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كتب/محمد عبداهلل القادري

 من صالحنا نحن يف الشامل ليك نتحرر 
من الحويث ، أن يكون الجنوب مستقرًا آمنًا 
ومتحدًا مع نفســه ، أي تكون عدن ولحج 
وحرضموت  وشبوة  وأبني  ويافع  والضالع 
واملهرة متوحدون كالرجل الواحد ، وهذا ما 
سينتج عنه هبة رجل واحد ليساند الشامل 

ويخلصه من الحويث.
مثان ســنوات وأنتم متضون مبســار 
فقمتم   ، والحكــم  الرثوة  الســيطرة عىل 
باالقصــاء والتهميش لبقيــة األطراف ومل 
متكنوا إال مــن كان يخدمكم ومييض وفق 

ما تريدون.
 سعيتم القصاء الطرف الجنويب وقمتم 
بإثارة خالف جنــويب مناطقي داخيل ليك 

تحققوا هدفكم.
قمتم بنوع من  تحريض شــاميل ضد 
العنرصية  وتثريوا  الجراح  لتعمقوا  الجنوب 
أكرث وهذا نفس ما كنتم تقومون به من قبل 
، كام قمتم مؤخــرًا بالتحالف مع الحويث  
ضد الجنوب وهــذا كعادتكم يف التحالفات 

ضده من قبل.

 الجنوب الذي يريد أن يساند الشامل ضد 
الحويث ، يقومــون بالتحالف مع الحويث 

ليقفوا ضده.
 الجنــوب الذي كان مــالذًا الحتضان 
املرشدين من الحويث واملهمشني املقصيني 
املحاربني من قبلكم ، فياترى كيف سيكون 
حال أولئك يف حالة ســيطرتكم أنتم عىل 

الجنوب وسيطرة الحويث عىل الشامل.
 تدعون أن الطرف الجنويب يحارب الدولة 
وهو يف الوقت نفسه يقوم بتوريد إيرادات 
املحافظات التي يديرهــا إىل البنك املركزي 
بعدن ، يف حني تقوموا أنتم باالمتناع عن 
، متارســون طريقة  ايرادات مأرب  توريد 
تدلل عىل وقوفكم ضد  بالحويث  شــبيهة 

الدولة وتنفذون عملية انفصال.
 ملاذا ال توردون تلك اإليرادات لبنك عدن 
املناطق املحررة  الدولة يف  النجاح مرشوع 
الجنويب الفتعال  الطرف  تدفعون  ال  وحتى 
وستكونون  ترصفاتكم  عىل  ردًا  مشــكلة 

السبب فيام يحدث.
  تدعــون أنكم مــع الوحــدة وقمتم 
القايض  الريــاض  اتفاق  بالتوقيع عــىل 
بإخــراج قــوات املناطق العســكرية من 

بقيادة مرشوع  تقومــون  ثم   ، حرضموت 
يعمق التقســيم لتكون حرضمــوت دولة 

مســتقلة عن الجنوب وتدعمون رفض 
تنفيذ  لعرقلة  العسكرية  القوات  خروج 

اتفاق الرياض.
 بــدل من افتعــال هذه املشــكلة 
، ملاذا ال  الداخلية يف الجنوب وتغذيتها 
يتم تنفيذ اتفــاق الرياض لنتخلص من 
مشكلة ال تخدم سوى الحويث وما فيش 

داعي للرصاع هذا كله.
 اآلن لديكم مخطــط لتثريوا رصاع 
داخيل مناطقي يف الجنوب بني الضالع 
ويافع ، ونحذر مــن ذلك ، ويجب عىل 

املعنيني التنبه.
 الحويث عدونــا املركزي ونحن يف 
الشــامل ســنتحالف مع  أي مرشوع 
أن يهمنا  ذلك دون  جنويب يساندنا يف 

نوعية ذلك املرشوع.
 نحن مع أي جنويب يساندنا لتحرير 
الشامل حتى ولو كان انفصاليًا ، ونحن 
ضد من يتحالف مع الحويث ضد الجنوب 

حتى ولو كان وحدويًا. 
الجنوب  ولهذا نحن مع  اســتقرار 
وتوحده الداخيل وتخليصه من األطراف 

املتخادمة مع الحويث. 

كتب/ عبد السالم الفالحي اليافعي 

العر بالحد يافع يلفظ  عىل شــامخ جبل 
الحويث أنفاســه، جبهات يافع كلها تشــعل 
التي  األرض نريانًا لــكل غاٍز ومحتــل، يافع 
أبكت اإلنجليــز فعجزوا عن دخولها، بريطانيا 
العظمــى، اإلمرباطورية التــي ال تغيب عنها 
يتلقى  يافع،  الشــمس، غابت عنها شــمس 
الحويث يوميــا بجبهة الحــد  بيافع صنوف 
التعذيــب الجامعــي، يقدم الحــويث يوميا 
العرشات كقرابني مــن القتىل والجرحى مهرًا 
لدخول يافع عــرب جبهة الحــد  بيافع، فريد 
عليه رجال يافع الشــامخون كشموخ جبالها 
الشامء، شباًبا ورجااًل، يافع خرجت تدافع عن 
أرضها ودينها من الحويث الرافيض، لن ومل وال 
يســتطيع الحويث دخول شرب واحد من يافع، 
فهناك رجال صناديد تقاتــل وتذود عن تراب 
يافع الغــايل رغم شــحة اإلمكانيات والدعم 
املحــدود إال أن الهــدف يف الدفاع عن أرضهم 
تجعلهم يحافظون عىل ثباتهم األســطوري، 
ســجل يا تاريخ يافع صامم أمــان الجنوب 
ومفتاحه األمــني الذي ال ينكرس، ولن ينكرس 
بحول الله وقوته، عندما نستعرض تلك املنطقة 
- وأقصد بها يافع - ترى أساطري جنوبية من 

حيث ما شئت أن تبدأ ابدأ. 
من ناحية التجارة فهــم أهلها، من حيث 
الجود والكرم تجدهم يخطون أســمى سطور 
التضحية  حيث  مــن  الحامتي،  والجود  الكرم 
والفداء فهم قدها والله.. لله دركم إخواين يف 
جبهة الحد بيافع! أعرف أين لو كتبت ما كتبت 
لن ومل أوفيكم حقكم.. حفظ الله يافع ورجالها 
امليامني ولكم مني كل التحية، وللحديث بقية..

االمناء / خاص:

الكويتية  الصفــاء  “مؤسســة  وزعت 
اإلنســانية” مكائن خياطــة لعدد من أرس 
الشــهداء والفقــراء واملــرىض مبحافظة 

الضالع.
وأفــاد األخ غســان الحريــري، وكيل 
محافظــة الضالــع، مدير الهيئــة العامة 
لالســتثامر مبحافظة الضالع، أن مؤسسة 
مكائن  اإلنســانية وزعت  الكويتية  الصفاء 
الشهداء  أرس  من  مستفيًدا  لعرشين  خياطة 

والفقراء واملرىض مبحافظة الضالع. 
ودعا غســان الحريري، وكيل محافظة 
الضالــع مديــر الهيئة العامة لالســتثامر 
املنظــامت  كافــة  الضالــع،  مبحافظــة 
واملؤسســات اإلنســانية والخريية املحلية 
والخارجيــة إىل تكثيــف عملها مبحافظة 
الضالــع، حيــث وأبناء محافظــة الضالع 
يعيشــون وضًعا اقتصادًيا ومعيشًيا حرًجا 
للغاية، إضافة إىل أن محافظة الضالع يوجد 

فيها أكرب عدد من الشهداء والجرحى.

توحد اجلنوب عامل لتحرير ال�شمال

جبهات احلد بيافع.. املوت 
الزعاف لكل طامع وغاٍز

دولة الكويت توزع مكائن خياطة لأ�شر 
ال�شهداء والفقراء واملر�شى مبحافظة ال�شالع


