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ــل اإلصالحي يف  ــتجدات العم ــا عن مس ــة حدثن *بداي
مسارات التعليم والعايل والبحث العلمي.. ؟!

ــات  ــة لإلصالح ــات الرامي ــن األولوي ــري م ــا كث ــة وأمامن ــا يف البداي - ال زلن
ــات وزارة التعليم العايل والبحث والعلمي، وللحقيقة  املؤسسية يف قطاع
ــن الدكتور محمد  ــة ... ابتداء م ــا القيادات السابق ــات بدأت به اإلصالح
ــه  عبدالل ــور  الدكت إىل  ــوال  وص ــرويض  ال ــم  عبدالكري ــور  والدكت ــر  مطه
ــي تمت قبل ذلك وخاصه يف فرتة  ــي -مستندين إىل الترشيعات الت الشام
ــروف صعبة،  ــم الوزارة يف ظ ــن عملوا وطاق ــارصة -الذي ــور صالح ب الدكت
ــات املؤسسية والقانونية يف مختلف  ــوا مسافة مهمة من اإلصالح ليقطع
ــس الخطى.. وما  ــرون عىل نفس الدرب وعىل نف ــات.. ونحن سائ القطاع
ــة تجويد  ــن سوى محاول ــرية املاضية لم يك ــرتة القص ــه خالل الف ــا ب قمن
وإصالح القرارات، عرب إعادة ضبط إيقاع العالقة بني الوزارة واملؤسسات 
ــوزارة مستمرة يف نزولها  ــا وفقاً للقوانني املعمول بها.. فلجان ال وتلطيفه
ــراءات  ــات اإلج ــا ومراجع ــح أوضاعه ــات وتصحي ــي إىل الجامع امليدان
ــات والتأكد من تنفيذها..  ــذت تجاه بعض الجامع والتوصيات التي اتخ
ــة الرتتيبات إلعادة النظر يف برامج الدراسات العليا يف  ونحن اآلن يف بداي
الجامعات الحكومية واألهلية.. ثم إعادة النظر يف قضية التعليم عن بعد 
استناداً إىل قرار املجلس األعىل للتعليم العايل والبحث والعلمي.. يف آخر 
ــه برئاسة الدكتور بن حبتور ومن أصلح نفسه والتزم بالقوانني  اجتماع ل
ــال يمنع من عودته للعمل.. وهذا ما نعمل عليه لكني  واللوائح السارية ف
ــم للتعليم عن ُبْعد  ــى اآلن لم يحصل أن فتحنا أي قس ــد هنا أننا حت أؤك
ــون باستكمال  ــاذ ذلك مره ــوص، فاتخ ــذا الخص ــرار به ــا أي ق أو اتخذن

اإلجراءات القانونية واإلصالحات املؤسسية...
ــاك تقارير إعالمية تفيد بأنكم أوقفتم بعض  * لكن هن
ــي اتخذت تجاه بعض الجامعات األهلية  القرارات الت
ــة، وتمت إعادة فتحها بعد أن تم إغالقها.. ما  املخالف

حقيقة ذلك..؟ وما هو مربر هذه اإلجراءات.. ؟!
- ما ينرش من تقارير يتم من خاللها تحوير القرارات واإلجراءات املتخذة 
ــح جامعة تم  ــم نعد فت ــا، فحتى اآلن ل ــة له ــا، ال صح ــه مقاصده وتشوي
ــات قانونية وبنيوية مؤسسية فيها، وتظل مسألة  إغالقها بسبب مخالف
ــت بسببها..  ــالح املخالفات التي أغلق ــا متعلقة بمدى إص ــادة فتحه إع
ــام قضائية ملزمة للوزارة، فتعاملنا  ــا حصل هو أن جامعتني لهما أحك وم
ــودي ووفق  ــن بالتفاهم ال ــام القضائية، ولك ــذه األحك ــا بموجب ه معهم
ــون، والنظر يف مدى التزامهما بإصالح املخالفات التي كان اإليقاف  القان
ــا، فال نحن تنازلنا عن حق الوزارة اإلرشايف واملؤسيس والقانوني  بموجبه
واإلصالحي ملسار العملية التعليمية كما لم نتنازل عن الحق القانوني.. 
ــع, نحن لم نتخذ  ــك املخالفات... ونصحح للجمي ــم التزموا بإصالح تل ه
ــاً بل نحن  ــذت سابق ــراءات التي اتخ ــون أو اإلج ــة للقان ــرارات مخالف ق
نصحح وقائع ونتابع تنفيذ اإلصالحات التي كانت غائبة وصدرت قرارات 
ــذا الخصوص  ــا... وتوجيهاتي واضحة به ــة بسببه ــات السابق اإلصالح
ــوزارة واقرأوها هي وال  ــوا عليها أو خذوها من ال ــاك من ينرشها اطلع وهن

تكتفوا بعناوين ما ينرش بغرض اإلساءة والتشويه ..

اإلجراءات والقانون
ــابقة للتأكد  ــت مراجعة كل تلك القرارات الس * هل تم
ــض  وبع ــا  خصوص ــني  للقوان ــا  مطابقته ــدى  م ــن  م
ــا  ــة يف حقه ــا مجحف ــول إنه ــة تق ــات األهلي الجامع

طارحة ذلك عىل القضاء..؟
ــىل املؤسسات التي  ــرارات، ونقف ع ــم نحن نقف عىل الق ــا أرشت لك - كم
ــة نعمل عىل إصالح اي اعوجاج  ــذت هذه القرارات بحقها، وللحقيق اتخ
نقتنع به يف القرارات وليس إلغاءها كما يقال وإلزام الجامعات بالتنفيذ، 
ــة، إذ لم  ــع نصوص قانوني ــالق تختلف م ــب إجراءات اإلغ ــض جوان فبع
ــة.. فمثًال املادة 60 او 62  ــل قانونيتها والخطوات اإلجرائية الالزم تستكم
ــث العلمي تنص عىل  ــن قانون التعليم العايل والبح ــم اتذكر بالضبط م ل
ــم تعليمي أو تخصص، أو جامعة  ــدم أحقية أي جهة يف إغالق أي قس ع
ــه األويل- التحذير  ــالث : التنبي ــوات إجرائية ث ــق خط ــم يتم ذلك وف ــا ل م
ــس األعىل عىل  ــد موافقة املجل ــذ اإلغالق، بع ــوال إىل تنفي ــالق، وص باإلغ

اإلغالق، ثم االستئناف لدى الوزير خالل شهر ... 
ــوات لكنها مشت،  ــذت دون املرور عرب هذه الخط ــض اإلجراءات اتخ فبع
ــن نتنازل عن  ــراءات ول ــح يف هذه اإلج ــاول أن نعيد التصحي ــن نح فنح
ــني الجامعات هو حسن  ــالق.. بل الجديد بيننا وب ــق قانوني عىل اإلط ح
ــاون وإحياء الرشاكة بني الوزارة ومؤسسات التعليم العايل,  التفاهم والتع
ــوزارة واملؤسسات ال  ــني ال ــر ومأمور ب ــة عىل آم ــة القائم ــوب العالق فأسل
ــات وأهميتها.. واإلقناع  ــوزارة ومكانة هذه املؤسس ــب مع وظيفة ال يتناس
ــم أي تنازل خارج  ــي، ولن نقدم له ــادم للمسار القانون ــق املنطق الخ وف

القوانني ولو بـ1%.. 
ــؤون  ــم إدارة الش ــم وجهت ــرش بأنك ــاك ما ن ــن هن * لك
ــحب القضايا املرفوعة سابقا عىل بعض  القانونية بس

الجامعات من املحاكم..؟
ــوزارة كانت  ــل  ال اعلم أن ال ــن املحاكم ب ــم نسحب أي قضية م ــن ل - نح
ــرون جامعاتهم مترضرة  ــن ي ــذ القوانني،  فرفع م ــدا فهي تنف ــايض أح تق
ــرد عىل تلك الشكاوى أو الدعاوى  ــاوى قضائية عىل الوزارة.. ونحن ن دع
ــت يف إحدى  ــاء .. وعندما تدخل ــام القض ــوزارة أم ــىل ال ــا ع ــي رفعوه الت
ــة كوزير، راح األخوة  ــع مسؤوليتي الدستورية والقانوني القضايا من واق
ــوا محامي يرتافع أمام املحكمة دون علمي وموافقتي.. لكن أصحاب  نصب
ــا أنفسهم قد تقدموا بسحب القضايا من املحاكم.. يعني بالعقل  القضاي
ــة وتفي  ــب القضي ــوم تسح ــوزارة وأتت الي ــىل ال ــة ع ــت قضي ــة رفع جه
ــت يف القضية من  ــل نب ــك..؟! وه ــل نرفض ذل ــة فه ــا القانوني بالتزاماته
منطلق مسؤولياتنا القانونية أم نظل عاجزين حتى يحكم القضاء..؟!.. 

ــم القضاء  ــك الجهة، حيث حك ــة لصالح تل ــام السابق ــاً واألحك خصوص
ــد الحكم والسماح  ــك نحن فضلنا تجمي ــح ما تم إغالقه.. لذل ــادة فت بإع
ــا يف القانون فقط.. ووجهنا  ــادة فتح األقسام املرصح له ــذه الجهة بإع له
ــن تاريخ نزولها..  ــع التقارير لنا خالل شهر م ــة تنزل للمعاينة ورف بلجن

ولم نعف أحدا من أي يشء قانوني.. 

البوابة اإللكرتونية
* هناك أسئلة وغموض كثرية تلف البوابة اإللكرتونية 
ــل االجتماعي..  ــرب مواقع التواص ــا الناس ع يتداوله
ــئلة حول  ــي اإللكرتوني تدور هذه األس ــرب اإلعالم وع
ــا قدمت، وكم  ــة للبوابة االلكرتونية وم ــدوى العام الج
ــن دخلوا من  ــوا عربها والذي ــالب الذين دخل عدد الط
ــت من الطالب  ــوال التي جمع ــا.. وحول األم خارجه
ــوى أقل من 30%  ــن لم يدخل الجامعات منهم س الذي
ــة اإللكرتونية والذين  ــجلني عرب البواب من إجمايل املس

دفعوا رسوما..؟! 
- الجهات املعنية عىل البوابة االلكرتونية ملزمة من قبلنا يف قيادة الوزارة 
ــاؤالت.. وأنا وجهتهم بإعداد تقرير  ــة البت واإلجابة عىل هذه التس برسع
ــب الجامعات  ــب وتستوع ــث نستوع ــا بحي ــم شامل له ــيل وتقيي تفصي
ــول التي يجب أن  ــة االيجابيات والسلبيات والحل ــات ذات العالق والجه
ــا لتطوير البوابة اإللكرتونية التي أخذت حيزا من السمعة الطيبة  نتبعه

كإنجاز للقيادة السابقة لكننا اآلن بصدد التقييم النهائي لها.
ــايل  مع اآلن  ــى  حت ــم  التقيي ــر  تأخ ــاذا  مل ــا-  مقاطع  *

الوزير.. ؟  
ــني عليها بأن يعطونا ويعطوا الرأي  ــا قلت لكم أننا منتظرون للقائم - كم
العام صورة كاملة عن البوابة اإللكرتونية.. وقد تم توجيههم بذلك، وأقول 
ــج التقييم  ــام ونحصل عىل نتائ ــرأي الع ــم يحصل ال ــدداً : إذا ل ــم مج له
ــر 7 فما هي فائدة  ــة األسئلة السابقة، قبل شه ــة الشاملة ألجوب النهائي

البوابة اإللكرتونية؟ فإغالقها أوىل...
ــناه يف تفاعل الجامعات  * مقاطعاً- البوابة إنجاز ملس
ــافات  ــالب، حيث اخترصت الزمن واملعاناة واملس والط
ــؤالنا هو حول  الطوال خصوصا يف ظل العدوان.. وس
ــا أمواال  ــة بأنها َجَنْت ــة اإللكرتوني ــن البواب ــا يقال ع م
ــتيعابية  باهظة من الطالب خارج حدود الطاقة االس

للجامعات.. ؟
ــة التعليمية يف  ــىل طريق أتمتة العملي ــر حسبانها كإنجاز ع ــا ال أنك - أن
ــذا االنجاز  ــي، وان عطرت به ــث العلم ــم العايل والبح ــات التعلي مؤسس
ــا الذين أعرتف هنا بأنهم  ــس كونه إنجازا كبريا للوزارة وملن سبقون املجال
ــراءات يف الجامعات  ــة وتصحيح املنح املجانية واإلج ــة اإللكرتوني بالبواب
ــات الخارجية.. وضعونا عىل الخط الصحيح،  الحكومية واألهلية والبعث
ــا الستعجال الجهات  ــول البوابة  دفعتن ــن أسئلة املجتمع والناس ح لك
ــا جميعا  ــىل عاتقن ــات فهي تقع ع ــذه اإلجاب ــري ه ــرضورة توف ــة ب القائم
ــم الشفافية، حتى  ــزز قي ــا للناس، ونع ــدم توضيح ــث نق ــوزارة بحي يف ال
ــل الغموض يلفه، فأنا أؤكد ومن واقع  ــظ عىل هذا اإلنجاز, أما إذا ظ نحاف
مسؤولياتي القانونية كوزير للتعليم العايل والبحث العلمي أن الغموض 
ــم عن فساد خفي.. مع أننا اآلن استطعنا إجراء املفاضلة ألكرث من 40  ين
ــة يف 24 ساعة وهذه جدوى كبرية  ــة إىل روسيا عرب البوابة اإللكرتوني منح

تحسب لها.

المنح الدراسية والواقع المايل
ــية.. كيف يتم االبتعاث اآلن يف  ــىل ذكر املنح الروس * ع

ظل أزمة السيولة للبلد.. ؟؟
ــع توفري  ــه ألننا ال نستطي ــة عىل نفس ــن سيتحمل النفق ــح مل ــذه املن - ه
ــع أن يغطي  ــن يستطي ــح مل ــع املن ــن سنض ــع ولك ــف  ال نستطي املصاري

نفقاته.... إىل أن يفرجها الله.. 
* بمعنى أنكم يا معايل الوزير أهديتموها للميسورين 
ــل  ــن قب ــاث اآلن م ــع االبتع ــن واق ــاذا ع ــط..؟ وم فق

الوزارة..؟
- ليس للميسورين، ولكن ملن يريد أن يعلم ابنه ويكافح ليال ونهارا يف ظل 
ــه، ولك أنت أن تطلع  ــة وعنده إرصار كبري عىل تعليم ابن ــروف الصعب الظ
عىل الكشف, ستجد جميع األسماء ال تنتمي إىل أرس أو عائالت ميسورة 

أو بيوت تجارية معينة..
ــع االبتعاث مجّمد حاليا ألن الحكومة ال تستطيع أن تفي بالتزاماتها  واق
ــق باالبتعاث واملنح  ــني سابقا.. لذا أنا أرى فيما يتعل ــاه الطالب املبعث تج
ــه موازناتها اىل  ــالب، أن توج ــا الط ــل عليها أبناؤن ــي يحص ــة الت املجاني
ــا من  ــو أنفقن ــاء.. فل ــة صنع ــة كجامع ــات الحكومي ــل إىل الجامع الداخ
ــال لجامعة صنعاء..  ــارج 40 ألف مث ــدة للطالب يف الخ ــة ألف املعتم املائ
ــىل تحسني البنية التحتية ومستوى الكادر ومستوى  فسينعكس ذلك ع
ــد املناهج واملخرجات... فبعض  ــات وستوجه هذه املبالغ يف تجوي الخدم
الطالب الذين يذهبون إىل التعليم يف الخارج ويغريون مسارهم نحو طرق 
ــن نبتعثهم...  ــن يذهب وال يرجع، مم ــب والوطن ومنهم م ــدم الطال ال تخ
ــري املوجودة يف  ــادرة غ ــاث يف التخصصات الن ــرص االبتع ــب أن نح فيج
ــم العايل وقد  ــس األعىل للتعلي ــا عىل املجل ــذه فكرة طرحناه ــن.. فه اليم

الحظت يف الجامعات الحكومية استعدادا.. 
ــمعتكم تتحدثون عن  ــا يف املكتب س ــا منتظر هن * وأن
رضورة أن يكون طالب البيضاء حاصال عىل الشهادة 
ــن البيضاء  ــادة  أول وثاني ثانوني م ــية وشه األساس
ــة .. فما هي هذه الرشوط يف  ــى يحصل عىل املنح حت

ظل ظروف نزوح الطالب من محافظة إىل أخرى..؟

ــي وله معالجاته  ــة إىل أخرى ظرف استثنائ ــزوح الطالب من محافظ  - ن
ــرى تتمثل يف ذهاب  ــت أتحدث به هو معضلة مزمنة أخ ــة.. ما كن الخاص
ــة أو محافظة  ــة إىل محافظة نائي ــار أو أي محافظ ــاء أو ذم ــالب صنع ط
ــا.. وبعدها يحصل  ــل فيها عىل معدل عال لظروف م ــع أن يحص يستطي
عىل منحة حتى صودر حق بعض املحافظات من املنح املجانية الداخلية 
ــربوا ثالث ثانوي من صنعاء يف ريمة  ــة لصالح طالب يأتوا يخت والخارجي
ــة أو حجة او البيضاء.. ما  ــز يف مارب، أو أمانة العاصمة يف عتم ــن تع أو م
ــذا عن تجربة فأنا كنت مدير مكتب  ــوا الناس إال بعد فرتة.. وأقول ه صح
ــد حسم عىل ما  ــأرب.. وهذا املوضوع ق ــز ويف م ــاء ويف تع ــة يف صنع الرتبي
ــزي أو صعدي  ــو وصابي أو تع ــب يف مارب وه ــإذا ظهر يل طال ــد.. ف اعتق
ــدادي وأول وثاني  ــىل شهادة ثالث إع ــه أن يكون حاصال ع ــرتط علي فأش
ــون لغريه من طالب  ــرم من املنحة لتك ــارب.. وبدون ذلك يح ــوي من م ثان
املحافظة التي اخترب فيها.. ونحن نتحدث يف املكتب عن هذا املوضوع يف 
ــت يف املنح الروسية، حيث جاء طالب وصابي يف البيضاء، وطالب من  الب

تعز يف الحديدة، فقلت ال يمكن أقبلهم إال بالشهادات الثالث...

  المبتعثون السابقون
ــارج ينتظرون  ــون يف الخ ــالب عالق ــا هناك ط *حالي

اعتماداتهم ماذا عملتم بهذا الخصوص.. ؟! 
ــة..  ــم املالي ــم العتماداته ــرون يف دول العال ــون واملنتظ ــالب العالق  - الط
ــم الخارجة  ــه ودول العدوان وقراراته ــادي وزمرت ــل مسؤوليتهم ه يتحم
ــور بنقل البنك املركزي.. والحكومة والوزارة  عن املنطق والقانون والدست
ــل أي مشكلة  ــىل أن ال تحص ــون ع ــىل حريص ــايس األع ــس السي واملجل

ألبنائنا الطالب... 
ــك معايل  ــؤول عن ذل ــن املس ــدث ع ــاً- ال أتح * مقاطع
ــيولة..؟  الوزير أقصد كيف تتعاملون يف ظل شح الس

وماذا عن ما نرش حول تصحيح قوائم املبتعثني..؟
ــم صعوبة الوضع الراهن وانعدام السيولة إال أننا بذلنا جهودا كبرية   - رغ
ــايل 2016م واآلن بصدد تجهيز  ــع من العام امل ــث تم انجاز الربع الراب حي
ــور عىل خري،  ــه تميض األم ــاء الل ــام 2017م  وإن ش ــن الع ــع األول م الرب
ــر، وقبل ذلك ال بد من  ــذا العدوان الرببري والحصار الجائ ــد انتهاء ه عن
صعوبات ومشاكل ،واألمل كبري يف أن تفرج األزمة التي يشهدها الوطن..

ــاز، لكن لم تصلني  ــم املبتعثني فهذا انج ــول تصحيح قوائ ــا ما نرش ح  أم
حتى اآلن إحاطة كاملة بهذه القضية.. فقط استلمت تقريرا غري مكتمل 
وقيل يل بأنه تم تصحيح قوائم املبتعثني يف الخارج.. وبأن هذا التصحيح 
ــاع املعني  ــر من القط ــون دوالر.. لكننا ننتظ ــة 26 ملي ــىل الحكوم ــر ع وّف
تقريرا مفصال عنها يوضح ما تم عىل مستوى كل دولة ومرفق بكشوفات 
ــة مع األسباب واملربرات وصوال إىل صورة واضحة نضعها أساسا  تفصيلي
ــات يف الخارج ولدينا طموح  ــال أي قصور، وأساسا ألتمتة البعث الستكم
ــوك ونعطيه رقم حساب يكون أفضل  ــح حساب لكل طالب يف البن ان نفت
ــني وسنطلع اإلعالم  ــة لرصف مستحقات املبتعث ــري من اآللية الحالّي بكث

عليه يف الوقت املناسب..

 جامعات أهلية جديدة
ــيل، هناك من يقول  ــا يتعلق بالتعليم العايل األه * فيم
ــات جديدة  ــاء جامع ــرية شهدت إنش ــأن الفرتة األخ ب
ــون جامعات أو  ــأن تك ــر ال تصلح ب ــن عمائ ــا م بعضه

كليات.. ما ردكم عىل ذلك ؟
ــى اآلن.. ولم أرصح ألي جامعة.. أتيت  ــة يل، لم أفتح جامعة حت  - بالنسب
ــح ، فإننا يف  ــد أخذت الترصي ــْت وألنها ق ــات جديدة ُفَتَح ــاك جامع وهن
ــع.. وقد قطعنا خطوة يف  ــوزارة سنتابع ونتالىف األخطاء بتعاون الجمي ال
ــات ملعرفة الجامعة التي  ــاه حيث بعثنا رسائل إىل كل الجامع هذا االتج
ــن الترصيح هذا  ــة والرابعة م ــة الثالث ــال للمرحل ــداد لالنتق ــىل  استع ع
ــة األوىل والثانية  ــك" يف املرحل ــه بدال من "الع ــوع... عىل أساس أن املوض
للترصيح منذ سنوات نريد معرفة من لديه القدرة عىل االنتقال للمرحلة 
ــات إىل التنافس  ــع الجامع ــح.. وهذا سيدف ــة من الترصي ــة والرابع الثالث
ــا طموح..  ــة األخرية ولديه ــول إىل املرحل ــات تريد الوص ــض الجامع وبع
ــدم جامعات  ــا وستتق ــر واضح ــون األم ــع سيك ــس والتداف ــذا التناف وبه
ــة أننا يف الوزارة يف بعض األوقات والقضايا  وتتأخر جامعات لكن املعضل

نساوي الذين يعملون والذين ال يعملون..
غياب التصنيف األكاديمي

ــي للجامعات  ــاري أكاديم ــف معي ــاك تصني ــل هن * ه
الحكومية واألهلية املوجودة ..؟ 

ــوارق يف الجامعات جامعة  ــة بمعنى هناك ف ــل الجامعات غري مصنف  - ك
ــك ال تستطيع أن تضع هذه  ــة يف موضوع وجامعة يف آخر بحيث ان فالح
ــي مع  ــي يف لقائ ــل يشء، لكنن ــة يف ك ــة األوىل أو الثاني ــة يف املرتب الجامع
ــف يف الوزارة  ــى أصغر موظ ــوزارة من النائب حت ــادات ال ــات وقي الجامع
ــىل رضورة أن تعمل الوزارة طريقة للتصنيف.. وهذه الوظيفة أو  اتفقنا ع

املهمة هي ملجلس االعتماد األكاديمي يف األساس.
ــة  أهمي ــم  رغ اآلن  ــى  حت ــف  تصني ــد  يوج ال  ــاذا  مل  *

التصنيف يف تقييم أداء الجامعات..؟! 
ــرشون سنة ووزارة  ــذه حقيقة مرة فع ــى اآلن وه ــف الوزارة حت ــم نصن  - ل
ــي.. ونقولها بكل  ــث علم ــال وبح ــت وزارة تعليم ع ــايل ليس ــم الع التعلي
ــات الزم تنتقل إىل  ــوم وزارة مالية وإدارية وبعث ــل ال زالت حتى الي ــة ب ثق
ــا لم تنته..  ــي .. ولن تكون كذلك م ــوى تعليم عال وبحث علم ــذا املست ه
ــا تبحث عن  ــوزارة .. وعندم ــام الذي تشهده ال ــة)  أو الزح ــذه (الدوش ه
ــات تخفيض منح  ــد أنهم جميعا يريدوا تصديق ــاذا يريد هؤالء فستج م
ــري باتجاه األتمتة يف البعثات يف املنح املجانية  ــات.. نحن ال بد أن نس بعث
ــال وبحث علمي  ــم ع ــى تعلي ــوث يف معن ــة يف البح ــة والخارجي الداخلي

ــة هذه املشكلة  ــظ عىل جودة املعايري وللحقيق ــث نستطيع أن نحاف بحي
ال تعني الوزارة وحدها بل هي تعني الحكومة كمنظومة كاملة وشاملة..

ــس  ــام مجل ــع يف مه ــف تق ــة التصني ــرت أن مهم * ذك
ــذا  به ــر  كوزي ــم  عملت ــاذا  م ــي..  األكاديم ــاد  االعتم
ــاد األكاديمي مما  ــس االعتم ــوص ؟ وأين مجل الخص

يجري يف الوزارة..؟
 - أنا قدمت مقرتحا حظي بقبول رئيس الوزراء بإعادة تعيني الربوفيسور 
ــي والجودة وتم  ــس االعتماد األكاديم ــدر.. رئيسا ملجل ــف حي عبداللطي
إصدار القرار مؤخرا .. وهو رجل عالّمة عىل مستوى الرشق األوسط.. كما 
ــأن يكون املجلس مؤسسة مستقلة تابعة لرئاسة الوزراء  قدمنا اقرتاحا ب
ــم كله يعتمد  ــوزارة .. والعال ــىل قراراتها من قبل ال ــم التأثري ع ــى ال يت حت
ــن يف الوزارة  ــات التعليم العايل، فنح ــذه املجلس يف تقييم مؤسس ــىل ه ع
ــذا املجلس.. واألصح هو أنك يف وزارة التعليم العايل  أحيانا نقوم بعمل ه
ــه أو توصية من مجلس االعتماد  ــف جامعة أو برنامجا إال بتوجي ما توق

األكاديمي.. 
ــن ما يجري وما حاول من سبقونا ونحاول اليوم تصحيحه هو أنه إذا   لك
ــه، فيجب أن توقف،  ــأن جامعة ما ال تعجب ــر إدارة يف الوزارة ب ــع مدي اقتن
ــب أن يوقف الجامعة.. واحد ما ...... يجب  ــا أعجبه رئيس الجامعة يج م
ــاول تجنبها..  ــذه األشياء تحصل ونحن نح ــف معاملتهم.. كل ه أن يوّق
ــق واحد.. وان نجعل  ــح يف هذا يجب أن نعمل كفري ــا ولكي ننج وتجاوزه
القانون واللوائح والتسلسل القيادي هو املرجع والحكم يف كل ترصفاتنا..

 جامعة 21 سبتمرب
ــة جديدة..  ــات حكومي ــاء جامع ــا يتعلق بإنش * فيم
ــم  رغ ــبتمرب  س  21 ــة  جامع أن  ــول  يق ــن  م ــاك  هن
ــة  ــذت طاق ــا أخ أنه إال  ــائها  ــرار انش ــرتاتيجية ق اس
ــينعكس  ــدد لها وهذا س ــرث مما هو مح ــتيعابية أك اس

عىل املخرجات.. ما هو ردكم عىل ذلك ؟
 - حقيقة.. جامعة 21 سبتمرب خطت خطوات متقدمة يف نشأتها وتطورها 
ــن قيادات  ــن ساندهم م ــود قيادتها وم ــا وبجه ــن قيامه ــذ اإلعالن ع من
ــث التجهيزات  ــدم من حي ــي انجاز متق ــة وتربوية ه ــة وسياسي عسكري
ــدات والبنية التحتية فهذه الجامعة أنجزت ما لم تنجزه أي جامعة  واملع
ــدة وهذه تحسب لقيادتها..  ــة غري جامعة صنعاء يف سنوات عدي حكومي
ــأن الجامعة أخذت أكرب  ــم املزايدة فيها ب ــة االستيعابية يت ــة الطاق مسأل
ــن زوايا عقالنية  ــذا الكالم ال ينظر إىل املسألة م ــن طاقتها ومن يقول ه م
ــع.. أنا أعترب إنشاء جامعة  ــة وإنما أراد االنتقاد دون أن يقرأ الواق ووطني
ــرب قرارا تاريخيا للجنة الثورية العليا وقرارا يف محلة فأن تكون  21 سبتم

جامعة حكومية يف شمال العاصمة وجامعة حكومية يف جنوب العاصمة 
يشء رائع جداً وانجاز عظيم..

ــدت مولودا ينمو بصورة  ــا زرت الجامعة ومن نظرة داخل الجامعة وج  أن
ــزة، لكنها تحتاج لتقييم وتطوير وتحديث.. واألخذ بيدها إىل األمام  متمي
ــودة.. وقد  ــي والج ــاد األكاديم ــري االعتم ــة ومعاي ــس القانوني ــق األس وف
ــة االستيعابية..  ــق بالطاق ــوع املتعل ــس الجامعة املوض ــا عىل رئي طرحن
ــا بشكل مقنع.. فقلت له اقنع  ــت لديه رؤيته للموضوع والتي طرحه وكان
ــا ال أستطيع أن  ــل األحوال أن ــم إليك.. ويف ك ــن سنبعثه ــني الذي املختص
ــاك لجنة مشكلة برئاسة أحد الوكالء وعدد  ــي يف هذه األحوال ألن هن أفت
ــان ثمة قصور يف هذا  ــن يف كل املجاالت.. وإن ك ــن املتخصصني الجيدي م
ــوة يف الوزارة  ــس هدمه كما يريد بعض اإلخ ــز فيجب معالجته ولي املنج
ــة 21 سبتمرب  ــع رئيس الجامعة.. جامع ــب مواقف ربما شخصية م بسب
مكسب وطني كبري نشأ تحت قصف العدوان.. وعليكم كإعالميني تحري 
ــود للحفاظ عىل هذا املكتسب وتطويره،  الحقائق، والنقد البناء الذي يق

وليس هدمه..
ــتفزاز.. فقط  ــن لالس ــؤالنا لم يك ــر.. س ــايل الوزي * مع
ــكرك عىل هذا التوضيح،  ــا تصحيح ما يقال، ونش أردن
ــتيعابية  ــري الطاقة االس ــت مراجعة معاي ــل تم لكن ه
ــا من  ــة مل ــا التطبيقي ــة خصوص ــات الحكومي للجامع

شأنه تجويد املخرجات..؟
ــة والجواب  ــة مختص ــم تشكيل لجن ــت وت ــا سمعت أن ــت كم ــا سمع  - أن
ــدوي الطاقة االستيعابية محكومة  ــي معها.. وأنا حسب فهمي الب النهائ
ــات أهمها وجود األستاذ، والكتاب، والكريس، واألدوات املعملية،  بأساسي
ــذه الجامعة  ــز فه ــذه الركائ ــى اكتملت ه ــني، ومت ــان الكافي ــن واملك والزم

صالحة للتعليم.. 
 للحقيقة وما يجب أن ندركه جميعاً هو أن توجيه مخرجات التعليم العام 
ــة تجنب املجتمع  ــدرات مهمة وطني ــل ما نملكه من ق ــات وبك إىل الجامع
ــا وجهت لالخوة املعنيني،  ــوارث التطرف واالستقطاب غري الحميد..  أن ك
ــب أو اكرث أو اقل  ــة لسعة 2000 طال ــم يقول لديه جامع ــن جاء إليك أن م
ــذه الجامعة جاهزة الستقبال  ــوا له لجنة تدرس وتتأكد ان كانت ه فابعث
ــذا العدد يف الطب أو الهندسة, فعلينا السماح لها بذلك وتسهيل األمر  ه
ــون ومعايري االعتماد والجودة لتقبل هذا العدد من الطالب  لها وفق القان

خريا من أن يذهبوا إىل بن الدن أو البغدادي أو غريهم... 

 نظم التعليم الجامعات
ــة النظم  ــق تعددي ــل وف ــة تعم ــات الحكومي * الجامع
ــوازي والنظام  ــام امل ــات الخاصة والنظ ــام النفق كنظ

العام..... ؟
 - مقاطعاً- ال مفر لنا إذا أردنا أن نرفع املشكالت عن الجامعات الحكومية 
ــى ألن هذه  ــة من معن ــا تعنيه الكلم ــة بكل م ــا الحزبي ــد عنه ــن أن نبع م
ــوا الحزبية  ــل يشء، ألنهم دخل ــاءت لك ــم وأس ــاءت للتعلي ــة أس الحزبي

ومارسوها يف الجامعات بصورة خاطئة.. 
ــل للنفقات الخاصة عالقة بالحزبية..؟  * مقاطعاً- ه

وملاذا تم إيقافها..؟ 
ــل يشء يف الجامعة له عالقة بالحزبية فهي ُتمارس يف كل يشء حتى   - ك
ــه الدرجة وعند تعيني الوكيل حتى  ــد التصحيح للطالب وعند إعطائ عن
عند تعيني العميد ورئيس القسم واملعيد وحتى الفرّاش.. اال ما ندر وهذا 
ــة يف الجامعة كعلوم  ــة أو السياس ــروض نتعلم الحزبي ــأ كارثي, املف خط
ــة التعليمية، نمارسها يف  ــا خارج الجامعة واملؤسس عىل أساس نمارسه
ــة السياسية خارج  ــا التنظيمي ــة.. وحياتن ــل الجماهريية واملدني املحاف

الجامعة.
ــب  ــم الطال ــة تعلي ــع مسأل ــة أو أخض ــل الجامع ــا داخ ــي أتعلمه ــا أن  أم
ــذا خطأ كارثي ارتكبته جميع األحزاب  الجامعي ملقتضيات الحزبية، فه

-التي حكمت منفردة أو ائتلفت..  
* أنت تتحدث عن التسييس يف الوقت الذي تم تقاسم 
املناصب بما فيها التعليمية سياسيا.. فكيف تتعامل 
ــم تجاه معضلة  ــايل الوزير..؟ وما هي رؤيتك أنت مع

تسييس التعليم..؟؟ 
ــك فيجب خضوعه  ــايس يف األساس، أما ما دون ذل ــب الوزير سي  - منص
ــن القانون والكفاءة فنحن يف مؤسسة العلم واملعرفة.. إذا القانون  ملعياري
أعطى خصمي رئاسة الجامعة، أو عمادة الكلية، فيجب أن أعطيه بروح 
ــاري القانون  ــع التعيينات من دونه بمعي ــه أن يتعاطى م ــة، وعلي رياضي
ــا وتحاصصا..  ــد تقاسم ــن البعض: نري ــل يل م ــط.. وقد قي ــاءة فق والكف
ــع تقاسم منصبي الوزير ورئيس  ــت لهم: أنا لست مع هذا الكالم، أنا م قل
ــة -مثًال- فقط.. وما دونهما يجب أن يخضعوا للقانون والكفاءة..  الجامع
ــات جامعة صنعاء وطبقنا  ــه إذا أردنا أن نعنّي عمداء الكلي ــا متأكد أن وأن
ــد هناك،  ــا يصع ــا، ونارصي ــد هن ــا يصع ــد اشرتاكي ــا سنج ــون فإنن القان
ــي الطريقة املثىل  ــم.. هذه ه ــار الله، وغريه ــا، وانص ــا وإصالحي ومؤتمري
ــن أراد أن  ــة والحزبية وم ــة بالتعددي ــورة الئق ــن أن تعكس ص ــي يمك الت
ــا إذا تعاملنا  ــون.. أم ــزام بالقان ــه االلت ــب علي ــدى الشع ــدم حزبه ل يخ
ــا دون املناصب السياسية، وولينا الحزبية  بمعيار التقاسم الحزبي يف م
ــي من الداخل  ــب إىل زوال وسننته ــل مؤسساتنا فإننا سنذه ــل مفاص ك

وسنسقط كما سقط سليمان وغري سليمان...
ــة الخاصة  ــن نظام النفق ــألتك ع ــايل الوزير.. س * مع
الذي اعتمدته جامعة صنعاء .. فهناك من يقول أنها 

مجرَّد خطوة ربحية وفيها من الفساد ما فيها..؟
ــض  ــة وتروي ــة التعليمي ــس العملي ــة وتسيي ــك أن الحزبي ــا أجبت  - وأن
ــزءا من تعدد مسميات  ــات وفق هوى األحزاب كمشكلة كانت ج املؤسس
نظم التعليم الجامعي يف الجامعات الحكومية.. أنا أرى أن ليس ثمة فرق 

وزير التعليم العايل والبحث والعلمي الشيخ حسني حازب لـ "ٹ"  :

لم نتخذ إجراءات مخالفة للقانون وجامعــــلم نتخذ إجراءات مخالفة للقانون وجامعـــــــــة ٢١ سبتمرب قرار تاريخي للجنة الثورية 

* نفى معايل وزير التعليم العايل والبحث والعلمي الشيخ حسني حازب ما نرشته بعض املواقع اإللكرتونية من 
تقارير إعالمية حول إعادة فتح جامعات مخالفة للقانون وتم إغالقها يف الفرتة السابقة.. معترباً تحوير القرارات 

واإلجراءات وتشويه مقاصدها محاولة تضليل إلرباك مسار اإلصالحات املؤسسية التي تشهدها مؤسسات 
التعليم العايل والبحث العلمي.. 

وقال حازب يف حوار صحفي خاص لـ "الثورة" : مل أوجه بإعادة فتح أي جامعة تم إغالقها بسبب مخالفات 
قانونية وبنيوية مؤسسية، دون التزامها ومبارشتها عملية إصالح املخالفات التي أغلقت بسببها، وتوجيهايت 

واضحة بهذا الخصوص وهناك من ينرشها اطلعوا عليها أو خذوها من الوزارة وأقروها هي وال تكتفوا بعناوين ما 
ينرش بغرض اإلساءة والتشويه"..

  وتطرق وزير التعليم العايل والبحث العلمي إىل الجهود التي تبذلها الوزارة يف مواصلة ثورة اإلصالحات 
املؤسسية يف قطاعاتها اإلدارية والتعليمية  والبحثية واالبتعاث، ومشكالت وتحديات التعليم العايل والبحث 

العلمي يف ظل الظروف املالية الصعبة، وقضية غياب التصنيف األكادميي للجامعات الحكومية واألهلية، 
ومحدودية الطاقة االستيعابية يف الجامعات التطبيقية، والبوابة اإللكرتونية ومساعي التقييم النهايئ لجدواها 

كإنجاز هام عىل طريق األمتتة، وقضايا أخرى... إىل التفاصيل:

حاوره / محمد محمد إبراهيم
gmail.com@mibrahim٧٣٤٧٧٧٨١٨

هادي ودول العدوان مسؤولون هادي ودول العدوان مسؤولون 
عن معاناة الطالب يف الخارجعن معاناة الطالب يف الخارج

الحزبية سبب 
مشاكل الجامعات 

وال مفر لنا جميعا 
من تحكيم وسيادة 

معياري القانون 
والكفاءة

وزارة التعليم العايل 
ال تزال "إدارة مالية 

وإدارية وابتعاث"






