
االثنين : 6 / 5 / 2013م 17
 الموافق :24 / جماد آخر / 1434هـ 

العدد: )1660(

عبدالغني عبداهلل الحمادي

الصراع بين البناء والهدم

إن العملية التعليمية تقوم على ركائز ومقومات   
أساسية بدون ذلك فالتعليم ال يساوي شيئًا، أهم تلكم 
الركائز هي المعلم العمود الفقري للعملية التعليمية التربوية 
.. هذا المعلم اإلنسان باع نفسه رخيصة من أجل أبناء وطنه، 
فهو كالشمعة تحترق لتنير درب اآلخرين، من تحت يديه 
تخرج الطبيب والمهندس واألكاديمي والضابط والجندي، ال 
أحد ينكر ذلك الجميل إال جاحد وجاهل، فهو لبنة أساسية في 
المجتمع، فالواجب علينا جميعًا صغيرًا وكبيرًا شيوخًا وشبابًا 
االهتمام بهذا اللبنة ما دام لها ثقلها في المجتمع وعطاؤها 
المستميت والمثمر لدى أبنائنا، فدائمًا ما يحلم أن يرى علمه 
يشع في جبين مخرجاته، فشمس علومه وثقافته ال تغيب 
أبدًا، فالجندي يحمي الوطن من أي عدوان خارجي أو ضد من 
تسول له نفسه المساس بمنجزات الوطن وأمنه واستقراره 
ووحدته الغالية علينا جميعًا والمعلم وفي حجرة الدراسة يدافع 
عن الوطن بغسل الشوائب العالقة والمعششة والراكدة في 
عقول البعض.. شوائب كانت انفصالية أو قاعدية أو مناطقية 
أو غيرها ويغرس الوالء الوطني في نفوس أبنائه ويحببهم 
فيه، والحفاظ على وحدة الوطن التي تعد مفخرة لنا كيمنيين 

ومفخرة كل عربي بين شعوب العالم.
فطبشور المعلم يغازل رشاش الجندي فيمتزجان معًا ليكونا 
هدفًا واحدًا وداعيًا واحدًا - اهلل- الوطن - الثورة - الوحدة - 
األمن - االستقرار - إذًا فالواجب علينا جميعًا دولة ومجتمعًا 
حكامًا ومحكومين االهتمام به وإعطائه حجمه ومسؤولياته، 
فعلى الدولة أن ترعاه وتؤمنه في مسكنه وإعطائه حقوقه 
الكاملة ليكون آمنًا ومستقرًا، أما المجتمع المدني فاحترامه 
له في بيته وفي مقر عمله وفي الشارع وال يتأتى ذلك اال 
بالنصح والتوعية، فالرجل في بيته وبين أفراد أسرته ينزله 
فيهم منزلة عظيمة ويأتي دور المسجد والمؤسسات الثقافية 
وغير الثقافية عند ذلك يشعر المعلم أنه قد حظي باحترام 
فسيكون عطاؤه مستمرًا وناجحًا أتمنى من أطياف المجتمع 
ذلك والعكس هو الصحيح، فاالقتحامات لدور العلم بهدف 
النيل من هذا المعلم أو ذاك لدليل على أن المجتمع  مازال 
يجهل األهمية العظمى التي وضعت على عاتق هذا المربي 
االنسان، وهنا يتجلى الصراع بين البناء والهدم والغريب 
أن أجهزة األمن تتعامل مع مثل تلك القضايا الساخنة بال 
مسؤولية وبال مصداقية ونست أو تناست أنها من مخرجاته 

وتتلمذوا على يديه.
ومما الشك أن القصور في أدائه راجع الى انه يشعر بأن 
المجتمع ووجهاء المجتمع الذي ينتمي اليه وبعض أصحاب 
المناصب السياسية والحزبية عند تعاملهم مع بعض القضايا 
التربوية التي تواجههم غير منصفين فينحازون ويميلون مع 
الطرف اآلخر لشيء في نفس يعقوب مما يؤدي ذلك األثر 
النفسي الكبير والمؤثر لدى المعلم فيولد رغبة عميقة في 
النفوس باالنتقام الشامل والتدمير الفكري والثقافي ونكون 
بذلك قد قضينا بأنفسنا على مربي االجيال وصاقل عقولهم 
حينها يصاب المجتمع بالعقم الفكري والثقافي ويغرق أبناؤنا 

ونغرق جميعًا في وحل الجهالة.
ومن المؤسف حقًا أن بعض التربويين قد انجروا خلف الوجهاء 
وبعض من أصحاب المناصب ربما من منطلق معتقداتهم 
الحزبية فنسوا أو تناسوا الجانب التربوي فأفقدهم هذا 

التدخل مصداقيتهم.
ولو عرج بنا الى أية دولة عربية أو أجنبية  ونظرنا الى تلك 
المجتمعات كيف تتعامل مع المعلم لوجدنا الفرق الكبير 

والكبير.
فاألمل في مجتمعنا وإعالمنا كبير في التوضيح والتنوير 

بأهمية هذا المربي.

سقطت أج���زاء م��ن س��ور م��درس��ة ردف��ان   
األساسية في حي السنينة بأمانة  العاصمة 
جراء انهيار صخري حدث الخميس الماضي أثناء 

هطول األمطار الغزيرة.
وق��ال شهود عيان بأنه ال توجد أي أض��رار في 
أوساط الطالب نظرًا لخلو المدرسة منهم، حيث 

اصطدمت الصخور بالسور في الثالثة عصرًا.
وناشد أهالي حي السنينة بمديرية معين الجهات 
المختصة في أمانة العاصمة بسرعة إصالح األضرار 

التي تعرضت لها مدرسة ردفان.
 ويخشى األهالي على أبنائهم من حدوث انهيارات 
مماثلة للصخور تؤدي لهدم ما تبقى من السور 

المعرض للسقوط في أية لحظة.
واقترح بعضهم -في اتصال للصحيفة- بتدخل 
مكتب التربية باالمانة إليقاف العملية التعليمية في 

مدرسة ردفان حتى يتم احتواء الموقف.
الجدير ذكره أن المدرسة تقع تحت أحد جبال وادي 

الطلح.

االنهيارات الصخرية تهدد طالب مدرسة ردفان بالسنينة

وقالت اللجنة في تقريرها إن قرية منظر تعرضت 
العتداءات متكررة في فترات سابقة إال أن االعتداء 
األخير كان أكثر ترويعًا وإض��رارًا بالمواطنين 
أط��ق��م عسكرية  ق��ام��ت  وممتلكاتهم عندما 
مستخدمة أنواعًا مختلفة من األسلحة والجرّافات 
بمهاجمة القرية واالعتداء على أهلها بالضرب 
المبرّح وسحب واعتقال بعضهم، بل وصل األمر 
ببعض الجنود إلى أن حاولوا جرّ امرأة لحملها على 
أحد األطقم لوال تدخل المواطنين وكل ذلك بغرض 
ضم تلك األراضي الخاصة بالمواطنين وما عليها 

من مبان وأحواش إلى حرم المطار.
 واعترفت اللجنة بأن السلطة المحلية لم تستطع 
إيقاف هذه االعتداءات أو معالجة تداعياتها كون 

ية  لمعتد ا لجهة  ا
ت��ت��ب��ع م��ؤس��س��ة 
س���ي���ادي���ة وه���ي 
ل���دف���اع،  ا وزارة 
وتجاهلت الحكومة 
مطالبات السلطة 
هيئة  و لمحلية  ا
ت��ط��وي��ر ت��ه��ام��ة 
ية  لحما ا ت��وف��ي��ر 
أله��ال��ي جميشة 
وإزال���ة جميع آثار 

االعتداء الناجم عن األطقم المسلحة وإعادة الحياة 
الطبيعية لألهالي ومزارعهم بما يضمن استمرار 
حياتهم المعيشية، وإخالء وإزالة ما أحدثه اللواء 
العاشر في أراضي ومزارع جميشة.. كما طالبت 
اللجنة بتعويض المزارعين والمنتفعين تعويضًا 
عاداًل لما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية جراء 
ما لحق بهم من أضرار، ومحاسبة الجهات المعتدية 
ومنعها من تكرار مثل هذه االعتداءات وبما يعيد 

ثقة المواطنين بحكومتهم.
وفيما يتعّلق باالصطياد السمكي العشوائي 
أوضحت اللجنة أنه لم يعد خافيًا على أحد ما قامت 
وتقوم به شركات االصطياد السمكي من تجريف 
مدمر لألحياء المائية وإتالف الشعب المرجانية 
وتلويث مناطق االصطياد مما ألحق أض��رارًا 

بالغة بالثروة السمكية واألحياء البحرية، وحرمان 
الصيادين من االصطياد وقطع معايشهم ومصدر 
قوتهم األساسي، وما لحق بأسر هؤالء الصيادين 
من أبناء المحافظة وعلى امتداد الشريط الساحلي 
ومواطن االصطياد من المشقة والعنت بسبب ما 
قامت به تلك الشركات من تدمير ألهم مصادر 
االقتصاد الوطني إضافة إلى أنه من أكبر مصادر 
أرزاق ومعايش شريحة واسعة من أبناء المحافظة.
وإزاء ذلك توصلت اللجنة إلى »قيام شركات 
والشعب  لبحرية  ا لبيئة  با لعبث  با د  االصطيا
المرجانية واألحياء المائية، وعدم تفعيل جهات 
المراقبة التابعة للجهات المختصة مما أدت هذه 
التجاوزات إلى المطالبة بإلغاء جميع عقود تلك 

الشركات التي أحدثت الضرر باالقتصاد الوطني، 
وإلزام الجهات المختصة برفع تقارير ذات مصداقية 
عن تجاوزات تلك الشركات وتقديمها للجهات 
المختصة، ومحاسبة الجهات الرسمية المختصة 
القيام  والمسئولين فيها عن تقصيرهم في 

بواجبهم المناط بهم«.
محّذرًة من أن عدم تنفيذ تلك المعالجات سيفاقم 
األمر سوءًا وسيضاعف من االحتقان وسيؤدي إلى 

اختالالت أمنية أكثر مما هي عليه.
وحول مشكلة األراضي بالحديدة قالت اللجنة إن 
هذا هو الداء العضال الذي تعاني منه المحافظة 
وعجزت السلطات المحلية والحكومات المتعاقبة 
عن معالجته لعدم توافر النيات، واإلج���راءات 

الضبطية ووج��ود المجامالت، األم��ر ال��ذي أوجد 
اختالاًل مشينًا في الحالة األمنية والتنموية وكان 
سببًا في إزه��اق ارواح المئات من األشخاص، 
وساهم في تشجيع ضعاف النفوس من النهّابين 
والمتنفذين الذين ال يضعون حسابًا ال لشرع وال 

لعرف وال لقانون.
وطالبت اللجنة بضرورة قيام السلطة المحلية 
والحكومة والدولة بواجباتها ومسئولياتها في 
حماية المواطنين ودمائهم وأموالهم وأعراضهم 
وأراضيهم واتخاذ كافة اإلجراءات الكفيلة بذلك، 
إضافة إلى إنشاء محكمة مختصة لحل مشاكل 

األراضي من قضاة مؤهّلين.
للجنة  ا لفتت  و
إل����ى أن ح��ال��ة 
االضّ�����ط�����راب 
والفوضى األمنية 
المتفاقمة وغياب 
األمن واالستقرار 
وس��ق��وط هيبة 
ال��دول��ة أدت إلى 
وج�����ود ف��وض��ى 
اجتماعية عارمة 
أوج��دت حالة من 
قم  تتفا لغضب  ا
يومًا بعد يوم وأصبحت قنبلة موقوتة على وشك 
االنفجار ويصعب تداركها في األيام القليلة القادمة 
ما لم تفعّل السلطة المحلية والدولة من إجراءاتها 
للتصدي لناهبي األراضي والعصابات المسلحة 

التي تعيث في المحافظة فسادًا.
أما فيما يتعّلق باللقاء بقادة الحراك التهامي، 
فقالت اللجنة إن قادة الحراك التهامي طالبوا 
بإدخال القضية التهامية ضمن أجندة ومحاور 
ال��ح��وار الوطني وبحيث يكون هناك ممثلون 
باسمهم في الحوار، وتنفيذ ما اشتمل عليه تقرير 
اللجنة المشّكلة من األخ المحافظ إثر األحداث 
الماضية برئاسة وكيل المحافظة الدكتور حسن 
طاهر، وتشكيل لجنة رئاسية محايدة للتحقيق في 

األحداث األخيرة.

احلديدة قنبلة موقوتة
حمّلت لجنة مكّلفة بالتحقيق في أحداث محافظة الحديدة- برئاسة المحافظ  

أكرم عطية- الحكومة والدولة المسئولية الكاملة عما تشهده المحافظة من 
أحداث متفاقمة ومشاكل متعّلقة باالصطياد السمكي العشوائي واألراضي والحراك 
التهامي وما تعرّضت له قرية منظر.. وحّذرت اللجنة في تقرير رفعته إلى األخ عبدربه 
منصور هادي- رئيس الجمهورية- من حدوث تداعيات قد تضر بالمصالح العامة 
والخاصة إذا لم تجد كثير من األسباب وردود األفعال التي ترتّبت عليها وتزداد 

خطورتها يومًا بعد يوم حاًل.

شركات االصطياد 
تعبث بالبيئة البحرية 
والشعب المرجانية 
واألحياء المائية

الحراك التهامي 
يطالب بإدراج 
قضيته ضمن 

أجندة الحوار

ميليشيات مسلحة تواصل احتالل نادي الشعب 
الرياضي وترفض توجيهات وزير الدفاع

تواصل المليشيات  
بعة  لتا ا لمسلحة  ا
بالفرقة  كما ك��ان يسمى 
األولى والتي تم حلها بالقرار 
الجمهوري الصادر في 10 
ابريل الماضي احتالل نادي 
شعب صنعاء ال��ري��اض��ي، 
واالعتداء على سكان األحياء 
ال��م��ج��اورة للنادي والذين 
يواصلون التجمع حول بوابة 
النادي مطالبين برحيل تلك 

المليشيات من ناديهم .
ويزداد الوضع سوًء في ظل 
أصرار أبناء األحياء المجاورة 
ل��ن��ادي شعب صنعاء على 
تنفيذ وقفات احتجاجية أمام 
بوابة النادي للمطالبة برحيل 
تلك المليشيات والتحرر من 
حالة ال��رع��ب وال��م��ط��اردات 

وال��ع��ن��ف ال��ت��ي ع��ان��وا منها 
ك��ث��ي��رًا، م��ؤك��دي��ن أن��ه��م 
سيظلون يطالبون بتحرير 
النادي وسيصعدون في حال 
استمرار تمرد الميليشيات 
على توجيهات وزير الدفاع 

وقائد المنطقة السادسة..
م��ش��ي��ري��ن ال�����ى أن��ه��م 
يتعرضون لردود فعل عنيفة، 
وقد قامت تلك المليشيات 
باالعتداء عليهم بالهروات 
واع��ق��اب ال��ب��ن��ادق وم��ن ثم 
إطالق الرصاص الحي عليهم 
االسبوع الماضي ما ادى الى 
وق��وع إص��اب��ات في صفوف 
المحتجين، كما تقوم تلك 
المليشيات بحملة مطاردة 
واع��ت��ق��االت ألب��ن��اء االح��ي��اء 

المجاورة لنادي الشعب .

ه��ذا ون��اش��د أول��ي��اء أم��ور 
أبناء حارة نادي الشعب قائد 
المنطقة العسكرية السادسة 
محمد علي المقدشي الوفاء 
بالوعود التي قطعها ألبناء 
النادي والقيام بإخراج تلك 
المليشيات في اس��رع وقت 
حتى ال يحدث م��ا ال يحمد 

عقباه.
يذكر أن تلك المليشيات 
تدعي انها تتبع الكتيبتين 
ال���29 وال���30 والتي كلفت 
ب���اح���ت���الل ن������ادي ش��ع��ب 
ص��ن��ع��اء ت��واص��ل تمردها 
على توجيهات وزير الدفاع 
القاضية بإخالء نادي شعب 
صنعاء الرياضي حتى يمتثل 
لمطالبهم ويمنحهم إرقام 

عسكرية .

فيما محامي األموال وجه بالتحقيق

مؤسسة شباب تتهم حزب اإلصالح بنهب 
المليارات من المستشفى الميداني

االصالح تفيد )ثورة( الشباب وأجهزة ومعدات وسيارات ومساعدات خارجية
رفعت مؤسسة شباب شفافية  

وبناء YTB دعوة قضائية لدى 
مكتب النائب العام ضد المستشفى 
الميداني لساحة االعتصام_ أمام جامعة 
صنعاء )والتي ادارها على مدار عامين 
التجمع اليمني لإلصالح( متمثلة بالمدير 

العام د. محمد القباطي.
مصير  فة  بمعر سسة  لمؤ ا لبت  طا و
المعدات واألجهزة الطبية والسيارات وما 
تم تقديمه من معونات طبية من قبل وزارة 
الصحة متمثلة بالبرنامج الوطني لإلمداد 
الدوائي وكذلك الهالل األحمر السعودي 
والقطري والتركي والصليب األحمر األوروبي 
والتي تقدر بالمليارات والتي تم اختفائها 
ونقلها من مقر المستشفى الميداني بساحة 

االعتصام بصنعاء..
داعية الستعادة كل ما تم نقله ونهبه من 
المستشفى الميداني من أجهزة ومعدات طبية 

وحصرها وضمها إلى سجالت وزارة الصحة باعتبارها مال عام مملوك 
لكافة أبناء الشعب وال يصح التصرف بها لصالح فئة معينه أو حزب أو 

جمعية بعينها.
وبهذا الخصوص  أصدر محامي عام نيابة األموال العامة القاضي 
سعيد العاقل االسبوع الماضي مذكرة لقبول الدعوة وتحويلها إلى نيابة 

استئناف األموال العامة للنظر بالقضية والتحقيق فيها.

وفي وقت سابق، اتهم شباب ساحة اإلعتصام 
مجموعة من عناصر حزب اإلص��الح بمصادرة 
معدات المستشفى الميداني المتواجد منذ أكثر 
من سنة ونصف في ساحة اإلعتصام بصنعاء 

والذي كان يقوم بمعالجة الجرحى .
وأثارت  اساليب  الفيد  ردود فعل غاضبة بين 
أوساط الشباب »المستقلين« الذين طالبوا 
بإرجاع كل المعدات الطبية واستكمال معالجة 
الجرحى كونهم ال يزالون حتى اآلن يعانون من 
إهمال شديد وخاصة غير المتحزبين، على حد 

تعبيرهم.
وك��ان��ت م��ص��ادر صحفية ق��د ذك��رت إن 
اللجنة المشرفة على المستشفى كانت في 
وقت سابق قد قامت بفتح نافذة من أحد 
الحواجز الواقعة بين المستشفى الميداني 
ومقر جمعية اإلصالح المجاور للمستشفى 
وهربت كميات كبيرة من األدوية إلى مقر 
الجمعية بعد أن كان قد تم إخالء وإفراغ المستشفى الميداني من 

المرضى.
وقال عدد من الجرحى إنهم يتعرضون إلهمال شديد وتعامل قاس 
من قبل إدارة المستشفى الميداني الذي يديرة حزب اإلصالح األمر الذي 
جعلهم يقومون باحتجاجات واسعة وإضراب عن الطعام، وقالوا إنهم 
تعرضوا لالعتداء من قبل بعض عناصر اللجنة األمنية في الساحة 

أثناء احتجاجهم.


