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كتابات

الدرس )الرسطان(  كان عنوان 
رشح  وقــد  األحيــاء،  مــادة  يف 
التي  واألمور  األســباب  لنا  األستاذ 
وأعراضه  به،  يصاب  اإلنسان  تجعل 
وأقسامه، وقد حدثنا أن هناك نوعني 
من الــورم، الورم الخبيــث والورم 
الحميد، وأن الخبيث يف أكرث األحيان 
يقود  صاحبــه إىل القرب أما الحميد 

فنستطيع عالجه بسهولة. 
ويف منتصــف الحصــة وهو 
ســأقص  قال:  الرشح  يف  منغمس 
لكم قصة عجوزة أصابها هذا املرض، 
بالحديث مع  ونحن كنا منشــغلني 

بعضنــا، وكنت أنا متكئا عــى كتف صديقي، 
وصديقي متكئ عى الحائط، فنحن نعرف هذا 
املرض وأعراضه فلســنا بحاجة لسامع رشح 
األســتاذ، ولكنه عندما قال )ســأقص( جذب 
انتباهنا جميعــا وكل واحد منا عاد إىل مكانه، 
وأنصتنا له، ثم بــدأ بالحديث: لقد كانت هناك 
املنزل  عجوزة تعيش يف منزل وحدهــا وكان 
ليس لها فكانت تدفــع إيجاره، ولهذا اضُطرت 
للعمل فأوالدها قد تخلــوا عنها بل أن بعضهم 
أراد أن يأخذهــا إىل دار العجــزة. ذهب خيايل 
بعيدا وأنا جالــس ال أتحرك إمنا روحي تحركت 
فإذا يب أرى هذه العجوز مثل اليمن فقد تركها 
أوالدها لتقايس دون تكاتفهم أو مساعدتهم بل 
أن بعضهم أراد تسليم ملفها لألمم املتحدة مثل 

ذلك الولد الذي أراد تسليم أمه لدار العجزة!
وأكمل األستاذ قائال: ومل يكِف ما تعانيه 
فقد شــعرت يوما بالدوران وهــي يف العمل 
وأســعفتها امرأة كانت بجانبها وعند فحصها 
تبــني أن يف رجلها رسطانا وهــو من النوع  
الخبيــث، ويجب عليهم أن يبــروا رجلها وإال 
ســينترش، لكنها رفضت فهي بدون رجلها لن 
تســتطيع العمل ولن تســتطيع دفع اإليجار 
لصاحب املنزل، فغادرت املستشفى، وهي تقول 
لعل وعىس أن تشفى. طارت روحي مجددا وإذا 
يب أرى صعــدة املحافظة التي يف اليمن والتي 

مثل  وجعلها  الحويث  منها  خرج 
ال تستطيع  واليمن  العجوز  رجل 
ردعه فهي ال متلك القوة لذلك وال 
التخيل عنها فهو  أيضا  تستطيع 
قابع يف أحد أعضائها أو باألصح 
هي  تقدر  وال  محافظاتها  إحدى 
تتخى عن بعــض مناطقها من 
أجــل حفنة من القتلــة، وقالت 
ستصرب لعل وعىس أن يتخلوا عن 
التدمري والقتل، حينها ســمعت 
األستاذ يقول: "إن املرأة العجوزة 
املــرض حتى وصل  فيها  انترش 
الحويث مل  أن  فتذكرت  لدماغها" 
ينتِه بتمني اليمن أن يتخى عن أحالمه العبثية 
بل أنه متدد ووصل إىل العاصمة صنعاء وهي 
الدماغ إذا أتم السيطرة عليها سيطر عى الجسد 

كله.
وأكمل األستاذ وقال: إن العجوزة أسعفت 
إىل املشفى وعند الكشــف عليها قال الطبيب 
يجب فعل عمليــة وإال وصل املرض إىل قلبها، 
وقد قال إن العملية ســتكلف مبلغا كبريا لكن 
ليــس لديها املال، وبعد أيــام وهي مقعدة يف 
إنه سيتكفل  املستشفى أىت أحد جريانها وقال 
بالعملية، حينها أراد الطبيب أن يبرش العجوزة 
فدخل إىل غرفتها ووجدهــا قد فارقت الحياة 
فقد وصل املرض إىل قلبها وأوقفه. طار فكري 
ثانيــة وتذكرت أن الحــويث مل يكتِف بالدماغ، 
وهو صنعاء، بل أراد الســيطرة عى عدن وهي 
قلب اليمن النابض وسار إليها، لكن هنا خطر 
يف عقيل أنه مل يصل إىل عــدن إىل بعد فرة 
طويلة فقد كان هناك رجال يحمونها ويضحون 
بأنفسهم من أجلها، وأيضا قد تدخل الجار قبل 
أن يفوت األوان وأنقذ القلب وهو يسعى إلنقاذ 
الدماغ مع أبنائها الذين صحوا من الغفلة لكن 
مثن عملية الدماغ باهظ فهل يا ترى سيتحملها 
الجار أو سيتخى عنها ويركها ألبنائها الذين ال 

ميلكون هذا الثمن؟
األيام كفيلة بإخبارنا.

انتظار وأمل وألم

نحــن أقــوى منهــم بقوة 
إمياننا باللــه وبقوة إرادة مقاتلينا 
الجنويب،  أبناء شعبنا  األبطال وكل 
نحــن أقــوى منهم أيضــا بقوة 
بوطننا  بأرضنــا  الرشعــي  الحق 
وأقوى منهم بشــجاعتنا وعطائنا 
األســلحة  من  ولدينا  وتضحياتنا، 
هناك  )كانت  بـ  املســامة  الفتاكة 

مليشيات( .
فاعلية  ذات  األســلحة  هذه   
كــربى جــدا جــدا ال متلكها أي 

شــاملية  مينية  مليشــيات 
الحصول  تستطيع  ولن  حاليا 
عليها حتى بعد عدة عقود من 
حصيفني  كونوا  املهم  الزمن، 
من  وضاعفــوا  الــكالم  يف 
الفاعلة  القتاليــة  أفعالكــم 
بأعى  وتحلــوا  اإليجابيــة 
حــاالت االســتعداد القتايل  
ومتتعوا  والحــذر  وباليقظة 
مســتوى  فوق  مبعنويــات 
العاليات وملّوا شملكم وكونوا 

لينرصكم  بربكم  يًدا واحدة وعززوا ثقتكــم 
عى كل أعداء الجنوب.

اإليرانيــة  الحوثيــة  واملليشــيات 
واإلخونجيــة الركيــة وأخواتهام ماضيات 
ومهــروالت يف العد التنــازيل نحو الزوال 
الحتمي  ال محالة بــإذن الله تعاىل، ومهام 
قدمنا من تضحيات فال نندم عليها فاألهداف 
بتضحيات جســيمة  إال  تتحقق  ال  العظيمة 
وليس هناك أعظم وأســمى وأهم من أهداف 
استعادة حرية اإلنســان وحرية الدولة وها 

نحن عى وشك تحقيق ذلك.

نحن أقوى من األعداء

عبدالكرمي النعوي 

القــوات الجنوبيــة تتصدى 
بجــدارة ملحاولة تســلل شــنتها 
مواقع  عــى  الحويث  مليشــيات 
القــوات الجنوبيــة يف االتجــاه 
والخرازه  املاء  لشــعب  الشــاميل 

بجبهات شامل الضالع . 
القوات متكنــت من التصدي 
التــي حاولت  الحوثية  للعنــارص 
التســلل وكبدتها خســائر فادحة 
وأجــربت  واألرواح  العتــاد  يف 

الفرار  عى  املليشيات  عنارص 
والراجــع يجــرون وراءهم 

أذيال الخيبة والهزمية.
الحوثيــون يحشــدون 
قواتهم منذ أيــام نحو تغذية 
جبهــات الضالع ويرمون كل 
يف  إليها  العســكري  ثقلهم 
لكبح  منهم  أخــرية  محاولة 
صمودهــا وكرس شــوكتها 
والتقدم الستعادة املواقع التي 

كانت تسيطر عليها يف األيام املاضية.
أبطال املقاومــة الجنوبية يف جبهات 
القتال املمتدة يقولون: نحــن لدينا ما يثلج 
الحويث  مليشــيات  مع  ومعركتنا  صدوركم 
وحلفائهم مصريية وحاســمة ولن ميروا إال 
عى جثثنا مهام بلغت قوتهم فلن تزيدنا تلك 
الحشود العقيمة واملشوهة ملليشيات إيران إال 
قوة وشموخا وصالبة، ومستعدون لخوص 

املعارك ونحن صادقون بعقيدتنا ومبادئنا.

املقاومة الجنوبية بجبهات الضالع.. معنويات تعانق السحاب يف مواجهة الحشود الحوثية

اأيــــاد الهمامـي  

اأ�صامة نا�صر الوليدي

مير الوضع الحايل والخاص بتأمني اســترياد الســلع 
الغذائية مبأزق شديد الخطورة  والبضائع األساسية والسلع 
ورمبا يتفاقم إىل كارثة إنسانية ما مل يتم تداركه، مام يحتاج 
األمر إىل اتخاذ إجراءات مالية رضورية لتجاوز هذه األزمة، 
فقد جاء يف ترصيح رئيس الغرفة التجارية بعدن األخ أبو بكر 
باعبيد إن السلع الغذائية األساسية - الرز، والسكر، والقمح، 
والحليب والزيت - ستشــهد يف األيــام القادمة ارتفاعًا يف 
األسعار نظرًا لنفاد الوديعة الســعودية واملتبقي منها 150 
مليون دوالر فقط )من أصل 2 مليــار دوالر( وهذا املبلغ ال 
يكفي لتأمني اســترياد بعض البضائع األساســية والسلع 
الغذائية، وأضاف إن الغرفة التجارية أبلغت الجانب السعودي 
بحقيقة الوضع والظروف الصعبــة التي متر بها البالد وتم 
مناشــدتهم بتجديد الوديعة غري أننا مل نجد اســتجابة من 

الجانب السعودي بتجديد الوديعة حتى يومنا هذا.
وعليه مل يعــد أمام الحكومة غري رفع ســعر الدوالر 
كإجراء احــرازي حتى ال ينهار الوضــع االقتصادي فجأة 
وسيتكبل املواطن عبء هذا الوضع االقتصادي املردي، هذا 
باإلضافة إىل حرب الخدمات األساسية التي تشن عى عدن 
مثل انقطاع الكهرباء الطويــل والتوقف عن رصف مرتبات 
املوظفني وهذا يفاقم األمــر ويجعله أكرث تعقيدًا واضطرابًا 
ويســبب قلقًا نفســيًا للمواطنني مام قد يؤدي إىل تفجري 
الوضع وخروج املواطنني عن الســيطرة وهذا ما حدث فعاًل 
مع املعلمني واملعلامت الذي يدخل إرضابهم الشهر الثالث يف 
ظل برود مشاعر وأحاسيس الحكومة التي بداًل من معالجة 
مطالب املعلمني واملعلــامت نجدها تحرك طابورها الخامس 
يف تشــويش وتشــويه مطالبهم يف املناطق املحررة التي 
تواجه حربًا ترضب كل مقومات الحياة مبا يف ذلك املساس 
بلقمة العيش التي أصبحت سياســة ممنهجة لدى الحكومة 
اتباعًا بالقول الشــائع: "جّوع كلبك يتبعك"، ولكن بالتأكيد 
إن للصرب حدود فقد ضاق صدر املواطن ومل يعد يســتطيع 
التحمل أكرث من ذلك، فهل تعي الحكومة ما نقول؟! اللهم إين 

بلغت اللهم فاشهد.

لقد وضحت الصورة وبان املشــهد وانكشــفت 
القوم  الجبناء والخونة وســفهاء  الحقيقة وظهروا 
يف مؤامرتهم وعداوتهــم عى الجنوب .. ومع مرور 
األيام وانقضاء الســنوات تربز لنا الواجهة السياسية 
أحداث جديد .. وســيناريوهات ضبابية املشهد..منها 
ظهور االقنعة وانكشاف املستور وتباين االخبار عام 

وراء الستار..
أن دعوة املجلس الجنويب يف إحدى جلساته  إىل  
إعالن حوار جنويب جنويب لفرض الواقع واســتعادة 
الدولة الجنوبية ذات ســيادة ليس بالسهل املمتنع أو 
األمر الصعب ولكن بهدف ترســيخ الثوابت الوطنية 
ألبناء الجنوب يف استعادة الدولة وإدارة الواقع ولكن 
حينها ظهرت الخيانة والجبانة من قبل بعض األفراد 
املنتمون للجنوب وهذا قمة العار والجبانة والخيانة أن 
تأيت الطعنات ممن أرادة القيادة والشعب أن يتحاور 
معهم ألجل الوطــن ويجب أن يتحاســب عى ذلك  
ويتحاكم كل عميل جنــويب تعاون مع األعداء وتآمر 

عى الجنوب مهام كانت قبيلته ومكانته و سلطته..
ال حــوار وال مســامحة ولن نقبــل اي انواع 
التفاوض أو املساومة  مع الجبناء والعمالء وسفهاء 

القوم فاذا تواجد الخطر فأنه يجب أن يشتد الحذر ..
التي يبنى  القاعدة األساســية  الوطنية هي  أن 
عليها النضال والثــورة ورشوطه الذي يضحي ألجله 
املواطن يف سبيل اســتعادة الحقوق والحريات  التي 

الغايل   الجنــويب  الوطن  ســلبت ونهبت ومن أجل 
قدمت الجامجم وضحت الرجال وتم اغتيال األســود 
والذئــاب البرشية التي انجبتها الجنوب يف ســبيل 
التحرير واالستقالل واستعادة الدولة الجنوبية وليس 
ألجل الخضوع واالستسالم ألجندة خارجية أو بهدف 
االســرزاق وبيع ورشاء الذمم ألجل املال والعقارات 
واالرمتاء يف أحضان العدو ألجل املناصب والكرايس 

الزائلة..
إن من اهم املتغــريات يف الظروف الراهنة  هي 
قدرة االنتقايل يف تحقيــق إنجازات كبرية يف العمل 
والتجهيز واألعداد وكذلك مد جسور التعاون مع بعض 
االطراف الخارجية .. إضافة إىل ذلك التعاون  املشرك 
يف األنتصــارات التي حققتها املقاومة الجنوبية  مع 
دول التحالف العريب وكذلك رشكاء معا يف اســتمرار 
الحرب ضد املجوس ومكافحــة اإلرهاب يف الجنوب 
والخليج ..فهنالك من يريد خلط األوراق وتغيري مناذج 
املعطيات و وإرباك الواقع وإفشــال الحلول وتخطي 

املعادالت الصعبة يف الظروف الراهنة ..
ومهام كانــت هنالك من اختــالف يف الرؤية 
أو تبايــن يف وجهات النظــر أو تراكم بعض األفكار 
املزدوجة ذات الطابع الفكــري املتغري ولكن يجب أن 
يصب يف مصلحة الجنوب والهدف الذي يناضل ألجله 
الجميع  أليه  الشهداء  ويسعى  الشعب وضحى ألجله 
وهو الحرية واالستقالل واستعادة الدولة الجنوبية ..

عبدالعزيز الدويلة

د.صابر احلاملي

إنما للصبر حدود

الوطن للشرفاء .. وليس للخونة والجبناء


