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بدر بن عقيل
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الحديدة
من أجمل المشاهد في بحر مدينة «الحديدة» 
مشهد أسراب طيور النورس، وهي تحلَّق فوق قارب 

صياد عائد لشاطئ المدينة بالسمك الوفير..!!
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الصمت
إذا قالوا عن الصمت أنه من ذهب، لكنه الذهب 
الذي يخفي- أحياناً- تحت لمعانه أموراً فظيعة..وغير 
متوقعة.. ألم يقل آجدادنا: «من السكوتي تموتي»!!
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باكثير
«مصر» إذا أحتضنت مبدعاً، أو فناناً عربياً جاء 
إليها، وأقام فيها، جعلت منه نجماً يتألأل في سماء 

الخلق واإلبداع..
ومن هنا كان نجم المبدع اليمني الراحل علي أحمد 

باكثير..
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العاقل
الشخص العاقل الحكيم كالطاهي الماهر، يعرف 

متى تنطفئ النار؟!
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الفعل
ما أعظم ربط األقوال باألفعال..

قال الشاعر:
ال خير في وعد إذا كان كاذباً

وال خير في قول إذا لم يكن فعل
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ثمرة
التفاهم والمودة بين زوجين، هو ثمرة الحياة 

الناضجة.

عبداهللا الصعفاني

قبل أيام وافقت الحكومة على إجراء    
مسح لمستوى العنف ضد المرأة 
وسط تأكيد من البعض أن المثقفين 
يتصدرون الفئات التي تقوم بممارسة 

العنف.
  ۹  ويتمنى الواحد منا لو تكون هناك 
وسيلة لنسف هذا القول لوال كل هذا 
العدد من المثقفين الذين أدمنوا العنف 
ليس ضد النساء وإنما ضد بعضهم وضد 

المجتمع نساًء ورجاالً. 
۹  الخطورة في العنف الصادر عن   
المثقف أن يأتي تحت كارفتة المنطق 
وسروال الكالم الجميل وقارورة العلم.. 
وكثيرة هي المواقف الغريبة التي تصدر 
عن مثقفين يؤكدون أنهم شديدو الشبه 

بالعصيد داخل الجمنة. 
 ۹  ما أكثر المثقفين الذين يتباهون 
وراء حرف الدال وألف األستاذ.. وما أقل 
جهودهم في دفع البالد قدماً إليجاد أفق 

يحقق مصالح الناس. 
 ۹  وكان يمكن لهؤالء أن يهربوا من 
ا  كتفو ا لكنهم  لجمنة  ا عصيد  تهمة 
بإطالق التهم على القوى التقليدية 
القديمة دون إثبات أنهم يمثلون القوى 

المدنية الحديثة.
ــو استعرضنا حياة كثير من  ۹  ول   
المثقفين.. بل وفقهاء السياسة سنقف 
على حقائق يشيب لها رأس الغراب. 
هناك الفقيه السياسي.. الذي يقف أمام 
وجاهة اجتماعية في عمر المراهقة ومع 
ذلك يهز رأسه ويتلقى توجيهاته وكأنه 
طالب لم يحل الواجب.. بينما تراه أمام 
أي فكرة مدنية عادلة يستدعي مخزون 
التخلف فيخرج الكثير من قيم الجهل. 
وبيننا صاحب القلم الــذي يحد سيفه 
إلدانة جريمة اعتقد أنها من «عدوه» فلما 
تبين له أنها من «شيعته» صمت مع أن 
الجريمة هي الجريمة بصرف النظر عن 

صاحبها. 
۹  كثير من المثقفين والسياسيين   
كبيرة  خلقية  ورطـــة  فــي  ليمنيين  ا
ب  للكذ علمهم  ن  ظفو يو بعضهم  و
والتدليس في أمور ال تخفى على عاقل.  
۹  هؤالء خطر على المجتمع وخطر على 
البالد.. ألنهم يفسدون بعلم وينفخون 
في الفتن بمعرفة ويكرسون المزيد من 

صور التخلف والجهل بفهم. 
 ۹  أمام ما يصدر عن بعض المثقفين 
من الممارسات تكون معذوراً إذا صرخت 

في شوارع العبث.. أهالً بالجهل. 

أهالً بالجهل..!! 

نهاية مأساوية لقصة حب بين شاب وفتاة في إب
تناقلت وسائل اإلعالم  

أمس خبر اقدام 
اسرة من محافظة 
إب بتنفيذ حكم 
ــــدام رمــيــاً  اإلع
ـــاص  ـــرص ـــال ب
فــي اثنين من 
أبنائها هما شاب 
وفتاة لمحاولتهما 

ـــدون  ــــــزواج ب ال
مــوافــقــة األســـرة 

الـــتـــي وقـــفـــت ضد 
رغبتهما.

ونقل موقع وزارة الداخلية 
أن الشاب وبعد أن عجز عن 

إقناع األسرة فر بالفتاة إلى 
أمــــل أن بيت والدته بمديرية القفر على 

يتمكنا من عقد قرانهما إال أن األسرة لحقت بهما 

إلى مكان وجودهما وقامت 
بإرجاعهما إلى قريتهما 
وتم إعدامهما رمياً 
بالرصاص, ومن 
في  دفنهما  ثم 

مقبرة القرية.
مشيرة إلى أنها 
القبض  ــت  ــق ل أ
من  ثنين  ا على 
أفراد األسرة الذين 
شاركوا في جريمة 
اعــدام الشابين، فيما 
مازالت اإلجراءات مستمرة 
ــراد األســرة  لضبط بقية أف
الذين نفذوا حكم اإلعدام رمياً 
بالرصاص على الشابين الذين انتهى 
حلمهما بالزواج في مقبرة قرية نجد البرح 

بمديرية القفر.

إقصاء وزير
ــي جامعة    ــؤول ف ــس م

يمنية حكومية ومن أجل 
أن يثبت والءه لالنقالبيين 
حرر مذكرة بإحالة وزير يمني 
بارز للتقاعد في ابتكار جديد 
ألساليب اإلقصاء التي تمارس 
ضد أعضاء المؤتمر الشعبي 

العام..
هذا المسؤول اإلمعة تجاوز 
ســن الــتــقــاعــد.. وال يشغل 
منصباً سياسياً.. ومع ذلك 
يمارس انتقاماً حزبياً قذراً.. 
كما أنه يجيد الرقص على 

الحبلين..!!

محاربو الفساد.. وسر الصمت!!
في أشهر معدودة ولدت  

لمنظمات  ا ت  عــشــرا
والمسميات التي تدعي انها 
تحارب الفساد.. وتتباكى على 
البالد والعباد.. وهات يا هبر من 
السفارات والمنظمات الدولية.. 
ونـــدوات وورش وسفريات.. 
وخرط.. ومعظمها اليوم طلعت 
فذ  نوا كانت  فقد  «فشنج» 
لممارسة الفساد.. واالفساد 

باسم مكافحة الفساد..
فما يتعرض له المال العام من 
نهب خالفاً للفساد السياسي 
لـــذي زج الكهرباء والنفط  ا
واالقتصاد والوظيفة العامة 

فــي أقـــذر جــرائــم الــفــســاد.. 
ــك هو  وكـــان األبــشــع مــن ذل
حل الحكومة لهيئة مكافحة 

الفساد..
الفضيحة أظــهــرت أن هذه 
المسميات هي وكر لإلفساد 
ــدار حزبياً بشكل واضــح..  وت
بدليل أنه لم يصدر منهم بيان 
ولم نسمع لهم همسا أمام غول 
الفساد والذي يطحن البالد من 

أكثر من عام.
ــاة  ــألســف لــقــد ضــحــك دع ل
ــة الـــفـــســـاد على  ــح ــاف ــك م
السفارات.. ولكن شعبنا كان 

يعرفهم وحذر منهم مبكراً..

العدالة..
آتية حتماً

جمال بن عمر.. والعقاب 
الجماعي للشعب

حان الوقت لوقف جريمة القتل الجماعي التي      
يتعرض لها أبناء الشعب اليمني منذ عامين.. 
لم يعد هناك مبرراً الستمرار هذا القتل والتدمير 

لإلنسان والدولة ومستقبل اليمن واليمنيين.
إن آهــات ودمــوع ودمــاء الشعب لم تتوقف منذ 
سنتين.. لقد تم التنازل عن منصب الرئاسة ورئاسة 
الوزراء ونصف الحكومة وتم تنفيذ قرارات الهيكلة 
وغيرها.. كل ذلك حرصاً من المؤتمر وحلفائه على 
استعادة األمن واالستقرار ووقف معاناة أبناء الشعب 

اليمني..
لكن لألسف ها هو جمال بن عمر يقف شاهداً على 
مذبحة يتعرض لها الشعب منذ عامين وتزداد وحشية 
اليوم بعد أن سيطر المتطرفون على األمن وتسللوا 
لتدمير قوات الجيش ومنها الحرس والقوات الجوية 

وغيرها..
 ۹  إن المجاعة تفتك بمئات اآلالف واألمراض تنهش 
اجساد ماليين األطفال.. وصار شباب اليمن يهاجرون 
من أرضهم بشكل جماعي ليشبه ما حدث في كارثة 
سيل العرم.. ومازال الموت المجنون يحصد أرواح 

األبرياء بوحشية..
ــة  ــدول ـــوة ال إن ق
ــات اليمن  ــان ــك وام
ــت ألحـــــزاب  ــم ــل س
ــرك تحت  ــت ــش ــم ال
صك المبادرة فإن 
ـــم يــكــونــوا هم  ل
والمخربون  لقتلة  ا
والــعــابــثــون بقوت 
ـــاء  ـــري ـــاة األب ـــي وح
وأمنهم.. فليقبضوا 
عــــلــــى الــقــتــلــة 
ــن.. أو  ــي ــرب ــخ ــم وال

فليذهبوا للجحيم..
إن ذبـــح الشعب 
ــذه  ــه الـــيـــمـــنـــي ب

األساليب البشعة صار السكوت عليها جريمة.. وليكن 
واضحاً ان من ال يستطيع أن يحمي أنبوب نفط أو برج 
كهرباء أو ضبط قاطع طريق أو دراجات نارية حصدت 
أرواح أكثر من سبعين ضابطاً في األمن والجيش.. لن 
يكون بمقدوره ان يحمي األمن واالستقرار في البالد..

ولن يحفظ الدولة المنهكة من االنهيار مهما تغنى 
المتغنون بأن اليمن قدمت أنموذجاً أفضل في الحل 
السلمي.. لكن ها هي التجربة تصل إلى طريق 

مسدود..
وليمتلك الجميع الشجاعة ويعترفوا ان كل ما 
تحقق يعود فضله لحكمة وحنكة رئيس المؤتمر 
الــذي حرص على تقديم التنازالت من أجل حل 
األزمة سلمياً.. وهي التنازالت التي يجرى التغني بها 
من قبل البعض كانجازات لهم.. بيد ان التداعيات 
المخيفة التي تشهدها اليمن اليوم توجب عليهم 
ان يمتلكوا الشجاعة ويوقفوا انزالق األوضاع نحو 

استنساخ التجربة السورية في اليمن..
إن االفراط في بعث رسائل التطمين قد انعكست 
سلباً على الواقع، والمراهنة على نتائج الحوار 
الوطني أمر ضــروري جــداً.. لكن إذا ظلت أطراف 
ترفض تنفيذ بنود المرحلة األولى من المبادرة أو 
تغادر حديقة ٢١ مارس وتواصل تدمير الجيش 
واألمن.. بالتأكيد يبقى الحديث عن بناء دولة مدنية 

ومواطنة متساوية اشبه بإدعاء سجاح للنبوة..
ونجد أنه من المناسب تذكير السيد جمال بن 
عمر مبعوث األمين العام لألمم المتحدة وسفراء 
الدول الراعية للمبادرة بإدانة مجلس األمن الدولي 
للجريمة اإلرهابية التي تعرض لها مسجد دار 
الرئاسة في ٣ يونيو عام ٢٠١١م واستهدفت 

حياة كبار قادة اليمن..
نجد اليوم وزراء من أحزاب المشترك وصل بهم 
الهوس إلى االعتصام للمطالبة باطالق المتهمين في 

الجريمة امام السجن المركزي..
هكذا لقد بلغ عبث هؤالء إلى درجة تجعلنا نشفق 
على جمال بن عمر ونتساءل هل سيدافع على موقف 
مجلس األمن أم أن كل شيء سيباح في هذه البالد 

لالشرار..
كما نود أن نذكر بتصريح السفير الفرنسي الذي 
حذر فيه الحكومة من سقوط المكال بيد عناصر 

القاعدة.. األمر جد.. ولم يعد هناك وقت للهزل..

محمد أنعم

benanaam@gmail.com

«غزوة» 
المتطرفين 
لمؤتمر حيس

االعتداء الذي  
تعرض له فرع 
المؤتمر في مدينة 
حيس من قبل عناصر 
متطرفة تتبع أحزاباً 
في المشترك نفذت 
الجريمة والنهب وفق 
مؤامراة خططت لها 
قيادات حزبية وأمنية 
فــي مديرية حيس 
ومحافظة الحديدة.. 
ــه لــم يتم  بدليل أن
ضــبــط الــجــنــاة الــى 
اليوم.. واألخطر في 
ذلك أن من شاركوا 
ــداء تفيد  ــت فــي االع
مــصــادر «الميثاق» 
أن قــيــادات أمنيـــة 
سلحة  أ لهم  منحت 

كمكافأة.

الشيخ سلطان البركاني  
 . . مقة سا طنية  و مة  ها
ــن الــحــق والحقيقة  ــع ع ــداف م
ـــادرة.. يرتعب منه  بشجاعة ن

الراقصون على الحبلين..
البركاني دائماً نجده حاضراً 
الوطنية..  المعارك  فــي عمق 
والتنظيمية.. لــم يــدافــع عن 
مصلحة خاصة أو صفقة مشبوهة 
ولكن عن قضايا الوطن والشعب 
وهــي قضية المؤتمر الشعبي 

العام األولى..
ــال  ــرج ـــادة ال ـــع بـــاألمـــس وك
المخلصين دافع عن قضية شعب 
بإيمان وشجاعة وقوة كما عهد 

الجميع ذلك منه..
وحاول األقزام منذ سنوات ان 

الشيخ ففشلوا  يتطاولوا على 
كغيرهم..

الشارع يعرف من هو «خباطي» 
وغيره.. ويتساءل لماذا لم يرموا 
قنينة ماء أو يصرخوا في وجه من 

نهبوا نصف الوطن..؟
أما معارك الشيخ 
سلطان البركاني 

فهي مقدسة فالدفاع عن الوحدة 
هي األكثر قداسة والتي تجعل 
الجميع يزدادون حباً وتقديراً له.. 
ألنه بذلك يدافع عن قضايا الناس 
ومستقبل وطــن وشــعــب.. وقد 
اثبتت السنين واألحداث ان امثاله 

قلة في زمن «أبو شريحتين».

البركاني.. اإلنسان الموقف

إلى مكان وجودهما وقامت إلى مكان وجودهما وقامت 

معالجة ميالن منارة عدن
يجري حاليا ترميم منارة عدن التاريخية إلنقاذها  

من االنهيار ومعالجة قاعدتها وأساساتها وتقويتها 
وتربيط الجدران وكبح ميل المنارة الذي تجاوز نحو ٧٠ 
سم عن االستقامة العمودية التي كانت عليها .وتنفذ 
مشروع الترميم الجمعية اليمنية للتاريخ واآلثار بمحافظة 

عدن بتمويل من السفارة االمريكية لدى اليمن .
وأوضحت رئيسة الجمعية الدكتورة اسمهان العلس بان 

المشروع الذي من المقرر االنتهاء منه شهر يونيو الجاري  
استمر عاما كامال ويهدف الى الحفاظ على معلم تاريخي 
مهم يجسد جزًء من تاريخ مدينة عدن بعد تعرضه في 
سنوات سابقة لعمليات ترميم غير علمية ادت إلى بروز 
مخاطر على المعلم التاريخي وظهور تشققات وتصدعات 
ألساساتها باالضافة الى ادخال اضافات خطيرة لمبنى 

المنارة كأسياخ الحديد أو مادة االسمنت .


