقت يحرضون أفراداً  أن اإلجراءات تس
ــلحني وأطقماً ومشائخ قبليني أو من يدعون أنهم  مس
ــائخ للضغط عىل الوزارة ويستعينون بجماعات  مش
ــون إىل  ــف ويأت ــهورة بالعن ــل مش ــن قبائ ــلحة م مس
ــكان، وألن املوضوع فيه  ــت وإىل كل م ــوزارة وإىل البي ال
ــلحني  ــوس وبات مصدر دخل لهؤالء املعاملني املس فل
ــتكمل املعامالت،  ــال إذا لم تس ــددون بالقت ــم يه فإنه
ــألت بعض الطالب أخربوني أنهم يدفعون  وعندما س

لهم من (3 – 5) آالف دوالر لطلب منحة بسيطة.
أعوان ومتواطئون

* هل أفهم من حديثك أنكم يف قيادة الوزارة 
ــبكات  ــف عن أعوان ش لم تتمكنوا من الكش

السمرسة من داخل الوزارة حتى اليوم؟
ــبكات  ــن املتواطئني مع ش ــف ع ــم الكش ــم يت - إىل اآلن ل
ــن خارج  ــفناهم م ــوزارة، كش ــن داخل ال ــمرسة م الس
ــاح عن أي واحد  ــان منهم رفضوا االفص ــوزارة، واثن ال
ــم اآلن موجودون  ــن داخل الوزارة، وه من أعوانهم م
ــرص  ــن أم ق ــال الزم ــي إن ط ــن صدقن ــة، لك يف النياب

سنكتشفهم عن قريب وسنفكك شبكاتهم.
ضد االستثناءات

ــرارات  ــأن الق ــاذا بش ــر، م ــايل الوزي * مع
ــون  لقان ــة  مخالف ــل  تمث ــل  ه ــة؟  الفردي

االبتعاث؟

ــة لقانون االبتعاث والئحته  ــداً، ال تمثل أي مخالف - أب
ــرارات  ــذه الق ــة ه ــم طبيع ــأوضح لك ــة وس التنفيذي
ــاالت  ــاك ح ــت هن ــًال إذا كان ــا، فمث ــة ودواعيه الفردي
ــرتة طويلة أو ظلموا  ــتحقة لالبتعاث وصار لها ف مس
ــع مواضيعهم ورفعت  ــم يجدوا من يرف ــت ما أو ل يف وق
ــاث فمن  ــتحقون لالبتع ــم يس ــا أنه ــدت فيه إيلَّ ووج
ــدر لهم قرارات إيفاد  ــق وزير التعليم العايل أن يص ح

فردية.
ــوزراء وجد يف حالة  ــأعطيك مثاالً آخر، رئيس ال وس
ــاث أو وجه  ــتحقة لالبتع ــاالت مس ــني أنها ح أو اثنت
ــخص  ــاث ش ــة بابتع ــس الجمهوري ــة األخ رئي فخام
ــية أو  ــه املعيش ــة أو لظروف ــه الوطني ــراً لخدمت تقدي
ــة، فمن حق  ــه النضالية والوطني ــرية أرست إكراماً ملس
ــرارات إيفاد،  ــم ق ــدر له ــايل أن يص ــم الع ــر التعلي وزي
ــدر قرارات  ــتثنائية ولكن أص ــرارات اس ــا ال أصدر ق أن

ألشخاص يستحقونها.
مشكلة القرارات الفردية

ــام الجاري  ــتكي بداية الع * لكنك كنت تش
ــة ووجهتم  ــرارات الفردي ــدور الق ــن ص م

بإيقافها؟
ــوا هم من يجهزون القرارات  - ألن النائب والوكيل كان
ــداً عىل الوزارة  ــا وأنا ما زلت جدي ــة وأنا أوقعه الفردي
ــرف ما هي  ــم أكن أع ــالل 2013م ول ــة 2012م وخ نهاي
ــن عىل  ــم أك ــات ول ــرشوط أو الواجب ــراءات وال ال االج
ــع يل يومياً  ــايل وكانت ترف ــل التعليم الع علم بتفاصي
ــت النائب  ــة وبالتايل وجه ــرارات الفردي ــرشات الق ع
ــاس إذا  ــرارات الفردية، وعىل أس ــل بإيقاف الق والوكي
ــه ويتحمل  ــن يبت في ــا م ــردي فأن ــرار ف ــاك ق كان هن
ــؤوليته وبالتايل أنا الوحيد بموجب الالئحة من  مس
ــدق أو ال تصدق كانت  ــق له توقيع القرار، ولكن ص يح
ــؤون القانونية  تصدر قرارات وتعطى توجيهات للش
ــيشء، فقط  ــت عىل علم ب ــرارات وأنا لس ــدار الق بإص
ــا  ــرية، وعندم ــة األخ ــىل الصفح ــع ع ــرض للتوقي أح
ــايل أوقفتها  ــب وبالت ــن يالم ويس ــل خطأ أنا م يحص
ــن البعثات أقرأه  ــا اآلن إذا جاءني يشء م ــاً، أم جميع
ــاران للمراجعة  ــص أوراقه ولديَّ مستش جيداً وأفح
ــاً  ــراراً مخالف ــدرت ق ــات، وإذا أص ــاع البعث ــد قط بع

استحق حينها أن أُالم أو أسب.
انقلبت المعادلة

ــم تنظيم عملية  ــر، ملاذا ال يت * معايل الوزي
ــرب اللجان  ــرارات ع ــاث وصدور الق االبتع
ــات  واالتهام ــائعات  للش ــاً  منع ــكلة  املش

املتكررة بهذا الخصوص؟
-  لنكن واقعيني 90 % من العمل يتم عن طريق اللجان 
ــايل أن أبت فيها،  ــن حقي كوزير للتعليم الع و10% م
ــي أؤكد للجمهور أن 90 % من االبتعاث الجامعي  لكن
ــان متخصصة، يف  ــرب لج ــا يتم ع ــات العلي أو للدراس
ــوائياً ويتم  ــن اإليفاد عش ــايض 80 % م ــني كان يف امل ح
ــم ويتم عرب  ــو منظ ــا ه ــط م ــردي و20 % فق ــكل ف بش
ــة،  ــم تكن هناك امتحانات كفاءة ومنافس اللجان، ول
ــن  ــو 90 % م ــاً فنح ــة تمام ــت املعادل ــا اآلن انقلب أم
ــان و%10 فقط مرتوكة  ــرب اللج ــة اإليفاد تتم ع عملي
ــة األخ رئيس  ــاور مع فخام ــر للبت فيها بالتش للوزي
ــم ابتعاث  ــس الحكومة فمن حقه ــة ورئي الجمهوري

بعض األشخاص يف إطار هذه النسبة.
تخطيط مالي

ــم  ــه وزارة التعلي ــون أن تواج ــل تخش * ه
ــتقبًال تتعلق  ــايل أي تحديات مالية مس الع

بخطة اإليفاد؟
ــة أي تحديات مالية  ــىش من مواجه ــاً.. ال أخ - مطلق
ــة  ــل طالب للدراس ــاً مالياً ولن أرس ــديَّ تخطيط ألن ل
ــة تامة بقدرتي عىل تمويل  ــارج إال وأنا عىل ثق يف الخ

دراستهم  واالنفاق عليهم.
ــىل  ــوزارة ع ــدرة ال ــد ق ــدى تؤك * إىل أي م
مواجهة االلتزامات املالية املتعلقة بخطة 

اإليفاد لهذا العام؟
- عندي ثقة كاملة ومطلقة بقدرة الوزارة عىل تغطية 
ــام  ــاد للع ــة اإليف ــة بخط ــة املتعلق ــات املالي االلتزام
الجاري ألني أمتلك تخطيطاً مالياً كما أسلفت ولديَّ 

متخصصون يف الشؤون املالية ومالية البعثات.
 في األخير 

* كلمة أخرية؟!
ــن الرتدد عىل مكاتب  ــل من أبنائنا الطالب بدالً م - نأم
ــع  ــرب املوق ــم ع ــم طلباته ــرات تقدي ــوزارة واملظاه ال
ــا  ــوزارة ولدين ــاث يف ال ــاص باالبتع ــي الخ االلكرتون
ــق ويتعامل  ــك الطلبات والوثائ ــتلم تل طاقم فني يس
معها، كما يعلم أصحابها بأرقام معامالتهم، وخالل 
ــج املفاضلة بكل  ــالن نتائ ــم إع ــة معينة يت ــرتة زمني ف
ــة يكون  ــون املعامالت يدوي ــا تك ــفافية ألنه عندم ش
ــذا أتمنى  ــع األوهام، ل ــمرسة وبي ــاد والس هناك الفس
ــذ خطوات  ــدأ فعلياً بتنفي ــالب أن نب ــي الط ــن أبنائ م

تصحيحية جديدة تبتعد عن أعمال الشخصنة.

ــهد وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف تاريخها  لم تش
ــأن  ــاخن لغٍط كثري بش ــراً من جدل س ــهدته مؤخ ــاً ش مثلم
ــن  ــوبها م ــا يش ــارج وم ــة يف الخ ــاث  للدراس ــة االبتع عملي
ــل إىل حد بيع  ــاوزات تص ــود مخالفات وتج ــات بوج اتهام

املنح الدراسية بآالف الدوالرات.
ــام رشف   وزير التعليم العايل والبحث العلمي املهندس هش

ــذه االتهامات  ــته يف مثل ه ــول مناقش ــكوراً بقب ــل مش تفض
ــات  ــوف عىل حقيقتها ومالبس ــا للوق ــرية وتوضيحه الخط

القضايا املرتبطة بها.
ــام رشف تحدث بعفوية وشفافية غري معهودة  الوزير هش
ورد عىل تساؤالت هذا الحوار املثري برصاحة وتلقائية غابت 
قيود السياسة ودبلوماسية الجواب ، وهذه هي الحصيلة:

ــبكات  ــاد التعليم العايل ليس ممنهجًا وش ــبكات وزير التعليم العايل: فس ــاد التعليم العايل ليس ممنهجًا وش وزير التعليم العايل: فس
السمسرة من الخارج وبائعو األوهام أحيلوا للنيابةالسمسرة من الخارج وبائعو األوهام أحيلوا للنيابة
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أكد ثقته المطلقة بقدرة الوزارة على تغطية االلتزامات المتعلقة بخطة اإليفاد

 لن يبتعث أي طالب 
إال يف تخصصات 

تطبيقية تخدم 
التنمية ، وإذا وجد 

غري ذلك أتحمل 
المسؤولية

ال أقبل الوساطات 
أو المجامالت 

وال أصدر قرارات 
استثنائية وال 
يستطيع أحد 

إحراجي

 سنستكمل 
ابتعاث ٣٠٤ 
طالب قريبًا 

وسيعقد امتحان 
الكفاءة يف نوفمرب 

المقبل

الحديث عن 
توقيع ٨٠٠ 

قرار إيفاد 
منذ سبتمرب 

الماضي مجرد 
شائعة


