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كتابات

كثرًيا ما نســمع ونقرأ ونكتب عن 
عقوق األبناء، ولكَن نســينا ظلم اآلباء 
واألمهــات تجاه أوالدهــم، ففي بعض 
لوالديهم  األبناء  األحيان يكون عقــوق 
ناتًجــا عن عقوق والديهــم لهم، فأحد 
أسباب ضياع األبناء هي معاملة والديهم 

القاسية لهم.
أوىص الله برب الوالدين بقوله تعاىل 
)واخفض لهام جنــاح الذل من الرحمة 
وقل رب ارحمهــام كام ربياين صغريا( 
وكثري من اآليات القرآنية تتحدث عن بر 
األبناء بوالديهم، كام أنه باملقابل أوىص 
الرسول عليه الصالة والسالم باالهتامم 
باألبناء )كلكم راٍع وكلكم مســئول عن 

رعيته(.
التفرقــة يف املعاملة بــن األوالد 
د  هي من عقــوق اآلباء لألبناء، وهي تولِّ
حقًدا وكرًها من الولد لألم واألب واإلخوة 
أيضا، ولنا يف يعقوب عليه السالم مثال 
حن أحب ولده يوسف أكرث من إخوته، 

دفع  ما  وهو 
إىل  بهــم 
قتله  محاولة 
لتخلــص  ا و

منه.
ننكر  ال 
القلــوب  أن 
ليــس لهــا 
 ، ن ســلطا
ال  كنــا  إن 
نســتطيع مصادرة قلوبنا والتحكم بها 
فال مانع أن نعــوض ذلك ونظهر الحب 
املتســاوي بينهم يف أعامل أخرى مثل 
والقبالت وغريها  واالبتســامة  العطية 

بقدر اإلمكان.
كام أن التعامل بظلم وقسوة وشدة 
التي تسبب نفور وبعد  من أسوأ األمور 

وتشتت األبناء.
قد كرث جحود اآلبــاء تجاه أبنائهم 
يف هــذا الزمان، حتــى كاد الولد يلجأ 
إىل تعاطــي املخــدرات واالنضامم إىل 
التنظيــامت اإلرهابية والرسقة والنهب 
وعدم احــرام الغري، وانحــراف البنت 

واللجوء  الرذيلة  طريق  خلف  وانجرارها 
إىل الغري بنيــة تعويض ما مل تجده يف 
حضن عائلتها، متناسية بأن ما ينتظرها 
ليس إال وحــوش برشية وثعالب مكارة 
فريسة  لجعلها  املناسبة  اللحظة  تنتظر 

اللتهامها دون رحمة.
نصيحــة لــكل أب وأم: أحســنوا 
تعاملكم مع أبنائكم فإنكم سُتســألون 
أمام اللــه عنهم، مل أقل هنا أحســنوا 
عن  ناتجة  الحســنة  فالربية  تربيتكم 
التعامــل الطيب، فالظلــم ظلامت يوم 
القيامــة، وما أقىس الظلــم! فأكرث ما 
يوجــع القلب ويقهره هــو ظلم اآلباء 

ألبنائهم.
فقــد ينىس األبناء قســوة والدهم 
لكنهم ال ينســون ظلمه، نعم قد يعود 
األبنــاء لرب والدهم القــايس، لكنهم ال 

يعودون لرب والدهم الظامل.
أيها اآلباء: احــذروا ظلم األبناء، إن 
كان الرشع حثنا عىل بر اآلباء، فينبغي 
أال ننىس أيضا حقوق األبناء، فهم أمانة 
يف أعناقكم ستسألون عنها يوم القيامة 

يوم تقفون بن يدي العزيز الجبار.

بصفتي مواطًنا جنوبًيا وأحد شعراء 
الثورة الجنوبية يسعدين أن أرسل تحية 
محبة واعتزاز وإخاء للغالية أبن األرض 
واإلنسان، أبن واحة االخرضار وموطن 
زراعية منتجة من  األنس، فهي منطقة 
للدولة  الغذاء  األوىل، وهي سلة  الدرجة 
الجنوبية. إن هــذه املحافظة الجنوبية 
املساملة أهدت للوطن الجنويب من خرية 
رجاالتها لإلسهام يف التنمية والنهوض 
الوطني يف املجال السيايس والعسكري 
والثقايف  والتعليمي  والتجاري  والديني 
والزراعي  والريايض  واإلعالمي  والفني 
العمل  مجاالت  من  عديدة  مجاالت  ويف 
أزمنة  ومنذ  اإلنساين،  والعطاء  واإلبداع 
بسجية  األبيني  اإلنســان  يتميز  مضت 
حب  وكذلك  غريه،  مع  والتآلف  التواضع 
العمل واإلتقان يف إنجازه، ولن يســمح 
يل املقام هنا لــرسد الكثري من التاريخ 
املرشف ألبــن وأحرارها، إمنا ســأبتدأ 
مقايل هذا منذ كابوس عصابة 7 يوليو 
اليمنية من العام 94م والنهج اللئيم الذي 
البغيض  اليمني  االحتالل  علوج  أنتهجه 
نهج العزف عىل وتر خالفات الجنوبين 
واالجتامعيــة  والقبليــة  السياســية 
الســابقة ما قبل العام 90م، عام ذهاب 
الدولة الجنوبية إىل املجهول فيام يسمى 
املتابع  وإن  املشؤومة،  اليمنية  بالوحدة 
املنصف يف وطننــا أو يف أي دولة من 
مثلام  األكيدة  الحقيقة  يعلم  العامل  دول 
يعلم موضع رشوق الشــمس وموضع 
غروبها أن غالبية تلك الخالفات - إن مل 
تكن جميعها - يتــم اإلعداد والتخطيط 
الجمهورية  املايل لهــا يف  والتمويــل 

بيــة  لعر ا
ليمنيــة  ا
وتصديرهــا 
لتنــا  و لد
لقد  الغالية، 
الغزاة  اتبــع 
يف  املحتلون 
صنعاء  نظام 
ي  مــو لد ا
)أشــغل  نهج 
الجنوبيــن بخالفاتهم( و)فرق صفهم 
لتتمكــن من االســتمرارية يف احتالل 

وطنهم ونهب ثرواتهم(.
ونعلــم - نحن الجنوبيــن - علم 
اليقــن أن كافة محافظــات ومناطق 
جنوبنا العزيز وشــعبنا تعرضوا لشتى 
الحبيبة  لكن  والتشــويه،  اإلســاءات 
والتشويه  الكربى  اإلســاءة  نالت  أبن 
املضاعف، ونعترب كل تلك األفعال اللئيمة 
وافراء  وتزوير  وانجلت،  صيف  سحابة 
عىل التاريخ الوطني والنضايل الجنويب 
العظيم للعزيــزة أبن وأبطالها الرشفاء 

وحرائرها املاجدات.
 املجتمع األبيني رشاع هام للسفينة 
تحقيق  نحو  بثبــات  لإلبحار  الجنوبية 
الهدف األعظم الذي قدم شعبنا لتحقيقه 
الشــهداء امليامن والجرحــى األبطال 
عودتهم  ننتظــر  األوفيــاء،  واألرسى 
القريبة إىل أرسهــم وإلينا، ومناضلون 
ومناضالت منهم من قىض نحبه ومنهم 
الدولة  اســتعادة  هدف  إنه  ينتظر،  من 
الجنوبية الشامخة ونقول: مهام متادى 
األعداء األنــذال ويف مقدمتهم الجرنال 
العجــوز داعــم اإلرهــاب املجرم عيل 
محســن األحمر، ال أحسن الله خامتته، 
إلحاق  مهام حاول هــو وخفافيشــه 
ستبقى  أبن  بالحرة  والرضر  اإلســاءة 

أبن ســاكنة يف حدقات أعيننا وحنايا 
التسامح  )عنوان  وسنســميها  قلوبنا 
أحد  وهي  النــر(  وبوابة  الجنــويب 
امليادين التــي احتضنت فعاليات الحراك 
الجنــويب الثوري وتضحيــات قياداته 
فعاليات  من  والعديد  وأنصاره  وأعضائه 
الثورة  وأحــداث  والتســامح  التصالح 

الجنوبية التحررية.
وإننا عىل ثقة تامة أن الصامدة أبن 
التي صمدت وتصــدت لجرائم عمليات 
اإلرهاب منذ تســليمها لتلك العصابات 
بتواطــؤ وتخادم مع مليشــيات حزب 
اإلصــالح اليمني التكفــريي اإلرهايب 
ومليشيات الهالك املجرم صالح هي اليوم 
نفسها أبن ستصمد وستتصدى لداعمي 
ومنفــذي عمليات اإلجــرام واإلرهاب 
املخلصون  ورجالهــا  هي  وســرفض 
مشــاريع االحتالل والفنت والغدر مهام 

تنوعت تلك املشاريع القذرة.
الشــعب  أبناء  ونناشــد جميــع   
الجنــويب - سياســين وعســكرين 
ومواطنــن - االســتمرار بخطــوات 
التوافق والحوار وتوحيد الصف الجنويب 
وإغــالق صفحات كل خالف ســيايس 
قبيل اجتامعي احرامًا لدماء شــهدائنا 
األماجــد وتضحيات جرحانــا األبطال 
وصــرب شــعبنا الصابر عــىل ويالت 
االحتالل ونحن نعــاين معاناة متعددة 
منها االعتــداءات اإلرهابيــة والعقاب 
الجامعي يف حرب الخدمات منها خدمة 
الكهرباء وخدمة املاء وامتناع الحكومة 
اليمنية عــن رصف الرواتب للموظفن 
القوات  ومســتحقات  ورواتب  املدنين 
املســلحة الجنوبية وكذلك توحيد صفنا 
وفشال  لألعداء  ساحقة  هزمية  سيكون 
حتميا ملشاريعهم العدوانية واإلرهابية. 

ظلم اآلباء ألبنائهم

أبين عنوان للتسامح الجنوبي ومفتاح النصر

مرمي محمد الداحمة

نايف قاسم البحر امليفعي  

د. عيدروس النقيب

معركة يافع أم معركة 
الجنوب؟

يف إطار الخروقات املتواصلــة من الجامعة الحوثية للهدنة 
التي ابتدأت يف نهاية شــهر مارس املايض بينها وبن الحكومة 
الرشعية اليمنية )املفرضة( وداعميها من دول التحالف العريب، 
فتحت الجامعة الحوثية عىل نفســها وعــىل خصومها جبهة 
جديدة يف مناطق الحــدود بن مديرية آل حميقان يف محافظة 
البيضاء الشاملية ومديرية الحد بيافع الواقعة يف محافظة لحج 

الجنوبية.
ال ميكن االســتهانة بإمكانيات الجامعــة الحوثية وقدرتها 
عىل صنع األالعيب وإتقان دق االســافن وإثارة الفنت وصناعة 
العداوات بن القبائل واملناطق، وكذا قدرتها عىل الزج باملغرر بهم 
أو املكرهن من أبناء القبائل الخاضعة لنفوذها، وإجبارهم عىل 

خوض الحروب مع أطراف ليست معهم عىل خصام.
لكن الجامعة بقــدر ما تتقن صناعة الفــنت والخصومات 
وخوض املغامرات الصبيانية الطائشــة، فإنهــا وبنفس القدر 
تتقن صناعة الحامقات واملقامرات التي تنتج النكبات لنفســها 

ولألخرين بقدرات فائقة ال تحسد عليها.
عندمــا فتحت جبهة الحد- آل حميقان كانت الجامعة تعتقد 
أنها ستســتطيع إحداث اخراٍق كبرٍي يف منطقة هي من أشــد 
املناطق تحصينًا، بطبيعتها الجغرافية وتضاريسها أوال وبرباعة 
أبنائها وشجاعتهم يف خوض املعارك وتقديم التضحيات وصناعة 

االنتصارات، وهنا وقعت يف الفخ الذي مل تحسب حسابه.
مخابرات الجامعة الحوثية أوهمت قيادتها بأن أبناء حد يافع 
ويافع عمومًا ليســوا يف أرضهم وأنهم )كام توهمت الجامعة ( 
إما مشــتتون بن بالد املهاجر املختلفة بن قارات األرض، وإما 
موزعون بن جبهات املواجهة مع اإلرهاب )الحويث والداعيش( 
يف محافظــات الجنوب املختلفة من املهــرة وحرضموت مرورًا 
بشبوة وأبن حتى الضالع والساحل الغريب، وبذلك تكون منطقة 
الحد هي الحلقة األضعف يف حلقات املواجهة )كام توهمت هذه 

الجامعة الحمقاء(.
قد يكون لهذا التوهم أساســه االفرايض، فكام هو معروف 
عن مناطق يافــع أنها مناطق مزدحمة بالســكان وبالذات من 
األجيال الشابة، ومعظم هؤالء ال يستقرون يف مساقط رؤوسهم 
بل ينطلقون يف مغامراتهم الحياتية يف شــتى بقاع األرض مبا 

يف ذلك جبهات الدفاع عن األرض الجنوبية ومواجهة الغزاة.
لكن يافع مثــل كل مناطق الجنوب ال ترك أرضها عاريًة من 
املقاتلن واملدافعن، ولذلك فقد خابت خطة الجامعة الحوثية يف 
محاولة إعادة احتالل الجنوب عن طريق يافع، وتلقنت الجامعة 
الحوثية درسًا قاسيًا ال ميكن ان تنساه مهام تطاولت بها األزمنة 
والقرون، فبعــد أن كانت تخطط لفتح املعســكرات واملخيامت 
يف مراكز مديريات يافع لالتجاه صــوب مديريات ومحافظات 
الجنوب املختلفة، عــادت بالناقالت الثقيلة محملة بجثث قتالها 

تندب حظها وتبيك خيباتها.
بقيت مالحظتان ال بد من التعرض لهام:

١. إن املعركة يف يافع مع الجامعة الحوثية ليســت معركة 
يافــع وحدها، بل هــي مثلام كانت كل املواجهــات يف الضالع 
وشبوة ولحج وأبن وعدن وحرضموت هي معركة كل الجنوبين 
مع العدوان ومحاوالت الغزو، واالنتصــار فيها هو انتصار لكل 
الجنــوب وأي رضر ينجم عنها )ال ســمح اللــه( هو رضر لكل 
الجنوب وكل الجنوبين، ولن تســتطيع الجامعة الحوثية مثلام 
مل يسطع أســالفها عرب التاريخ أن ينفردوا مبناطق الجنوب كل 

واحدٍة عىل حدة.
٢. إن محاولة الجامعة الحوثية إشعال الفتنة بن أبناء يافع 
وأشقائهم آل حميقان وأبناء البيضاء عمومًا هي محاولة خائبة 
وبائسة الهدف منها صناعة العداوة والكراهية بن أبناء املنطقتن 
ومحاربتهام ببعضهام، لتظفر وحدها بالحصيلة النهائية، ويف 
هذا الســياق فإنني أدعو أبناء يافــع وكل أبناء الجنوب إىل عدم 
اإلســاءة إلخوتهم أبناء البيضاء فمن يعتدي عىل يافع والجنوب 
هو الحويث والحوثين، وإن اســتخدموا بعض ضعفاء النفوس 
من هذه املنطقــة أو تلك فإنهم ال ميثلون إال أنفســهم وقد تربأ 

رشفاء البيضاء وآل حميقان من أمثال هؤالء.


