
ف����ي ي���وم 
أكتوبر   20 الخميس 
قامت عناصر إصالحية 
ي��راف��ق��ه��ا مسلحون 
باالعتداء على مدرسة 
ال��ش��ع��ب األس��اس��ي��ة 
ال��ث��ان��وي��ة وحطمت 
ال���ش���ب���ك ال���خ���اص 
ب��ال��م��درس��ة واطلقت 
أعيرة نارية كثيفة أدت 
لنوافذ  ا تكسير  ل��ى  ا
وبعد ان اخرجوا الطالب 
الفصول  بالقوة م��ن 
ق��ام طالبان اإلص��الح 
وعبر مكبرات الصوت 
ب��اق��ت��ح��ام ال��م��درس��ة 
وتحطيم باقي النوافذ 
وص��ب ال��ب��ت��رول على 
اإلدارة المدرسية وإلقاء 
زجاجات حارقة مما ادى 
الى اشتعال النيران فيها 

وإح��راق كافة محتوياتها من وثائق 
وسجالت العمل واألث��اث وج��زء كبير 
من أرشيف المدرسة التي يعود تاريخ 
بنائها الى الستينيات.. حيث ُقدمت 
هدية من روسيا التي رفضت في يوم 
إحراق المدرسة مطالب وفد المعارضة 

الذي كان يزور موسكو حينها . ونتيجة 
لخيبة الزيارة فقد أوعز اإلصالح الى أنصاره 
بإحراق المدرسة كرد فعل على الموقف 
الروسي من قرار مجلس األمن وتأكيدًا من 
المعارضة بأن ما يمت بصلة الى روسيا في 
اليمن سيتعرض لردود أفعال انتقامية فكانت 
البداية من مدرسة الشعب والتي شهدت في 
فترات سابقة أعمال مضايقات واستفزازات 
الذين  المشترك  وتحريض من متطرفي 
يحرصون على ارتداء ازياء مدرسية ال عالقة 
لهم بها وبتواطؤ مدرسين للمعارضة وهم 
)فاروق الشميري ومحمد سعيد مهيوب وعادل 

عبدالواحد المقطري(.
وكانت ثانوية تعز الكبرى التابعة لمديرية 
القاهرة قد شهدت يوم الثالثاء 11اكتوبر محاولة 
اقتحام وتم كسر البوابة وإلقاء قنبلة صوتية 
ال��ى ساحة المدرسة أثناء الفسحة من قبل 
متظاهرين تابعين للمشترك وتعرضت المدرسة 
ألعمال تخريب واسعة طالت كل محتوياتها 
بما فيها األثاث وفي وقت سابق اقدمت تلك 
المليشيات على االعتداء على المدرسين وألقت 
قنابل صوتية الى ساحة المدرسة مما سببت 
رعبًا وهلعًا في أوس��اط الطالب.. وفي اليوم 
الثاني األربعاء 12 أكتوبر ألقيت قنبلة صوتية 
اخرى على المدرسة وفي يوم الخميس قامت 
بإلقاء قنبلة صوتية وإطالق رصاص كثيف ادى 
الى تهشيم نوافذ المدرسة وأبوابها.. 

وفي 
ي����وم األرب���ع���اء 
26 أكتوبر تعرضت لالقتحام 
وال��ت��خ��ري��ب م���ن ق��ب��ل نفس 

المسلحين.
كما تعرضت نوافذ مدرسة 
ال��وح��دة األس��اس��ي��ة للتكسير 
في طوابقها الثالثة برصاص 
مسلحين من اإلصالح والمشترك 
جوار المدرسة.. كما قامت ذات 
العناصر المتطرفة باالعتداء 
لتربوي  ا لحمزة  ا مجمع  على 
للبنات ومحاولة إجبار الطالبات 

للخروج بغية المشاركة في المسيرات وذلك 
يوم الثالثاء 11 أكتوبر وقامت تلك المجاميع 

باالعتداء على عدد من الطالبات والمدرسات .
وفي يوم الخميس 20 أكتوبر قامت عناصر 
طالبان اإلصالح ومليشيات المشترك باالعتداء 
على مدرسة باكثير وإطالق الرصاص على 

النوافذ 
والجدران واألبواب وإرهاب الطالب والدخول الى 
المدرسة بالقوة وذلك بعد عشرة أيام من اعتداء 
مماثل تعرضت له المدرسة في 11 أكتوبر التي 
أصبحت أبوابها ونوافذها واألثاث في حالة يرثى 
لها جراء أعمال التخريب التي طالتها من تلكم 

العناصر اإلرهابية.
ولم تسلم مدرسة معاذ بن جبل األساسية 
من العدوان فقد تعرضت المدرسة يوم 
الثالثاء 11 أكتوبر لالعتداء من قبل عناصر 
اإلصالح، كما قامت في 18 أكتوبر باقتحام 
المدرسة وأثارت الفوضى، حيث قامت بإخراج 
الطالب بقوة السالح بعد عشرة ايام من انتهاج 
نفس األسلوب تجاه المدرسة والعديد من 
المدارس في عملية اقتحام منظمة بدأت بترديد 
شعارات وهتافات تحرض المتظاهرين على 
بدء االقتحام ومن ثم إطالق النار على النوافذ 
واألبواب واقتحام المدرسة  وإلقاء قنابل صوتية 
واالعتداء على الطالب الرافضين المشاركة في 
المسيرات وكذلك المعلمين الذين ال ينصاعون 
لمطالب المتشددين مما جعلهم عرضة لالعتداء 
من قبل أع��داء العلم ودع��اة التجهيل وثورة 

األمية.
كما تعرضت مدرسة الصديق يوم السبت 22 
أكتوبر ألعمال تخريب من قبل عناصر اإلصالح 
المسلحة ذلك بعد أسبوع من االعتداء المبرمج 
على المدرسة وإخراج الطالب وتم االعتداء على 
المدرس عبدالكريم الشرعبي من قبل تلك 

العناصر 
التي يقودها المدعو محفوظ 
النار  سعيد الدبعي وإط���الق 
بكثافة على كافة مرافق المدرسة 

وتدمير محتوياتها.
وفي مديرية المظفر فقد قام 
المدعو محمد سمير محمد عبده 
باإلشراف على مسيرات بقيادة 
طالبان اإلصالح ومسلحين نحو 
م��دارس سبأ الجديدة والشهيد 
الحكيمي ومدرسة 26 سبتمبر 
وعلي بن ابي طالب واليرموك 
والسعيد والذين قاموا باقتحام 
تلك المدارس خالل الفترة من 
10 إلى 26 أكتوبر إضافة إلى قيامهم بالتقطع 
للطالب وإط��الق ال��رص��اص عليهم وترويع 
الحاضرين واالعتداء على المعلمين وإجبار 
الطالب على المشاركة بالمسيرات لتغطية 
عزوف الناس عن االص��الح والمشترك.. تلك 

ال��م��دارس وغيرها 

ت��ع��رض��ت 
ل�����خ�����راب واس�����ع 
تها  ومحتويا تها  لممتلكا
تجعلها بحاجة إلى إعادة 
إص��الح وترميم وبمبالغ 

مالية باهظة.
ه���ذا وي���واص���ل ح��زب 
اإلصالح أعماله االنتقامية 
لتعليمية  ا لعملية  ا ضد 
حيث قاموا بتوسيع أعمال 
لخطة  ا وف��ق  لتخريب  ا
الممنهجة والمعدة سابقا 
تعميمها  و قبلهم  م��ن 
على مدارس الريف والتي 
تعرضت بعضها ألعمال 
ت��خ��ري��ب ك��م��ا ح���دث في 
يوم  المواسط  مديرية 
األحد 9 أكتوبر حينما قام 
مسلحو اإلصالح وبإشراف 
مباشر من قيادات حزبية 
ب��االع��ت��داء على م��دارس 
الخير بطران والقدس قدس والشهيد 
ياسين ومعاذ بن جبل كما قاموا بوضع 
عبوة ناسفة في معمل مدرسة الفتح 
بطنة قدس المعروفة بانتظام طالبها 
دراسيا ومواظبتهم بصورة مستمرة على 
التحصيل والتفوق الدراسي وقد تم إبطال 
مفعول القنبلة وتفكيكها بتعاون العميد 
جميل عقالن مدير امن محافظة لحج سابقًا..
 وفي مديرية جبل حبشي قامت طالبان 
اإلص��الح يوم الثالثاء 25 أكتوبر بإغالق 
مدرسة سبأ المحمل وإخ��راج الطالب من 
المدرسة ومنعهم من مواصلة التعليم، 
كما قام كل من )أحمد محمد سالم الجزامي 
وبجاش سيف ثابت غالب ومحمد سالم محمد 
سعيد ومعهم وكيل مدرسة خالد بن الوليد 
عفيرة والمدعو عدنان محمد مقبل( بإغالق 

المدرسة ومنع الطالب من الدراسة.
وفي مديرية المسراخ قامت طالبان اإلصالح 
باالعتداء على مجمع 26 سبتمبر يقودهم عدد 
من القيادات الحزبية التابعة للقاء المشترك 
وعلى رأسهم المدعو عبدالوهاب يحيى محمد 
احمد وال��ذي يعمل موجهًا تربويًا، حيث قام 
بالتحريض على اقتحام المدارس ومنع الطالب 

من مواصلة الدارسة واغالقها بالقوة.
جدير بالذكر ان هذا التقرير الموجز الذي 
تنشره »الميثاق« ما هو اال غيض من فيض 
حيث تشير التقارير الواردة من المدارس في 
المديريات الى ان أعمال التخريب كثيرة ولوال 
التصدي ألولئك اإلرهابيين من قبل المعلمين 
واإلدارات المدرسية والمواطنين الحريصين 
على تعليم أبنائهم لتوقفت العملية التعليمية 

في أغلب مدارس المحافظة.

 تعز- تقرير خاص

االثنين : 31 / 10 / 2011م 
 الموافق :4 / ذو الحجة / 1432هـ 

العدد: )1578( تحقيق5

االعتداء على المدارس في عدد من مديريات محافظة تعز وغيرها من المحافظات ليس  
صدفة إنما يأتي تنفيذًا لمخطط ُأعد له في ليل يهدف إلى إغالق مشاعل التنوير 

وتأكيدًا على ان الثورة المزعومة الذي يسعى من خاللها حزب اإلصالح الوصول 
للسلطة بطرق غير شرعية اليؤمن بالديمقراطية ويعتبرها كفرًا- بحسب ما تقوله 
أجندته- كما أنه ينظر بسوداوية إلى المدارس التي تواصل رسالتها بعد إدماج 

التعليم في السنوات الماضية وإغالق  ما كان يسمى بالمعاهد العلمية التي خرجت 
من جنباتها القوى الظالمية التي تقود ثورة األمية تجاه التعليم.. فخالفًا لعشرات 
المدارس التي اغلقت في المحافظات، لكن نجد أن هناك استهدافًا أكبر لمدارس تعز..

حيث تعرضت عدد من المدارس في شهر أكتوبر ألعمال تخريبية مختلفة في العديد 
من المديريات وكان لمدارس مديرية القاهرة النصيب األكبر من تلك األعمال االجرامية 

التي تؤكد على ظالمية عناصر اإلصالح.

طالبان اإلصالح يغلقون املدارس انتقامًا للمعاهد العلمية

فشل 
المشترك في 
اقناع روسيا 

فأمروا بإحراق 
هديتها 
في تعز

مؤسسة التأمينات تخالف 
قرارات مجلس الوزراء

أبناء وادي العين بحضرموت يرفضون الكيانات المزيفة

ناشد عدد من موظفي القطاع الخاص   
الذين كانوا يعملون سابقًا في القطاع 
الحكومي فخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس 
الجمهورية النظر في قضيتهم بشأن اصدار 
المؤسسة العامة للتأمينات والمعاشات قرارًا 
لعام 2011م يناقض ق��رار مجلس ال��وزراء 
رقم )250( لعام 2008م حول تبادل حصيلة 
االشتراكات واحتساب المنافع التأمينية بين 
صناديق التقاعد على أساس أن خدمة الدولة 

الفعلية تعتبر مكافأة نهاية خدمة وليست 
بحسب ق��رار مجلس ال����وزراء ال��ذي اعتبر 

االحتساب على خدمة الدولة خدمة فعلية..
وأشار بيان المناشدة- تلقت »الميثاق« نسخة 
منه- إلى أن ذلك القانون ألحق اضرارًا جسيمة 
بالموظفين.. وطالب بسرعة التدخل لتوجيه 
مؤسسة التأمينات بتطبيق قرار مجلس الوزراء 
في عمل تسويات الموظفين وعدم تغييره إاّل 

بقرار من المجلس نفسه.

أكد أبناء مديرية وادي العين   
وح��ورة بمحافظة حضرموت 
الدستورية  بالشرعية  ، تمسكهم 
ووقوفهم صفا واحدا مع رجال األمن 
وال��ق��وات المسلحة في مواجهة أي 
اختالالت أمنية أو تكوينات مشبوهة 
تسعى إلقالق امن وسكينة المواطن 

بالمديرية والمحافظة. 
ولفت اللقاء الموسع ألبناء مديرية 
وادي العين وح��ورة، المنعقد أمس 
األول برئاسة مدير المديرية سليمان 

سعد كشميم ، إلى وقوف القيادات 
سية  لسيا ا و ية  لتنفيذ ا و لمحلية  ا
والمشايخ واألع��ي��ان والشخصيات 
االجتماعية بالمديرية ضد تشكيل أي 
كيانات قبلية وعسكرية مزيفة تخدم 
أجندة سياسية خارجة على النظام 

والقانون . 
كما أكد أبناء المديرية تصديهم لمن 
ينصب نفسه بدياًل عن هيئات السلطة 
المحلية وأجهزتها التنفيذية واألمنية 
ويحاول إعاقتها عن ممارسة مهامها 

واختصاصاتها بأي شكل من األشكال. 
وك��ان اللقاء ناقش بحضور عضو 
مجلس الشورى الحكم صالح بن علي 
بن ثابت النهدي ورئيس لجنة الخدمات 
بالمجلس المحلي بالمحافظة محمد 
ف��ارس بن ف��ارس األوض���اع األمنية 
والسياسية في المديرية و كيفية دعم 
جهود السلطة المحلية في الحفاظ 
على السكينة العامة وتعزيز األوضاع 
الخدمية والتموينية وف��رض هيبة 

الدولة وسيادة النظام والقانون. 

التحالف الوطني بتعز يحذر من جنون المشترك
تعز - »الميثاق«:  

 دانت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بمحافظة تعز حالة العداء الواضحة والفاضحة لمليشيات أحزاب 

اللقاء المشترك سيما حزب االصالح وحالة العبث واالستهداف العلني للمواطنين اآلمنين والرموز والشخصيات الوطنية 

وقيادات ومسؤولي الدولة بالمحافظة واستباحتها بدم بارد..

وقالت في بيان لها صدر االربعاء الماضي إن االعتداءات الهمجية التي تقوم بها مليشيات االخوان المسلمين وعصابات 

جهال االحمر ومتمردي الفرقة االولى المنشقة بقيادة المدعو صادق سرحان تؤكد حالة الجنون التي وصلت اليها هذه 

القوى االنقالبية المتآمرة والحاقدة على منجزات ومكاسب الشعب.. كما تؤكد الخطورة التي أصبحت تمثلها هذه االحزاب 

على حاضر ومستقبل اليمن وحياة أبناء الشعب.. كما دان التحالف حادثة استهداف منزل وكيل المحافظة عبداهلل أمير 

والتي وقعت االثنين الماضي.. وايضًا كل الحوادث المماثلة الخارجة عن تعاليم الدين االسالمي والقيم االنسانية.. 

مطالبة في الوقت ذاته االجهزة االمنية بمالحقة من قاموا بهذه االعمال االجرامية أو من دعا وحرض على ارتكابها 

ضد أبناء المحافظة والوطن بشكل عام وتقديمهم للعدالة.

وبين البيان بأن لجوء هذه االحزاب والقوى السياسية وأذيالها الى خيار التصعيد وإثارة الرعب واالرهاب والمواطنين 

بمحافظة تعز بعد صدور القرار األممي يؤكد رفضها المستمر لخيار الحوار والسالم ولدعوات ايقاف العنف والتصعيد 

المسلح الذي يطال كل شيء في المحافظة.. واشار الى أن تمترس هذه القوى خلف هذا الخيار سيؤدي حتمًا الى نتائج 

وخيمة على حاضر ومستقبل الوطن وأبنائه.

 وجددت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي دعوتها ألحزاب المشترك الى الوقف الفوري لالعتداءات الهمجية 

والممارسات الالإنسانية واالنتهاكات المتواصلة ضد أبناء جلدتهم.. والعودة الى جادة العقل والصواب والجنوح للسلم 

وطاولة الحوار للعمل على صعيد واحد للخروج وإنهاء هذه األزمة وفق اتفاق تسوية سياسية وطنية وفقًا لما تضمنه 

قرار مجلس األمن في المبادرة الخليجية لما فيه مصلحة البالد والعباد كون استمرار أحداثها ونتائجها المؤسفة لم 

تعد مقبولة ولن يسكت عليها الشعب.

إدانة احراق اإلصالح لمدارس بتعز
تعز - خاص 

 أصدرت النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية بمحافظة تعز بيانا دانت فيه ما تعرضت 
له المؤسسات التربوية والتعليمية من أعمال  نهب وسلب وإحراق وتدمير كل ما بني  لخدمة أبنائنا 
الطالب والطالبات في المحافظة  ، وخاطب البيان كافة التربويين والتربويات في المحافظة بالقول: 
ليس عنكم ببعيد ما حصل يوم الخميس 20 أكتوبر 2010 م من أعمال إرهابية واعتداء سافر على 
مدرسة الشعب وطالبها حيث أقدمت العصابات اإلرهابية بإطالق الرصاص على المدرسة وإحراق 
إدارتها والفصول المجاورة لها وإتالف كافة أثاث ومحتويات المدرسة، األمر الذي أدى إلى إصابة 
معظم الطالب باإلغماء والحاالت النفسية.. وأضاف البيان: لقد قامت ذات العناصر يوم السبت 22 
العملية التعليمية في المدرسة.أكتوبر 2010 م باقتحام مدرسة باكثير وقامت بتكسير نوافذها وإجبار الطالب على الخروج ومنع 
وقال بيان النقابة ان ما حصل ويحصل كل يوم في األوساط الطالبية يعد من اكبر الحماقات التي  
تحصل من أولئك تجاه المدارس والمستشفيات والكهرباء التي هي ملك للجميع وليس لشخص او 

فرد بعينه .
 واختتمت النقابة بيانها بدعوة التربويين والتربويات إلى بذل المزيد من اليقظة والحذر واإلدراك 
لكل ما يحدث على ارض الواقع والعمل بروح الفريق الواحد وتجسيد رسالتهم المقترنة برسالة 
على تربية روح التسامح واإلخاء ونبذ العنف والكراهية والحقد..السماء واالنضباط بالعمل والحافظ على أبنائنا الطالب الذين هم أمانة في أعناقنا جميعا والعمل 


