
دماء الجيش واألمن..!!
> استمرار التحريض الحزبي ضد منتسبي الجيش واألمن 
بدعوى مختلفة ال تختلف عن فتوى تنظيم القاعدة أو علماء 
حوزات الحوثي الذين يعتبرون الجيش واألمن عمالء لليهود 

واألمريكان ويبيحون دماءهم..
إن الذين يعتقدون أن دماء وحياة منتسبي الجيش واألمن ال 
قيمة لها يجندون أنفسهم مع أولئك الذين يقومون بارتكاب 
مذابح بشعة ضد أبناء هذه المؤسسة الوطنية.. إننا اليوم 
 الى دولة مدنية حديثة فهذا الحلم صعب 

ً
وإذا كنا نتطلع فعال

المنال ما لم نحافظ على هذه المؤسسة الوطنية ونطورها 
ونحدثها.. ألنه من الصعب الحديث عن دولة مدنية في ظل 

وجود المليشيات المسلحة..
إن سفك دم��اء الجيش واألم��ن المتواصل يجب أن يتوقف 
وتتوقف بعض االحزاب عن دعم تنظيم القاعدة وغيرهم 
عبر ماتشنه من حمالت تحريض واستعداء الناس ضد الجنود 

وكذلك وقف الحصار المفروض على العديد من المعسكرات.
حقيقة ان ما يتعرض له الجيش واالمن من اعتداءات يعود 
السبب في ذلك إلى ضعف القيادات العسكرية واألمنية وعدم 
جدارتها في تحّمل مسؤولية وطنية كهذه، فهذا الضعف 
انعكس سلبًا على هيبة الدولة فصارت تعيش خوفًا وهلعًا 
ورعبًا بعد أن تم تدمر هيبتها ومصدر قوتها..األسوأ من كل 
هذا أن يصمت المتحزبون عن المنطقة العسكرية السادسة 
ألنها تتبع اإلخوان ونجدهم يخوضون حربًا تحريضية ليل نهار 
ضد لواء تحاصره العناصر االنفصالية بمختلف األسلحة وتمنع 
الماء والغذاء والدواء أن يصل الى أفراده بغض النظر عن التهم 
ومدى صحتها.. فيما لم يتحدثوا عما يحدث داخل المنطقة 

العسكرية السادسة.
بصراحة هناك أكثر من عالمة استفهام عما يحدث خصوصًا 
عندما تتعرض معسكرات ونقاط أمنية وعسكرية في رداع 
ات طول اليوم فيما تظل قيادتا وزارت��ي الدفاع  الع��ت��داء

والداخلية ال تكترث بذبح الجنود واختطاف الضباط.
ويظل السؤال المحير.. إلى متى سيظل أبناء الجيش واألمن 
هم األضعف واألذل، وإذا كانوا ال يكترثون بدماء رفاقهم الذين 
 
ً
يتقاسمون معهم الكدم والجوع والبرد والموت.. فهل فعال
هم قادرون على حماية الوطن والشعب ومكتسبات الثورة 

اليمنية؟!

مستشار وزارة التربية والتعليم 

قيادة الوزارة توظف التعليم لخدمة أغراض حزبية وطائفية
ودعا المسوري الى تمكين مركز البحوث والتطوير 
التربوي من القيام بالمهام المناطة به المنصوص عليها 
في االتفاقات الوحدوية وقانون انشائه عام 1982م 
باعتباره مؤسسة علمية تربوية استشارية مستقلة 
ماليًا وإداريًا وتخضع من الناحية االشرافية فقط لوزير 

التربية.
وأوضح مسشار وزارة التربية والتعليم أن قيادة الوزارة 
عمدت اليوم في كل مهامها واساليبها على العمل بمبدأ 
الثقة بدل الكفاءة والنشطاء بدل الخبراء والوالء الحزبي 

 عن الوطني.
ً
بدال

 مشيرًا -ف��ي ورق��ة عمل تحت عنوان »التعليم في 
خطر«- إلى نزوع قيادة وزارة التربية والتعليم الحالية 
نحو توظيف مؤسسات التعليم في اليمن لخدمة أغراض 
سياسية وحزبية ضيقة واختالق أزمة للنظام التعليمي 
تمثلت بإشكالية الوقوع بين التحديد والتجديد وما بين 
االبداع واالتباع ، والحرص على تعزيز الهوية االسالمية 
من منظور ايديولوجي)طائفي، وسياسي( دون مراعاة 
الدارسين من االنشطة  لخصائص ومتطلبات نمو 

بمسئولية علمية وتربوية ووطنية وحضارية.
واضاف: إن تلك القيادات لم تفهم بممارساتها تلك ان 
التعليم في اليمن شأنه شأن التعليم في معظم دول العالم 
التواقة إلى التحرر من االستبداد واالستغالل والقضاء 
على الفقر والجهل والمرض من جهة، والتواصل الواعي 

مع الشعوب والحضارات من جهة أخرى..
الفتًا إلى تبنيها شعار تجويد التعليم بمضامين 
مختلفة دون معايير أو مقاييس لقياس ذلك التجويد 
على نحو واضح بما يتالءم مع الواقع وتطلعاته وأنماط 

تصوره..
وتابع المسوري : ان من الصعوبة بمكان تطوير 
التربية من خالل أفكار ذاتية أو مبادئ وغايات تفرض 
أو يرسمها نخبة من مريديها كما يحدث اليوم في وزارة 
التربية والتعليم بدءًا باعتماد فلسفة التربية لما قبل عام 
1990م ومبادئ سياساتها وأهداف التعليم وماتالها من 
انشطة وفعاليات في تطوير وثيقة المنطلقات العامة 
لتطوير المناهج المعدة عام 1988م والشروع في 
تأليف المناهج وتجريبها وتدريب العاملين واستحداث 
ادارات واتخاذ قرارات التعيين لقيادات العمل التربوي 
والباحثين التربويين واالدارات التعليمية والتربوية 
دون االخذ في االعتبار مجمل المستجدات السياسية 
واالقتصادية والواقع االجتماعي بميادينه المتعددة 

ومخرجات الحوار الوطني.
وتطرق الدكتور المسوري - في ورقة عمل "التعليم 
في خطر" إل��ى ان فلسفة التربية الحالية عبارة عن 

ايديولوجية تربوية غايتها توجيه مسيرة العمل التربوي 
نحو بناء انسان متدين من طراز معين باستخدام مناهج 
التربية وانشطتها وطرائقها وإداراتها وفق مفهوم 
ال زمني لإلنسان ومصيره ورؤية ايديولوجية لإلسالم 
السياسي تشير إلى نموذج متكامل من االفكار المقدسة 
من وجهة نظر فئة معينة لنظام وغايات التعليم في 

اليمن.
وق��ال: إن اعتماد هذا االتجاه والمضمون الفلسفي 

للتربية حاليًا في اليمن سوف يؤدي إلى استحالة توليد 
اتجاهات واضحة يتوجب على التربية ان تسير في دروبها 
أو تولد طاقات تربوية تجعل من تطوير العمل التربوي 

والمجتمع من حوله أمرًا ممكنًا..
وتحدث المسوري عن مخاطر االخونة في مدخالت 
وعمليات النظام التربوي مصحوبة بعدد من االختالالت 
والممارسات التي انتهجتها قيادة ال��وزارة الحالية 
وتسخيرها لمجمل مدخالت النظام التعليمي وعملياته 

ومخرجاته بما يخدم أغراض وتوجهات فئة بعينها..
وقال: إن من بين تلك االختالالت والممارسات استمرار 
عمليات االقصاء والتحييد لعدد من الكوادر المؤهلة 
 عن الخبراء، وصدور 

ً
باعتماد النشطاء والمناصرين بديال

ق��رارات التعيين في مواقع قيادية في إط��ار ال��وزارة 
والوحدات االدارية التابعة لها والمؤسسات التعليمية 
ومركز البحوث والتطوير التربوي لعدد 96 باحثًا دون 
معايير سوى تحقيق أهداف حزبية ضيفة، وتشكيل 
اللجان الصورية وبنسبة 75% من نفس الفصيل الحزبي 
للقيام بإجراء عملية المقابالت والمفاضلة في التعيين 
في المواقع القيادية، الى جانب تشكيل الفرق واللجان 
دون معايير للقيام بإعداد وثائق المناهج المدرسية 
وأدلة التقويم الصحي للتالميذ وتطوير فلسفة التربية 

والمنطلقات العامة للمناهج المعدة عام 1988م .
وبخصوص االختالالت االدارية والفنية في السياسات 
والممارسات التربوية والتعليمية تحدث الدكتور 
المسوري: ان الوزارة عمدت إعداد مناهج اللغة العربية 
والرياضيات والعلوم لتالميذ الصفوف)1-3( من التعليم 
االساسي وتجريبه حاليًا في 1200 مدرسة على مستوى 
الجمهورية خارج اطارها القانوني والمؤسسي المتمثل 
بمركز البحوث والتطوير التربوي المعني بالمناهج 
والتخطيط والتجديد التربوي وذلك لضمان االستدامة 

والمحاسبة..

وأوضح ان القائمين على التربية والتعليم تعمدوا ادارة 
 
ً
شئون الوزارة والوحدات االدارية لها بإعتماد الثقة بديال
 عن االداء 

ً
عن الكفاءة، والوالء للحزب أو مناصرته بديال

 عن المصلحة الوطنية، الى جانب 
ً
، والمناطقية بديال

قيامها بإنشاء إدارة عامة لتخطيط المناهج وتطويرها 
ضمن قطاع المناهج والتوجيه التربوي والذي لم يصدر 
بهذا القطاع أي قرار أو قانون بإنشائه ولم يتضمنه 
الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم، وعمل الئحة 
لهذه االدارة لها نفس مهام مركز البحوث والتطوير 
التربوي ومازالت في الخدمة المدنية تنتظر أن يتم 

إقرارها..
وطالب مستشار وزارة التربية والتعليم بإعادة النظر 
في التعيينات في الوزارة والوحدات االدارية والفنية 
والتربوية التابعة لها وفق معايير مستوى التأهيل 
والخبرة والتخصص واالنتاج العلمي واالقدمية، باالضافة 
إلى اعادة النظر في القبول والتعيينات للباحثين في مركز 
البحوث والتطوير التربوي وفقًا لحاجة المركز واستنادًا 
للمعايير والمواصفات والشروط واالج��راءات المتبعة 
بهذا الشأن مع التأكيد على اهمية تفعيل دور المجلس 

العلمي في المركز.

محمد شرف الدين
شدد الدكتور محمد حسن عبده المسوري مستشار وزارة التربية والتعليم لشئون الدراسات والبحوث 

وتطوير التعليم على ضرورة إلغاء كل ما تم إنجازه في مجال فلسفة التربية والمناهج وبرامج التدريب.

موضحًا أن ما هو قائم ال يشكل األساس المنهجي القابل للتطوير أو التحسين أو التعديل نظرًا الفتقارها 
للجهود المناهجية المنظمة وفق عمل مؤسسي مؤهل إلنجازها بمسئولية علمية محققة وموثوق بها.

نحذر من االصرار على تبني فلسفة التربية قبل 1990م
يجري إعداد المناهج وفق رؤية ايديولوجية لإلسالم السياسي

س في 1200 مدرسة درَّ
ُ
عمدت قيادة الوزارة على إعداد مناهج ت

 دون العـــودة لمركــــز البحــوث والتطويــر التربـوي

تهانينا آل الصايدي
في أجواء فرائحية مألتها السعادة والسرور وتعالت فيها أصوات الزغاريد 

والتصفيق..  ووسط لفيف من األهل واالصدقاء احتفل الشاب الخلوق
عبدالرحمن علي عبدالله الصايدي

بمناسبة الخطوبة واالقتراب من عش الزوجية السعيد.. 
ألف ألف مبروك.. وعقبى للفرحة الكبرى..
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أجمل أيات التهاني والتبريكات نزفها 

للحاج   قائد حميد الغويل 
بمناسبة زفاف نجله الشاب 

المهندس/ أبوبكر قائد الغويل 
وبهذة المناسبة السعيدة نتمنى  له حياة

 زوجية سعيدة وعقبال البكاري..
المهنئون : 

عبدالله وابراهيم  وبالل وعمر الغويل 
وعبدالودود االكوع ومحمد عون  وعمر الرداعي 

واحمد شمسان   وفؤاد الشرعبي  
وجميع االهل واالصدقاء

تهانينا آل النجري 
اجمل التهاني والتبريكات نزفها  لالخ/ عبدالله النجــــري
بمناسبة ارتزاقه بالمولودة البكر التي اسماها  »صابرين«
سائلين الله ان يجعلها من الصالحين ويقر بها عيني والديها  

وان يجعلها من حفظة كتاب الله

المهنئون 
عاطف محمد عاطف  - خالد بهرم 


