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Mind in rest

مخالفات 
باملستندات
 في »التربية«!

أثناء تواجدي خارج الكويت مع شقيقتي »أم 
عبدالرحمن« طرحت سؤاال عليها: أتدرين ماذا سأكتب 
في مقالتي عبر ما نشاهده من تغيرات سياسية؟ وإذا 

بها جتاوبني بإجابة صعقتني حيث قالت: »اخذي أجازة 
عقل، وال تكتبي شي«، وهنا فكرت في ردها، فوجدت 
بالفعل أن اإلنسان في هذه اآلونة ليس له مقدرة على 
أن يأخذ إجازة للعقل ونعني هنا »التفكير«، والسبب 

اخلوف مما يخفيه املستقبل لإلنسان؟ 
املهم أحببت أن أعمل بنصيحة أم عبدالرحمن وآخذ 

»إجازة عقل« وال أفكر في شيء وال أتابع األخبار كي 
ال أفكر في املستقبل، وأثناء الهدوء النسبي الذي عشت 
فيه بعض الساعات وصلتني رسالة إخبارية على هاتفي 

محتواها حتويل بعض األشخاص الى النيابة للتحقيق 
في صفقة اختالس تخص املولدات الكهربائية في 

الكويت عام 2007، وإذا بي عند قراءتها اضحك ضحكة 
تصل الى مسامع اختي، فسألتني عما يضحكني فلم 

تكن إجابتي لها أن األخبار ال تقتصر فقط على اإلعالم 
بل البد أن نقوم بعمل حجب عاملي على ذهن اإلنسان 

كي يتمكن من أن يأخذ »إجازة عقل«، وقمت بقراءة 
الرسالة لها، فقالت لي باستغراب: ملاذا الضحك؟ هذا 
خبر يدل على اإلصالح في الدولة، فما كانت إجابتي 

لها: األيام بيننا إذا رجعت املبالغ املالية التي سلبت 
من الدولة يا عزيزتي كان رجعت فلوس »املصفاة« 

أو »احلاويات« أو »الكاميرات« أو أشياء كثيرة سلبت 
من أموال الدولة من بعض املسؤولني الذين اقتصرت 
معاقبتهم على عزلهم من مناصبهم، أما »مال الدولة« 

فظل في إجازة مع عقول اآلخرين. 
٭ كلمة وما تنرد: قال رسول اهلل ژ »كل حلم نبت من 

سحت فالنار أولى به«. 

»مخالفات باملستندات«.. خالصة ما ميكن وصفه مبا 
يحدث من ترقيات في وزارة التربية، فقد وصلني 

أخيرا عدة مستندات تدين أسلوب الترقيات في وزارة 
التربية وخصوصا ما يتعلق مبراقبة في اإلدارة 

القانونية بالوزارة.
القصة باختصار أن هذه املوظفة عليها مخالفات مالية 

وإدارية فتم حتويلها في عهد الوزيرة السابقة إلى 
جلنتي حتقيق اتفقتا على إحالتها للنيابة بالشقني 

اإلداري واجلنائي والقضية قيد النظر حاليا.
املخالفة الكبرى التي حدثت هي أن مديرة هذه املوظفة 

رفضت أن متنحها تقدير »امتياز« في التقرير السنوي 
لكن املوظفة اجلبارة أدخلت وكيلة الوزارة طرفا في 

املوضوع وحدث خالف بني املديرة والوكيلة حول 
تقدير املوظفة انتهى إلى تشكيل جلنة للفصل في هذا 

األمر.. وما أكثر اللجان في بلدنا. 
املستفز أن اللجنة التي شكلت ترأستها وكيلة الوزارة 

نفسها التي اصبحت خصما وحكما في الوقت ذاته، 
وبعضوية 4 وكالء مساعدين، اثنان منهم محاالن إلى 
النيابة من قبل نفس اللجنتني السابقتني اللتني أدانتا 
املوظفة في نفس املوضوع، علما بأن أعضاء جلنتي 

التحقيق أساتذة محايدون من جامعة الكويت، أما الوكيل 
الثالث فهو محال للنيابة على خلفية قضية أخرى 
والرابع بالطبع لن يستطيع أن يخالف رأي زمالئه.
املستفز أكثر أن اللجنة املشكلة من هؤالء الوكالء 

املساعدين أعطوا املوظفة تقدير 97% بعد أن كان بحدود 
60% فقط في تقرير مديرتها التي هي الرئيس املباشر.. 

واملستفز أكثر وأكثر أنهم منحوها الدرجة األولى 
باالختيار! ما شاء اهلل.. والعجيب ان وزير التربية أحمد 

املليفي وّقع على قرار الترقية وكأن شيئا لم يكن!
ما نقوله هنا للوزير املليفي ان كنت تعلم هذه املعلومات 

ـ والتي منلك بشأنها مستندات وأدلة ـ ووقعت على 
هذا القرار بترقية املوظفة احملولة للنيابة فهذه مصيبة.. 

وان كنت ال تعلم فاملصيبة اكبر ألنه من املفترض أن 
تتحرى عما يتضمنه أي كتاب توقعه.. كما أنه من 

املفترض ان يكون من حولك مخلصون ال يضللونك 
ويجعلونك تخالف وتوقع على كتب تعد سبة في جبني 

»التربية«. سؤالنا للوزير القانوني بحكم منصبه: 
هل سيكون التعامل في وزارة التربية على البركة ان 
لم نفترض سوء النية؟ وهل سيكافأ املخطئ واملتهم 

ونترك املجتهد واملنضبط ألنه ليس لديه واسطة؟ وهل 
سيحصل من مت حتويله للنيابة بشقني إداري وجنائي 

على تقدير »ممتاز« ودرجة أولى بل وباالختيار.. وماذا 
يفرق هذا عن اآلخرين املمتازين بالفعل؟

رغم اختالفنا مع الوزيرة السابقة نورية الصبيح إال 
انها كانت بالفعل وزيرة بألف وزير وامرأة بألف رجل.. 

ويكفي انها أنهت مرسوم وكيل الوزارة ملخالفات ال 
ترقى حتى للفساد املتهمة فيه موظفة اإلدارة القانونية 

هذه.
مطلوب من الوزير القانوني التربوي ان يفتح امللفات 

وينظر في الكتب التي وقعها وان يحقق بنفسه في 
شأن هذه املوظفة احملالة للنيابة والوكيل والوكالء 

املساعدين.. وان لم يظهروا لك األوراق التي تدينهم 
يا معالي الوزير.. فللعلم نحن لدينا نسخة وميكننا 
ان مننحك صورة منها اذا ما كانت لديك الرغبة في 

الوقوف على احلقيقة وإعطاء كل ذي حق حقه.

atach_hoti@hotmail.com
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ــديدة احلرص على جودة  ــا الصباح ش كانت د. رش
التعليم عندما كانت تشغل منصب الوكيل املساعد للتعليم 
العالي، كانت تدقق في كل شهادة قبل اعتمادها، ولم تكن 
تكتف باإلجراءات الروتينية املتبعة في وزارة التعليم العالي 
ــض املكاتب التجارية واجلامعات  ألنها تعلم بأالعيب بع
اخلاصة، وألنها تدرك متاما خطورة هذا امللف وأضراره 

على املدى القريب والبعيد.
ــأل الطلبة عن معاني بعض الكلمات باللغة  كانت تس
الروسية أو األوكرانية أو اإلجنليزية وعن أوصاف مطار 
موسكو أو أسماء املناطق التي توجد فيها تلك اجلامعات 
التي يحضرون منها شهاداتهم ليعتمدوها، كثير من الطلبة 
كانوا ميزقون شهاداتهم أمامها ويعترفون بالتزوير بعد 

أن تفضح أمرهم.

هكذا كانت د.رشا تدقق وتفحص وتتابع اعتماد الشهادات 
العليا بكل عناية حفاظا على جودة التعليم وحرصا على 
ــة. أذكر ذلك بعد الصدمة التي أذهلت اجلميع  أداء األمان
من تصريحات وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد 
املليفي والتي توحي بالتساهل في هذه القضية، من باب 
التذكير بخطورة الوضع حيث أصبحت دكاكني التعليم 
العالي في بعض الدول تقدم شهادات الدكتوراه واملاجستير 
والبكالوريوس في الصيدلة والهندسة وعلوم البحار وغيرها 
ــهولة وحتى دون حضور الطالب، كل ما عليه أن  بكل س
يحول املبلغ حلساب اجلامعة لترسل له شهادة مختومة 

ومسجلة بالسجالت الرسمية، ومعها هدية أيضا!
ال أظن أننا بحاجة إلى التذكير بخطورة السماح لبعض 
ــهاداتهم املزورة، فأمثال هؤالء وإن  املزورين باعتماد ش

كانت االمتيازات املالية التي سيحصلون عليها بعد اعتماد 
شهاداتهم هي بالتأكيد هدفهم، إال أننا ال نضمن خطورتهم 
ــن جترأ وفتح عيادات  ــى املجتمع بعد ذلك، فمنهم م عل
ومكاتب هندسية واستشارية، فما الذي مينعهم مادامت 
شهاداتهم معتمدة؟ لذلك البد من احلذر واحلرص فهذه أمانة 
ومسؤولية عظيمة ترتبط بها مصالح الناس وسالمتهم. 
ــهادة مزورة  ــوا موظفا في برج مراقبة املطار بش تخيل
ــيدير حركة الطائرات؟ وتخيل صيدليا بشهادة  كيف س
ــيفعل مهندس  ــيفعل باملرضى؟ وماذا س مزورة ماذا س

مزور مبنازل الناس … الخ.
ــاح بالتأكيد، والذي  ــا الصب هذا ما كان يحرك د.رش
نتمنى أن يحرك أصحاب الضمائر احلية في مجلس األمة 

واحلكومة اليوم قبل أن حتدث الكارثة.

كان هناك مثل من الصحراء، قلما يستعمل اال في 
ظروف نادرة، لنا في مجال ذكره حاليا، ولكني بعد ان 

رأيت ان ثقافة استعماله سادت في هذه االيام، وكثر 
اآلخذون به وخصوصا من بعض افراد احلكومة 

وبعض من افراد مجلس االمة، وتعطلت على آثاره 
مصالح البالد والعباد، احب ان ابني للطرفني اآلتي: 
اذا اراد طرف من هذه اجلهات تنفيذ امر ما فعليه 

اال يكيل له املديح، النه اذا فعل ذلك سيكون الطرف 
اآلخر بعكس ما يرنو اليه، وهنا نطبق مقولة خالف 
تعرف اي »حتقق ما تريد«. االدهى من ذلك واالمر 
ان كل من فكر في ترشيح نفسه في اي انتخابات 
تشريعية او حتى في بعض جمعيات النفع العام، 

يسلك طريق االحتكاك باجلانب الرسمي خصوصا 
اجلانب األمني منه بعبارات وحوارات تتجاوز القانون 

واعراف املجتمع، لعل وعسى ان يحصل له مساءلة 
قانونية او حتقيق في مخفر من مخافر الشرطة، 

حتي يبرز في بعض الوسائل االعالمية، وهناك من 
هو متواجد مع شديد االسف في اجلسم االعالمي 

البراز هذه وتلك، وهنا يتحقق له البروز شيئا فشيئا 
حتى يصل الى قيادة االمة فيصبح من رابظة الى 

زعامة، ويتسلط على رقاب االمة، وال يحصلون على 
حقوقهم اال عن طريق جاهه ووجاهته.

 وهنا نصب اللوم والعتاب كله على احلكومة التي 
فتحت لهم هذه الظاهرة اخلبيثة، القائمة على 

الواسطة والتوسط، فينشر له بالصحافة الشكر 

والعرفان وتذبح اخلرفان والوالئم لهذه الزعامة 
املستجدة، وتندثر مآثر كل من سبقه في بناء القوانني 

التي خدمتهم، وهنا يصبح الطالب مطلوبا، ويبتعد 
املواطن شيئا فشيئا عن املاضي، ويتعامل مع ما 
هو مستجد من الزملات، فهذه علة البالد والعباد، 

فهل جتد لها من عالج، فلو قمتم بالشروع في بناء 
املشاريع االستراتيجية واخلدمية، ووضعتم في كل 
وزارة مجموعة من اصحاب الضمائر احلية لتلقي 

شكاوى املواطنني وحلها، خلففتم من االعتقاد السائد 
بأنه ال تخليص الي امر من االمور اال عن طريق هذا 

العضو او ذاك. 
وهنا نحب ان نقول »واهلل زمان يا سالحي«: كانت 

القوة الوطنية والرأسمالية الوطنية في العقود 
السابقة، تعمل لتحقيق الصالح العام، وحققت بذلك 
الكثير الذي ال نستطيع ان نعدده، ولكن على سبيل 
املثال وليس احلصر، الدستور والقوانني التي نظمت 

مسيرة احلياة في جميع مفاهيمها، وعليكم ان 
تفتحوا ادراجكم، وتقرأوا هذه القوانني ونصوصها 

التي جتاهلتموها، وحتى االجنازات التي ادعيتم 
حتقيقها، وابرزمت عناوينها في الصحافة، كانت مثار 

مطالبة من قبل تلك القوة الوطنية نسائيا ورجاليا. 
والقوة الوطنية كما هي احلال الرأسمالية الوطنية، ما 
كانت تسعى في ذلك الوقت لالحتكاك او التصادم مع 

اجلهات الرسمية من اجل البروز والزعامة الشخصية، 
الن هدفها كان العنب وليس قتل الناطور، اما اليوم 

فالعكس هو الصحيح، والدليل على ذلك عدم فهمهم 
للهزات البركانية التي تتجاذب وتتالطم من حولنا، 

وهذا يعطي دليال قاطعا على نوعية هيك بشر، فعلى 
اصحاب الضمائر احلية ان يرفعوا صوتهم عاليا قبل 
فوات االوان، ويحموا السفينة من قراصنة يريدون 

اختطافها، على االقل لو من خالل االقتراع وذلك 
اضعف االميان.

> > >
٭ كفانا اهلل شر الغضب: أليس من حقنا كما هو 

حق غيرنا ان نتساءل عن هذا املسمى الذي تنادي 
اليه البعض في يوم من افضل االيام اال وهو يوم 

اجلمعة، من هو مقترح هذا املسمى الذي ال يتناسب 
مع ما تتمتع به هذه البالد وشعبها، الذي جبل على 

غير هذا املسمى املستورد لنا من املولود اجلديد 
الذي يجهل النسيج االجتماعي حاضرة وبادية، فعلى 

املتعاملني حتت هذا املسمى املظلم داكن السواد، ان 
يجدوا مسمى يكون اكثر انسجاما مع تاريخ هذا 
البلد الكرمي، وان يتفحصوا الصديق الذي اقترح 

لهم هذا املسمى او الذي اوكل اليه بهذا حتى تتضح 
لهم احلكمة التي تقول »رب اكفني شر اصدقائي اما 

اعدائي فأنا كفيل بهم«، احذوا من املشبوه الجيك 
فلعه، ترى الزمان اليوم مرا وحالي.

الديره البلد حاكم  ــيخ  ش يا اهلل تشفي ابوناصر 
ــره ــا اجي ــا ربن ــا اهلل ي ي اللي في حكمته باصر 
ومن زاد شره على خيره يفداه من نظرته قاصر 

خالف
 تعرف

تواصل
مفرح النومس العنزي

alnomas-q8@hotmail.com

أثناء احلرب الباردة ضبط أحد كبار القيادات في 
اجليش الروسي واتهم بالتجسس لصالح أميركا، إال 

أنه ال يوجد دليل على ذلك، واحتار احملققون في أمره 
وطالبوه باالعتراف مبا قدم لألميركان من معلومات، 
وفجأة استيقظ ضميره بعد أن مات لسنوات طويلة، 
وقال: لقد كلفت من قبل األميركان طوال هذه السنني 
بوضع الرجل غير املناسب في املكان غير املناسب له، 

وهذه خيانة تؤدي الى إصابة أجهزة الدولة باملرض 
أو الشيخوخة املبكرة ومن ثم تؤدي الى انهيار الدولة 

بعد أن تصل الى مرحلة العصيان املدني. 
من جانب آخر وحتت مظلة الشرف والوفاء للوطن 

سافر أحد أبناء أثرياء اليابان الى روسيا فاحتوته 
املخابرات الروسية ثم أطلقت عليه جيشا من 

احلسناوات الروسيات ومن ثم مت تسجيل أفالم 
إباحية له مع احلسناوات الروسيات وألقي القبض 

عليه وقام جهاز املخابرات الروسية مبساومته على 
هذه الصور مقابل تزويد روسيا باملعلومات عن 

حتركات اجليش الياباني، وفور وصوله الى اليابان 
صرح لوالده بالورطة التي وقع فيها، فقام بالتعاون 

مع اجليش الياباني وأخذ يرسل معلومات وهمية عن 
حتركات اجليش الياباني باجتاه جزر منشوريا، ثم 

طلب من احلكومة اليابانية أن تقوم بإعدامه بحجة أنه 
جاسوس للروس وهذا اإلعدام يعتبر أحد بنود خطته 
لإليقاع باجليش الروسي وبالفعل مت اعدامه من قبل 

السلطات اليابانية وجتمعت قطاعات اجليش الروسي 
في املكان الذي يريده اجليش الياباني له أي »الفخ« 

وقامت القوات اليابانية بشن هجوم صاعق على 
املكان الوهمي الذي زودهم به الشريف الياباني فأبيد 

اجليش الروسي برمته على حدود منشوريا.
ومما سبق علينا أن ندرك أن الوطن ال يستحق منا 
إال أن نحافظ عليه والذي يريد بيعه ال ينتمي اليه 

والبيع ال اعني بيع باملزاد العلني بل ان البيع يتمثل 
في إعالن الوالء لغير الكويت لدى الغير ومن ال 

ينتمي للكويت عليه ان يذهب للمكان الذي شغفه حبا 
ويريح الوطن من سمومه أو أن يستيقظ ضميره 

ويبدل مواقفه ويعمل لصالح وطنه لكنني ال اعتقد 
أن يحدث مثل هذا الشيء خصوصا عندما يكون هذا 
اخلائن مدعوما من جهات خارجية لديها أجندة خاصة 

بداخل الكويت.

جوهر احلديث 

اخلائن املربوط 
واملفتلت الشريف

إطاللة

نظرات

خالد العرافة
alarafah@windowslive.com

رغم املشاكل وتضخم امللفات في وزارة الشؤون إال 
أن الوزارة واملسؤولني عنها أصدروا قرارا تناقلته 
وسائل اإلعالم يتمثل في السماح للعمالة املنزلية 
بتحويل إقاماتهم للعمل في القطاع األهلي، وذلك 
لفترة محددة تبدأ في 25 من مايو ويستمر حتى 

31 من أغسطس املقبل، لكنني أرى أن الوزارة بهذا 
القرار عملت باملثل القائل: »جات تكحلها أعمتها« 

والدليل على ذلك اتخاذ قرار خطير مثل هذا القرار 
الذي لم تدرس أبعاده، حيث ستفتح على نفسها باب 

االستثناءات طاملا سمحت بنقل الكفالة من الكفيل 
األصلي إلى أقاربه الذين ميلكون شركات.

القرار بال شك مآربه غير واضحة حيث ان معظم 
العمالة املنزلية تبحث عن مردود مالي أكثر، ما 

سينتج عنه هروب جماعي للعمالة سواء كانت من 
فئة السائقني أو اخلدم للعمل في تلك الشركات، وفي 

الوقت احلالي يصعب على األسر احلصول على 
خادمة إال بعد مرور أشهر ومببالغ مرتفعة، ورغم ذلك 
لم تتذمر األسر، ولكن إصدار مثل هذا القرار سيواجه 

بالرفض ويجب على نواب األمة التدخل إللغائه من 
أجل املواطنني الذين سيصبحون مدارس تعليم لهذه 

الفئة متهيدا للعمل في القطاع اخلاص بحجة تلبية 
احتياجات أصحاب األعمال من هذه العمالة.

هذا القرار بوجهة نظري لم ينصف العمالة وإمنا 
سيساهم في متردها حيث لم تتم دراسة أبعاد 

املوضوع قبل إقراره بحجة خدمة الكفيل الذي ميلك 
شركة، علما بأن أكبر أسرة مخصص لها 3 خادمات 

وسائقني، فكيف االستفادة من هذه العمالة؟
كنت أمتنى أن يكون هذا القرار بعيدا عن العمالة 

املنزلية ويخص العمالة السائبة التي تئن منها جميع 
مناطق الكويت وخير مثال منطقة جليب الشيوخ التي 

لم حترك الوزارة ساكنا ضدها وإمنا حتركت جتاه 
عمالة معترف بها قانونيا. أرجو من وزارة الشؤون 

أن تعيد النظر في قرارها هذا، حتى ال تصبح املنازل 
محطة ترانزيت لهذه العمالة ومنا إلى املسؤولني كذلك.

> > >
هناك دعوة أوجهها إلى وزير األشغال ووزير البلدية 

د. فاضل صفر من خالل هذه الزاوية أن يرتاد 
بسيارته الفارهة وليس في سيارته املتواضعة طريق 
جمال عبدالناصر الذي ميتد على ما أعتقد من منطقة 
الصليبخات حتى ما بعد ميناء الشويخ ليشاهد بعينه 

حجم األضرار البالغة على هذا الطريق الذي أصبح 
متهالكا والدليل على ذلك أن هناك مركبات أصيبت 

بأضرار في الهيئة األمامية بسبب كثرة احلفر، خاصة 
الطريق املؤدي إلى وزارة الصحة وما بعد دوارات 

املستشفيات، وكل يوم يشهد الطريق حفرة جديدة.

الطرق
 يا »أشغال«.. 
واخلدم 
يا »شؤون«
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وجودة التعليم

في غاية اللطف
عفراء أحمد البابطين

afra@afraalbabtain.com

كان خبر سقوط مدينة زجنبار عاصمة محافظة أبني 
اجلنوبية في اليمن في قبضة مسلحي تنظيم القاعدة 
خالل األسبوع املنصرم رمبا األكثر أهمية منذ اندالع 

الثورة في اليمن، إذ تبادل طرفا الصراع في اليمن 
سواء من الثوار أو مناصري علي عبداهلل صالح 

االتهامات حول هذا الشأن. فقد اتهمت املعارضة أن 
صالح سلم مدينة زجنبار طوعا للقاعدة أو اإلسالميني 
املسلحني في اجلنوب إلثارة مزيد من الفوضى وزيادة 

تعقيد الوضع واملوقف في اليمن لكسب مزيد من 
الوقت والتعاطف اخلارجي لضرورة إبقاء الرئيس 

صالح حتى إجراء انتخابات رئاسية كما يعلن كل يوم 
من طرف احلكومة احلالية املغضوب عليها من قبل 

املعارضني. يالحظ في هذا الشأن أن الرئيس صالح هو 
أكثر الرؤساء ظهورا في وسائل اإلعالم ويلقي خطبا 
وتصريحات بصورة شبه يومية حول األوضاع في 
اليمن، على عكس نظرائه في تونس ومصر سابقا، 
وفي ليبيا وسورية حاليا حيث تقبع هذه الدول في 
ثورات ومشاكل تهدد أنظمة احلكم فيها وتتصاعد 

مطالب الثوار فيها ساعة بعد ساعة. قد يكون السبب 
في ذلك هو أن ثقافة الشارع اليمني تختلف كثيرا عن 
غيرها من الدول، وقد يكون التمسك باحلكم حتى آخر 

رمق كون أن هناك أنصارا تدافع عن النظام احلالي 
باليمن وتوفر احلماية لرئيسه دافعا للخروج والتحدث 

للشارع الغاضب للحيلولة دون سقوط النظام 
برمته وانتقاله للشيخ صادق األحمر ورفاقه وبقية 

املعارضني. وسواء كانت االتهامات صحيحة من قبل 
املعارضة اليمنية حول تسليم صالح زجنبار في يد 

القاعدة بتلك السهولة أو غير صحيحة، يبقى االنزعاج 
والتخوف اإلقليمي والدولي قائما من هذه اخلطوة. 

إن تسلم القاعديني مناطق حساسة وامتالكهم أسلحة 
وذخائر ومعدات عسكرية ثقيلة يؤخران من عملية 

االنتقال السلمي للسلطة في اليمن، وتعطل املساعي 
اخلليجية وغير اخلليجية حلل املشكالت القائمة فيها. 

رمبا تكون حدود التوافق الدولي حملاربة تنظيم القاعدة 
والقضاء عليها أمرا دفعت صالح ـ هذا إن صحت 
اتهامات املعارضة اليمنية والثوار وأنصار الشيخ 

صادق األحمر ـ للجوء إلى ورقة القاعدة كاستراتيجية 
جديدة متنحه قدرا من الوقت، لكنها في الوقت 

نفسه تقدم مزيدا من الفوضى في املنطقة، وتسمح 
لإلسالميني املسلحني االنطالق والتحرر بصورة أكبر 
مما كانت، ومتنحهم استغالل املوقف بشكل أجرأ قد 
يجر إقليم اخلليج العربي إلى مزيد من العنف وعدم 
االستقرار في وقت يتحتم فيه البحث عن االستقرار 

األمني قبل كل شيء. وأخيرا، يتضح أن الرئيس 
صالح أخذ يستخدم كل السبل لتمديد بقائه على سدة 

احلكم، وتضييق اخلناق على أنصار األحمر واملعارضة 
اليمنية، حتى إن كان السبيل لذلك تسليم مناطق مهمة 
في اجلنوب اليمني للمسلحني اإلسالميني أو القاعديني، 

وهي خطوة خطرة لها من التداعيات التي تزيد من 
تشابك املوقف وتعقيده، وأظن انه البد من تفعيل 

املساعي اخلليجية بصورة أكبر لوضع حد لألوضاع 
املتردية في اليمن، فاخلليج العربي ودوله أكبر 

املتضررين جنبا إلى جنب مع الشعب اليمني من هذه 
الوضعية القامتة والتي ال تظهر لها نهاية حتى اآلن.

زجنبار اليمن 
حتت السيطرة 
القاعدية.. نظرة 
حتليلية


