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ســبق وأن تناولنا يف صحيفتنا الغراء "األمناء" 
مشــكلة عدم تثبيت املعلامت املتعاقدات يف املدارس 
األساسية والثانوية، حيث طالبنا برضورة توظيفهن 
يف ســلك العملية التعليمية والرتبوية خصوصا أنهن 
ميتلكن شــهادات جامعية وهو األمــر الذي يفرض 
رسعة تعيينهــن معلامت رســميات، ولكن يبدو أن 
هناك تعقيدات ومعوقات تكمن يف اســتمرارية  هذه 
الحرب العبثية التي همشــت دور إدارة الخدمة املدنية 
والجهات املختصــة األخرى، ناهيك عــن عدم قدرة 
الحكومة الرشعية بتوفري السيولة والتعزيزات املالية 
لهؤالء املتعاقدات املدرسات باإلضافة  إىل التناقضات 
املقيتــة التي تحصل مــن قبل منظمة اليونيســيف 
التي بدأت قبل ثالثة أشــهر بتوقيف إعانات املعلامت 
املتعاقدات يف املدارس األساســية دون أي أســباب 
تعرف عــى الرغم من أنهن يقمن بواجبهن بشــكل 
مدروس ومثمر ويف أطــار املنهاج الدرايس املعمول 
الدراســية وحســب الجدول املنوط  به وفق الخطة 
لهن يف حــن ترصف االعانات الشــهرية للمعلامت 
املتعاقدات يف املدارس الثانوية بشــكل منتظم األمر 
الذي يجعلنا هنا نتساءل ملاذا اوقفت اعانات املعلامت 
املتعاقدات يف املدارس األساسية ؟.. وملاذا ترصف هذه 
االعانات للمعلامت املتعاقدات يف املدارس الثانوية؟.. 
وملاذا هذه الترصفات املعيقة التي تنحاز لطرف واحد 
دون األخر من قبل منظمة اليونيســيف التي أصبحت 
تخلق الشكوك والعبث يف ظل أهمية رضورة الرعاية 
املتســاوية لكافة املعلامت املتعاقدات والتخفيف من 
املعاناة والظروف الصعبة التي متر بالرشائح والكوادر 
املحافظات  التعليمية والرتبوية يف عدن وغريها من 

األخرى.
علام بأن بعض مدراء عموم املديريات بادروا برصف 
20 الف ريال للمعلامت املتعاقدات يف مديرياتهم كبدل 
مواصالت لهن بينام البعض األخر مل يبادر بذلك التي 
هي يف األســاس كحافز تشجيعي لهن للتخفيف من 

معاناتهن الاليت يعملن بصمت وانسانية .

كتابات

تطورات  الجنوبية  القوات  شهدت 
متســارعة يف بنائها كــاًم ونوعًا، 
ومنظمة  جيــدة  قــدرات  وامتلكت 
متيزها عن اآلخرين.. كام مترســت 
عى طبيعة الحــروب يف تضاريس 
مختلفة وتكيفت مع املوارد وتجاوزت 
العامن  خــالل  صعبة  امتحانــات 
األخرييــن. وبالرغــم مــن معارك 
عقائدين  خصوم  أمام  االســتنزاف 
)انصار الله واإلخــوان والقاعدة( إال 
عى  قادرة  بأنهــا  توقعات  هناك  أن 
تغيري املوازين عى الساحة الجنوبية 
شعبية  بحاضنة  تتمتع  وأنها  خاصة 
واســعة توفــر لها مصــادر كبرية 
وفاعلــة يف مواجهــة أي تحديات 
القيادات  أن  إضافية. مع ذلك ال يبدو 
الجسيمة،  التضحيات  بعد  الجنوبية، 
املبادرة  قادرة عى امتالك قرارها يف 
واملناورة وإدارة الوقت ألنها ال تحمل 
لقب "الرشعية" التي احاطتها اململكة 
بهالة من القدسية والعصمة دون أن 
أو تنترص بها.. حتى  ُتصلح شــأنها 
بعد أن تم اختطــاف صفتها الرمزية 
متاما مثلام ُتختطف رمزية املقدسات 
واألوطــان ليصبح بهــا الخاطفون 
أحرارًا يف تنفيذ أهدافهم ومصالحهم 
وبحامية التحالف. وهذه من العجائب 

النادرة يف زمن الفلتات الكربى!
الذي خاض حروبًا  حزب اإلصالح، 
أعداءه  أن يحارب وظــل يختار  دون 
وأهدافــه يف كل مرحلة، تتكشــف 
بصورة  ليحدد  التضليــل  يف  عرثاته 
جلية طبيعة معركتــه الحقيقية بعد 
انزياح جديــد لقياداته باتجاه "مركز 

الخالفة". وميثل 
الجنوب بالنسبة 
 " ن إلخــوا ا " ل
ع  و مــرش
صــة  لفر ا "
 " تيجية سرتا ال ا
ه  ر عتبــا با
الجغرافيا املفيدة 
أقرب  وعاصمته 
من  لعملياتهــم 
صنعاء. كــام تعتقــد قياداتهم بأن 
شعار الدفاع عن "الرشعية والوحدة" 
ما يزال صالحًا لتوفري غطاء سيايس 
عــى أمل أن يصبــح الجنوب بعدئذ 
)غزّاوي( بنموذج ثــان يعيش واقع 
)االنفصال الحالل( وتهوي إليه أفئدة 
من املجاهديــن القادمن من أصقاع 

العامل.
القيمة  لكن تصديــق أمر بهــذه 
من  كثري  اىل  يحتاج  االســرتاتيجية 
الخيال الذي ال يتســق مع معطيات 
الواقع وال حتى مع تراث اإلخوان يف 
إدارة معاركهم بقدر ما يكون مدفوعًا 

بالوهم وحس املغامرة. 
وســط  إذن  الريــاض  اتفــاق 
الهواجس الكبرية ورصاع املســارات 
يظــل ورق عى جمر حتــى بعد أن 

تتشكل حكومة املناصفة. 
وبغــض النظر عن االختالف حول 
ترتيب الخطوات أو تفســري الشــق 
العســكري واألمنــي إال أن إمكانية 
مســألة  األرض  عى  كاماًل  تطبيقه 
مستبعدة للغاية.. فام بن "اإلخوان" 
والجنوبين ليس فقــط  تاريخ من 
رصاع  وإمنا  تــربد  مل  التــي  الدماء 

وجودي حول األرض واملصري.

"اإلخوان" يف  أن حســابات  كام 
مقاربتهم لألزمــة يف اليمن بصورة 
عامة تنطلق مــن موقف أيديولوجي 
متسق ومرتابط مع كل أزمات املنطقة 
اإلقليمية(،  )حواضنهم  ومســارات 
فــكل يشء لــه مثقــال يف ميزان 
أدائهم.  ينعكس عى  العامة  أهدافهم 
وتلك هي الشيفرة التي يعتقد البعض 
الحزم"  "عاصفة  مفعول  أربكت  أنها 
لكن الحقيقة أن ارتباك اململكة هو من 
عزز مفعول تلك الشيفرة حتى تراجع 

دورها يف التأثري عى األحداث.
وعــى أي حال يتضــح أن اتفاق 
الريــاض حتى قبــل تطبيقه يفاقم 
رصاع املســارات يف مجريات "حرب 
إطار  ويف  جــدًا"  الطويــل  النفس 
املسموح به سعوديًا بالنسبة للطرف 
يف  النتيجة  لتصبــح  الجنــويب… 
للجبهات، مل  دم جنويب عابر  الغالب 
تكتف منه بعد كثبان الرمال الرابضة 
دليل  وهذا  الحمــراء.  الخطوط  عى 
اململكة بطريقة  التعامل مع  بأن  آخر 
التلميذ النجيب املنضبط  مكلف للغاية 
ألن السياســة ليست طريق مستقيم 
واململكة ذاتها خرست الكثري بســبب 
من  واالنتقائية  الفضفاضة  مواقفها 
الفتًا  ضعفًا  وأظهرت  اإلخوان  تنظيم 
يف إدارة امللفات الساخنة يف املنطقة.
وهكذا تبقــى الفضاءات مفتوحة 
ألخبار نزيف الجبهــات، حتى يجرؤ 
التحالــف عى االعرتاف بــأن هناك 
رضورة حيويــة إلعــادة النظر يف 
مقارباتــه الحالية. ويبــدو أن أحدًا 
ال يجــرؤ حتى تكون هنــاك )تدابري 

داخلية حقيقية(.

املتواترة  اإلخوانية  اإلعالميــة  الحملة 
ضد دول التحالف العريب ليســت جديدة 
فهي تعــود إىل فرتة مبكــرة منذ ما بعد 
انطالق "عاصفة الحــزم"، ورمبا قبلها، 
لكنها تتكشف كل يوم عن جديد يبن ليس 
فقط ما يعتقده اإلخوان املسلمون مؤامرة 
عليهــم، بل ومــا يف عقولهــم الباطنة 
والظاهــرة مــن خفايا ال يســتطيعون 
كتامنها، ويضع عالمة سالب )-( أمام كل 
كلمة ظل اإلخوان يتغنون بها وكل عبارة 
شكر ظلوا يرددونها لدول التحالف العريب 

وخصوصا اململكة العربية السعودية.
ملخص القضيــة الجديدة التي ترددها 
وسائل إعالم اإلخوة اإلصالحين فحواها 
اليمن ليســت مينية بل  الحــرب يف  إن 
هي صناعة ســعودية الهدف منها رضب 
الحوثين  ثــم رضب  بالحوثين  اإلصالح 
ليســهل  االثنن  والتخلص من  باإلصالح 

للسعودية السيطرة عى اليمن.
تقول التفاصيل إن الســعودية هي من 
ســمحت للحوثين بالوصول إىل عمران، 
ثم بالوصول إىل صنعــاء والغرض منها 
واستنزاف  املســلمن،  اإلخوان  مواجهة 
الطرفن يف حــرب ال تتوقف حتى ينتهيا 

وتتخلص السعودية منهام.
هذا بالضبــط ما ردده إعالمي معروف 
من مؤيدي التجمــع اليمني لإلصالح من 
عى قنــاة بلقيس التي يعرف الجميع من 

تتبع ومن تؤيد ومن ميولها.
إن  النظريــة،  صاحــب  ويضيــف 
اإلصالحين اكتشــفوا املؤامرة التي تدبر 
ضدهم فلــم ينخدعوا باالســتدراج إىل 

خوض املعركة ضــد الحوثين، وتركوا 
حتى  وحدها  تواجههــم  الســعودية 

تتورط يف مخططها لنفسها.
الكثري من املدركن لتفاصيل املشهد 
الســيايس واملتعمقــن يف ثنايــاه 
اإلخوان  مبنهجيات  والعارفن  الخفية 
املسلمن، توقعوا هذا األمر مبكرا، لكن 

الغالبية العظمى من اليمنين البســطاء 
كانوا يصدقــون برقيات الثناء وخطابات 
الشكر ورســائل االمتنان والعرفان التي 
ظل ومــا يزال قادة اإلصــالح يتوجهون 
السعودية،  العربية  اململكة  قيادة  إىل  بها 
هذه  يكتشــفون  عندما  وســيتفاجأون 

الحقيقة املرة.
هذا الــكالم يأيت بعيد متكــن العديد 
اإلفالت  مــن  اإلصالحية  القيــادات  من 
من الســعودية والوصول إىل اسطنبول، 
وتوجه أســامء قيادية نافذة يف الحزب 
بالدعوة إىل البحث عن حلفاء جادين، كام 
جرى مع "ناجــورين كاراباخ" يف تأكيد 
ملا سبق أن طالب به بل ورصح به البعض 

بأن تركيا جاهزة للتدخل يف اليمن.
ما وراء سطور هذه الطبخة اإلعالمية 

ميكــن تلخيصه يف ما 
ييل:

ليس  اإلصــالح  إن   •
ضد  الحرب  يف  طرفــا 
الحــويث- املــرشوع 

اإليراين يف اليمن.
القــوات  كل  إن   •
التابعــة  العســكرية 
للتجمع اليمني لإلصالح 
مل تخــض أي معركــة 
السبب يف كل  وإنها  الحوثين  جادة ضد 
الهزائم التي ألحقت مبا يسمى بـ"الجيش 
حققه  مــا  يف  وباألحــرى  الوطنــي" 

الحوثيون من انتصارات.
• إن الحــويث ومــن وراءه إيران ليس 

عدوا لإلخوان اإلصالحين
• وإذا مــا اســرتجعنا كل الحمــالت 
اإلعالمية اإلصالحية ضد التحالف العريب، 
وضد الســعودية عى وجــه الخصوص 
الصادرة من اســطنبول وأنقرة والدوحة 
وغريها، فهــذا يعنــي أن اإلصالح يتربأ 
من كل املواثيــق واالتفاقات التي عقدها 
مع الســعودية أو برعاية السعودية، وال 
نتحدث عن دولة اإلمارات فهي عدو معلن 

بالنسبة لإلخوان اإلصالحين.
• ويف هذا الســياق ميكننا اســتنتاج 

اتفاق  تنفيذ  يتهرب اإلصالحيون من  ملاذا 
الريــاض ويفتعلــون مختلــف الحجج 
لعدم تشــكيل  الزائفة  الواهية واملربرات 
حكومة التوافق التي نص عليها االتفاق، 
فهــم إذ يعلنــون أي يشء يطلبه منهم 
وعقولهم  أبصارهم  فإن  العريب  التحالف 
تتجــه إىل مــكان آخر يقع عــى بعد 
هضبة  وسط  شــامال  الكيلومرتات  آالف 

األناضول بن البحرين األسود واألبيض.
كنا بكل تواضع قد قلنا مرارًا إن األشقاء 
يف التحالف العريب قد اتكأوا عى حائط 
رخو لن يصمد طويال أمــام األثقال التي 
يتطلبها مرشوع يستهدف تخليص اليمن 
من تبعات التدخل اإليراين ومن ثم تأمن 
أجواء وبحار وأرايض املنطقة من مخاطر 
يراهنون  األشــقاء  أن  وقلنا  التدخل،  هذ 
املعركة، وها  عى حصاٍن خارٍس يف هذه 

هي األيام تربهن ما قلناه
لقــد آن األوان لألشــقاء يف التحالف 
العــريب أن يعيدوا النظــر يف الكثري من 
رهاناتهم مبا يف ذلك إعادة جرد حســاب 
األرباح والخســائر التي حصدوها خالل 
ست ســنوات، وتقدير ماذا ستسري عليه 
األمــور يف اليمــن إذا ما اســتمر تدفق 
األســلحة واألمــوال وطائــرات الدرون 
القطرية – الرتكيــة إىل مناطق الجنوب 
التي حررها أبناؤهــا بأرواحهم ودمائهم 
وبدعم ومساندة الشقيقتن يف اإلمارات 

والسعودية.
أما الرهان عى صناع ومسوقي نظرية 
املؤامرة، فقد تبــن أن الرهان عليهم هو 

كالرهان عى املاء يف الرساب.

اتفاق الرياض.. صراع املسارات ىلع الساحة الجنوبية

هل هي مؤامرة أم "نظرية املؤامرة"؟

احمد عبدالاله

د. عيدروس النقيب

عبدالعزيز الدويلة

ما الذي يجري 
في منظمة 
اليونيسيف؟


