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أولى اشكاليات الحوار باقي واحد
الشك بأن طريق الحوار الوطني الشامل تعتريه الكثير من الصعوبات والمعوقات التي تحول دون    

اقامته في كل مرة فيتم االعالم فيها عن موعد انطالقه ويتم بعدها تأجيل الموعد وألكثر من مرة.
ورغم تعدد المعوقات واختالفها ما بين ماهو مفتعل بصورة مباشرة وغير مباشرة من قبل بعض االطراف 
والجهات التي تتخوف من مخرجات ونتائج الحوار كونها تشكل تهديدًا لمصالحها واجندتها وما بين عدة 
اشكاليات غير مقصودة سواء من قبل بعض االطراف او من خالل االجراءات التحضيرية لمؤتمر الحوار 
الوطني والتي كان ابرزها عملية التمثيل للقوى المشاركة وعدم التوافق على النسب بين مختلف الفعاليات 
المقترح مشاركتها، وفقًا لمقترحات اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، والتي مثلت بعض مقترحاتها 

احد أهم العوائق أمام انعقاد مؤتمر الحوار الوطني والتي من ضمنها النقاط العشرين التي رفعتها لرئيس 
الجمهورية، واستحالة تنفيذها قبل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني.

بعض الخبثاء الذين اليفوتون استغالل أي شاردة او واردة صغيرة او كبيرة إلعاقة مسيرة الحوار 
يسعون للتحجج بأن قوام المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني البالغ »565« يتعارض مع النسبة 
المقترحة من قبل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار بتمثيل الشمال والجنوب بالمناصفة 50% للشمال 
و50% للجنوب، حيث ان القوام اليقبل القسمة على 2 وفي حال القسمة سيبقى عضو واحد مما سيعمل 

على تعطيل الحوار.

إشراف/ 
njeeb2011@gmail.comنجيب شجاع الدين

الدفاع تتهجم على وسائل إعالم وتتهمها بالتدخل في »الشأن العسكري«
شنت وزارة الدفاع هجومًا الذعًا على صحف  

ومواقع الكترونية وفضائيات لم تسمها 
اتهمتها بالتدخل في الشأن العسكري ووصفتها بـ » 

الصفراء والمأجورة و تجار الكالم الرخيص » .
وقالت الوزارة على لسان مصدر عسكري مسؤول 
فيها » نستغرب مما تقدم عليه بعض الصحف 
الصفراء والمواقع االلكترونية المأجورة من تدخل 
سافر في الشأن العسكري, وإصرار بعض القنوات 
الفضائية الخاصة والحزبية على الــزج بالقوات 
المسلحة واألمن في أتون الصراعات والمماحكات 

الحزبية ».
وقال المصدر ، بحسب ما نشر موقع الوزارة على 
االنترنت ، » إن استهداف شخصيات قيادية عسكرية 
ــان العامة  مثل وزيــر الدفاع ورئيس هيئة األرك
ومحاولة اإلساءة إلى مواقفهما النضالية المشهود 

لها, والى أدوارهما البطولية في استعادة األمن 
واالستقرار والحفاظ على اللحمة والوحدة الوطنية 

للقوات المسلحة.. وسعيهما الحثيث إلنفاذ القوانين 
واألنظمة واللوائح العسكرية بما يكفل تطهير إدارة 
القوات المسلحة من الفساد والروتين إنما هو عمل 
رخيص ومحاوالت بائسة لالصطياد في المياه العكرة 
لألزمة الطاحنة التي تحرص قيادة وزارة الدفاع على 

اإلسهام الجاد للخروج بالوطن من براثنها«.
ودعا كل وسائل اإلعالم الكف عن محاولة إلهاء 
قيادة الوطن ورموزه التاريخية عن مهامهم الرئيسة 
في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ وطننا وشعبنا«.. 
مؤكدًا على« أن القوات المسلحة وقيادتها لن تنجر 
وراء ما يسعى المغرضون إلى افتعاله من معارك 

إعالمية ال تسمن وال تغني من جوع«.
وقال المصدر » على تجار الكالم الرخيص أن يكفوا 
عن المهزلة اإلعالمية التي لم يسبق أن شهدتها 

الدول والجيوش على مختلف أنماطها ».

نجيب شجاع الدين

مشروع 
وزير

كتب على اليمنيين حظهم في هذه    
الدنيا ان يكونوا أهل إيمان وحكمة، 
ولهذا فإن أغلبنا من النوع الذي يفهم في كل 
شيء وأي شيء، األمر الذي يفرض على صناع 
القرار االلتفات لمقترح »شخصي« بإنشاء وزارة 
لألذكياء والعباقرة بأنواعهم واشكالهم حيث 
سيكون هناك قطاع المنّظرين يديره احدهم 
بمنصب وكيل وزارة وتعيين وكيٍل آخر لشئون 
المغالطين، ووكيل وزارة للطحاطيح، المنافقين، 

االنتهازيين.. الخ.
لن تتضرر الحكومة عقب انتهاء المبادرة 
للوزارة  وعند تشكلها من استحداث شكل 
والوزير الجديد، كما ان أحدًا من المواطنين لن 
يعترض على األمر، ولن يعول عليه في تحقيق 
انجاز يُذكر، وان شاء اهلل يفهم الوزير على 
نفسه ويحضر الى البرلمان في حال استدعائه 
لالستفسار والمساءلة وذلك في المبنى الكائن 
جوار مجلس الوزراء تمامًا، ودامت قاعة البرلمان 
عامرة بالمرافقين وسيارات آخر موديل في 
الحوش، ودامت أمانة العاصمة واليمن عمومًا 

عامرة بالجماعات المسلحة والمتقطعين..
بعيدًا عن مماحكات الغياب واالعتذار فيما بين 
اعضاء المجلسين المتجاورين، فإن المسألة 
تبدو صعبة االستيعاب احيانًا، إذ الندري هل أداء 
الــوزراء وليس مؤسساتهم مرتبط بمساءالت 
البرلمان، أم ان اداء بعض الــنــواب مرتبط 
بمعامالتهم لدى الوزارات ومسئولين بعينهم، 
وبين هذا وذاك هناك وزيــر لشئون مجلسي 
النواب والشورى، على مدى سنوات هل سمع 

أحدكم انه تم طلبه في شيء؟!
لننسَ المقترح السابق الذي يفتقد للجدية 
والواقعية وغير المقبول اطالقًا.. اذا كنا نريد 
ــالص فــإن هــذه البالد ينقصها مؤسسة  االخ
تُنشأ لهدف االهتمام بالمبدعين في كافة 
المجاالت.. وفي أقل اللحظات استجابًة يمكن 
للحكومة اعتبارهم من ذوي االحتياجات الخاصة 
كالمعاقين او باألصح ضحايا معركة مستمرة 
منذ زمن، فكل ما هو حولهم يعمل على قتل 
ابتكاراتهم وفنونهم وطموحاتهم.. وكل مبدع 

في اليمن ضال مشرد.
لعلها شائعة ونميمة القول بأن الجهات الرسمية 
قدمت كامل االهتمام والتشجيع للمبدعين، فهذه 
جائزة رئيس الجمهورية للعلوم والفنون الوحيدة 
الموجهة لهم تعطي سنويًا 3 ماليين ريال 
لألشخاص الفائزين والذين أبدعوا في مجاالت 
التزال غير محجوبة، بينما تقدم اكثر من )150( 
مليون ريال لمن قاموا باختيار الثالثة الفائزين!!

تثبت االيام مع تتابعها أن عقل االنسان اليمني 
من العناصر النادرة بشريًا فهو يفكر باستمرار 
شــاء أم أبــى، وتتجلى حكمته المعهودة في 
انه لم يحدث أن وُجدت مشكلة اقتصادية او 
اجتماعية عجز اليمنيون عن حلها واحيانًا تقديم 
بدائل متعددة كلها في غاية الجدارة والقابلية 
للتطبيق.. ومع ذلك ثمة خلل ما يجعل من حكماء 
وخبراء و»مطنني« ومهمومي البالد مجرد ثعالب 

وأغلبهم عديمو النفع.
الشك أن هناك تعاماًل خبيثًا احتوى معاناة 
الناس واالوضاع المتردية على كافة المستويات 
والتي يصل مستواها الى حدود فقدان كل شيء.. 
صحيح أن اليمن خرج من عنق الزجاجة كما يتردد 
في لقاءات رجال السياسة، لكن مستقبل اليمن 

اليزال حبيس الملفات واألدراج المغلقة.

 أطفال اليمن:

 تهريب )700( أسبوعيًا

كـــــشـــــفـــــت   
الــمــنــظــمــة 
فحة  لمكا ليمنية  ا
االتجار بالبشر عن 
تهريب ما ال يقل عن 
700 طفل إلى دول 

الجوار أسبوعيًا..
ــس  ــي ــــــال رئ وق
ليمنية  ا لمنظمة  ا

ر  االتــجــا لمكافحة 
نبيل  لــبــشــر،  بــا
فــاضــل: إن هــؤالء 
ــن  ــذي ـــال ال ـــف األط
يــتــم تــهــريــبــهــم 
لشتى  ن  ضو يتعر

أنواع االستغالل 
الـــــجـــــســـــدي 

والــــنــــفــــســــي 
والمعنوي، ناهيك 
هم  تجنيد عـــن 

وإدخالهم في السلك 
العسكري بشكل رسمي.

مشيرًا إلى أن المنظمة 
قامت بالتعاون مع األجهزة 
األمــنــيــة بــاكــتــشــاف نحو 
خمسمائة حالة تم المتاجرة 
بــأعــضــائــهــم الــبــشــريــة 
)كلى( إلى جمهورية مصر 

العربية وتحديدًا مستشفى 
ــرة- وادي النيل  ــاه ــق ال
بحدائق القبة والذي يعد من 
أكبر األوكار لتجارة األعضاء 
الــبــشــريــة عــلــى مستوى 
الــعــالــم، وكــان للمنظمة 
ــد في كشف هذه  دور رائ

الجريمة.
مــؤكــدًا أن هــذه 
انتشرت  الظاهرة 
في بالدنا ألسباب 
عدة، أهمها: الفقر، 
والــصــراعــات 
والــــحــــروب 
الداخلية والخارجية، 
ـــة إلــى  ـــاف ـــاإلض ب
ـــصـــراعـــات في  ال
الدول المجاورة في 
الــقــرن األفريقي، 
عبئًا  شكلت  لتي  ا
كبيرًا، فقد كان 
نزوح القرن 
األفريقي 
إلـــــــى 
بــالدنــا 

ـــــاب أحــد  أســـــب
ــــذه  تــــفــــشــــي ه
الظاهرة، ما جعل 
ــدول  اليمن أكــثــر ال
التي تتعرض لكافة أنواع 
االتجار بالبشر ألنه بلد عبور 
وبلد مصدّر وبلد استقبال، 
كل هذه األسباب أدت إلى 
انتشار هذه الظاهرة لدينا 

بشكل كبير.

خلفان: »اإلخوان« سقطوا في االمتحان

مسئول يستأجر حمارًا

لجأ مسئول يمني  
ــار حــمــار  ــج ــئ ــت الس
لتسيير أعمال المكتب الذي 

ــك فــي طريقة  يــديــره، وذل
احتجاجية على عدم 

صـــرف ســيــارة 
للمكتب.

وتــنــاقــل 
نــاشــطــون 
على شبكة 

ــــل  ــــواص ــــت ال
ــي ان  ــاع ــم ــت االج

ــر مكتب  ــدي م
األشـــغـــال في 

لمكال  ا ية  ير مد
مــراد بن اسحاق قام 
لنقل  باستئجار حمار 

المخالفات التي تم ضبطها 

في شوارع المديرية إلى المكتب.
مشيرين الى 
ان مدير أشغال 
ــى  ــأ ال ــج ــكــال ل ــم ال
هــذه الطريقة بعد 
رُفــضــت  ان 
ـــه  ـــات ـــب ـــل ط
ــكــررة  ــمــت ال
بـــــصـــــرف 
ـــــارة  ـــــي س
للمكتب رغم 
ــة  ــي ــزان ــي ــم ال
الكبيرة المعتمدة لمكتب 
األشغال في حضرموت، 
ــن انخفاض  فــضــاًل ع
لتشغيلية  ا نية  ا لميز ا
للمكتب والتي التسمح له 

بأداء عمله .

كــشــف قــائــد شــرطــة دبــي  
الفريق ضاحي خلفان، مزيدًا 
من »مخططات اإلخــوان المسلمين 
وتحالفهم مع األمريكيين للسيطرة 
على المنطقة«.. إذ نقل في تغريدات 
له  عبر موقع »تويتر« عن المستشرق 
األميركي ريتشارد بيل قوله: إن »غزو 
العراق ليس هو هدفنا - العراق هدف 
تكتيكي والسعودية هدف استراتيجي 

ومصر الجائزة الكبرى!«..

ــب علمي  ــس ــان: »ح ــف ــل وقــــال خ
المتواضع اإلتيان باإلخوان في مصر 
الغاية منه ليس لصالح االســالم 
والمسلمين بل العكس تمامًا، ومصر 
المستهدف االول«.. محذرًا من أنه 
ــذي سقط في  »أصبح للتنظيم ال
امتحانه األول بمصر جناح بلطجية 
لقتلهم  كمة  للمحا ن  ضو سيتعر
الصحافي الحسيني أبو ضيف في 

جريمة ال تُغتفر«.

  األمير الوليد بن طالل: 

راتبي ريال 
واحد سنويًا

ذكـــــــــر  
ـــر  ـــي األم
السعودي الوليد 
بن طالل، أثرى 
ــاء الــعــرب،  ــري أث
أن راتبه ال يكاد 
يُذكر؛ حيث إنه 
ال يتقاضى أكثر 
مــن ريــال واحــد 

سنويًا.
واضاف: كما أنني أتقاضى من شركة 
المملكة القابضة ريااًل واحدًا سنويًا 
مقابل تأجير مكاتب شركة المملكة 
القابضة في برج المملكة، وهذا يعني 
أنني كسبت 12 ريااًل فقط خالل 6 
سنوات بعد إدراج الشركة في سوق 
األسهم السعودية«، حسبما أوردت 

صحيفة »سبق«.
وقال الوليد: »هذا كل شيء، 12 
ريااًل فقط؟! الواقع أنني أقول إنني 
ــااًل، لكن الشركة لم  كسبت 12 ري
تدفع لي شيئًا منها بعد؛ ما زالت 

الشركة تدين لي بهذا المبلغ«.
وتصدر الوليد هــذا العام للمرة 
الثامنة على التوالي قائمة أغنياء 
مجلة »أريبيان بزنس«؛ حيث ُقدّرت 

ثروته بمبلغ 25,9 مليار دوالر.

بينهم البركاني وبن دغر والغولي ..

انتحاري يكشف عن فرقة اغتياالت لقيادات مؤتمرية
كشف انتحاري في فريق االغتياالت  

التابعة للقيادي في حزب اإلصالح 
حميد األحمر عن وجــود نحو 45 
انتحاريًا يقيمون في أحد منازل 

األحمر بحي الحصبة.
وقال صدام الواقدي )20( عامًا - 
وهو أحد االنتحاريين وفر من هذا 
المعسكر- إنه كان مكلفا باغتيال 

الشيخ علي سنان الغولي بواسطة 
حزام ناسف بعد أن تم تهيئته نفسيا 

وعقائديا لتنفيذ العملية عقب تعرفه 
بالشيخ الغولي.

لعملية وأوضــــــح أنــــه تـــراجـــع عـــن تنفيذ  ا
االجرامية في اللحظات األخيرة وأبلغ الشيخ الغولي أنه 

بقتله ،طالبا منه حمايته وإخفائه عن مكلف 
المرتزقة الذين يحاولون تصفيته.

وبيّن صدام في حوار نشرته صحيفة 
»اليمن اليوم« أنه واحد من 45 
انتحاريا يتبعون حميد األحمر 
تم إعدادهم نفسيا وعقائديا 
ية  ر نتحا ا ت  بعمليا م  للقيا
تستهدف عدد من الشخصيات 
واالجتماعية في  السياسية 
المؤتمر الشعبي العام بينهم 
الشيخ سلطان البركاني والدكتور 
أحمد عبيد بن دغر والشيخ علي سنان 

الغولي وآخرين.
مشيرا إلى أن االنتحاريين المجهزين للقيام بعمليات 

االغتيال للقيادات المؤتمرية ينتمون إلــى عــدد من 
المحافظات تتراوح أعمارهم بين 20 - 15 سنة وتم 
تجنيدهم بواسطة مشائخ وشخصيات اجتماعية تدين 
بالوالء لحميد األحمر، ويتم منحهم راتب شهري 60 ألف 
ريال ومصاريف يومية إلى جانب وعدهم باالعتناء بأسرهم 
وعائالتهم ومنحها شقق سكنية في المشاريع السكنية 

التابعة لحميد األحمر.
وعن كيفية تجنيده ضمن فرق االغتياالت أوضح صدام أنه 
كان عاطاًل عن العمل قبل نحو سنة فطلب من أحد المشائخ 
في مسقط رأسه ريمه أن يتوسط له للتجنيد في الفرقة األولى 
مدرع فلبى طلبه ولكن بالعمل مع أسرة الشيخ عبد اهلل بن 
حسين األحمر وتم ذلك عن طريق الشيخ ربيش علي وهبان 
من الحيمة الذي أوصله إلى الشيخ حميد األحمر وهناك قام 

بالتعهد على الوالء وتنفيذ كل ما يؤمر به.

صحفيو الثورة يضربون
بدأ صحفيو صحيفة »الثورة« السبت اضرابهم عن  

العمل  للمطالبة بصرف مستحقاتهم المتأخرة منذ 
اكثر من ستة اشهر ووقف التدهور الحاصل في المؤسسة. 
واستنكر الصحفيون تجاهل قيادة المؤسسة للمطالب 

الحقوقية التي يناضلون من اجلها..
مطالبين رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الوفاق 
التدخل إلنقاذ مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر 
ووضع حلول ومعالجات جذرية بصورة نهائية خاصة وأن 

امكانيات المؤسسة المالية كبيرة.
ويؤكد الصحفيون استمرارهم في اإلضراب حتى يتم حل 
مشكلة الصحيفة بشكل عام منوهين بأن اصدار الصحيفة 
باخطائها المهنية والفنية تتحمله قيادة المؤسسة وحدها..

أمريكا تسلم جثة الشرعبي 

قــــالــــت مـــصـــادر    
صحفية إن الواليات 
لــمــتــحــدة سلمت جثة  ا
عدنان فرحان الشرعبي 
الـــــذي تـــوفـــي بسجن 
ــو« فـــي 8  ــام ــان ــت ــون »غ
في  لــمــاضــي  ا سبتمبر 

ظروف غامضة..
 وقــال محمد فرحان إن 
طــائــرة أميركية خاصة 
نقلت جثة أخيه إلى قاعدة 
الديلمي الجوية بالعاصمة 

صنعاء بصورة مفاجئة.
وقــال محمد لـصحيفة 

»يمن فوكس« الناطقة 
باالنجليزية - إنه سيتم 
نقل الجثة إلى محافظة 
تعز لدفنها وعمل مراسيم 
التشييع بعد اطالع أسرته 

عليه.
وكانت الواليات المتحدة 
األميركية ادعت أن عدنان 
فرحان توفي إثر جرعة 
زائدة من دواء كان يتناوله 
في السجن، األمــر الذي 
نفاه شقيق المتوفى وقال 
إن أخاه لم يكن يتناول أي 

عالجات.


