
بني النظام املوازي والنفقة الخاصة فجميعها تصب يف التعليم الجامعي 
ــان ينطوي عىل  ــاف النفقة الخاصة ألنه ك ــال... وللعلم تم إيق ــل امل مقاب
ــا قيل يل والله اعلم، وجميع القوى مساهمة  شكل من أشكال الفساد كم

يف مشكالت التعليم الجامعي... 

 البحث العلمي والمجتمع
ــبة ملراكز البحث العلمي.. هناك كم هائل من  * بالنس
ــز لكن قلة منها تعمل كما يجب .. ماذا عملتم يف  املراك

هذا السياق..؟!
 - البحث العلمي وعدم فاعليته وعدم تركيزه عىل قضايا املجتمع معضلة 
ــدد إعادة حرص  ــن.. ونحن بص ــي معضلة يف اليم ــي كما ه ــم العرب العال
ــا حالكة وصعبة..  ــة، ولكن هناك ظروف ــن مراكز بحثي ــم ما لدينا م وتقيي
ــة مفقودة منذ  ــو أن الرشاكة املجتمعي ــز البحث ه ــظ عىل مراك ــا يالح وم
ــن جهود القيادات السابقة التي بذلتها  ــن بعيد، وهذا ليس انتقاصا م زم
ــا املجتمع الراهنة واملزمنة..  ــاه تفعيل البحث العلمي لحلول قضاي باتج
فللرصاحة، الجهاز اإلداري ابتداء من النائب والوكيل ورؤساء الجامعات 
ــون بقدرات كبرية ومميزة وطاقات عالية،  ورؤساء عدد من املراكز، يتمتع
غري أن الظروف أصعب من أن نجتازها يف ظرف زمني محدد .. نحن اآلن 
نجمع معلومات عن مراكز البحوث فهناك مراكز أبحاث ما لنا عالقة بها 
ــق الخطوات املنصوص عليها  ــب أن يأخذوا ترصيحا من الوزارة وف ويج

يف القانون.. 

 عامان من العدوان
ــات  ــا تحدثنا عن األرضار التي لحقت بمؤسس * إذا م
ــو تقييمكم ملا  ــث العلمي.. ما ه ــم العايل والبح التعلي

لحق بهذه املؤسسات والطالب ..؟
ــق بها ما لحق بالرتبية  ــم العايل والبحث العلمي ومؤسساته لح  - التعلي
ــم والتعليم الفني والتدريب املهني وبالوطن كله تعرضت ألرضار  والتعلي
ــع أن طريان  ــرف والجمي ــة.. انت تع ــارشة مادية وبرشي ــري مب ــارشة وغ مب
ــات اليمن  ــدف جامع ــل، واسته ــدة بالكام ــر جامعة الحدي ــدوان دم الع
ــوادر تربوية  ــالب وك ــي كامال هناك ط ــع اليمن ــرضر املجتم ــة.. ت املختلف
ــى انحاء الجمهورية..  ــة وأكاديمية استشهدوا يف الغارات يف شت تعليمي
ــة..  ــوا الدراس ــالب أجل ــاك ط ــع هن ــة للمجتم ــة النفسي ــرضرت الحال ت
ــون  ــادات.. وعالق ــم االعتم ــل إليه ــم تص ــون ل ــارج عالق ــون للخ املبتعث
ــة (الرتبية  ــالع التعليم الثالث ــك أض ــة ومع ذل ــة يف الصعوب ــع غاي يف وض
ــي والتدريب  ــي- التعليم الفن ــث العلم ــم العايل والبح ــم- التعلي والتعلي
ــاح استثنائية يف  ــة نج ــا النرص وشكلت قص ــت بصموده ــي) صنع املهن
ــات هو الذي  ــذا الثب ــذا الصمود وه ــادح.. وه ــة.. والرضر ف ــروف صعب ظ

ــدوان الرببري الذي يقوم به التحالف املشبوه ومجموعة  سيزيل هذا الع
ــذا فإن ثبات  ــا، وبريطانيا.. له ــني آلل سعود وألمريك ــن العمالء اليمني م
ــدارس والجامعات واستمرار التعليم واالختبارات تحت أزيز الطائرات  امل
ــار الحقيقي وهو  ــل العنقودية هو االنتص ــارات الصواريخ والقناب وانفج

العمل الجبار الحقيقي..  
* سياسياً يف بداية العاصفة العدوانية أو خالل أيامها 
ــي بقيادة  ــدول التحالف العرب ــالة ل ــت رس األوىل بعث
ــن االنجرار وراء مخطط الدخول إىل  اململكة محذرا م
ــة الحزم.. كيف  ــد عامني من عاصف ــن.. اليوم بع اليم

تنظر ملجريات العدوان عىل البالد..؟!

ــة يمشون عليها..  ــزال خارطة طريق إجباري ــة كانت وما ت ــك الرسال  - تل
ــت نزهة وإنما  ــرب يف اليمن ليس ــم، من أن الح ــد عامني من تحذيره فبع
ــاوم، الذي ال يحب  ــاً وسينترص الشعب اليمني املق ــا سيكون باهظ ثمنه
ــاس بعزته وكرامته،  ــاوم برشاسة من يحاول املس ــدوان عىل أحد، ويق الع
ــا قلت لهم عدوكم الذي يقودكم إىل الحرب، وليس املؤتمر وأنصار الله،  أن

فاوضوا من يقاتلكم ال تفاوضوا من يخدعكم ويستدرجكم لليمن، 
ــت يف تلك  ــل اآلن ما قل ــو حاص ــة وها ه ــة سيقود األم ــود املقاوم ــن يق  م
ــن يقودان  ــي.. هما م ــد امللك الحوث ــه صالح وعب ــيل عبدالل ــة فع الرسال
ــاء وأبى من  ــاء من ش ــودان السالم ش ــن سيق ــا م ــدوان وهم ــة الع مقاوم
ــني الذين قاوموها  ــات اآلن ستجري بني السعودية واليمني ــى واملحادث أب

ــالء بدأوا  ــة والعم ــت يف تلك الرسال ــا قل ــة.. كم ــة وتضحي ــة وكرام ببسال
ينقرضون وأنا قلتها يف الرسالة..

ــايل  ــوار مع ــذا الح ــة ه ــا يف نهاي ــرية تقوله ــة أخ * كلم
الوزير.. ؟

ــورة) رسالة الخوتي  ــرب صحيفة (الث ــرية هو أنني أوجه ع ــة األخ  - الكلم
ــا أن العمل  ــث العلمي، مفاده ــم العايل أو البح ــي سواء يف التعلي وزمالئ
ــود، نحن هنا  ــو الذي يجب أن يس ــردي وفق القانون ه ــي او الف الجماع
ــة اليمنية  ــث العلمي للجمهوري ــم العايل والبح ــود وزارة التعلي ــن نق نح
ــث العلمي للشعب  ــايل والبح ــان، وزارة التعليم الع ــل مك ــني يف ك واليمني
ــني، لالشرتاكيني، لالصالح،  ــه، للنارصي ــي، للمؤتمريني، ألنصار الل اليمن

ــون البطاقة اليمنية... ال نصدق أحداً  ــى للذين ال دين لهم وهم يحمل حت
ــع التواصل االجتماعي التي  ــا البعض، ال نصدق لالعالم ومواق يف بعضن
ــدوان ثغرات وفرصا لتزييف  ــث الجدال والشائعات لتعطي إلعالم الع تب
ــرأي العام املحيل والخارجي.. يكفينا الهم الوطني الذي يقع  الحقائق لل
ــا للمجلس  ــوزراء، أو هم ــون هما لرئيس ال ــا.. ال يجب أن نك ــىل عاتقن ع
ــا أن نشغل قياداتنا، بل يجب علينا أن نكون كبارا  ــايس.. ال يليق بن السي
ــوم به وسنكتشف أننا نسري  ــرض القانون والنظام يف كل ما نق وان نستح
ــق السليم.. فغري ذلك هو الجنون بذاته.. والله املوفق وشكرا لك  يف الطري

ولصحيفة (الثورة) وقيادتها الجديدة.. وعاشت الجمهورية اليمنية..
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مجلس االعتماد األكاديمي معني بتحديد آليات مناسبة لتصنيف الجامعات الحكومية واألهلية 

ــــــة لم نتخذ إجراءات مخالفة للقانون وجامعـــــــــة ٢١٢١ سبتمرب قرار تاريخي للجنة الثورية  سبتمرب قرار تاريخي للجنة الثورية 

 البوابة اإللكرتونية انجاز كبري ونحن اآلن  البوابة اإللكرتونية انجاز كبري ونحن اآلن 
بصدد إحاطة الرأي العام بالتقييم النهايئ لهابصدد إحاطة الرأي العام بالتقييم النهايئ لها

مراكز البحث العلمي تكاثرت ومعظمها لم يقدم حلوال علمية لمشاكل مراكز البحث العلمي تكاثرت ومعظمها لم يقدم حلوال علمية لمشاكل 
المجتمع وال أنكر جهود القيادات السابقة يف محاولة إصالحهاالمجتمع وال أنكر جهود القيادات السابقة يف محاولة إصالحها

 لم أصرح بفتح جامعة جديدة وأسعى ملعالجة  لم أصرح بفتح جامعة جديدة وأسعى ملعالجة 
القرارات واإلجراءات املتخذة وفقا للقانونالقرارات واإلجراءات املتخذة وفقا للقانون


