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بدر بن عقيل

سيئون
ــون» وقــد  ــئ ـــوم كــنــت فــي مــديــنــة «ســي ذات ي
احتضنتها  السحاب بمودة وغازلها سقوط المطر، 
فغدت المدينة سيمفونية عذبة من «دان» ومن 

«أنس».

ثنائي
الجحود والنفاق أخبث ثنائي عرفه الناس.

أحذر
حتى ال تتعرض لغصة شديدة في حنجرتك، وتشرف 

على الموت خنقًا،، تذكر ان «أكل العنب حبة حبة».

أسرار
الناس التحفظ أسرارنا طويًال، يقول عمر بن الخطاب 

رضي الله عنه «من كتم سره كان الخيار بيده».

تآسي
المصائب إذا عمت هانت.. قال أحمد شوقي:

إنــــمــــا الــــدنــــيــــا شــــجــــون تــلــتــقــي
ـــحـــزيـــن ــــآســــى ب ــــت ــــــن ي وحــــــزي

فاسد
تتجمد كل المشاعر عندما تجد على باب منزل فاسد 
من العيار الثقيل يافطة صغيرة كتب عليها : «هذا 

من فضل ربي»..

عبدالله الصعفاني

 أوجاع تهامية .. !!
الطقس الملتهب في محافظة الحديدة هو نفسه  

الطقس الذي يحرق الجلود في مناطق يمنية اخرى 
_ عدن وحضرموت مثًال _ لكن الظروف التي تحيط بمعاناة 
أبناء الحديدة مختلفة وأبرزها ان التجاهل التام هو لسان الحال
ات  Á  المواطنون في تهامة يعانون اكثر في مدة االطفاء
الكهربائية بالمقارنة مع غيرهم .. يعانون وهم في رحالت 
البحث عن الرزق في البحر .. ويعانون من نفوذ هوامير البر .. 
ويعانون أكثر من توحش األسواق .. وتضاؤل فرص األرزاق 

وزيادة رقعة البطالة
Á  ومما ضاعف معاناة ابــنــاء تهامة هــو أنهم مدنيون 
ــى العنف أو مقاومة مــن يــجــورون  بطبعهم ال يميلون إل
ويتكبرون بل ويعتقدون أن أي مسئول مدني أو عسكري هم 

مواطنون في ظله
Á  وعندما ارتفعت اصــوات المطالبين باحترام القضية 
التهامية استكثر كثيرون هذا المطلب مع  أن الصرخة يجب 
أن تكون على قدر المعاناة وليس على أساس التوصيف غير 
العادل ألبناء البلد الواحد .. ألن التمييز في المظلوميات ال 
يجوز حتى ال أقــول بأنه موقف عنصري يغرق أي بلد في 

االمور المظلمة
Á  وفي أغلب الظن أن وراء االستهانة بمعاناة أبناء تهامة 
ليس فقط ضعف أجهزة  الدولة وفسادها فحسب وإّنما ايضا 
اعتماد مواطنين قدموا الى تهامة من مناطق أخــرى على 
ثقافة متخلفة ال تأخذ في االعتبار غضبة الحليم وال انتفاضة 
المظلوم وال اإلدراك لعواقب القفز فوق األبعاد الوطنية 

واإلنسانية والقانونية وخارج قواعد االحترام ..
Á  في تهامة تحديدًا ما أكثر الظالمين من أصحاب الوجوه 
البالستيكة الذين يعتقدون أن ماال يمكن تحقيقه في مناطق 
أخرى يمكن تحقيقه في الحديدة خاصة بوجود من يتستر 
عليهم .. والنتيجة قصص ظلم كثيرة تطرح إشكاليات 
كبيرة يــود المرء لو كــان عندنا حكومة جاهزة ألن تعمل 

تجاهها شيئا ..
Á  وهنا البــد ان يرتقي ابــن المحافظة أكــرم عطيه إلى 
مستوى إدراك خطورة احساس المواطنين في الحديدة 
بضياع حقوقهم أمــام قادمين متشبعين بــروح األطماع 
الظالمة وفرجة مؤسسات فاسدة ال ترى مخاطر هذه الشروخ 

في الشخصية الوطنية.

أي (علي) زعيمنا وقائدنا، إمنحني فضًال، دقيقة من وقتك 
الثمين كي تقرأ خاللها شيئًا مما خطته يدي عن الذكرى العزيزة 
في نفوسنا على جــدران السابع عشر من يوليو المجيد، فهي 
مهداة لك مني ومن صنعاء أمنا وأم المدائن وموئل الحضارات 

األول.
الكلمة األولى :

بت في بعضها ..تجولت في كل  هي العواصم.. شّرقُت وغرَّ
أرجائها كثيرًا من الوقت لكنني وقتها أتحاشى الخروج ليًال منفردًا 
، فليل العواصم معظمه غير آمن. ولكن «صنعاء» غير. سمعت 
عن ذلك قبل أن ألمسه واقعًا ،منذ أن تسلمت مقاليد أمورها في 
السابع عشر من يوليو من العام ١٩٧٨م، أي بعد أن وضعت حدًا 
لثقافة االنقالبات ، وانفالت األمن واألمان.فحين يراودني الشوق 
كي أتجول في ليلها المخملي؛ أتسلل من فندقي وقتما شئت، 
فالليل يغريك بالدفء واالنتشاء، حين تسير الهوينى، وحين 
يداعب ظلك ضوء القمر، وتأسر روحك حين تالمسها رفة من 
رفيف المطر، هو األمن واالطمئنان، نعمة ليس بمقدور أي رئيس 

يحققها للبشر بلغّو الكالم و«أدلجة» ال تطال القدر.
كلمة  ثانية : 

في الهزيع األخير من ليلة من ليال مضين ، ناجيت صنعاء وهي 
مدثرة بالسكينة واألمن . تحلم.. وحين وقفت على صخرة على 
ان ) ، همست: إيه صنعاء أم المدائن، كيف ترين 

َّ
مرتفع ( عط

فتاك أخانا الــذي تعّمد بالعرق المنتضى وجهد سهر الليالي 
.الذي تلفح هذا التراب العزيز علينا، من الروح ذات اللظى.. 
والشهب ذات الشرر.. من الحب حين  يطل من تويج الوطن 
، وحين يفاخر بين البشر؟!!. أجابت: نعم يا ُبني، إنه ِنعم ذاك 
الفتى؛ فقل ما بقلبك ال تخِف شيئًا عن األم.. قل ما تشاء. فقلت، 
بخفض الجناحين لألم، قلت لها: أتدرين حين أشرت له أن يحرر 
روحك ذات صباح أنيق، وقلِت له: يا ُبني تأبط جنح الرياح، وكن يا 
حبيبي لنا اقتداء؟!. أجابت: نعم يا ُبني، ومّدت يدًا مخضلة بالندى 
ودفء الربيع تمّسد شعري وتربت على كتفي في حنان، فقلت 
لها: ها هو اليوم يا أم يا أخت يا جذوة لم تالمسها ذائقات الهوى 
يرف بجنحيه، يحمل ما بين ضلعيه قلبًا ينبض بحب لِك أنت يا 

أم المدائن والقرى 
كلمة ثالثة :

صنعاء أنت.. وصنعاء هو، وما بينكما مثل ما بين يوم اإلياب 
ويوم المآب.. فأنت له ونحن له، وأطفالنا واألولى لم يروا النور 
بعد.. فنحن معه قلوبًا وأفئدة وجباه تعالت على هزأة أن تنحني، 
دلجت ذات 

ُ
وهل تنحني للرياح الجبال؟! وهل نستكين لمسخرة أ

( بيعة) لم يرض عنها الوطن؟!!. ال ألف ال.. ولكنني ذات غمط 
أفقت على حاٍل أشبه من حال «طرفة» من غير ذنب، ولكن.. 
أجابت: أصبت ُبني.. وبوركت من قلم في صفوف أخيك، فانطلق 
خلفه في اللظى المزفهر، وال تلتفت لعواء الذئاب، سيأتيك يومًا 
إذا احتجته ويردفك خلفه.. فثق أنه ال يضيع الثواب، فهذا 

(علي) الذي أنجبته الكريمة بنت الكرام من رحم هذا الوطن. 
إلى أين يا أم يمضي الفتى؟! سؤال تحرر من سؤدد القلب، قال 
وردد مثنى ثالث: إلى أين يا أم يمضي؟!. أجابت: إلى حيث تأوي 
الرماح الرماح، هنالك حيث الصباح صباح، يطل على عزة ال تريم، 
وتعرف كل النفوس بذات القيم وذات الشمم أن عز اليمانيين 

بالذل ال يستقيم.
كلمة أخيرة :

سنمضي لننقش فوق جبين الشموس اسمك يا يمن.. سنمضي 
ولو كره الحاقدون .  معًا نحو تلك المرافئ حيث األمان وحيث 
األمل، سالم (علي ).. سالم على تربة أنجبتك، وضرع غذيت 
به، وأم رعتك على سفح ذاك الجبل.. سالم (علي ).. ستبقى 

الشموس مضيئات حين يطل علينا (علي) األمل.

 علي عمر الصيعري 

كتابات على 
جدران ١٧يوليو

التآمر  اإلخواني

ـــــــــــس إال ــــــ تـــــــبـــــــدلـــــــت الـــــــــمـــــــــواقـــــــــف لـــــيــــــ
ـــكـــال ــــ ــــ ــــ ــــــــم ل ــــــــا ه ــــــــوا بــــــلــــــى ه ــــــــان فــــــمــــــن ك

ــــاًء ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــع الــــــــقــــــــوم أبـــــــدلـــــــهـــــــم شــــت ـــــــي رب
ـــى ـــول ــــ ــــ ــــ ــــم قـــــــد ت ــــه ــــن ــــــطــــــاء الـــــــديـــــــن ع غ

ـــاٍب ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــخ ـــت ومـــــــــن هـــــــدمـــــــوا شـــــريـــــعـــــة إن
ــــــى ــــــصــــــوت أول ــــــوم شــــــــرع ال ــــــي يــــصــــيــــحــــوا ال

ــــام ـــــ ـــــ ـــــى إمـــــ ــــــوا الــــــــخــــــــروج عـــــل ومــــــــــن ســــــن
ــــــــــــان حـــــــــــــــال ـــــــــا ك ـــــــوا فــــــــجــــــــأة م ـــــــرم ـــــــح ي

ــــــــوا ســــعـــــــــــــــــــاة ــــــــان ــــــــن ك عـــــجـــــيـــــب أمـــــــــــر م
ـــــــــال ـــــ ـــــا ونــــجـــــ ـــــوع ـــــل ـــــخ ــــــــــــــك م لـــــــقـــــــول اإلف

ـــــــوا دعـــــــــــــــــــاة عـــــجـــــيـــــب حـــــــــــال مــــــــن ظـــــــل
ــــــــاس بــــلــــطــــجــــة وجــــهـــــــــــــــــــال ــــــــن لـــــنـــــعـــــت ال

ــــوا ـــــ ـــــ ـــــ ــــان وثـــــــــــــــــوار عــــــلــــــى الــــــــزعــــــــمــــــــاء ك
ــــى ــــزل ـــــ ـــــ ـــــ ومـــــــــــن وقـــــــــفـــــــــوا بـــــــأتـــــــبـــــــاع وه

ــــم ه ــــا ـــــ ـــــ ـــــ ه م  أليـــــــــــــــــــا ا لــــــــمــــــــا دارت  و
ـــــس يـــــــــــدا ونــــعـــــــــــــــــــال ـــــي ـــــرئ ـــــل يـــــــبـــــــوســـــــوا ل

ـــاهـــا ــــ ــــ ــــــأمــــــر طــــ وتــــــقــــــديــــــس الــــــرئــــــيــــــس ب
ـــى ـــل ــــ ــــ وخـــــــلـــــــف رئـــــيـــــســـــه الـــــمـــــخـــــتـــــار صــــ

ـــار ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــإن األمـــــــــــــن ســــ ـــــوا ف ـــــم ـــــك إذا ح
ـــال ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــت ـــــــا وق ـــــــإرهـــــــاب ــــــــوا ف ــــــــزل وإن ن

ــــتــــم ــــذب ـــــ ـــــ ــــــــــــأي شــــــريــــــعــــــة يــــــــامــــــــن كـــــ ب
ــــــمــــــخــــــتــــــار أحـــــــــالمـــــــــا ونــــقـــــــــــــــــــال عــــــلــــــى ال

ـــال ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــعــــ ــــــــون ب ــــــــدع بـــــــــــأي شــــــريــــــعــــــة ت
لـــيـــقـــتـــل جـــيـــشـــنـــا الــــــمــــــغــــــوار! مــهـــــــــــــــــال

ــــــــل هـــــــــــــــــــذا أمـــــــــــن أجـــــــــــل الـــــــكـــــــراســـــــي ك
ـــى ـــل ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــه أغــــ ــــــل ــــا !فـــــــديـــــــن ال ــــح ــــب أال ق

ـــــمـــــنـــــاصـــــب قـــــــد قـــتـــلـــتـــــــــــــــم ـــــــــل ال ـــــــــن أج أم
ــــال ـــــ ـــــ ـــــصـــــا وســــحـــــ ـــــن ــــــا طـــــــــاهـــــــــرا ق ــــــاب شــــــب

أال ســـــحـــــقـــــا لــــــمــــــن يـــــصـــــغـــــي إلـــيـــكـــــــــــــــم
ـــــوه غـــســـــــــــــــال ـــــــد غـــــســـــل ــــــمــــــخ ق ــــل ال غــــســــي

ــــالدي ـــــ ـــــ ـــــ ــــــى ب ــــــرع ــــــه أن ي ــــــل وأدعـــــــــــــــــوا ال
ــــــــــــــــــاب حــــــيــــــث غـــــــــــدا وحـــــــــــــــــــال ــــــــن االره م

 ابو وضاح حسن العتمي

حمدًا لله على السالمة
ـــس الــى  ـــوم أم ـــاد ي ع
أرض الـــوطـــن الشيخ 
ــــــــد مــن  عــــصــــام دوي
ــكــة األردنــــيــــة  ــل ــمــم ال
بعد أن أجـــرى عملية 
جراحية ناجحة.. حمد 

لله على السالمة..
è è è

الزميل محمد الماوري 
ــســكــرتــيــر الــصــحــفــي  ال
لوزير الداخلية تعرض 
لحادث مروري األسبوع 

الماضي سالمات..

إطالق اسم (السيسي) على 
أحد شوارع صنعاء

كتب/ماجد عبد الحميد:

طـــــــالـــــــبـــــــت  
ــظــمــة  ــن ١٢م
مدنية أمين العاصمة 
عبد القادر هالل بإطالق 
أحــد شـــوارع العاصمة 
باسم "السيسي" تكريما 
لجهود الــفــريــق الركن 
أول عبد الفتاح السيسي 

القائد العام للقوات المسلحة في 
جمهورية مصر العربية الشقيقة 
فــي حماية مصر مــن الــصــراعــات 

والفوضى.
وقــالــت المنظمات 
:إن مطالبها بتسمية 
أحد شوارع العاصمة 
صنعاء نابع عن حب 
وإعـــــجـــــاب ورغـــبـــة 
ــاء اليمن  ــن ب غالبية أ
بموقف الفريق أول 
السيسي وحرصه على 
حقن دماء الشعب المصري الشقيق، 
وعدم السماح بانزالق مصر إلى أتون 

العنف والفوضى.

االرياني يفتتح النصف الثاني من الجناح الشرقي للجامع الكبير
افتتح الدكتور عبدالكريم االرياني  

ــشــار الــســيــاســي لــرئــيــس  ــمــســت ال
الجمهورية ومــعــه عــبــدالــقــادر هــالل وزيــر 
الــدولــة أمــيــن العاصمة وحــمــود عــبــاد وزيــر 
األوقاف النصف الثاني من الجناح الشرقي وجزء 
من الجناح الجنوبي للجامع الكبير بصنعاء وذلك 
بعد االنتهاء من أعمال ترميم السقف الخشبي 
وترميم الــجــدران وتنفيذ أعمال الجصيات 
وأعــمــال التدعيم االنشائي وشبكة كهرباء 
ة وعمل التمديدات الــالزمــة لشبكة  وإضـــاء

انذار الح ريق.
وخــالل االفتتاح قــال الدكتور عبدالكريم 
االرياني رئيس مجلس األمناء المشرفين على 
أعمال ترميم الجامع الكبير ان هذه الجهود 
مشتركة يمنية ايطالية دولية والشك أنما كشف 
من جمال الزخارف واألعمال الخشبية الرائعة 
التي يحتوي عليها الجامع الكبير والتي كانت 
قد طمست بالجص وبغيره يجعلها مفخرة من 
مفاخر اليمن ومن مفاخر العالم اإلسالمي بأسره
مشيرًا إلى ان العمل في الترميم متواصل 
ويسير بوتيرة عالية وإنشاء الله سيكون بعد 
عام الى عامين سيكون الجامع الكبير اجمل 

تحفه ومعلم إسالمي على اإلطالق .


