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كتابات

اليمنية  الحرب  إىل  بواقعية  لو نظرنا 
الدائرة منذ مثان سنوات بني الحوثيني وما 
تسمى الرشعية اليمنية )اإلخوان( لوجدنا 
أن ال عداوة بينهــم، وأن الحرب بينهم قد 
توقفت وانتهت منذ سيطرة الحوثيني عىل 
الشامل وهروب اإلخوان إىل خارج اليمن، 
فقد أثبت الشــامليون الذيــن يف الداخل 
أنهم  يدَّعون  والذيــن  الخارج  والذين يف 
يعيشــون حالة حرب مع الحوثيني أنه ال 
توجد لديهم أي نوايا صادقة يف محاربة 
الحوثيــني، وأنهم - وكــام يبدون - عىل 
رضا تام يف اســتمرار سيطرة الحوثيني 

عىل جميع جغرافية الشامل.
عــىل دول التحالف العــريب، وعىل 
رأســها الســعودية، وعىل ضوء أكذوبة 
وجــود عــداوات بني القوى الشــاملية 
املصطنعة، عداوات سياســية وعسكرية 
يف وســائل اإلعالم فقــط، عليهم أن ال 
يجهدوا أنفسهم يف الدوران حول أنفسهم 

من أجــل إيجاد 
بــني  حلــول 
هم  متخاصمني 
الحقيقــة  يف 
تام  توافق  عىل 
بينهــم  فيــام 
آلت  مــا  عــىل 
أوضاعهم  إليــه 
ســية  لسيا ا
من  والعسكرية 
للحوثيني  سيطرة 
أن  ومن تــرشذم لآلخريــن، ويف حالة 
السعودية قد توصلت إىل قناعة يف عدم 
رغبتها اســتمرار حربها ضــد الحوثيني 
فعليها أن تبني حلولهــا من أجل إيقاف 
الحرب مــع الحوثيني عىل ما أفضت إليه 
للحوثيني  سيطرة  من  العسكرية  الوقائع 
عىل الشــامل، ومــن ســيطرة للقوات 
العسكرية الجنوبية عىل الجنوب، ويبقى 
الدول  الهاربــون يف عواصم  الفــارون 

العربية مرشدين.
ما ال يقبله العقل واملنطق الجنويب 
بل والشــعب الجنويب قاطبة أن تكون 

يف  الحوثيني  إرضــاء  محاوالت  هناك 
قبــول الهدنة مع التحالــف مرشوًطا 
بتمكني القــوى الشــاملية - املظهرة 
زيفا وكذبا عــداوة مع الحوثيني - يف 
الجنوب  محافظــات  مناطــق  بعض 
وجعل لها رشعية عسكرية وسياسية، 
ميليشيات  بقاء  الحوثيني  كاشــراط 
املنطقة العســكرية األوىل يف سيئون 
وعدم مبارحتها إىل مأرب، أو اشــراط 
الحوثيــني يف موافقتهم عىل إيقافهم 
الحيويــة  واملنشــآت  املــواين  رضب 
الجنوبية بالطائرات املســرة هو إعادة 
النظر يف ترأس الرئيس القائد عيدروس 

الزبيدي للجنة العليا للموارد املالية.
اليمنية  املشــاكل  ظل  ويف  الجنوب 
السابقة التي كانت يف عهد عفاش ثم التي 
كانت يف عهد هادي ثم املشاكل اآلنية ما 
زال عىل عهده مل يتزحزح قيد أمنلة، وهو 
السر بثبات قوي يف طريق تحرير جميع 
امليليشيات  براثن  من  الجنوب  محافظات 
والحوثية  والعفاشية  اإلخوانية  الشاملية 
املستقلة،  الجنوبية  الدولة  استعادة  حتى 

وال سبيل آخر للجنوبيني غر ذلك.

ليعلــم كل أعداء الجنــوب وأصحاب 
املشاريع والتيارات املخزية، بأن مؤامراتهم 
والتحركات املشــبوهة مكشوفة، وأن كل 
يســعى  التي  اليوم،  املخزية  محاوالتهم 
البعض لزعزعة األمن واالستقرار ومترير 
ستفشــل،  الهدامة  مشــاريعهم  بعض 
النهاية والزوال  ومصر كل املرسحيــات 
وســتنكرس أمام عزمية وجربوت ثورتنا 
الجنوب،  أبناء  وإرصار  وجهود  الجنوبية، 
القائد  بالرئيس  املتمثلة  الرشيدة  وقيادته 

عيدروس الزبيدي وكل الرشفاء معه. 
ونتابع  السياســية  بقيادتنــا  لنثق 

واملشوار  السر 
فنحن  الكفاحي، 
بخطى  منــي 
ومدروسة  ثابتة 

وإرادة شعب. 
ونحن  نريد 
فقط  بحاجــة 
هذه  مــن  ملزيٍد 
الجنوب  ألبناء شــعب  التاريخية  املالحم 
والصمود  الجنويب  الوطني  واالصطفاف 
والتحدي والشــموخ خلــف عهد الرجال 
للرجال، فقد أصبح الجنوب اليوم جســًدا 
وروًحــا واحًدا وال خوف مــن أي منزلق 
يهدد الجنوب بعد اليوم ولن يثنينا أحد من 

الوصول للهدف بإذن الله تعاىل.

التي نشاهدها  الحقرة  املؤامرات  كل 
ونسمع عنها، هنا وهناك ستهب كالرياح، 
منها مــا يحــدث يف البوابــة الغربية 
للجنوب من حشد وتجنيد مخٍز وتحركات 
مشبوهة، نسوا أو تناسوا أن جنوب اليوم 

ليس جنوب األمس.
لقد تعرض الجنوب ملؤامرات وحروب 
وأزمات من صنائع األعداء، ولكنها تبخرت 
كلها وتجاوزها أبناء الجنوب بشــجاعة، 
لذلــك ال يذهب جهد البعــض عبثا ألنها 
ســتتحطم أحالمهم كــام تحطمت يف 
مراحل ومحطات وغزوات ســابقة منها 

غزوة خيرب وحدنا وحديدنا.
باب املندب وكل شرب يف الجنوب خط 

أحمر.

بعد أن فشــل تطبيق بنــود اتفاقية 
مرشوع الوحدة اليمنية اشتدت األزمة بني 
رشييك دولة الوحدة يف السنوات األوىل 
من املرحلة االنتقالية، وتم تشــكيل لجنة 
حوار من القوى السياسية كلها، وتوصل 
الجميع إىل عقد وثيقــة العهد واالتفاق 
بإرشاف عريب وإقليمي، وتم التوقيع عليها 
يف عامن بتاريخ 20/فرباير 1994م، لكن 
صالح حينها أطلــق عليها وثيقة الحرب، 
وحشــد جمًعا من املشــائخ واملجاهدين 
املقدسة  التكفرية  الفتوى  العرب إلصدار 
السياسية،  الجنوب وقيادته  ضد شــعب 

عــاد  حينهــا 
إىل  البيــض 
وحشــد  عدن، 
جنوده  صالــح 
ونادى يف ميدان 
يف  الســبعني 
لتسعر  صنعاء 
وأعلن  الحــرب، 
أبريــل   27 يف 
الحــرب،  94م 
ثم تاله عــدة قرارات منها إعالن الطوارئ 
يف 5 مايــو 94م وإســقاط الرشعيــة 
الدستورية عن عيل صالح البيض ثم عن 
حيدر العطاس بقرار من مجلس الرئاسة 
اتخذه انفراديا أعضاؤه الثالثة الشامليون 
ويف غياب ممثــيل الجنوب االثنني، ورًدا 

عىل ذلــك أعلن عيل ســامل البيض قرار 
فــك االرتباط يف 21 مايــو 94م وصدر 
قراران عــن مجلس األمن الــدويل رقم 
924 و 931 يف يونيــو 94م دعا الطرفني 
خالل  من  وليس  بالحوار  مشاكلهام  لحل 
إبقاء هذه  إىل  القوة، ونادوه  اســتعامل 
املســألة قيد النظر الفعيل، ولكن الحرب 
انتهــت يف 7 يوليــو 94م معلنني الفتح 
الزمن وما زالت  املبني، ثالثة عقود مــن 
الحرب املقدسة رحاها تدار حتى اللحظة..

مام ســبق يتوجــب عــىل القيادة 
الحذر  الجنوبية  والعســكرية  السياسية 
ثم الحــذر من تلك القوى فــام زالت تلك 
تلونت وخفضت جناحها،  سجيتها مهام 
الغدر والخيانة وتلك طباعها  فهي تخفي 

التي طفرت عليها.

الجنوب يف ظل املشاكل اليمنية اآلنية

خلف عهد الرجال للرجال حتى نصل الهدف

قوى نظام صنعاء وسياسة نقض العهود

عادل العبيدي

أبو مرسال الدهمسي 

د. صبري عفيف العلوي

أحمد راشد اجلنيني الصبيحي

أضرار عقوق الوالدين 
في الدنيا واآلخرة

يعترب بــر الوالدين من الفطرة الســليمة التي فطر الله 
الناس عليهــا، وكذلك اتفقت عليها كل األديان الســاموية، 
ويعترب بر الوالديــن هو الدليل الكبر عىل اإلميان الصحيح، 
وخر عرفان لــرد الجميل يف هذه الحياة مــن قبل األبناء، 
بعد ما نال األبوان من التعــب والعناء لتوفر العيش الكريم 
والحياه الطيبة لألوالد، أما العقوق فهو أمر طارئ يف هذي 
الحياة من قبل األبناء، وُيعد عقوق الوالدين أحد أكرث املواضيع 
الهامة والعميقة، التي يكرث الكالم عنها داخل جميع املنازل 
باختالف املجتمعات، حيث يعمل اآلباء دامئًا عىل حث أبنائهم 
وتنشــئتهم عىل أهمية بر الوالديــن، وطاعتهم يف مختلف 

األعامر.
اما عقــوق الوالدين هو إعالن العصيــان عىل الوالدين 
وألوامر الله عز وجل، باإلحسان إىل الوالدين وطاعتهم تأيت 
بعد اإلميان والتوحيد، يقول املوىل: ))وقىض ربك أال تعبدوا 
إال إياه وبالوالدين إحســانا إما يبلغن عندك الكرب أحدهام أو 
كالهام فال تقل لهــام أٍف وال تنهرهام وقل لهام قواًل كرميا 
واخفض لهام جنــاح الذل من الرحمة وقــل رب ارحمهام 
كام ربياين صغرا((، حيث يقــوم العاق بقطع صلة الرحم 
بينه وبني والديه وأفراد أرسته بكل قســوة وجحود، وبدون 
أي رحمــة، لذلك اختلف الفقهاء كثــرًا يف تعريف املفهوم 
الحقيقي الخــاص بعقوق الوالدين، واتفقوا جميعهم يف أن 
العقوق بالوالدين ُيعترب أحد أساليب مخالفة اآلباء، يف جميع 
األغراض واألمور املتعلقة بالحياة بصورة شاملة، وقيام هذا 
االبن بإصدار وفعل العديد من األفعــال واألمور، التي تعمل 
عــىل إيذاء الوالديــن، وقد يصل األمر إىل شــعورهم أيضًا 
بالخزي واملهانة أمام اآلخرين، وأمام أنفسهم حتى يصل إىل 
حزن األب واألم الشديد واألمل وبكائهام من سوء أفعال األبناء 

العاقني.
أما أسباب العقوق فكثرة، وقد يرتكبها األبناء، منها:

الجهل: يجهل كثر من األبنــاء خطورة عقوق الوالدين 
ومدى خطورة هذي  املعصية التي يرتكبها اإلنســان يف حق 
والديه. الربية الخاطئة: حيث يرىب األب واألم أبناءهم عىل 
البعد عن الهوية اإلسالمية والربية الدينية الصحيحة، وكذا 
التناقض يف الربية، حيث يريب اآلباء األبناء عىل العناد وقلة 
االحرام.، وكذا الســكوت عىل اختيار أصدقاء السوء، الذين 
يشــجعون بعضهم البعض عىل  عقوق اآلبــاء وكذا عقوق 
األجداد من اآلباء ، و الجزاء من جنس العمل، لكل شخص عق 
والديه فلينتظر عقوق أبنائه له، وال ننىس أن املشاكل العائلية 
مثل التفرقة بني األبناء، واملشــاحنات العائلية الكثرة، يؤثر 
بالســلب عىل نفســية األبناء، فيتمرد األبناء بسبب هذي 
التفرقة واملشاحنة، وقد يتطور العقوق من بعض األبناء حتى  
يصل به األمر ان يستسهل  بوضع والديه يف دار العجزة وهو 
أسوأ  العقوق عندما يرك  والديه يف دار ال تعرف عنهم شيئا 
وال تعرف املصر  املحدق بهم وكيف طابت لهذا نفســه ، بان 

يصل به الحال إىل هذي الدرجة من العقوق.
وأما عاقبة العقــوق  يف الدنيا فوخيمة، ولقد توعد الله 
تعاىل عاق والديــه بالذل يف الدنيا واآلخــرة، وعند اقراب 
أجله فــإن الله يحرمه من نطق الشــهادتني. وإذا دعا عليه 
والديه فإن الدعاء يكون مســتجابا ال محالة. وأما املصائب 
فتكرث عىل هذا العاق يف الدنيا من كل جانب ومن كل حدب 
وصوب. ويقطع عنه الرزق بسبب عقوقه؛ ألن العقوق يدخل 
يف قطع األرحام كام أن صلة الرحم تزيد يف  الرزق والعمر، 

فكذلك قطعها تقطع الرزق.
وأما يف اآلخرة: قال رســول الله صىل الله عليه وسلم: 
“ثالثة ال ينظــر الله إليهم يوم القيامــة وال يزّكيهم: العاّق 
لوالديه، واملرأة املرجلة، والدّيــوث”، ويف هذا الحديث فإن 
الله ال ينظر لعاق وإن أفضل نعيم الجنة النظر لوجهه الكريم 
..ومــا جعلني أكتب عن عقوق الوالديــن فهو مام رأيت من 
ر يف نفيس كثًرا، والله  كثر من األبناء يعقون اآلباء  وهذا أثَّ

املستعان. 


