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كتابات

منذ أن بــدأت األزمة والحرب يف 
اليمــن وانقالب الحوثــة عىل الدولة 
عــام 2014م، وإيران تلــح وبكل ما 
أوتيت من قوة عســكرية وسياسية 
ودبلوماسية وتعمل بكل ما هو خارج 
األعراف عىل إخراج التحالف، وبالذات 
اململكة يف اليمــن، وتحت ذرائع عدة 
أبرزهــا االدعاء بالحصار اإلنســاين 
وأذرعها من  تكون هــي  وغريه ليك 
الحوثة وحزب الشيطان البديل املتسيد 
وذريعتها  كاماًل  الشاملية  اليمن  عىل 
دول  بقية  اإليراين ومــع  الداخل  مع 
اإلقليــم والعــامل أن قضيــة الحرب 
والسالم هي بيد اليمنيني وهم وحدهم 
من يحلها وال يجب عىل األشــقاء من 
دول الخليــج أو العرب التدخل فيها أو 
الدولة  الســتعادة  الرشعية  مساندة 

التي انقلب عليها أنصار إيران.
أما اإلســناد من قبلهــم للحوثة 

كان  ســواء 
أو  مبطنــا 
فهو  معلنــا 
وال  املطلــوب 
تدخاًل  يعتــر 
نظرهــم  يف 
أنهــم  مــع 
أعلنوها جهاًرا 
سقوط  نهاًرا 
صمــة  لعا ا
الرابعة  العربية 
هيمنة  تحت  وصارت  بأيديهم  صنعاء 
املاليل اإليراين، وليس هذا فحسب، بل 
إنهم ومــن أول وهلة لالنقالب قدموا 
لهم كل ما يطلبونه من دعم وخططوا 
لالنقالب  يوم  أول  من  االنقالبيني  مع 
14 رحلة جويــة من وإىل  لتنظيــم 
بالخراء  إمدادهم  وتم  أسبوعيا  إيران 
التهريب  عــر  املختلفة  واألســلحة 
وعمالئهم  الدول  بعض  مع  والتواطؤ 
من الداخل اليمنــي يف املهرة ووادي 

حرضموت وغريها من املناطق.
7 ســنوات ظلوا ميدونهم  خالل 

والخــراء  املســرية  بالطائــرات 
والصواريخ بعيــدة املدى والتي وصل 
واإلمارات  اململكــة  عمق  إىل  بعضها 
وأصبح اليمن الشاميل عبارة عن إمارة 
إيرانية وأخطر مام هو عليه يف العراق 
ولبنان، فالجنوب هو وحده من أسقط 
وحافظ  املنطقة  يف  إيــران  مرشوع 
عىل تحرير املحافظات الجنوبية كامال 
بدعم ســخي من األشقاء العرب ويف 
مقدمتهــم اململكة واإلمارات حافظوا 
عىل أهم موقعــني هامني يف مدخل 
البحر األحمر )جزيــرة ميون وميناء 
املخا( اللتــان تقعان عىل أهم املمرات 
العاملية وتحريرها من سطوة االنقالب 

له فائدة لدول العامل قاطبة.
لذا من واجب أشقائنا يف الخليج 
والعــرب بصفــة عامــة أن يدعموا 
اقتصادًيا وسياســًيا  اليمني  الجنوب 
ويف مختلــف املجاالت يك ال يقع هو 
وأدواتها من  إيــران  قبضة  اآلخر يف 
أنصار الله وغريهم حيث كرث التكالب 
عليــه يف اآلونــة األخرية مــن قبل 

اإلرهاب الحويث واإلخواين.

يعد حيد منور من القمم التاريخية 
الشــامخة يف مديريــة رسار يافع، 
محافظــة أبني، جنــوب اليمن، التي 
ظلت مزارًا ومعقاًل ملن سكنها منذ ما 
قبل اإلسالم، وتحديدًا يف زمن حمري، 
القرى  بقايا  بدالئل  وأوسان،  وقتبان، 
السكنية التي ما تزال مبانيها متتد من 
قمة علقمة، وحتــى قمة املوفح يف 

هذا الجبل. 
أما قمة حيد منــور فظلت مزارًا 
املعلومات  بعــض  تفيد  كام  ومقامًا 
الشهري  امللك  الكامل،  أســعد  لكاهنة 
الذي وجد له نقــش يؤكد قدومه إىل 

يافع. 
ويوجد يف أعىل قمة الجبل رضيح 
ومعبد، وتشري الدالئل إىل كونه معبًدا 
من معابد الشمس، وحواليه مسميات 
تاريخية، مثــاًل "كربة" يف أي نقش 

تصغري  و"كريب"  امللكة،  تعني  مسند 
للمكــرب، وهو امللــك مبعنى األمري، 
مليسا،  األهايل  وينطقها  و"مليســا" 
وهي اسم ابنة أسعد الكامل، وعلقمة 

هو علقمة بن برش بن أسعد الكامل. 
كام أن اإلكليل قال أن كاهنة أسعد 
الكامل كانت تعيش يف ينور أو منور، 
ومن الروايات أن أســعد الكامل حني 
جاء من يخطب ابنته مليســا، قال لها 
اذهبي إىل كاهنة ينور حتى تقرأ حظ 

ذلك الزواج هل ســيكون سعيدًا أم ال، 
ولهذا ظل تقليًدا متوارًثا عند الناس إىل 
قبل فرتة من الزمــن، لكل فتاة مقبلة 

عىل الزواج.  
باإلضافة إىل مدافن الحبوب متثل 
أثراً تاريخيًا يشــهد عىل كرثتها، إذ أن 
الكهنة قدميًا لهم نصيب من محصول 
الحبوب، ومكانتهم مقدســة وامللك ال 

يصعد للحكم إال من الكهنة.

املجلس  قيــادة  عهدنــا  هكــذا 
االنتقايل الرشــيدة، حزمــة من نور، 
وهكــذا ســيظلون منــاًرا نفاخر به 
يوجهون  وهم  وهجــه،  عىل  ونهتدي 
باتجاه  الهمة  وأذرع  الضــوء  خطوط 
 ، واألمنية   ، الدفاعية  املؤسسات  إعادة 

والخدماتية ، واإلنتاجية .
املؤسســة  له  تعرضت  ما  ولهول 
غريها  مثل  )اإلنتاجية(  للنجارة  العامة 
من املؤسســات واملصانــع بإجاميل: 
مائة وخمسني مصنًعا ومؤسسة كانت 
موزعة يف الجنوب مل تســلم جميعها 
من العبث مبقدراتها وترسيح كوادرها 
والســطو عىل الكثري من أماكنها من 
قبل الحاقدين حســًدا من عند أنفسهم 
كونهم مل يســتطيعوا تشييد مثلها يف 

طقهم  منا
لية  لشام ا
غــم  ر
األقدميــة 
لثورتهــم 
لتــي  ا

ســبقت 
ة  ر ثــو
ل  ستقال وا
الجنوب الذي تحرر بعدهم وسبقهم يف 
وزراعتها  األرض  وتعمري  اإلنسان  بناء 
التي  وتشــييد مصانعها ومؤسساتها 
لعبت  التي  االقتصاديــة  الرافعة  متثل 
النمو  الفاعل يف ارتفاع نســبة  الدور 
االقتصادي املتواتــر يف الزيادة، ويف 
الجنوبية  الدولة  عمر  من  قصرية  فرتة 
التي كانــت منوذًجا بــني دول الجار 
يف ظل اســتقرار اقتصادي أفىض إىل 
بناء جيش مدعم بطائرات تســبح يف 
فضــاء الكون وبوارج تجــوب البحار 

فرشعوا  حفيظتهم  وأثــارت  أرهبتهم 
لتنفيــذ مؤامرتهــم الكــرى لتدمري 
مقومات الجنوب العريب بداية بتفكيك 
املدنية  املؤسســات  ثم  واألمن  الجيش 
منها الخدماتيــة واإلنتاجية ظًنا منهم 
أن هجمتهم الرشســة قد شلت حركة 
النهوض  يســتطيعوا  ولن  الجنوبيني 

بعدها.
لكن اللــه أىب أن يســتمر الظلم 
فغيض مــن بــني ركام رصوح كانت 
وآالم شــعب  أحزان  عالية ومــن بني 
الجنوب الذي ظل يجابه إىل أن برز عىل 
الساحة رمز األســطورة وقائد املسرية 
الزبيدي  القائد عيدروس قاسم  الرئيس 
الذي حمل عىل عاتقه هم شعب مجاهد 
االنتقايل  املجلس  لتأسيس  حوله  التف 
الذي صوب سهامه نحو تحرير األرض 
وإعادة املؤسسة العسكرية يف خطوته 
األوىل للحاميــة واألمــن ، وها نحن 
نالمــس الخطوة الثانيــة التي تهدف 

إىل بناء االقتصاد مــن خالل الترشيع 
لعودة املؤسسات لتأدية دورها الريادي 
يف خدمــة املجتمع ومنهــا اإلنتاجية 
ويف املقدمة املؤسســة العامة للنجارة 
التابعة  القلوعة  الكائــن يف  مبوقعها 

ملديرية التواهي يف العاصمة عدن.
ويف ظل جهــود بخطوات حثيثة 
لتثبت الدولة اقتصاديا من قبل الرئيس 
والقيــادة يف املجلــس االنتقايل ويف 
انطالق جديدة  بادرة نعترها محطــة 
املؤسسة  تشغيل  إعادة  خطواتها  أوىل 
العامة للنجارة لتــؤدي دورها الريادي 
رافًدا قويــًا لالقتصاد الوطني ملبًيا كل 
الطموحات لغــد أفضل لراعم الجنوب 
املدريس  كرســيهم  ينتظــرون  وهم 
الوطنــي مبواصفات عالية  املنتج  من 
الجــودة نظــًرا ملا متتلكه مؤسســة 
النجارة من إمكانيــات آلية وخرة يف 
صناعة الكريس املدريس وجميع أنواع 
األثاث وبأسعار مناسبة بالعملة املحلية 

يساعد يف الحد من اســتهالك العملة 
الخارج  الــرشاء من  الصعبة يف حالة 
أو الرشاء من الورش الخاصة الصغرية 
التــي ال ترتقي يف الجــودة إىل جودة 
النجارة، وملعرفتي  منتجات مؤسســة 
التي متتلكها  الهائلة  بالطاقة  عن قرب 
املؤسســة أؤكد للجميــع قدرتها عىل 
الوطن مبا  الســوق يف عموم  تغطية 
يحتاجــه من األثاث املنــزيل واملكتبي 
والفندقــي واملــدريس يف حال عودة 
طاقتها اإلنتاجية السابقة تحت إرشاف 
أيــادي صادقة وأمينــة يف احرتامها 

للعامل وللعمل.
ويف الختام أتقدم بالشكر للرئيس 
االنتقايل  املجلس  وأعضــاء  عيدروس 
وهم يرســمون البســمة عىل وجوه 
عامل وموظفي املؤسســة وهي تعود 
لعهدها بعــد حالة اليأس التي الزمتهم 

يف الفرتات السابقة.

هدف إيران األساس إخراج اململكة من اليمن لتكون البديل املطلق فيها

جبل )حيد منور( التاريخي بيافع سرار

يف ظل االنتقالي تنتعش آمال مؤسسة النجارة

عبداهلل سالم الديواني

راشد النسري

عبداهلل الصاصي

أحمد راشد الصبيحي

أمراض أفرزتها 
الحرب في مجتمعنا

التي  انعكاس تراكامت الرصاعات واستمرار الحرب 
الكارثية  اإلرهابية ونتائجها  الحوثية  املليشيات  أشعلتها 
عىل تدهور  األوضــاع االقتصادية واملعيشــية وتزايد 
أعداد البطالة والفقر يف  مجتمعاتنا مام أصاب أفرادها 
بأمــراض مزمنة وخطرية وال ميكن عالجها وتفشــيها 
يف املجتمع بشــكل فظيع وهي أشد فتكا من األمراض 

الصحية والتي ميكن عالجها.
 كام أن تدين مســتوى الوعــي املجتمعي وغياب 
دور خطباء املســاجد يف الوعظ واإلرشــاد وعدم تبني 
مشــاكل وهموم الناس  يف النطاق الجغرايف الذي يقع 
فيه املسجد، يف ظل تدين مستوى التعليم وأصبح أفراد 
املجتمع يحركهم الخوف  واملصلحة الشخصية والجشع 
حتى استيقظ الجميع عىل كابوس مرعب يتمثل بالعنف 
والفساد والكراهية والنصب واالحتيال والحسد والكسب 
غري املرشوع وعدم الشــعور بالذنب كلها عومل أدت إىل 
فقدان للقيــم األخالقية، بل وتحولت هذه الســلوكيات 
املدمرة وانهيار األخالق إىل فضائل تقاس بها شــطارة 
الفرد تحت مســمى  )الفهلوة( بهذا املفهوم السلبي تم 

تغييب الوعي يف مجتمعاتنا.
ومن أخطر هذه األمراض انتشار املخدرات وتعاطيها 
بني أوســاط الشباب والتي تؤدي إىل االنحراف وارتكاب 
القتل واالغتصاب والرسقة، وانعكاسها  كثري من جرائم 

عىل مستقبل الشباب وخراب األرسة واملجتمع.
الجشــع والطمع "البلطجة" والسطو عىل  مرض 
الناس ونهب ممتلكاتهم، واملصابون بهذا املرض  أرايض 
هم شخصيات نافذة مدنية وعسكرية يستغلون مناصبهم  
بالدولة ويتم االعتداء والبسط عىل األرايض بقوة السالح 
وما لديهم من املال الحرام واســتغالله يف االســتقواء 
عىل حقــوق الضعفاء وكم  من دماء تهدر وأرواح تزهق 
دون رحمــة أو ضمري، يف غياب تــام لألجهزة األمنية 
والقضائية وضعف القوانني الرادعة لكل من ميارس هذه 
األعامل الخارجة عن القانــون، كل ذلك ناتج عن ضعف 
اإلميان وتخلينا عن قيمنا الدينية واألخالقية واإلنسانية، 
وأصبح أكرثنا يؤدي العبادة بدون خشوع وقلوبنا مليئة 
بهذه األمراض، وفضلنا مصالحنا الذاتية عىل حســاب 
مصالح اآلخرين، وتخلينا عن األعامل اإلنســانية النبيلة 
كالتسامح واالحرتام وتقديم العون واملساعدة والحفاظ 
عىل الروابط األخوية واألرسية واملجتمعية، وال سبيل من 
الخالص من هذه األمراض إال بالعودة إىل الله ومراجعة 

ذواتنا وإصالح أنفسنا والخوف من عواقب أعاملنا.


