
الصغير قبل الكبير يتذكرون كيف كان الوطن 
يعيش قب����ل األزمة المفتعلة مطل����ع العام قبل 
الماضي.. كيف كان األمن واالس����تقرار يعم كل 
ربوع البالد من شرقها الى غربها ومن جنوبها الى شمالها.. 
وكيف كانت الخدمات االساس����ية للمواطني����ن كالكهرباء 
والمياه والصح����ة والتعليم مس����تقرة ومتواف����رة.. كيف 
كانت األسر تتنقل لياًل بكل حرية حتى الساعات األولى من 
الصباح في المتنزهات والشواطئ واألماكن السياحية دون 
أن يعترضهم أحد أو ىفتي« بحرمة خروج النساء مساًء.. 
كي����ف وكيف وكي����ف.. جميعنا نتذكر الوط����ن وخاصة ما 
كان تع����رف بالعاصمة االقتصادي����ة والتجارية عدن إبان 
خليجي عشرين التي سحرت بجمالها وروعة التنظيم فيها 
كل االشقاء من الدول الخليجية وقبلهم المواطنين الذين 

ش����اهدوا في أش����هر قليلة جدًا مدينة تتجمل وتفوح منها 
روائح الزهور والبخور والعطر العدني المش����هور.. شاهدوا 
وتابعوا قائدًا يتابع كل صغيرة وكبيرة في عدن حتى جعلها 
بمشيئة الله وجهده وعشقه لعدن.. عروس البحر العربي.

كل ذلك وأكثر كان المواطنون يعيشونه قبل األزمة ولكن 
السؤال اليوم وبعد نحو عامين.. كيف أصبح الوطن؟! أعتقد 
أنه ال أحد يجهل أو يستطيع اخفاء الحقيقة ألنها مثل الشمس 
ه���ا بمنخ���ل.. الوطن الي���وم يعيش  ال نس���تطيع حجب ضوء
ولألسف نقولها أسوأ من فترة حكم اإلمامة الجاهل والمستبد.

الوطن الي����وم في أزمة أخط����ر من األزمة السياس����ية التي 
افتعلتها بعض األحزاب والقوى وفي المقدمة حزب اإلصالح 
االسالميون بدًء من هزيمتهم في االنتخابات الرئاسية أواخر 
عام 2006م وحتى مطلع العام 2011م مرورًا بما شهدته 
بعض عواصم المحافظ����ات الجنوبية وأبرزها عدن في عام 
2007م من حركة مدبرة وممولة من الخارج عرفت بحركة 

»المتقاعدين العسكريين«..
الوطن اليوم أزمته تتس����ع يوم����ًا بعد يوم سياس����يًا وأمنيًا 
واقتصادي����ًا ولع����ل األزم����ة االقتصادي����ة بدأت ف����ي الظهور 
على الس����طح الى جان����ب تدٍن كبي����ر في الخدم����ات مما جعل 

المواطنين ال يسخطون فقط بل يتذمرون وال أخفي 
حقيقة سمعتها من أكثر من مواطن ليس فقط في 
عدن حيث أقيم بل من محافظات شمالية وشرقية 
وغربية بأن الشعب يستعد لثورة ضد حكومة حكومة 
باسندوة ألنها س����بب ما وصلت إليه البالد والعباد من 
حالة ال يعل����م به����ا إاّل الله س����بحانه وتعال����ى وكذلك 
المواطنين وه����م الغالبية في هذا الوط����ن.. حالة »ال 

تسر عدوًا وال تفرح صديقًا« كما يقول المثل.
لو كان����ت حكوم����ة الباس����ندوة تس����مع م����ا يقوله 
المواطن����ون وما يش����كون من����ه لخجلت من نفس����ها 
واكتفت بما عبثت به خ����الل العامين الماضيين منذ 
تش����كيلها وفق المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة 
......... ورحلت لترحم الناس من عبثها وفسادها الذي تجاوز 
كل الحدود ووصل الى الخدمات المقدمة للناس ومعيشتهم 

وقوت أطفالهم..
الوطن اليوم تعبث ب����ه مجموعة من المش����ائخ المنتمين 
لحزب االصالح ومليش����ياتهم من االخوان المس����لمين.. هم 
يعبثون بالوطن والشعب يدفع الثمن.. فالوطن صار ال أمن 

يحميه وال المواطن يأمن على حياته حتى وهو في بيته..
الله����م جنبنا هذا المكروه واحفظ لنا وطننا.. الذي أس����س 

بعد الوحدة المباركة في مايو 1990م.
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> كل يوم.. اغتيال،
أو ضرٌب لألبراج..
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ْ

باشتهاٍء وابتهال
ْ

أو تمنع أو دالل
شيء.. والفي الخيال،

ما يوٌم ويمّر إاّل
وفيه احتفال

ونصف جسد.. يغوص في الرمال
وتكّبر، وتجّبر، واحتيال..

ْ
، توّجس، وانحالل

ٌ
قلق

صبٌر فوق احتمال
االحتمال.
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ٌ
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ْ
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عزمنا تفولذ وتعش
تحطم المحال
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وحمِل المهام الجسام الثقال
هم حملة المشاعل،

ومهندسو كل المشاغِل
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ورافعو بيارق اآلمال
عصاباُت الكيِد والفيِد..

تجيُد اللؤم والفعال،
والنصب والترهيب

ْ
والنشل واالفتعال

أدمنِت ابتالع النوال
ْ

بالمال وغير المال
وال تراعي الحال

ْ
تتوهم السراب آلل

وتستفيق من الغفوِة
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ْ

وهي تداُس بالنعال
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ْ
تحت أقداِم الحمير والبغال

في سيرك الرقص على الحبال
جملنا استعد وسار..
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ْ

يتقّدم على المطايا والجمال
ب

ّ
يعرف الطريق وتقل
..

ْ
الطقس، واألهوال

يستوعُب مراعاة األحوال،
..

ْ
وخطورة منحنيات االنتقال

من وهاد البراري،
ومأسدِة الضواري
..

ْ
إلى رحاب التالل
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ْ

حيث الحب والجمال
ر شهدًا

ّ
يتقط

..
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في الصباح وفي اآلصال
،

ْ
إلى عشق النور، وزهو االحتفال

وخض���رة الف���رح المجن���ح، وبري���ق 

..
ْ

االكتمال
،

ْ
على أفضِل حال
..

ْ
 وأحسِن مثال

ْ
حتى تبتسم وتمرح األجيال

نِج�ز حلٌم وليٌد..
ُ
أ

بطعِم الرغيف،
..

ْ
ونكهة البرتقال

،
ْ

تحقق ما كان.. بعيد المنال
وما كان يعتورُه االعتالل،
..

ْ
وتحّد من وثباتِه األغالل

لنسرح، جذلين في البكور..
مع ما تيسرمن آيات السرور

نحصب اآلمال،
ونردد معاها:

»أنا قلبي إليك مّيال«.

لقطات
مش���اعر اليأس واإلحباط والغضب.. 
أصبحت تطفو على س���طح المش���هد، 

وداخل مياه أحواض السباحة.
> وض���ع ألم وجارٍح أن تجد نفس���ك 
أمام »دنيا تحاربك وضعف يصاحبك«، 

وأيًا كان.. باإلمكان التجاوز والتمايز.
> م���ن حس���نات الظ���الم أن���ه يثير 
ل���كالم، وينع���ش األلف���ة  ش���هية ا
واالنسجام لكن عندما.. يسارع كل الى 

جهازه..
> »نعان���ي م���ن اإلس���هال اللفظ���ي، 

واإلمساك الفكري«.

- د. أحمد عكاشة-
تعليقنا: أحس���نت .. أّدق توصيف للفوضى 

الكالمية والسيولة اللفظية.

> اغتيال، احتيال، اقتتال، اختيال، 
احتق���ان، احتكار، احت���دام، احتراب ال 
فرق، نحن أمام مشهِد سريالي نقشته 

أنامل ربيعهم الدامي.
> »األعراب ال يحبون النظام«.

- د. عمر عبدالكافي-
تعليقنا: وم���ا أدراك بن���ا يا د. عم���ر، وأنت 

إنسان مدني؟
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- أبو نواس-

فوق احتمال االحتمال

زاوية حارة

  فيصل الصوفي

 إقبال علي عبداهلل

ال تعبثوا بالوطن

الشباب العربى عانى من حرمان وليل الغربة الطويل 
بس����بب تهميش االنظم����ة لهم وغي����اب عملي����ة البناء 
الفكري والتربوي واضافة الى غياب المناهج المدرسية 
المس����توعبة لعملي����ة البن����اء الحقيقى لالنس����ان الصالح 
والتوعيةالش����املة والتاهيل العلمى وغياب متعمد للمؤسسات 
االعالمية والثقافية والفكرية وجهل االس����رة باعتبارها البيئة 
الخصبة التى يتعلم منه����ا االطفال وغياب واضح للمؤسس����ات 
الدينية التى تس����اعد فى التنش����ئة االخالقية القائمة على الحب 
والس����الم واالخاء والتعايش الدينى والطائفى اضاف����ة الى الفقر 
والحرمان وكذا غياب العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص ونمو 
طبقة غنية واورام سرطانية على حساب جوع وحرمان االغلبية 
الساحقة من سواد الشعب كل تلك العوامل  تعتبر السبب الفعلى 
لنمو ظاهرة االرهاب وانتش����ار االفكار المتش����ددة التي التومن 
باالخر وتعد  تربة خصبة للمستقطبين الذين يوزعون صكوك 
الغفران للدخول الى الجنة مس����تغلين تلك الظروف التى يعاني 
منها الشباب فى طفولتهم كما ان التعبئة الخاطئة الولئك الشباب 
والتمويل المادى الذى تضخةالقوى االستعمارية والصهيونية 
التي تقف وراء تدمير اولئك الشباب  مستغلة جهلهم وجعلت 
منه����م وجعلتم  عب����ارة عن دم����ى يس����يرون من وراء الس����تار 
وباسم االس����الم الذى هو يريئ من تلك االفكار المتطرفة برائة 
الذئب من دم يوس����ف الس����مو الحقيقي للرس����الة االسالمية قد 

شملت على قيم العدل والتس����امح والتعايش الدينى والطائفى 
والعرقى ورفض االسالم للعصبيةاالسرية والقبلية والمنا طقية 
والعرقيةوالعنصرية  لكن مايحدث اليوم من ماسى على االرض 
العربيةمن مجازر وحشية وحرب ابادة جماعية تهدد بتدمير 
ماتبقى م����ن وحدة النس����يج القط����رى ان الح����رب الطائفية فى 
العراق وسوريا تقف ورائها  الدوائر االستعماريةوالصهيونية 
وبايادى فارس����ية وتركية وقودها الش����باب العرب����ى الذى يبيد 
امته ويذبحها م����ن الوريد الى الوريد ويجتثه����ا من الجذور الن 
نيران الحقد الطائفى التنتهى االبعد ابادة كل ماعلى االرض من 
بشروشجر وحجر.. ان الجهاد الحقيقى هو االنطالق فى عمليىة 
التنافس العلم����ى واالبداعى وتقديم النم����وذج االفضل لعملية 
البناء والتعمير وتحقيق امانة االستخالف على االرض واستخراج 
الثروات والم����وارد واالنطالق فى مش����اريع التنمي����ة الصناعية 
والزراعيةوالعم����ل عل����ى تحقي����ق العدال����ة االجتماعيةوتكافؤ 
الفرص واالعتماد على الذات والتحرر من التبعية االستعمارية 
من خالال االعداد العلمى والصناعى والتنموى واالنتاجى والزراعى 
وغيره����ا حتى نك����ون امة  قوي����ة معتمدة على ذاته����ا وبايادى 
ابنائها الذين يعمقوا روح االخوة والتعايش بين السنة والشيعة 
والمس����لمين والمس����يحين واليهود وغيرهم من ابناء الطوائف 
والديانات واالعراق واالقليات االخرى بعد ذلك نكون قد انطلقنا 
فى عملية اس����تعادة امجادنا الحضارية العربية واالسالمية اما 

العملي����ات االنتحارية فهي التمت لالس����الم ال من قريب وال من 
بعيد وقتل بعضنا بعضاوتدمي����ر اوطاننا والمنجزات التنموية 
وتدمير الجيوش  واقالق السكينة العامةكل ذلك يخدم مصلحة 
القوى االستعمارية والصهيونية ان الجهاد هو عملية استعداد 
دائ����م لتلبية حاج����ات االمة وتحريره����ا من التبعي����ة واالرتهان 
للخارج.. لذلك عل����ى اولئك المغرربهم ان يراجعو حس����اباتهم 
والعودة الى مدارس����هم واراضيهم ومصانعهم واالنطالق فى 
عملية البناء الذى ه����و الجهاد الحقيقى والجه����اد االكبر.. اخرى 
كما ان االعت����داء على الكهرب����اء وانابيب النف����ط واالعتداء على 
المعسكرات والمنش����ئات العامة وترويع االبرياء وسفك الدماء 
كل ذلك من المخططات االس����تعمارية واالخط����ر من ذلك هو 
استيالء تلك العصابات على مخازن االسلحة  والعتاد الحربى فى 
كل من العراق وسوريا وليبيا واليمن وغيرها من الدول العربية 
واالس����المية االمر الذي يبعث على القل����ق ويتطلب اجراء حوار 
شامل مع تلك الجماعات واعادة تاهيلها ودمجها فى المجتمع 
وعلى االنظمة العمل برؤية جديدة تستوعب حاجات الشعوب 
وتحقيق العدالةاالجتماعية وتكاف����ؤ الفرص واطالق الحريات 
العامة واعادة صياغة االمنا هج المدرسية وبناء المجتمع المدنى 
القانون اما اذ ظلت على نفس الحال فستسقط البلدان العربية فى 
اوكار االرهاب والحروب الطائفيةوالعرقية وسنكون غجر القرن 

الواحد والعشرين المشتتين فى ارجاء العالم .

شباب األمة.. وخطر التهميش
  توفيق الجندى

كلية الصيدلة 
بعدن .. والفاشلين
 علي عمر الهيج

ا ال أساس لها
ً
العلم يبني بيوت

والجهل يهدم بيوت العز والشرف
 كلية الصيدلة في محافظة عدن إحدى الكليات الناجحة 
والحيوية يقع على رأس����ها الدكتور الخل����وق مهدي الحاج 
باعوضة ال����ذي بصماته واضحة ويش����هد له ال����كل بالعطاء 

والنزاهة وشرف المهنة.. 
د. باعوضة أكاديمي مس����تقل ال ينتمي ألي حزب سياسي 
وكل عمله هو العلم والمثابرة وإنارة الكلية بمشاعل العلوم 

والبحوث واإلشراف على النظم وتحقيق مآرب الصالح.
منذ يناي����ر 2013م، والكلية تعاني بع����ض الفوضى من 
قبل بعض الطلبة الذين يغلقون أبواب الكلية ويمارس����ون 
تعكير األجواء التعليمية وتس����ييس األمور..ومن اجل حل 
����كلت لجنة التنس����يق مكونة م����ن د. علي 

ُ
هذه المعضلة ش

اليافعي، عميد كلية الطب والدكت����ورة مهجت احمد علي 
عميدة طب االسنان ود. مهدي الحاج باعوضة عميد كلية 
الصيدلة، وحض����ر االجتماع د. صالح الجف����ري نائب العميد 
لش����ؤون الطالب ودكات����رة كث����ر وممثل النقاب����ة والطالب 
مندوبو الدفع ود. بن يحيى وتم معالجة الوضع وكتب الطلبة  

تعهدات بعدم تكرار هذه الفوضى.
ورغم أن القضية جنائية تدخلت فيها األطراف القانونية 
فإن بعض الطلبة مازالوا يعبثون بأب����واب الكلية ويخلقون 

النعرات والفتن ويعلقون شعارات تثير الفتنة.. 
كما اس����تعانوا ببعض طلبة المعهد الفني لخلق حالة من 
الش����حن والفتن.. يا س����ادتي هذه محافظة ع����دن والكلية 
تحتضن الطالب م����ن كافة المحافظات وتقدم لهم الحلول 

والعلوم والمعالجات لكل المشاكل..
ما يقوم ب����ه بعض الطلب����ة حاليا ال يدخل ضم����ن الحقوق 
المش����روعة ولكنه يدخل ضمن مطال����ب فوضوية ال تحقق 

المنفعة ال للكلية وال للطلبة.
 المؤسف ان بعض الطلبة الذين قاموا بهذه الفوضى هم 
أصال من الطلبة الذين فشلوا في معظم المواد وتحصيلهم 
العلمي ليس بالمستوى المطلوب، وقال لي أحد األساتذة إن 

لديه كشفًا بدرجاتهم يثبت أنهم من الفاشلين..
 يا س����ادتي لس����نا ضد أحد، ولس����نا م����ع الفوض����ى والطلبة 
لهم حقوقهم المش����روعة، لكن بالمقاب����ل لديهم واجبات 
ينبغ����ي االلتزام بها ويجب عدم نش����ر الفوض����ى والفتن ألن 
هذا ال يخدم العملية التعليمية وال يخدم قضايا الناس في 

المحافظة..

دولة الهيئات 
والمجالس

يبدو أن فرق مؤتمر الح���وار قد أكثرت 
من الهيئ���ات والمجال���س المراد إنش���اؤها 
في الدولة الجدي���دة، ولو أنش���ئت بالفعل 
سيصبح لدينا دولة متورمة بهيئات ومجالس على 
الش���عب أن ينفق عليها، بدال من أن تكون مهمة 

هيئات الدولة رعاية الشعب.
 أطلعت على ق���رارات نهائي���ة  لفريقين اثنين 
فقط من إجمالي فرق مؤتمر الحوار الوطني التسع، 
وفيه���ا أكد الفريق���ان على ضرورة إنش���اء هيئات 
ومجالس مثل: تش���كيل هيئة عليا لحفظ التراث 
الثقاف���ي والحض���اري والعمراني، إنش���اء  المجلس 
الوطن���ي  للتعلي���م والبح���ث العلمي، إنش���اء هيئة 
وطنية للمهمشين، إنشاء هيئة مستقلة لمنظمات 
المجتمع المدني، إنشاء مجلس أعلى لحماية اآلثار 
والم���دن التاريخية، إنش���اء مجلس أعل���ى للفنون، 
إنشاء وحدة لتدريس اللغات اليمنية القديمة في 
الجامعات، إنشاء مجلس وطني للصحافة واإلعالم.. 
إلى جان���ب هيئات ومجال���س قائم���ة، كالتي تعنى 
باألمومة والطفولة والمعاقين والمرأة والش���باب 
واإلفتاء.   وهذا ما اقترح���ه فريقان فقط، وباقي 
س���بع فرق من المؤكد أنها قد سارت على طريق 
الغرام نفس���ه وأكدت على إنشاء مجالس وهيئات 
ووحدات وطنية أخرى كثيرة إلى جانب الوزارات.. 
ولو ت���م التصويت النهائي على قرارات إنش���اء كل 
هذه المجالس والهيئات، وصار من واجب الدولة 
إنش���اؤها، فعنده���ا س���تصبح لدينا دول���ة هيئات 

ومجالس، وليست دولة قانون ومواطن.
وتص���وروا لو ت���م االتف���اق على أن يكون ش���كل 
الدولة إتحادي، وصار لدينا إلى جانب مركز االتحاد 
مجموعة أقاليم لها حكومات محلية، وكان عددها 
سبعة مثال، فس���يكون لدينا في البالد بدل الهيئة 
ثمان، وبدل المجلس الواحد ثمانية، ولو كان إجمالي 
المجالس والهيئات الرئيسية على مختلف أنواعها 
ثالثي���ن، فس���يكون ف���ي كل الب���الد 240 هيئ���ة 
ومجلسا، في المركز واألقاليم، فضال عن الوزارات 

االتحادية والمحلية..يا حراجاه  يا رواجاه.
يتعي���ن عل���ى الف���رق أن ترك���ز عل���ى مهمتها 
األساس���ية، وهي النقاش واالط���الع على التجارب 
المحلي���ة وغي���ر المحلية والنظ���ر إل���ى االحتياج 
الحقيقي، من أجل الوصول إلى أفكار ومبادئ عامة 
على أساس���ها توضع مسودة دس���تور، وتحديدا 
أف���كار ومب���ادئ جدي���دة، ألن الدس���تور الحال���ي 
والدساتير السابقة فيها معظم ما هو متفق عليه، 
وما سيضاف إليها ويضمن في الدستور الجديد هو 
المبادئ الجديدة.. ولكي ال نبخس القوم أشياءهم، 
نشير إلى أن في قراراتهم بعض الجدة واألصالة، 
ومن ذلك توافقه���م على مبدأ تجريم اس���تغالل 
المال الع���ام واإلع���الم الحكومي وأجه���زة الدولة 
المدنية والعس���كرية لصالح حزب أو فئة بعينها، 
وأن يحظر على الحزب أو االئتالف الحاكم تقاسم 
الوظيف���ة العامة في ما دون المناصب السياس���ية 
العلي���ا، وتحريم الجم���ع بين الس���لطة و التجارة، 
وانتخاب قض���اة المحكمة العلي���ا ومجلس القضاء 
األعلى من قب���ل جمعية عمومي���ة للقضاة.. ومن 
هذا الجديد أيضا   النص على أن يكون للمهمشين 
10% م���ن الوظائ���ف العامة، والم���رأة %30، 

والشباب %20.   

> من حق ح���زب اإلصالح أن يطم���ح بالوصول إلى 
السلطة والحصول على األغلبية البرلمانية التي تمكنه 
من تشكيل الحكومة وإدارة ش���ؤون البالد وذلك في 
إطار الممارسة الديمقراطية التي كفلها الدستور والقانون، 
وهذا طموح مشروع، ولكن غير المشروع هو استغالله لألزمة 
وحصوله على سلطة القرار داخل الحكومة وامتالكه لعناصر 
التأثير على القرارات في إطار المرحل���ة االنتقالية وذلك في 
س���بيل تنفيذ مخططه الهادف ال���ى أخونة الدول���ة وإحكام 
الس���يطرة على كاف���ة مفاصلها وذل���ك اس���تعدادًا لتوظيف 
كل ه���ذه الوس���ائل واألدوات من أج���ل الوصول الى الس���لطة 
وإحباط حلم اليمنيين بإقامة الدولة المدنية الحديثة، دولة 

المؤسسات والنظام والقانون.
فمن يش���اهد اإلصالح اليوم بعد أن أصبح الش���ريك الفاعل 
في السلطة، يصاب بالذهول نتيجة السياسة االقصائية التي 
ينهجها وحرصه على خدمة مصالح���ه الحزبية في الوزارات 
التابعة له���م والتي تحولت الى مؤسس���ات حزبي���ة إصالحية 

نتيجة السياسة االستغاللية المتبعة..
وزارة العدل فرع لالصالح

الي���وم وزارة العدل الت���ي يقودها رئي���س جمعية اإلصالح 
القاضي مرشد العرشاني تحولت الى وكر لإلصالحيين من خالل 
التعيين���ات الحزبية وإقصاء بقية الك���وادر الوطنية، وألنهم 
يريدون السيطرة على القضاء وضمان أخونته في المستقبل، 

اخترقوا الالئحة الخاصة بنظام القبول بالمعهد العالي للقضاء 
والتي كانت تنص على اقتصار االلتحاق بالمعهد على خريجي 
كلية الش���ريعة والقانون من الحاصلين على تقدير جيد جدًا 
فما فوق، وألنهم ينش���دون الدولة المدني���ة فقد عملوا على 
تخفيض معدل القبول الى جيد وفتحوا الباب على مصراعيه 
أمام خريج���ي جامعة اإليم���ان ذات المنهج الخ���اص والتي ال 
يدرس فيها الطالب أي مواد قوانين على اإلطالق تتيح لهم 
حق االلتحاق بالمعهد، ولكنهم يريدون أن يس���يطروا على 
المحاكم ويكون القضاء في أيديهم لكي يسهل لهم الوصول 
الى السلطة، حيث فتحوا المجال لما يقرب من 300 خريج من 
جامعة االيمان تقديراتهم جيد، في الوقت الذي حرم العديد 
من خريجي كلية الشريعة من أصحاب تقدير جيد جدًا، ألنهم 

ال ينتمون لإلصالح وهذه واحدة من خطوات أخونة الدولة.

أخونة الداخلية
وفي وزارة الداخلية دش���ن الوزير قحطان مهامه بتجنيد 
عشرات اآلالف من االصالحيين من الساحات وقام بتوزيعهم 
على المحافظات، وعمل عل���ى تغيير كافة القيادات االمنية 
على مس���توى المحافظ���ات والمديريات وأضح���ت المناصب 
القيادية األمنية خاضعة لالنتم���اء والوالء الحزبي، ولم يتردد 
في إقص���اء الكوادر األمني���ة الوطنية الت���ي ال تنتمي لإلصالح 
والقوى العسكرية والقبلية المتحالفة معه، حتى غدت وزارة 

الداخلية، وزارة إصالحية خالصة، وهذه خطوة 
ثانية من خطوات أخونة الدولة.

إعالم المرشد
> وفي وزارة اإلعالم انكشف المستور وتبخّرت 
كل التنظيرات التي كنا نس���معها ف���ور توليهم 
مه���ام ال���وزارة، حيث ت���م اس���تهداف القيادات 
االعالمية، وإقص���اء المذيعين الذي���ن وقفوا مع 
الش���رعية الدس���تورية، وعمل���وا عل���ى تحوي���ل 
المؤسس���ات اإلعالمي���ة والفضائيات الرس���مية 
الى أدوات لدعم مخططهم اله���ادف الى أخونة 

الدولة.. تس���ابقوا على تعيين عناص���ر إصالحية إعالمية في 
مختلف الوس���ائل اإلعالمية الرسمية، وقاموا بالسيطرة على 
قناة اإليمان، وفرضوا على الوسائل اإلعالمية الرسمية سياسة 
إعالمية تتماشى مع السياسة االخوانية، غير آبهين بالمصلحة 
الوطنية، وتحول اإلعالم الرسمي الى إعالم ُمعّبر عن سياسة 
وتوجهات االخ���وان، وتبخ���رت مطالب الحيادي���ة والحرص 
على  المصلحة الوطنية في الهواء واتضح أنهم األكثر ملكية 
وتعصبًا واس���تبدادًا واس���تغالاًل وعنصرية.. وهذه تعد من 

أكثر الخطوات على طريق أخونة الدولة.

التربية والمعاهد العلمية
> وف���ي وزارة التعلي���م تم تعيي���ن قي���ادات اإلصالح في 

المراك���ز والمناصب الحساس���ة، في 
ديوان عام الوزارة ومكاتب التربية 
في بعض المحافظات والمديريات، 
وت���م التوقيع عل���ى اتفاقي���ات مع 
مؤسس���ات اس���تثمارية إصالحية، 
وتم تعيين ما يق���رب من 2500 
عنصر م���ن اإلص���الح ضم���ن كادر 
قطاع تحفيظ الق���رآن الكريم، في 
الوقت الذي يتم فيه اإلعداد إلحكام 
السيطرة على كل قطاعات التربية 

والتعليم وتسخيرها لخدمة األهداف السياسية للحزب.

بيع الكهرباء
> وف���ي وزارة الكهرباء تحّول س���ميع ال���ى موظف مطيع 
لحمي���د األحمر وعل���ي محس���ن واإلصالح، حي���ث حقق رقمًا 
قياس���يًا في جانب أخونة الوزارة ومكاتبها ف���ي المحافظات 
والمديريات، فقد عمد الى إقصاء القيادات السابقة واستبدالها 
بعناصر إصالحية على مرأى ومسمع الجميع، دونما خجل أو 
حياء، وس���ارع س���ميع الى رد الجميل لمن أوصلوه الى كرسي 
الوزارة وذلك بمنحهم امتياز الحصول على مناقصات عقود 
شراء الطاقة والتي تبلغ تكلفتها مئات الماليين، والتوقيع على 
عقود إعالنات في الصح���ف والفضائيات االصالحية بالدوالر 

ات والتسهيالت التي منحها   على اإلعفاء
ً
دعمًا للحزب، عالوة

س���ميع ألرباب نعمته وكله من »ظهر الشعب« الذي صّدق 
بأن اإلصالح ينش���د دولة النظ���ام والقانون وأن���ه العدو األول 
للفساد، وإذا به ُيجس���د الفس���اد في أقذر صوره على طريق 

أخونة الدولة والوطن.
> إن مشروع أخونة الدولة والوطن الذي ُيعتمل اليوم من 
 لمشروع 

ً
قبل حكومة باسندوة يمثل التهديد األكثر خطورة

الدولة المدنية الحديث���ة، فاالصالح يهدف الى تطويع كافة 
أجهزة ومقدرات الدولة من أجل ضمان وصوله الى الس���لطة 
مهما كانت التضحيات والخس���ائر، ويريدون الس���يطرة على 
قي���ادة المحافظ���ات والس���يطرة على ف���روع اللجن���ة العليا 
لالنتخابات، والسيطرة على كافة األدوات المرتبطة بالعملية 
االنتخابي���ة من أجل ضمان وصولهم الى الس���لطة بعد ضمان 
دعم ومساندة القضاء واألمن واإلعالم، باإلضافة الى اإلسناد 
والدعم الخارج���ي.. هذا ما يريده اإلص���الح، وهو ما ال يريده 
المواط���ن ال���ذي يحلم بيمن جدي���د خاٍل من الفس���اد.. يجب 
التصدي لهذا المش���روع والعمل على وضع حد لممارس���ات 
اإلص���الح اإلقصائية.. والعمل عل���ى بناء اليم���ن الجديد الذي 
ال مكان في���ه للمصالح الحزبية الضيق���ة، اليمن الذي ينتصر 
للشعب ومطالبه العادلة والمشروعة، اليمن الذي يقودنا نحو 

آفاق من التطور والتقدم والنماء.

بدون زعل                 »أخونة وطن«
 عبدالفتاح علي البنوس

> أحمد مهدي سالم


