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أول ما أبدأ به كالمي هو السالم   
وهي كلمة اشتق منها اإلسالم، 
واإلسالم هو ديننا الذي جاء به رسولنا 
الكريم سيدنا محمد- صلى اهلل عليه 
وآله وسلم- نور الهدى الصادق األمين 
خير خلق اهلل أجمعين- وقد اتخذنا من 
هذا الدين أسلوبًا ودستورًا ومنهاج حياة 

ومَنْ منا ال يرغب بالعيش في سالم.
من  أكثر  يحتمل  مصطلح  لتغيير  ا
مفهوم منهم من اتخذ هذا المصطلح 
أسلوبًا للتخريب والتدمير وزعزعة األمن 
واالستقرار وانتهاك حرية اآلخرين، وهذا 
تعريف خاطئ لمفهوم التغيير، حيث إن 
التغيير الذي نطمح له دائمًا بعيد كل 
البعد عن تلك المسميات والمفاهيم 
الخاطئة، فالتغيير يجب أن يكون إلى 

األفضل »التغيير في إطار السالم«.
قال تعالى: »ال يغير اهلل ما بقوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم«.. لذا أناشد الشباب 
بصفة خاصة والمجتمع اليمني بصفة 
عامة أنهم إذا أرادوا التغيير فعليهم أن 
يبدأوا بأنفسهم، فحين أطالب بالتغيير 
يجب عليّ أواًل أن أقيّم نفسي بأعين 
اآلخرين، أن أكون إنسانًا مؤهاًل تربويًا 
وأخالقيًا وعلميًا كي أنال هذا الحق فإن 
كنت كذلك فعليّ أن أناشد بالتغيير 
في المجتمع الذي أنتمي إليه في إطار 
الحق الدستوري، وأن اضع نصب عيني 
مصلحة الوطن فوق كل االعتبارات، 
وأحاول أن أكون شخصًا مفيدًا للوطن 
والمجتمع وأحافظ على أمجاد وتاريخ 
وحضارة اليمن ووح��دت��ه، وعلينا أن 
نحرص كل الحرص على عدم جر البالد 
إلى التمزق والشتات، ونعمل جاهدين 
على نبذ الفرقة، واش��راك كل القوى 
السياسية فيما نسعى له، وال يضيرنا 
أن نجعل من شخص رئىس الجمهورية 
األخ علي عبداهلل صالح- حفظه اهلل 
ورعاه- رجل التغيير ألننا ال ننكر حقه 
علينا عامة والوطن خاصة، ولطالما 
اقترن اسمه بمفهوم األمن واالستقرار.

لذلك أدعو الشباب إلى تحقيق التغيير 
في كنفه لكي نسمو بهذا الوطن فوق 
كل المؤامرات، ولكي نفوت الفرصة 
على أعداء الوطن الذين يسعون إلى 
تمزيقه مستغلين الجو الديمقراطي 
الذي انتهجته بالدنا في ظل قيادة األخ/ 
علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية، 
وبهذا نكون قد حققنا مطالبنا في إطار 

الشرعية الدستورية.
تنبيه: يا شباب اليمن أفيقوا.. اليوم 
تبحثون عن وظيفة وغدًا ستبحثون عن 

وطن.. فأيهما أغلى؟!

حب الوطن.. 
السالم.. التغيير

  خلود محمد خميس

المرأة حاضرة في الــــدفـاع عـن الشرعيـة

نساء رداع يطالبن بمحاسبة المتسببين في الفتنة
رداع - محمد المشخر 

شهدت مدينة البيضاء األسبوع الماضي مسيرة نسوية حاشدة 
تأييدا للشرعية الدستورية والحوار الوطني .والحفاظ على األمن 

واالستقرار والوحدة الوطنية.
ورددت المشاركات في المسيرة  والمهرجان التي جابت عددًا 
من ش��وارع المدينة الهتافات ورفعن الالفتات المعبرة عن 
تأييدهن للشرعية الدستورية والقيادة السياسية والمبادرات 
الداعية إلى الحوار الوطني والخروج باليمن من األزمة الراهنة.

وأدانت المشاركات الدعوات التحريضية الهادفة إلى النيل من 
امن الوطن واستقراره ووحدته والخطاب اإلعالمي المتشنج الذي 
تتبعه أحزاب المشترك والذي تهدف من خالله إلى الزج بالبالد 

نحو الصراعات والحروب األهلية.
وانتقدت المشاركات أداء بعض الوسائل اإلعالمية غير المهنية 
التي انتهجت أساليب التضليل والدجل والتزييف بطريقة تتنافى 
مع األخ��الق والقيم واألع��راف التي عرف بها الشعب اليمني 

وتتعارض مع األخالق الصحفية. 
وشددت المشاركات في بيان صادر عن المسيرة على أهمية 
وحدة الصف الوطني والتصدي لكل المحاوالت الهادفة إلى 
االلتفاف على الشرعية الدستورية والنهج الديمقراطي التعددي 

الذي اختطه اليمن كخيار ال رجعة عنه. 
 ونوة البيان إلى أهمية توحيد الصفوف للتصدي للمحاوالت 
االنقالبية التي تستهدف النيل من الشرعية الدستورية وااللتفاف 

على اإلرادة الشعبية التي عبروا عنها عبر صناديق االقتراع.

ودعا البيان أحزاب اللقاء المشترك إلى العودة إلى جادة الحق 
والجلوس على طاولة الحوار للخروج من األزمة السياسية التي 
يمر بها الوطن، وعدم المتاجرة بدماء أبناء الشعب اليمني. وإيقاف 
الدعوات التحريضية الهادفة إلى النيل من امن الوطن واستقراره 

والزج به نحو العنف والفوضى.
وطالب البيان بمحاسبة كل من أسهم في إث��ارة الفتنة 
والتخريب التي أدت إلى إزهاق األرواح وتخريب الممتلكات العامة 
والخاصة والدعوات إلى العصيان المدني بكافة أشكاله لما له من 
تأثير سلبي على المجتمع وخاصة ما هو مرتبط ارتباطًا مباشرًا 

بحياة المواطن.
ونوّه البيان بمواقف وجهود األشقاء في دول مجلس التعاون 

الخليجي لحل األزمة السياسية في اليمن. 

بعد 3 أشهر من الفوضى

التعليم في خطر
> البداية كانت مع االخ جمال سالم نائب مدير 
مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت 

والذي  تحدث قائاًل: 
- إن إبعاد العملية التعليمية عن السياسة هو 
االصل وهذا ما ينبغي العمل به ولكن لألسف  الشديد 
- في األزمة الراهنة نكتشف وجود استغالل سياسي 
ومحاوالت متعددة لتعطيل العملية التعليمية وإغراق 
أبنائنا في تعقيدات االحداث والمصالح المختلفة، 
ونحن اآلن على مشارف إجراء االمتحانات يقع على 
الجميع مسؤولية وطنية ومهنية تقتضي أن نكون 
جميعًا يدًا واحدة للحفاظ على حقوق أبنائنا وعليه 
ندعو كل التربويين معلمين وإدارات أن تعمل على 
استغالل الفترة المتبقية لصالح الطالب والطالبات، 
وأدعو أبناءنا الطالب والطالبات الى عدم الخوف أو 
القلق من االمتحانات وعليهم االطمئنان بأن ما تلقوه 
من دروس خالل الفصل الدراسي الثاني سيكون 
محور أسئلة االمتحانات القادمة وعليهم أن يتجهوا 

من أجل التفوق في االمتحانات القادمة بإذن اهلل.
رسالة األنبياء

> من جانبها ترى األخت عائشة الظفاري مسؤولة 
شؤون المرأة نقابة المهن التعليمية والتربوية أن 
تعطيل العملية التعليمية والتربوية واقتحام بعض 
المؤسسات أو التهجم عليها بهدف تحقيق مقاصد 
حزبية أو سياسية من األمور غير األخالقية، فالتعليم 
رسالة االنبياء وهو حق للجميع وأبناؤنا هم أمانة في 
أعناقنا وعلينا واجب حمايتهم من األفكار التي تغرس 
الحقد والكراهية في نفوسهم، ففي غاية الخطورة 
أن يصبح الطالب يلفظون بعبارات حزبية وسياسية 
ويطلقونها داخل المدرسة أو أمام المدرس، وبالتالي 
نتمنى من الجميع أن يدركوا أهمية أبعاد العملية  

التعليمية عن الصراعات أيًا 
كان نوعها وفي هذه الفترة 
نحن على أبواب االمتحانات، 
وأدع�����و ج��م��ي��ع أع��ض��اء 
الكادر التربوي والطالب 
بالعملية  االنضباط  ل��ى  ا
الدراسية وااللتفات نحو 
المستقبل وبذل الجهد من 
أجل اجتياز فترة االمتحانات 

بنجاح وتفوق.
قناع الحزبية

> وت��رى األخ��ت سوسن 
ص��وف��ان م��دي��رة مدرسة 
أن الوعي الصحيح الذي 
ه��و مهمة أول��ي��اء األم��ور 
وال��م��ع��ل��م��ي��ن وال���ك���وادر 

التربوية من شأنه أن يسهم في استقرار واستئناف 
العملية التعليمية التي تعتبر المهمة األساسية 
والرئيسية للطالب والطالبات في  مراحل التعليم 
ا لمختلفة، أما الصراعات الحزبية والسياسية فال 
ينبغي أن يقحموا فيها، وبالتالي نتمنى من كل 
المعلمين أن يخلعوا قناع الحزبية والمصالح الذاتية 
بمجرد دخول بوابة المدرسة وأثناء مخاطبتهم لعقول 

الطالب وعليهم أن يستحضروا أن عليهم واجبًا 

دينيًا ووطنيًا تجاه الطالب والطالبات وفي االخير 
أتمنى أن تمر هذه الفترة بنجاح وأدعو أولياء األمور 
لتهيئة األجواء ألبنائهم من أجل المذاكرة  بتركيز 

واهتمام بما يؤهلهم الجتياز االمتحانات بنجاح.
مزيد من الجهد

> وفي ذات الشأن تحدث األخ ابراهيم الزين 
مُدرس قائاًل:

- صحيح أنه في األوضاع الراهنة  واألزمة التي 
تمر بها البالد بُذلت محاوالت لتعطيل العملية 
التربوية وكان لها تأثير في 
إرب��اك العملية التعليمية 
وال��ت��ح��ص��ي��ل ال��دراس��ي، 
لمخلصين  ا د  جهو لكن  و
من المعلمين واإلدارات 
ال��م��درس��ي��ة ال��ت��ي ت��درك 
وقدسية  لتعليم  ا أهمية 
لتعليمية  ا ل��م��ؤس��س��ات  ا
عملت على س��د ال��ف��راغ، 
ربما هناك قصور ولكن 
الفترة  ف��ي  الجميع  على 
أجل  العمل من  القادمة 
أبنائنا  ل��وق��وف بجانب  ا
الطالب وذلك بتحفيزهم 
وتهيئة األجواء لهم وعلى 
المعلمين أن يكونوا أكثر 
انضباطًا والتزامًا وأن يبذلوا 
مزيدًا من الجهد في المراجعة ومتابعة الطالب حتى 
يستطيعوا اجتياز االمتحانات دون قلق وبتفوق بإذن 

اهلل.
عمر الزهور

> أما االخت وردة صبرة فقد بدأت حديثها بمناشدة 
المعلمين والمعلمات الذين يعتبرون أداة العملية 

التعليمية بالتواجد وااللتزام داخل المدرسة معبرة 
عن أسفها ألولئك المعلمين الذين ال يستطيعون 
الفصل بين الواجبات واالتجاهات والمصالح.. معبرة 

عن ذلك بالقول: إن األبناء في عمر الزهور ينبغي 
أن تكون اهتماماتهم بعيدة عن الصراعات علينا أن 
نرسم في عيونهم مالمح التفاؤل واالحترام ولكن 
لألسف - ما الحظناه أن أبناءنا يتعلمون الكراهية 
وينهلون الصراعات من أفكار معلميهم واختتمت 
صبرة حديثها بالشكر والتقدير ألولئك المعلمين 
الذين يبذلون كل ما بوسعهم من أجل استمرار 
العطاء العلمي ولكي ال يضيع عام من عمر الطالب 
والطالبات سدى .. متمنية لجميع الطالب والطالبات 

النجاح والتفوق في الفترة القادمة.
أساس المستقبل

> واختتمنا حديثنا مع االخ محمد الرضي ولي أمر 
والذي تحدث قائاًل: أبناءنا هم أمانة في أعناقنا، فإذا 
كانت الصراعات، فعلينا واجب حمايتهم وإبعادهم 
عن المعارك التي ليست لهم ومهما كانت االهداف 
والغايات ومهما كانت االختالفات، فالبد أن نتفق على 
أن االطفال والنشء هم أساس المستقبل، ومن هذا 
المنطلق علينا أن نكون اكثر حرصًا على مستقبلهم، 
ومن هنا أدعو كل المعلمين الى عدم خلط األوراق، 
وأتمنى منهم استغالل الفترة القادمة بما يخدم 
التحصيل الدراسي للطالب وأن يتعاون الجميع 
تربويين وأولياء أمور من أجل توعية الطالب بأهمية 
اجتياز االمتحانات بنجاح والتفكير في المستقبل بما 

يخدم المصلحة العامة للوطن وأبنائه.

ونحن على مشارف امتحانات النقل والشهادة العامة )أساسي - ثانوي( في ظل أوضاع  
مضطربة نتيجة إقحام العملية التعليمية في الصراعات السياسية وتأثير حركات أولئك 
الذين يعملون على إرباك مسار العملية التعليمية في بعض المدن وانعكاس ذلك على التحصيل 
الدراسي.. ما هي المسؤولية الدينية والوطنية التي ينبغي أن يتحملها الجميع بهدف إنجاح مسار 
العملية التعليمية واستمرارها، وكذا اجتياز فترة االمتحانات بالشكل الذي يخدم مصالح أبنائنا 
الطالب والطالبات.. للحديث حول هذا الشأن التقينا عددًا من الشخصيات التربوية والعامة 

والتي عبرت عن آرائها بالتالي:

جمال سالم: محاوالت متعددة لتعطيل العملية التعليمية

عائشة الظفاري: اقتحام مدارس وجامعات بأوامر حزبية

وردة صبر: علينا إبعاد التالميذ عن الصراعات

محمد الرضي: ينبغي أن نبدي حرصًا أكبر على مستقبل أطفالنا

 هناء الوجيه

سوس صوفان: 

الوعي مسئولية مشتركة 
بين األسرة والمدرسة

إبرهيم الزين: 

إدراك التربويين 
لقداسة التعليم عمل 

على سد الفراغ

قيادات نسويـــــــة يطالبن الرئيس بايقاف التنازالت 
التقى فخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام   

مع عدد من القيادات النسوية في حركة شباب تصحيح المسار الالتي عبرن عن مواقف 
الحركة ازاء العديد من القضايا والتطورات التي تهم اليمن ومسيرة اإلصالحات باإلضافة إلى 
الجهود والمبادرات المبذولة للخروج من األزمة التي تتسبب فيها أحزاب اللقاء المشترك وما خلفته 

من مناخات توتر واحتقان وتداعيات سلبية على مصالح الوطن والمواطنين .
وقد عبرت القيادات النسوية لشباب تصحيح المسار عن إدانتهن و شجبهن لالعتداءات السافرة 
التي قامت بها العناصر التابعة ألحزاب اللقاء المشترك ضد الشباب المعتصمين في مدينة الثورة 
الرياضية وما نتج عنها من سقوط ضحايا أبرياء وأكثر من 300مصاب بين الشباب المؤيدين 
للشرعية الدستورية واالمن واالستقرار باإلضافة إلى االعتداء على عدد من الممتلكات العامة 

والخاصة..
مشيرات الى ان هذا الحادث قد كشف ألبناء شعبنا والرأي العام الخارجي النوايا العدوانية 
المبيتة لسفك الدماء وازهاق األرواح وادخال الوطن في اتون فتنة من قبل أولئك المحرضين 
والمتعطشين للدماء والذين يجعلون من األبرياء والمغرر بهم ضحايا لمخططاتهم واجنداتهم 

الخاصة .
وأكدن على ضرورة اإلسراع في التحقيق في هذه الحادثة الشنيعة من قبل النيابة العامة 
ومحاكمة المتسببين فيها وكل من حرضوا على ارتكاب هذه الجريمة التي تتجاوز الحق 
الديمقراطي في التعبير السلمي عن الرأي إلى ارتكاب األعمال التخريبية .. وأشرن إلى أن مثل 
هذه الجرائم ال ينبغي ان تمر مرور الكرام و ينبغي ان يتم محاسبة مرتكبيها أمام العدالة و بما 

يكفل حقن دماء المواطنين و توفير حماية للمخيمات المناصرة للشرعية الدستورية .
وطالبن بضرورة فرض هيبة الدولة على الجميع مهما كانت مناصبهم و التجاوب االيجابي مع 

فتيات ذمار يوزعن هدايا على حماة الوطن
تكريما للدور البارز لمنتسبي الوحدات األمنية والعسكرية بمحافظة ذمار تبنت عدد من الفتيات  

والناشطات بمدينة ذمار حملة توزيع هدايا على منتسبي الخدمات األمنية المرابطين في عدد من 
المواقع بمحافظة ذمار تكريما لدورهم البطولي في حفظ األمن والسكينة العامة والحفاظ على 

الممتلكات العامة والخاصة. 
وخالل عملية توزيع الهدايا أكدت منسقة الحملة إيناس الربيع أن عملية توزيع الهدايا على منتسبي الوحدات 
األمنية والعسكرية المرابطة في إطار مدينة ذمار وما حولها يأتي اعترافًا بدورهم البطولي والجهود المبذولة لياًل 

ونهار من اجل تعزيز األمن والسكينة العامة والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.


