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»األمناء« تقرير/ عـــالء عــــادل حـــنش:

ُيدرك كل جنويب وجنوبية حساسية املرحلة التي 
اتخاذ  اليوم، وأهميتهــا، وخطورة  الجنوب  بها  مير 
أي قــرارات قد تكون عواقبهــا وخيمة عىل الجنوب 
وقضيته وشعبه وقواته املسلحة، لكن ما ال يجب أن 
نغفله، أو نجعله ضمن أي حسابات سياسية ُمعقدة 
)مرتبات أبطــال قواتنا املســلحة الجنوبية(، الذين 
أوشــكوا عىل الدخول يف الشــهر الخامس دون أي 
مرتبات ُتذكر، فالحســابات السياسية ُمعقدة للغاية، 
وتكــون خطرية عندما تكون فيهــا أطراف عديدة ال 
تضمر للجنوب وشعبه وقوته أي خري، ويدخل ضمن 
حســاباتها رصف مرتبات قوات ُتقاتل بكل بســالة 

أعداًء عدة وليس عدًوا واحًدا فقط.
أبطال قواتنا املسلحة الجنوبية يسطرون مالحم 
بطولية قلَّ نظريها يف أي بقعة يف املعمورة بأكملها 
وهم بال مرتبات، وأرسهم وأطفالهم يعانون شــظف 
قساوة الحياة املعيشية، ال سيام مع ارتفاع األسعار 
يف كل الجوانــب، ورغم ذلك فأبطالنــا يف القوات 
املســلحة الجنوبية يقدمون تضحيات عظيمة ألجل 
هدف واحد رســمه كل جندي يف عقله وقلبه وفكره 
منذ الصغر وهو الدفاع عــن أرض الجنوب الطاهرة 
يف أي ظرف كان، وتحــت أي تعقيدات كانت، حتى 
اســتعادة الدولة الجنوبية الفيدرالية كاملة السيادة 
عىل حدودها الجغرافية والسياسية املعرتف بها دولًيا 
1990م، وعاصمتها األبدية،  21 مايو/أيــار  ما قبل 

واألزلية )عـــــدن(.

انتصارات ومعاناة
يشــاهد العامل بأرسه االنتصارات التي يحققها 
أبطال قواتنا املسلحة الجنوبية ضد ميليشيا الحويث 
املدعومة إيرانًيا، وميليشــيا اإلخوان املدعومة دولًيا، 
وضــد التنظيامت اإلرهابية، وهــي انتصارات تعمد 
يعانونها من  التــي  األبطال رغــم معاناتهم  بدماء 

انقطاع املرتبات.
املســلحة  القوات  التي تحققها  فاالنتصــارات 
الجنوبية تأكيد رصيح أن املعانــاة تولد القوة، ولن 
تكون املرتبات أغىل من الوطن، أو تكون مســاومة 
للتخيل عن الوطن الجنويب أو قضيته العادلة، وهي 

رسالة شديدة اللهجة للجميع.

عقيدة وطنية صلبة
املسلحة  القوات  تسطرها  التي  البطولية  املالحم 
الجنوبيــة تؤكد عىل العقيــدة الوطنية الصلبة التي 
يتحلون بها يف ظل الظــروف الصعبة التي ميرون 
بها، فأبطالنا يدركون أن قضية الجنوب قضية وطن 
ودولة وهوية وشــعب، وال حل لألزمــة دون إنفاذ 
إرادة شــعب الجنوب، وأي تجاوز لهــا ميثل تجاوًزا 
ألهم أسس وموجبات وأركان السالم، فال سالم بدون 
الجنوب، ولن تكون املرتبات عائًقا للتخيل عن قضية 

آالف الشهداء والجرحى واملعتقلني.
صحيح أن األعداء يرتبصون بشــدة خبيثة، لكن 
األعداء ال يعلمون أن أبطال قواتنا املســلحة الجنوبية 
البطلة ســيقاتلون حتــى الرمق األخــري، فأبطالنا 
امليامني ميتلكون عقيدة قتاليــة وطنية صلبة، ولن 
تثنيهــم تأخر املرتبات عن الدفاع عن أرض وشــعب 
الجنــوب الحر، لكن مع ذلك يجــب حل أزمة مرتبات 
القوات املسلحة الجنوبية بأي طريقة كانت، وبأرسع 

وقت ممكن.

احسبوها صح..!
عىل كل القيادة السياسية والعسكرية الجنوبية، 
ممثلة بالرئيس القائد عيدروس قاسم الُزبيدي، رئيس 
املجلس االنتقــايل الجنويب، القائــد األعىل للقوات 
املســلحة الجنوبية، نائب رئيــس املجلس الرئايس، 
أن تحســب خطورة انقطاع مرتبات القوات املسلحة 
الجنوبية بشــكل صحيح، ومن كل الجوانب، وبدقة 

عالية.
فال شــك أن أبطال القوات املســلحة الجنوبية، 
وكل أبناء الجنوب، يعلمــون متاًما، ويدركون يقينا، 
الضغوطــات التي يعانيها الرئيــس القائد عيدروس 
الُزبيدي، وتحملــه كل صغرية وكبرية تخص الجنوب 

وشــعبه وقواته وأرضه، إىل جانــب الرصاع العظيم 
الذي يخوضه عربًيا ودولًيا لفرض القضية الجنوبية، 
ل  واســتعادة دولة الجنوب كاملة السيادة، وما تحمَّ
وصرب شعب الجنوب، ومعه القوات املسلحة الجنوبية، 
عىل الوضع املعييش الصعــب، وانقطاع املرتبات، إال 
إلدراكه بثقل املسؤولية التي تحملها الرئيس الُزبيدي.

البسالة والفدائية التي يســطرها أبطال القوات 
املسلحة الجنوبية وهم بدون مرتبات يف حربهم عىل 
كافة املستويات ســواٌء يف مواجهة ميليشيا الحويث 
املدعومــة إيرانًيا، أو يف التصدي مليليشــيا اإلخوان 
ُيثبت  التنظيــامت اإلرهابية،  املدعومة دولًيا، أو ضد 
الجنوبية  املســلحة  القوات  أبطالنــا يف  أن  حقيقة 
املرتبات، وهو إخضاع  انقطاع  يدركون مغزى وهدف 
الجنوب لحســابات سياســية تكون فيهــا القضية 
الجنوبية مهمشــة، لذا فهم يلوذون بعزمية فوالذية 
عن أرض الجنوب وهم يعانون قســاوة الحياة، وهذا 

تعبري عظيم عن حب الوطن الجنويب.
القوات  انقطاع مرتبــات  وما ييش إىل خبــث 
الحويث عىل ميناَئ  الجنوبية تزامن هجوم  املسلحة 
والنشــيمة بشــبوة، وهجوم  الضبــة بحرضموت 
اإلرهاب عىل مواقع القوات املسلحة الجنوبية بأبني، 

والتحركات الخبيثة واملشبوهة مليليشيا اإلخوان.
أبطــال قواتنا املســلحة الجنوبية بــال مرتبات 

للشــهر الرابع عىل التوايل، ويوشكون عىل الدخول 
يف الشهر الخامس، ونحن يف مرحلة مواجهة أعداء 
ُكرث، وأطراف عديدة محلية ودولية ال تريد للجنوب أي 
األعداء وهم  أبطالنا األشاوس  خري.. فكيف سيواجه 

بال مرتبات؟
قضيــة انتظــام رصف مرتبات أبطــال القوات 
املســلحة الجنوبية قضية أساسية ومهمة وخطرية 
يف ذات الوقت، وحلها بشــكل جذري أصبح يف غاية 

األهمية والرسعة.
عىل الرئيس القائد عيدروس الُزبيدي فرض األمر 
عىل الواقع، فسلطة الشعب والشارع بجانبه، وجيش 
الجنوب خلفه ســيدافع عن أرضه بكل بســالة، ولن 
يقبل بالعبودية، فكل جنويب وجنوبية تحت أمرك أبا 

قاسم.

جهود كبرية
وقالت مصادر خاصة بأن هنــاك جهوًدا كبرية 
بالرئيس  الجنوبية ممثلة  السياســية  القيادة  تبذلها 
القوات  مرتبــات  لرصف  الُزبيدي  عيــدروس  القائد 

املسلحة الجنوبية.

مؤامرة مفضوحة
مؤامرة اســتمرار انقطاع مرتبات أبطال القوات 

املســلحة الجنوبيــة مفضوحة، وخطــرية يف ذات 
الوقــت، خصوًصا يف ظــل تكالب األعــداء الثالثة 
)الحويث، واإلرهاب، واإلخــوان( ضد الجنوب، بدعم 

دويل مفضوح بال أدىن شك.
لذا يجب التصدي لهذه املؤامرة بحزم وقوة وذكاء 

ودهاء، وإفشالها.

رسائل لدول التحالف العريب
ال أحد ينكــر ما قدمتــه دول التحالف العريب - 
بقيــادة اململكة العربية الســعودية، ودولة اإلمارات 
العربية املتحدة - من دعم للجنوب وقواته، لكن ما ال 
يجب عىل دول التحالف التغايض عنه مرتبات القوات 
الوحيدة التي انترصت لعاصفة الحزم، ومبادلة الوفاء 

بالوفاء.
عىل التحالــف إدراك خطورة اســتمرار انقطاع 
مرتبات القوات املســلحة الجنوبية، فالهدف هزمية 
القوات الوحيدة التي تلقن ميليشــيا الحويث الهزائم، 
وذلك بهــدف الوصول إىل دول الخليج دولة تلو دولة، 
فالقوات املســلحة الجنوبية تعترب خط الدفاع األول 
عن أرض الخليج، وهزميتها ســيكون هزمية للخليج 
أواًل وأخرًيا، أما الجنوبيون وقواتهم املســلحة البطلة 
فســيقاتلون حتى آخــر قطرة دم للدفــاع عن تراب 
أرضهم الجنوبية الطاهرة دون مباالة بأي دولة أخرى.

 • أبطال قوات الجنوب المسلحة بال مرتبات للشهر الخامس.. إلى متى؟

 • لماذا ال يجب وضع مرتبات القوات الجنوبية ضمن أي حسابات سياسية ُمعقدة؟

 • قوات ُتقاتل ببسالة وتنتصر على أكثر من عدو وهي بال مرتبات!

• كيف قهرت عقيدة جيش الجنوب الوطنية الصلبة الظروف؟

• ما خطورة استمرار انقطاع المرتبات؟ وكيف ُتعد تلك القوات خط الدفاع األول عن الخليج؟

• كيف سيواجه أبطالنا األشاوس األعداء وهم بال مرتبات؟ وبماذا يجب التصدي لهذه المؤامرة؟

“األمناء” تدق ناقوس خطر استمرار انقطاع مرتبات القوات املسلحة اجلنوبية يف ظل تكالب األعداء على اجلنوب..

انت�سارات ومعاناة.. القوات امل�سلحة اجلنوبية ت�سطر اأروع مالحم الوفاء


