
توزيع  توزيع  ٩٠٠٩٠٠ حقيبة صحية في يريم حقيبة صحية في يريمالقبض على متهم بارتكاب جريمة قتل بعد ساعة من تلقي البالغالقبض على متهم بارتكاب جريمة قتل بعد ساعة من تلقي البالغ
ــعبية بأمانة العاصمة أمس القبض عىل املدعو (أ . م .  ألقت األجهزة األمنية واللجان الش

ع) 21 عاماً، واملتهم بقتل املجني عليه  زايد الجداعي 24 عاماً.
ــت بالغاً عن حادثة  ــبأ) أن األجهزة األمنية تلق ــح مصدر أمني باألمانة لوكالة  (س وأوض
ــرسح الجريمة  ــوراً ملعاينة م ــرك ف ــرصاً وتم التح ــاعة الثالثة ع ــيك الس ــارة مس ــل يف ح القت

ومالحقة الجاني الذي الذ بالفرار بعد ارتكاب الجريمة.
ــزل أحد أقاربه  ــم مختفياً يف من ــن تواجد املته ــفت ع ــار إىل أن عمليات التحري كش وأش
ــح ، حيث تحرك رجال األمن واللجان من مركز رشطة حمري إىل املكان الذي يتواجد فيه  بمذب

الجاني ليتمكنوا من القبض عليه بعد ساعة من تلقي البالغ بالحادثة.
وأكد املصدر أنه تم التحفظ عىل املتهم الستكمال اإلجراءات، مهيباً باملواطنني إبالغ الجهات 

األمنية عن أي حادثة بشكل رسيع كون ذلك يسهم يف ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.

ــن وكيل محافظة إب عبدالحميد الشاهري بمديرية يريم أمس توزيع  دش
ــود مكافحة وباء  ــار جه ــوس يف إط ــة بدعم منظمة أنرتس ــة صحي 900 حقيب

الكولريا.
ــتهدف التوزيع الذي ينفذ ضمن مرشوع االستجابة الرسيعة ملكافحة  يس
الكولريا، املناطق املشتبه إصابتها بالوباء يف يريم وعدة مديريات باملحافظة.
ــفى  ــاهري مركز معالجة وباء الكولريا بمستش ــك افتتح الوكيل الش إىل ذل

يريم العام بدعم منظمة تمرنسزس.
ــري أن املركز  ــريا باملنظمة بالل النج ــة الكول ــح مدير مرشوع مكافح وأوض

سيخصص ملعالجة الحاالت املصابة بوباء الكولريا واإلسهاالت الحادة.
ــامي ومدير مكتب  ــد الش ــر املديرية محم ــاح مدي ــني واالفتت ــرض التدش ح

الصحة باملديرية الدكتور إبراهيم البدوي.

الصحة العامة والسكان تؤكد حق الحصانة الدولية لكوادرهاالصحة العامة والسكان تؤكد حق الحصانة الدولية لكوادرها
أكدت وزارة الصحة العامة والسكان حق الحصانة الدولية لكوادرها بموجب مواثيق 
ــانية  ــة الدولية التي تخولهم تقديم الخدمة اإلنس ــان واملعاهدات الصحي حقوق اإلنس

الصحية بكل حيادية .
ــمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبد الحكيم الكحالني لـ (سبأ)  وقال الناطق الرس
ــهداء وجرحى  ــهيد، تذكر وزارة الصحة املجتمع الدويل بش ــنوية للش " يف الذكرى الس
القطاع الصحي، حيث تعتز الوزارة بأنها قدمت أكرث من 301 شهيد وجريح من كوادرها 

أثناء تأديتهم ملهامهم االنسانية منذ بدء العدوان السعودي األمريكي " .
وأكد أن الوزارة تحتفظ بحق التعويضات ألرس شهداء القطاع الصحي وعددهم 81 

شهيداً ، والجرحى البالغ عددهم أكرث من 220 .
ــه العدوان  ــاع الصحي يف وج ــىل صمود القط ــي التاكيد ع ــور الكحالن ــدد الدكت وج
واستمرار العاملني يف تقديم الخدمات رغم كل املخاطر و توقف مرتبات أكرث من 48 ألف 

موظف يف هذا القطاع .

مسيرات في قطاع غزة ومواجهات مع جنود االحتالل في الضفة مسيرات في قطاع غزة ومواجهات مع جنود االحتالل في الضفة 
ــدن  امل ــس  أم ــب،  الغاض ــريات  مس ــت  عم
ــطينية،  ــات الفلس ــرى واملخيم ــدات والق والبل
ــذ إعالن ترمب  ــعة، من يف جمعة الغضب التاس

االعرتاف بالقدس عاصمة لكيان االحتالل.
ــوات  ق ــع  م ــة  عنيف ــات  مواجه ــت  واندلع
ــة  ــطينية كاف ــات الفلس ــالل يف املحافظ االحت
ــتخدم االحتالل  عقب صالة الجمعة أمس، اس
ــف باملطاط،  ــي املغل ــاص املعدن ــا الرص خالله
ــاز  ــوت والغ ــل الص ــة، وقناب ــارات الناري والعي
ــيل للدموع مما أدى إىل إصابة أكرث من 20  املس

من املواطنني الفلسطينيني.
ــاع غزة  ــن قط ــة م ــق مختلف ــهدت مناط ش
ــب"  الغض ــة  "جمع يف  ــات  وفعالي ــريات  مس
ــرار  بالق ــدا  وتندي ــدس  للق ــرصة  ن ــعة  التاس
ــة املحتلة عاصمة  ــي اعتبار هذه املدين األمريك

لكيان االحتالل االرسائييل.
ونظمت حركة حماس مسرية نرصة للقدس 
يف مدينة غزة، خرجت من املساجد عقب صالة 

الجمعة، وتجمعت يف مهرجان خطابي.
ــة  ــل الوطني ــوى والفصائ ــت الق ــا نظم كم

ــاع  قط ــوب  جن ــس  خانيون يف  ــطينية  الفلس
ــة، ضمن  ــط املدين ــة احتجاجية وس ــزة، وقف غ

فعالياتها املتواصلة نرصة للقدس.
ــوات االحتالل يف  ــت مواجهات مع ق واندلع
ــدود الرشقية  ــول الح ــاس عىل ط ــق التم مناط
ــزت املواجهات  ــزة. وترك ــاع غ ــمالية لقط والش
ــماال،  ش ــا  جبالي ــدة  بل ــط  محي يف  ــاس  باألس
ــطى،  ــة الوس ــج باملحافظ ــة رشق الربي ومنطق

ومنطقة رشق خان يونس، جنوب قطاع غزة.
ــارات  العي ــالل  االحت ــود  جن ــق  أطل ــد  وق

ــوت، ما أدى إىل  ــة والنارية وقنابل الص املعدني
حدوث العديد من حاالت االختناق بني صفوف 
ــد ترمب  ــس دونال ــالن الرئي ــني عىل إع املحتج

االعرتاف بالقدس عاصمة لكيان االحتالل.
ــة  عاصم ــدس  الق ــب  ترم ــالن  إع ــذ  ومن
ــطينية حالة  ــهد األرايض الفلس لالحتالل، تش
غليان واحتجاج ضد االحتالل أدت الستشهاد 
ــن  آخري  6000 ــو  نح ــة  وإصاب ــا،  مواطن  26
ــخص بينهم أكرث  ــال 1200 ش ــة العتق باإلضاف

من 300 طفل.

 أسماء الشهاري
سرية شهيد .. 

وما دفنوه..ولكن ُشِبَه َلُهم.!
ــطروا التاريخ أو  ــن عّمن س ــالف الزم ــا من القصص من س ــم وصلت إلين ك
ــن إذا أردنا أن نتحدث عن بطل قصتنا هذه فإننا نحتاج  صنعوا المعجزات لك
ــن كل أولئك  ــابقة التي تحدثت ع ــبه كل الكتب الس ــى كتاب مختلف ال يش إل

األبطال وعن كل تلك األساطير!
نعم هو أسطورة بكل ما تعنيه الكلمة وبكل ما سيخلده التاريخ..

وعنه وبكل فخر ستتحدث األجيال وستنقش اسمه على أسطح الجبال..
وفي الجهة األخرى سيسطر التاريخ أيضا كيف تُصنع بطوالت األنذال.!

ــاهد إنساناً أعزل يواجه ثلة من الكالب الضالة  قد ُيهيأ لك للحظة أنك تش
ــة أنهم كانوا هم العزل ألنهم كانوا متجردين من أي  ــة ولكن في الحقيق الضاري
ــه حتى الوحوش والحيوانات  ــانية وحتى الحيوانية، ألن قيمة من القيم اإلنس

المفترسة لها مبادئ كثيرة ال تتجاوزها يجهلها أولئك المسخ الشياطين..
ولم يكن أعزل ألنه كان متحليا بصالبة وبأس وقوة عزيمة وإيمان لم يسبق 

لها مثيل في إنٍس قبله وال جان..
ألنه كان في موضع يذوب منه الحديد لكن أنّى لمثله!

فما قَلّ عزمه وما الن.
وعندما كان التساؤل من قبل الكثير عبر العالم.. من هؤالء؟ كيف يصنعون 

كل تلك المعجزات وكيف يسطرونها؟
ــاذج المبهرة حتى  ــة والنم ــو أحد األمثل ــده الجبري ه ــوي عب كان عبدالق

تتالشى الدهشة ويختفي العجب عندما ُيسطُر التاريخ بأحرف من ذهب.
ــق التاريخ كأوتاد  ــت األرض ضاربتان في عم ــتان تح ها هي قدماه مغروس
ــي هامته عاليٌة  ــتحيل قلع إرادتها،وها ه ــب قلعها كما يس ــال التي يصع الجب

بعلِوّ السماء تُناطُح الُسحب ألنه من رجال اليمن ومن أبناء حمير وذي يزن.
ــا رجال" لم  ــاش أن كلمة "ي ــن أولئك األوب ــتغرب م ــن في المقابل لم نس لك
ــم يعلمون علم  ــهم ألنه ــن لها أي صدًى في أنفس ــاكنا ولم يك ــرك فيهم س تح
ــوا صغارا..  ــن األرض وأنهم كان ــماوات ع ــن أنهم بعيدون عنها كبعد الس اليقي

صغارا جدا..
ــا منذ أول يوم قرروا فيه أن يبيعوا  ــلخوا عنه هم يعرفون جيدا أنهم قد انس

ــن  ــا ع ــزون دائم ــم يعج ــس وأنه ــن بخ ــهم بثم أنفس
ــال وفي كل مرة يفرون إلى صنع  مواجهة الرج

ــق بغرائزهم البهيمية ونزاعتهم  بطوالت تلي
ــق بأعمالهم  ــف يلي ــيطانية وأي وص الش

الجهنمية!
ــهم  كلمة لم تجد لها صدى في أنفس

ــامعهم غريبا  ــى مس ــا عل ــل كان وقعه ب
ــم وتلفتوا  ــي وجوه بعضه ــدا، فنظروا ف ج

ــن بأنهم  ــم اليقي ــوا عل ــرة فعلم ــًة وُيس يمن
وأَنّ  ــن..  المرجوي وال  ــن  المقصودي ــوا  ليس

ــن أمثال ذلك البطل  ــود بها هم رجال م المقص
ــه، فما دفنوه  ــون ألخذ ثاره وإخوان الخالد قادم

ــم بلّغوه أقصى ما كان يرجوه، والذي ألجله  ولكنه
ــق بطوالته الليالي  كم صال وجال وهامت بعش

وانحنت لهامته شوامخ الجبال..
ــي روحه في  ــا ه ــا دفنوه..فه فم

سماء المجد تعرج وترقى..
ــراب الذل  ــم تحت ت وها ه

والخزي أبقى!

لألزمة  السياسي  الحل  مسار  إلحياء  الدولية  الجهود 
اليمنية بدءاً من مشاورات مسقط وما تالها من مشاريع 
مضت  وخليجية  أوروبية  عواصم  في  إعدادها  يجري 
بريئة  غير  دبلوماسية  تحركات  مع  جنب  إلى  جنبا 
العدوان في مساعيه المحمومة لقلب الطاولة  لتحالف 
قاطرة  أمام  األلغام  وزراعة  جديدة  شرعيات  بإنتاج 

التسويات القادمة.
مشروع  إلى  يعيدنا  وهو  تداركه،  ينبغي  جديد  معطى 
سابق وضعناه سابقا على طاولة الرئيس الصماد يقترح 
للمصالحات  وطنية  لجنة  لتشكيل  بقانون  قرار  إصدار 
ضمن  العمل  لتبدأ  السياسي  الحل  مفاوضات  وإدارة 
المجلس  لسلطة  تخضع  محددة  وأهداف  آليات 

السياسي األعلى.
فهو  لليمن  ملحة  حاجة  اليوم  التشكيل  هذا  يمثل 
الجهود  وإدارة  بتنظيم  مهماته  سيمارس  جانب  من 
والمبادرات الداخلية للمصالحات والتسويات بالتزامن 
المناهضة  الداخل  قوى  بتمثيل  خارجي  دور  مع 
المتحدة،  األمم  ترعاها  التي  المفاوضات  في  للعدوان 
وفتح  قنوات التواصل مع الوسطاء الدوليين في جنيف 
لدعم جهود إنتاج مبادرات بديلة تتجاوز حال االنسداد 

في المبادرات الدولية الجاهزة.
هو  المظلم  األزمات  نفق  من  للخروج  الوحيد  السبيل 
فقط  تحتاج  خطوة  وهي  النفق  نهاية  في  ثغرة  فتح 
توكل  بالثقة  يحظى  توافقي  وسياسي  قانوني  إلطار 
إليه مهمة المضي بالمبادرات المحلية نحو التسويات 

الدوليين  الشركاء  من  بالمزيد  وتدفع  والمصالحات 
تساند  بديلة  مبادرات  إنتاج  حتى  أو  المبادرات  لصوغ 

أي تحركات دولية في مفاوضات الحل السياسي.
التي  الزوائد  جراء  اليمن  يعانيها  كبيرة  إشكالية  ثمة 
أبقت  الماضية  الفترة  طوال  العدوان  تحالف  أنتجها 
النيات  مربع  في  محصورة  والتهدئة  الحل  مبادرات 
بديلة،  محلية  تسويات  ضمن  الفعل  على  قدرة  دونما 
في حين شهدنا نجاحات كبيرة في أطر محلية بسيطة 
أفلحت في حلحلة جانب كبير من ملف األسرى الذي 
طالما واجه عراقيل في جوالت المفاوضات السابقة من 

جنيف وحتى الكويت.
في الحالة اليمنية يعد تشكيل لجنة وطنية للمصالحات 
ومفاوضات الحل السياسي خيارا مثاليا لتجاوز عقبات 
لتحالف  واسعة  دعائية  حمالت  بفعل  تعمقت  طالما 
أسباب  وإنتاج  الهوة  توسيع  في  الكثير  عملت  العدوان 
كليا عن  وإبعادها  اليمنية  المكونات  بين  الصراع  إدامة 

طريق التسويات.
هذه  حشرت  والحصار  العدوان  من  سنوات   3 وخالل 
الحمالت المجتمع الدولي  في خانة التسويات الفوقية 
تعمق  صفقات  هيئة  على  تصاغ  كانت  ما  غالبا  التي 
الوصاية دون تقديم  الطريق لعودة قوى  الصراع وتعبد 

حل عادل يضمن لليمن أمنه وسيادته وقراره.
العدوان  يمنح  بديلة  مبادرات  إنتاج  في  فشلنا  إن 
الدولية  بالمحافل  العربدة  في  لالستمرار  وقودا 
في  الدوامة،  وسط  اليمن  وإبقاء  األجندات  لفرض 

هذا  في  المستمر  للعمل  وطني  إطار  تشكيل  أن  حين 
وتبني  القتال  وقف  باتجاه  الدفع  في  سيفلح  المجال 
المصالحات داخليا كما سيتيح نقل رسالتنا إلى العالم 
برغبتنا بالسالم وعزمنا وقدرتنا على مقاومة أي عدوان 
الوسطاء  لدى  الثقة  سيعزز  كما   ، خارجية  أجندات  أو 
تناهض  عادلة  توافقية  حلول  إنتاج  بإمكان  الدوليين 

الخيار العسكري.
هو  أخرى  غربية  وعواصم  مسقط  في  حاليا  يعتمل  ما 
ترتيبات الستئناف مفاوضات الحل السياسي والمرجح 
في  المفاوضات  وفدي  تشكيل  مربع  عند  ستقف  أنها 
التمثيل  معادلة  استمرار  إلى  يميل  دولي  موقف  ظل 
أن  حين  في  المؤتمر  وحزب  الله  أنصار  بين  المتوازن 
تجربتنا في عامين برعاية األمم المتحدة تؤكد أن قوى 

العدوان لن تقبل بمفاوضات ندية.
أما الجديد في المعادلة فهو أن هذه القوى تمارس اليوم 
المفاوضات  األوراق بتوسع مجال  أيضاَ ضغوطا لخلط 
والحكومة  االنتقالي   المجلس  تمثيل  طريق  عن 
في  المؤتمر  حزب  قيادة  وتمثيل  دوليا  بها  المعترف 
نتائج  في  واضحة  بدت  ذلك  ومالمح  والخارج  الداخل 

الصراع الدامي في عدن مؤخرا.
هذه التقاطعات تدعونا إلى إنتاج بدائل تقطع الطريق 
إجهاض  في  العدوان  لدول  جديدة  خطوات  أي  أمام 
السياسي   الحل  مسار  إلى  للعودة  الدولية  النيات 
المصالحة  مبادرات  تدير  وطنية  لجنة  بتشكيل 
األهلية  األهلية  المبادرات  وترعى  الداخلية  والتسويات 
آليات  ضمن  يعمل  وطني  فريق  منها  ينبثق  أن  على 
السياسي  الحل  مفاوضات  في  وقانونية  سياسية 

الخارجية.
لكن  النقاش  من  للمزيد  شك  بال  تحتاج  كهذه  خطوة 
العدوان  محاوالت  أمام  الطريق  ستقطع  أنها  المؤكد 
إنتاج األلغام في مسار التسوية السياسية كما ستكبح 
والصراع  االنقسام  تعميق  في  المحمومة  مساعيه 
الوسطاء  نوافذ جديدة مع  الداخلي وبالمقابل ستفتح 

الدوليين لخوض تحدي إنتاج المبادرات البديلة.

على طاولة المجلس السياسي .. 
العدوان يعيد إنتاج ألغام التسوية

أبوبكر عبدالله

عبد الله االحمدي
يوميات الثورة

صراع بيادق صراع بيادق 
االحتالل في عدناالحتالل في عدن

االنتقامي  المجلس  يسمى  ما  رئيس  الزبيدي  عيدروس  ظهر 
(االنتقالي ) مرتديا بزة االحتالل ومعتمرا على رأسه غترة جنود 
لجيش  العسكري  الزي  عن  منسلخا  اإلماراتي،   االحتالل  دولة 
الجمهورية اليمنية،  بل ومنسلخا عن هويته اليمنية في األصل. 
الفندم عيدروس وبأمر من سيده اإلماراتي رحب بطارق عفاش 

ومرتزقته الذين سماهم بالمقاومة الشمالية.
أسر  من  الكثير  استفز  قد  اإلمارات  أداة  يكون  تصريح  بهكذا 
الشهداء الذين سقطوا وهم يقاومون عصابات 7/7 الدموية التي 
في  المشاركة  عن  أبناءه  واقصت  ثرواته،   ونهبت  الجنوب  غزت 
السلطة والثروة والقرار،  وعلى رأس هذه العصابات عفاش وأسرته.
المقاولة  ومليشياته  اإلمارات  لصاحبته  االنتقامي  المجلس 
مهلة  الرياض  دنبوع  واعطى  عدن  في  الطوارئ  حالة  أعلن 
اسبوع لتغيير لصوص بن دغر وفاسديه، متهما اياهم بالفساد،  
الفوضى  واشاعة  الخدمات،   وإهمال  الوطنية،  العملة  وانهيار 
ان  يعلم  انتقامي  المسمى  هذا  لكن  الموظفين،  مرتبات  وتأخير 
ال سلطة له، وال للدنبوع في الجنوب،  وان السلطة بيد االحتالل 
اإلماراتي والسعودي، وأن فريقي المرتزقة من الطرفين ما هم اال 
أدوات، وبيادق رخيصة تستخدم إلشاعة الفوضى المستدامة في 
الجنوب، وتمزيق روابطه، وال هم لهم، وال قضية، وال قرار طالما وهم 

يمدون ايديهم إلى المحتل ويقبضون أثمانهم في رأس كل شهر.
اما  والسعودي،   اإلماراتي  االحتالل  هو  الجنوب  يحكم  من 
وقاعدة  وإرهاب،   انتقامية  مليشيات،  من  األخرى  المسميات 
وداعش ومرتزقة الدنبوع، فما هم إال أدوات رخيصة بيد المحتل 

يسيرها بالمال كما يريد.
الرخيصة.   األدوات  من  كثيرا  المحتل  يجد  عصر  كل  في 
السالطين  من  كثيرا  وجدوا  الجنوب  غزوا  عندما  البريطانيون 
والمشايخ على استعداد لبيع االرض والتعاون معهم. مثال شيخ 
البريطانية  والوثائق  عام  مئة  لمدة  لالنجليز  عدن  باع  العقارب 

المنشورة تؤكد ذلك.
اليوم التاريخ يعيد نفسه،  ولكن بشكل مهزلة، اذ قام الخائن 
لمدة  اإلماراتي  للمحتل  سقطرى  جزيرة  بتأجير  الدنبوع  هادي 
99 عاما، ويبدو ان هناك قابلية لالحتالل في الجنوب،  ولوال هذه 
على  جاثما  عاما   129 البريطاني  المستعمر  بقي  لما  القابلية 

صدور أبناء شعبنا في الجنوب.
أمور الجنوب هي بيد المحتل السعو/ حماراتي،  وما االنتقامي،  
أو الدنابيع إالّ بيادق وأدوات مشتراة بيد المحتل يؤجج بهم الصراع 
من أجل تفتيت الجنوب،  وإضعاف مكوناته لتكون المحصلة مزيدا 

من سيطرة المحتل علئ ارض الجنوب،  ونهب ثرواته.
خصومة،   بينها  ليس  حماراتي   / السعو  االحتالل  قوى 

الخصومة المفتعلة هي بين أدوات االرتزاق.
حسن باعوم فطن لما يجري في الجنوب وفي بيان ناري قال: 
صراع  االنتقالي  والمجلس  الشرعية  وصراع  احتالل  التحالف   )

عصابات على السلطة. )
االحتالل  حكومة  بتغيير  للدنبوع  االنتقالي  مهلة  انتهاء  قبل 
بمنع  بيانا  الميسري   المرتزق  الدنبوع  داخلية  وزير  أصدر 
المسيرات والمظاهرات في عدن،  وفجر يوم االحد28 يناير 2018 م 
منع مرتزقة الحماية الرئاسة الموالية للسعودية دخول الجماهير 

مدينة عدن، فجر الموقف عسكريا.
التعبير  حرية  على  عدوان  بمثابة  يعد  الدنبوع  داخلية  بيان 

السلمي للمواطنين التي كفلتها القوانين الوطنية والدولية.
هؤالء  أن  وأكدت  بالشرعية،   تسمى  ما  فضحت  عدن  أحداث 
يستقوون  وانهم  لهم،  شعبيا  سند  ال  المرتزقة  من  مجموعة 

بالمحتل األجنبي ضد شعبهم.
اآلن انتهت ما تسمى شرعية وكشف الغطاء عن المرتزقة والقتلة 

واللصوص.
مهما  أغبياء  يكونون  ما  دائما  واللصوص  المرتزقة  ان  يقال 
تحاذقوا.  المرتزق ابن دغر من مخبئه في قصر المعاشيق يستنجد 
بالتحالف إلنقاذه،  وهو يعلم ان التحالف هو من يدير الفوضى في 
عدن وينتهك األرض والعرض،  ويؤجج صراع الجميع ضد الجميع،  
ويرسل المزيد من قوات االحتالل إلحكام السيطرة على الجنوب،  
تنفيذ  هو  عدن  في  يجري  ما  أن  تعلم  المجتمعية،  المكونات  كل 
اإلمارات )  السعودية،  امريكا،  بريطانيا،   الرباعية(  لمخرجات 
الذي جرى التخطيط له في اجتماع لندن في أواخر يناير الماضي.
اإلرهابيين  ألحد  مليارات  ثالثة  دفع  دغر  ابن  الفاسد  المرتزق 
في تعز،  اسهاما منه في تحرير المدينة من أبنائها،  ودفع بأبناء 
الجنوب لمحاربة إخوانهم في الشمال ظنا منه أن ساحة الجنوب 
سوف تخلو لفساده، لكن الله أحبط أعماله الشريرة، واوقعه في 

شر مؤامراته القذرة.
بالجمهورية  مذكرا  يتباكى  مخبئه  من  دغر  ابن  الجبان 
الوحدة  على  المتآمرين  أكبر  من  أنه  وينسى  والوحدة،  
والجمهورية،  وانه ودنبوعه خريجو المدرسة الدموية للخائن 
عفاش،  ومازال الناس يتذكرون مذبحة 13 يناير التي كان ودنبوعه 

من أبطالها الدمويين.
يبقى ابن دغر هو االنفصالي االول في الجنوب،  وهو أول من 
سوق لالنفصال تحت يافطة الفيدرالية منذ ما بعد حرب 94 القذرة، 
حتى وان تدثر برداء الوحدة المرقع بالمال السعودي،  لكن باطنه 

االنفصال، فالوحدوي ال يتآمر،  وال يلهث وراء الريال السعودي.
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معاذ الجنيد

ِرئتان يف صدر اليمنِرئتان يف صدر اليمن

ــــِجــــهــــاِت ال ُأمَّ  يـــــا   ( صــــنــــعــــاُء   )
ــــْي ــــاِت ه  .. ـــــزحـــــف  ال ـــــا  ســـــراي هــــــاِتــــــْي 

ــــــــْي ِلــــــســــــمــــــراء الــــجــــنــــوب ــــــــوِل ُق
آِت ــــــم  ــــــس ــــــح ال ــــــش  ــــــي ج ـــــــــــــــأنَّ  ب

وبأنَّ شعبي ليس يتُرُك بعَضُه في النائباِت
بالُغواِة ونشمَت   .. ِبها  العميَل  ِلَنُلوَم   .. وقَت  ال 

تساؤالتي وليَس   .. يدي  الغريُق  ينتِظُر  اFن 
النجاِة قاِفلَة   ( الجنوبيين   ) Jخوتنا  كوني 

عات ُكلِّ  في  ِحصَنُهْم  يرونِك  أحراٌر  فُهناك 
الُمخَرجاِت جميُع  خابت  وقد  مخرجُهم  بيديِك 

بيديِك والُشرفاء من ( لحٍج ) ومن ( عدَن ) اUُباِة
الُعصاِة مَع  الصالحيَن  ُأمَّ   ( صنعاء   ) يا  ُدمِت  ما 

ُكوني سفينتُهم .. وُكوِنْي ( ُنوَحُهْم ) في العاِصفاِت
بالِمئاِت تعِصُف   ..  ( الجنوبيين   ) تجتاُح  الحرُب 

باِت إْن ُأوِقَفْت .. عاَدْت .. فماَدْت بالقلوِب الطيِّ
الُطغاِة َفَلِك  في  داَر  ما   .. سوى   .. هدٍف  بال  حرٌب 

الغزاِة أحذيِة  وبين   .. الغزاِة  أذنــاِب  بين  ما 
راِت ـــرِّ ـــب ُم بــغــيــر   .. عــــــداواٍت  بـــال  يــتــقــاتــلــون 

كانوا بصفِّ االرتزاِق معd .. لُهْم نفُس الِصفاِت
! ماِت  ُمَقدِّ بدون  فاشتبكوا   .. ــراُء  اUُم وتخاَصَم 

الُرَماِة رأِي  على   .. رأٌي  مالها  كالبنادِق  ُهْم 
سيأتي من  غنيمَة  ــاَرْت  ص إذا  صاحبها  تغتاُل 

ُعمالُء هذي الحرب .. أخزى الخلق .. أغبى الكائناِت
بالُفَتاِت لُيحظوا   .. موطنهم  للُمحتلِّ  ُيعطوَن 

الزكاِة بتسليم  لُيكرمُهْم   .. ثروتهم  منحوُه 
الُمغرياِت بأدنى   .. وُأمتُهم  تهم  قضيَّ خانوا 

باعوا ( الجنوَب ) بصفقٍة .. ُعِقَدْت بإحدى الباِرجاِت
العاِهراِت سباَق   .. غاِزيهم  لُحضن  يتسابقوَن 

لهوى ( أبوظبٍي ) و( نجد ) .. تناَفُسوا بالتضحياِت
لالنِفالِت ظــهــَرُهــم  أداُروا   .. موطنهم  وUجـــِل 

.. من الشتاِت فتحرروا يا كل أبناء ( الجنوب ) 
الُرفاِت بين  من   ( الشماليون   ) قــاَم  كما  ُقوموا 

ثوروا على الُمحتل والعمالء .. هم نفُس الُجناِة
الــِهــبــاِت على  بالالهثين  ال   ..  rبــا وتــوكــلــوا 

ال تبخسوا ( عدَن ) اJبا .. بسفينتين ُمساعداِت
اUُمهاِت بطوُن  تلعنُكم  ســوف   .. تثوروا  لم  إن 

الــكــائــنــاِت لــــربِّ  إال   .. شــرعــيــٌة  ــال  ف ـــــوروا  ُث
ومن ( الشمال ) ُخذوا دروسَا .. في اJرادِة والثباِت

كُكْم .. وِمْن ( صنعاء ) سرُب القافالِت sمنُكم تحر
العواِتي  ( َعَنَد   ) ويا   ..  tمــَدَد اJبا   ( لحج   ) يا  آتوَن 

الثائراِت للنفوس   ..  dعون  ( شمسان   ) يا  آتوَن 
والــِفــئــاِت القبائل  كــل  مــن  الــتــعــزيــِز  بكتائب 

ــاِت الــذاريــاِت الــنــاِزعــاِت ــوِري ــُم بــالــعــاِديــاِت ال
التسوياِت ـــُذلِّ  ل  tمنتظر الــُطــوفــاُن  يقُعَد  لــن 

ُمفاوضاِت Uيِّ   ..  tشبر أرضنا  من  ِخــْر  نــدَّ لم 
الطاوالِت بظهر  يأتي  ال   .. الميدان  في  ضــاَع  ما 

الضائعاِت ـــردِّ  ب  .. بــنــاِدقــنــا   tجــد وخــبــيــرٌة 
( عدُن ) التي جهلوا .. و( صنعاُء ) الهوى واUمنياِت

رئتاِن في صدٍر .. متى حدَث انِفصاٌل في الِرئاِت ؟
الخاِرطاِت .. سوى في   dلم ننفِصْل عن بعضنا يوم

الُرعاِة صحراء  أطماع  يا   .. الجوِّ  في  فتبخري 
( ــزاِة  ــغ ال مقبرة  بـــِ(  مدائننا   dعبث ــيــْت  ُســمِّ مــا 

للُبغاِة  dيوم  ( الُحر  الجنوب   ) بعنا  ما   rوا
ــيــن مــن كــل الــجــهــاِت ســُنــعــيــدُه رغــمــd عــن اFت

سيفيُق أخوُتنا ( الجنوبيون ) من هذا الُسباِت
! الحياِة  شرياُن  فأنِت   ( الجنوَب   ) تدعي  ال   ..  ( صنعاُء   )

ــا منذ أول يوم قرروا فيه أن يبيعوا  ــلخوا عنه جيدا أنهم قد انس
ــن  ــا ع ــزون دائم ــم يعج ــس وأنه بخ

م
 وفي كل مرة يفرون إلى صنع 

غرائزهم البهيمية ونزاعتهم 
ــق بأعمالهم  ــف يلي  وص

م م

ــهم   لها صدى في أنفس
ــامعهم غريبا  ــى مس عل

ــم وتلفتوا  ــي وجوه بعضه
ــن بأنهم  ــم اليقي ــوا عل علم

م ي
وأَنّ  ــن..  المرجوي وال  ــن  ودي

م مم
ــن أمثال ذلك البطل  هم رجال م

ــه، فما دفنوه   ألخذ ثاره وإخوان
قصى ما كان يرجوه، والذي ألجله 

ــق بطوالته الليالي  وهامت بعش
شوامخ الجبال..

ــي روحه في  ــا ه فه
رج وترقى..

ــراب الذل  ت ت


