
كتب/علي سالم بن يحيى
وعينــن  مكلــوم،  بقلــب 
دامعتن، شــاهدت صورة الطفل، 
وهــو يحمــل أســطوانة الغــاز على 
تعودنــا  دام  مشــهد  وهــو  ظهــره، 

عليه يف وطن املكلومن.
يــا بني.. جهادك، ومالبســك 
عنــواٌن  حافيــا،  واملشــي  الرثــة، 
لعزتــك وشــموخك، وليــس دليال 

على الفقر والفاقة واحلاجة.
وكــدك،  وجــدك  بكفاحــك 
ترســم صورة عزة نفس، ال توجد 

عند كبار الوطن ولصوصه.
صورتك دليل إدانة )للكوارث 
بهــا  ابتالنــا  التــي  البشــرية( 
يحكمــون  وهــم  القديــر،  املولــى 
ويتحكمون مبصائر شعب أشرف 
وأنبــل وأطهــر منهــم منــذ أزمــان 

متوارثة.
أال تًبــا وســحًقا لــكل مــن أوصــل النــاس إلــى حافــة املقبــرة قهــًرا 

وكمًدا، وهم يف قصورهم وجنات نعيمهم ال يشعرون.

تنوه صحيفة "األمناء" للقراء الكرام بأنها ســوف حتتجب عن اإلصدار ابتداًء من هذا 
العدد على أن تعاود اإلصدار مجدًدا بعد إجازة عيد األضحى املبارك.

ومبناســبة قــدوم عيــد األضحــى املبــارك تتقــدم هيئة حتريــر صحيفة "األمنــاء" لقرائها 
ومحبيهــا ولكافــة أبنــاء الشــعب اجلنوبــي بأجمل التهاني والتبريكات، ســائلن اهلل أن يعيده 

علينا سنن عديدة.. وكل عام وأنتم بخير.

 18 الســبت 
2020م  يوليــو 
وساحة  )زماًنا(، 
يف  الحريــة 
املكال،  معشوقتنا 
عاصمة حرضموت 
توافد  )مكاًنــا(، 
الســاحة  عــى 
اآلالف  عــرات 
للعــامل  ليعلنــوا 
لإلدارة  تأييدهــم 
ويعلنوا  الذاتيــة 
إلساءات  رفضهم 
الرعيــة اليمنية 
النخبة  قوات  ضد 

الشبوانية.
متيزت مليونية الســبت بحضور غري 
مســبوق تأييًدا وتلبية لدعــوة االنتقايل، 
ووضعــت املليونية النقــاط عى الحروف 
والتاريخ  الجغرافيــا  حرضمــوت  بإعالن 
والثقافــة واألدب والصحافة وبرزت حالوة 
حرضمــوت عندما أطلقت املليونية اســم 
"املجلس االنتقــايل ميثلنا واتفاق الرياض 

مطلبنا".
رأينا  برزت حالوة حرضمــوت عندما 
الســاحل والوادي والصحراء يف ســاحة 
الحريــة بالحارضة املــكال، وتجلت عظمة 
حرضموت األرض ومســاحتها )155( ألًفا 
و376 كيلومرتا مربعا وتعادل هذه املساحة 
حوايل 70% من مساحة الجمهورية العربية 

اليمنية.
برزت حالوة أخرى يف ملحمة املليونية 
الحرضمية مع حضــور الجهبذ الكاريزمي 
اللواء/ أحمد سعيد بن بريك، وبيت بريك من 
التاريخ الحرضمي، ودخل  الحكم يف  بيوت 
اللواء بــن بريك التاريــخ يف مواقع عدة، 
انتزع اعرتاف الرفــاء املقرين باالحرتام، 
فقد برزت حالوته يف أركان القوات املسلحة 
قيــادة محافظة حرضمــوت، حيث  ويف 
كشف املستور من مامرسات القوى املتنفذة 
الشامل،  شامل  من  وقبلية  عسكرية  لقوى 
وبرزت حالوته يف مليونية الســبت عندما 
ألقى كلمة تاريخية وضعت الرأي العام يف 
أمام عدالة  الخارج  العام يف  والرأي  الداخل 
قضية الجنــوب.. إنها حالوتك يا أبا عصام، 

وهنيًئا لك تلك الحالوة.

األمناء/خاص:
تويف ظهر األحد املهندس أنيس عبدالله شــوطح، أحد 
أبرز الكوادر يف وزارة الرثوة السمكية يف عدن، والذي أطلق 

عليه "عاشق الجنوب وعدن".
وعاىن الراحل أنيس شــوطح من املرض وخضع للعالج 
منه، حيث أجرى عملية جراحية معقــدة يف الهند عاد عى 

إثرها إىل الوطن ملواصلة مرحلة االستشفاف.
يعد أنيس شــوطح من أبرز املنافحني املكافحني يف مســرية الثورة السلمية ونرصة 
القضية الجنوبية عى طريق اســتعادة الدولة عرب الصحف واملواقع اإلخبارية وشــبكات 

التواصل االجتامعي حتى آخر رمق يف حياته األحد.
ويعد الراحل أحد البارزين يف كتابة املقالة يف الكثري من الصحف املواقع اإللكرتونية.

رحم املوىل تعاىل أنيس شوطح وطيب ثراه وأســكنه الجنة وألهم أهله وذويه الصرب 
والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

تنويه

www.alomanaa.net
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المقال االخير

مل يكــن القلق الــذي راود البعض بخصوص 
الجنويب  االنتقايل  للمجلــس  املؤيدة  املهرة  فعالية 
واملطالبة باإلدارة الذاتية يوم السبت )2020/7/25م 
( نابعًا من التشكيك أو عدم الثقة بانتامء أبناء املهرة 
إىل قضية الجنوب والهوية الجنوبية، لكن مربر هذا 
القلق كان ينبع من إدراك التعقيدات املحيطة بالحياة 
السياســية يف هــذه املحافظة الجميلــة األصيلة 
النبيلة، وأبرز هذه التعقيدات تتمثل يف وقوع معظم 
مســاحات محافظة املهرة ومدنها تحت ســيطرة 
القوات الوافدة مام وراء مــأرب، فضاًل عن تفريخ 
"الحوثية،  وصفاتها  مسمياتها  مبختلف  املليشيات 
اإلخوانيــة، وجامعات تجار الســالح واملمنوعات 
واملهربــات" فضال عــن نفوذ جامعــات املصالح 

وعصابات الفساد "الرعي وغري الرعي".
التعقيدات  ومعها  املرتســخة  التعقيدات  تلك 
املفتعلــة لو كانت يف محافظــة ذات أربعة مليون 
لحالت دون تجمع مئات الناس يف فعالية جامهريية 
يعرتض عليها كل النافذين يف املحافظة وال يتمسك 
ل إال من إراداتهم، لكن املهرة  بها إال املواطنون الُعــزَّ
فعلتها وهي ذات املســاحات املرتاميــة والدائرتني 

االنتخابيتني الوحيدتني.
أحد الزمالء أعضــاء مجلس النواب من إحدى 
املحافظــات ذات املاليني، التــي يتعايش ويتعاون 
اإلخوان والحوثيون ويتقاسمون النفوذ فيها، سخر 
من صور فعالية مهرجــان املهرة قائال: "هذا العدد 
ميكن أن نجمعه عندنا مــن مركز  انتخايب واحد"؛ 
لكن الزميل نيس أنه ال ميكن تجميعهم ال من مركز 
وال من عرين دائرة انتخابية؛ ألنهم ليك يتجمعوا 
ال بد أن يستأذنوا املرف الحويث أو املندوب اإلخواين 

أو هام معًا.
املهــرة مل تكــن ولن تكــون اســتثناًء بني 
الستة  مباليينها  الجنوبية  املحافظات  شــقيقاتها 
واملستقبل  واملصري  الجنوبية  بالهوية  املتمســكني 
الجنــويب الحر املســتقل، بل لقد جــاء مهرجان 
الغيضة ليقول للواهمني واملســتزرعني واملفرخني 
وأصحاب املشــاريع املشــبوهة: إن املهرة جنوبية 
الهوى والهويــة، وإنها جزًءا مــن الجنوب الكبري 
الجنوب، وأن ما  ومرتبطة مصرييا مبســتقبل كل 
يخص الجنوب يخص املهرة وما يخص املهرة يخص 

ا. الجنوب خريًا كان أم رشَّ
نعم لقد بذل العابثون واملعطلون والبائســون 
ووكالء مشــاريع البيع والراء مبستقبل الجنوب، 
بذلوا جهــودًا كبرية ودســائس ومكائد أكرب منها 
وأموااًل أكرب من األكرب لكن كل هذا مل يكرس اإلرادة 
الجنوبيــة املتأصلة يف وجدانــات ووعي وعقول 

ومشاعر املهريني واملهريات.
الجنوب  املهرة ـ خصوم كل  سيحتاج خصوم 
ومروعه التحرري - فرتًة زمنيًة ليستوعبوا حجم 
أصابتهم  التي  لها والخيبــة  التي تعرضوا  الصدمة 
وهم يــرون املهرة وأبناءهــا وبناتها يكرسون كل 
املمنوعــات ويتمردون عــى كل الحواجز واملكائد 
وينترصون للمروع الجنويب الكبري املمتد من ًزًقر 
وحنيش يف البحر األحمر حتى آخر منفذ يف حوف 

وحربوت.
تحية معطرة بالحب والوفاء لكم يا أبناء وبنات 
املهرة وهنيئا لكم فوزكم وتفوق ما يف صدوركم من 
إرادة وعزم وإرصار عى مكائد العابثني وأســلحة 
املليشيات وسجون هواة التنكيل وخروجكم فائزين 

يف جائزة السباق بني اإلرادة والقناص.

 د. عيدروس النقيب

المهرة تفعلها

جنيب حممد يابلي

وأخيــًرا وبعــد مشــوار طويل 
دخــل الناشــط العاشــق للجنــوب 
الــذي صــال وجال يف معظــم املدن 
والبلــدات اجلنوبيــة حامــا علــم 
دولة اجلنوب "علي ثربة" القفص 
العزوبيــة  حيــاة  ليــودع  الذهبــي 

ويكمل نصف دينه.
بأجمــل  تتقــدم  "األمنــاء" 
التهاني والتبريكات لألخ الناشط/ 
علي ثربة وتتمنى له حياة زوجية 

سعيدة وهانئة.

واأخريًا علي ثربة يف القف�ص الذهبي

رسالتك صفعة لهم يا بني المليونية بحالوتين: حالوة 
حضرموت وحالوة بن بريك

رحيل "عاشق الجنوب وعدن"


