
 م�شريًة اإىل جملة من اخلروقات واملخالفات التي ترافق التعليم املوازي 

منذ ن�شوئه  عام 2004-2005م، حيث حددت ن�شبة للطلبة امللتحقني به 

بــ 5%، اإاّل اإن القرارات واللوائح التي ت�شدرها وزارة التعليم العايل تباعاً 

جعلت ن�شبة االلتحاق تبلغ عام 2007-2008م اإىل 50% تباعاً، وحتى هذه 

الن�شبة مل يتم االلتزام بها، وهناك خروقات وخمالفات وا�شحة وكبرية، 

منها ما مت حتديده يف م�شمون الر�شالة املوجهة من الــوزارة اإىل رئا�شة 

جامعة �شنعاء، حيث مت حتديد التجاوزات واخلروقات، ون�شب التجاوزات 

والطاقة اال�شتيعابية يف بع�ض كليات جامعة �شنعاء.

ونبهت جلنة جمل�ض ال�شورى اإىل اأن هناك �شبه خ�شخ�شة وا�شحة 

بالن�شبة لنظام التعليم املــوازي يف الكليات العلمية واالأدبية، من حيث 

الر�شوم واملبالغ الطائلة التي ال تتنا�شب اإال مع االأثرياء وحرمان الطالب 

الفقراء، ففي حني ال يتجاوز راتب املوظف احلكومي احلا�شل على �شهادة 

البكالوريو�ض الــ 150 دوالرًا.

واأ�شارت اللجنة اىل اإن هذا النظام واملبالغ املقررة جعلت البع�ض يرى 

اأن التعليم حكرًا على االأغنياء فقط  والر�شوم ال تتوافق مع دخل االأ�شرة 

اليمنية، فيما يرى اآخرون اأنها �شرباً من �شروب ف�شاد التعليم اجلامعي.

وجاء يف التقرير: امللفت لالنتباه اأن الالئحة اخلا�شة بالقبول متنح طالب 

التعليم املوازي امتيازات خا�شة ُيحرم منها الطالب املقبولون بالنظام 

العام، وهذا لي�ض له اإال مربر واحد وهو املربر املايل، اأي بيع التعليم اإن 

�شح القول..

تعليم دون تخطيط
وفيما يتعلق بالتحديات واملعوقات ذكر التقرير ان موؤ�ش�شات التعليم 

العايل )اجلامعات( واملجتمع دفعت ثمناً كبريًا ب�شبب ال�شيا�شات املتبعة 

يف تو�شيع التعليم اجلامعي دون تخطيط م�شبق و�شليم وعلمي ودون توفري 

االحتياجات ال�شرورية من االإمكانات املادية والب�شرية وهناك عوامل اخرى 

لعبت دورًا يف تدين التح�شيل العلمي واملناخ االأكادميي للجامعات حيث 

اأ�شبحت هذه امل�شكلة اأعقد من غياب هذه املوؤ�ش�شات التعليمية، كما ان النمو 

الكمي الكبري يف عدد اجلامعات مل يواكبه تطوير نوعي، اإذ ان تلك املخرجات 

مل متثل اإ�شافة نوعية ل�شوق العمل ورفده باحتياجاته من القوى العاملة 

ويف التخ�ش�شات التي يحتاج اإليها، بل اأ�شافت بطالة اإىل البطالة القائمة، 

وتدهورت القيمة االجتماعية للتعليم ب�شبب ذلك وظهرت قيم جمتمعية 

حترتم)الغني( بداًل من احرتام )التعليم(.

كليات مستنسخة
وي�شري التقرير اإىل اأن  بع�ض الدرا�شات خل�شت اإىل اأن التعليم اجلامعي 

تطور يف اجتاهات هي اأقرب اإىل 

رغبات الدار�شني بتوجهاتهم 

االجتماعية وموروثاتهم االجتماعية والثقافية اأكرث منها  اإىل حاجة التنمية 

واملتطلبات االقت�شادية.

ز التعليم اجلامعي احلكومي واخلا�ض يف العا�شمة واملدن  كما اأن تركُّ

الكربى ي�شعف اإ�شهامه يف تنمية بقية املناطق والريف خ�شو�شاً، ويقلل من 

تكافوؤ الفر�ض، ويف الفرتة االأخرية جند اأن الدولة عمدت اإىل اإن�شاء كليات يف 

املدن ال�شغرية واالأرياف ولكنها )كليات من�شوخة( لنف�ض الكليات ال�شابقة 

ولها نف�ض التخ�ش�شات، اأو اإن�شاء جامعات جديدة بدون درا�شة وتخطيط 

م�شبق وهو ما يهدد التعليم اجلامعي ونوعيته وطبيعة خمرجاته.

تغليب النقل على الفعل
هذا باالإ�شافة اإىل �شعف املناهج املقررة واالأ�شاليب التقليدية يف عملية 

التدري�ض وعدم ربطها بالو�شائل املتقدمة والع�شرية وطغيان اجلانب 

النظري على اجلانب العملي وكذا تغليب النقل على العقل ونق�ض كبري 

يف تدري�ض احلا�شوب واللغات لغري املتخ�ش�شني و�شعف خمرجات 

التعليم الثانوي التي ت�شكل مدخالت التعليم اجلامعي- وعدم وجود 

�شيا�شة قبول �شحيحة وعدم مراعاة ما يوجد حالياً من �شروط االلتحاق يف 

التخ�ش�شات العلمية املتنوعة وغياب القيمة احلقيقية للعلم، فااللتحاق 

باجلامعة ال يهدف اإال اإىل احل�شول على ال�شهادة اجلامعية، ولهذا جند 

اأن بع�ض التخ�ش�شات االإن�شانية- اأكرث ازدحاماً يف اأعداد الطلبة، وتعدد 

التخ�ش�شات وتكرارها يف اأغلب كليات اجلامعات احلكومية واالأهلية 

وعدم ربط التخ�ش�شات وفق �شيا�شة مرتبطة بعملية التنمية االجتماعية 

االقت�شادية للبلد. 

اىل ذلك ك�شف التقرير عن �شكاوى الكثري من الطالب والطالبات من رداءة 

الدرا�شة يف التعليم املوازي، وال�شاعات املخ�ش�شة، والتح�شيل العلمي 

يف درا�شتهم حتت مظلة هذا النظام.. من خالل مقابلة اللجنة العديد منهم 

مو�شحة اأن الكثري منهم ممن لي�شوا من املي�شورين، معتمدون اعتمادًا تاماً 

على ما مت بيعه من ذهب وجموهرات الأمهاتهم وممتلكات واأرا�ٍض الأهاليهم 

وذويهم، وكيف اأنهم قد �شاقوا ذرعــاً بالنظرة الدونية التي يالقونها، 

والتمييز يف املعاملة من قبل االأ�شاتذة وامل�شئولني يف اإدارات �شئون الطالب 

باجلامعات اإ�شافة اإىل �شعوبات يواجهونها يف القاعات الدرا�شية وعدد 

�شاعات التح�شيل العلمي رغم انهم  يدر�شون باأموالهم..

واأ�شارت اللجنة اإىل اأن هناك �شبه اإجماع من قبل الطالب واأ�شاتذة 

اجلامعات وكل من يهتم باإ�شالح وتطوير التعليم اجلامعي يف اليمن حول 

تخوفهم من اأن التعليم املــوازي �شيوؤدي اإىل انخفا�ض م�شتوى التعليم 

اجلامعي لكل الطالب، خا�شة يف التخ�ش�شات التي يحتاجها �شوق العمل.

هذا وقد اأو�شت جلنة  جمل�ض ال�شورى بو�شع  القواعد وال�شوابط 

ال�شارمة لعملية القبول لطالب التعليم املوازي وااللتزام مبا ي�شدر عن 

املجل�ض االأعلى للجامعات واحالة  كل من يخالف تلك القواعد اإىل النيابة 

اأياً كانت مواقع اأعمالهم.

كما اأو�شت بو�شع �شوابط وقواعد حتددها الالئحة املالية مينع فيها 

�شرف اأي مبالغ باالأمر املبا�شر وخا�شة فيما يتعلق ب�شراء ال�شيارات 

واالأثاثات وبدالت ال�شفر وتذاكر الطريان واحلفالت والتهاين واإعالنات 

ال�شحف واملجالت.. وعك�ض كل املبالغ املح�شلة من التعليم املوازي �شمن 

املوازنة املخ�ش�شة للجامعات.

وطالبت بتخ�شي�ض ن�شبة 25% من جملة املبالغ املح�شلة من التعليم 

املوازي ل�شرفها على البحث العلمي.

ودعت جلنة جمل�ض ال�شورى اىل ت�شكيل جلنة للنظر يف اإعــادة جتربة 

الكليات املتو�شطة التي كانت ملحقة بهذه الكليات خالل فرتة الثمانينيات 

والت�شعينيات من القرن املا�شي بهدف اإعداد وتاأهيل الكوادر العلمية املوؤهلة 

لتلبية احتياجات البالد من املدر�شني املطلوبني لعملية التدري�ض يف املدار�ض 

واملعاهد الفنية.

واأو�شت اللجنة ب�شرورة توجيه التعليم العام والعايل باأنواعه املختلفة 

نحو التكامل والتن�شيق مع موؤ�ش�شات االأعمال واالإنتاج، ومثل هذا التكامل 

والتن�شيق والتفاعل �شوف يزود القطاع التعليمي مبزيد من اال�شتثمارات 

التي يتم اال�شتفادة منها يف تطوير العملية التعليمية واالهتمام بنوعية 

خمرجاته و�شيزود قطاع االأعمال واالنتاج واخلدمات بالقوى الب�شرية 

املدربة واملوؤهلة والقادرة على اأداء اأعمالها بجودة عالية.۹
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¿من املتوقع اأن يرد االأخ الدكتور علي حممد جمور رئي�ض الوزراء على ت�شاوؤل للنائب عبدالباري 
دغي�ض بخ�شو�ض اآالف النازحني القادمني من القرن االأفريقي اإىل بالدنا وما تعانيه البالد من 

م�شاعب جمة جراء ذلك..

وهل للحكومة ا�شرتاتيجية وا�شحة وحمددة للتعامل مع م�شكلة النزوح وم�شاعفاتها على 

االأو�شاع االقت�شادية واالأمنية واالجتماعية وما الدور الذي ميكن اأن تلعبه دول جمل�ض التعاون 

اخلليجي والدول املانحة واملنظمات االقليمية والدولية ذات العالقة للم�شاعدة بحل هذه 

امل�شكلة اأو احلد منها وحما�شرة اآثارها؟۹

عن مشكلة النزوح األفريقي إىل بالدنا

¿ كم اأنا هائم وعا�شق لبلدي، وكم هو غاٍل وطني وعزيز 
على قلبي وروحي و�شمريي، تعودت بعد اأن اأ�شلي الفجر، 

واأقــراأ اأذكــار ال�شباح- التي علمنا اإياها نبينا وحبيبنا 

امل�شطفى �شلى اهلل عليه واآله و�شحبه و�شلم، وجمعها يف 

ا رحمة اهلل  )ورد االخوان( اأ�شتاذنا عا�شق وطنه االإمام البنَّ

عليه- اأن اأردد مع اأمل عرفة وفهد يكن ما �شطره فوؤاد وقلم 

�شاعر اليمن املبدع عبا�ض الديلمي:

�شباُح اخلري يا وطناً ي�شرُي مبجده العايل اإىل االأعلى

ويا اأر�شاً ع�شقنا رملها وال�شفح وال�ُشطاآن وال�شهل

�شباُح اخلري يا قمماً اإليك ال�شم�ُض ُتهدي الُقبلة االأوىل

واأنِت اخلرُي يا َمْن يف كتاب اهلل ِذْكُرك اآية ُتتلى

واأنِت اخلرُي يا بلدي.. يا بلدي

ُترابك ُطْهر من �شلَّى

وماوؤك من دمي اأغلى

وُحبك هدُي من �شلَّ

حماك اخلالُق املوىل

واأتذكر احلبيب امل�شطفى �شلى اهلل عليه واآله و�شحبه 

و�شلم، وقد اأجلاأه طغاة مكة وامل�شتبدون فيها اإىل الهجرة 

من وطنه اإىل غــريه، وهو يقف على م�شارف بلده مكة، 

م�شقط راأ�شه ومهوى فوؤاده، ويقول: »واهلل انك الأحُب بالد 

اهلل اإيلَّ، واأحُب اأر�ض اهلل اإيّل، ولوال اأن اأهلك اأخرجوين منِك 

ما خرجُت«، وت�شتد احلمى على �شيدنا بالل ر�شي اهلل عنه 

وهو يف اأر�ض الهجرة املدينة املنورة فريفُع عقريتُه متغنياً 

بحب مكة ومعاملها:

ـــعـــري هــــل اأبــــيــــن لــيــلــة ـــش ـــت � ـــي اأال ل

ــُل ــي ــل بـــــــواٍد وحــــــويل اإدخــــــــٌر وج

ـــاه جمــنــة ـــي وهـــــل اأردن يــــومــــاً م

ــامــة وطــفــيــُل ــش وهــــل يـــبـــدون يل �

في�شفق عليه ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 

واآله و�شلم، ويدعو على الظلمة والطغاة 

عليهم  �شيقوا  الــذيــن  وامل�شتبدين 

وطنهم، كما اأخرجونا من اأر�شنا، ثم 

يقول: اللهم حبب اإلينا املدينة كحبنا 

مكة.. رواه البخاري.

ــه الــوطــن مع�شوق املخل�شني   اإن

واالأ�شوياء، ونب�ض قلوب االأحــرار 

ــذي علمنا  ــه الــوطــن ال والــعــقــالء، اإن

ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�شلم 

اأن يكون )اأحــب بالد اهلل اإىل قلوبنا(، 

اإنه الوطن مبجتمعاته واأر�شه وترابه، 

مب�شاحله واأمنه وا�شتقراره وتنميته 

ورخائه، مبا�شيه وحا�شره وم�شتقبله، 

اإنه الوطن اأكرب من الرئي�ض واملروؤو�ض، 

واأو�شع من اجلماعات واالأحزاب والطوائف 

واملذاهب واالأعراق واالأح�شاب واالأن�شاب، 

اإنه الوطن ذروة �شنام القيم واملبادئ، ال 

ي�شر مب�شاحله اإاّل �شفيه، وال يتاآمر عليه 

اإاّل خائن، وال يتنكر له اإال عاق، وال يف�شد 

فيه اأو ينهب ثرواته اأو يبدد موارده اإاّل 

جمرم قد حتلل من االأخالق، اإنه الوطن 

نبنيه معاً، ونحر�شه معاً، وناأخذ باأيدي 

العابثني فيه، ومعاً نواجه الظاملني، دون 

اأن يتعر�ض وطننا خلطر اأو مكروه.۹

إنه الوطن!
شوقي القاضي

محمد أحمد صالح الباكري
- 1945م بيحان �شبوة

- اأب خلم�شة ذكور وثالث اإناث

- ع�شو جمل�ض النواب

- الدائرة )137(

- ع�شو جلنة الرتبية والتعليم

- ع�شو اللجنة الدائمة

- دبلوم تربوي

- درا�شات يف العلوم ال�شرعية على اأيدي 

علماء معتمدين

ــرث من من�شب يف �شلك الرتبية  - تقلد اأك

والتعليم

رفضًا لتحديد سن الزواج

متشددو اإلصالح يشهرون سالح 
التكفري ضد الربكاني

 ذكــر �شهود عــيــان اأن خطباء م�شاجد 

-اجلمعة املا�شية- كفَّروا قول الربكاين باأن 

احلكم لقاعة الربملان يف ح�شم �شن الزواج.. 

برها  ومنا امل�شاجد  ا�شتخدام  منتقدين 

ملواقفهم ال�شخ�شية اأو لالأهواء املت�شددة 

واالإ�شرار على جعل وطء ال�شغريات حالاًل 

ومتاحاً وفق فهمهم لل�شريعة.

وكان النائب االإ�شالحي �شوقي القا�شي 

املوؤيد لتحديد �شن الزواج والراف�ض ملواقف 

املت�شددين اال�شالحيني، حث النواب- يف 

حال عودة مناق�شة التعديل على طرح االآراء 

يف اإطار الفهم املتعدد لل�شريعة اال�شالمية 

بعيدًا عن التكفري واالرهاب الفكري، االأمر 

الذي جعل العديني ير�شقه باالألفاظ احلادة 

ويتهمه باجلهل.

وانتقد برملانيون موقف جلنة تقنني اأحكام 

ال�شريعة التي طالبت العام املا�شي باإعادة 

املداولة يف هذا التعديل بعد اأن كان الربملان 

قد �شّوت على حتديد �شن الزواج بـ17 عاماً، 

حيث و�شف النائب علي املخاليف موقف 

اللجنة التي اقرتحت تزويج الفتاة يف اأي �شن 

مع اال�شرتاط اأال يدخل عليها زوجها اإال اإذا 

كانت �شاحلة - بالكالم البدائي الذي ال ميت 

لل�شريعة وال للعلم ب�شلة.

داعياً املجل�ض اىل امل�شادقة على الت�شويت 

ال�شابق الذي حدد �شن الــزواج بـ17 عاماً 

من منطلق امل�شوؤولية االخالقية والدينية 

وال�شرعية والعلمية، الأن تزويج ال�شغرية 

قبل اأن تكتمل مداركها العقلية والنف�شية 

واجل�شمية ُيعترب جرمية ج�شيمة لها تبعات 

وخيمة على الطفلة واالأ�شرة واملجتمع.

ووفقاً للنائب عبداهلل ح�شني خريات- 

ــاإن  ــــــاف- ف ــدل واالأوق ــع مــقــرر جلــنــة ال

هــذه الق�شية اأخــذت اأكــرث من حقها ومت 

ت�شخيمها رغم اأنها وا�شحة وال ت�شتحق 

كل ذلك التناول.

 موؤكدًا وقوفه اىل جانب تقرير جلنة تقنني 

اأحكام ال�شريعة - التي تركت االمر مفتوحاً 

دون حتديد �شن معينة للزواج - والــذي 

و�شفه بالتقرير امل�شتويف �شواًء يف ال�شروط 

اأو ال�شوابط.

 وقال خريات: اإن التقرير ُا�شتخل�ض من 

اآراء العلماء والفقهاء ولي�ض فيه راأي مت�شدد 

طاملا وهو ي�شتند اىل ن�شو�ض �شرعية من 

الكتاب وال�شنة.. 

ويوافقه الراأي النائب حممد قا�شم النقيب، 

مبدياً ا�شتغرابه من تطويل النقا�ض يف م�شاألة 

يكاد يكون اجلميع متفقني على ح�شمها، 

مت�شائاًل: هل يريد البع�ض اأن ن�شرع ما 

ال يجوز ت�شريعه اأو اأن ن�شرع بعيدًا عن 

ال�شريعة اال�شالمية؟!

فيما يرى النائب ناجي ال�شيخ اأن 

يف البالد ق�شايا مهمة ت�شتدعي 

وقـــوف الــربملــان- يف هذا 

الوقت بالتحديد- عليها 

ومناق�شتها والــبــت فيها 

اأواًل باأول.. 

م�شريًا اىل اأن مو�شوع 

ــن الــــــزواج ال  حتــديــد �ــش

ي�شتحق كــل املــمــاحــكــات 

ـــرات والــتــكــفــري  ـــات ـــه وامل

ــذه  ــــل ه والـــتـــاأنـــيـــب وك

ـــور�ـــض،  الـــنـــدوات وال

ــل  ــي ــاأج ــت مـــطـــالـــبـــاً ب

املــو�ــشــوع اىل وقت 

اآخر حتى ال يتحول 

اجلــــدل فــيــه اىل 

مـــوا�ـــشـــيـــع 

ــة  ــي ــل ــش ــ� ــف م

وم�شريية.

ل  ــــــــــا ق و  

الـــ�ـــشـــيـــخ: 

تـــر  لـــتـــو ا ن  اإ

احلـــا�ـــشـــل بــني 

مـــوؤيـــدي الــتــحــديــد 

وراف�شيه ال يخدم العمل 

الربملاين، وال يجعل الربملان ي�شتغل وقته يف 

مناق�شة الق�شايا االأهم.۹

¿ لم يتراجع عضو مجلس النواب» اإلصالحي« عبداهلل العديني عن 
تهديده لرئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام الشيخ سلطان البركاني 
بأنه سيخطب الجمعة على رأسه بعد أن وصفه بعدو اإلسالم، على 
خلفية النقاش الخاص بتعديل المادة »15« من قانون األحوال 
الشخصية المتصلة بمقترح حكومي لتحديد سن الزواج للذكور 
واإلناث والذي دار في قاعة المجلس االسبوع الماضي وكاد أن 

يتحول الى عراك.
فيصل عساج

۹ ال�شيخ ۹ النقيب ۹خريات۹املخاليف

القاضي: تحديد سن الزواج ال يخالف الشريعة اإلسالمية
املخاليف: زواج الصغريات جريمة لها تبعات كارثية

خريات: القضية أخذت أكرب من حقها يف التناول
النقيب: لن نشرع ما ال يجوز تشريعه

الشيخ: التوتر بني املؤيدين واملعارضني ال يخدم العمل الربملاني

»الشورى« يحذر من حرمان الفقراء من التعليم الجامعي
¿ أكد مجلس الشورى أن إقدام الجامعات الحكومية على تطبيق أنظمة تعليمية جديدة، كالنظام الموازي ونظام النفقة 
الخاصة والتعليم عن بُعد، دون وجود إمكانات أو لوائح ونظم وتشريعات تحكمها، حولت الجامعات إلى مجرد جهات 

تحصيل موارد مالية فقط..
وحذرت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي من حرمان  أبناء الفئات الفقيرة أو المتوسطة من التعليم الجامعي، األمر 
الذي قد يؤدي إلى اختالل في التوازن االجتماعي في البلد. خالفًا عن عدم قيام الجامعات بوظيفتها في خدمة المجتمع 

لغياب العالقة والتنسيق بينها وبين الجهات الحكومية المختلفة.

 رسوم النظام املوازي والنفقة الخاصة:
1- ر�شوم النظام املوازي يف الكليات االأدبية يف 

ق�شم اللغة االجنليزية: 25100ريال.

2- ر�شوم النظام املوازي يف الكليات االأدبية 

يف باقي التخ�ش�شات : 24100ريال.

ر�شوم النظام املوازي يف الكليات العلمية :

1- ر�شوم الت�شجيل 200 دوالر.

2- ر�شوم ال�شنة الواحدة : 1500دوالر.

3- ر�شوم حكومة واأن�شطة: 50 دوالرًا.

4- اإجمايل الر�شوم : 1750 دوالرًا.

- وهذا ياأتي حتت م�شمى »مقعد تناف�شي«، 

حيث مت اقت�شام الن�شبة من املقاعد الدرا�شية 

املخ�ش�شة لعدد من الطالب امللتحقني بالنظام 

املوازي ما بني :

1- مقاعد تناف�شية: 1750دوالرًا.

2- مقاعد غري تناف�شية : 2450دوالرًا.

امتيازات »املوازي« يحرم منها 
طالب التعليم العام

الرسوم ضربٌ من فساد التعليم 
الجامعي يف البالد

الطالب الفقراء  باعوا
 مجوهرات أمهاتهم 

وضاقوا ذرعًا 
بالتمييز


