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الزغيــر  أنعــم  كتــب/   / األمنــاء 
البوكري:

موقًعــا  الصبيحــة  متتلــك 
اسرتاتيجًيا هاًما ومنطقة عسكرية 
والســاحل  عدن  العاصمة  لحامية 
الغريب وصواًل إىل مضيق باب املندب 
وعمقها  موقعها  وبحكم  والجنوب، 
االســرتاتيجي وأهميتها جعل منها 
محليــن  وكالء  رصاع  منطقــة 
مليشــيا  قبل  من  إقليميــة  لقوى 
اإلخــوان ومليشــيا الحويث لهدف 
السيطرة عليها لخنق العاصمة عدن 
والســيطرة عىل مضيق باب املندب 
والخط الساحيل، وبعد ذلك التوسع 
محافظة  ضواحي  عىل  للســيطرة 
العاصمة  صــوب  التحرك  ثم  لحج، 
للقضــاء عــىل القوات املســلحة 
الجنوبية وإعــادة احتالل العاصمة 

عدن والجنوب مجددًا.
الصبيحة  مناطق  ألهمية  ونظرًا 
وملا تتمتع به من عمق اسرتاتيجي، 
للعاصمة  األمني  الطوق  والعتبارها 
عــدن والجنــوب، أصــدر الرئيس 
أعوام  أربعة  قبل  الزبيدي  عيدروس 
أمني  حزام  بتشــكيل  يقيض  قرارًا 
لتأمن  الثــالث  الصبيحة  ملناطــق 

خط الساحل الغريب إىل باب املندب 
وإلفشال أي تحركات إخوانية تخطط 
الستهداف العاصمة عدن والجنوب.

نجل  إىل  املهمة  تلك  وأســندت 
الشهيد عمر سعيد الصبيحي ليتوىل 
قيادة قوات حــزام الصبيحة والذي 
قــام ببناء تلك القــوات من الصفر 
مبجهود ذايت يف وقت عصيب ليجد 
والصعاب،  العوائق  من  أمامه جملة 
وفن  وحكمته  بحنكته  واســتطاع 
قيادته بسط سيطرته عىل مديريات 

الصبيحة الثالث.
ورغم كل الصعوبات والتعقيدات 
واجهها  التي  واملؤامرات  والتحديات 
تنِث  أنهــا مل  إال  الصبيحــة،  حزام 
قيــادة حزام الصبيحــة من امليض 
الذي  املنشــود،  الهدف  قدمًا صوب 
الصبيحة ألجله،  تم تشــكيل حزام 
واستطاع إفشال كثري من مخططات 
اإلخوان التي كانت تسعى من خاللها 
للســيطرة عىل الصبيحة وبســط 
نفوذها عىل لحج ثم العاصمة عدن، 
لكن قوات الحــزام األمني كان لهم 

باملرصاد.
عظاًم  الصبيحة  حزام  ســيظل 
يف حنجرة اإلخوان، وعىل الرغم من 
كل املحاوالت تلــو األخرى من قبل 

اإلخوان لشــق صف حزام الصبيحة 
أفراده،  بــن  رصاع  زرع  ومحاولة 
ناهيــك عــن الحمــالت اإلعالمية 

الرشســة التي قاموا بها لتشــويه 
قوات حزام الصبيحة، قيادة وأفرادا، 
وذلك ألجل نــزع ثقه األهايل فيهم، 

إال أن كل أســاليبهم ومحاوالتهــم 
باءت بالفشــل وأصبحت مكشوفه 

أمام املأل.

كتب/د. وليد ناصر املاس

يف ظل أوضاع الحرب الراهنــة وما أفرزته من 
الحياة  مآٍس مختلفــة وتبعات مؤملة عــىل صعيد 
اســتثنائية  مرحلة  الجنويب  بلدنــا  يعيش  العامة، 
دقيقة، أبرز مالمحها غياب للدولة املركزية، وتراجع 
العامة، مــن: تعليم  الخدمــات  حاد يف مختلــف 
وصحة وقضاء... وانعكاســات ذلك يف زيادة الفقر 
والبطالة، واقرتاب البلــد من حافة املجاعة، وارتفاع 
معدالت القضايــا االجتامعية، وحاملن جزء من هذا 
البلد الكبــري، تؤثر فيه وتتأثر بــه، فظهرت تبعات 

متطلبات  صعيد  عىل  بوضوح  لذلك 
الحياة. 

مســؤولية إنجــاح العديد من 
يف  العامة  واملشــاريع  الخدمــات 
مديريــة حاملــن، تحتــم رضورة 
الجهود،  وتضافر  والتعاون  التقارب 
ومصالحنــا  مشــرتكة  همومنــا 
متشــابكة وهواجســنا واحــدة، 
وتحقيــق خرق وتقــدم يف أي من 
امللفات الهامــة يتطلب وقفة جادة 

وحاسمة وتعاوًنا ال يعرف الكلل.
واليوم نحــن يف أمس الحاجة 

ملواصلــة تلك الجهــود الطيبة لتحقيــق نجاحات 
ملموســة، وتاليف الكثري من الســلبيات، وتقريب 
وجهات النظر، وطي صفحة من التباينات وســوء 

الفهم.
هناك أبرز القضايا املهمة نوجزها باآليت:

أوال مجال األمن: موضــوع األمن العام حيوي 
للغاية، ويتطلب بالرضورة تعاون الجميع مع رجال 
األمن، وتســهيل مهمتهم النبيلــة، يف فرض األمن 
وإشــاعة الســكينة العامة، والتصدي للمامرسات 
الخارجة عــن القانون، ورفض أي محاوالت لزعزعة 
أو  الحيوي،  الجهــاز  االســتقرار وإعاقة عمل هذا 
للتقليل مــن دوره، واإلبالغ عن أي مظاهر ســلبية 

ودخيلة تربز يف املديرية .
ثانيا مجال القضاء: للقضاء دور بارز يف إحقاق 
الحق ورفع املظامل عن كاهل الضعفاء وفرض النظام 
العام، غــري أن القضاء مير اليوم يف أســوأ حاالته 
ضعفا وتراجعا، وعليه يجب عىل املشــائخ واألعيان 
بهذه  االنتقايل  واملجلس  املحلية  الســلطة  وقيادات 
األهليــة، وحلحلة  املجالس  تفعيــل عمل  املديرية، 

قضايا الناس بصورة ناجعة .
ثالثا مجال التعليم: يعد التعليم من أهم الخدمات 
تراجعا  اليوم  التعليم  بلد، ويشــهد  االجتامعية ألي 
ملفتــا، وانحدرا خطــريا، مام يســتدعي إجراءات 
وقائية عاجلة، مــن خالل دعم هذا 
صناديق  بتشــكيل  الهــام  القطاع 
املختلفة،  أنشــطته  لتمويل  خاصة 
والكتاب  املعلم  توفري  مبا يسهم يف 
فضال  التعليمية،  والوسائل  املدريس 
عن البحث عن مصادر مختلفة لدعم 

الطالب الجامعي.
رابعــا الصحة: يعتــرب القطاع 
الصحي من أكــر املجاالت التصاقا 
بحيــاة كل فــرد يف املجتمع، وقد 
النجاحات  من  العديد  لحاملن  تحقق 
ثم  الله  بفضــل  املضــامر  هذا  يف 
بتعاون املجتمع والسلطة املحلية، ومتويل العديد من 
املنظامت املهتمة، والحاجة تظل ماســة لتعزيز هذا 
القطاع وتطويره، بشكل يضمن استمراريته، وتوسع 

أنشطته.
خامســا مجال املياه: تعد مديريــة حاملن من 
أكر الجهات مبحافظة لحــج افتقارا للروة املائية، 
إذ تعد امليــاه مبديريتنا قليلة إىل حد الندرة، وتتواجد 
بكميــات متفاوتة يف أجــزاء محــدودة من هذه 
املديرية، خصوصا يف منطقة حبيل الريدة واملناطق 
املجاورة لها، وهذا يســتدعي بالرضورة وضع خطة 
اسرتاتيجية شاملة الستخراج هذه املياه واالستفادة 

منها بصورة أمثل .

عبدالعزيز الدويلة

يتطلــع قطــاع الرتبية 
والتعليم، وبعد تكليف األخت 
د. نوال جــواد، مديرة تربية 
عــدن - بتحســن مفاصل 
التعليمية  العمليــة  وهيكلة 
والرتبويــة، وكذا تحســن 
املعيشــية  املعلمن  أوضاع 
حصولهم  خالل  من  واملادية 
املاليــة  حقوقهــم  عــىل 
املرشوعة التي ما زالت تقبع 
املدنية  الخدمة  دهاليــز  يف 
إىل  تخرج  أن  آملن  واملالية, 

حيز الوجود، وهي مهمــة تقع عىل عاتق 
هذه املرأة الرتبويــة التي فضلت أن تتحمل 
تربوي وتعليمي  املســؤولية يف ظل واقع 
يحتاج إىل جهــود كبرية وعطــاء ال ميل 
وال يكل، باإلضافة إىل وجــود تركة ثقيلة 
ينبغي الرتكيز عليهــا ووضع حلول واقعية 

وعقالنية لها، وهي تتمثل يف اآليت:
املتخصصن  املعلمن  أداء  مستوى  رفع 
يف تدريــس الصفوف مــن 1-4 من خالل 

االهتامم بربامج التدريب والتأهيل.
تكافل  صنــدوق  ومراقبــة  تطهــري 
الرتبويــن، خصوصــا يف عملية الرصف 
املزاجيــة املعتمدة عىل التقســيط والعبث 

املبطن.
تفعيل جهاز املراقبة والتفتيش ســواء 
يف مراقبة األداء اإلداري واملايل يف املدارس 

أو يف إدارات الرتبية باملديريات.
تفعيل نشــاط ومهام التوجيه الرتبوي 
الذي هو أســاس العمليــة التعليمية فيام 
يعانيــه املعلم والكيفيــة يف معاينة املعلم 
وتصحيح املناهج الدراسية إن وجدت هناك 

شــوائب أو تعقيدات يتطلب 
تصحيحها.

وضع برامج شهرية إىل 
اإلدارات املدرســية والتعرف 
وما  تحتاجــه  مــا  عــىل 
اإلدارات  ودفع  وحث  تعانيه، 
انتشال  كيفية  يف  املدرسية 
ما ميكن انتشاله يف املدارس 

الحكومية والخاصة.
حــل  إيجــاد  رضورة 
الطاليب  االزدحام  ملشــكلة 
والتي  الدراسية  الفصول  يف 
عملية  يف  عائقــا  تشــكل 
لدى  والفهــم  االســتيعاب 

الطالب.
تخصصاتهم  حســب  كٌل  املعلم  توزيع 
املهنية إىل املدارس التــي تعاين من نقص 
املعلــم املتخصــص ومحاســبة أي معلم 

متقاعس ومهمل يف أداء وظيفته.
املدارس  املختربية يف  املعامل  تشــغيل 
أهمية  لها من  ملا  األساسية والثانوية وذلك 
الطالب  ارتقاء مستوى  تســهم يف عملية 
املعرفية والتعليميــة باإلضافة إىل رضورة 
اإلبداع  عملية  يف  الطالــب  ومتكن  إتقان 
وكذا  التعليمية  والوسائل  اليدوية  واألعامل 
يف مامرسة األنشــطة الصفية والالصفية 

املتنوعة.
ختامــا نعــرف أن هنــاك الكثري من 
الشــوائب واملشــكالت وهي ما زالت تركة 
ثقيلة وتحديات ســتقف أمام د. نوال جواد 
مديرة تربية عدن، ولكــن بتعاون وتكاتف 
وإخالص الجميع ال بد أن يســاندوها، األمر 
الذي يســتدعي يف الوقــت الحايل وضع 
العملية  مسار  لدميومة  املستقبلية  الخطط 

التعليمية.
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