
> مازالت قيادات في أحزاب 
ال��ل��ق��اء ال��م��ش��ت��رك ت��ع��ارض 
درة  لمبا ا ئل  لوسا ا بمختلف 
الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة  
التي جرى التوقيع عليها في العاصمة 
السعودية- ال��ري��اض- ف��ي الثالث 
العام  والعشرين من شهر نوفمبر 
بناء شعبنا  أ كل  ويعرف  المنصرم 
كيف  ليمني  ا ن  للشأ ن  بعو لمتا ا و
جاءت هذه المبادرة ولماذا وماذا قدم 
المؤتمر الشعبي العام ورئىسه الزعيم 
علي عبداهلل صالح من تنازالت ليس 
ضعفًا بل لقناعته ومنهجه الثابت منذ 
تأسيسه قبل ثالثة عقود بأن الوطن 
فوق الجميع والتبادل السلمي للسلطة 
وعبر صناديق االنتخابات شرط من 
شروط العملية الديمقراطية التي كانت 
وستظل العنوان األول لحزب عمالق 
ج���ذوره الشعب- المؤتمر الشعبي 
العام- غير أن بعض القوى السياسية 
وتحديدًا أحزاب المشترك، لم تفهم 
ولم تقرأ جيدًا رسالة المؤتمر بتوقيعه 
المبادرة وتشكيل حكومة الوفاق التي 
يرأسها محمد سالم باسندوة مرشحًا 
عن اللقاء المشترك وشركائه.. وكذلك 
إجراء االنتخابات الرئاسية المبكرة التي 
بموجبها سلم الرئيس علي عبداهلل 
صالح السلطة بطريقة ديمقراطية 
وسلسلة دون عنف ال كما كان يراهن 
»ال��م��ش��ت��رك« وت��ج��رى اآلن مراحل 
تنفيذ المبادرة وآليتها المزمنة لتجاوز 
التحديات الصعبة التي أفرزتها األزمة 
السياسية التي شهدتها خالل العام 
المنصرم ومازالت الكثير من تداعياتها 

مستمرة حتى اليوم..
كل ذلك نفهمه ويفهمه العالم معنا، 
غير أن بعض قيادات المشترك لم يرق 
لها أن تخرج البالد من أزمتها ألنها هي 

التي ا فتعلتها أواخر عام 2006م عقب 
االنتخابات الرئاسية وفوز الرئيس علي 
عبداهلل صالح.. نقول إن هذه العناصر 
وتحديدًا حزب  للمشترك  لقيادية  ا
اإلصالح المتشدد ومليشياته »االخوان 
المسلمين« عمدت ومازالت إلى وضع 
العراقيل أمام نجاح المبادرة وقيام 
الرئيس التوافقي المناضل عبدربه 
منصور هادي بعمله رئىسًا منتخبًا 

لليمن..
فماذا نجد اليوم وبعد أكثر من ثالثة 
أشهر على التوقيع على المبادرة التي 
أجمع عليها الجميع.. السؤال هو هل 
التزم الجميع بهذه المبادرة وآليتها 
التنفيذية المزمنة والقرار الدولي رقم 
)2014(..؟! هل توقف العنف المسلح 
ف��ي العديد م��ن المحافظات؟! هل 
فتحت الطرقات ووقف عمليات التقطع 
والهجوم اإلرهابي على معسكرات 

وثكنات القوات المسلحة واألمن؟!
ه��ل استطاعت حكومة »ال��وف��اق« 
إعادة الخدمات الرئيسية للمواطنين 
كالكهرباء والحد من ارتفاع األسعار 

وتوفير النفط والديزل؟!
أسئلة كثيرة واعتقد أن لدى المواطنين 
أكثر منها، غير أن سؤالنا اليوم في 
المؤتمر الشعبي العام بماليين من 

أعضائه وأنصاره، التسريبات 
اإلعالمية المشوهة للحقيقة تحاول  
أن تقول إن المؤتمر الشعبي عاني بعد 
تسليم الرئيس علي عبداهلل صالح 
السلطة من انشقاقات داخل قيادته 
بل ذهبت بعض هذه التسريبات إلى 
االدع��اء ب��أن بعض قيادات المؤتمر 
تحضر حاليًا إلنشاء حزب آخر منفصل 

عن المؤتمر؟!
المالحظ أن ه��ذه الحرب اإلعالمية 
اليوم  تأتي  الشعبي  المؤتمر  على 
باعتقادي من تخوف أحزاب المشترك 
وتحديدًا حزب اإلصالح المتشدد من 
تزايد االلتفاف الشعبي حول المؤتمر 
وتقدير الغالبية لما قدمه من أجل انقاذ 
الوطن من الدمار وفتنة الحرب األهلية- 
السمح اهلل- وكذلك التحضيرات الجارية 
إلعادة هيكلة المؤتمر وتعزيز مكانته 
كحزب طليعي رائد بين أوساط الناس 
الذين يتطلعون إلى دوره في مواصلة 

جهوده النقاذ الوطن..
إن حملة »المشترك« عبر إعالمه البليد 
يؤكد بأن ما قاله الرئيس علي عبداهلل 
لمبادرة  ا على  لتوقيع  ا عند  صالح 
»التوقيع ليس المهم بل  حسن النوايا« 
وهو أمر يتأكد اليوم بأن »المشترك« 

اليريد للوطن األمن واالستقرار.
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فيصل الصوفي

> اإلرهابيون لم يستهدفوا حتى 
اآلن الوحدات العسكرية التي انشقت 
عن الجيش ويطبل لها »الثوار الجدد« 
وحزب اإلصالح، بوصفها »الجيش المؤيد 
والموالي للثورة.. والحر..« ونتمنى أن اليحدث 
شيء من ذلك، ألن أفراد تلك الوحدات مهما 
ُغرر بهم فهم في النهاية جنودنا، فضاًل عن 
أن كل حليم ينبغي عليه أن يغضب لقتل أي 
إنسان، وأن يفعل كل ما بوسعه للمساعدة 
على الوصول لإلرهابيين والقتلة واالقتصاص 

منهم.
اإلرهابيون يعملون منذ عام من أجل قتل 
أكبر عدد ممكن من جنود وضباط الحرس 
الجمهوري واألمن المركزي ووحدات مكافحة 
اإلره��اب.. لقد سخروا أنفسهم لهذه المهمة 
وأعدوا لذلك مختلف الوسائل والخطط والطرق 
واألدوات.. أسلحة وسيارات مفخخة بالمواد 
المتفجرة وأحزمة ناسفة ومفجرين وانتحاريين 
وكالبًا مسعورة، وسيافين وقصّابين، وفريق 
دعاية إعالمية أيضًا يمتدح ويحرض ويتشفى.. 

للمشترك حصة أكبر فيه.
تنظيم القاعدة اإلرهابي، ورديفه جماعة 
»أنصار الشريعة« اإلرهابية المكونة من 
تحالف تم عقده بين القاعدة ورج��ال دين 
معروفين لديهم أتباع كثر ُغسلت أدمغتهم 
وُأرويت بالتطرف.. ما كان للقاعدة وال أنصار 
الشريعة أن ينفذوا ه��ذا العدد الكبير من 
العمليات اإلرهابية، وأن يقتلوا هذه االعداد 
الكثيرة من رجال الحرس الجمهوري واألمن 
المركزي ووحدات مكافحة اإلرهاب، وغيرهم 
من المدنيين لو لم توفر لهم األزمة وبعض 
أطرافها، البيئة المواتية والتوجيه والدعم.. 
قبل أن يتحرك اإلرهابيون، كان رجال دين 
وقيادات إصالحية وعسكرية متمردة ومشائخ 
قد سبقوا اإلرهابيين بالتحريض على تلك 
األه��داف وتوجيههم نحوها، وبعد أن ينجز 
اإلرهابيون كل مهمة قتل يتكفل أولئك 
بالتبرير وتوفير الغطاء اإلعالمي لإلرهابيين.. 
بعد العمليات اإلرهابية األخيرة- على سبيل 
المثال- لم يكتفِ اإلص��الح وحلفاؤه بإدانة 
الضحايا والتبرير لإلرهابيين، بل زادوا جرعات 
التحريض السياسي واإلعالمي ضد الحرس 
الجمهوري واألمن المركزي ووحدات مكافحة 

اإلرهاب.
لقد الح��ظ صديق متابع أن اإلرهابيين 
والمتعاطفين معهم الذين لديهم مشكلة 
مع الحرس واألمن المركزي ووحدات مكافحة 
اإلرهاب، يعملون في وقت واحد متضافرين، 
ولكن في جهتين جغرافيتين.. في مناطق 
جنوبية ُأنيطت راي��ة اإلره��اب ضد الحرس 
الجمهوري واألمن ووحدات مكافحة اإلرهاب، 
القاعدة وأنصار  باإلرهابيين في تنظيم 
الشريعة، وفي مناطق شمالية يتولى المهمهة 
قليل من ه��ؤالء، وال��دور األساسي يقوم به 
اللواء وأتباعه ومليشيات اإلص��الح والحمر 
الذين اليطيقون سماع أسماء مثل أحمد ويحيى 
وطارق.. مليشيات اإلصالح تحارب معسكرات 
الحرس في أرحب ونهم.. والحمر في صنعاء 
والحيمة.. والفرقة الهالكة في العاصمة، 
وأنصار الشريعة في مناطق جنوبية، وهذه 

مالحظة الفتة إلى تكامل هذه األطراف.

تكامل األدوار بين 
اإلرهابيين

»حدْ با يراجع 
قحطـــان؟!«

 إقبال علي عبداهلل

منذ عشر سنوات وتنظيم 
األخ���وان المسلمين متشبث 
اليدومي  ب�«عسيب« محمد 
رئيس حزب اإلصالح، خشية من 
تسلقه سور الفضائية اليمنية ليقتحم 
استوديوهاتها فيطلع على المأل بخطبة 
قد تكشف سوءاتهم ومخططاتهم من 
حيث ال يدري.. ولكن بعد هذه العشرة، 
وبعد أن توهموا النصر الذي جاء لهم 
محمواًل على أكتاف الضحايا من الشباب 
المغرر بهم في الساحات, سمحوا له 
بالظهور على شاشة الفضائية اليمنية 
فألقى  الماضي،  ير  فبرا  19 مساء 
خطبة عصماء فاقت خطبة الحجاج بن 
يوسف الثقفي في أهل العراق، ويقال 
إن معظمها موجهة لعرَّاب األخ��وان 
المتأسلمين علي محسن األحمر، مما 
حدا بهم إلى التشبث بثوبه بقوة هذه 
المرة وإط��الق العنان لصاحبه محمد 
ز  لتلفا ا في  ويسرح  ليمرح  قحطان 

والمواقع والندوات وغير ذلك.
وعلى ال��رغ��م م��ن مناشدات ق��ادة 
دول الخليج والغرب وتوجيهات رئيس 
الجمهورية الناصة على تهيئة األجواء 
ر  ا للحو ية  مجد و سلسة  قة  نطال ال
الوطني المنتظر وذل��ك ب��أن تكف 
األحزاب واألطراف المعنية بالمشاركة 
فيه عن التصعيد اإلعالمي وتحييد 
)راج��م��ات الصواريخ( اإلعالمية، إال 
أن قحططة قحطان هذا تماهت في 
تعكير األجواء وتوتير األعصاب وتأزيم 
الموقف، فيا لها من مهزلة حزبية، 

ويالها من سفسطة قحطانية.
وفي نهاية األسبوع الماضي وأمام 
شباب محافظة الضالع، كرر قحطان 
ه���راءه وأط��ل��ق ج��زاف��ًا اتهاماته ليد 
أطعمته وأظلته بمظلتها عقدًا ونيفًا 
ليصفها بأقذع األوصاف ويتهمها بأنها 
متحالفة مع تنظيم القاعدة ويصرح 
مطالبًا بمنعها من قيادة حزب رائد 
لواله وديمقراطيته التي اختطها له 
رئيسه وزعيمه علي عبداهلل صالح - 
حفظه اهلل- لما وصل هذا )القحطني( 
إلى منصب ال يستحقه بل لم يكن يحلم 

به..
والمثير للدهشة حد الرثاء أنه في 
ذات الندوة دعا اليمنيين إلى الجلوس 
على طاولة الحوار الوطني الذي اليفهم 
هذا القحط معنى الوطنية في سياق 
الحوار.. فهل رأيتم عاقاًل يدعو الفرقاء 
إلى الحوار ويشتمهم ويحط من قدرهم 
في نفس الوقت؟! ال أعتقد أنه يستحق 
صفة العاقل ه��ذه.. فهل من مراجع 
وناصح يعيد له رشده ويعالج عصبيته؟! 

نتمنى ذلك.

قال الشاعر:
ال يُعِْجبنًّك من خطيب خُطبٌة

حتى يكوُن مع الكالم أصيال
إن الكالمَ لفي الفؤاد وإنما

جُعَِل اللساُن على الفؤاد دَليال

) األخطل(

ali.s15@hotmail.com

»المؤتمر« وأكاذيب »المشترك«

التربية والسلطة المحلية في مرمى »االخوان«

 بعد مرور ستة عشر عامًا تم 
تعيين األخ العزيز وحيد علي 
رشيد محافظًا لمحافظة عدن 
والذي شغل فيها وكياًل لطابور طويل 
من المحافظين في الفترة الممتدة من 
يوليو 1994- م��ارس 2012م.. ومن 
المميزات االيجابية لتعيين المهندس 
وحيد علي رشيد محافظًا لعدن أنه من 
أبناء المحافظة ويعرفها شبرًا شبرًا، 
وثانيًا أنه عمل وكياًل لمحافظة عدن 
طيلة ستة عشر عامًا، هذه الفترة تجعله 
يعرف شغل المحافظة )من وإلى( ويعرف 
ظواهرها وخفاياها، وبالتالي ال يستطيع 
ال زيد وال عمرو الضحك عليه، وثالثًا 
أنه يعرف جيدًا األخ��وة أعضاء المكتب 
بعدن  لمحلي  ا لمجلس  وا لتنفيذي،  ا
يعرفه جيدًا، واألهم من كل هذه الميزات 
ان لدى الرجل نوايا طيبة وقدرة وجهدًا 
ومعرفة من أجل ان يسهم بكل ما أوتي 
من قوة في خدمة قضايا الوطن عمومًا 
وقضايا ومصالح المواطنين في عدن 

على وجه الخصوص.
وخالفًا للقاعدة القائلة: إن العارف 
ال يُعرف، فإننا نتكئ على أن الذكرى 
تفيد المؤمنين، ل��ذا فإننا نذّكر األخ 

العزيز وحيد رشيد ونذّكر معه األخوة 
في المكتب التنفيذي والمجلس المحلي 
في محافظة عدن، نذكرهم باألولويات 
الواجب عليهم جميعًا التعامل معها بدقة 
وموضوعية تمهيدًا للبدء بحلها حاًل عاداًل 
يرضي الجميع، وأول األولويات يقع ملف 
أمن واستقرار ع��دن، ومع معرفتنا أن 
األوضاع األمنية السيئة في المحافظة 
هي جزء من تبعات األزمة العامة التي 
عصفت بالبالد ألكثر من عام مضى، 
فالحقيقة ان البدء بمعالجة الملف األمني 
في المحافظة سيحد من تواصل أعمال 
البسط والبلطجة على األراضي والمرافق 
العامة والخاصة، وسيوفر فرصًا حقيقية 
إلعادة االستثمار ومواصلة أعمال البناء 
والتشييد في المشاريع التي تم إيقافها 
بسبب الفوضى.. كما سيمكن من إعادة 
فتح الشوارع والطرق المغلقة وسيوفر 
مناخًا صحيًا الستعادة استمرار الدراسة 
في المحافظة بطريقة سلسة خاصة 
لو تم عمل حل للنازحين الذين حولوا 
ال��م��دارس إل��ى مساكن لهم.. فالملف 
األمني ومعالجته في محافظة عدن هو 
أهم الملفات، وفي ذات الوقت أصعبها 
وأكثرها تعقيدًا على االط��الق.. وعليه 

وألننا نعرف ويعرف غيرنا ان معظم 
والمجلس  لتنفيذي  ا لمكتب  ا ء  أعضا
المحلي هم أعضاء في المؤتمر الشعبي 
العام واألخ العزيز وحيد علي رشيد هو 
من حزب اإلص��الح وألننا نعيش زمن 
التوافق وحكومة التوافق، فالمفروض 
ان يتكاتف المؤتمر الشعبي العام مع 
اإلصالح للعمل معًا كفريق واحد وبروح 
مسئولة واحدة لتحقيق عملية إصالح 
حقيقية تمس كل األمور والقضايا التي 
وشخصية  حزبية  »لخبطة«  شهدت 
أثناء األزمة وحتى بعد حلها مع األسف.. 

المواطن في عدن يأمل أن يشاهد بأم 
عينيه المؤتمر واإلصالح يتنافسون على 
خدمة الوطن ومواطنيه عمومًا، وعلى 
خدمة محافظة عدن ومواطنيها على 

وجه الخصوص.
اليوم نقول إننا سمعنا أصوات التباكي 
على ع��دن وت��ردي أوضاعها، سمعنا 
أص��وات التباكي التي اطلقها المؤتمر 
واإلصالح والحراك والشباب والمشترك 
في مرحلة ماضية.. واليوم الفرصة 
سانحة ان يبذل كل الذين تباكوا على 
عدن كل جهودهم لخدمتها سواًء أكانوا 
مسئولين أو مواطنين، ألن عدن اليوم 

تحتاج لجهد الجميع دونما اسثناء.
بقي أن نقول إن على المحافظ والمكتب 
التنفيذي والمجلس المحلي بعدن جدولة 
القضايا المراد حلها، والبدء بالعمل مهما 
كانت البداية بسيطة.. ف�»خير أن نشعل 

شمعة بداًل من أن نلعن الظالم«..
مبروك لألخ العزيز وحيد رشيد وخالص 

األمنيات له بالنجاح وكل التوفيق..

نصيحة لوجه اهلل
أتوجه لألخ العزيز وحيد علي رشيد 
بنصيحة خالصة لشخصه الكريم لوجه 
اهلل إذ نقول له إنكم تعملون تحت المجهر 

فعدن كلها تتابع عملكم الذي نثق أنه 
سيكون ايجابيًا في معظمه بإذن اهلل 
وعليه نتمنى أن ال تستعجلوا في اتخاذ 
قرارات لها طابع حزبي  أكثر من كونها 
قرارات مهنية خالصة.. ونتمنى أن يتسع 
صدركم للجميع وأن تستمعوا من الجميع 
ثم تقرروا ما ترونه مناسبًا.. ونتمنى أن 
تصبروا وتصابروا ألن التركة ثقيلة 
والمشاكل ال حصر لها.. ولكن عليكم 

وعلى مثلكم تعقد اآلمال..
أخ��ي��رًا.. أشركوا الناس في عملكم، 
قربوا أهل العلم والدراية والمعرفة.. 
وابتعدوا عن جلساء السوء، وما أكثرهم 

في عدن مع األسف.

للتأمل
- ألبناء عدن الذين يريدون لها كل 
الخير، ندعوهم للعمل مع المحافظ حتى 

نحقق لعدن الخير.
- المحافظ ليس ساحرًا يستطيع حل 
المشاكل بعصا سحرية مالم يقف أبناء 

عدن مع محافظهم ومحافظتهم.
- يد واحدة ال تصفق.. عبارة نوجهها 
للمكتب التنفيذي والمجلس المحلي وكل 

أبناء عدن ألنهم يشكلون اليد الثانية.

محافظ عدن.. الواقــع والمطـلوب

محمد علي سعد

علي الثاليا

تتجلى عظمة الرجال من خالل األحداث 
يصنعونها  لتي  ا لعظيمة  ا ريخية  لتا ا

والمواقف التي يسجلونها..
لقد قدم الزعيم علي عبداهلل صالح أنموذجًا رائعًا 
وفريدًا في مضمار الزهد والقناعة ، وقدم درسًا 
مهمًا في فنون القيادة الناجحة وفي دبلوماسية 

اإلدارة الحكيمة.
فقد كان الربان الماهر الذي قاد سفينة الوطن إلى 
بر األمان رغم األعاصير الخارجية واألمواج الداخلية 
العاتية بما فيها تلك األموال المدنسة التي كانت 
تدفع من قبل قوى خارجية كانت تحلم بجعل اليمن 

ممزقًا ومحتربًا و غارقًا في بحر من دماء أبنائه.
لكن الزعيم الفذ استطاع بحكمته وحنكته السياسية 
أن يفشل كل المؤامرات الداخلية والخارجية وان 
يكسر شوكة أعداء الوطن ويعري المتآمرين ويكشف 
الوجه القبيح للقوى والعصابات االنقالبية ويفضح 
مخططاتها التآمرية التي كانت تستهدف المساس 
بالوطن وأمنه واستقراره وبالثورة والوحدة والحرية 

والديمقراطية .
أثبت الزعيم علي عبداهلل صالح للعالم اجمع ان 
السلطة تعتبر بالنسبة له مغرمًا وليست مغنمًا، 
حيث ترك السلطة وهو يحمل همًا وطنيًا وشعبيًا 
تجلى بوضوح من خالل نقله لزمام األمور بطريقة 
ديمقراطية أرسى عبرها تقليدًا سياسيًا لم يشهد 

له التاريخ مثياًل.
وبالتالي فإن الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام يعد-بال منافس-استثناء 

نادرًا في مضمار القيادة الحكيمة في تاريخنا.
وليس جديدًا أو غريبًا على زعيم بحجم علي 
عبداهلل صالح ان يصنع انجازًا سياسيًا وديمقراطيًا 
بهذا الحجم من الفرادة والريادة وبهذا القدر من 
الشجاعة والزهد والحرص على إنقاذ البالد وأبنائها 
من مخططات األعداء وتجنيب الوطن مآالت مطامع 

االنقالبيين والمتآمرين على الوطن والثورة والوحدة 
والديمقراطية. 

نعم.. ومثلما بدا الرئيس الصالح مستبساًل بحياته 
مضحيًا بروحه منذ يوم 1978/7/17م  حين هرب 
الجميع من السلطة ومن تحمل المسئولية ويفرون 
منها كالفرار من الحريق.. عندما كان الكرسي سمًا 
منفوثًا ولحدًا منبوشًا ..حين كان الكرسي منونًا 
محدقًا وموتًا محققًا.. حينها.. وهب الزعيم روحه 
وحياته في سبيل انقاذ الوطن من االرتداد الى ما 
قبل 26سبتمبر 1962م، وتداركًا النزالقه في 
هاوية االنقسام والتمزق والفرقة واإلحتراب الذي 

لم يكن يخلو منه شبر واحد من أرض الوطن«.
فرعته عناية الخالق وحمته عين اهلل التي ال تنام 
وحرسته شجاعته التي ال تضام ، حتى بنى وطنا 
وشيد بلدًا ووحد اليمن  وجعل اسمه عاليًا في السماء 
وحقق كثيرًا من اإلنجازات العظيمة والخالدة التي ال 

يتسع المجال لذكرها في هذه العجالة.
ان الزعيم علي عبداهلل صالح الذي ضحى بنفسه 
وغامر بحياته وأمسك بزمام األمور يوم كان الجميع 
يهربون ويفرون من الكرسي، هاهو اليوم وبنفس 
القدر من الشجاعة والشموخ والتضحية واإلباء يترك 

السلطة بعد ان بات الجميع متهافتًا عليها .
نعم لقد سلم السلطة وهو زاهد عنها ..سلمها 
والهم الوطني يسكنه.. سلمها وهو يستوطن قلوب 
الماليين من أبناء شعبه الذين يدركون جيدًا من هو 

الزعيم علي عبداهلل صالح بالنسبة لهم.
سلمها وهو يحمل تاريخًا نضاليًا وبطوليًا ناصع 
البياض.. سلمها حقنًا للدماء ودرءًا للمفاسد وتجنبًا 
لويالت الحرب األهلية والصراعات التي كانت قاب 

قوسين أو أدنى.
سلم السلطة لأليادي اآلمنة التي ستحافظ على 
اإلنجازات وتصون المكاسب التي حققها هذا الزعيم 

التاريخي.
ان منجزًا تاريخيًا عظيمًا سجله الزعيم علي عبداهلل 
صالح وهو يترك السلطة أذهل العالم وسيضاف إلى 
سجل انجازاته التاريخية الخالدة.. التي تعد تاريخًا 

بحد ذاتها..

 لكن هذا المشروع لم يتحقق وانتهى األمر بتسوية 
سياسية وقع عليها اللقاء المشترك بمنطق »مكره أخاك 
ال بطل« وحصلوا بموجب هذه التسوية على نصف مقاعد 
الحكومة، لكن يبدو ان حصولهم على نصف الحكومة 
لم يكن محققًا ألهدافهم ألن هناك عوائق تحول دون 
تحقيق أهدافهم وطموحاتهم التي يريدون تنفيذها 
سواء في تعيينات او سياسات خاصة بهم، ومن ضمن هذه 
العوائق التي يعتبرونها عوائق أمام تنفيذ مخططاتهم 
هي السلطة المحلية المنتخبة سواء في المحافظات او 
المديريات والتي تم انتخابها في 2001م للمرة االولى 
وفي 2006م وفقًا لقانون السلطة المحلية النافذ 
وتمارس هذه السلطات صالحياتها وفقًا للقانون، ومن 
هناك نالحظ ان هناك استهدافًا واضحًا للسلطة المحلية 
يقوده وزراء المشترك في حكومة الوفاق الوطني والذي 
ظهر في صورة قرارات تكرس مبدأ المركزية وتصادر 
ارادة الناس وحريتهم، في ادارة شئونهم كما ظهر هذا 
االستهداف شكل واضح من خالل وزير التربية والتعليم 
المعروف بأخوانيته المتشددة حتى النخاع والذي أطل 
علينا في عدد من القنوات الفضائية وهو يتحدث بكالم 
نظري عن التربية والتعليم واشكالياتها حيث اعتبر ان 
السلطة المحلية من ضمن االشكاليات التي تواجه 

التعليم.
 هذا التركيز من قبل الوزير على السلطة المحلية 
الينطلق من دافع موضوعي وإنما يعبر بشكل حقيقي 
عن مشروع ايديولوجي لدى الوزير والحزب الذي ينتمي 
اليه أكثر من انتمائه الى الوطن، ويريدون ان يسقطوا 
هذا المشروع على االجيال في المدارس من أجل اعادة 
صياغة أفكارهم وتصوراتهم وفقاًَ لمشروع الحزب الذي 
ينتمي اليه الوزير ولهذا فإن كالم وزير التربية والتعليم 
عن السلطة المحلية كإشكالية يدل على أنهم يعتبرون 
السلطة المحلية العائق الحقيقي أمام تنفيذ مشروعهم 
االيديولوجي الذي يريدون فرضه على ابنائنا ليقتلوا 
فيهم روح التفكير واالب��داع والحرية واالنتاج والقيم 

الوطنية حتى يصبحوا مجرد مسوخ وكائنات مسلوبة 
االرادة والتفكير كالببغاوات يحركونهم كيفما يريدون 
ويسوقونهم كقطعان الماشية إلى أية جهة يريدون ألن 
التربية والتعليم كانت ومازالت بالنسبة لالخوان في حزب 
التجمع اليمني لفقه الضرورة هدفًا اساسيًا ومناخًا خصبًا 
لزرع واستقطاب عناصرهم وتفريخهم كما كانوا يعملون 
أيام المعاهد العلمية التي كانت بالنسبة لهم الحاضنة 
الحقيقية لتفريخ واستنساخ عناصرهم وكوادرهم 
الحزبية حتى تم الغاؤها بقرار جمهوري فكان قرار االلغاء 
بمثابة صدمة قوية لهم ولمشروعهم األيديولوجي، 
وهاهم اليوم يقفون على هرم وزارة التربية والتعليم 
ويريدون ان يعيدوا الكرة ويستغلوا وجودهم على رأس 
الوزارة لخدمة مشروعهم االيديولوجي وهذا المشروع 
اليمكنهم تحقيقه إال من خالل تغيير مديري المدارس 
غير المنتمين الى حزبهم بآخرين منتمين لنفس الحزب 

الذي ينتمي إليه وزير التربية.
والشك ان السلطة المحلية في المحافظات والمديريات 
تشكل لهم عقبة واضحة في هذا المجال وتحول دون 
تنفيذ قراراتهم التي يصدرها وزير التربية والذي يريد 
ان يعين مديرين للمدارس وقد قام بالتدخل في هذه 
التعيينات في عدد من محافظات الجمهورية متجاوزًا 
في ذلك كل الصالحيات للمسئولين المباشرين عن تلك 
القرارات وفقًا للتدرج الوظيفي الذي حدده القانون، فكان 
االحرى بالوزير أن يتكلم عن المشكالت الحقيقية التي 
يعاني منها حقل التعليم وساهمت في تدنيه ويبحث عن 
الحلول والمعالجات الكفيلة بحل هذه المشكلة بتضافر 
كل الجهود المحلية والرسمية والشعبية ومن ضمنها 
السلطة المحلية والتي الشك بأن الدور األكبر يقع عليها 
في حل مشكالت التعليم، اضافة الى ما قامت به من 
انجازات كبيرة في حقل التربية والتعليم والمتمثل في 
بناء المدارس وتوفير تجهيزاتها في كل قرية ومنطقة، 
ولكن وزير التربية يأبى إال ان يعتبر السلطة المحلية كجزء 
من المشكلة وليس جزءًا من الحل وذلك لغرض في نفس 

يعقوب ومن أجل تنفيذ أجندة خاصة به وبحزبه وليس 
لألمر عالقة بحقل التعليم ال من قريب وال من بعيد، ومن 
هنا فإننا نؤكد ان هناك مشروعًا خاصًا يجري االعداد 
له وتنفيذه من أجل تقويض صالحيات واختصاصات 
السلطة المحلية ومصادرة حرية الناس واختيارهم 
في ادارة شئونهم، يقود هذا المشروع عددًا من وزراء 
المشترك وعلى رأسهم وزير التربية والتعليم.. هذا 
المشروع يتم تنفيذه في حقل التربية والتعليم من خالل 
عدد من الوسائل سواء عن طريق التعيينات والقرارات او 
من خالل الدفع بعناصرهم الحزبية من طلبة وطالبات 
المدارس وتحريضهم للقيام بعمل مظاهرات واحتجاجات 
ضد مدرسيهم ومديريهم كما حصل في عدد من مدارس 
أمانة العاصمة وتعز وغيرها من المحافظات والمدارس 
بصورة مؤسفة وال أخالقية تسعى الى هدم كل القيم 
واألخالقيات التي ينبغي ان تسود بين الطالب ومعلميهم 
من االحترام والتقدير ألن هذه الصلة الغائبة بين المدرس 
وطالبه اذا جرى هدمها فإنها بالشك ستنتج لنا جياًل 
متجردًا من المبادئ واألخالق والقيم المثلى، ألن هذه 
القيم إذا تم هدمها بين الطلبة ومدرسيهم ومديريهم 
فال فائدة من التربية والتعليم اساسًا ألن التربية والتعليم 
قامت على أساس تحقيق وغرس هذه المبادئ  واألخالق 
والقيم في نفوس األجيال، فإذا كان وزير التربية والتعليم 
يحرض على قيام هذه االحتجاجات داخل حقل التربية 
والتعليم بين المدرسين وطالبهم وينسف كل القيم 
والمبادئ التي قامت على أساسها التربية والتعليم من 
أجل تحقيق أهداف حزبية خفية.. فال فائدة من تعليم 
أبنائنا، إذا وصل التعليم الى درجة عدم احترام قداسة 
العالقة بين المدرس وطالبه خدمة ألغراض حزبية، فأقم 
على التربية والتعليم وعلى أخالق أجيالنا مأتمًا وعوياًل 
وستظل خيانة تاريخية في حق االخالق والقيم والمبادئ 
واالجيال سيسجلها التاريخ على صفحاته السوداء بحق 
وزير التربية والتعليم والحزب الذي ينتمي اليه ويشجع 

مثل هذه األفعال.

زعيمٌ بحجم وطـن

 ليس هناك شك بأن التسوية السياسية التي تمثلت في صيغة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية كانت بمثابة 
الحل السلمي للخروج من األزمة الطاحنة التي كادت ان تعصف بالبالد الى أتون الحرب االهلية حيث وقع على المبادرة 
جميع األطراف، لكننا ندرك تمام االدراك بأن هذه التسوية السياسية لم تكن خيارًا وهدفًا بالنسبة للقاء المشترك 
وخصوصًا حزب االصالح ألن المبادرة الخليجية لم تحقق لهم الحد األدنى من أهدافهم التي سعوا لتحقيقها منذ 
بداية األزمة والمتمثلة في اسقاط النظام بكل مؤسساته وأجهزته المختلفة على غرار ما حدث في ليبيا ليتمكنوا بعد 
ذلك من اعادة صناعة الهوية اليمنية وفقًا لمشروعهم االيديولوجي االخواني بعد امساكهم بكل مفاصل الدولة 

المدنية والعسكرية وحل المؤتمر الشعبي العام.

سمير النمر


