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> كرمت وزارة التربية والتعليم أمس 
750 معلمًا ومعلمة من مختلف محافظات 

ال��ج��م��ه��وري��ة في 
االح��ت��ف��ال السنوي 
الذي تقيمه ال��وزارة احتفاًء 
بيوم المعلم والذي عقد هذا 
العام تحت شعار »التعليم 
ه��و االس��ت��ث��م��ار الحقيقي 

للتنمية«..
وفي الحفل ال��ذي حضره 
رئيس ال���وزراء وع��دد من 
أع��ض��اء ح��ك��وم��ة ال��وف��اق 
ُألقيت عدد من الكلمات من 
قبل رئيس الحكومة ووزير 

التربية والتعليم ووكيل الوزارة لقطاع التعليم 
نوهت في مجملها بالدور الريادي الذي يلعبه 

المعلمون في بناء األوطان وما يتوجب على الدولة 
من اهتمام بهذه الشريحة ذات الرسالة السامية 
كونه- أي المعلم- يُعد رافعة علمية 

وثقافية وأخالقية للناشئة وللمجتمع.
كلمة عن  المهرجان  لقيت في  ُأ كما 
المكرمين اثنت على هذه اللفتة الكريمة 
التي تدفع المعلمين إلى بذل الجهود في 

مهامهم الوطنية..
ودعت كلمة المكرمين كافة المعلمين 
إلى بذل المزيد من العطاء ونبذ ثقافة 
المصلحة  وتغليب  ل��ت��ط��رف  وا لعنف  ا
الوطنية على المصالح الشخصية والحزبية 

الضيقة.

عبر رئيس االتحاد الدولي للصحفيين 
الشديدة  صدمته  ع��ن  بوملحة  جيم 
واستيائه البالغ لما تعرضت له وكالة 
األنباء اليمنية )سبأ( من اعتداء وتخريب خالل 

األحداث التي شهدتها بالدنا في العام الماضي.
وقال عقب زيارته السبت لمبنى الوكالة: »ما 
شاهدته من دمار في وكالة سبأ شكل صدمة 
كبيرة جدا لي ومبعث استياء بالغ ويعتبر جريمة 

بحق الصحافة والصحافيين بشكل عام«.
وأعرب رئيس االتحاد الدولي للصحفيين عن 
أمله في أن تعطي الحكومة األولوية خالل هذه 

الفترة إلعادة العمل في الوكالة في أقرب وقت 
ممكن وبشكل أفضل مما كان عليه مهنيا وفنيا 

لما فيه خدمة الصالح العام.
وكان رئيس االتحاد الدولي للصحفيين أطلع 
خالل زيارته لمبنى الوكالة ومعه منسق االتحاد 
الدولي للصحفيين في الشرق األوس��ط منير 
الزعرور، على حجم األضرار التي لحقت بمبنى 
الوكالة وتجهيزاتها جراء االعتداء المسلح الذي 
تعرضت له في مايو من العام الماضي من قبل 
عصابات أوالد األحمر األمر الذي أخرجها عن 

الجاهزية.

رئيس االتحاد الدولي للصحفيني:الرتبية تكرم 750 من منتسبيها يف يوم املعلم

تدمري وكالة سبأ جريمة بحق الصحافة 

إلى فترة قريبة كانت مسألة العالقة بين 
االخوان المسلمين في اليمن »حزب االصالح« 
بتنظيم القاعدة، داخل البالد وخارجها أمر 
محل جدل، قبل ان تتضح الحقائق الناصعة 
من خالل العامين الماضيين وحرب الدولة 

على هذا التنظيم..
جماعة اخ��وان اليمن الممثلة في حزب 
»االصالح« تنكر ذلك بشدة متناسية عمدًا أو 
عن جهل ان العيون في الداخل والخارج ترصد 
كل شاردة وواردة، وبالوثائق والمستندات 
في األجهزة االعالمية المرئية والمسموعة 
والمقروءة، وعلى الشبكة العنكبوتية.. 

وغيرها من الوسائل االعالمية المتطورة.
وبالعودة ال��ى موضوعنا االساسي نجد 
أن االحاديث الكثيرة والمتكررة التي راجت 
خالل الفترة الماضية في الدوائر السياسية 
واجهزة االعالم المحلية والدولية واالقليمية، 
كانت في مجملها تربط بين تنظيم القاعدة 
والتجمع اليمني لالصالح، وسنجد ان لها ما 
يبررها بالنظر الى االرتباط التنظيمي لكثير 
من قتلى ومعتقلي »تنظيم القاعدة« وجماعة 

»أنصار الشريعة« التابعة لها بالتجمع اليمني 
لالصالح، فضاًل عن ان قيادات اصالحية 

كبيرة وفرت مالذًا آمنًا لعناصر القاعدة.
وهنا النتحدث - مثاًل - عن عالقة قيادات 
من حزب االصالح بالقاعدة مثل عبدالمجيد 
الزنداني الذي هو غني عن التعريف كونه 
أحد المؤسسين لهذه العالقة وفي وقت 
مبكر بدأ من أفغانستان وتحديدًا مع زعيم 
التنظيم اسامة بن الدن، وال الحديث عن 
عالقة المتمرد علي محسن المطلوب إلدواره 

المشبوهة في عمليات للقاعدة.
 وال عن قيادات اصالحية اخرى، مثل اآلنسي 
وبعض جهال األحمر وقحطان التي نادت 
مؤخرًا وعالنية بالتحاور مع »تنظيم القاعدة« 
ورحبوا به على مقاعد الحوار الوطني.. لكن 
الحديث عن قيادات »اصالحية« ربما تكون 
أكثر فاعلية وخطورة في عالقتها مع تنظيم 

القاعدة من تلك األسماء التي سبق ذكرها.
دعونا نرجع الى الهجوم ال��ذي استهدف 
»تنظيم القاعدة« يوم 14 اكتوبر من العام 
الماضي في مديرية عزان بمحافظة شبوة 

حيث قتل المصري ابراهيم محمد صالح 
البناء مسئول اعالم القاعدة كما جاء في 
وسائل االع��الم »وال��ص��واب ان��ه مسئول 
مخابرات التنظيم« وقتل ايضًا عبدالرحمن 
ان��ور العولقي، وش��اب آخ��ر يدعى احمد 
عبدالرحمن العولقي، كما قتل آخرون، من 
بينهم صالح بن طعيمان وابنه جالل، وهما 
من قبائل آل طعيمان بمأرب وينتميان الى 

»التجمع اليمني لالصالح«.
وللتأكيد في هذا المنحى علينا االشارة الى 
أن قتل أنور العولقي، في مديرية رغوان 
بمحافظة مأرب في 30سبتمبر من العام 
المنصرم، وكان أنور العولقي والذين قتلوا 
معه وآخرون جرحوا في هجوم ذلك اليوم 
متوجهين ال��ى منطقة جبلية في رغ��وان 

لالجتماع بعناصر القاعدة هناك..
وأكدت معلومات صادرة عن مصادر أمنية 
وقبلية في مأرب والجوف، ان أنور العولقي 
كانوا  التي قتلت معه،  القيادات  وبقية 
يعيشون في محافظة الجوف، منذ أكثر من 
شهر، حيث قدم أنور العولقي اليها من شبوة 

ليكون قريبًا من األحداث التي شارك فيها 
تنظيم القاعدة في الجوف ومأرب ونهم.. 
وكان أنور العولقي ورفاقة يتنقلون بين ثالث 
مناطق تكفل قياديون اصالحيون بتوفير 
مالذ آمن فيها، كما كانوا ضيوفًا على عضو 
القاعدة خميس صالح عرفج في قرية الخسف 
بالجوف، وينتمي خميس عرفج لحزب التجمع 
اليمني لالصالح، وق��د رشحه الحزب في 
االنتخابات النيابية 2003م وكانت منطقة 
األمان الثانية مزرعة الشيخ أمين العكيمي 
عضو في مجلس النواب وقيادي في التجمع 

اليمني لالصالح.
ولن نذهب بعيدًا عندما نستحضر االحداث 
والمشاهد في الفترة الماضية سنجد ايضًا ان 
أمير تنظيم القاعدة بمديرية أرحب الذي قتل 
في وقت سابق، ويدعى محمد احمد الحنق، 
كان عضوًا في حزب االصالح، وابنه محمد 
الذي يرابط ويقاتل في أرح��ب، الى جانب 
المتطرف منصور الحنق عضو مجلس النواب، 

وهما اآلخران عضوان في حزب االصالح.
لقد شهدت األي��ام واألسابيع الماضية 
حربًا ضروسًا بين أبطال القوات المسلحة 
والمليشيات والجماعات الشعبية ضد تنظيم 
القاعدة في المناطق الجنوبية، والذي كان 
نتيجته- بحسب مصادر أمنية وعسكرية 
-سقوط المئات من القتلى والعشرات من 
الجرحى في صفوف مايسمى ب��»أنصار 
الشريعة« التابع لتنظيم القاعدة االرهابي، 
حيث اش��ارت مصادر أمنية واستخباراتية 
محلية ودولية واقليمية الى انتماء العديد 
منهم الى جماعة االخ��وان المسلمين في 
اليمن المسمى تحت الفتة »التجمع اليمني 
لالصالح« ومنهم مصعب بن مبخوت عبود 
الشريف وهو ابن رئيس المكتب التنفيذي 
لحزب االصالح بمحافظة مأرب وعلي مبارك 
فراس عضو التجمع اليمني لالصالح، وأمير 
تنظيم القاعدة بمديرية صرواح وعايض 
الشبواني، وعوض محمد صالح الشبواني، 
وسعيد احمد غريب، وقتلى آخرون يجمعون 
بين حزب التجمع اليمني لالصالح وعضوية 

تنظيم القاعدة.
تلك الدوائر االعالمية والصحافية المحلية 
والدولية واالقليمية اكدت في تقاريرها ايضًا 
تلك العالقة الحميمة بين جماعة »االخوان 
المسلمين« و»ح��زب االص���الح« وجماعة 

تنظيم القاعدة االرهابي.

ال داعـــي للحــرب والتضحيـات

ابحثوا عن »القاعدة« في »االصالح«!!
إلى فترة قريبة كانت مسألة العالقة بين االخوان المسلمين في اليمن »حزب االصالح« بتنظيم القاعدة االرهابي، 
داخل البالد وخارجها أمر محل جدل، قبل ان تتضح الحقائق الناصعة من خالل العامين الماضيين وحروب النظام 

عبدالفتاح االزهريالسياسي على هذا التنظيم االرهابي :

   أسامة الشرعبي

المتمرد الوطني 
الغيور!!!

> المتمرد علي محسن خ��رج علينا 
م��ؤخ��رًا  في تصريحات صحافية وهو 
يتحدث بلسان األنبياء ويتقمص شخصية 
الشرفاء المخلصين األوف��ي��اء للشعب 
والوطن، ناسيًا أو متناسيًا ان ذاكرة هذا 
الشعب األبي مازالت قوية متقدة، تحفظ 
جيدًا سيرة األحداث وتعرف تمامًا من كان 
وراء األحداث المؤسفة التي استمرت ألكثر 
من عام ومن يقف وراء التأجيج وتسعير 
النيران وقتل وحبس وتعذيب األبرياء من 

أبناء هذا الشعب الصابر الصامد.
يا لسخرية القدر المتمرد يصرح ويدعو 
ان تكون القوات المسلحة بمنأى عن 
االستقطاب والتحزب.. ويقول ايضًا 
- هكذا وب��دون حياء- ان��ه مجرد قائد 
عسكري يخضع للقيادة العليا ولقيادة 
وزارة الدفاع وبدورنا نتساءل يا ترى على 
من يريد المتمرد ان يضحك ويكذب.. 
على الشعب.. على الوطن.. على التاريخ.. 

أم على نفسه..؟
ألم يكن علي محسن هو أول من تمرد 
عن القوات المسلحة.. بل هو الوحيد 
داخل هذه المؤسسة العسكرية الذي 
مارس عملية االستقطاب والتحزب محواًل 
الفرقة من وحدة عسكرية الى ضيعة 
خاصة به جاعاًل الغالبية العظمى من 
منتسبيها هم من حزب سياسي بعينه، 
األمر الذي تحرمه وتجرمه قوانين ولوائح 
المؤسسة العسكرية والقسم العسكري 
العظيم الذي أداه وكل قيادات وافراد 
فرقته.. وقبل ذلك هو ما يمنعه الدستور 
وقوانين العمل السياسي الديمقراطي 
التي انتهكت جميعها واستبيحت من 
اللواء المتمرد وكل من سار معه من 
قيادات وجنود هم شركاء في هذا الجرم 
الذي ادخل البالد في مآٍس غير مسبوقة 

في تاريخنا الحديث.
المتمرد علي محسن الذي حاول ان يبرئ 
نفسه من الدماء كبراءة الذئب من دم ابن 
يعقوب كما تصور له نفسه، يقول- وبكل 
براءة ايضًا- انه على استعداد ان يغادر 
موقعه اذا ما قررت القيادة العليا ذلك 
وانه على تعاون تام مع اللجنة العسكرية 
األمنية ولن يعوق عملها وسيلتزم بكل 

توجيهاتها.. 
األمر الذي يدعونا للتساؤل واالستغراب 
مجددًا إذا كان صاحبنا صادقًا وجادًا فيما 
يقول لماذا لم يغادر موقعه ويرحل بعد 
االنتخابات الرئاسية بحسب االتفاق؟؟ 
وان كان صادقًا حقًا هل هو في حاجة 
النتظار اللجنة العسكرية االمنية؟، فلماذا 
لم يمتلك شجاعة العسكر واقدامهم 
بااللتزام باالتفاقيات طواعية بأن يعيد 
الفرقة الى ثكناتها كاملة قبل ان يتنحى 
بداًل من البسط على مساحة واسعة من 
قلب العاصمة وتعطيل مصالح الناس 
واقالق امنهم وسكينتهم بعد ان ذاقوا 
والجرحى  القتلى  ل��وي��الت بسقوط  ا
والمسجونين المعذبين في معتقالت 

الفرقة.
ال��م��دع��و ع��ل��ي محسن وم���ن خ��الل 
تصريحاته االخيرة يعيد التأكيد على 
ال��ت��زام��ه اس��ل��وب ال��م��راوغ��ة وال��خ��داع 
والضحك على الذقون واللعب بالوقت 
حتى تحقيق مصالحه الحزبية والشخصية 
الضيقة على حساب الشعب والوطن.. 
كيف ال ولم يعرف قط انجازًا  وطنيًا واحد 
يذكر له، يحفظه التاريخ ويعيش في 
ذاكرة ووج��دان الشعب ألن ذلك يحتاج 
لقادة وزعماء تاريخيين ال أشخاص هم 
في االساس مجرد عابرين ال خالدين ألن 
الزمن والظروف وحدهما من وضعهما في 
تلك المواقع وان سميت مجازًا بالمواقع 

القيادية.


