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كتابات

فخرًا بأمجــاد خلدها االجداد وتوارثها 
االحفــاد تحيي يافــع بأبنائها  موروث 
الحضارة يجســد  شــعبي مفعم بعبق 
اعامق  قبيلة ضاربة جذورها يف  امجاد 
التاريخ وحفرت سجايا عزتها عىل ذاكرة 

الزمن .
فبام حبا به الله يافع من فضله وعزته 
وجعــل منها بلدة طيبــة مبنة وغفران 
من يــوزع فضله ملن يشــاء، والنفتاح 
الواسعة  سكان يافع عىل اقطار االرض 
فســلكوها تجارًا وطالبــي علم فعادوا 
بالخري الوفري الــذي جعل من مناطقها 
تحف معامرية تخلب االلباب، ناهيك عام 
تضاهي  وكامليات  وســائل  من  تحويه 
كربى عواصم العامل املزدهرة، كل هذا مل 
يرتك اي اثر او تغيــري عىل العادات التي 
اتســم بها أهل يافع بقاصدها ومالكها 

وأورثوها لألحفاد .
ال اغــوص عميقًا يف وصف يافع فان 
طاوعني إلهامــي لنفذ حرب قلمي ، وايًّ 
مل يطلع عىل مجد وطبيعة مدينة تعتيل 

سفوح الروايس كمثلها .
اعود ملحور الحدث العيدي 
ابناء  الــذي يحييه  املتوارث 
يافع عقــب كل عيد اضحى 
اليافعي  يتزيــن  ســنويا، 
ارتداه  مام  التقليدي  بلباسه 
االجــداد، وميتشــق مــن 
الســاح النــاري واالبيض 
قدميــه والجديــد ليضفي 
ممزوجة  معــارصة  نكهة 
والحداثة  بعبقه  التاريخ  من 

بروائعها..
 تنصب املنصــات يف اماكن متعارف 
عليها ليصعــد لها الــزوار من مختلف 
مبشاهدة  لاســتمتاع  الجنوب  مناطق 
لوحات مفعمــة بوثائقيات التاريخ بكل 
شــوق ، فتتوافد صفوف املناطق راجزة 
بزوامــل يرتجلها فوارس الشــعراء يف 
تلــك املناطق، ويتقدم وفــد كل منطقة 
ثلة من الفرســان قد تصل اىل التسعة 
الشــهرية  اليافعية  الربع  حافني برجزة 

ويلمــع بريق الســيوف التي 
هامات  برفعة  مرفوعة  تتالئ 
حامليهــا ، يســتمر مــرور 
االفواج منطقة تتبعها منطقة 
امليدان اىل ان  داخلة لســاحة 
متر امــام املنصة لتؤدي تحية 
االيذان بانتها ارتجاز وزامل كل 

منطقة .
االفواج   اخر  بتأديــة  وعادة 
التحيــة ملنصــة الــزوار يبدا 
للمنطقة  الخطــايب  املهرجان 
التي احييت املهرجان وحرضها 
االفواج من غالبية املناطق املجاورة لها ..
غالبا تبدأ مهرجانات املوروث الشعبي 
االضحى  عيــد  ايام  تاســع  يف  اليايف 
املبــارك وتســتمر لثاثة ايــام متتالية 
بالنمط الحامل لألصالة ذاتها، فتشــارك 
يف استقبال املراجز من كل القرى ثاثة 
ميادين عــادة يف  الهجر  وبني املحاور) 
القراعــي  لبعــوس، ويف  املوســطة( 

املفلحي.

يافع .. من ىلع تلك السفوح عبق التاريخ يفوح

للنــاس الطيبني وأهالينا يف 
لهــم حافظوا عىل  عدن نقول 
ما تبقى من املؤسســة العامة 
يف  تعيشــون  فأنتم  للكهرباء 
وضع إستثنايئ ، حرب متواصلة 
منذ ست سنوات ، وبنية تحتية 
وإنتشــار  ومجاعة   ، مدمــرة 

لألوبئة واالمراض .
كل هــذه املصائــب تجمعت 
لتحيط بعدن من جميع الجهات 

األربع .
وعمرها  متهالكة  الكهربائية  الشبكة 
االفرتايض تجاوز الزمن املســموح به ، 
والتوليد اقل من الطلب بســبب التوسع 
املتاحق يف املدينة ، حيث تم التوســع 
عمرانيًا بحجم يفوق حجم املدينة سابقًا 
، وهذا الظرف االســتثنايئ يحتم  عىل 
املواطنني ان يثوبوا إىل رشدهم وان يزيد 
، وإن  حرصهم للحفاظ عىل مــا تبقى 
يتحرروا ثانيًا من عبودية األنا .. فاملؤمن 
الحقيقــي ال يكون مؤمنــا حتى يحب 
ألخيه ما يحب لنفسه ، واملسلم الحقيقي 

من سلم املسلمون من لسانه ويده .
ولكننا نرى هنالــك وهناك من يربط 
منزله بخطــني من الكهربــاء حتى ال 
، وغري مبال  الكهربــاء  تنقطع عليــه 
بالعبئ االضايف الذي حّمله للخط اآلخر 
والذي شــبك منزله منه ، وهناك لألسف 
من يتبع سياســة) مدوا واشــبكوا يل 

وسأشبك لكم من خطنا ( !!
لألمانــة ان هذا االســلوب التخريبي 
والكيبات  املولدات  اهلك  والذي  واالناين 
والفيوزات ، هو حرابــه متعمده ، ألنك 
تعتدي بذلك عىل خطوط اخرى ليســت 
من حقك بل هي مخصصة إلحياء اخرى 
، وبعملك هذا ترسق من حصتهم وتزيد 
من االعباء عىل الخط مؤديًا اىل اعطاب 
الزائد أو الراجع من  كثرية بسبب الحمل 

التيار .
إن التامدي يف مثل هذه 
االعامل هــو تخريب حتى 
، ونحن  ذلك  وإن مل تقصد 
نعيــش يف وضع مرتدي ، 
واملدينة حــارة جدًا وحارة 
جو  ذات  وليســت   ، فقط 
بارد او معتدل ، وإذا متادى 
هذه  مثل  يف  املواطنــون 
الشبكة  فستخرب  االعامل 
وتنتهــي متامــا ، ونهلك 
جميعًا من الحــر والرطوبة واالمراض ، 
ولن تحصلــوا بعدها عىل ماء للرشب او 
املياه  االســتخدامات األخرى  ، فحقول 
واملاء ال يضخ ويصل اليكم اال بواســطة 

الكهرباء .
وطلبنا مــن الجميع هو الحفاظ عىل 
املوجــود والرىض بقســمة الوقت بني 
تشــغيل واطفاء كًل بحسب دوره ، وقد 
اصبح هــذا االمر حتمــي يف ظل هذه 
الظروف إىل ان تنجيل الغمة التي نرزح 

تحتها جميعًا .
ومن اراد ان ال يطفــأ منزله فعليه ان 
يعمل كام امرنا االسام .. وان يبحث عن 
حل ال يرض بأخوانــه يف الخط اآلخر ، 
وهناك بالتأكيد بدائل اخرى مثل الطاقة 
الشمســية والبطاريات والشواحن لحل 
اما   .. مشــكلة وقت دورك يف االطفاء 
الذهاب لحل مشكلتك عىل حساب غريك 
موديًا اىل هــاك وتخريب خطهم يعترب 
تعديــًا واعتداًء ،  وعليــك ان تفهم هذه 
التمسك باالنا  او  التعنت  الحقيقة وليس 
واملكابــرة والعنجهيــة طريقة للعيش 
املشــرتك ، بل هي الفتنة والتدمري ونرش 

الفوىض .
من جانبهم املساجد وخطباء املساجد 
لألســف ال يتداولون هــذه املعضلة وال 
يعطونها من االهتــامم الوقت الكايف ، 

حيوي  دوره  واملســجد  مسلمون  فنحن 
وكبري يف ارشــاد النــاس وتنبيههم بل 
وزجرهم ان لزم االمر .. ولذلك امتنى من 
جميع خطباء وأمئة املســاجد ان يولون 

هذا األمر جل االهتامم .
الســلطة املحلية ايضــًا عليها واجب 
الردع ملثل هذه التجاوزات من قبل بعض 
املواطنني ،كــام انها يجب ان تكون خري 
عون للمؤسســة العامة للكهرباء وان ال 
تتداخل ســلطاتها مع سلطات مؤسسة 
مستقلة وذات طبيعة فنية خاصة ، حيث 
والقطع يف حاالت  باملــد  املكلفة  وانها 
االعتداءآت ، وكذلك هــي املعنية بالربط 
وفقًا وامكانيات الشبكة من حيث التوليد 
او التوزيع او تنظيم االحامل الكهربائية 

بطريقة فنية صحيحة وعادلة .
ختامــًا اخي املواطــن التكن انت من 
امكانيات  يخرب ما تحت يــده اآلن من 
بسيطة ، بل يجب ان تكون اول املحافظني 
 ، اســتهاكك  لفواتري  املســددين  واول 
فالكهرباء ال غنى لك عنها مثلها مثل املاء 
يف ظل الوضــع الحار والرطوبة العالية 
.. وأمتنى كذلك  التي نعاين منها جميعًا 
ان تصل رسالتنا للجميع وان يستوعبها 
الجميع مبا فيهم عامل وفنيي املؤسسة 
فهنــاك ولألســف بعضًا منهــم ممن 
يساهمون يف التخريب من خال القيام 
املــزدوج مقابل  او  العشــوايئ  بالربط 
الفتــات ، وال يدرك انه يدمر مؤسســته 
ومصدر معيشــته هو وارستــه ، وانها 
اذا تدمــرت فانه ســيضيع حق عرشات 
، واخريًا  االالف من موظفي املؤسســة 
خــذوا العربة من رشكــة مصايف عدن 
التي ولألسف شــارك ) بعض ( عاملها 
يف تدمريهــا بطرق خفيــة والتفافية 
حتى اصبحوا يتســولون اليوم رواتبهم 
ان كانــوا يرفدون خزينة  الضخمة بعد 

الدولة مبايني الدوالرات سنويًا .

حافظوا ىلع ماتبقى !!

احمد عمر ح�سني

عزيز العيدرو�س

تضمن اتفــاق الرياض املوقع بــني املجلس االنتقــايل الجنويب 
والحكومة اليمنية  يف الشق السيايس منه  تشكيل حكومة مناصفه 
بني الجنوب والشــامل من24 وزيرا وقد استخدمت الحكومة اليمنية 
عنوة ألنني لست مع اســتخدام مفهوم  الرشعية  كطرف يف التوقيع   
وان الحكومة القادمة بوزرائها املمثلــني للجنوب ووزراءها املمثلني 
للجنــوب تكون كلها رشعية  ووفق آلليــة الترسيع فقد كلف الرئيس 
هادي الدكتور معني عبدامللك بتشــكيل هــذه الحكومة عىل ان تكون 
حكومة كفاءات سياسية ووزعت حقائب الجنوب عىل النحو التايل : 

- وزارتان سياديتان يختار الوزراء لهام الرئيس هادي بالتشاور مع 
االنتقايل .

- االنتقايل 6 حقائب .
- املؤمتر الجامع حرضموت  حقيبة .

- املجلس القبيل املهرة  حقيبة .
- جنويب املؤمتر الشعبي العام حقيبة - جنويب حزب التجمع اليمني 

لاصاح حقيبة .
 وبغض النظر عن عدد الحقائب وتوزيعها ،  فان هناك من يطرح ان 
املشاركة يف الحكومة اليمنية يعني العودة لليمننة ، واخر يقول هل كل 
تلك التضحيات الجنوبية  حصيلتها  كم حقيبة وزاريه ،  واخر يتساءل  
هل كانت الحكومات الســابقة فاسدة وكنا نناضل ضدها ومبجرد كم 
وزارة اصبحت حكومة غري فاسدة ،  واخر يرى ان الحكومات السابقة 
كان  بعضها  يضم اكرث من نصف الوزراء جنوبيني ،  وان مؤمتر حوار 
موفمبيك قــد ضمن للجنوبيني نصف الحكومــة ، وان الرئيس هادي 
قد عني محافظني جنوبيني للمحافظــات الجنوبية ووزراء جنوبيني  
،  وهي تســاؤالت تطرح من البعض بــرباءة واالخر يطرحها من باب 
املناكفات السياسية وهز ثقة الجنوبيني بقضيتهم العادلة و بقيادتهم 
السياســية ،  لهذا البد مــن ايضاح االمور ، فأهميــة اتفاق الرياض 
واملشــاركة يف حكومة املناصفة بالنســبة للجنوب وقضيته العادلة  

تكمن يف االيت :-
-  ان الــوزراء  الجنوبيني  يعلنون رصاحة انهــم ميثلون الجنوب  
وقضيتــه العادلة وجــاءوا اىل الحكومة عىل هذا االســاس  ، وليس 
متثيل ديكوري كام كان يف الحكومة السابقة حيث كان ليس مبقدور  
الوزراء الجنوبيني ان يعلنوا رصاحة انهــم ميثلوا الجنوب او يتكلموا 
باســم الجنوب وقضيته العادلة  ،  ويدرك الوزراء اليوم ان من يتخاذل  
يف متثيل الجنوب وقضيته العادلة  يعترب خان الجنوبيني وان الوزراء 
الجنوبيني سيتشــاورون فيام بينهم  مبا يخــص الجنوب والقضية 

الجنوبية  .
-  ان هذه الحكومة وهذه الرشاكة الجنوبية فيها ليس حا للقضية 
الجنوبية وامنا معالجة آنية للوضع القائم تفرضه تحالفات الرضورة 
مع التحالف العريب والحكومة اليمنية املعرتف بها دوليا وحالة الحرب 

القامئة .
- لقد بني اتفاق الرياض يف مضمونه ان املهام القادمة تتطلب تجميع  
كل الجهود والطاقات  املتحالفة ضد االنقابيني الحوثيني واملشــاريع 
املعادية للمرشوع العريب  والطامعة يف موقع املنطقة  االســرتاتيجي 
وثرواتها وانهاء االنقاب بالقوة العسكرية او باملفاوضات السياسية .

- ان الحكومة اليمنية تحظى باعرتاف املجتمع الدويل ومنه تستمد 
رشعيتها ،  بينام املجلس االنتقــايل ميتلك رشعية داخلية مبا يحظى 
به من تفوض ودعم شعبي وسيايس وسيطرته عىل االرض عسكريا 
وسياســيا  لهذا  فان اتفاق الرياض والرشاكة مع الشامل  يف حكومة 
املناصف مينح الحكومــة اليمنية فرصة العــودة اىل الداخل وتعزيز 
رشعيتها واعادة هيكلتها وادخال قوى سياسية جديدة اليها وتحجيم 
قوى اخرى  بينام مينح  الجنوب والقضية الجنوبية  االعرتاف الخارجي 
بالقضيــة الجنوبية وعدالتها وبحاملها الســيايس  )اعرتاف خارجي 

بعزز رشعيته يف الداخل  (.
- ان الــوزراء الجنوبيني الســابقني واملحافظــني الجنوبيني يف 
املحافظات الجنوبيــة  كانوا غري محصنني وبإمكان الحكومة اليمنية 
والرئيــس  اقالتهــم يف اي وقت يريد كام حصــل ملحافظني ووزراء 
جنوبيني مبجرد انهم انحازوا اىل شــعبهم الجنويب وقضيته العادلة 
بينام الــوزراء واملحافظني يف حكومة املناصفــة محصنني باتفاق 

للرياض الذي شهده وباركه العامل .
- ان املحاوالت السابقة للقوى املعادية لتطلعات شعب الجنوب بعد 
تحرير الجنوب لتقويض النــر الجنويب وتجيريه لصالحها والعودة 
اىل ما قبــل التحرير  قد كانت ممكنه  اما بوجود الحامل الســيايس 
للقضية الجنوبية الذي يعلن رصاحة انه يسعى لدولة جنوبية مستقله 
كاملة السيادة عىل حدود 21 مايو 90 م واعرتاف الحكومة اليمنية به 
واالعرتاف االقليمي والدويل بالحق الجنويب الذي يوفره  اتفاق الرياض  
هو تأمني لنــر الجنويب والحفاظ عليه  وتطويــره لبلوغ االهداف 

والغايات العليا لشعب الجنوب   .
-  ان املشاركة يف الحكومة اليمنية اذا ما اتقنها الوزراء الجنوبيني 
والقيادة السياســية الجنوبية  ســتحد من حرب الخدمات ضد شعبنا 
وستحســن من االوضاع الخدمية واملعيشية وســتعيد بناء وتفعيل 
مؤسسات الدولة والحد من الفساد وسرتفد جبهات القتال مع الحويث 
بقوى وقدرات  اضافيه وستخرج القوات الجامثة عىل صدر شعبنا يف 
ابني وشــبوه ووادي حرضموت واملهرة وسيقوم ابناء الجنوب بتويل 
حامية امنهم واستقرارهم وتعزز قدراتهم وحامية املمرات الدولية   من 

االرهاب

نصر هرهره 

مشاركة  الجنوبيين 
في حكومة 

المناصفة  القادمة


