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"األمناء" حتليل/ عادل العبيدي: 

"مهاتري شبوة" محمد بن عديو، هكذا 
كان يســميه أعداء الجنــوب، وكثرية هي 
الصفات التي كانــوا يلصقونها إىل جانب 
به - كالبطل والشجاع وباين  اسمه متلقا 
النهضــة والتنمية وحامي شــبوة - ليس 
لحقيقة توجــد يف بن عديو وإمنا لتفخيم 
وزيادة دوره الرشيــر وعدوانيته ضد أبناء 
شبوة واستمرار محاربته النخبة الشبوانية، 
اليــوم وعندما جد الجــد ليظهر بن عديو 
شــجاعته وبطوالته وفروسيته استجابة 
لتلبية نداء شــبوة وهي ترصخ وتستغيث 
من خطر تقدم امليليشــيات الحوثية نحو 
عاصمة املحافظة عتق، اختفت جميع تلك 
األصوات التــي كانت تجعل من بن عديو - 
كذبا وزيفا - أسطورة من أساطري شبوة، 
بل إن ســخريتهم واستخفافهم بشخصية 
وكرامة بن عديو زادت عــن حدها عندما 
ألبســوه ثــوب الحرب مبا فيــه من عتاد 
وســرة ضد الرصاص، ثم زفــوه إعالميا 
كعروس إىل جبهة القتال ملدة ساعة واحدة 
فقط، وبعدها تــواروا جميعا عن األنظار 
وعن جبهات القتال تاركني أبناء شبوة يف 
مديريات بيحان وليمة شهية ولقمة سائغة 

يلتهام الوحش الحويث.
  

نداء استغاثة

من أجل إنقاذ شبوة وأبنائها من خيانة 
املتحالفة  اإلخوانية  الرشعية  ميليشــيات 
مع الجامعات الحوثية ومن خطر عمليات 
التسلم والتسليم التي متت والتي سوف تتم 
ملناطق  والحوثيني  اإلخوانية  الرشعية  بني 
ومديريات أخرى يف شبوة، أطلق مغردون 
جنوبيون نداء استغاثة إلنقاذ شبوة، حيث 
البــدء يف تنفيذ عملية  طالب املغــردون 
تحرير شــبوة تنطلق ضد رشعية اإلخوان 
مًعا وطردهم من كل شــبوة،  والحوثيني 
بل إن البعض قد ذهــب إىل وصف معركة 
التحرير هذه بقدســيتها يف تطهري شبوة 
الدين  لكونها متس  من دنس قوى صنعاء 
والعرض واألرض، كام أن بعض املغردين قد 
ربطوا الوصول إىل فك االرتباط بني الشامل 
والجنوب واستعادة دولة الجنوب ال يتحقق 
إال بتحرير كامل محافظة شبوة من الغزو 

الزيدي بشقية اإلخواين والحويث.
 هذا النداء الشبواين يف طلب االستغاثة 
من االنتقايل الجنويب ومن كل الجنوب إىل 
شــبوة  أن  يبني  إنقاذهم  ورضورة  رسعة 
النداء  الجنوب سيلبي  الجنوب وأن كل  من 
يدحض  وهذا  وتحريرها،  إنقاذها  أجل  من 
كل تلــك األكاذيب واالفراءات التي أطلقها 
مع  شبوة  مشــائخ  من  املتواطئني  بعض 
ما تســمى الرشعية اإلخوانية أثناء معركة 
أغســطس 2019م، الذين رفضوا مشاركة 
قــوات جنوبية من خارج شــبوة ووقفوا 
حجر عرثة أمام عملية تحرير شــبوة التي 
فيها كان النرص للجنوبيني قاب قوسني أو 
أدىن، عندما كانت قوات املجلس االنتقايل 
الجنويب عــى تخوم شــبوة تتأهب إىل 
االلتحام مع قوات النخبة الشــبوانية ضد 

امليليشيات اإلخوانية.
  

موقف االنتقايل الجنويب

مكتوف  يقف  لــن  الجنويب  االنتقايل 
الحوثيني يف  أمــام خطر متــدد  األيدي 

اســتالمهم مديريات أخرى من املحافظة 
ومن ثم الســيطرة عى كامــل محافظة 
شــبوة، بل إن قيادة االنتقــايل الجنويب 
بقيادة الزبيدي ســوف تلبي نداء استغاثة 
أبناء شــبوة وســيدعون كل الجنوب إىل 
تلبية هذا النداء إلنقاذ شــبوة وأبنائها من 
براثن احتالل همجي زيدي إخواين حويث 
وتحريرها منهم بعمليات عسكرية نوعية. 
الزبيدي وبعد أحداث أغسطس  الرئيس 
2019 التي فيها تم طرد وترشيد واعتقال 
قيادة وأفراد قوات النخبة الشــبوانية كان 
قد قطع عى نفســه حينها عهدا بإعادة 
النخبة الشــبوانية - بإذن الله - إىل كامل 
جاهزيتها التي كانت عليها وتقويتها أكرث 
مام كانت عليه، يســوقنا ذلك التعهد إىل 
أن ندرك ونتيقن أن الرئيس القائد الزبيدي 
مل ينَس أو يهمل هــذا العهد وأنه وخالل 
الســنوات املاضية كان قــد أعد وخطط 
وجهز ملثل هــذا اليوم، واأليــام القادمة 
كفيلة أن تثبت لنــا مدى عظمة تلك القوة 
التــي جهــزت للوقوف إىل جانــب أبناء 
أراضيها  كامل  وتحرير  شــبوة  محافظة 
وتسليم  والحوثيني  اإلخوان  مليشيات  من 

عهــدة تأمني محافظة شــبوة إىل ألوية 
النخبة الشبوانية.

 وألن قيادة االنتقايل تدرك أن شــبوة 
هي محور االنتصار الجنويب يف استعادة 
أنها  الجنوبية بكل تأكيــد وثقة  الدولــة 
قد جهــزت أوراقهــا الرابحــة لالنتصار 
اإلخوان  ضــد  العســكرية  معركتهم  يف 
والحوثيني يف شبوة، وأنها سوف تستخدم 
تلك األوراق يف حينها ويف وقتها املناسب، 
سواء كانت ورقة الغضب الشعبي أو ورقة 
املقاومة الشعبية أو ورقة القوات املسلحة 

الجنوبية.

دعوة بن عديو مجددا

رغــم كل املصائب التي عملها بن عديو 
ضد أبناء جلدته يف شــبوة وضد املرشوع 
الجنويب التحرري إال أنه ما زال يســتطيع 
أن يتدارك ذلك، كجنــويب حفظ ما تبقى 
يف وجهه من قطــرات املاء قبل أن تجف، 
هذا إذا عاد تلــك القطرة الجنوبية ما زالت 
متبقية يف وجهــه ومل تجف، وليك ينفذ 
بجلــده من غــدر إخوان الشــامل هاربا 

نحو جنوبيته عليه أن يســارع إىل تخليه 
الزيدي  االحتاليل  للمــرشوع  تبعيته  عن 
الشاميل ويسلم قيادة محافظة شبوة إىل 
رئيس وقيــادة املجلس االنتقايل الجنويب 

يف شبوة.

 

ما يجب عىل أبناء شبوة فعله

حتى يتحقق تكامل الغضب الشــعبي 
ومهام  شــبوة  يف  الشــعبية  واملقاومة 
القائد  بقيادة  الجنوبية  املســلحة  القوات 
الجنويب  الدفاع واألمــن  األعى لقــوات 
القائد عيــدروس الزبيدي يف أي عمليات 
عســكرية قادمة ضــد التواجد اإلخواين 
الحويث يف شبوة لتطهري املحافظة منهام 
يتوجب عى أبناء شبوة أن يكون لهم دور 

مشارك ومكمل من أجل تحقيق النرص.
 كــام هو معلــوم إن تآمــر وخذالن 
ميليشــيات ما تســمى الرشعية اليمنية 
اإلخوانية قد بلغت إىل حد إعالن انشــقاق 
قيــادات إخوانية مع ألويتهــم وكتائبهم 

امليليشــيات  إىل  واالنضامم  العســكرية 
الحوثية والتي كان آخرها انشقاق القيادي 
أحمد مع كتيبته واالنضامم  محمد هشلة 
إىل قوات امليليشــيات الحوثيــة، وكذلك 
تعيني أبو طالب لعكب مديرا ألمن بيحان، 
هذا يعني أن القــوات اإلخوانية املتواجدة 
يف العاصمــة عتق  مبن فيها قوات لعكب 
املنشقة  بالقوات  عالقة  عى  هي  الخاصة 
وبالتــايل فإنهــا  ســتنتهج نفس ذلك 
النهج واالنضامم إىل جامعة ميليشــيات 

الحوثيني.
 لهذا يتوجب عى أبناء شــبوة كافة أن 
تكون لهم مواقف صارمة تجاه تلك القوات 
قبل أن تســهل الطريق أمام ميليشــيات 
الحوثيــني للوصــول إىل عتــق ومن ثم 
االنضامم إليها، وبإذن الله ستتحرر شبوة 
بقوات املقاومة املسلحة الجنوبية مجتمعة 
وملتحمة مع الغضب الشــعبي واملقاومة 
الشــعبية الجنوبية يف شــبوة، وسينال 
بلحمة  دولته  استقالله واستعادة  الجنوب 
املحافظات  كل  يف  جميعــا  الجنوبيــني 

الجنوبية ومن كل محافظات الجنوب.

تقرير

شبوة تصرخ وتستغيث وكل اجلنوب سيلبي

�صبوة حمور االنت�صار اجلنوبي
الرئي�س الزبيدي قطع على نف�صه عهدا باإعادة النخبة 

ال�صبوانية اإىل كامل جاهزيتها وتقويتها

على اأبناء �صبوة كافة اأن تكون لهم مواقف �صارمة 
جتاه كل من ي�صهل الطريق اأمام ميلي�صيا احلوثي


