
ي الضالع 
ّ
الشرعية وجن

سبعة أسباب تجعل من غزو الجنوب ُحلم ُيستحال تحقيقه!

عىل مدار ستة اعوام مل تقوم الرشعية بأي 
انجاز عىل االقل يحســن من صورتها  السيئة 
ولكن عملــت عىل الدخول مبعــارك  وهمية 
التي  السلطة  فكانت اشبه بعاقل حارة وليس 

متثل الدولة.
حاولت زرع الفتنة بــني ابني والضالع ثم 
يافع وال تركت منطقة يف الجنوب اال وحرضت 

فيها ورصفت املليارات وليس املاليني.
ويف كل قضية تحاول اســتهداف الضالع 
وهي خالفها سياســيا مع اشــخاص وليس 
مع كل الضالــع وبكل قضية تحصل يف عدن 
تعطي ذبابها االلكرتوين إليصال رســالة بان 

الضالع هي وراء ما يحصل.
مل تبقي الرشعية مســؤوال مــن الضالع 
بعدن فهي من بدأت بإقالة الربوفيســور يف 
رئاسة  من  الشعيبي  عبدالجليل  االقتصاد  علم 

املنطقة الحــرة ، وعيدروس الزبيدي محافظًا 
 ، النفط  لعدن وعبدالســالم حميد من رشكة 

واللواء شالل عيل شايع من امن عدن .
 من االخــر االنتقايل وفــر عليهم الجهد 
واقال مللس اثنني مدراء مديريات من الضالع .

ولكــن يظل الجني برأس الرشعية اســمه 
"الضالع" ومن الصعــب ان يخرج حتى ولو 

استحرضوا كل القارئني  إلخراجه.
الحمــالت االعالميــة التــي شــنت عىل 
املسؤولني بعدن املحســوبني عىل الضالع لو 
كانت  يف جمــل ملا تحمــل  والزالت الحملة 
مســتمرة .. تحاول الرشعيــة بل وترص عىل 
تقزيم نفســها بدخولها يف مهاترات اقل ما 

يقال عنها بانها سخيفة  ومقززة.
الدولة ال تبنى باألحقاد وال السلطه تستمر 

من فشل اىل فشل .

اتركوا  نصيحة 
يف  التفكر  قليال 
يف  رمبا  الضالع 
مشــواركم   آخر 
تنجــزون  يشء، 
فيه  تحرتمــون 
اقل  عىل  انفسكم 

تقدير..
النفط اىل جيوبكم وليــس اىل الضالع .. 

البنك تحت خدمتكم وال عالقة للضالع به .
املناصــب الســيادية وااليراديــة انتم من 
حولتوهــا اىل ملكية خاصــة وليس للضالع 

مكانا فيها .
اكربوا بحجــم الدولة ان كنتم تعرفون ماذا 

تعني الدولة !!

القوات  وإنهــاك  الجنوب،  إن محاوالت غــزو 
املســلحة الجنوبية من خالل إشعال عدة جبهات 
قتاليــة يف وقت واحــد من قبل أعــداء الجنوب 
لن ُتفلح، ولن تجدي نفًعا، وذلك لســبعة أســباب 

رئيسية، وهي كالتايل:
1/ إن قواتنا الجنوبية مدربة تدريًبا عالًيا عىل 
خوض معارك طويلة األمد، وهو ما يسمى يف عامل 
الحروب مبصطلح "النفــس الطويل"، وهذا األمر 
أثبتته قواتنا الجنوبية الباسلة خالل الفرتة املاضية 
يف معاركها ضد األعداء يف محافظة الضالع وأبني 

والساحل الغريب والصبيحة وغرها من الجبهات.
2/ ميتلك جنود قواتنا املسلحة الجنوبية عقيدة 
وطنيــة صلبة، وروح قتالية رشســة، وهذا األمر 
أثبتته قواتنا خالل حرب عام 2015م، عندما واجهة 
ابطالنا ميليشــيا الحويث، وأتبــاع صالح، اللذين 
امتالكا، حينذاك، ترســانة عسكرية كبرة، ودعم 
عسكري هائل، يف حني مل يكْن ميتلك ابطالنا يف 
املقاومة الجنوبية سوى بعض األسلحة الشخصية 
قبل أن تقدم دول التحالف العريب دعًم للمقاومة 

الجنوبية، ورغم ذلك انترصت املقاومة 
بفضل  وجيزة  فــرتة  خالل  الجنوبية 
الوطنية،  العقيدة  الله تعاىل، وبفضل 
املقاومة  يف  البطالنا  القتالية  والروح 

الجنوبية.
3/ الجنوبيون، غر املنخرطني يف 
لدعم  مســتعدون  العسكري،  السلك 
أي  الجنوبية يف  املســلحة  القــوات 
للدعم  الجنوبية  قواتنــا  تحتاج  وقت 
البرشي، وهذا األمر لن تلجأ له قواتنا 
الجنوبيــة إال إذا تكالب جميع األعداء 
يف خندق واحد ضد الجنوب، وقد بدأ 

ذلك التكالب يظهر للسطح.
الجنوبية قيادات  4/ متتلك قواتنــا املســلحة 
عســكرية بارزة متتلك بــاع طويل يف الســلك 
العسكري، وهو األمر الذي سيسهل مهمة القوات 
الجنوبيــة يف مواجهة األعداء مــن خالل وضع 

الخطط العسكرية املُحكمة، والنوعية.
5/ هذا الســبب اعتقد بأنُه أهم سبب يف عدم 

قدرة أي عدو من غزو الجنوب مجدًدا، 
واملتمثل بالتكاتف، والتوحد الجنويب، 
والدعم الشعبي الكبر الذي تحظى به 
القوات املسلحة الجنوبية، وهو عامل 
رئييس يف انتصارات القوات املسلحة 
الجنوبيــة، ويجب من رفــع وترته 

خالل الفرتة القادمة.
6/ أما هذا السبب فيعترب الصخرة 
التي تتحطــم عليها أطــمع الغزاة، 
أي جنويب )كبار  واملتمثل بعدم قبول 
يف الســن، رجال، شــباب، نســاء، 
أطفــال(، بعــودة أي احتالل ألرض 
يف  التضحيات  وسيقدمون  الجنوب، 
ســبيل التصدي ألي غزو ضد الجنــوب، وهذا ُيعد 

عامل مهم يف التصدي ألي أطمع ضد الجنوب.
7/ أخًرا، قناعة كل جنويب وجنوبية بأن النرص 
سيكون حليف قواتنا املســلحة الجنوبية الباسلة 

بإذن الله.

األمناء/خاص:
قال وزيــر الخارجية األمرييك مايــك  بومبيو، إن 

العالقات بني دولة اإلمارات والواليات املتحدة عميقة.
وأضاف  بومبيو، خالل انطالق الحوار االسرتاتيجي 
بني اإلمارات والواليات املتحدة :"رشاكتنا مع اإلمارات 

تشمل السياسة ومحاربة اإلرهاب واالقتصاد".
وأشار  بومبيو، إىل أنهم سيناقشون التطورات يف 

ليبيا واليمن خالل الحوار االسرتاتيجي مع اإلمارات.
وتابع  بومبيو:" سنعمل مع اإلمارات عىل مواجهة 

العديد من التحديات اإلقليمية والدولية".

صورة وتعليق
الطالب محســن فضل الســيد من ابناء الضالع مديريــة جحاف.. مت تكرميه 
مــن قبل فخامــة الرئيس املصــري عبدالفتاح السيســي بعد ان احــرز الترتيب 
األول علــى مســتوى الدفع بني طــاب جميع الدول يف الكليــة احلربية املصرية  

رفعت الرأس وفيك ويف امثالك نفخر.

www.alomanaa.net
الخميس 22 أكتوبر 2020م - املوافق 5 ربيع األول 1442هـ

المقال االخير

الوقوف أمام فصول تقنية شــعب الجنوب منذ 
اعالن الوحدة يف 22 مايو 1990م، مع الشــمل 
وحتى يومنا هذا ستجدها تلغي بعضها وستجدها 
استخفافا لعقول الناس.. منذ البداية واجه الجنوب 
حربا عىل ابنائه وخاصة العسكر ودخلت الدراجة 
النارية عىل الخط وعىل مدار الســاعة وكلها تنفذ 
اعمل اغتياالت تســتهدف الجنوبيني ويعقب كل 
عملية بالغ بأن القاعدة )وعىل لسانها( انها اغتالت 
فالنا وفالنا وفالنا من الضبــاط، أي ان مخابرات 
اجنبية عرب مخابــرات محلية وراء ذلك او بالعريب 

الفصيح وباملخترص املفيد أن CIA وراء ذلك.
أن االغتيــاالت منذ عام 1990م،  للنظر  الالفت 
وحتى عام 2020م، مل تســتهدف واحدا سواء من 
حاشــد او بكيل، بل ومن حروب صعدة الستة مل 
تتحرك دراجة ناريــة واحدة لتطلق النار عىل فالن 
او فلتان الصعداوي ويانار كوين بردا وسالما عىل 

الحوثيني وعىل الشمليني عامة.
حسم الشمليون رصاعهم مع الجنوبيني يف 7 
يوليو 1994م، وتحقق للشمل نرص عىل الجنوب 
بفضل جنوبيني خرسوا معركتهم مع اشــقائهم 
الجنوبيــني يف 13 ينايــر 1986م ودخلت قضية 
الجنوب دهاليز مالعيب استخبارية منها ما سمى 
مؤمتر الحوار الوطني بالدوالر االمرييك او مؤمتر 
الضحك عىل الدقون الجنوبية وكلها تدور يف نفس 

الدهاليز.
يا مسرت جريفيث انت سيد العارفني ان انتخاب 
هادي رئيســا يوم 21 فربايــر 2012م كان فصال 
جديدا يف الرصاع الجنــويب الجنويب الذي تراكم 
واالنتقايل وهكذا ســارت  الرشعية  وافرز قوتني 
االمور يا مســرت جريفيث من يسء إىل أسوأ ومن 

غامض ألكرث غموضا.
اثنــاء زيارتك  طالبك املؤمتريــون يف صنعاء 
األخرة بالكشف عن جثة عيل عبدالله صالح الذي 
قيل انه اغتيل يف 4 ديسمرب 2017م، ومل يظهر أي 
جديد للرأي العام وسيظل األمر مكتوما حتى قيام 
الساعة يا مســرت جريفيث ، اما سؤال الجنوبيني 
املوجه لك انهم يريدون معرفة مصر رواتب خمسة 
اشــهر من عام 2017م، والتي مل تدفع ملستحقيها 
من العســكريني واألمنيني وهناك أشــهر اخرى 

الحقة مل تدفع ايضا.
يا مسرت جريفيث انت سيد العارفني بأن النظام 
االداري واملــايل يف عــدن كان ارقــى نظام عىل 
مستوى الرشق االوســط وذلك بفضل الله وفضل 
ادارة الزمــن الجميل، زمــن االدارة الربيطانية يف 

عدن.
من الف باء األمور املالية يف عدنان الباب األول 
من امليزانية باب مقدس ال ميكن تجاوزه او يترصف 
فيه ومل تعرف عدن حجب الرواتب اال يف الخمسة 

االعوام االخرة بفعل فاعل استخباري خارجي.
ســؤال عدن يا مســرت جريفيث : كم اجميل 
األشــهر املســتحقة املحجوبة عن املســتحقني 

العسكريني واألمنيني ؟
اموال الرواتب املحجوبة دخلت بطون مسؤولني 
يف كال من عدن والرياض فأفصحوا لنا يا مســرت 
جريفيث عن اســمء ســمك القرش الذين ابتلعوا 

الرواتب ؟
أكون شاكرا يا مســرت جريفيث لو أجبتم عىل 

السؤالني املقدمني من صنعاء وعدن !

جنيب محمد يابلي

مستر جريفيث أمام 
سؤالين موجهين من 

صنعاء وعدن

بومبيو: شراكتنا مع اإلمارات تشمل 
السياسة ومحاربة اإلرهاب واالقتصاد

عدنان الأعجم

عالء عادل حن�ش


