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بدر بن عقيل

عبدالله الصعفاني

بالد بال غطاء..!

هدم
الجاهل اليعرف سوى حمل معول الهدم..!!

قال ابن دريد:
جــهــلــت فــعــاديــت الــعــلــوم وأهــلــهــا

كـــذاك يــعــادي العلم مــن هــو جاهله

مصيبة
أن تكون في مقام عاٍل.. وأخالقك منحطة.. مصيبة..!!

طمع
أشعب.. رمز الطمع في الذاكرة الجمعية العربية،،ومن 
طمعه أنه كان يقول: (ماتناجى اثنان إأل وقع في قلبي أنهما 

يأمران لي بشئ..!!)
وفي واقعنا كم نرى كل يوم مثل أشعب..!!

لمعان
يزداد لمعان النجوم.. إذا تضاءل ضوء القمر..!!

قدوة
الــرجــل إذا أنــجــب ولـــدًا كريمًا..بقي ذكـــره الحسن فيه 

ف مامات).
ّ
الينقطع.. وقدها مقالة (من خل

ترحال
إذا تعبت حقائبك من السفر..فالِق عصا الترحال..!!

تأريخ اليمن وحكمته ينحرفان بسرعة إلى  
ــوراء وسط تدوير خائب للتسويات التي  ال
وإن خدمت أفرادًا وجماعات إال أنها تنخر في عظم 
الوطن,وتقود الدولة إلى التآكل وسط ضجيج األصوات 

العالية للطبول الفارغة..
ــورة وعن  Á  ونحن شعب يتحدث بعضه عــن ث
تغيير ويتصارع رمــوزه على المكاسب الجهوية 
والشخصية,فيما يتعرض الوطن للدفع نحو مؤخرة 
الطابور دونما اهتمام بحجم المخاطر الذي تتهدده 
من أبناء كتبوا على أنفسهم العقوق وأشقاء يصدرون 
له مغذيات البؤس وأصدقاء يرون اليمن مكانًا لتجريب 
أوسع للفوضى التي لم تعد خالقة وإنما فتاكة بما لها 

من تداعيات تجلب التوحش..
Á  والــذي حدث داخــل  رمز سيادة الدولة مجمع 
وزارة الدفاع يكشف من جديد ما يجعلنا نقف بجالء 
على حجم المخاطر ومع ذلك ال يزال بعضنا يرفض 
رؤية الموقف الواضح لرسالة جهنمية تكتب بعناية..
وحتى عندما ندعي الفهم ونتكلم ونتحاور ونختلف 
نصر على أن يكون ذلك دونما حضور للدولة فهل 
هناك مجال لإلنكار بأن ما تبقى من الدولة يتسرب من 
بين أيادي اليمنيين كما يتسرب الماء من بين األصابع
Á  وأود لو أن أحدًا يجيب..أما كان األجدر أن نحافظ 
على القوات المسلحة ونخبها العسكرية موحدة على 
العقيدة الوطنية وال نمزقها على األهــواء الحزبية 
والجهوية ..وال بأس بعدها من تغيير قادتها دونما 
تفريط بالجسد.. ما هذه المغامرات التي تهدف إلى 
تقوية أشخاص وأحــزاب خصمًا من أرصــدة الوطن 

حياض ووحدة وسالم وأمن وسيادة..
كله ثباريًا على التمزيق 

ُ
Á  أي تغيير هذا الذي يأتي أ

والــفــوضــى والعبث حــد االستهتار بأكبر مؤسسة 
دفاعية في البلد وما فائدة هذا التطبيل للقضاء على 
عصابة إجرامية بعد أن تكون قد أوغلت في دماء 
المئات من الذين ظنوا أنهم في المأمن فإذا المأمن 

يبحث عن التأمين.
ــن في موقع المدافع  Á  لماذا صــار الجيش واألم
المظلوم  وهو المعني بأن يكون السباق في كشف 
اإلجرام وضبطه وهل من تفسير لتغييب كاميرات 
التصوير عن مؤسسات سيادية فيما صارت بيوت 

وبقاالت تمتلك قدرة تصوير وجوه المجرمين..
Á  مؤسف أن نتحول في هذه البالد إلى شعب بال 

غطاء رسمي ومؤسسات تستنجد الغطاء الشعبي.

«في ما أنا في طريقي الى مستشفى  
ــدفــاع صباح  الــعــرضــي لمجمع ال
الخميس بعد ان شاءت االقدار ان تكون 
بي حالة دوار (الدوخة) ادت الى تأخري 
قــرابــة نصف ساعة عــن الــوقــت المحدد 
للموعد مع الدكاترة بمستشفى العرضي 
وقع الحادث االجرامي الغادر على مجمع 
الدفاع وبالذات "مستشفى العرضي" الذي 

كنت ذاهبًا اليه»..
شاهدت تصاعد االتربة والدخان بعد 
دوي االنفجار الذي وقع في مجمع الدفاع 
وتابعت بألم بالغ ما جرى رغم ان الله كتب 

لي ومن معي السالمة إال ان العمل االرهابي الغادر الذي 
أودى بحياة العديد من المدنيين والعسكريين واصاب 
العدد الكبير منهم جراء الحادث االرهابي الذي تحلل 
القائمون به من القيم والــوازع الديني ليرتكبوا تلك 
الجريمة البشعة بحق العسكريين والمرضى ومرافقي 
المرضى واالطباء والممرضين بأسلوب همجي وحشي 
بشع يشكل ضربة موجعة للعمل االمني ولالستقرار.. 
وقد تعددت االعمال االرهابية ســواًء في العاصمة او 
عواصم المحافظات االخــرى او المناطق وفي ما نحن 
نتذكر العمليتين االرهابيتين في ميدان السبعين 

وكلية الشرطة وما سبق ذلك في جامع 
دار الرئاسة وماجرى من عمليات في ابين 
وحضرموت وشــبــوة والبيضاء حصدت 
ارواح المئات من اليمنيين إلرضاء نزوات 

اولئك القتلة واالرهابيين ..
وان االجهزة االمنية مطالبة بالكشف 
عن مرتكبي الجريمه ان كان لها اذيال او 
اصابع حركتها فإن ما حدث يوم الخميس 
امر يندى له الجبين وتقشعر له االبدان 
ويشكل ضربة موجعة لالمن واالستقرار 

والسكينة العامة..
واتمنى من االجــهــزة االمنية والقوات 
المسلحه ان تعمل بوتيرة عالية إليقاف مثل هذه 

الجرائم البشعة..
اسأل الله الرحمة والغفران لمن قضوا نحبهم وعلى 
رأسهم اخي القاضي عبدالجليل نعمان وزوجته اللذان 
كانا في المستشفى لتلقي العالج ونتوجه بأصدق آيات 
العزاء والمواساة ألسر الشهداء والدعوات للمصابين 

بالشفاء العاجل..
وان العين لتدمع وان القلب ليخشع ولن نقول اال ما 

ُيرضى الرب.. "إنا لله وإنا إليه راجعون".

الحقائق جريمة العرضي.. إن العين لتدمع
تفضحهم

بقلم : أحمد الكحالني

بعد ان اعلنت «القاعدة» مسئوليتها عن  
ــذي وقــع يــوم الخميس على  االعــتــداء ال
مجمع الدفاع ، كنت اتمنى أن ارى وجوه بعض 
أولئك االخوان في بعض المكونات السياسية الذين 
تسرعوا واصدرو احكامًا جزافية وقاموا بالتحليالت 
والكتابات عبر كل وسائل االعالم ليتهموا اطرافًا 
سياسية اخــرى هم على خالف معها بأنها وراء 

الحادث.
بينما هم يعرفون في قــرارة أنفسهم أن هذا 
االعتداء يحمل بصمات القاعدة، وان تلك االطراف 
التي يتهمونها ليس لها عالقة بالحادث المن 
قريب والبعيد، ومع ان ذلك االتهام ليس األول 
لكنهم لم تتعلموا او أنه اليهمهم ماذا يقول الناس 

فيهم عندما تتضح الحقائق عكس ما يقولون.
ات سخرية الكثير  وكــم القــت تلك االفـــتـــراء
من السياسيين والمثقفين حتى من مكوناتهم 
السياسية.. هذا قبل اعالن القاعدة مسئوليتها، 
ات لبعض  واذا كانوا قصدوا توجيه تلك االفتراء
العامة اوبــعــض عناصرهم التي تصدق كــل ما 
يقولونه دون ان يسألوا او يفكروا، لكن بعد اعالن 
القاعدة مسئوليتها اكيد انهم صبوا جام غضبهم 

ات ومن يقولها. ولعناتهم على مثل تلك االفتراء
نقول لهؤالء اما آن الوقت ألن تتقوا الله في هذا 
الشعب اما آن األوان ان تغلق او توقف مثل تلك 
المطابخ التى لم يعد احد يصدق او يثق بما يصدر 
منها.. امــا يكفي مكايدات سياسية، وتصفية 
حسابات.. امــا حــان الوقت للكف عن مثل هذه 
ات وصناعة اخبار من العدم ونشرها كلها  االفتراء

بغرض الكيد السياسي..!؟
ــاهــؤالء وقــد تــغــرق السفينة  البلد تــتــهــاوى ي
بالجميع السمح الله وانتم مازلتم عند انفسكم 
اليهمكم مايعانيه الناس من جوع وخوف وفقر.. 
الوقت لم يعد في صالح الجميع اذا لم تلحق كل 
القوى السياسيه وتصطف النقاذ البلد ، نسأل الله 

بقلم الشيخ/
سلطان البركاني

فــــــاز الــــفــــريــــق أول   
عبدالفتاح السيسي، 
وزيــر الدفاع المصري، بلقب 
شخصية العام، وفق استفتاء 
القراء الذي أجرته مجلة "تايم" 
األمــيــركــيــة، وأعــلــنــت نتائجه 

الجمعة.
ــارزًا  ولــعــب السيسي دورًا ب
ــي عـــزل الــرئــيــس المنتمي  ف
لجماعة اإلخـــوان المسلمين، 
محمد مرسي، فــي٣٠ يونيو، 

وإعالن خارطة طريق سياسية 
جديدة لمصر، تتضمن وضع 
دستور جديد وإجراء انتخابات 

برلمانية ورئاسية.
ـــســـيـــســـي عــلــى  وحــــصــــل ال
٤٤٩٫٥٩٦ صــوتــًا بنسبة 
٢٦٫٢٪ مــن إجمالي عدد 

الــمــصــوتــيــن فـــي اســتــفــتــاء 
ــة، مــتــفــوقــًا على  ــمــجــل ال
ــــوزراء التركي،  رئــيــس ال
رجــب طيب أردوغـــان، 

الذي حصل على ٣٥٦٫٧٧١ 
ــنــســبــة  ــــًا ب صــــوت
 ٪٢٠٫٨
وحـــــــــــــل 

ثانيًا.

اجـــتـــمـــع أعـــضـــاء   
ــــس  ــــجــــل مـــــــــــن م
الــنــواب ومشائخ وأعيان 
وشخصيات اجتماعية في 
مديريات رداع لمناقشة 
قضية اختطاف نجل رجل 
األعمال حسن عبده جيد 

عضو مجلس النواب.
وقــد تــم فــي االجــتــمــاع  تحكيم 
ــحــمــد جــــرعــــون الــــذي  الـــشـــيـــخ م
طــلــب مــن الــحــضــور مهلة اســبــوع 

للتوسط لتسليم الشاب 
المختطف جيد حسن 

جيد.
هـــــــذا وثــــمــــن رجــــل 
األعـــمـــال حــســن عبده 
جــيــد تــفــاعــل أعــضــاء 
مجلس النواب واألعيان 
والمشائخ والشخصيات 
االجتماعية الذين يقفون الى جانبه 
ــى اطـــالق ســـراح نجله  ويــســعــون ال

المختطف..

تحكيم قبلي إلطالق نجل حسن جيد

الرد الحاسم!!
يعلم الله متى ستفيق قيادات «االصالح» من  

الصدمة التي منيت بها جراء اجتماع رئيس 
الجمهورية المناضل عبدربه منصور هادي باللجنة 

العامة للمؤتمر الشعبي العام أمس االحد.
مــاللــي االصــــالح ودهــاقــنــتــه وكهنته حــرضــوا 
باستماتة عبر منابر المساجد ضد ما يسمونه 
«النظام السابق» المتمثل بالمؤتمر الشعبي 
العام، ونفثوا في «عقدهم» االعالمية.. 

محاولين تحميل المؤتمر جريمتهم االرهابية في مجمع العرضي..
لكنهم صعقوا وبهتوا وأغــش عليهم عندما تفاجأوا برئيس 
الجمهورية - النائب األول لرئيس المؤتمر - األمين العام - يعقد 
لقاًء تاريخيًا مع قيادات المؤتمر ويصفهم بأنهم األكثر حرصًا على 

مكاسب الوطن وقيادة مشروع التغيير فيه..
التساؤل البريئ الذي يطرح نفسه: ماذا سيقول موقظو الفتن 
وحمالو الحطب عن هذا اللقاء.. وهل سيستوعبون رسائله القوية؟!

طبعًا هذا لو أفاقوا من الصدمة بسالم!!

اختطاف..!!

اختطاف احدى الزميالت   
الصحفيات في عز النهار 
ــعــاء جــريــمــة  ومــــن داخـــــل صــن
التختلف عن جرائم االرهابيين 
الــذيــن اغتالوا مالئكة الرحمة 

داخل مستشى العرضي..
اخــجــل يــا وزيــــر الــداخــلــيــة.. 
اخجل يا باسندوة.. لقد قضيتم 
على كل شيء جميل في حياتنا 
ة زهروات  واغتلتم فرحتنا وبراء

حياتنا وسرور أيامنا..

سالح.. أم مكانس للنظافة..؟!

عندما تهاجم الذئاب صنعاء   
ويتوارى «المبندقون» لالختباء 
في المطابخ ويلوذ مشائخ الشخيط 
والنخيط بالفرار إلى أطراف المدينة.. 
فتكون هنا الفاجعة أكبر من القتل 

واالرهاب..
أمــر مخجل أن اليكون هناك دور 
للمواطن «المسلح» للمساندة في 
مواجهة تلك الشرذمة التي التظهر 

إال في أماكن الجبناء..!!

القاعدة تتجمع في أرحب

تتوافد مجاميع من عناصر القاعدة إلى غولة زندان   
في أرحب وذلك للتدريب على القتال استعدادًا 

لخوض معارك غير معروفة.. 
وعلمت «الميثاق» ان منصور الحنق وشقيقه نزيه 

يستضيفون تلك المجاميع وقــد قاموا بقطع طريق 
أرحب -مارب ومنعوا عبور القاطرات أو أي مواد غذائية 
ــدعــوى محاصرة  للمواطنين القاطنين فــي الــخــط ب

الحوثيين..


