
تحية لثوار أكتوبر الميامين

األمناء/خاص:
وّزعت هيئة الهالل األحمر اإلمارايت والســلطة املحلية املساعدات الغذائية من 
املرحلة الثانيــة للعام 2020م، لقاطني مخيم النــزوح يف قرية الوعرة مبديرية 
الخوخة الســاحلية الذي يضم 350 أرسة نازحة من املديريات التي تسيطر عليها 
مليشيات الحوثية؛ الذين هربوا من البطش والتنكيل املمنهج الذي متارسه عليهم 
منذ اجتياحها ملناطقهم قبل اربع ســنوات، وهّجروا قرسًيــا ليتخذوا من قرية 

الوعرة مبديرية الخوخة مأوى لهم. 
وفور نزوحهم قبل أربع ســنوات رشعت هيئة الهالل بإنشاء مخيم لهم ترشف 
عليه الســلطة املحلية وزودتهم بالخيام ومواد اإليواء وتقديم الســالل الغذائية 
بصورة دورية ومنظمة مبعدل مرتني يف الشهر؛ لتتمكن 350 أرسة من الحصول 

عىل الغذاء واملاء واملأوى.
هذا ووّزعــت 20 طن من املواد الغذائية املتكاملة لســكان املخيم ضمن الدعم 

الشهري املتواصل من هيئة الهالل األحمر اإلمارايت. 

أ.د. خالــد مثنى 
حبيب

الثورة  انطــالق 
يف  أكتوبر   14 يف 
انتشار  تاله  ردفان 
عســكري كثيــف 
الربيطانية  للقوات 
مناطق  مختلف  يف 
..انترشت  ردفــان 
العسكرية  القواعد 
يف  الربيطانيــة 
هذه  عديدة.  مواقع 
هدفا  كانت  القواعد 

للثوار .انطلقت املعارك من جبل البدوي وتوســعت لتشمل مواقع عدة مثل 
وادي املرصاح وادي دبســان الحبيلني ..حبيل املصــداق ..حبيل القمبوس 
...حبول شمس جبل بطه ..جبل االحمرين وادي ذيردم سوم الربوة ..شعب 
تيم ..الهده ...حبيل الســبحة ..حبيل ذنب ...حبيل الجلدة ..الشحة..جبل 
الجمجــوم ...ودنة ...كنظارة ...وغريها ...تــرشدت األرس من ردفان يف 

نزوح جامعي مل تشهده املنطقة من قبل ...
تحية لثوار أكتوبر امليامني الذين كتبوا عنوان االنتصار واسســوا لواقع 

جديد أفضل بكثري من سابقه .
تحية لثوار أكتوبر األحياء منهم واالموات ..فالثورة ماتزال مستمرة....

األمناء/خاص:
صادف يوم أمــس الذكرى 57 لثــورة 14  اكتوبر 
حيث يحتفل جميع ابنــاء الجنوب بهذه الذكرى لطرد 
املســتعمر االجنبي ، ولكن احد ابناء حرضموت فضل 

االحتفال بطريقته الخاصة.
وقام مواطن حرضمي باالحتفال بطريقته الخاصة، 
وذلك بجعل "كيكة" مراســيم خطبته بنكهة جنوبية، 

ووضع وسطها راية دولة الجنوب .
واشاد الناشطون بوســائل االعالم و)تويرت( بهذا 

الترصف الذي يعكس الحب والوالء للجنوب وقضيته.

www.alomanaa.net
الخميس -  15 أكتوبر 2020 م- املوافق 27 صفر 1442 هـ

المقال االخير

كانت ثورة الرابع عرش من أكتوبر  1٩٦3م ثورة 
جنوبية خالصــة الهوى والهويــة، هدفها تحرير 
األرض الجنوبيــة الواقعة تحت االحتالل الربيطاين 
، وما عالقتها بالثورات العربية األخرى ومنها ثورة 
2٦ سبتمرب اليمنية إال تعبري عن حالة الوعي القومي 

العريب السائد حينها .
وحينام شــارك ثوار جنوبيــون يف نرصة ثورة 
ســبتمرب واستشــهد العديد منهم فإن ذلك مل يكن 
سوى كشكل من أشكال الدعم لبلد جار وشقيق  ثار 
لتغيري واقعه وبهدف مســاعدته عله يكون حليفا 

مفيدًا يف املستقبل.
سبتمرب  ثورة  وســاندوا  الجنوبيون  وقف  وكام 
فقد ساندوا الثورة الفلســطينية وقاتلوا معها كام 
قاتلوا  يف سوريا ولبنان  وكل ذلك تحت ذات املفهوم 

والغاية ليس أكرث.
وحني وقف الرئيس الســالل اىل جانب قحطان 
الشعبي وقيادة الثورة  يف الجنوب وقف وبقوة أكرب 
الرئيس الراحل جامل عبدالنارص  وغريه من الزعامء 

األحرار  وقدموا املال والسالح والتدريب.
ليس منطقيا وال مقبواًل  ان تحسب مواقف شعب 
الجنوب القومية العربية إىل جانب الثورة اليمنية أو 
العكس وكأنها دليل إدانة له بأنه فرع كبري املساحة 
ألصل أقل مســاحة ويختلف عنه اختالف ماء البحر 

امليت عن ماء الفرات.
ان  وللتاريخ  للحقائق  واالعتســاف  املستفز  من 
يتحدث لصــوص  األوطان والتاريــخ عن واحدية 
الثــورة أو واحدية األرض ، بل من املســتفز حتى 
احتفال رموز احتالل الجنوب يف يوليو ٩4م  بثورة 
وطن  دمروه ونهبــوه  وقضوا عىل منجزات ثورته 
وانتقموا  مــن رجالها ، ثم يأتوا اليوم لينســبوها  

وانتصاراتها إليهم وهي منهم براء وأطهر.
ان رسقــة األرض وتدمري  الدولة وتزوير التاريخ 
هي معضلــة الجنوب العصية مع قــوى االحتالل 
اليمني التي تجتهد وبكل مافيها من قبح  الستفزاز 
شــعب الجنوب لكنها تدفعه ودون ان تعلم للتمسك 
بهويته وأرضه واالرصار عىل استعادة دولته مهام 

كلفه ذلك من مثن وزمن وجهد.

منصور صالح

أكتوبر ثورة 
جنوبية 
وحسب

إغاثة إماراتية ألهالي الساحل الغربي

مواطن حضرمي يحتفل بذكرى 
أكتوبر بطريقته الخاصة!!

لحمة من منجــزات ثورة 14 
يد   ، وطني  جيش  بناء  أكتوبر.. 
تبني ويد تحمل الســالح والذي 

دمر يف 1٩٩0م.

من ذاكرة 14 
اكتوبر الجنوبية


