
ــكلة  ــدان من مش ــري من البل ــي كث • تعان
ــن بلد آلخر،  ــن تختلف حدتها م ــش لك الغ
ــىل  ــات ع ــه الحكوم ــا تنفق ــم م ــد حج ويع
ــا ووعيها  ــدى اهتمامه ــاً مل التعليم مقياس

وإدراكها ملسؤوليتها الوطنية.
ــب  حس ــش  الغ ــدان  البل كل  ــه  وتواج
إمكانياتها املادية من استخدام طائرات بال 
ــريات مراقبة عالية الدقة  طيار مزودة بكام
أو حتى قطع اإلنرتنت كما تفعل دول فقرية 

كأثيوبيا.
وال ينكر واقع الغش يف بالدنا إال مسؤول 
ــاً  حق ــش  الغ ــرى  ي ــوي  ترب أو  ــس  متقاع
ــة  ــة الحقيقي ــن الكارث ــا تكم ــب، وهن للطال
ــيش الغش يف  ــايس لتف ــبب األس حيث الس
ــز  ــدارس ومراك ــدراء م ــود م ــدارس وج امل
ــني ومراقبني وموجهني ال  امتحانية ومرشف
يؤدون دورهم الرقابي واإلداري حد وجود 
ــري اختيار هؤالء؟  ــش جماعي .. ما معاي غ
ــون يف وزارة الرتبية  ــاذا ال يتفاعل املعني ومل

والتعليم مع تقارير املوجهني؟
ــش كواقع ملموس  ــني نتحدث عن الغ ح
ــر تجنياً  ــس يف األم ــا لي ــداد بالدن ــىل امت ع
ــة بالتحدث عن  ــاً دفع التهم وليس منطقي
ــض  ــة وبع ــة العاصم ــش يف أمان ــط الغ ضب
ــّدر عدد  ــث تق ــط، حي ــية فق ــدن الرئيس امل
ــة عرش  املدارس عىل امتداد بالدنا بـ خمس
ألف مدرسة كثري منها ليست مدارس ال من 

حيث املبنى وال املعنى.
ــة الصحافة لقضية الغش  كما أن مناقش
ــام  وأقس ــز  مراك ــدراء  مل ــاً  اتهام ــي  تعن ال 
ــة  تعليمي ــق   مناط ــدراء  وم ــة  امتحاني
ــاً رفض هؤالء  ــني بعينهم ، كان الفت ومراقب
ــش "  ــة الغ ــة مواجه ــن " كيفي ــدث ع التح
ــه متحدثاً  ومنهم من تحول ملدافع عن نفس

عن بطوالته يف منع مجرد التفكري بالغش.
ــدأ  تب ــاكل  واملش ــا  القضاي كل  ــة  معالج
ــول واقعية  ــري جدياً بحل ــرتاف للتفك باالع
آنية ومستقبلية والبدء يف تنفيذها بحسب 
اإلمكانات املتاحة .. أما اإلنكار ليس معقوالً 
ــاء  ــد أو اكتف ــىل أح ــى ع ــع ال يخف فالوض
البعض بالحديث عن أن السبب الوحيد ما 
نعيشه من واقع صعب ألن هناك اختالالت 
كثرية وعميقة متجذرة منذ عرشات السنني 
ما يحتم علينا جميعاً التعاطي بمسؤولية 

إلنقاذ التعليم.. 
إذا كان كثري من خريجي الثانوية العامة 
ــاب  ــة والحس ــراءة والكتاب ــدون الق ال يجي
ــررات فمتى  ــني املق ــتوعبون مضام وال يس

نتحدث عن تعليم يواكب تطور العلم؟
ــي  ــش جماع ــن غ ــدث ع ــزال نتح ــا ن م
ــز  ــرى يف مراك ــات والق ــراف املحافظ يف أط
ــمح للطالب بأداء امتحانات  امتحانية ُيس
ــات والتلفونات  ــب وامللخص ــة بالكت وزاري
ــات مقابل  ــب للطالب اإلجاب ــني املراق وتلق
ــدراء مراكز  ــود م ــدوى وج ــا ج ــال .. فم امل

امتحانية ومراقبني إن كان الغش ُمتاحاً؟
ــا إذا كان املراقب  ــة م ــة معرف ــن كيفي وع
ــم طالب  ــش أم ال يقول أحده ــمح بالغ يس
ــة العاصمة  ــدى مدارس أمان ــة يف إح ثانوي
ــن الطالب  ــاك محاوالت م ــل الغش هن : قب
ــش أم ال ..  ــمح املراقب بالغ ليعرف هل يس
ــة بعد مرور نصف  ــاً يتغاضون خاص وغالب
ــدوء .. هدوء  ــكلية .. ه ــت فاملراقبة ش الوق

ــاحة  ــن يريد الغش ال يشء يمنعه.. الس وم
ممتلئة برباشيم خرجت للتو وإن لم نتمكن 
ــاً  ــب صارم ــا إذا كان املراق ــش منه ــن الغ م
ــاً  ــات همس ــا يف اإلجاب ــا بينن ــاون يف م نتع
ــر لكن ال  ــد نذاك ــد، بالتأكي ــرد أن يبتع بمج
ــارك  ــد أن نتش ــا، الب ــى يشء يف ذاكرتن يبق
ــب وحل امتحانات  يف مذاكرة وحدات الكت
ــا لنهاية  ــف وصلن ــواد .. وإال كي ــع امل جمي

مراحل التعليم العام.
ــع تتحدث  ــف التاس ــة يف الص ــل طالب أم
ــاك غش  ــتها: هن ــدث يف مدرس ــا يح عن م
ــة ذاتها يف نفس املادة  عىل مستوى املدرس
ــو املراقب  ــن زميالتي من ه ــد معرفتي م ح
ــد الغش  ــت ض ــارم.. كن ــن الص ــاون م املتع
ــار الغش واملعدالت املرتفعة  لكن بعد انتش
واملقررات الصعبة التي لم ندرس وحداتها 
من حقنا جميعاً أن نغش أو يمنع الغش يف 

كل املدارس والقاعات.
ــهداء الجوية ومرشفة  ــة ش مديرة مدرس
ــاء محرم ترى أن  ــز يحيى املتوكل رج مرك
ــش باختيار مراقبني  باإلمكان مواجهة الغ
يتصفون باألمانة والنزاهة ومتابعة اللجان 
ــب يتم  ــاون من مراق ــدوث أي ته ــد ح وعن
ــتغناء عنه،  ــم يلتزم يتم االس ــذاره فإن ل إن
ــائل مساعدة  ومنع الطالب من إدخال وس
ــم يلتزم  ــر محرض غش ملن ل ــش وتحري للغ

بالنظام .
وتؤكد أنها لم تضبط عرب سنوات إدارتها 
ــوى حالة  ــز امتحانات س ــة وملراك للمدرس

غش فقط " انتحال شخصية ".
ــس  ــري, رئي ــالم الغاب ــدث عبدالس وتح
ــهادة الثانوية  ــام واملراقبة للش ــة النظ لجن

عن الغش قائالً:
ــنوات  ــالل الس ــرش الغش خ ــة انت حقيق
ــباب عديدة ومتشابكة تربوية  األخرية ألس
ــدم  ــا ع ــية منه ــى سياس ــة وحت ومجتمعي

ــالت كبري يف  ــدرايس ، انف ــام ال ــاط الع انضب
املتابعة املستمرة والجادة من قبل التوجيه 
ــة بصفة  ــة التعليمي ــىل العملي ــني ع للقائم
عامة - يف وزارة الرتبية والتعليم 200 موجه 
مركزي وموجهني عىل مستوى املحافظات 
ــة  املحلي اإلدارة  ــالت  وتدخ  - ــات  واملديري
خصوصاً يف فرض بعض مدراء مدارس غري 
مؤهلني وغري أكفاء يف حني لدينا أكرث من 70 
ألف معلم بمؤهالت أعىل من البكالوريوس، 
ــة وإدارة وتحفيز  ــدون رقاب ــا أن املعلم ب كم
ــاً  ــود أيض ــاب بالجم ــة يص ودورات تدريبي
ــة  بدرج ــة  الفني ــات  التعيين يف  ــالت  تدخ

أساسية موجهي الرقابة .. 
ــة عوامل كثرية ال  ــع الغابري :حقيق وتاب
ــكل كبري يف  ــاهمت بش تؤخذ إال مجتمعة س
ــرة بعد  ــكلة إىل ظاه ــش من مش ــول الغ تح
ــة العاصمة األمل الباقي  2011، وتبقى أمان
للتعليم يف اليمن رغم وجود اختالالت لكن 
ــت إرشاف مبارش من وزارة  ــور فيها تح األم

الرتبية والتعليم.
وعن مصري حاالت الغش التي ُضبطت يف 
ــنوات املاضية يقول الغابري: تم ضبط  الس
ــىض وحولت للقضاء لكن  كثري منها يف ما م
لم يتم البت فيها .. السنة املاضية مثالً رأينا 
ــة ريمة غش  ــي ملحافظ ــزول ميدان ــاء ن أثن
جماعي، حرمنا أكرث من 500 طالب وأحلنا 
ــز  ــدراء املرك ــث م ــة حي ــل للنياب ــف كام مل
ــش.. ويف املقابل  ــاركني يف الغ واملراقبني مش
ــري مثال عىل اإلدارة الناجحة ومنع  ذمار خ
ــث تحولت  ــنوات حي ــرش س ــذ ع ــش من الغ

للنقيض اإليجابي ما يستدعي املحاكاة.
ــام واملراقبة  ــدث رئيس لجنة النظ ويتح
ــاذ واقع  ــول املتاحة إلنق ــوره للحل عن تص
ــاإلرادة  ب ــول:  يق ــث  حي ــس  البائ ــم  التعلي
ــاب  ــواب والعق الث ــدأ  ــل مب واإلدارة وتفعي
ــكالت املتداخلة يتجاوز التعليم  وحل املش

ــحرية ما  ــات.. ليس الحل عصا س كل العقب
ــة حتمية الختالالت كثرية  يحدث هو نتيج
ممتدة منذ سنني لكن املشكالت تزداد ِحدًة 
بفعل الرتاكمية وتدهور الوضع العام للبلد.

ــاً: وال نغفل الجوانب املالية كونها  مضيف
ــة  ــة واالمتحاني ــة التعليمي ــط العملي تضب
ــم يرصف فيه  ــدان فكيف بواقع ل يف كل البل
ــا فقط إلدارة  ــات للمعلمني، احتياجن مرتب
امتحانات هذه السنة ثالثة مليار ريال لعدد 
ــني، وهناك  ــة ومرشف ــم ومعلم ــف معل 30 أل
ــة  ــهادة الثانوي ــاري للش ــز اختب 2500 مرك
ــول عليه من  ــا يمكن الحص ــط يف حني م فق
ــال، وتعد  ــون ري ــاوز 200 ملي ــغ ال يتج مبل
أمانة العاصمة الوحيدة حتى اآلن التي تم 
ــة " مواصالت " عرب  ــتحقات مالي رصف مس

األمانة.
ــف  عبداللطي ــول  يق ــياق  الس ذات  يف 

املأخذي, مدير مدرسة ومركز الكبيس:
ـــ 386 طالبا  ــي ل ــز امتحان ــة مرك املدرس
ــة، تجرى  ــة وخاص ــدارس حكومي ــن 6 م م
ــنة يف 14 لجنة بعدد 37  امتحانات هذه الس
ــاج رضوري  ــرشف وإداري كاحتي معلم وم
ــة والتعليم27  ــني اعتمدت وزارة الرتبي يف ح
ــخصاً محددة 12 لجنة، مرشفنَْي، إداري،  ش

وبمبلغ 500 ريال يومياً للفرد.
ــدي, مدير  ــول محمد الغوي من جهته يق
ــة الوحدة  ــم بمنطق ــة والتعلي ــب الرتبي مكت
التعليمية باألمانة: يعد التعليم اللبنة األوىل 
ــه والجرس الحقيقي  يف بناء الوطن ونهضت
ــش من أهم  ــرب قضية الغ ــتقبل، وتعت للمس
املشاكل التي تواجه القيادات التعليمية يف 
وزارة الرتبية والتعليم كونها متجذرة وربما 
ــض املحافظات  ــدى بع ــلوكاً ل ــت س أصبح
ــا  ــن تداعياته ــي م ــة والت ــرتة طويل ــذ ف من
ــات هزيلة  ــا مخرج ــاتها ونتائجه وانعكاس
ــيايس  ــىل الواقع الس ــت ع وضعيفة انعكس

ــايف والتنموي يف وطننا  واالقتصادي والثق
ــب، وإذا أردنا الحد من ظاهرة الغش  الحبي
ــد كل  ــي علينا حش ــا ينبغ ــص منه والتخل
الطاقات واإلمكانات السياسية واملجتمعية 
ــة  التوعي ــة  ثقاف ــث  وب ــرش  ،ون ــا  ملواجهته
املجتمعية بأرضارها وانعكاساتها السلبية 
عىل واقعنا ومستقبل وطننا.. نحن بحاجه 
ــيايس، وحشد مجتمعي، وإرادة  إىل قرار س
ــن األرسة والبيئة املجتمعية  صادقة تبدأ م
مروراً باملسجد واملدرسة واإلعالم وتنتهي 

بالقيادة السياسية والرتبوية.
ــه رئيس  ــا خلص إلي ــر م ــة نذك يف النهاي
ــرى أن الغش  ــة إذ ي ــام واملراقب ــة النظ لجن
ــه، وما  ــا إلي ــا وصلن ــة مل ــة حتمي ــو نتيج ه
ــالالت املنظومة  ــه انعكاس الخت وصلنا إلي
ــا يفرض عىل  ــن بعيد، م ــة منذ زم التعليمي
األهل والرتبويني القيام بدورهم يف التوعية 
ــزة  ــىل أجه ــب ع ــم، ويج ــة والتعلي والرتبي
ــاندة وزارة الرتبية  الدولة ومؤسساتها مس
ــم يف أداء مهامها.. الغش يف التعليم  والتعلي

يفِسد املجتمع ويدمر مستقبل الوطن.

05 الثــــورةتتصغصات

 ال ترتقي الشعوب وال تتقدم األوطان إال بالتعليم الجاد 
ــكلة  فكيف يكون واقع بلد لم يعد فيه الغش مجرد مش
ــرى حيث الغش يعلن عن  ــل ظاهرة يف محافظات وق ب
ــىل افرتاض  ــني بمنعه، ع ــض املعني ــه بإرشاف بع نفس
ــن حدوث حاالت  ــة العاصمة ومراكز املدن م خلو أمان
غش كما ُيردد مسؤولو الرتبية والتعليم.. لكن الحلول 
الجزئية ال تفيد امام ظاهرة قد تتحول اىل ثقافة عامة 
يف حال التقاعس عن مواجهتها.. التحقيق الصحفي 

التايل يسلط الضوء عىل املشكلة.
تحقيق/ سارة الصعفاين

مدير مركز امتحاين:

-  ٥٠٠ ريال يوميًا 
للفرد املراقب.. لن 

يمنع الغش

- باإلمكان 
مواجهة الغش 
باختيار مراقبني 

يتصفون باألمانة 
والنزاهة ومتابعة 

اللجان

طلبة:
مقررات دراسية 

صعبة مقابل 
معدالت مرتفعة.. 

مقارنة تؤكد تفشي 
الغش
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قبل أن يتحول اىل ثقافة عامة..
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