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"األمناء" عن املشهد العربي:
يتبع املجلس االنتقايل الجنويب 
سياســات رصينة تعيل يف املقام 
األول من تطلعات الشعب الجنويب، 
مبا يصبو إىل تحقيق حلم استعادة 

الدولة وفك االرتباط.
مصري  إىل  حالًيا  األعني  وتتجه 
يتعلق  ما  وتحديدا  الرياض،  اتفاق 
من  اإلخوانية  املليشــيات  بخروج 

ملا  تنفيذا  واملهرة،  وادي حرضموت 
ينص عليه االتفاق.

االنتقايل  املجلس  وقع  وعندما 
نوفمرب  يف  االتفاق  عىل  الجنويب 
2019، كان املحــرك الرئييس لهذا 
الحرب  بوصلة  ضبط  هو  املســار 
اإلرهابية،  الحوثية  املليشيات  عىل 
لدى  قصوى  أولويــة  ذلك  باعتبار 
الجنــوب لتعزيــز منظومة األمن 

واالستقرار.

لكــن يف الوقت نفســه، فإن 
ُملزم  الجنويب  االنتقــايل  املجلس 
أمام شــعبه الجنويب بالعمل عىل 
تطلع آخــر ال يقل أهميــة، وهو 
املليشــيات  إزاحة  نحــو  الضغط 

اإلخوانية بكل السبل املمكنة.
وفيــا لن يكون خيــار القوة 
االنتقايل  املجلس  فإن  مســتبعدا، 
كل  اتخاذ  عىل  ســيعمل  الجنويب 
اإلجــراءات الالزمــة، التي تضمن 

العمل لتحقيــق مطلب الجنوبيني 
بإخراج قوات املنطقة العســكرية 
األوىل لكون وجودها عامال مهددا 

لألمن واالستقرار يف الجنوب.
االنتقايل  املجلس  فإن  وبالتايل 
مســؤولوه  يعلن  كــا  الجنويب 
وقياداتــه، ســيكون متناغا مع 
وادي  يف  املواطنــني  تطلعــات 
الحراك  يخــص  فيا  حرضموت، 
الشــعبي الذي يســري يف منحى 

تصاعدي كبــري للمطالبة بإخراج 
هذه العنارص اإلرهابية.

اإلجراءات  كل  أن  ذلــك  ويعني 
التي ستسري عمل املجلس االنتقايل 
الجنويب ستصب جميعها يف خانة 
العمل عىل دعم تطلعات الشــعب 
الهدف  إنجاز  الجنويب، وصوال إىل 
تحقيقه  سيشــكل  الذي  املنشود، 
فرصة لتحقيــق األمن يف الجنوب 

بشكل كامل.

"األمناء" متابعات:
يعد أكــرم منشــع الضنربي أحد 
وأحد  ردفان،  يف  املالح  مديرية  أبطال 
أبطال املقاومة الجنوبية الذين ال يأبون 

إال العيش عىل كرس شوكة االحتالل.
ومىض منشع وقته حامال سالحه 
الشــخيص عــىل كتفه مــع رفاقه 
األعداء  ملقارعة  الجنوبيــني  االبطال 
وقلمه ينبض أحرًفا من نضال، كا أنه 
أحد أبطال املقاومة الجنوبية مبديرية 
اإليرانية  للمليشيا  تصدوا  الذين  املالح 

الحوثية.
كا أنــه يعد أحــد جرحى الحرب 
)الزيتونة(  األخرية وأســري معركــة 
يف جبة بلــة بردفان برفقــة القائد 
وضاح محمــد عيل أبو عيل وعدد من 
األبطال الجنوبيــني، فلقد قدم نضااًل 
وخاض معارك رشسة، كا أنه شارك 
السابقة، وخاض  الجنوبية  باملسريات 
الحويث،  مليشــيا  ضد  عديدة  معارك 
وقارع برفقة أبطال املقاومة الجنوبية 
ورفاقه  هو  سطر  حيث  عفاش،  قوى 
أروع املالحــم البطوليــة للدفاع عن 

الليايل  والكرامة، فقــد عانق  األرض 
شــديدة الســواد واحتضن الصخور 
والوديان ومترتس يف متارس الدفاع.

وبعــد أن ُفــك أرسهم عــاد إىل 

االلتحــاق بصفوف األبطــال لتأدية 
للحرية  كشــق  الوطنيــة  واجبــه 

واالستقالل.
كا يعد أكرم الضنربي نائب قائد 
أول رسية ذهبــت إىل بري فضل عام 
إىل جبل حديد،  ُنقل  وبعدها  2016م 
حيث تم تكليفــه مبهام عديدة منها 
مداهــات خاليا القاعــدة يف عدن 
كا  وخورمكرس،  واملنصورة  وكريرت 
الخاليا  مبداهات  ورفاقه  هو  شارك 

اإلرهابية يف لحج.
ورفاقه  هو  منشع  املناضل  ولعب 
دورًا قويا يف دعم ومســاندة األمن 
فداًء  نفســه  وتقديم  واالســتقرار 
حينا  املواقف  أروع  وسطر  للوطن، 
كانت العاصمة الجنوبية عدن ممتلئة 
بخاليا اإلرهــاب واملفخخات إال أنهم 
مل تخفهم بل زادتهم إرصارا واندفاعا 

وتضحية نحو الطموح املنشود.
وتــم تكليف القائد أكرم منشــع 
كريرت  الحمــراء وعقبة  لنقطة  قائًدا 
العليا  القيادة  أتت توجيهات مــن  ثم 
بأوامر من محافظ  املخا  إىل  بالتحرك 
العاصمة عدن الرئيس القائد عيدروس 

الزبيدي حينها، وبعد مشاركتهم باملخا 
تم عودتهم إىل جبل حديد وعمل عىل 
كتيبته  نقل  وتــم  عديدة  دفع  تدريب 
)الكتيبة الثالثــة عاصفة، والتي كان 
فيها قائد رسيــة( إىل الضالع، حيث 
تم خــالل هــذه املهمة رفــع العديد 
قانونية  التي كانــت غري  النقاط  من 
وتتعامل بتعســف همجي مع املارين 
يف الضالع، وبعد االســتقرار األمني 
يف الضالع تم استدعاؤهم للعودة إىل 
عدن، وبعدها تم تكليف القائد املناضل 
أكرم منشــع قائد رسية انتشار أمني 
يف جولة الســفينة ويف جولة الكراع 
ويف الخرضاء وجعوله ويف كالتكس، 
ولعب دورًا حساسا يف اكتشاف العديد 
من عمليات تهريب السالح واملخدرات 

وتعرضوا لكائن عديدة.
يف  منشع  مشــاركة  تتوقف  ومل 
هذه األماكن بل كان أحد املشــاركني 
بالحــرب ضــد جاعــات الرشعية، 
حيدان  معسكر  اقتحام  يف  وشــارك 
هو ورفاقــه وبرشاســة وعزميه ال 
كتيبة  بتعزيز  وقام  تراجع،  أو  تتواىن 
ثانية عاصفة حيث تم محارصة طقم 

بعد نفاد الذخــرية، لتأيت هنا مواقف 
املنقذ  مغامرة  ويخوض  أكرم  املناضل 
ويندفــع بتضحيــة يف عمل بطويل 
وانتحاري إلنقــاذ إخوانه من األبطال 
الذين كانوا محارصين وتجاوز العديد 
التابعة للرشعية بشجاعة  النقاط  من 
وإقبال األبطــال املغاوير ومد الفريق 
النرص  بالذخرية يف معسكر  املحارص 

آنذاك.
منشع  سطر  األخرية،  الحرب  ويف 
أروع البطــوالت، حيــث شــارك يف 
اقتحام معســكر الزاميك ثم معسكر 
النويب، حيث  القائد مختــار  بدر مع 
كان املبادر املغوار الذي حني يسمعها 

تشتعل وتزداد حميته ونضاله.
ثم توجه منشــع إىل شقرة بأبني 
لتعزيــز القائــد عبداللطيف الســيد 
بعدة أطقــم ويعترب من القيادات التي 
االنتصار وردع وطرد قوى  تبحث عن 
أنه  إال  الجنوب  من  والحويث  الرشعية 
وهو يف هذه املهمــة تعرض املناضل 
أكرم منشع لكمني يف شقرة من قبل 
قوى الرشعيــة اليمنية أصيب خاللها 

إصابة بليغة.

ما ال�شيا�شة التي يتبعها االنتقايل؟ وهل تلبي تطلعات �شعب اجلنوب؟

اأكرم من�شع ال�شنربي.. اأحد اأبطال املقاومة اجلنوبية باملالح يف ردفان

تقارير

هكذا بات االنتقالي الجنوبي ناطًقا بلسان شعبه وتطلعاته


