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افتتاح بطولة الرياضة املدرسية للبنات بحجة
حجة  -مراد شلي

¿ �أقيم �أم�س الأول ال�سبت بقاعة 22مايو لالحتفاالت
مبحافظة حجة حفل افتتاح البطولة املدر�سية للبنات
بح�ضور �أمني عام املجل�س املحلي املحلي باملحافظة
اال�ستاذ �أمني القدمي وعدد من م�س�ؤويل املحافظة ،حيث
�أكد الأخ فهد ده�شو�ش وكيل املحافظة رئي�س فرع امل�ؤمتر
�أهمية االهتمام باجلانب الريا�ضي املدر�سي ال�سنوي
والن�شاطات الفاعلة التي تهدف ا�شراك املر�أة باعتبارها

عن�صر ًا مهماً يف املجتمع.
معترب ًا هذه البطولة اللبنة االوىل لدعم وت�أهيل الفتاة
وتن�شيطاً للريا�ضة املدر�سية.
فيما �أو�ضح مدير عام مكتب الرتبية املنظمة للفعالية
الأخ علي الأ�شول �أن البطولة ت�ستهدف ( )70م�شاركة
م��ن طالبات ع��دد م��ن م��دار���س املحافظة ..مبيناً �أن
البطولة ت�شمل �ألعاب «الكرة الطائرة ،تن�س الطاولة،
ال�شطرجن»۹.

مدرسون ومدرسات براتب  7آالف ريال

كرسي بعجل..
وبالط
نعمت عيّسى

¿ يُعد االهتمام بالمعلمين والمعلمات واالرتقاء بوضعهم المادي والمهني أساساً في
تطوير النظام التعليمي والرقي باالجيال والنهوض بهم في شتى ميادين الحياة ..وكون
التعليم األهلي والخاص شريكاً للتعليم العام في هذه المهمة فالبد من أن تكون أوضاع
المعلمين متوازنة ولكن لألسف نالحظ أن هناك تدنيًا كبيراً في مستوى المرتبات
واألجور لدى العاملين في القطاع الخاص ألغلب المدارس األهلية والخاصة بحيث
ال تكفي لسد أبسط احتياجات الحياة للمدرس ..والتي تعكس أبشع صور االستغالل
واالمتهان لكرامة اإلنسان ومهنته خاصة اذا كان في مقام مدرس وتربوي ..فلماذا
ال يُطبق القرار الوزاري الذي يقضي بتحديد الحد األدنى لألجور بعشرين ألف ريال..؟!
ولماذا يخاف المعلمون والمعلمات في القطاع الخاص من االعتراف بواقع الراتب
المتدني الذي يتقاضونه ،أال تدل هذه الحالة على وحشية القمع في أعماق اإلنسان
وقهر الحاجة التي تفرض على المعلم أن يبتلع غضبه ويمضي ساكناً ..وهل من ضوابط
ومعالجات تحميهم..؟! حول هذه والمعاناة والقضية نستعرض بعض اآلراء..

تحقيق /هناء الوجيه
 ۹يف البداية كانت م��ع االخ��ت كوكب قائد �إح��دى
مدر�سات القطاع اخلا�ص والتي حتدثت قائلة :هناك
العديد من املدر�سات واملدر�سني الذين يجدون يف القطاع
اخلا�ص املخرج الوحيد لإيجاد عمل ي�ساعدهم على
ظروف احلياة من جانب ومن جانب �آخر ف�إن اخلريج
يظل عاط ًال عن العمل ل�سنوات طويلة قد جتعله مدمر ًا
نف�سياً وعالة على الآخرين وبالتايل فبعد التخرج يجدون
حرجاً و�صعوبة يف طلب امل�صروف من الأه��ل وبذلك
يحاولون بقدر الإمكان �أن يجدوا منافذ للرزق يعتمدون
من خاللها على �أنف�سهم ورمبا هذا هو �أحد �أ�سباب الر�ضى
وال�سكوت على تدين الأجور مقابل ا�ستمرارهم يف تلك
الوظائف للعمل ل�ساعات تفوق عمل زمالئهم يف
املدار�س احلكومية ..وت�ضيف :نحن ال نلوم املدر�س
الذي يقول �إن راتبه ع�شرين �ألفاً فما فوق يف حني
�أنه ي�ستلم �أقل من ذلك بكثري ،كون اعرتافه بواقع
راتبه قد يحرمه من اال�ستمرار يف عمله يف وقت هو
يف �أ�شد احلاجة له.
عقود صورية
 ۹وي��رى االخ جنيب عبدامللك -م��در���س يف
�إحدى املدار�س االهلية -انه من غري االن�صاف
�أن تظلم كل املدار�س االهلية باعتماد رواتب
متدنية ،فبع�ضها تعطي فوق الثالثني �ألفاً ومنها
من تعطي بالدوالر ولكن ما ال ميكن �إنكاره
ان بع�ض املدار�س ت�ستغل حاجة املدر�سني
وتوقع معهم عقدين االول بالراتب احلقيقي
والآخ��ر بالراتب ال��ذي تعتمده املنطقة
التعليمية باال�ضافة اىل �أن بع�ض مديري
تلك املدار�س يهددون العاملني لديها
بالف�صل يف حالة تقدمي �أي �شكوى.
تأهيل وتدريب
 ۹ويف ذات ال�ش�أن حتدث االخ
من�صور ال�شاو�ش �-أحد �أولياء
الأم��ور قائ ًال� :أنا ابنتي تعمل
يف �إح���دى امل��دار���س اخلا�صة
وت�ستلم مبلغ اثني ع�شر �ألف
ري���ال �شهرياً ،وه���ذا مبلغ
�ضئيل م��ق��ارن��ة باجلهود
التي تبذلها ولكني اعترب
ذلك العمل فر�صة للت�أهيل
وال���ت���دري���ب واك��ت�����س��اب
اخل��ب�رة اىل �أن تتهي�أ
ل��ه��ا ف��ر���ص��ة احل�صول
على وظيفة يف القطاع
احل��ك��وم��ي� ،أم���ا �إذا
كانت هناك حاجة
للعمل فهذا مبلغ

مدرّسة :الخوف من البطالة
تجعلنا براتب متدنٍّ
الشاوش :فرصة للتأهيل
والتدريب وليس عمالً ثابتاً
مدير التعليم األهلي :إذا لم يدافع
املعلمون واملعلمات عن حقوقهم
فال أحد سينصفهم

�ضئيل ،و�أنا حقيقة �أتعاطف مع من يعمل بهذه املبالغ
ال�ضئيلة يف ظل م�س�ؤوليته عن �أ�سرة ومطالب والتزامات
و�أت�ساءل كيف ي�ستطيع �أن يعي�ش �إن�سان ولو لوحده
واملحايدة يف طرح املوا�ضيع يكون له الأثر االيجابي يف
مبرتب كهذا.
معاجلة االخطاء وت�صحيح االختالالت.
وزاري
قرار
ويف حديثه عن ق�ضية تدين الأجور واملرتبات املتعلقة
 ۹ويف ذات الإطار التقينا االخ حممد علي مداع�س مدير باملدار�س الأهلية واخلا�صة قال :هناك الئحة للأجور
عام التعليم الأهلي واخلا�ص بوزارة الرتبية والتعليم واملرتبات خا�صة بالدولة وهي التي تتبع يف �إ�صدار
وال��ذي ب��د�أ حديثه بال�شكر
ل�صحيفة «امليثاق» على القرارات وتنفيذها ويف ما يتعلق باحلد االدنى للأجور
االهتمام باجلانب التعليمي م�ؤكد ً
مثل
متابعة
أن
�
على
ا
واملرتبات اخلا�صة باملدار�س االهلية هناك قرار وزاري
هذه الق�ضايا عرب ال�صحف الر�سمية �أو ال�صحف املن�صفة
ي��ن�����ص ع��ل��ى �أن ال
يقل احل��د االدن��ى
للأجور عن ع�شرين
�أل����ف ري�����ال ،ول��ك��ن
ل�ل�أ���س��ف ال�����ش��دي��د-االخوة الرتبويون هم من
يذلون �أنف�سهم ويجعلون
البع�ض يتمادى يف ا�ستغاللهم
لأنهم يحافظون على حقوقهم،
فكم من املدر�سني الذين نقابلهم
�أثناء النزول امليداين ال ميتلكون
عقود عمل ،وحني ن�س�ألهم عنها
يدعون �أنها يف املنزل كما �أنهم
يخافون الإق��رار بواقع �أجورهم
فيدعون انهم ي�ستلمون الع�شرين
والثالثني يف ح�ين �أن مرتباتهم
�ضئيلة ،و�أنا �أعرف �أحد اجلريان
ال��ذي �شكا يل �أن ابنته تعمل يف
�إح��دى امل��دار���س الأهلية براتب
�سبعة �آالف ريال ،يقوم هو ب�إ�ضافة
ثالثة �آالف �إليه ليفي �أج��رة البا�ص
ال��ذي يقوم بتو�صيلها اىل املدر�سة،
ورغم هذه ال�شكوى غري الر�سمية التي
�سمعتها فنحن ال ميكننا اتخاذ �أي �إجراء
طاملا تنق�صنا االدلة الر�سمية كما �أن املدر�سني
انف�سهم ال يعرتفون بتلك احلقائق ،م�شري ًا اىل
�أن هناك �إجراءات خمولة للمناطق التعليمية
ويف حالة عدم االن�صاف ميكن اتخاذ الإجراءات
مركزياً ولكن البد من تعاون املعلمني واملعلمات
�أنف�سهم ،ففي حالة عدم وجود �شكاوى ووقائع ال
ميكن اتخاذ �أي �إجراء.
كسر حاجز الخوف
 ۹من جانبه يقول حممد خما�ش نائب مدير عام التعليم
االهلي واخلا�ص :البد �أن يك�سر املعلمون واملعلمات
حاجز اخل��وف وينبغي �أن تكون لهم كلمة موحدة يف
�سرد احلقائق وتقدمي ال�شكاوى يف حال اكت�شاف مثل

الرتبية والتعليم ..إىل أين!!
¿ الرتبية والتعليم هي الأ�سا�س الذي يغر�س يف نفو�س �أبنائنا الأخالق الكرمية
والقيم ال�سامية واملبادئ احلميدة وحب الوطن والوالء الوطني وذلك من خالل
ما يقدمه املعلمون يف مدار�سهم ،وهذا يعترب واجباً عليهم ،ولكن ملاذا ال ُي َ
عطي
ه�ؤالء املعلمون حقوقهم وملاذا يتم جتزئتها؟ ..ذلك ما حدث يف هذا العام ،حيث
قامت وزارة الرتبية والتعليم ب�شيء جديد مل ن�شهده من قبل ،وذلك عندما
قامت ب�صرف م�ستحقات املعلمني يف تقدير الدرجات لل�شهادة الثانوية العامة
2010 - 2009م وذلك على النحو التايل:
 خ�صم ما يعادل  300دفرت على كل معلم «م�صحح». �صرف جزء من م�ستحقات املعلمني وت�أخري جزء �آخر مبا يعادل .%40 ت�أخري �صرف امل�ستحقات التي اعتمدتها  %80حتى يوم العيد  1من �شوال.ونحن نت�ساءل ملاذا مل يتم احت�ساب �أوراق الإجابة وفقاً ملا �صرحت به وزارة الرتبية.
و�إذا مل ت�صرفها فمن امل�ستفيد من ذلك وما م�صري هذه املبالغ ..وعليه نطالب
نحن املعلمني -بالآتي: �صرف اجلزء املتبقي من م�ستحقات تقدير الدرجات واملعادل .%40 تغيري �آلية تقدير الدرجات حيث �أنها قدمية ،وت�ؤثر يف كفاءة تقديرالدرجات.
 منح الإجازة ال�سنوية ملقدري الدرجات ح�سب ما هو موجود يف الئحةالوزارة۹.

تراجع نسبة األمية يف اليمن
¿ حققت اليمن تراجعاً طفيفاً يف ن�سبة الأمية ،حيث
و�صلت اىل  %45.7باال�ستناد �إىل التعداد ال�سكاين
الأخري ،مقارن ًة بـ %56وفقاً لتعداد عام 1994م.
وبح�سب تقرير حديث عن برامج حمو ا لأمية
وتعليم الكبار ف�إن �أعداد الأميني يف الفئة العمرية
الن�شطة من � 45 - 10سنة �سجلت ن�سبة %35.9
بح�سب تعداد عام 2004م.
و�أ�شار اىل �أن �إجمايل ال�صفوف الدرا�سية يف مراكز
حمو الأمية للعام الدرا�سي (2010 - 2009م) بلغت
( )7259ف�ص ًال ،منها ( )4618ف�ص ًال للإناث والباقي
للذكور ،مقارنة بـ( )6339ف�ص ًال يف العام الدرا�سي
(2009 -2008م).
وذكر التقرير وفقاً ملوقع «الوطن» �أن عدد الف�صول
يف مرحلة املتابعة و�صل خ�لال ال��ع��ام الدرا�سي
املن�صرم اىل ( )1967ف�ص ًال ..وبلغ عدد الدار�سني
� 157ألفاً و 375دار�ساً ودار�سة۹.

هذه االختالالت ،ورمبا ي�أتي دور االعالم م�ساند ًا لك�سر
حاجز اخلوف لديهم وذلك من خالل ن�شر قرار جمل�س
الوزراء ،وكذا القرار الوزاري اخلا�ص بالتعليم االهلي
ون�شر الوعي احلقوقي لدى املعلمني واملعلمات مبا يكفل
لهم �أحقية املطالبة بحقوقهم..
إلزام املدارس
 ۹وك�أمنوذج لل�سلطة املحلية وامل�س�ؤولة املبا�شرة عن
تنفيذ القرارات التقينا االخت جنوى احلكمي -رئي�س
ق�سم التعليم الأهلي منطقة معني -والتي حتدثت عن
الأجور واملرتبات املعتمدة يف املدار�س االهلية قائلة:
بالن�سبة لنا يف املنطقة �أنزلنا تعميماً باحلد الأدنى للأجور
ح�سب ما ن�ص عليه القرار ال��وزاري والزمنا املدار�س
بتطبيقه و�أ�صبح ذلك من ال�شروط الأ�سا�سية للموافقة
على عقود املدر�سني  ،ومع ذلك فهذا ال يعني عدم وجود
�أي اختالل يف هذا اجلانب ولكن كيف ن�ستطيع معرفة
مكان اخللل �إذا مل يتعاون معنا املدر�سون انف�سهم ،فهم
را�ضون بالو�ضع وحني نقوم بالنزول امليداين ون�س�أل
املدر�سني والعاملني يف عدد من املدار�س ي�ؤكدون على
�أن رواتبهم من الع�شرين فما فوق ،وبالتايل ال ميكننا �أن
نتخذ اي �إجراء ما مل ت�صل الينا �شكاوى �أو دليل ر�سمي
يدل على عدم وج��ود االختالل ..و�أ�ضافت :ادع��و من
خالل �صحيفتكم كافة املت�ضررين يف هذا اجلانب بتقدمي
�شكاوى و�سوف نعمل على ان�صافهم وحمايتهم و�أمتنى �أن
يكون لدى املعلمني واملعلمات ال�شجاعة الكافية والوعي
باحلقوق والواجبات التي عليهم ،فمن خاللهم وبهم يكون
النجاح يف العمل الرتبوي والتعليمي.
معالجات
 ۹وكاهتمام لنقابة املهن التعليمية والرتبوية امانة
العا�صمة �س�ألنا االخ عادل الوهباين رئي�س فرع النقابة
�سابقاً وم�ست�شار وزارة الرتبية والتعليم عما �إذا كانت
هناك �شكاوى ر�سمية حول هذا ال�ش�أن خالل فرتة عمله
يف النقابة ف�أجاب :ال�شكاوى يف هذا اجلانب قليلة وحني
كانت تر�سل الينا كنا نتبناها ون�سعى اىل �إيجاد معاجلات
منا�سبة لها من خالل التوا�صل مع �إدارة املدر�سة �أو
اجلهات املعنية ويف النهاية كان ين�صف �صاحب ال�شكوى
وي�أخذ حقه دون �أن يت�ضرر بالف�صل من عمله ،امل�شكلة
ان الذين يطالبون بحقهم �أقلية ..و�أمتنى من االخوة
الرتبويني من مديرين وقائمني على املدار�س االهلية �أن
يكونوا اكرث حر�صاً على الكوادر التعليمية العاملة لديهم،
فمتى ما �أعطي املعلم حقوقه كان اكرث قدرة على التميز
والعطاء.
تبني موقف
من جانبها تقول االخت عائ�شة الظفاري م�س�ؤولة دائرة
املر�أة يف النقابة العامة للمهن الرتبوية والتعليمية :لطاملا
�سمعنا عن هذا التذمر من جراء الأجور الزهيدة مقارنة
باجلهود الكبرية التي يبذلها املعلمون يف املدار�س الأهلية
واخلا�صة ..ونحن بهذا احلديث ال نحكم على كل املدار�س
باال�ستغالل ،فبع�ضها تتميز بالإدارة الرتبوية اجليدة
واملدركة ملنظومة العمل الرتبوي ،فتجد القائمني عليها
اكرث حر�صاً على املعلمني واملعلمات ،ومع ذلك نتحدث
عن اولئك الذين ي�ستغلون حاجة املخرجات التعليمية اىل
الوظائف يف ظل ظروف �إما نف�سية �أو اقت�صادية جتربهم
على الر�ضوخ والر�ضا بالقليل ،ونحن يف نقابة املهن
التعليمية -للأ�سف -مل َ
نتلق �أي �شكوى يف هذا اجلانب
ن�ستطيع من خالله �أن نتبنى موقفاً رغ��م �أن املحيط
االجتماعي من خاللها �أولياء الأمور والأمهات وبع�ض
اال�سر تعاين من هذا الو�ضع اال �أن انعدام الدالئل وخوف
املعلمني يف هذه املدار�س من فقدان �أعمالهم يجعلنا غري
قادرين على عمل �شيء ..واختتمت الظفاري حديثها
بالت�أكيد على الدور االعالمي والتوعوي الذي ميكن ان
يعك�س �أثر ًا ايجابياً وين�شر ثقافة الوعي احلقوقي لدى
العاملني يف ذلك القطاع۹.

¿ م��ن م� ّن��ا ال ي��ع��رف و�سائل
الرفاهية التي ي�ستخدمها كل
مدير �أو م�سئول �أو قيادي يف
حرم مكتبه ..وخ�صو�صاً كر�سي
مكتبه «�أبو عجل» الذي يرافقه
طيلة دوام��ه املحدد يف العمل،
وي�ؤان�سه حني دورانه والتفافه
مييناً وي�سار ًا ،مبيناً جزء من
ان�شغاله وتوتره �أو اندماجه
يف العمل ،والأ�صل عك�س ذلك
متاماً ،بل هو �سروره وم�سرته
كونه الأف�ضل بني اجلميع.
�أع��رف ب ��أن كالمي ه��ذا لي�س
بجديد ،ولكن اجلديد �أن ه�ؤالء
املذكورين �سلفاً ن�سوا �أو تنا�سوا
ب ��أن حتت مقاعدهم املتحركة
بالط ال يرحم �أحد ًا من االنزالق
وال�سقوط للو�صول لأماكن لي�س
ببالهم وغ�ير التي اعتادوها
ورمبا ي�ؤول بهم الأمر اىل ما ال
ُيحمد عقباه من م�صري ..تاركني
بانزالقهم خطوطاً متعرجة
ت��ت��م��ث��ل ب��االح��ق��اد وامل��ظ��امل
واالف�تراءات التي مار�سوها م
�سابقاً على من هم خارج حرم
مكتبهم املوقر.
والأف�����ض��ل ب�ين امل��ذك��وري��ن
هو ال��ذي ن��زع عجالت كر�سيه
امل��ت��ح��رك ووث�����ب وث���ب���ت يف
مكانه دون غ��رور �أو تكرب �أو
اخ��ف��اء وج��ه��ه بنف�س اجت��اه
دوران املعتاد وخ�صو�صاً عند
مقابلته لغري املرغوبني لديه �أو
املظلومني ب�سببه �أو من تهاتفت
اىل م�سامعه م��ع��ل��وم��ات عن
�شخ�ص ذك��ره بغيبته �أو �سبه
�أو �أنق�ص من قدره «وبرغم �أن
البينة �أ�سا�س املعلومة» لكننا
جنده ُيعلن حقده املزعوم على
ه��ذا املظلوم بحجة �أن لديه
«�أو�سع �أذون» �صاغية للتفاهات
فقط والأنباء التي على هواه
ومهتواه ..تاركاً متجاه ًال كالم
اهلل العزيز القدير القائل« :اذا
جاءكم فا�سق بنب�أ فتبينوا �أن
ت�صيبوا قوماً بجهالة فت�صبحوا
على ما فعلتم نادمني» �صدق اهلل
العظيم.
وكون الندم �أ�سا�س م�صريهم
امل��ح��ت��وم ،ف�لا نخفيهم القول
�إن هناك م�صري الحقاً يكمن يف
تاريخه وما�ضيه الذي تركه يف
مكتبه ويف وجوه موظفيه وبني
م�سافات �سالمل عمله الذي ت�شهد
بف�ساده وظلمه وانتهاكه حلقوق
غريه ،كما هناك �شواهد �أخرى
�سيحملها معه وه��ي �شهادة
موظفيه ومالزميه ب�أنه الأف�ضل
ال�ستحقاق جائزة نوبل لل�سمع
العاملي «م�سمعه» والذي مكنته
من دخول هذه املو�سوعة ونيل
�شرف ا�سمها.
ف�آخر متنياتي لهكذا �أُ نا�س
يعقلون �أمرهم ويحكمون عقلهم
وي�ستمعون ل�ضمريهم �إن كان
معهم �ضمري ..ون�صيحتي ب�أن
يجاهدوا �أنف�سهم بالتغيري من
�أنف�سهم وم��ن �أفعالهم ،و �إن
مل ي�ستطيعوا العي�ش بهكذا
�صورة فليرتكوا �أماكنهم قبل
ما ي�سقطهم البالط وي�صبحوا
بقايا فتات۹.

دورة لـ 22متدربة يف مجال
التدبري املنزلي بسيئون
كتب /عبدالباسط باصويطني
¿ بد�أت االربعاء ب�سيئون -حمافظة ح�ضرموت-
دورة تدريبية يف جمال التدبري املنزيل التي ينظمها
مكتب وزارة التعليم الفني بالتعاون مع املركز
االجتماعي لتنمية امل��ر�أة والطفل ومب�شاركة 22
متدربة ،حيث �سيتعلمن على عدد من املهارات التي
متكنهن من اال�ستفادة من املنتجات الزراعية �أثناء
املوا�سم وت�صنيعها بطرق حديثة كم�صادر دخل
�إ�ضافية ت�ساعدهن على حت�سني م�ستوى دخل �أ�سرهن.
ويف حفل افتتاح الدورة دعا مدير عام مكتب وزارة
التعليم الفني بالوادي وال�صحراء حمبوب فرج �أمان،
املتدربات اىل احلر�ص على اكت�ساب املعرفة يف املهن
واحلرف التي ت�سهم يف حت�سني دخل اال�سرة ولت�صبح

املر�أة عاملة منتجة يف جمتمعها.
م�شري ًا اىل �أن جم��ال التدبري املنزيل هو من �أكرث
املجاالت التي حتقق عائد ًا مالياً للأ�سر وخا�صة يف
جمال �صناعة احللويات والكعك وغريها من امل�أكوالت
اخلفيفة.
من جانبه متنى املدير التنفيذي جلمعية اال�صالح
اخلريية منري �صالح للم�شاركات اال�ستفادة الق�صوى
من برنامج الدورة واكت�ساب مهارات ت�ساعدهن يف
حت�سني م�ستوى دخل �أ�سرهن.
ويف كلمة امل�شاركات التي �ألقتها االخ��ت وف��اء
�صالح� ،أثنت على اجلهود التي يبذلها مكتب وزارة
التعليم الفني و�إدارة املركز االجتماعي لتنفيذهما
لهذه الدورة ،متمني ًة حتقيق اال�ستفادة منها من �أجل
حت�سني امل�ستوى املعي�شي لأ�سر املتدربات۹.

