
> تتباين اآلراء حول اإلجراءات التي ينفذها أمن 
العاصمة صنعاء بمنع استخدام األلعاب النارية 
والذخيرة الحية في االع��راس، ومالحقة وضبط 
أقارب العريس ممن يطلقون النار بألعابه الملونة 
أو الرصاص الحي من باب التعبير عن الفرحة بهذا 
الحدث الجلل ال��ذي سيواجهه العريس بمناسبة 
دخوله القفص الذهبي قبل إيداعهم سجون أقسام 

الشرطة.
ليلة كل اثنين وخميس يجول شوارع العاصمة اكثر 
من 50 طقمًا عسكريًا للقبض على كل من يتسبب 
بإزعاج المواطنين حيث تقوم الشرطة بمراقبة 
االع��راس وبصرامة مشددة كأن الحضور يؤدون 
اختبارات الثانوية العامة، وعند االمتحان وحلول 
ساعة الرحمن يكرم المواطن أو يهان.. حوالى 150 
شخصًا شهريًا يتم ضبطهم بهذه التهمة المشينة 

والجرم المشهود.
يعتقد اآلخرون من غير اليمنيين بالطبع أن العاصمة 
صنعاء بلغت مرحلة متقدمة من هدوء البال واستتباب 
األمن واالستقرار ولم يبق سوى بعض )الطماش 
الصيني( يعكر صفوها أحيانًا سيتم مكافحته عما 
قريب واجتثاث ظواهره السلبية التي تظهر ليومين 
بالذات، بينما تظل محالت األلعاب النارية واسواق 
السالح مفتوحة أمام زبائنها 24 ساعة 7 أيام في 

االسبوع.. أرزاق!!
وباستثناء اآلخرين صار اليمنيون يعتقدون- في ظل 
الوضع الراهن الذي تعيشه البالد من الناحية األمنية 

خصوصًا- أن ارتكاب جريمة قتل أسهل بكثير من 
اقامة حفل زفاف.. ودام اهلل السرور.

د ان اإلجراءات المتبعة حديثًا في هذا الشأن أحد  مؤكَّ
األمور الجيدة المطلوب استمرارها وتعميمها، باعتبار 
أن الخطة األمنية لألمانة أقل مستوى من برنامج 

التحصين ضد شلل األطفال!!
حتى اآلن لم تصل عجالت ال�)50( طقمًا- المكلفة 
بتعقب مصادر األلعاب النارية- منطقتي الحصبة 

وشارع الستين ومذبح.. هناك يبدو االبتهاج باأللعاب 
النارية الممنوعة في بقية مناطق العاصمة شيئًا 
بدائيًا.. مقارنًة بإطالق صواريخ حقيقية وانفجار 
مخازن أسلحة بالكامل- كما حدث الشهر الماضي 
في مذبح.. ومع ذلك صدق أو التصدق وبمكبر 
الصوت ل�)األوبل( تقول ممنوع )القريح( في أعراس 
العاصمة.. والقانون جاهز للتطبيق على من يخالف 

ويطلق.
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العدد: )1636(

خلفان يطالب انتربول الخليج باعتقال »االخوان«
طالب ضاحي خلفان، رئيس شرطة دبي، انتربول دول الخليج بإصدار مذكرات 
اعتقال لجماعة اإلخوان، وذلك بعد الخطاب الذي ألقاه محمد بديع -المرشد العام 
لجماعة اإلخوان المسلمين، في السودان ، أثناء  حضوره مؤتمر الحركة اإلسالمية.
وقال خلفان على  موقع التواصل االجتماعي ›‹تويتر‹‹: إن خطاب المرشد العام 
لإلخوان يجب أن يؤخذ على محمل الجد، فالغرور والتهور كانا واضحين في أقواله 

التي قد تتحول الى أفعال.
وأضاف رئيس شرطة دبي خالل هجومه على بديع قائاًل ›‹ لغة خطاب مرشد 

االخوان المفلسين تذكرنا بلغة خطاب الخميني في أعقاب الثورة اإليرانية فهذا 
الفكر من ذاك المفكر‹‹.

وتابع خلفان انتقاده للمرشد العام: إن أخطر ما في المؤتمر كلمة بديع التي 
أعلن فيها بوضوح عن استراتيجية التنظيم دون اكتراث من أحد- على حد قوله.

واتهم رئيس شرطة دبي، بديع بأنه يهدد باجتياح البلدان كلها، واصفًا حركته 
بالسيل الذي سيجرف الغثاء.. وطالب أهل الخليج أن يردوا على مرشد اإلخوان - الذي 

وصفهم ب�‹‹المفلسين‹‹، بأن ›‹هذا  فراق بيننا وبينكم‹‹.

الدبلوماسيون يفشلون في إقناع 
األحمر تسليم منزل البيض

كشفت مصادر دبلوماسية  
ع��ن تعثر ج��ه��ود ق��اده��ا 
سفراء غربيون خالل األيام 
الماضية إلقناع الشيخ  حميد 

األحمر بالتنازل عن منزل نائب 
الرئيس »السابق« علي سالم 
ال��ب��ي��ض ال��واق��ع بمنطقة 

)المعاشيق( بمدينة عدن .
وقالت المصادر: إن جهودا 

ق��اده��ا دب��ل��وم��اس��ي��ون 
غربيون »رفيعون« وعبر 
لقاءات متعددة فشلت في 
إقناع القيادي في اللقاء 
المشترك ورجل االعمال 
األح��م��ر بتسليم المنزل 

كخطوة  لبيض  ا حبه  لصا
النية  تمثل ب���ادرة لحسن 

وتمهد إلشراك الطرف المتشدد 
في الحراك الجنوبي والذي يقوده 
البيض بأعمال الحوار الوطني 

المرتقب عقده األشهر القادمة.
ونقل موقع »المؤتمر ن��ت« عن 

دبلوماسي ع��رب��ي  أن السفراء عبروا 
عن خيبة أملهم من موقف األحمر، وأن 
أحدهم علق بالقول: »إن الرئيس علي 
عبداهلل صالح تنازل عن سلطة من أجل 

الحفاظ على وحدة اليمن وتجنيبه الحرب 
األهلية .. بينما يرفض حميد األحمر التنازل 
عن مبنى مساهمة في انعقاد مؤتمر الحوار 

الوطني« حسب تعبيره.

50 طقمًا بالعاصمة تطارد الطماش الصيني وعجالتها 
ممنوعة من االقتراب من اسلحة الحصبة

إشراف/ 
نجيب شجاع الدين

الحوار ودولة القبائل المدنية الحديثة
نجيب شجاع الدين

> لعل جميع اليمنيين يتذكرون جيدًا متى 
بدأت األزمة في البالد لكن ال أحد منهم 

يعرف متى ستنتهي وتتوقف، أينما يممت 
نظرك باتجاه وسائل االعالم بأشكالها 

وانتماءاتها كافة فإنها تخبرك بحقيقة 
واحدة تقول باختصار ان اليمن في خطر، 
وفي حالة تحتاج لتكاتف الجهود الى 

جانبه بصدق واخالص.
الى جانبه تمامًا يأتي بعد 
دعوات هذا الكالم المنطقي 
دع��اي��ات وادع���اءات تروج 
لها ال��وس��ائ��ل وتسهب 
تناوالتها في هذا الشأن 
تحلياًل وابتكارًا للحلول 
بشكل يومي أكثر مما 

تتنفس.
ثمة ملفات ساخنة 

وملفات باردة 
تواجه اليمن 
اض��اف��ة الى 
قضايا بائتة 
وج����دي����دة 
ثة  مستحد و
على مستوى 

التاريخ وفترة 
الصالحية.

وب��ع��ي��دًا ع��ن تقديم 
شهادات حسن السيرة والسلوك واعالن 

تجاهل مرحلة ال��ع��داء لما بعد 
الحوار والعمل بنصيحة التهدئة 
فإن مجريات الواقع تشير بكل 

هداوة الى ان مؤتمر الحوار الوطني 
المرتقب سينجح في اخراج اليمن من أزمته ولكن 

الى حيث بدأت وأسوأ من ذلك.
وفي أقل اللحظات تشاؤمًا وتوقعًا يبدو ان طريقة 
تقاسم الكعكة غير كافية وغير مجدية لألطراف 
المشاركة بجدية في انجاز مشروع الدولة المدنية 
الحديثة عبر االلتقاء وتناول كوب شاي بعد العصر 

على طاولة حوار واحدة.

تضيع مطالب الدولة المدنية أمام أكثر 
من 25 طرفًا وحزبًا وف��ردًا وجهة 
تعودت منذ سنوات على صياغة 
بياناتها تجاه المواقف الوطنية 
بمفردات غامضة اليفهم 
منها س��وى انها المالكة 
لكل شيء وصاحبة الفضل 
والحق وصاحبة العصمة 
المطلقة كيفما حسبتها 
إلهيًا وث��وري��ًا وشرعيًا 
ودس��ت��وري��ًا وبلطجة 
وخيامًا وعدة وسالحًا، 
ب��ي��ن��م��ا ه���ي في 
األصل منبوذة من 
الشعب وزائ��دة 
عنه مثل حرف 
ال����ك����اف ف��ي 

التشبيه.
ك����م����ا ان 
ه����ن����اك م��ن 
ي���ت���ح���دث ع��ن 
ن��ق��اط غامضة 
س��ي��ت��ض��م��ن��ه��ا 
م��ؤت��م��ر ال��ح��وار 
ويجب كشفها مبكرًا ولو 

بنسبة %30.
م��ن ال��ش��م��ال الى 
ليست  ل���ج���ن���وب  ا
اليمن دول���ة كبرى 
كي يتمكن مؤتمر 
ال��ح��وار من ارض��اء 
ن���زوات الراغبين 
بالتفكك والتشتت، 
وف��ي ح��ال ُط�رح 
مثل هكذا سيناريو فإن اليمن 
على موعد مع فض الشراكة والتحول الى دويالت 
او باألصح »ميني دويالت« ثم الى »ميكرو دويالت«، 
األفضل ان يتم اعالن ال��)550كم2( شبه القارة 

اليمنية..
وفي األخير سنكتشف ان اليمن تقع في مكانها 
الصحيح على خط االستواء كدولة قبائل قبل األزمة 
وبعد األزمة ستكون دولة القبائل المدنية الحديثة.

استمرار إضراب موظفي شركة التبغ 
وطرح )22( طلبًا لرفع احتجاجهم

ماجد عبدالحميد

يواصل منذ األربعاء الماضي موظفو وعمال شركة التبغ 
والكبريت الوطني كمران اعتصامهم في حوش الشركة 
مطالبين برحيل رئيس مجلس اإلدارة نبيل الفقيه احتجاجا 
على القرارات المجحفة التي اتخذت في حق الموظفين 
والشركة متهمين الفقيه بالعمل على تدمير الشركة 

وتفليسها.
وطالب الموظفون - برحيل رئيس مجلس اإلدارة نبيل 
الفقيه ، وتنفيذ 22 مطلبا اعتبروها بمثابة إنقاذ للشركة مما 
يتهددها. مؤكدين استمرارهم في اإلضراب واالعتصامات 

حتى تتحقق كافة مطالبهم المشروعة.
وناشدوا االخ عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
سرعة العمل على إنقاذ الشركة مما يتهددها والنظر 
- إلى ما يطرحون من نقاط - نظرة االهتمام والتقدير 
وبذل كلما يمكن من جهد من أجل تنفيذها جميعًا كونها 

كاًل ال يتجزا.
وقالوا :«نحن موظفي وعمال شركة التبغ والكبريت 
الوطنية وشعورًا منا بالمسؤولية تجاه الشركة التي تعد 
صرحًا اقتصاديًا ومصدرًا من أهم مصادر اإليرادات العامة، 
وتحت وطأة الظلم والتعسف واإلذالل الذي يمارس علينا من 

قبل إدارة الشركة ممثلة برئيس مجلس اإلدارة.

كاتب لبناني.. 
 اليمن مسرح انبياء التوراة

مرة اخرى يبرز من يقول إن التوراة جاءت من 
الجزيرة العربية وإن مسرحها كان اليمن ال 

فلسطين.
وبعد الكتاب الشهير »التوراة ج��اءت من 

الجزيرة العربية« للمؤرخ والباحث اللغوي 
الكبير الراحل كمال الصليبي والذي صدر سنة 
1985 يأتي باحث لبناني آخر هو فرج اهلل صالح 

ديب ليقول ان اليمن هو مسرح انبياء التوراة.
وقد جاء كالم ديب في كتابه »اليمن وأنبياء 

التوراة.. هل جاء المسيح الى صنعاء« الذي يتألف 
من 211 صفحة متوسطة القطع وصدر عن دار 
رياض الريس للكتب والنشر في بيروت. ولديب 

كتاب اخر في هذا المجال اسمه »التوراة العربية 
وأورشليم اليمنية« صدر سنة 2009م.

وقال المؤلف عن عمله الحالي »يتناول هذا الكتاب 
تبيان مسرح انبياء التوراة في اليمن حيث مدينة حبرون التي دفن 
فيها ابراهيم تقع شمال عدن وحصن اريحا )بالعبرية يريخو( مازال 
شمال صنعاء باسم يراخ وحصن اليهودية مازال جنوب يريم وجرار 
حيث تغرّب ابراهيم جنوب غرب صنعاء اضافة الى مئات االسماء 

التوراتية«.

وقال ديب »الحقيقة ان مسرح التوراة كان هناك في 
اليمن. فمن ابناء نوح حسب التوراة ازال وحضرموت 
وازال اسم صنعاء عاصمة اليمن حتى القرن السادس 
ميالدي او مدينة سام.. كما ان ابراهيم عليه السالم 
رحل من اور قاصديم من بالد بني قاصد اي يافع 
السفلى جنوب اليمن الى مصر بين يريم وإب جنوب 
صنعاء. ولم يتساءل المفكر الغربي التوراتي عن 

مصراييم التوراتية
وتناسى ان مصر الدولة الحاضرة كان اسمها 
التاريخي بالد القبط. ثم ارتحل ابراهيم الى 
حبرون التي ما زالت باسمها شمال شرق عدن في 

منطقة الواحدي«.
واضاف »ان الفكر العربي يالم تاريخيا وآثاريا 
وال يالم الفكر الغربي. فهل كان الهمذاني )في 
كتاب االكليل( والطبري )في تاريخ االمم والملوك( من االغبياء 
عندما ذكرا ان فراعنة مصر ايام يوسف وموسى كانا الوليد بن 
الريان والوليد بن مصعب ام ان احدا لم يقرأ الطبري بل اعتمد 

فهرسه فقط؟
ان اليهود عشائر عربية يمنية نسبة الى النبي هود الوارد ذكره 

في القرآن والذي كان من االحقاف شمال حضرموت«.

اإلعالم يتستر على فشل وزير التربية في إحتواء احتجاجات التربويين
كشف رئيس مجلس النواب عن تجاهل االعالم الرسمي ألنباء قرارات 
المجلس بشأن معالجة مشكلة إضراب التربويين على خلفية مطالب 
حقوقية ،ووبخ رئيس مجلس النواب يحيى الراعي إدارة االعالم بالمجلس 
ومندوبي قناة اليمن الفضائية منتقدًا إياهم لعدم تضمين أخبار الفضائية 

استدعاء مجلس النواب لوزير التربية .
واشار الراعي مخاطبًا مسئولي االعالم ومندوبي الفضائية صباح اليوم 
قائاًل:)ثالثة مرات والمجلس يستدعي ويناقش ويقر استدعاء وزير التربية 

وال يرد هذا الخبر في الفضائية اليمنية واخبار االعالم الحكومية(.
وفي جلسة اليوم ناقش مجلس النواب عدد من القضايا العامة في إطار 

مهامه الرقابية.
وأعلن رسميا اليوم االحد ان مجلس النواب حث لجنة التربية والتعليم 

سرعة معالجة موضوع إضراب المدرسين عن العمل والذي تسبب في 
تعطيل عدد من المدارس وذلك مع وزير التربية والتعليم وفي ضوء 

المالحظات التي طرحها األخوة أعضاء المجلس.
تجدر االش��ارة الى أن مجلس النواب كان قد اقر في جلسات سابقة 
استدعاء وزير التربية والتعليم عبدالرزاق االشول لمساءلته على خلفية 
االضراب الشامل الذي تشهده المدارس والمؤسسات التعليمية بدعوة 

من النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية ونقابه المهن التعليمية ،
وكانت منظمات مدنية دعت حكومة الوفاق الوطني الى االستجابة 
لمطالب التربويين المشروعة بما يعجل بعودة سير العملية التعليمية 
الى وضعها الطبيعي لما فيه مصلحة الطالب واالرتقاء بمستوى العملية 

التعليمية

njeeb22011@gmail.com


