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تقارير

)ق. ق. ج(..

عدن "األمناء" أبو ناصر الهاللي:
كشفت مصادر خاصة لـ"األمناء" 
التعليم  وزير  خبايا وارسار مامرسات 
الفني  والتعليم  العلمي  والبحث  العايل 
والتدريب املهني يف حكومة املناصفة 

خالد أحمد الوصايب.
وقالت املصادر: "كلمة الربوفيسور 
التــي عرب بهــا رصاحــة الوزير أبو 
وزارتني عىل انه صاحب املقام العلمي 
العايل الذي تقلده أبو الوزارتني وكرره 
بلقاءتــه باملوظفــني وان اختيــاره 
للوزارتني اىت عن منافســة قوية عىل 
هذا املنصب وكان من نصيبه فتعشــم 
الجميــع خريًا بأن الفــرج وصل فقد 
كان للموظفني مصــدر فخر واعتزاز 
بالربوفيســور حقهم! وبعــد انتظار 
معالينا أبو وزارتني او أبو العيون الزرق 
كام يحب تسميته البعض اثناء زيارته 
التعليمية بداية تقلده  الحد املؤسسات 
للوزارتــني وحتى اللحظــة )قرابة 3 
سنوات( مل تشهد تلك الوزارتني سوى 
جملة من الرصاعــات البينية والتنافر 

واملشاحنات".
من  مجموعة  املصــادر  وذكــرت 
االقوال واالفعال للوصايب منها "عندما 
قال ال داعي اىل كل هذه املعاهد الطويلة 
املنترشة يف كل مكان فقد  والعريضة 
الحظت معاهد كبرية وفيها عدد قليل 
املدارس بها االف  الطلبة مش مثل  من 
املعاهد ونخيل  تلك  اقفال  لذا سنحاول 
معهد يف كل محافظة! )طبعًا اليفقه 
طبيعة التعليم الفني وال سياسة الدولة 
يف هذا الجانب وال أهميته يف التنمية 

االقتصادية والعمرانية يف البلدان(".
أنشطة  الوصايب  "جمد  وأضافت: 
الوزارتــني لكنه ابقى عــىل البعثات 
وبقي يشــتغل مديرًا عامــًا للبعثات 
منشغاًل  األســبوع  طيلة  يداوم  وظل 
ومل  الفني  التعليم  واهمــل  بالبعثات، 
يداوم فيها اال أيام معدودة منذ تعيينه 
وظــل مكتبه مهجــور ومغلقًا طيلة 

وابقى  القطاعات  جميع  وجمد  الفرتة 
الرضع الذي يــدر الحليب فقط )إدارة 
الخاصة(  املعاهد  وإدارة  االختبــارات 
للقيادي االخواين كحصة رمبا بتوجيه 

قياداته العليا".
وتابعــت: "بدأ يســتفز املوظفني 
تارة،  بـ)الشقاة  الثانية ويصفهم  حق 
العمــل وبالذين  واحيانــا اليفهمون 
ال يعرفــون االمالء! تــارة أخرى( ومل 
يترشف بعمل اجتامع باملوظفني حتى 
القيادات  بعض  مع  والتعامل  اللحظة، 
من الوزارة بالالمباالة والسخرية اثناء 
اثناء  اب  الواتس  لقاءته مثل استخدام 
مقابلته او اريد اشــوف ماذا تشتغلوا 
اواًل او كرثت مطالبكم ومل أرى شغلكم 
او عــدم املباالة مبــا يقدمونه له من 
خطــط وبرامج ومشــاريع، وأوقف 
املنح الدراسية عن اوائل طالب التعليم 

النمطية  العامة  اإلدارات  الفني، وجمد 
مثل اإلدارة العامة للشــئون القانونية 
والتفتيش  للرقابــة  العامــة  واإلدارة 
واإلدارة العامة للبعثات واإلدارة العامة 
للدراسات، وأوقف التخصصات الطبية 
الطالب  وتــرك  الحكومية  باملعاهــد 
لالبتزاز واالســتغالل من قبل املعاهد 
الخاصــة وكلف مدير مكتبه رئيســًا 
لوحدة املشــاريع املمولة خارجيًا اىل 
جانب مهامــه، وطلب رفع املخصص 
الخارجية  املرشوعات  لوحدة  الشهري 
اىل )100%( مــن 5 مليــون اىل 10 
مليون شــهريًا اال انه واجه رفضًا من 
املاليــة، وقام بنفــس الوقت بتجميد 
نفســها  التنفيذية  الوحدة  أنشــطة 
وجمد كل املشــاريع املمولة خارجية 
والقرض  ســقطرى(،  مجتمع  )كلية 
كلية   )12( وتأثيــث  بتجهيز  الخاص 
الخاص  السعودي  واملرشوع  مجتمع، 
بتجهيــز وتأثيــث )12( معهد مهني 
وتقني يف محافظات الجنوب املحررة، 
الخطط  وتعطيل  الفني  املكتب  وجمد 
وخاطب  املكتب  أعدها  وان  سبق  التي 
بإعادة  والخاصــة  املانحة  الجهــات 
ترميم وتحديث بعض املعاهد وتدريب 
الكوادر وغريها من مشــاريع متهني 

الشباب والشابات".
واســتطردت: "ســافر الوصايب 
كبري  وفد  معــه  مصطحبًا  مرص  اىل 
ورفيع لتوقيع مذكرة تفاهم بالقاهرة 
مع جمعيــة خريية مينية، فام الدعي 
للذهاب اىل القاهرة؟، وجمد أنشــطة 
الجهاز التنفيذي وإلغاء منح تراخيص 
كليات املجتمــع الخاصة، وحول عدد 
من مشــاريع امللك ســلامن الخاصة 
وسلمه  للشــباب  والتأهيل  بالتدريب 
مهام  وألغى  واملنظــامت  للجمعيات 
التعليم الفني والتدريب املهني وقطاع 
مذكرات  بتوجيه  واكتفى  العمل  سوق 
الجمعيات  مهام  بتسهيل  للمحافظني 
املقاولة والتــي غالبًا ال متتلك خربات 
وال إمكانيــات للتدريب والتاهيل الذي 
يتطلب تجهيزات ال متتلكها اال املعاهد 
املحافظات،  بعــض  يف  الحكوميــة 
بعض  مع  ومهاترات  مشاكل  واختلق 
واتهامهم  االكادميــني  مــن  زمالئه 
بالتزويــر وصلت للمحاكــم، وتدخل 
بشئون جامعة تعز ودخل برصاع مع 
الجامعة ومجلسها ونقابتها واعتامده 
لتخصص غري معتمد  شهادة دكتوراه 
ومحاولــة فرضه عــىل جامعة تعز، 
ووحــد املــوارد البرشيــة للوزارتني 

بينام ابقى البقرة الحلوب )الشــئون 
والغى  لحالهــا،  وزارة  لــكل  املالية( 
القامئة  املتوسطة  الدبلومات  برنامج 
بالجامعات ويف تعميمه اشار اىل انها 
من اختصاص التعليم الفني ونىس ان 
الوزارة  دور  واوقف  تبعه،  الوزارة هي 
للدراسة  والتقييم  واملتابعة  باالرشاف 

والتدريب باملعاهد".
وقالــت ان: "الوصــايب ووكياله 
يقومــان كل يــوم بإصــدار قرارات 
االهلية  والجامعات  املعاهد  بإنشــاء 
والخاصة يف شقق دون تجهيزات وال 
مناهج وال كــوادر، وغري عميد احدى 
الكليــات بناء عىل ترشــيح محافظ 
قد غــادر منصبه ودخل يف رصاع مع 
املحافــظ الجديد الذي رفــض القرار 
ورشح اثنني اخرين من أبناء املحافظة 
الرتشــيح، فقام  الوزير رفض  ان  اال 
الذي  الرئيس  نائب  مبخاطبة  املحافظ 
املرشــحني  احد  للوزير بتكليف  وجه 
عــىل هامش مذكــرة املحافظ اال انه 
فغادر  التوجيهات  تنفيــذ  عن  تنصل 
الوزارة لـ)10( أيام فقام نائبه بإصدار 
قرار نيابــة عنه باعتباره غائبًا، اال انه 
غضب وتوعد وهدد نائبه وافتعل ازمة 
قائاًل  املحافظ  وخاطــب  لها  النهاية 
ان )تعني واختيــار العمداء ليس من 
حق املحافظني وامنا الوزارة(، فتسأل 
الكثري ملاذا قمت بإصــدار القرار بناء 

عىل ترشيح محروس؟".
بالقول: "توقف  املصادر  وأختتمت 
وتوقف  الوزارتني  قطاعات  أنشــطة 
العمل الخدمي بها ال يعني ان املرشع 
السابق عمل عىل انشاء الوزارتني بكل 
طاقاتها عبثــًا واعتباطًا وان الربوف 
هو عبقري عرصه اكتشف ان ال مهام 
وال أنشــطة لتلك القطاعات وال داهي 
لها بل عىل العكس فمن ســبقوه من 
الوزارتني  توالوا  ممن  السنني  عرشات 
كانوا يؤمنوا بأهمية تلك القطاعات ملا 
لها من قيمة باالسهام بتنفيذ الخطط 
يكونوا  ومل  للدولــة  االســرتاتيجية 

أصحاب غنيمة ومصلحة مادية".

عدن "األمناء" خاص:
نظم منتدى تنمية السياسة الجنوبية 
األســبوعي الذي ينظمه الســفري قاسم 
عســكر جــربان بالعاصمة عــدن ندوة 
لثورة 14  بالذكرى 59  احتفاء  سياســية 
االستفادة  )كيفية  بعنوان  املجيدة  أكتوبر 
من التحوالت السياسية الكربى يف سبيل 

االنتقال من الثورة إىل بناء الدولة(.
الحارضين  عســكر  الســفري  وهنأ 
أكتوبر  ثــورة  بذكرى  الجنوب  وشــعب 
الذي كان شــعلة إلنارة الحرية والكرامة 
والعدالة، مذكرا بأهمية تلك املرحلة الثورية 
وما لحقها من تحوالت سياســية ثورية 
ومن تحول نحو بناء دولة الجنوب الفتية.

وتطرق الســفري عســكر إىل مجمل 
التحوالت السياســية والعســكرية التي 
رافقــت املجلس االنتقــايل الجنويب منذ 
تأسسيه معرجا إىل املحطات الثورية التي 

السلمية  التحررية  الجنوب  بها ثورة  مرت 
التداخالت  منها  تحديات  من  رافقتها  وما 
يف مفاهيم االنتقــال للمراحل وتداخلها 
مع بعضها البعض مــام عرقل كثري من 

الخطوات الثورية.
بعدها، ناقش الحارضين للنقاش وفق 
الجميع حول  املنطلق، حيث تحــدث  هذا 
االســبوع  بقضية  تتعلق  كثرية  تفاصيل 
مبدين مالحظاتهــم وآراءهم البناءة التي 
الثورة  من  االنتقال  بتسهيل عملية  تسهم 

إىل بناء الدولة.
وجرى إيجاز معظــم تلك املالحظات 
االنتقال  عملية  )ترتيب  يف  والنقاشــات 
األمنية  املؤسســات  منظومــة  داخــل 
لكونها  أدائها  وتحسني  أفرادها  وتأهيلها 
من أبرز املشكالت التي يعاين منها املواطن 
يف الجنوب، حيث ال تتطلب التأخري كونها 
من األمور التي تحتاج إىل قرارات ومتابعة 
وإرشاف مبارش من قبل قيادات االنتقايل 
يف املحافظــات واملديريــات، وتطــرق 

املتحدثون ملســألة الجبايــات املفروضة 
عىل الحركة التجارية من قبل النقاط غري 
قانونية حيث شــكلت تلك الظاهرة عباء 
كبريا عــىل كاهل املواطنــني الجنوبيني 
وفتحت بابا للفساد مام قد يؤل إىل فوىض 
إرادة  إىل  تحتــاج  املســألة  وتلك  عارمة 
أهداف  تحقيق  بســبيل  صارمة  وقرارات 
وتحدثوا  االنتقالية،  املرحلــة  ومتطلبات 
عن أن القيادة املحلية لالنتقايل بالعاصمة 
عدن مل تكن فاعلة ومؤثرة عىل مجريات 
واالجتامعية  واألمنية  السياسية  األحداث 
والخدمية، ونظــرا ألهمية العاصمة عدن 
يتوجــب أن تكــون تلك القيــادات أكرث 
احتكاكا وتفاعال مع املواطنني الجنوبيني 
التي  القيادات  لتلك  السيايس  األثر  ليتبني 
الحامل  الذي هو  الجنويب  االنتقايل  متثل 

الرئيس لقضية شعب الجنوب.
وتحدث الحارضون عن أهمية استمرار 
األطياف  كل  مع  الجنويب  الوطني  الحوار 
السياسية واملدنية واالجتامعية والثقافية 

لتتحول هذه الدعوة لربنامج وطني يقارب 
الرؤى واألفكار يف ســبيل تحقيق أهداف 
والوصول  االنتقالية  املرحلــة  ومتطلبات 
املدنية  الدولة  وبناء  استعادة  إىل مرشوع 
واإلرساع  الحديثة،  الفيدراليــة  الجنوبية 
بتنفيــذ توجيهــات الرئيــس عيدروس 
الزبيدي املتعلقــة بهيكلة قوائم االنتقايل 
الجنويب العليا والدنيا ملــا لها من أهمية 
بتطويــر أداء االنتقايل والســري به نحو 
النجــاح واالنتقال الســلس نحــو بناء 
مؤسســات دولة الجنوب وفقا للكفاءات 
والخربات والحــس الوطني، وتحدثوا عن 
الجنوبية  الوطنية  املناسبات  إحياء  أهمية 
السياســة  بالعاصمة  مركزية  بفعاليات 
عدن ملــا لها من رمزيــة بالعقل الجمعي 
موازية  فعاليات  وكذلك  الجنويب  الوطني 
يف عواصم محافظات الجنوب، باإلضافة 
اىل ان موضوع الفساد اإلداري واملايل يف 
معظم إدارات املرافق العامة يف العاصمة 
عــدن وباقي محافظات الجنوب شــكل 

كارثــة حقيقية تحتاج لقــرارات إدارية 
ومتابعة وإرشاف مبارش من قبل قيادات 
االنتقايل ومبختلف مســتوياتها والعمل 
عــىل مكافحة تلك الظاهــرة بكل الطرق 
اإلدارية  املحاكم  مقدمتهــا  ويف  املتاحة 
والتثويــر الجامهــريي ضد تلــك البؤر 
الفاسدة التي تعرقل حقوق الشعب وتعبث 

مبقدرات الوطن.
حرضها  التــي  الندوة،  ختــام  ويف 
حســني  والعميد  الســنيدي،  د.عــارف 
الفيايض،  الحاملي، واالستاذ خالد عبدالله 
محمد  سعيد  واألستاذ  عفيف،  ود.صربي 
ناجي،  احمد  محمود  واألســتاذ  اليهري، 
واألستاذ نبيل محمدصالح، والعقيد صائل 
هاي،  احمد  محمد  واألستاذ  نرصالغزايل، 
والعقيد احمد عبدالله الشــقفه، والشيخ 
الحارضون  اقــرتح  جعفر،  داؤود  مهيب 
عدد مــن اآلليات التي قد تســهم بتعزيز 
العمل اإلداري وتسهل من عملية االنتقال 

داخل املؤسسات الثورية.

فو�سى بروفي�سور يف اأهم وزارتني
¿ مصــادر لـ"األمنــاء" 
وأرسار  خبايــا  تكشــف 

مامرسات الوصايب

تعيــن  منــذ   ¿
والوزارتــان  الوصــايب 
بينيــة  رصاعــات  تشــهد 

وتنافًرا ومشاحنات

أهمــل  ملــاذا   ¿
التعليــم الفنــي وأبقى 
وإدارة  االختبــارات  إدارة 

املعاهد الخاصة فقط؟
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