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مدير عام التربية والتعليم بمحافظة إب محمد الغزالي لـ"الثورة":

ــا ــه ــي ف ــــــــــادة  زي أي  يــــوجــــد  وال  ثــــابــــتــــة  ـــــة  ـــــي ـــــدراس ال ــــــوم  ــــــرس ال  ¶

٤٠٤٠ مدرسة تضررت بفعل العدوان مدرسة تضررت بفعل العدوان
وو٦٠٦٠ مدرسة استخدمت إليواء النازحني مدرسة استخدمت إليواء النازحني

ــا •  ــم أن تطلعون ــل لك ــة ه بداي
ــة  الجاري ــتعدادات  االس ــىل  ع
ــدء عملية  ــا لب ــم به ــي قمت والت
ــاً  ــام خصوص ــذا الع ــم له التعلي
ــن  ــة م الراهن ــاع  ــل األوض يف ظ

العدوان والحصار ؟ 
ــن  ــدث ع ــل ان أتح ــمحوا يل قب - أوًال اس
االستعدادات الجارية والجهود التي نبذلها 
ــني بدء  يف مكتب الرتبية بمحافظة إب لتدش
ــري  العام الدرايس الجديد لهذا العام ، ان أش
ــم يف محافظة اب نفس  إىل أن أوضاع التعلي
أوضاعه يف الوطن ككل حيث تواجه العملية 
ــل  ــات وعراقي ــة صعوب ــة والرتبوي التعليمي
ــن  ــن م ــه الوط ــرض ل ــا يتع ــراء م ــة ج جم
ــد وحصار ظالم يحارص  عدوان جائر وحاق
ــرا وجوا وقد وصل األمر إىل  الوطن برا وبح
ــعب بكل  الحرب االقتصادية والحصار للش
ــف املرتبات  ــه بتوقي ــه ويف لقمة عيش أطياف
ــاء إىل عدن  ــهرية ونقل البنك من صنع الش
ــة املزعومة   ــلطة الرشعي ــمى س ــت مس تح
ــدوان كل ذلك أدى  ــرة الع ــن اباط ــاز م بإيع
ــي الدولة  ــني وكافة موظف ــول املعلم إىل وص
ــة , إال اننا وبفضل  ــية صعب إىل حالة معيش
ــني من  ــع املخلص ــاون جمي ــاىل وتع ــه تع الل
ــتطعنا  ــني وأفراد املجتمع وفئاته اس الرتبوي
مواصلة البذل واستمرار العملية التعليمية 

بالجهود الذاتية واإلمكانات املتاحة .
ــد هناك  ــي الجدي ــام التعليم ــالل الع وخ
ــتعدادات  واالس ــراءات  اإلج ــن  م ــد  العدي
ــدرايس  ال ــام  الع ــتقبال  الس ــزات  والتجهي
ــل  العم ــدء يف  ــد 2018 - 2019م والب الجدي
ــدرايس خصوصاً يف  ــام ال ــذا الع ــاح ه إلنج
ــالد والتي  ــهدها الب ــاع التي تش ظل األوض
ــب  ــذ مكت ــد اتخ ، فق ــبقاَ  ــا مس ــا اليه ارشن
ــة  ــة إب منظوم ــم بمحافظ ــة والتعلي الرتبي
ــاح العملية  ــة بإنج ــراءات الكفيل ــن اإلج م
ــتقرارها داخل  ــتمرارها واس التعليمية واس
ــم  ــتمرار العدوان الغاش ــدارس يف ظل اس امل
ــود الرتبوي الذي تميزت به  وتتويجا للصم
ــابقة ولعل أهم  ــة إب يف األعوام الس محافظ
ــن عرضها لكم يف  ــك اإلجراءات التي يمك تل

هذا الحوار ماييل:
ــة  الالزم ــراءات  اإلج ــة  مصفوف ــداد  -إع
ــدرايس واملعني  ــتقبال العام ال واملهمة الس
ــح  اللوائ ــق  وف ــي  الزمن ــد  واملوع ــذ  بالتنفي

والتعليمات.
ــوي  الرتب ــس  املجل ــات  اجتماع ــد  -عق
ــداد  واالع ــز  التجهي ــة  ملناقش ــة  باملحافظ
ــداد ورفع  ــعب واإلدارات بإع ــف الُش وتكلي
ــان  اللج ــكيل  وتش ــنوية  الس ــا  خططه
ــدادات  ــة بمتابعة االع ــل املكلف ــرق العم وف

والرتتيبات السنوية الجارية لهذا العام .
ــادات  للقي ــعة  املوس ــاءات  اللق ــد  -عق
الرتبوية عىل مستوى املحافظة واملديريات 
ــع  ــنوي املوس ــي كان آخرها اللقاء الس والت
املنعقد يوم األربعاء12 /9 /2018م لتدشني 
ــواء عبدالواحد  ــة الل ــام الدرايس برعاي الع
ــة أمني  ــة وبرئاس ــظ املحافظ ــالح محاف ص
ــام املجلس املحيل باملحافظة العميد أمني  ع
ــئون التعليم  ــة لش ــل املحافظ ــورايف ووكي ال
ــتاذ صادق حمزه ومدير مكتب الرتبية  األس
ــم الغزايل  ــد دره ــتاذ محم ــة األس باملحافظ
ــعب ومدراء اإلدارات  وبحضور رؤساء الٌش

باملكتب ومدراء مكاتب الرتبية باملديريات .
ــة  الخاص ــح  واللوائ ــات  التعليم ــداد  -إع
ــا للميدان  ــدرايس الجديد وانزاله ــام ال بالع
ــع  م ــب  يتناس ــا  وبم ــا  بموجبه ــل  للعم
ــوزارة  وتوزيعها  ــات الصادرة من ال التعليم
ــل  للعم ــات  باملديري ــة  الرتبي ــب  مكات ــىل  ع
ــه مصلحة  ــا وملا في ــزام به ــا وااللت بموجبه
ــة  عملي ــاح  وإنج ــة  الطلب ــا  وبناتن ــا  أبنائن
ــري  التعليم وتكثيف الجهود للحفاظ عىل س

العملية التعليمية بنجاح .
ــعة ملدراء وموظفي  -عقد اللقاءات املوس
ــدراء  م ــع  م ــات  باملديري ــة  الرتبي ــب  مكات
ــتوى كل مديرية بمتابعة  ــدارس عىل مس امل
ــن  م ــات  املديري ــىل  ع ــني  املرشف ــور  وحض
ــس  وتكري ــة  باملحافظ ــة  الرتبوي ــادات  القي
اللقاءات املوسعة للتأكيد عىل فتح املدارس 
ــد  بمواعي ــزام  وااللت ــالب  الط ــتقبال  الس

الدراسة حسب التقويم املدريس.
ــدارس من  ــي للم ــزول امليدان ــذ الن - تنفي
قبل القيادة الرتبوية باملحافظة واملديريات 
ــدوام ومدى  ــة ال ــتمرة ملتابع ــورة مس وبص

تواجد اإلدارات املدرسية واملعلمني .
ــني  ــني التابع ــني واملفتش ــل املوجه -تفعي
ــطة  واألنش ــة  والرقاب ــه  التوجي إلدارات 
ــة االجتماعية والتحفيظ  والصحة والخدم
وتوزيعهم يف املناطق القريبة ملقرات سكنهم 
ــة ومتابعة  ــىل العملية التعليمي ــإلرشاف ع ل
ــة العجز يف  ــدارس وتغطي ــريها داخل امل س

املدارس األشد احتياجا.
ــة  االجتماعي ــة  الخدم إدارة  ــل  تفعي  -
ــاء واألمهات  ــاة ومجالس اآلب ــم الفت وتعلي
ــد  ــة دورها وحش ــدارس لتأدي ــع امل يف جمي
ــة والعمل  ــم العملية التعليمي ــع لدع املجتم
ــاة  ــن معان ــف م ــتمرارها والتخفي ــىل اس ع
ــبب  ــاع املرتبات بس ــة انقط ــني نتيج املعلم
ــة  الرشاك ــق  وتحقي ــار  والحص ــدوان  الع

الحقيقية بني املدرسة واملجتمع املحيط.
ــتعادة الكتاب املدريس  ــذ حملة اس - تنفي
ــىل تخزينها بصورة  ــالب والعمل ع ــن الط م
ــف أو  ــا للتل ــدم تعرضه ــن ع ــليمة تضم س
ــتفادة منها يف تغطية العجز  التمزيق واالس

يف كتب املناهج الدراسية.
ــات •  تبع ــاك  هن ان  ــك  ش ال 

مبارشة وغري مبارشة الستمرار 
ــة  بائس ــة  محاول يف  ــدوان  الع

 ، ــة  التعليمي ــة  العملي ــري  لتدم
ــتقبل  مس اىل  ــرون  تنظ ــف  كي
ــذا  ــة إب يف ه ــم بمحافظ التعلي
ــام ، وما االرضار التي لحقت  الع
ــة  التعليمي ــة  والعملي ــة  بالبني

جراء العدوان ؟ 
- العدوان مهما استمر سينتهي والحرب 
ــتضع أوزارها وما بعد العرس  مهما طالت س
ــرس ونحن عىل أمل قوي بالله تعاىل و  اال الي
ــية وصمود شعبنا  بقدرات  قيادتنا السياس
املناضل أن مستقبل التعليم سيكون أفضل 
 , ــة  الجمهوري ــات  محافظ ــع  وجمي اب  يف 
ــات والعوائق  ــات والصعوب ــم اإلرهاص فرغ
ــي نواجهها يف عدة جوانب منها ما لحق  الت
ــن تدمري  ــدارس م ــآت وامل ــم واملنش بالتعلي
ــت  تعرض ــث  حي ــدوان  الع ــراء  ج وارضار 
ــارش  مب ــري  وغ ــارش  مب ــف  لقص ــدارس  امل

ومواجهات ونزاعات كما يأتي :
ــدارس  ــع م ــن(9) تس ــرث م ــت أك -تعرض

لقصف وتدمري مبارش من قبل العدوان.
ــة جراء  ــن  (16)مدرس ــرضرت أكرث م - ت
ــل  ــن قب ــارش م ــري املب ــري غ ــف والتدم القص

العدوان.
ــة جراء  ــن  (15)مدرس ــرث م ــرضرت أك -ت

املواجهات املسلحة يف بعض املناطق .
ــة جراء  ــن  (60)مدرس ــرضرت أكرث م - ت
ــواء واغاثة للنازحني  ــتخدامها مراكز إي اس
ــن مقوماتها وتجهيزاتها,  والعبث بالكثري م
ــة اىل اآلن مراكز  وال زال حوايل (25) مدرس

إيواء للنازحني.
ــة  والرتبوي ــة  التعليمي ــرية  املس أن  إال   
مستمرة وقائمة عىل قدم وساق ومما يبعث 
ــاح فيها  ــوات النج ــتمرار خط ــل يف اس األم
ــني والقائمني عىل العملية  هو صمود العامل
ــني وإداريني  ــة من معلم ــة والتعليمي الرتبوي
ــالب واملجتمع  ــل الط ــة وتفاع ــوى عامل وق
ــود  ــك الصم ــم , ذل ــاح التعلي ــبيل إنج يف س
ــات العملية  ــاً يف مخرج ــد واقع الذي تجس
التعليمية والرتبوية يف محافظة إب سواًء يف 
أعوام سابقة أو النجاح الذي سنحققه هذا 

العام بمشيئة الله.
ــكلة •  ــن آثار مش ــا هناك م ربم

ــوم زائدة ومبالغ بها  فرض رس
ــذا  ــدارس ه امل ــة يف  الطلب ــىل  ع

العام، ما صحة ذلك؟
ــار  ــك األخب ــن تل ــة ألي يشء م -ال صح

ــىل أي طالب  ــوم زائدة ع ــد أي رس وال يوج
ــمية واملحددة يف القانون  غري الرسوم الرس
ــوم  ــدد نق ــذا الص ــن يف ه ــات ونح والتعليم
ــجيل  ــة تس ــىل عملي ــة واإلرشاف ع باملتابع
يف  ــاوز  التج ــدم  وع ــدارس  امل يف  ــالب  الط
ــميا والتأكيد  ــوم التسجيل املحددة رس رس
ــزام باللوائح  ــية االلت ــىل اإلدارات املدرس ع
ــم  والتعامي ــوزارة  ال ــم  وتعامي ــني  والقوان
الصادرة من مكتب الرتبية بخصوص رسوم 
ــمية وال يوجد أي  التسجيل السنوية الرس
ــة  ــال اخالل أي مدرس ــا، ويف ح ــادة فيه زي
ــع  لتخض ــاوز  التج أو  ــات  التعليم ــذه  ه يف 

للمساءلة واملحاسبة.
ــون يف محافظة •  ــا تواجه ربم

ــكاد اقل  ــة ت ــكلة ومعضل إب مش
ــرى، وهي  ــات األخ يف املحافظ
ــون يف محافظة  ــة النازح الطلب
ــات  املحافظ ــف  مختل ــن  م إب 
ــون  تضع ــن  أي  ، ــرى  األخ
ــم  مهامك ــن  ضم ــة  املهم ــذه  ه
الدرايس  ــام  للع ــتعداداتكم  واس

الجديد؟
ــالب النازحني,  ــل يف ما يخص الط -بالفع
فمن املعلوم أن محافظة إب تحتضن أعداداً 
ــاء املحافظات  ــن أبن ــن النازحني م هائلة م
ــي الحديدة  ــاً محافظت ــرى وخصوص األخ
ــدوان نعاني يف  ــز ، ومنذ العام األول للع وتع
ــتيعاب الطالب  الرتبية والتعليم كثريا يف اس
النازحني وما سببه ذلك من عجز يف املباني 
واملقاعد الدراسية والكادر والكتاب املدريس 
يف حني عدم توفر أي مشاريع جديدة أو دعم 
ــة التعليمية، إال أن  ــري متطلبات العملي لتوف
ذلك لم يعقنا يف اتخاذ جملة من اإلجراءات 
ــني  ــة النازح ــتيعاب الطلب ــات الس والرتتيب
ــالل التعميم  ــن مختلف املحافظات من خ م
يف  ــتيعابهم  باس ــية  املدرس اإلدارات  ــىل  ع

جميع املدارس وتسهيل إجراءات قبولهم ، 
ــع مكاتب الرتبية والتعليم  كذلك التواصل م
ــوص  ــا بخص ــني منه ــات النازح يف املحافظ
ــري ملفات وثائقهم  ــد من بياناتهم وتوف التأك
الدراسية ، إضافة اىل التنسيق مع املنظمات 
والجهات املعنية بالتنسيق مع وزارة الرتبية 
ــل برامج  ــة وعم ــدورات التدريبي ــذ ال لتنفي
ــني يف املواد  ــة للطالب النازح دروس التقوي
العلمية للصفوف العليا ويف مبادئ القراءة 
ــاب للصفوف األوىل وكذلك  والكتابة والحس
ــم النفيس واالجتماعي  دورات وورش الدع
ــعبة التوجيه  ــرب ش ــا ع ــم تنفيذه ــي يت والت
الرتبوي وشعبة التدريب والتأهيل باملكتب .
كما قمنا بتنفيذ برنامج تحديد املستوى 
ــني  املتقدم ــني  النازح ــالب  للط ــدرايس  ال
ــن فقدت  ــوف األوىل الذي ــة يف الصف للدراس
ــف  ــراء قص ــت ج ــا أو احرتق ــم تمام وثائقه
مدارسهم من خالل إجراء اختبارات نوعية 
ــوف  والصف ــدرايس  ال ــتواهم  مس ــد  لتحدي
ــذا  ه ــىل  ع وأرشف  ــتواهم  ملس ــبة  املناس
الربنامج فريق من موجهي املواد واألساتذة 

املتخصصني ..
ــي •  الت ــدارس  امل ــن  ع ــاذا  م

ــات  كمخيم ــات  مخصص ــت  كان
ــكنها العديد من األرس  إيواء يس

النازحة؟
ــكن األرس  ــكلة س ــا يف ما يخص مش - وأم
ــبق  س ــد  فق ــدارس  امل ــض  بع يف  ــة  النازح
ــالل  ــن خ ــكلة م ــذه املش ــة ه ــت معالج وتم
ــيق مع  ــة بالتنس ــات الداعم ــة املنظم متابع
ــث تولت  ــة حي ــة باملحافظ ــلطة املحلي الس
ــكنية  ــات س ــري مجمع ــات توف ــك املنظم تل
ــاث والتجهيزات  ــني وتزويدها باألث للنازح
ــكن وتم  ــقق س الالزمة أو توفري إيجارات ش
ــا ولم  ــدارس إليه ــة يف امل ــل األرس النازح نق
ــدا  ــة ج ــاالت قليل ــدارس إال ح ــق يف امل يتب
ــل عىل  ــم العم ــا ت ــة نقلها،كم ــري متابع تج
ــات املانحة لتنفيذ  متابعة الجهات واملنظم
ــدارس التي  ــات يف امل ــات واإلصالح الرتميم
ــا  تأهيله ــادة  وإع ــون  النازح ــا  فيه ــكن  س

الستقبال الطالب.
ــالل لقائنا بك يف فرتة •  ربما خ

ــاع  ــكلة انقط ــت مش ــابقة كان س
ــن  م ــني  املعلم ــىل  ع ــب  الروات
ــا  واجهتموه ــي  الت ــكالت  املش
ــتغالل  ــاول الكثري اس ــي ح والت
ــة  ــاك العملي ــوة إلرب ــذه الفج ه
التعليمية أو توقفها ، ما الحلول 
ــتقومون  ــات التي س أو املقرتح
بها هذا العام للتخفيف من آثار 

هذه املشكلة؟
-يف ما يخص الحلول واملقرتحات ملشكلة 
ــراء الحصار  ــني ج ــات املعلم ــاع مرتب انقط
الذي يفرضه العدوان الغاشم فقد تم التغلب 
ــابقة وهذا العام اتخذ  عليها يف األعوام الس
ــي تعني  ــراءات الت ــن اإلج ــب حزمة م املكت
ــرة وذلك  ــذه الظروف القاه ــني عىل ه املعلم
ــتيعاب املعلمني  من خالل : - العمل عىل اس
ــاعدات املقدمة من برنامج  باملدارس يف املس
ــوفات  كش يف  ــم  وإدراجه ــي  العامل ــذاء  الغ
املستفيدين بالتنسيق مع املجالس املحلية 
ــات  والجه ــوزارة  ال ــة  متابع ــات،  باملديري
ــني  املعلم ــات  مرتب رصف  ــة  برسع ــة  املعني
ــاهمة يف دعم العملية  ،حشد املجتمع للمس
التعليمية وتخفيف معاناة املعلمني، وبحمد 
ــوم درايس  ــة أول ي ــه ومع بداي ــه وتوفيق الل
ــبعمائة  ــام الجديد توجه أكرث من س من الع
ــاء  ــن أبن ــة م ــب وطالب ــف طال ــني أل وخمس
ــة  ــة يف "1600" مدرس ــة إب للدراس محافظ
ــة تحدوهم اآلمال يف  ــتوى املحافظ عىل مس
عام درايس حافل بالبذل والعطاء والنجاح 
ــم يدخروا  ــم الكرام الذين ل ــىل يد معلميه ع

ــم  ــم أبنائه ــبيل تعلي ــذُال يف س ــدا وال ب جه
ــم املعاناة التي يمر بها  وفلذات أكبادهم رغ
ــي الدولة جراء  املعلمون كغريهم من موظف
ــذي يفرضه  ــات والحصار ال ــاع املرتب انقط

العدوان الغاشم.
ــة •  وطاق ــه  برشي ــوة  ق ــاك  هن

ــل إىل عرشات اآلالف  عاملة تص
ــلك  ــن املعلمني والعاملني يف س م
ــة  باملحافظ ــم  والتعلي ــة  الرتبي
إدارة  ــب  يتطل ــك  ش ــال  ب ــذا  وه
فاعلة وجهوداً كبرية ، نريد أن 
ــىل إحصائية القوى  تطلعونا ع
ــدارس والطلبة ولو  العاملة وامل

بشكل مخترص ؟
ــه أن دور الرتبية والتعليم  ــك في -مما الش
ــه والوطن  ــاه الل ــب عظيم تج ــري والواج كب
ــى العملية  ــعب ويف محافظة إب تحظ والش
ــا عن غريها  ــات تميزه ــة بخصوصي الرتبوي
ــث  حي ــن  م ــة  الجمهوري ــات  محافظ ــن  م
االتساع الجغرايف واالنفجار السكاني الذي 
ــدارس واملجمعات  ــع يف امل ــتدعى التوس اس
ــدد كبري  ــوة العاملة بع ــري الق ــة وتوف الرتبوي
ــغ إجمايل عدد املعلمني واالداريني  حيث يبل
ــن  م ــرث  أك ــدارس  امل يف  ــاً  ميداني ــني  العامل
ــة وإداري موزعني  ــم ومعلم (24.000)  معل
ــوي  ترب ــع  ومجم ــة  مدرس  (1537) ــىل  ع
ــب  ــن(769826)  طال ــرث م ــا أك ــدرس فيه ي
ــكادر اإلداري يف  ــة اىل جانب جهود ال وطالب
ــب  ــات ومكت ــة يف املديري التعليمي اإلدارات 
ــة  واملوجهون  يف اإلرشاف  الرتبية باملحافظ
ــوي والفني واملايل واإلداري  والتوجيه الرتب
ــة  ــية والخدم ــة املدرس ــطة والصح واألنش
ــة وتعليم الفتاة وتحفيظ القرآن  االجتماعي
ــذي يصل عددهم حوايل  أكرث من  الكريم وال
ــؤالك فإن هذه  (5000) , كما أوضحت يف س
ــداد الهائلة من الطالب  ــوة العاملة واالع الق
ــوداً  ــب جه يتطل ــدارس  امل ــة  رقع ــاع  واتس
ــتمرة ؛ ومن  كبرية وقوى عاملة ومتابعة مس
ــالل تعاون القيادة الرتبوية وتوزيع املهام  خ
ــوي باملحافظة  ــس الرتب ــاء املجل ــني أعض ب
ــة  الرتبوي اإلدارات  ــة  ومتابع ــل  والتواص
باملديريات وتفعيل آلية التوجيه واإلرشاف 
ــة  العملي إدارة  ــىل  ع ــعنا  بوس ــا  م ــل  نعم

التعليمية والرتبوية.
ــودون قولها يف •  كلمة أخرية ت

هذا اللقاء؟
ــل  ــة مث ــورة إلتاح ــة الث ــكر صحيف - أش
ــا التعليمية  ــة القضاي ــة ملناقش هذه الفرص
ــن  وم ــة  املحافظ يف  ــي  التعليم ــع  والوض
ــكر لكل من  ــم يطيب لنا أن نعطر الش خاللك
ــاح العملية التعليمية يف  تعاون معنا يف إنج
ــة والتعليم ممثلة بمعايل  قيادة وزارة الرتبي
ــدر الدين  ــى ب ــتاذ يحي ــة األس ــر الرتبي وزي
الحوثي وقيادة السلطة املحلية باملحافظة 
ــالح محافظ  ــواء عبدالواحد ص ــة بالل ممثل
ــني  األم ــورايف  ال ــني  أم ــد  والعمي ــة  املحافظ
ــؤون التعليم األستاذ صادق  العام ووكيل ش
ــكر للرتبويني واملعلمني  حمزة وموصول الش
ــرؤوس  ــهم ب ــني يف مدارس ــالء املرابط األج
ــاون من  ــة، ومن تع ــون األودي ــال وبط الجب

أوساط املجتمع أفرادا ومؤسسات.

نسعى لتفعيل الخدمة 
االجتماعية وتعليم الفتاة 

ومجالس اآلباء وحملة 
الستعادة الكتاب املدرسي

٢٤ ألف معلم وإداري 
موزعون يف ١٥٣٧ مدرسة 

تضم أكرث من ٧٠٠ ألف 
طالب وطالبة يف املحافظة

نعمل الستيعاب الطالب 
النازحني ونفذنا برنامجًا 

لتحديد مستوى من فقدوا 
وثائقهم

درايس وتعليمي جديد يدشنه مكتب الرتبية والتعليم بمحافظة إب لهذا العام2018-2019م ،بعزيمة صلبة واستعدادات مكثفة عام 
للحفاظ عىل العملية التعليمية ألبنائنا وبناتنا من محافظة إب وغريهم من النازحني من أبناء املحافظات األخرى، السيما يف 

ظل استمرار العدوان وأدواته التدمريية الرامية إىل القضاء عىل كل مقدرات وطننا وممتلكاته ومؤسساته وجيله املتنور.
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االستعدادات الجارية لبدء العملية التعليمية لهذا العام وما يقوم به مكتب الرتبية والتعليم الستمرار عملية التعليم وتحقيق النجاحات 

املرجوة.
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