
فيدرالية الجنوب على طريقة هادي مرفوضة!
ســيعلنكم أحفادكم  وأحفاد أحفادكــم إىل  داخل قبوركم، 
وســيلعنكم التاريخ يا جنوبيي الرشعيــة الهاربة عىل منحكم 

االحتالل صًكا رشعًيا لتدمري الجنوب.
الشامل املوحد تم تسليمه للحويث  برغبة شاملية والجنوب 
املمزق يراد له أن يكون اليمن االتحادي املفدرل بني الشاميل الهارب 
من  صميل الحويث, ليشارك أبناء الجنوب فيدرالية الرشعية الهاربة 
مع أهــل األرض يف الجنوب، هذا هو مرشوع الرئيس هادي، لهذا 

نقول: فيدرالية الجنوب عىل طريقة هادي مرفوضة.
الحوثيون أعلنوا دولتهم بقوة السالح وبسلطة األمر الواقع  

و يراد للجنوبيني كرس شــوكتهم للقبول 
األرض  أهل  بني  هادي  الرئيس  بفيدرالية 
يف الجنــوب مع الشــاميل الهارب من 

صميل الحويث.
مخاوصة..

تجنبوا الجلوس مع اإلنســان  الذي 
يريد أن ينزلكم  معه إىل أســفل الســلم 
ورافقوا وخالطوا  واســمعوا اإلنســان  

الذي يريد أن ينتشلكم معه من السلم األسفل إىل األعىل.

وفاة اأكرب معمر يف العامل بعد اأيام من ح�صوله على اللقب

www.alomanaa.net
اخلمي�س -  ٢٧ فرباير ٢٠٢٠ م- املوافق ٣ رجب ١٤٤١ هـ

المقال االخير

بقدر النوايا سينرصنا الله إن كانت حسنة، وسيخذلنا الله إن 
كانت سيئة، ويقول تعاىل: ))من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء 
فعليها(( واإلسالم ثلثه عبادات وثلثاه معامالت، وكل يشء جميل 
موجود يف الكتاب والسنة، رسالة اإلسالم بلّغها محمد ووصل بها 
إىل بر األمان ومســك ختامها خطبة حجة الوداع، وبلغت سنوات 
الرسالة 23 عاما، أي أنه بدأها وهو يف األربعني واختتمها بوفاته 
وهو يف الـ  )الثالثة والستني عاما(، ولو عدنا سنوات هذا النظام 
واستعرضناها اليوم، أي يف العام 2020م، وأرجعناها 23 عاما إىل 
الخلف سنجد أنفسنا أمام العام 1997م، وهو من أعوام املرارة، أما 
العــام 2020م، فهو من أعوام البؤس، ويف األخري ال مجال لوضع 
هذين العامني مع عامي بدر ورســالة محمد ووفاته عن 63 عاما 
)23 عاما بلوريا مثمرا مضيئــا نقيا(، مع 23 عاما قضيناها بني 
العامــني 1997 و2020م كلها آالم واغتياالت وتفخيخات وحصار 
مر يف مجــاالت التعليم والصحة والتأمــني االجتامعي والبطالة 
وتجارة تعاطي املخدرات يف صفوف الشباب والدفع بالشباب إىل 

املهالك يف الساحل الغريب وصعدة ومأرب.
قضينــا عمرنا يف ضياع وضحك عىل الذقــون بدًءا من 11 
سبتمرب 2011م، بأســطوانة استخبارية دولية )الحل أو ارحل؟!..

ارحل..ارحــل( أضعنــا العمر يف مؤمتر الحــوار وأعقبه احتالل 
الحويث لصنعاء وبقاء هادي تحت اإلقامة الجربية ثم هروبه من 

صنعاء إىل عدن ومن عدن إىل الرياض .
صدر حديــث عن مخرجات مكة الثالث )الخليجية + العربية 
+ اإلســالمية(، ومل تخرج من األدراج )يونيو 2019م(، ثم تجاوز 
غريفثــس املبعوث الدويل لحــدوده )يونيــو 2019م( ثم إعالن 
اإلمــارات أنها مل تنســحب ولن ترتك فراغــا يف اليمن يف يونيو 
2019م، واإلعالن يف نفس الفرتة عن شهر عسل بني عيل محسن 
األحمر واألمم املتحدة والدفع بهادي خارج اللعبة وغريفثس يقوم 
بزيارة موسكو وأبوظبي ومسقط، ويف النصف الثاين من يوليو 
2019م، حديث عن فشــل لقاء غريفثس بالحــويث وتقرير أمام 
مجلــس األمن وأمريكا تريد إخراج إيران مــن اليمن بالتزامن مع 
مباحثات واشــنطن مع الحوثيني، ويف مطلع سبتمرب 2019م، 
فتوى جديدة لعلامء اليمن تســتبيح دماء الجنوبيني، وهي نفس 
فتوى حرب صيــف 1994م، ويف نفس الفــرتة الرشعية ترحب 
بالحوار مــع االنتقايل وغريفثس يلتقي وزير خارجية الســويد 
متهيدا ملفاوضات مينية جديدة، وســيناتور أمرييك يدعو لدعم 

النخبة الشبوانية بشكل عاجل.
وبعد أيام حديث عن محادثات واشنطن مع الحوثيني وتركز 
عىل إنهاء الحرب، وبعد منتصف سبتمرب 2019م، سؤال عن صحة 
نبأ وفاة اتفاق استوكهومل وحديث عن إجراءات الرشعية بتحويل 
املؤسســات املدنية بعتق إىل ثكنات عســكرية ومخازن للسالح، 
وحديث عــن أن اإلصالح أخطر غطاء للتنظيــامت اإلرهابية يف 

اليمن.
بعد أيام مــن ذلك حديث عن نهب 800 مليون ريال من البنك 
املركزي بشــبوة، وحديث القيادي االنتقايل األخ عيل الكثريي أن 
حرضموت عــىل قلب رجل واحد لدعم القرار الشــجاع للمحافظ 
البحســني، وحديث عن مبادرة القيادي الحويث املشــاط بوقف 

الهجامت العسكرية وغريفثس يرحب .
الدين النصيحة.. يا هؤالء بالش ضحك عىل الذقون بالحديث 
الذي يرتدد يوميا عن "اتفاق الرياض" فوقفت أمام ما نرشته مجلة 
"األهــرام العريب"، يف تحقيق عن زواج )بوي فريند عىل ســنة 
الله ورســوله(، االقرتاح املقدم من الشيخ عبداملجيد الزنداين الذي 
نرشته املجلة املرصية يف 12 يوليو 2003م، وأعادت نرشه الزميلة 
"األيام" يف عددها الصــادر يف 30 يوليو 2003م، ورأيت مخرجا 
ألصحابنا من اتفاق الرياض ولطاملا أن أوضاعهم غري مستقرة بني 
عدن والرياض واإلمارات ومرص وغريها فبإمكانهم الزواج بإجراء 
العقد الرشعي بالوليدة وميارس حقه الرشعي ويعود إىل بيت أهله 

يف الرياض وتعود هي إىل بيت أهلها يف عدن!
هذا اقرتاح لإلخوة الكرام، والسالم ختام.

جنيب محمد يابلي

اتركوا اتفاق الرياض 
وأبدلوه بـ "زواج بوي فريند" 

على سنة الله ورسوله!

ح�صني حن�صي 

علي الزامكي

طبًعــا بعيدا عن ديباجــة )ووحدة 
األمن  تلتزم قرارات مجلس  التي  أراضيه( 
بها تجاه كل الدول التي تدور فيها حروب 
بالوكالــة، مثــل اليمن، القــرار أىت من 
قبل األمريكيني إلرضــاء اململكة العربية 
الســعودية بعد تحركات أزعجت اململكة 
الروس والصينيني والربيطانيني  من قبل 
وحتــى األمريكيني أنفســهم يف األيام 
إحاطة  ابتعدت  حيث  املاضية،  واألسابيع 
باملرجعيات(  )االلتــزام  غريفيثس عــن 
وحيث بدا الروس والربيطانيون يتحدثون 
عن حــل )يعتمد عىل إفــرازات الحرب( 
وليس املرجعيات التي قامت عىل أساسها 

الحرب! 
ويعــد إقــرار مجلــس الشــيوخ 
الجمهوري، قــرار تقييد صالحيات ترمب 
يف أي عمل ضد إيران، كان ال بد من تقديم 
مقابــل للمملكة املنزعجــة، والتي خرج 
فيها املاليك فجًرا للحديث عن الصواريخ 
الحوثية، فكان القرار هذا الذي يعيد )ضبط 
املرجعيات  إبعــاد  بعد  للموضع  املصنع( 

والحديث عن إســقاط عقوبات والحديث 
عن )حل خارج بيت الطاعة الســعودي( 
ليؤكد  القرار  اليمن، فــأىت  التقليدي يف 
اليمن(  )ســيادة  وعىل   2216 قرار  عىل 
بحكومتــه الرشعية واعتبــار )الحويث 
انقالًبا( بعيدا عن توصيفات سلطة األمر 
والسفري  غريفيثس  اعتمدها  التي  الواقع 

الربيطاين! 
هناك قلق أمرييك من تنامي أسلحة 
الحــويث ال يخفى عىل أحد أعــاد نوعا 
لكن  الســعودي،  املوقف  التقارب مع  ما 
األمر بالنســبة لألمريكيني املنســحبني 
من )الحــروب البعثية التــي ال تنتهي( 
حسب ترمب الذي وقع مع طالبان اتفاقا 
تاريخيا، األمر بالنســبة لألمريكيني يف 
هذا القرار ليس إال سياسة حافة )الهاوية 
مع الحويث( تهديد ليــس إال، وهو كذلك 
مواجهة اململكة )بروسيا والصني( لتعرف 

أن )الكل( مل يعد يلتف حول ملف اليمن!
 ال يتم التأكيــد عىل يشء إال عندما 
)الســيادة(  أن  وواضح  خطر  يف  يكون 

محتاجة تأكيًدا.. 
لقرار  الصــورة 
األمن  مجلــس 
ســوريا  بشأن 
ديباجتــه  ويف 
عــىل  تشــديد 
أرايض  وحــدة 
ويف  ســوريا، 

الصــورة األخرى خريطة الســيطرة يف 
سوريا والتي فيها القسم باألصفر سيطرة 
املدعومني أمريكيا  االنفصاليني األكــراد 
أمريكية لحامية  فيها 12 قاعــدة  والتي 
صحابة  أمريــكا  ومرشوعهم،  األكــراد 

القرار عن سوريا!
 باختصــار.. القرار لعبــة أمريكية 
لتبديــد مخاوف الحليف الســعودي من 
التحــوالت األخرية يف املواقــف الدولية 
ذمة  وإبراء  الخــرباء  واملبعــوث وفريق 
أمريكية أمام الحليف إن تم عمل يشء ال 
ترضاه اململكة ستقول أمريكا: نحن عملنا 

ما علينا!

األمناء / وكاالت :
قبل أيام قليلة، أعلنت موسوعة "غينيس" لألرقام 
القياسية أن شيتيســو واتانايب أصبح أكرب معمر يف 
العامل، إال أن الياباين صاحب الـ112 عاما، تويف األحد.
وقالت وســائل إعالم يابانية، الثالثــاء، إن أكرب 
معمر يف العامل تويف قبل يومني، لكن مل يكشــف عن 

سبب وفاته.
ونقلت صحــف عن أفــراد أرسة واتانايب، أنه مل 

يتمكن من تنــاول أي طعام مؤخرا، وأنه أصيب بارتفاع 
يف درجة الحــرارة وصعوبة يف التنفــس قبل وفاته 

بيومني.
واتانايب، الذي ولد عام 1907، تم منحه شــهادة 
أكرب معمر يف العامل من موســوعة "غينيس" يف 12 

فرباير الجاري، وبدا مبتسام ورافعا قبضته.
وقدمت "غينيــس" يف اليابان التعــازي لعائلة 

واتانايب، حسبام ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

قرار مجلس األمن إبراء ذمة أمريكي!


