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تقارير

 12معوقاً تقف أمام البحث العلمي يف اليمن

لن يجد البيض
من يصدقه!!

«الشورى» يحذر من مخاطر تحول البحث العلمي إىل مشكالت تنموية يف املستقبل

محمد قاسم النقيب ٭
¿ ال �أظن �أن يجد املدعو علي البي�ض من ي�صدق
حديثه ووعوده وعهوده لأنه ما كان يوماً �صادقاً
وال قائد ًا ناجحاً وال عهد له وال ذمة والتاريخ
ي�شهد على ذلك و �أفعاله خري دليل عليه منذ
توليه من�صب الأمني العام للحزب اال�شرتاكي مل
ي�ستطع �أن يقدم للجنوب �سوى الف�شل واخليبة
واالنهزام لأن فاقد ال�شيء ال يعطيه وقد جربناه
قبل الوحدة وبعدها فلم يكن الند وال النائب وال
اخل�صم لفخامة الرئي�س علي عبداهلل �صالح حيث
�إن الفرق كبري بني هذا وذاك.
لقد �أراد �أن يتميز دون وع��ي ف�أ�ص ّر على
الوحدة االندماجية والتعددية احلزبية لأمر
يف نف�سه فما لبث �أن تراجع بعد �أن ح�س بطعم
االنهزام الدميقراطي خالل انتخابات 1993م
فقرر االنف�صال بعد �أن وقع على وثيقة العهد
واالتفاق وك�أنه يف نزهة اختلط عليه اجلد بالهزل
فكان �سيء التدبري �ضعيف الر�أي عنده انف�صام
يف ال�شخ�صية ال ي�صلح للقيادة وال الريادة منقاد
لهواه مم�سك ملا حوته يداه �أف�ضل م�ست�شاريه
الن�ساء وهو ال ي�ستطيع �أن يحقق �شيئاً.
وقد ف�شل ومعه جيو�ش ومليارات الدوالرات
فكيف ي�ستطيع اليوم وقد �شاخ وقل ماله ورف�ضه
املمولون بالأم�س و�أ�ضحت يده مغلولة اىل عنقه
ال علم وال حلم وال ح�ضور وهو ال ي�ؤمتن ،لأن
امل�ؤمن هو من �أمنه النا�س على �أموالهم ودمائهم
وال يقود وال يقتاد ،لأن مكانة القائد تكون يف
املقدمة حتى يكون دلي ًال جلماعته على الطريق
القومي ومر�شد ًا لهم ..تهمه �سالمتهم وحياتهم
لكنه كما قال املثل العربي« :الغادر مغلول
والناكث خمذول»  -قال �أحد احلكماء وين�صح
اخلليفة العبا�سي الأمني ابن هارون الر�شيد« :ال
ُ
جترئ القواد على اخللع فيخلعوك وال حتملهم
على نكث العهد فينكثوا عهدك وبيعتك».
فما ي�ستحقه البي�ض هو �أن نحمله وزر ما
ح�صل ويح�صل اليوم حيث �شاء القدر وجوده
يف زمن ما لأداء وظيفة تاريخية ،فعظم �ش�أنه
و�شاع �صيته بف�ضل فخامة الرئي�س علي عبداهلل
�صالح ك�صانع للوحدة۹.
٭ ع�ضو جمل�س النواب -عدن

¿ حدد مجلس الشورى في اجتماعه األخير  12معوقًا تقف وراء
ضعف البحث العلمي في اليمن ومنها تدني مستوى الوعي بأهمية
البحث العلمي لدى الكثير من مؤسسات الجهاز اإلداري للدولة،
وقلة االنفاق عليه ،وعدم امتالك استراتيجية وطنية للبحث العلمي،
وضعف البنية التحتية للمؤسسات البحثية ،وغياب دور القطاع
الخاص و األهلي ،وعدم وجود قانون للبحث العلمي أو قانون
للمراكز البحثية ،خالفاً لضعف الحوافز المالية للباحثين ..الخ.

كتبت /شيماء محمد

وحذر جمل�س ال�شورى يف ختام مناق�شته لواقع اليمنية واللجوء �إىل الع�شوائية يف التخطيط
البحث العلمي يف اليمن و�سبل تطويره من �أربعة واتخاذ القرارات والذي يعني املزيد من التخبط
خماطر تواجه الن�شاط البحثي ،داعياً اجلهات والف�شل واملزيد من التدهور االقت�صادي وتعقد
ذات العالقة �أن تقف �أمامها وت�ضع اخلطط امل�شكالت العامة وتفاقمها� ،إ�ضافة �إىل عدم
وجود حلول لتفعيل املراكز
للحيلولة دون حتولها
البحثية احلالية.
�إىل م�شكالت و �أزم����ات
غياب اإلدارة
و�أو���ض��ح تقرير جمل�س
تنموية يف امل�ستقبل ،ومن
ذل��ك االع��ت��م��اد يف �إع��داد الفاعلة وراء عجز ال�شورى �إىل وجود  28مركز
بحث يف البالد ،منها عدد
الدرا�سات واال�ست�شارات
 23مركز ًا تتبع اجلامعات
على ال�شركات الأجنبية املراكز البحثية
ال��ت��ي تتقا�ضى مبالغ
اليمنية ،وع���دد  5مراكز
مالية باه�ضة على ح�ساب
تتبع جهات حكومية ،بيد
التنمية ،يف حني تبني �أن عدد ًا منها غري م�ؤهلة �أو �أن ال�صعوبات التي تواجهها تلك املراكز جعلتها
متخ�ص�صة يف هذا املجال ،ناهيك عن حمدودية عاجزة عن تقدمي احللول للم�شاكل �إىل اجلهات
معرفتها بالواقع اليمني� ،إ�ضافة �إىل غياب ر�ؤية املعنية ،ولذلك فقدت الثقة بهذه املراكز ومل يعد
ا�سرتاتيجية وت�شخي�ص للم�شكالت التنموية لها دور بناء ،والدليل على ذلك �أن الدرا�سات

أعلن عن اعتماد 25ميجا غازية لصحراء حضرموت
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اجلمهورية علي عبداهلل �صالح باعتماد 25ميجا
الذي نظمه مكتب الثقافة ب��وادي ح�ضرموت غازية لوادي ح�ضرموت و�سيتم اجنازها خالل
اال�سبوع املا�ضي ب�ساحة ق�صر الثورة مبدينة �أربعة �شهور والتي بها �سي�صل التيار الكهربائي
�سيئون احتفاء ب�أعياد الثورة اليمنية :ان

ملديريات نائية و�صحراوية حيث �سيتم خالل
الأيام القادمة �إي�صاله ملديرية رخية ومن ثم
�إىل ر�سب وغيل بن ميني ..فيما �سيتم التو�سع
يف جمال املياه حيث بد�أ م�شروع مياه مديرية
العرب ال�صحراوية -وبكلفة ن�صف مليار-
بال�ضخ لي�سقي مدينة العرب على م�سافة 83
كم ،وهو من امل�شاريع اال�سرتاتيجية� ،إ�ضافة
�إىل ان لدينا تو�سعاً يف حقول املياه وغريها من
امل�شاريع املهمة التي ال ميكن لأعداء الوطن ان
يعوقونا عن تنفيذها ..ويف جمال االت�صاالت
�سيتم �إدخال خدمة الهاتف ملوقع نبي اهلل هود
ومديرية زم��خ ومنوخ ال�صحراوية ..فيما
�سيتم يف جم��ال ال�صحة وال�سكان والرتبية
والتعليم والتدريب املهني وكذا جامعة وادي
ح�ضرموت وبقية القطاعات الأخرى تنفيذ جملة
من امل�شاريع التطويرية بف�ضل تعاون املجتمع
وتوافر الأمن واال�ستقرار۹.

من الأزمات وامل�شاكل االجتماعية وال�سيا�سية
واالقت�صادية القائمة يف البلد.
وي�شري التقرير �إىل �أن انفاق اليمن للبحث
العلمي ي�ساوي ( )%5.0من �إج��م��ايل الدخل
املحلي ،بينما يبلغ يف ال�سعودية ()%11.0
والكويت ( )%22.0والأردن ( )%28.0وم�صر
(.)%34.0
�أما مكانة اليمن يف جمال البحث العلمي عربياً
فذكر التقرير �أن اجلمهورية اليمنية حتتل املرتبة
احلادية ع�شرة بني الدول العربية من حيث عدد
اال�ست�شارية للكثري من اجلهات احلكومية مراكز الأبحاث العلمية ..كما �أن االنتاج العلمي
تنفذها �شركات ا�ست�شارية خا�صة حملية �أو والإبداعي يف اليمن مازال يف درجاته الدنيا.
اجنبية ،وعلى �سبيل املثال تكليف �شركة �أجنبية ويف الوقت الذي حدد التقرير عدد  21هدفاً
ب�إعداد هيكل وزارة الرتبية والتعليم ،التي متتلك وغاية يحققها البحث العلمي حلل امل�شاكل
مركزين للبحوث والتطوير الرتبوي احدهما يف
االقت�صادية واالجتماعية
�صنعاء والآخر يف عدن.
وال���ظ���واه���ر ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة
أن
ولفت التقرير �إىل �
وحت�سني ق��درات الدولة،
ملراكز  28مركز بحث عاجزة
هناك غياباً كبري ًا
وتنمية اخل�برات املحلية
ال��ب��ح��وث ال�صناعية عن تقديم حلول علمية وغريها ،فقد ذك��ر التقرير
وال��ت��ق��ن��ي��ة وال��دوائ��ي��ة
ام���ت�ل�اك ب�ل�ادن���ا جل��وان��ب
وال���وراث���ي���ة وال��ط��اق�
��ادن�ة للمشكالت يف البالد
القوة لتطوير واقع البحث
والأغ����ذي����ة وامل���ع�
العلمي ومن ذلك وجود ن�ص
والبيئة وغريها ،منوهاً
د�ستوري ،ووزارة م�ستقلة
�إىل ق�صور مراكز البحث اخلا�صة مثلها مثل لذلك ووجود اعتمادات ،الخ..
مراكز القطاع العام ،حيث تركز درا�ساتها على وخل�ص التقرير �إىل نتيجة مفادها ان ف�شل
املجاالت االجتماعية �أو ال�سيا�سية �أو الإدارية ،امل��راك��ز البحثية وغريها �سببها م�شكلة
ومل تتمكن من تقدمي حلول علمية ناجعة لكثري �إدارة۹.

االنتاج العلمي
واإلبداعي لليمن مازال
يف درجاته الدنيا

محلي أبني يطالب بمحاسبة املسيئني ملديرية مودية
وازدهاره ال يتحقق �إ ّال بالوحدة ،فبدونها
مودية -فضل الشبيبي
عانى ال�شعب اليمني امل�آ�سي وال��ع��ذاب
¿ �أك��د حمافظ �أب�ين املهند�س احمد بن
واحلروب املدمرة ..و�أكد �أن فخامة رئي�س
احمد املي�سري -يف اجتماع مو�سع للقيادات
اجلمهورية خ�ص حمافظة �أبني مب�شاريع
املحلية والتنفيذية والوجاهات القبلية
عمالقة ومهمة وذلك يف �إطار اهتمامه بالتنمية
وال�شخ�صيات االجتماعية والقيادات الأمنية
وتقدير ًا لأبناء �أبني يف الدفاع عن الثورة
والع�سكرية� -أن قيادة ال�سلطة املحلية يف
والوحدة ..داعياً �إىل العمل بكل جد واجتهاد
املحافظة على ا�ستعداد تام حلل ال�صعوبات
لرفع �صوت القانون والنظام وع��دم جر
التي تواجه مديرية مودية ،الفتاً �إىل �أهمية
املديرية �إىل فتنة تكون نتائجها غري طيبة.
رفع اليقظة الأمنية لردع العنا�صر الإرهابية
من جانبهم �أكد �أع�ضاء املجل�س املحلي
والتخريبية اخلارجة على القانون ..م�شري ًا
والوجاهات القبلية على �أهمية تعزيز
اىل �أن القوات امل�سلحة والأمن قد لقنت تلك
الأمن واال�ستقرار وحما�سبة العنا�صر
العنا�صر درو�ساً ،وهي على ا�ستعداد لتلقينها
التي ت�سيئ لأبناء املديرية ..م�شددين على �أهمية
درو�ساً �أكرث ق�ساوة.
وقال املحافظ �أحمد املي�سري � :إن �أح�لام االنف�صاليني االرتقاء مب�ستوى التنمية و�إيجاد فر�ص عمل لل�شباب
ودع��اة الت�شطري وال�شرذمة قد و َّل��ت ..وال�شعب اليمني ت�سهم يف احلد من �أعمال التطرف التي يرف�ضها ويدينها
من �صعدة �إىل املهرة بات يدرك جيد ًا �أن م�ستقبله وخريه كل �أبناء مديرية لودر۹.

الثأر ..أفراح يف الضالع وشبوة وأتراح يف صنعاء
¿ تقيم �أ�سرتان من حمافظة ال�ضالع االربعاء القادم حفل انهاء ق�ضية ث�أر بينهما وذلك
يف اطار اال�ستجابة لتوجيهات فخامة الأخ علي عبداهلل �صالح رئي�س اجلمهورية.
وعقدت اللجنة
امل���ك���ل���ف���ة ب��ح��ل
ق�����ض��ي��ة ال���ث����أر
ب�ين �آل ال�صويف
مبديرية ال�شعيب
وجنب بال�ضالع اجتماعاً ال�سبت ومت توقيع م�سودة
ف����خ����ام����ة
تنفيذ احلكم وا�ستالم مبلغ التعوي�ضات املقدم من
الأخ علي عبداهلل �صالح رئي�س اجلمهورية مببلغ ع�شرين مليون ريال
لال�سرتني.
وكان قد التقى اال�سبوع املا�ضي عدد ًا من �أبناء مديرية دمت من
�آل املرقب و�آل جعفر مبحافظة ال�ضالع حيث جرى وبح�ضور
فخامة الأخ الرئي�س التوقيع على وثيقة �صلح لإنهاء ق�ضايا
الث�أر وال�صراعات بني الطرفني واملمتدة منذ فرتة ال�ستينيات
و�أي��ام زمن الت�شطري البغي�ض وخلفت العديد من القتلى
واجلرحى.
وتنازل كل طرف منهما للآخر عن حقوقه وب�صورة ودية

آلية جديدة لصرف مستحقات الضمان االجتماعي بشبوة
< شبوة-عادل القباص:

¿ د�شن �صندوق الرعاية االجتماعية يف حمافظة �شبوة عملية �صرف م�ستحقات الف�صل الثالث
من العام اجلاري 2010م للحاالت امل�شمولة بالرعاية االجتماعية يف املحافظة والبالغ عددها
« »35.432حالة مببلغ وقدره « »370.898.400ريال.
وقال الأخ نا�صر علي عليوه املدير العام التنفيذي ل�صندوق الرعاية االجتماعية باملحافظة:
�إنه ول�ضمان ت�سهيل مهمة ح�صول كافة احلاالت على م�ستحقاتها يد ًا بيد ثم و�ضع �آليه جديد حيث
« »24.634حالة �ست�ستلم م�ستحقاتها عرب �أمناء ال�صناديق التابعني لل�صندوق يف املديريات
واملناطق ..فيما يتم ت�سليم امل�ستحقات لبقية احلاالت عرب مكاتب الربيد العاملة يف كل من عتق
ون�صاب وميفعة والبالغة « »7.288حالة فيما ي�صرف عرب بنك الت�سليف مبديرية بيحان لعدد
« »3.570حالة.
و�أ�ضاف عليوه �أن ال�صندوق قد نفذ خالل العام املا�ضي العديد من ال��دورات التدريبية
للم�ستفيدين من ال�ضمان والقادرين على العمل بغر�ض تدريبهم وت�أهيلهم وادخالهم اىل �سوق
العمل وذلك يف جماالت اخلياطة والتطريز والكوافري واحلياكة وتربية النحل واملوا�شي
واحلا�سب الآيل كما مت �صرف قرو�ض مي�سرة لعدد « »150حالة مبديريتي جردان وحبان مببلغ
خم�سني �ألف ريال لكل حالة ..فيما يتم خالل العام اجلاري ا�ستكمال متويل عدد من امل�شاريع
ال�صغرية واملدرة للدخل عرب القرو�ض املي�سرة للم�ستفيدين من خدمات ال�صندوق والقادرين
على العمل۹.

وبدون �أي مقابل وعن ر�ضى وقناعة.
ويف اللقاء جدد فخامة الرئي�س علي عبداهلل �صالح دعوته لعقد
�صلح عام بني كافة القبائل والأ�سر التي تعاين م�شاكل الث�أرات
مبا يعزز روح الت�آلف واالخ��اء والوحدة الوطنية وال�سلم
االجتماعي ،ومبا يكفل انهاء هذا املوروث املتخلف من عهود
الإمامة والت�شطري البغي�ض.
وعلى اثر ذلك �أعلن اجلمعة املا�ضية مبحافظة
�شبوة التو�صل اىل �صلح
ع��ام و���ش��ام��ل لإن��ه��اء
الث�أرات بني قبائل
لقمو�ش من حمري
وباقطمي من نعمان..
و�أكدت القبائل يف لقاء ت�شاوري عقد مبدينة
عزان مديرية ميفعة ان ا�ستجابة القبائل لدعوة
الرئي�س �ستعمل على اغ�لاق باب ال�صراعات
وال��ف�تن ال�شيطانية وت��ع��زي��ز دع��ائ��م الأم���ن معلومات عن مقتل «� »6أ�شخا�ص �صباح ال�سبت يف حمافظة �صنعاء على خلفية ث�أر قبلي
واال�ستقرار.
بني قبائل ال�سهمان وبني �ضبيان خوالن ،يعود اىل عام 1988م �إال ان م�شكلة الث�أر بينهما
ويف تطور دراماتيكي م�ؤ�سف لق�ضايا الث�أر �أفادت عادت من جديد بعد انتهاء ال�صلح يف يوليو املا�ضي۹.

فيما تتواصل حملة العودة اىل املدرسة لألسبوع الثالث على التوالي

توزيع « »19ألف حقيبة مدرسية للنازحني
مدر�سية مع م�ستلزماتها منها ت�سعة
¿ تتوا�صل �أن�شطة وفعاليات احلملة
�آالف حقيبة للطالب النازحني يف عمران
الوطنية للعودة اىل املدر�سة للأ�سبوع
وخم�سة �آالف للنازحني يف �صعدة
ال��ث��ال��ث على ال��ت��وايل يف حمافظات
ومثلها للنازحني يف حر�ض مبحافظة
�صعدة وحجة وعمران.
حجة.
ويف ت�صريح لـ«امليثاق» �أو�ضح
وفيما يخ�ص التدريب �أ�شار زيدان
مدير عام الإع�لام الرتبوي -رئي�س
اىل �أن يجري حالياً تدريب �أك�ثر من
اللجنة االعالمية للحملة ا�سماعيل
 2000معلم ومعلمة يف املحافظات
زيدان �أن احلملة حتر�ص على توفري
امل�ستهدفة التي تتواجد فيها خميمات
بيئة تعليمية جاذبة من خالل تقدمي
للنازحني لي�شمل تقدمي املعلومات
احل��واف��ز وت�سهيل عملية التحاق
ا�سماعيل زيدان
والأ�ساليب ذات العالقة بالدعم النف�سي
الطالب باملدار�س وايجاد البدائل
والتوا�صل االن�ساين ،كما �ستنظم احلملة
املالئمة للمدار�س التي تعر�ضت للهدم
والتخريب على ذمة احلرب التي �شهدتها حمافظة يف الأ�سبوع القادم عمليات توزيع امل�ستلزمات
املدر�سية لعدد  6000الجيء يف خميمات الالجئني
�صعدة وبع�ض مديريات حجة وعمران.
م�شري ًا اىل �أنه مت توزيع ما يزيد عن � 19ألف حقيبة ب�صنعاء وعدن۹.

الخارجون على القانون يسحلون أحد عناصرهم يف حبيل جباري بالضالع
¿ �أق��دم��ت العنا�صر اخل��ارج��ة على النظام
والقانون فجر اخلمي�س �أم��ام منزل �أح��د �أف��راد
العنا�صر امل�سلحة يف منطقة حبيل جباري ب�إعدام
 حم�ضار �صالح ح�سن امل�شرقي 30عاماً امللقبدحبا�ش  -و�أ�شاعت �أنه انتحر.
ووفقاً مل�صادر موقع �شبكة �أخبار اجلنوب فقد
مت العثور على جثة املغدور الذي يعد من العنا�صر
التي لديها تفا�صيل عن �أعمال اخلارجني على
القانون ،وعليها طلقة ر�صا�ص اخرتقت ج�سمه
من اخللف وخرجت من منطقة القلب وهو ما ي�ؤكد
عدم �صحة انتحاره  ..م�شرية اىل �أن م�صادر �أكدت
�أن املجني عليه ق�ضى ليلته �ساهر ًا مع ثالثة عنا�صر
احلراك امل�سلح يف حبيل جباري..مبينة �أن املذكور عمل مع العنا�صر اخلارجة على النظام والقانون وارتكب
عدة �أعمال �إجرامية وقب�ض عليه من قبل الأجهزة الأمنية ومتت حماكمته يف ال�ضالع وحلج وحكم عليه و�سجن
عاماً كام ًال حتى مت اطالقه بناء على العفو الرئا�سي االخري .وتعتقد م�صادر مطلعة �أن ت�صفية املذكور له عالقة
باعرتافات املتهم الرئي�سي يف تفجريات نادي الوحدة بعدن ومازاد ال�شكوك حول احلادث هو رف�ض �أفراد من
�أ�سرة املجني عليه وعنا�صر م�سلحة ال�سماح للجهات امل�س�ؤولة بت�شريح اجلثة �أو التحقيق يف حادث مقتله
ومالب�سات الق�ضية ،وذلك خ�شية من �أي تبعات جنائية قد تفتح ملفات جديدة۹.

