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كتابات

 اصطياد األســامك ليس ســهًل كام 
شــاق  عمل  فهو  الناس،  بعــض  يتصوره 
ومتعب يحتــاج إىل جهد وخفــة ومهارة  
ومخاطر  لعوائق  الصيــاد  يتعرض  وصرب، 
كثرية  ورضبات الشــمس وجفاف الجسم 
العيش.  تكاليف  ملواجهــة  الرضورة  لكنها 
ويعتــرب العمل الرســمي ألبنــاء املناطق 
الســاحلية رغم حملهم مؤهــلت علمية 
بســبب البطالة وعدم وجــود وظائف يف 
الدولة، وكانــت محصورة عىل أهل الهضبة 
وبعض من املناطق الوســطى، فكان الحل 
الوحيد هو البحر الذي يســتقبل كل عاطل 
عن العمل فهو كريم، لكن العمل فيه يحرق 
الجســم، وكم هو مفرح عند الصياد عندما 
يجد الســمك فيصطاد وال يجعل دقيقة متر 

عليه إال ويستغلها ألجل الصيد.
بها   وهكذا كلام اصطاد ســمكة رمى 
بوســط القارب حتى ينتهي من االصطياد 
بســبب عامل دخــول الليــل أو أن الصيد 
توقف عن أكل الطعم يبقى وضع  األسامك  
املصطــادة يف مكانهــا معرضــة لحرارة 

يف  الشــمس 
عن   يبعد  قــارب 
ميًل   90 الشاطئ 
ســمك  وخاصة 
)التونة(  الثمــد 
الصياد  يحتــاج 
كل  لها  يقطع  أن 
 3 بحدود  األميال 
بحساب  ساعات 
كــام  الصياديــن 
30 ميل بالساعة حتى يصل  أفادونا بقطع 
وعىل القارب محركني إىل منطقة األسامك 
ثم العــودة تكون أكرث من ثلث ســاعات 
ألن القارب اآلن محمل باألســامك رمبا  4 

ساعات ليصل إىل الشاطئ )مركز اإلنزال(.
ثم تــأيت املرحلة الثانيــة، بعد كل هذا 
العناء والتعب، وهي بيع األســامك حسب 
الجودة ومتطلبات السوق، وهنا نقف وقفة 
مهمــة وهو الذي جعلنــي أكتب املوضوع  
ن الســمك  فيام يخــص الصياد، كيف يؤمِّ
الذي اصطاده ليصل السمك طازًجا ال تالًفا 
أو شــبه تالف، وما شــد انتباهي الطريقة 
التي يؤمن بها الصياد سمكه، فهي طريقة 
خاطئة تتسب يف تلف بعض األسامك وتباع 
السمك  يتجاوز نصف قيمة  بسعر هابط ال 

الطازج، وهذا يحرم الصياد أرباًحا كثرية.
ويأيت دور الجمعيات يف مراكز اإلنزال 
الجنويب  التعاوين لألســامك  االتحاد  وكذا 
وكذا دور وزارة األسامك، أما دور  الجمعيات 
التي تتحملها عىل عاتقهــا توعية الصياد 
بطرق حفظ األســامك ليصــل إىل مراكز 
اإلنزال طازجة وهــي طريقة يجهلها أغلب 
الصيادين إن مل يكن الكل، ووضع اإلرشادات 
يف حائط بجانب الجمعية ليستفيد الصياد 
منها وكذا حقيبة  اإلســعافات األولية التي 
بداخلها شــاش ورباط ومعقم وســربين 

ودواء املغص.
أمــا  دور االتحاد الســميك الجنويب 
فيجــب عليه إقامــة دورات لــكل أعضاء 
الجمعيــات عن  كيفية تعامــل الصياد مع 
األســامك لحفظها بطرق شــبه مبسطة 
بتعاون إدارة الجودة يف هيئة املصايد حتى 
يكون من يقوم عىل الجمعيات عنده دراية 
بكل ما تم أخذه وبدوره ينقل تلك املعلومات  

للصياد.
باألخ  ممثلــة  األســامك  وزارة  وعىل 
الوزير دعم هذه الدورات وتنشيطها ملا فيها 
رفع ســمعة البلد يف حالة تصدير األسامك 
أو للمســتهلك املحيل حني يشــعر بجودة 

األسامك عندما يتم أخذها طازجة.

ها هــي ثلثة أعــوام مــرت بالوفاء 
والتامم عــىل تعطيل اتفــاق الرياض من 
أوالد الحرام، لقــد كان اتفاق الرياض مبنًيا 
عــىل مفهوم توحيد الصــف لكافة القوى 
ا وعســكرًيا  للحوثيني سياســيً املناهضة 
وهذا ما نص عليه البند العســكري يف ذلك 
العســكرية  القوات  خــروج  عىل  االتفاق 
التابعة للمنطقة العسكرية األوىل يف وادي 
وصحراء حرضمــوت واملهرة إىل محافظة 
مأرب الشــاملية لتعزيــز جبهتي رصواح 
ونهم يف محافظتي مأرب والجوف ملواجهة 
العاصمة  صوب  والتقــدم  هناك  الحوثيني 
صنعاء باعتبار بقاء تلكــم القوات الهائلة 
بعددها وعتادها يف الجنوب ليس لها مهمة 
أصل يف ظل الحاجة املاسة لها يف جبهتي 
رصواح ونهــم القريبتني من صنعاء، وهو 
ما تريــده قيادة التحالــف العريب والقوى 

ســية  لسيا ا
لحقيقيــة  ا
جهــة  ا ملو ا
الحوثيــني، ومن 
القــوى  تلكــم 
االنتقايل  املجلس 
بقيادة  الجنويب 
عيدروس  الرئيس 
أن  إال  الزبيــدي. 
جامعــة اإلخوان 
الرافعني شعار الرشعية اليمنية قواًل وليس 
منها عمًل مل يكونوا كذلك من أيام كبريهم 
الذي علمهم الســحر الجرنال عيل محسن 
األحمر وما زالوا كذلك فهم ال يريدون خروج 
تلكم القوات من الجنوب لتحرير الشــامل 
من الحوثيني وإمنا يريدونها تبقى الحتلل 
الجنوب فهــم ال يريدون مــن تلك القوات 
الحوثيني وإمنــا يريدون محاربة  محاربة 
يريدون  الجنويب، فهم ال  االنتقايل  املجلس 
الذهاب إىل مأرب وصنعــاء وإمنا يريدون 

عدن إن استطاعوا!
 ثلثة أعوام عىل تعطيل اتفاق الرياض 
التحالف  اليمن، وقيــادة  من قبل إخــوان 
العــريب يعلمون ذلــك جيــًدا، ولكنهم مل 
عىل  الضغط  وباستطاعتهم  ساكنا  يحركوا 
تلكم القوات العسكرية اإلخوانية وإخراجها 
من الجنوب يف أيــام معدودة وفًقا التفاق 
الشديد مل يفعلوا  أنهم ولألسف  إال  الرياض 
ذلك، ومن املعــروف بأن مثل ذلك يصب يف 
مصلحة الحوثيني يف شــاملهم وأنصارهم 
اإلخوان يف الجنوب وبالتايل فإن مل تفعل 
قيادة التحالف العريب شيئا بإخراج القوات 
العســكرية الشــاملية من الجنوب، وهي 
قادرة عىل ذلك إن وجــدت النية فإنه يجب 
عىل املجلــس االنتقايل الجنــويب توجيه 
قواته املســلحة لتطهري حرضموت واملهرة 
من القــوات اإلخوانية كام طهروا شــبوة 
وأبني من اإلرهاب ومــا دون ذلك فل، فهل 
من مستجيب؟ نأمل ذلك، والله عىل ما نقول 

شهيد.

هكــذا وضعنــا قدرنــا ووضعتنا 
املصالــح الــل أخلقية النتــزاع حقنا 
واســتعادة دولتنا الجنوبية املغدور بها، 
نــا وتفننا يف طرح  فمهام كتبنــا وبيَّ
قضيتنــا الجنوبيــة العادلــة، ومهام 
دافعنا عنها بــكل أبجديات لغات البيان 
ومفرداتهــا الدالليــة كحــق مرشوع 
مؤكد، رشعــا وعرفا وعقــل ومنطقا 
وقانونا، فلن نغري بذلك شــيئا من طمع 
)الدحابشــة( وهدفهــم بــكل قواهم 

وتوجهاتهم  ومســمياتهم 
والطائفيــة  السياســية 
والقبليــة  والعنرصيــة 
استثناء  دون  والعســكرية 
احتللهم  باستعادة  املتمثل 
للجنــوب والســيطرة عىل 
أرضه وكل مقدراته وثرواته 
دون أدىن اعتبــار لشــعبه 
الكريم  العيــش  يف  وحقه 
عىل أرضه بحدودها الدولية 

املعروفة.. وال مبواقف مــن ال يريد أن 
يغــري أو يتغري فيها وفقا ملســتجدات 

الواقع وحقائقه.
لقد أثبتت السنوات الثلث والثلثني 

الوحدة  عمــر  من  املاضية 
وتحولها  فشــلها  بعد  وما 
والقوة  والخيانــة  بالغدر 
واحتــلل  )وحلــة(  إىل 
شــاميل شــامل للجنوب 
صحة ما ســبق ذكره وما 
هو جــار حتــى اللحظة. 
وليس هنــاك أدل عىل ذلك 
العنرصية  مامرستهم  من 
من  خللها  آدميــة  والــل 
الحروب  أنواع  لكل  اســتخدامهم  خلل 
العســكرية والسياســية واالقتصادية 
التي  واإلعلمية والنفســية واإلرهابية 
مارستها ومتارســها كل قوى الشامل 

منســقة  وبأدوار  واملتنوعة  املتعــددة 
أخرية  كمحاولة  بينهــم  فيام  ومنظمة 
منهــم الســتعادة احتللهم الشــامل 
دوليا  بها  للجنوب كـ )رشعية( معرتف 
تحت شــعار الدفاع عن بقــاء الوحدة 
والحفاظ عىل السيادة اليمنية - وإن مل 
يعد هناك ما يدل عىل حقيقة شــعارهم 
الواقع - من  الكاذب واألجوف هذا عىل 
واإلرهابية  العسكرية  بقوتهم  أو  ناحية 
وداعش  وقاعــدة  حوثية  كمليشــيات 
وأنصار رشيعة، وعملء وأذيال جنوبيني 

من ناحية أخرى. 
ويف ظــل حــال كهــذا املــوازي 
الســرتخاء دويل واضح يشــد من أزر 

تلك القوى للوصــول إىل ما تهدف إليه 
بالنسبة للجنوب فقد جعل كل الخيارات 
خيار  يف  منحــرصة  كجنوبيني  أمامنا 
واحــد ومخرج مفــروض ال منلك غري 
ســلوكه الســتعادة حقنا املرشوع هو 
إعلن اســتقللنا بأي شكل من أشكال 
االستقللية أو اإلدارة الذاتية، فإما حياة 
بحرية وعــزة وكرامة عىل تراب جنوبنا 
الحبيب، وإما املوت وهو األفضل من أي 

حلول ناقصة أو ظاملة أخرى.
بركة  وعىل  منوت..  أو  ننترص  فإما 
الله وعليه التوكل ومنه التوفيق واإلعانة 

والنرص.  

رسالة للجمعيات واالتحاد السمكي ودورهم يف توجيه الصياد لحفظ األسماك

ثالثة أعوام من تعطيل اتفاق الرياض

مخرجنا يف "ننتصر أو نموت"

أحمد راشد اجلنيني الصبيحي

محمد سعيد الزعبلي

العميد/ فضل معبد 

عبدالعزيز الدويلة

كركر جمل.. حاكي 
جدار!

جميــل أن تتضامن مدارس م/عدن وتقف وقفة شــجب 
واستنكار ملا جرى للمعلمة يف مدرسة مجمع خديجة للبنات 
باملنصورة مــن اعتداء من قبل طالبــة ووالدتها بصورة غري 
متوقعة أثــارت دوامة ناقوس الخطر الذي يكاد أن يدق أبواب 
مدارســنا التي تحتاج إىل ضبط املزيد من ســلوكيات بعض 
الطلب والطالبات، ناهيك عن رضورة كبح جامح األســباب 
التي تؤدي إىل دفع الطالــب أو الطالبة للعتداء والتطاول أو 
التلفظ الســيئ عىل بعض املعلمني واملعلــامت، األمر الذي 
يتطلب عند حــدوث مثل هذه األفعــال أو الترصفات بوضع 
إجراءات وقوانني حسب اللئحة املدرسية التي تنظم الرشائع 
واإلجراءات العقابية بني املدرس والطالب واإلدارة املدرســية 
حتى ال تتكرر مثل هــذه الكوارث التي تهدد قدســية املهنة 
الرتبوية وأن نضع حــًدا فاصًل بني العلقة الرتبوية الجدرية 
بني املعلم والطالب، وهذا أمر رضوري يعمق مفهوم تجســيد 

الرتبية قبل التعليم.
إن إشكالية املعلم مع الطالب أو الطالبة يف وقتنا الراهن 
تكمن بدرجة رئيســية إىل تصديق وفتح آذان صاغية لبعض 
أولياء األمور بشكاوى ونحيب أبنائهم عند خلفاتهم مع بعض 
املعلمــني واملعلامت وهو ما يدفعهم إىل االنتظار والبحث عن 
املعلم يف املدرســة ورمبا أحيانا ينتظرونه عند بوابة املدرسة 
للعتداء عليه! بينام املفهوم عند حدوث أي مشــكلة صغرية 
او كبرية أن يتم الجلوس مع مدير املدرســة والهيئات اإلدارية 
للبحــث ووضع الحلول ومن ثم تفادي أي خلف أو مشــكلة 
وعليه يجب عىل املعلم أن يهتم بالجانب النفيس للطالب وأن 
يكون أكرث رحمــة وحنانا ملا يعانيه هــذا الطالب أو ذاك من 
ظروف نفسية ومادية ومعيشية صعبة، علام أن هناك طلب 
منغوليني ومتوحدين يحتاجون إىل عناية ورعاية خاصة وما 
أكرثهم يف مدارســنا التي تعاين من مشكلة ازدحام الطلب 
ونقص يف بعض املعلمني املتخصصني يف املواد األساســية، 
فاملدرس املتخصص أكرث فهاًم وإدراًكا ملا يفتقده الطالب وما 

يحتاجه والكيفية يف حل مشاكله أيضا.
كان باألمــس ينظرون إىل أن الرتبيــة قبل التعليم وكان 
املعلم شــخصية قوية ومثقفة وقادر عىل السيطرة وتهذيب 
الســلوكيات املتعنتة والفوضوية، بل إن أولياء أمور الطلب 
كانوا يقولون للمعلم )خذ اللحم واعطنا العظم(، وذلك انطلقا 
من قول الشــاعر أحمد شوقي )قم للمعلم ووفه التبجيل *** 

كاد املعلم أن يكون رسوال(.
وأخريا حتى ال تكون آذانكم صاغية ومفتوحة وتصدقون 
أبناءكم، ال بد من إعطاء مكانة واحرتام لإلدارة املدرسية واملعلم 

قبل ما يندفع البعض يف االعتداء وبعدها ال ينفع الندم.
إذن من يا ترى يحمي املعلم ومينحه حقوقه املرشوعة؟


