
www.alomanaa.net
الخميس 12 مايو 2022م- املوافق 11 شوال 1443هـ - العدد 1377

المقال االخير

يف يــوم ١١ مايو مــن عــام ٢٠١٧م تم إعالن 
هيئة رئاســة املجلس االنتقايل الجنويب التي ضمت 
املكونات الجنوبية السياسية والعسكرية واالجتامعية 
والســالطني واألحزاب كأول كيان يف تاريخ الجنوب 
ضم أبرز القيادات الثورية الحركية واملقاومة واملدنية.

يف ١١ مايو تم إعالن رئاســة املجلس االنتقايل 
ككيــان جمع املكونــات الجنوبية، ففيــه القيادات 
العســكرية ومن أحزاب املؤمتر واالشرتايك والرابطة 
ومن السالطني والســلفيني والحراك الجنويب ورجال 
املال ومنظامت املجتمع املدين والنساء والشباب، وتم 

التوافق عىل أن تكون دولة الجنوب نظاًما فيدرالًيا.
١١ مايو وإعالن االنتقايل كان يوًما عظياًم، حيث 
عالج الفراغ الذي كان يف الجنوب للوصول إىل النجاح، 
فعدالة القضية وامتداد الثورة وتحرير املقاومة لألرض 
لــن تنجح دون وجــود القيادة الواحــدة، ولهذا فإن 
تشكيل قيادة االنتقايل أكمل أهم عامل للنجاح وأوقف 

االخرتاقات وعززت ثقة الشعب وأوجد الداعمني.
لبنــاء دولة  االنتقايل أســس قاعدة  املجلــس 
منوذجية يف الجنوب بعيًدا عن الرصاعات الســابقة 
الجنوب وأن  الفيــدرايل يف  للنظام  االنتقايل  وإقرار 
الســكان واملساحة  القيادة وفق معياري  يكون هرم 
ســيعمل توازًنا لالستقرار وتنافًســا للبناء والتنمية 
والرقي مع ربط عالقات حســن جوار مع كل األشقاء 

يف املنطقة.
القواعــد املتفق عليها ســليمة لبناء مســتقبل 
الجنوب والوقوف مع االنتقــايل واجب عىل الجميع 
ومن يقف ضد االنتقايل فســوف تلعنه األجيال عىل 
مدى التاريخ ومهام كانت األخطاء سيتم تقوميها من 
الداخــل وليس بهدم البيت، ومن يقف بصف العدو فال 
يقبل منه أي مربر وعىل قيــادة االنتقايل قبول النقد 

البّناء.
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جمع المكونات

 اليمــنية العمــانية
 املتحدة لالتصاالت

أنت األصل www.YOU.COM.YE

أنِت أصل احلكاية
وبطلة الرواية، فأنت: محُلّ العناية، ورضاِك غاية 

خدماتنا: تلبي احتياجاتِك، و باقاتنا: صممناها  لِك 
 ومن أجلِك : أوجدنا اخلصوصية 

صادف أمــس األربعاء 
ذكــرى رحيل أســد ردفان 
ســعيد  الجســور  املناضل 
صالح سامل.. كم نحن اليوم 
بحاجــة لــك وألمثالك من 

أبطال الجنوب الصناديد.

من ذاكرة الجنوب
ملســجد  نادرة  صــورة 
األثري  التاريخي  العيدروس 
بعدن كريرت قبل حوايل مائة 
وخمســني عاًما وحينها مل 
يكن هناك أي تشييد عمراين 
قد طرأ حوله كام هو واضح 

يف الصورة.

أثنــاء زيــارة امللكة 
إليزابيث إىل عدن التواهي 
امللكة  اســتقبال  ولحظة 
الرشطة  قبل  من  إليزابيث 
الربيطانية يف  البحريــة 

التواهي.

لشــعب  يكــن  مل  لــو 
عىل  وشــهادة  دليل  الجنوب 
عدالة قضيتهــم وتضحياتهم 
من أجــل اســتقالل وطنهم 
لكانــت تضحيات هذه العائلة 
دلياًل  االســتثنائية  العظيمة 
بأرواحهم  معمدًة  وشــهادًة 
ودمائهم تثبــت عدالة قضية 
وعظم  وصدق  الجنوب  شعب 

التضحيات.
اللــه شــهداءنا  رحــم 
وجداننا  يف  الخالدين  األبطال 
الفــردوس  يف  والخالديــن 
األعــىل، بإذن اللــه، أرسة آل 
الشوبجي وكل شهداء الجنوب 
والشــفاء  العام١٩٩٤م،  منذ 
العاجــل للجرحــى، والحرية 

لألرسى.
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