
االنتقايل  مع  مقاتال  شــاهدتم  هل 
انضم للحوثيني؟

هل شاهدتم سالحا كان مع االنتقايل 
واستوىل عليه الحوثيون؟

هل شــاهدتم قوات االنتقايل تسلم 
منطقة للحوثيني؟

هل شاهدتم خيانة من االنتقايل؟
ولكن كل هذه الصفات شهدناها يف 

الرشعية وجيشها اإلخواين.

كتــب/ شــايف محمد 
الحدي

النــادرة  الصــور  مــن 
محمد  الراحل  العــريب  للزعيم 
القدوة،  عبدالــرؤوف عرفــات 
بـ»يــارس عرفات«،  املعــروف 
وُيكّنى باســمه الحــريك »أبو 
عامر«، رئيــس منظمة التحرير 

الفلسطينيَّة.
يف  له  التقطــت  الصورة 
1982م  عام  الدويل  عدن  مطار 
بعــد خروجــه مــن العاصمة 
النهيار  نتيجة  بريوت،  اللبنانية 
وقــف إطالق الناِر الــذي أقرّته 
الحصار  املتحــدة وانتهى  األمم 
التحريــر  منظمــة  بخــروج 

ة من لبنان. ة بالقوَّ الفلسطينيَّ
ويظهــر بجانــب الزعيم 
يــارس عرفات، الراحــل العميد 
ركــن/ عــي بن عــي محمد 
الخيــي، مديــر مكتــب قائد 
ــة والدفاع الجوي  يَّ القوى الجوِّ
الدميقراطية  اليمن  بجمهورية 
ة، كام حدثني املرحوم  الشــعبيَّ
عي الخيي عند تدوين وأرشفة 
ة قبل وفاته  يَّ ات الجوِّ تاريخ القوِّ
األول/أكتوبر  ترشيــن   11 يف 

2012م.

أي محلــل ســيايس 
الخارطــة  محايــد يقــرأ 
احداث  خالل  من  السياسية 
شقرة , سوف يخرج بنتيجة 
واحدة ان املستفيد من اتفاق 
الرياض هو الرئيس هادي و 

الجنوبيني املؤيدين له.
الشــاملية  القــوى 
التابعــة للرشعيــة تــرى 
ســوف  الرياض  اتفاق  ان 
املادية  االمكانيــات  يهيئ 
و العســكرية, لنقل الحرب 
من شقرة وشــبوة باتجاه 
صنعــاء وهذا مــا ترفضه 
فرع  اليمنيــة  الرشعيــة 
سنوات  خمس  منذ  الشامل 
و تــرى افشــاله فرصــة 

الجنوب  عــى  لالنقضاض 
شــاملية  جنوبية  بأدوات 

مشرتكة .
مصلحة  مــن  لهــذا 
اليمنية  الرشعيــة  جنوبيو 

املتاحة  الفرصة  اســتثامر 
 , التحالف  دول  وفرتها  التي 
مع  واالتفاق  هادي  للرئيس 
الجنويب  االنتقايل  املجلس 
عن  بعيدًا  جنوبية  برشوط 

الرشوط الشاملية.
الخالصة:

عــى أبنــاء الجنوب 
الوقوف صفــًا واحدًا خلف 
ارض  عى  الذاتيــة  االدارة 

الواقع دون تأخري.
يا  كالمــي  تذكــروا 
ان  الرشعيــة  جنوبيــو 
الضحية يف معركة شــقرة 
هم انتم ال سواكم فارفضوا 

أي رصاع يف أبني.

www.alomanaa.net
الثالثاء -  ١٤ يوليو ٢٠٢٠ م- املوافق ٢٤ ذو القعدة ١٤٤١ هـ

المقال االخير

ال نقف مــع املجلــس االنتقايل الجنــويب كونه 
مؤسســة، بل نقف معه، وســنظل، باعتباره مرشوعا 
جنوبيا وطنيا هو الســبيل األنجع ألبنــاء الجنوب إىل 
تحقيق هدف شهدائنا األبطال وجرحانا امليامني، املتمثل 
يف اســتعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة عى حدود 

ما قبل 21 مايو / أيار 1990م.
إن االنتقــايل الجنويب يعترب اليــوم ممثل الوطن 
والشعب، وال مجال للتهاون يف ذلك، ومن لديه مرشوع 
آخر فليقدمه للشعب، والشــعب هو من سيحكم وليس 
أنا أو غريي، مع وضع اعتبار أن شــعب الجنوب شعب 
واٍع وُمدرك لكل ما يدور حوله، ولن يستطيع أحد خداعه 
مبشــاريع واهية غرضها إعادتنا إىل بــاب اليمن لكن 

بطريقة دبلوماسية محرتمة.
الدولة،  املؤمنني بحق اســتعادة  الجنوب،  أبناء  إن 
يدركون جيًدا أهمية وجود املجلس االنتقايل الجنويب، ال 
سيام يف هذه املرحلة املفصلية، وذلك لعدة أسباب، أهمها 
أن الجنوبيني يعلمون متاًما أن قيادات املجلس االنتقايل 
وعى رأسهم الرئيس عيدروس قاسم الُزبيدي جاءت من 

ساحات النضال، ولها تاريخ نضايل معروف.
إرصار الرشعيــة اليمنية عى أن يكــون للقضية 
الجنوبية ممثلون كرث هدفه متييع قضية أبناء الجنوب، 
باالنتقايل كممثل لقضية  التمســك  لذا فإن  وتشتيتها، 
الجنوب أمر مهم للغاية يف هذه املرحلة التاريخية، مامل 
فإننا سندخل يف دوامات ســتجعل من قضيتنا قضية 

معقدة ُيصعب حلها نهائًيا بسبب كرثة املمثلني لها.
ختاًما أقول: إن شــوارع العاصمة الجنوبية عدن، 
وكل شــوارع محافظات الجنوب ممتلئة عن بكرة أبيها 
بلوحــات تحمل صور الشــهداء األبطــال الذين وهبوا 
حياتهم من أجل االنتصار للقضية الجنوبية يف سمفونية 
نضاليــة خالدة ال تجدها يف أي بقعة عى األرض إال يف 
أرض الجنوب الحرة، فقســاًم مبن أحل القسم إن كافة 
أبناء الجنوب لن يفرطوا بقطرة دم واحدة، وسينترصون 
لقضيتهم الوطنيــة الجنوبية العادلة التي ســقط يف 
ســبيلها آالف الشــهداء، وُجرح مثلهم وأكرث، حتى لو 

واجهوا العامل أجمع، سينترصون بإذن الله تعاىل.
رحم الله شهداء الجنوب امليامني، وشفى الله كافة 

جرحانا األبطال، والنرص للجنوب.

عالء عادل حنش

االنتقالي الجنوبي.. 
مشروع وطن

علي الزامكي

الفرصة ال تتكرر مرتين يا جنوبيو الشرعية

»عرفات والخيلي« وراء كل صورة حكاية

هذا هو منزل العميد األزرقي "أبو الشهداء الثالثة"

أعجميات

األمناء / خاص :
كشف الصحفي نبيل سبيع، عن بيع 
فيــال يف صنعاء لقيادي حويث يف وزارة 
الدفــاع مببلغ خيايل يصــل إىل حواىل 
مليــون دوالر، بالتزامن مــع أحدث نداء 
العاملي  األغذية  برنامج  أصدره  إنســاين 
التابع لألمم املتحدة حذر فيه من مجاعة 

وشيكة تهدد 20 مليون ميني.
ونرش الصحفي ســبيع عى حائطه 
يف الفيس بوك، صورة للفيال املشــرتاة، 
وعلــق عى ذلك قائــال "فيال يف صنعاء 
بيعــت لقيادي حــويث يف وزارة الدفاع 

بحوايل مليون دوالر!".
مســرية  زمن  يف  "فيال  وأضــاف: 
امَلْفَسَدة  مســرية  واإلفســاد،  الفســاد 
اإلماميــة! فيال يف زمــن املجاعات التي 
تعصف باليمنيــني! فيال يف زمن انقطاع 
الرواتب والُســُبل واألمــل! فيال يف زمن 
الحرب، فامذا ســيبنون يف زمن رخائهم 
واستقرارهم واســتتباب األمر لهم؟! لكم 

أن تتخيلوا إن استطعتم! أنا ما قدرت".

قيادي حوثي يشتري فيال 
بمليون دوالر

الضالع / خاص:
أظهرت صــور ملنزل العميد محمد حــامدي األزرقي، والد ثالثة 
شهداء استشهدوا خالل املعارك ضد مليشيات الحويث، واثنني آخرين 
جريحان، وتســكن أرسة املناضل حامدي يف قريــة الحبلة مبديرية 
األزارق وتعاين من ظروف معيشــية صعبة وتســكن يف أحد املنازل 

القدمية التي أصبحت معرضة لالنهيار.
قدمت أرسة املناضل محمد أحمد حامدي ثالثة شهداء من أبنائها، 
وهم: الشــهيد بالل، وعي، وآخرهم الشــهيد عمر الذي استشهد يف 

جبهة الفاخر االسرتاتيجية شامل غريب الضالع قبل أيام.
 ثالثة شهداء تقدمهم أرسة املناضل محمد حامدي، مع العلم أن 

األخوين اآلخرين جريحان، وهم عبده وبكر محمد حامدي.  
نناشــد قيادة التحالف واملجلس االنتقايل الجنويب بتكريم هذه 
األرسة التي قدمت فلذات أكبادها يف ســبيل الوطن وسحب ما تبقى 

من أوالدها من الجبهات واالهتامم بهم.


