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األمناء / يعقوب السفياني :

مل تكن التحركات الشعبية التي اندلعت 
مؤخرًا يف شــبوة وليدة اللحظة، ولكنها 
امتداد لرفض أبناء املحافظة سيطرة حزب 
اإلصالح، فرع اإلخوان املسلمني يف اليمن، 
عىل املحافظة، منذ أغسطس 2019، وهو 
الرفض الــذي اتقدت جذوتــه يف يونيو 
أوجه  االتقاد  الجاري، وبلغ هذا  العام  من 
يف 7 يوليــو، يف فعاليــات »يوم األرض 

الجنويب«.
عوض  شبوة،  ســلطان  يقود  واليوم، 
الشعبي  الرفض  هذا  العولقي،  الوزير  ابن 
الهادر لإلصالح، وتتســم تحركات الوزير 
بالقوة وااللتفاف الشعبي حولها، وهو ما 
يفرس عجز قــوات اإلصالح يف املحافظة 
عن محاولة التعــرض لها أو قمعها، عىل 
سابقة  سلمية  وفعاليات  مظاهرات  غرار 

واجهتها بالحديد والنار.
 تشــر األوضاع يف شبوة نحو انتهاء 

عهــد املحافظ املنتمي لإلصــالح، محمد 
صالح بن عديو، وبــدء العد التنازيل لذلك 
بالفعــل. وعىل األرجح، يحظــى الوزير 
بقيادة  التحالف  إقليمي مــن دول  بضوء 
الســعودية، والتي يبــدو أنها وصلت إىل 
الحويث  قناعة بوجود تخادم بني جامعة 

املدعومة من إيران، وقوات اإلصالح.
لشــبوة،  القبلية  الرتكيبــة  وتلعــب 
باإلضافة للدوافع الوطنية، الدور األبرز يف 
تصاعد الرفض الشــعبي لإلصالح، والذي 
جلب األغراب من أبناء الشامل اليمني إىل 
هذه األرض ليامرسوا االضطهاد والتعسف 
يأىب  الذي  القبيل  تجاه مجتمعها  والقمع 
الضيــم، عالوة عــىل عدائهــم الواضح 
الجنوبيني  وســعي  للجنوبية  للقضيــة 

الستقالل وعودة بالدهم.
حمــل املجلــس االنتقــايل الجنويب 
باملحافظة الراية السياسية يف املعركة ضد 
اإلصالح، ولرمبــا افتقر إىل الراية القبلية 
اليوم  التــي يحملها  واملجتمعيــة، وهي 

الوزير، سلطان شبوة،  ابن  الشيخ عوض 
إىل جانب رئيــس انتقايل املحافظة، عيل 

الجبواين.
يؤمن الشبوانيون بأنهم عىل موعد مع 
نرص قريب، كام يؤمن الشامليون - الذين 
املحافظــة يف وقت يلتهم  ينترشون يف 
فيه الحوثيــون ما تبقى من أرضهم - بأن 
ال بقــاء لهم يف هــذه األرض الجنوبية، 
الجنوبيني،  املتحزبني  ومن عاونهم مــن 
أيام لهم  ويسعون الستغالل ما تبقى من 
يف نهب ثروات شبوة ومقدراتها، وثروات 

حرضموت املجاورة لها.
سيفتح انتصار شــبوة مرحلة جديدة 
مــن التاريخ الجنويب، وســيكون وادي 
وكام  القامئة،  عىل  التايل  هو  حرضموت 
واملناضل  العولقي  السلطان  انربى لشبوة 
األبطال  أبناؤه  للوادي  سينربي  الجبواين، 
إىل جانب قيــادة انتقايل املحافظة، وكل 

أبناء الجنوب.

اليوم.. �شبوة تد�شن جولة جديدة من الت�شعيد ال�شعبي خللع بن عديو
األمناء / خاص :

شــبوة،  محافظــة  تدشــن 
اليوم الثالثــاء، جولة جديدة من 
ســلطة  ضد  الشــعبي  التصعيد 
اإلخوان الغاشمة، وذلك بعد نجاح 
مديرية  يف  الشــعبي  االعتصام 
عتــق، والذي وضــع جملة من 
املطالب عىل رأســها خلع املدعو 
شــبوة  محافظ  عديو  بن  محمد 
وإنهاء االحتالل اإلخواين، يف ظل 
مليشيات  تقوده  تصعيد عسكري 
تسليم  تســتهدف  التي  الرشعية 

املحافظة للمليشيات الحوثية.
الجنويب،  االنتقايل  املجلس  وأعلن 
مبحافظة شــبوة، اعتزامــه تنظيم 
يف  حاشــدة  جامهرية  فعاليــات 
مختلف املديريات اليوم الثالثاء والذي 
30 نوفمرب الجاري، يف ذكرى  يوافق 
القيادة  وشددت  الوطني،  االستقالل 
املحلية للمجلس، عــىل أن الفعاليات 
تــأيت تعبــًرا لرفــض املواطنــني 
ملامرســات قوى االحتــالل اليمني، 

تقرير  يف  الجنوب  حق  عىل  وإرصاًرا 
املصر.

الشيخ عوض بن  ومن جانبه مثن 
الوزير، التجاوب الشــعبي يف شبوة 
دفاًعــا عن املحافظة من سياســات 
وشدد  وفسادها،  اإلخوانية  الرشعية 
خالل لقاء جامهــري يوم الخميس 
عــىل اســتمرار التصعيد الســلمي 
ملطالب  االســتجابة  حتى  واملرشوع، 

املواطنــني املعلنــة يف لقــاء 
الوطــأة، وأعلــن االعتصام يف 
بتشــكيل  مطالًبا  عتق،  مديرية 
من  لالعتصام  تنظيميــة  لجنة 

مختلف أبناء شبوة.
حالة  شبوة  محافظة  وتشهد 
السلطة  إجامع شعبي عىل طرد 
مليشيا  مع  املتواطئة  اإلخوانية 
الحــويث املدعومة مــن إيران، 
بتســليم  لخيانتها  ومحاكمتها 
ومحاســبتها  بيحان،  مديريات 

عىل جرائم فسادها املايل.
يف  مواطنــون  وأعــرب 
ارتياحهم  عن  شــبوة  محافظة 
الحاشد،  الجامهري  اللقاء  ملخرجات 
يف مديرية نصاب، بدعوة من الشيخ 
عوض ابن الوزير، ومثنوا قرار تدشني 
عتق،  مدينة  يف  الســلمي  االعتصام 
حتى االستجابة إىل املطالب املرشوعة 
بإبعاد السلطة اإلخوانية من املحافظة 
وإسناد مهمة األمن للنخبة الشبوانية، 

وطرد مليشيات الرشعية اإلخوانية.
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األمناء/ تقرير خاص:
يف  العســكرية  القــوات  بعــض  قامت 
الساحل الغريب، بإعادة متوضعها منذ يومني، 
وانســحبت من عدد من املواقع العسكرية يف 
جبهة الحديدة، املتوقفة منذ اتفاق استوكهومل 

قبل ثالثة أعوام.
وخالل األيــام األخرية املاضية انســحبت 
من  الجنوبية  العاملقة  تتبع  عســكرية  قوات 
مفاجئ،  بشــكل  الحديدة  يف  متقدمة  مواقع 
لتعلن مليشيات الحويث الحقا السيطرة عليها، 
غري أن مقربني من طــارق صالح أكدوا أن ما 
حدث ليس انســحابا بل إعادة متوضع للقوات 
العسكرية يف الساحل الغريب، ويأيت يف سياق 

تنفيذ اتفاق السويد املوقع أواخر 2018م. 
وينص االتفاق عىل إعادة انتشــار مشرتك 
بني قوات الســاحل ومليشــيات الحويث من 
موانئ الحديدة والصليف ورأس عيىس ومدينة 

الحديدة إىل مواقع خارج املدينة واملوانئ.

ملاذا انسحبت العمالقة من احلديدة؟ 
أن  الحديدة،  يف  املشرتكة  القوات  واعتربت 
قرار إخالء املناطق املحكومة باتفاق )السويد(، 
نتيجــة خضوعهــا التفــاق دويل يحفظها 

كمناطق منزوعة السالح وآمنة للمدنيني.
وقالــت يف بيان، تحصلــت "األمناء عىل 
نســخة منه، أن قرار إعادة االنتشار جزء من 
القومي  األمن  معركة مواجهة مخاطر تهــدد 
العريب، موضحة أن قرار خطة إعادة االنتشار 
نتيجة متسك الرشعية اإلخوانية باالتفاق عىل 
الرغم من انتهاكات مليشيات الحويث املدعومة 

من إيران يف محاولة لنسفه.
وكشــفت عن عدم تلقيها الضوء األخرض 
لتحرير مدينة الحديدة، باإلضافة إىل حرمانها 
مــن تحقيق هدف اســرتاتيجي، إلنهاء وجود 

املليشيات الحوثية اإلرهابية.
وأكــدت أن البقاء يف مناطــق محكومة 

باتفــاق دويل مينع فيها الحــرب خطأ، فيام 
األشــكال  بكل  تتطلب دعام  األخرى  الجبهات 
ومنها فتح جبهات أخــرى توقف الحويث عند 

حده. 
والعون  الدعم  توفري  وشددت عىل رضورة 
يف مواجهة املليشــيا الحوثية اإلرهابية، التي 
تعيث خراًبا يف البيضاء والجوف، مشــرية إىل 

دخولها 3 مديريات يف شبوة.
وحــول ذلك قــال الباحث الجنــويب بدر 
قاسم: "إن االنســحاب العسكري الذي يجري 
يف الســاحل الغريب مبحافظة الحديدة، حدث 
مبوجب اتفاق علنــي وقعته الحكومة اليمنية 
التي كان يســيطر عىل قرارها جامعة اإلخوان 

مع الحوثيني".

أين الوجهة القادمة للقوات املنسحبة من 
الساحل؟ 

ومل توضــح القوات املشــرتكة يف بيانها 
عن وجهتها القادمــة تحديدا، واكتفت بالقول 
إن هناك جبهــات ذات أهمية ينقصها دفاعات 
كافية وتغييب دويل يردع املليشيا اإلرهابية من 

التقدم. 
مصادر قالت إن هناك ألوية تتبع العاملقة 
الجنوبية وصلت إىل مدينة املخا، خالل اليومني 

املاضيني، وذلك ضمن خطة إعادة االنتشار.
وأجمع مراقبون، عــىل أن قوات العاملقة 
الجنوبية، وجهتها القادمة ســتكون شــبوة 
لتطهري مديريــات بيحان الثالث، وأيضا تحرير 
جبهــة ثرة يف محافظة أبــني والتقدم صوب 

البيضاء لتحريرها من مليشيات الحويث. 
ومن املتوقع أن تشهد شبوة وأبني تحركات 
الجنوبية،  العاملقة  ألوية  تقودها  عســكرية، 
وقد ســبق ووصلت قوات تتبــع العاملقة إىل 
زنجبار عاصمة محافظة أبني استعدادا للتقدم 
لتحرير ما تبقى من شــبوة وإبعاد الخطر عن 

أبني.
أن  الســيايس صالح فاضل،  املحلل  ويرى 

الورقة الرابحة األبرز التي ممكن إيقاف الحويث 
بها من اقتحــام مأرب أو مقايضتها هي جبهة 

كيلو 16 يف الحديدة. 
وأكد يف منشــور له عىل الفيســبوك، أن 
ُطعم  العاملقة  تنفــذه  الذي  التموضع  "إعادة 
ُوضع عىل طاولة الحويث للتقدم وكرس خطوط 
ودخول  الجبهة  لفتح  كاٍف  وهذا  )ستوكهومل( 

الحديدة مقابل مأرب". 

ماذا يجري خلف الكواليس؟ 
عقب  جاءت  املفاجئة  العسكرية  التحوالت 
زيارة املبعوث األممي لليمن هانس غروندبرغ، 
إىل الساحل الغريب، والتقى خالل زيارته العميد 
طارق صالح رئيس املجلس السيايس للمقاومة 

الوطنية اليمنية هناك.
"األمناء":  وقالت مصادر خاصة لصحيفة 
املبعوث األممــي هانس غروندبرغ  "إن زيارة 
األخرية، خرجت باتفاق مع القوات املشــرتكة، 
تقيض بانســحابها من كامل الحديدة، ويقابل 
ذلك انســحاب ملليشــيات الحويث من الحديدة 

وإيقاف الهجوم عىل مأرب".
املبعوث  العميد طــارق صالح مع  وناقش 
األممي مؤخرا تنفيذ اتفاق استوكهومل، وتكراره 
يف محافظــة مــأرب إلنقاذه من مليشــيات 
الحويث وفق ما نقلته وســائل إعالمية تابعة 

للمقاومة الوطنية يف الساحل الغريب.
وأوضحــت املصــادر أن الحوثيني رفضوا 
تنفيــذ االتفاق، رغــم الضغوطــات األممية 
وإيقاف  الحديدة  يف  استوكهومل  اتفاق  لتنفيذ 
الجانب اآلخر  هجومهم عىل مــأرب، وعــىل 
أظهرت القوات املشرتكة حسن النية وانسحبت 

من مواقع متقدمة يف الحديدة. 
وأكدت املصادر أيضا أن مليشــيات الحويث 
متردت عىل كل االتفاقيات الدولية، مبا يف ذلك 
األمريكان الذين نارصوهم رسا ولكنهم متردوا 

عليهم علنا. 

ما السيناريو القادم؟
وتكشــف االنســحابات وإعادة التموضع 
للقوات العســكرية يف الســاحل الغريب، عن 
املعركة  الذي يقــود  العريب،  التحالــف  تغيري 
عىل  واالعتامد  اســرتاتيجيته،  الحوثيني،  ضد 
قوات قادرة عىل صنع االنتصار ضد مليشيات 
الحويث، بعد حصول خيانات يف جبهة الرشعية 
التي يسيطر عليها حزب اإلصالح اإلخواين يف 
املناطق  من  وغريهــا  وبيحان  والجوف  مأرب 

التي سلمت للحويث من دون قتال.
وذكــرت مصادر لصحيفــة "األمناء" عن 
تحركات وخطط عســكرية تدار من قبل قيادة 
الساحل  الجنوبية من  العاملقة  بنقل  التحالف، 
الغريب إىل جبهة ثرة بأبــني وجبهات بيحان، 

وهو ما أشار إليه بيان القوات املشرتكة. 
ويــرى مراقبون أن محافظة شــبوة عىل 
موعــد مع التطهــري من مليشــيات الحويث 
واملتآمرين، يف تســليم مديريات بيحان بدون 
قتال، ومن املتوقــع تحريك العاملقة الجنوبية 
باتجاه شــقرة، خالل األيام القادمة، تزامنا مع 
الغضب الشــعبي والقبيل من سلطة بن عديو 

واتهامها بالتنسيق مع الحويث. 
وستشهد محافظة شــبوة الثالثاء القادم 
املحافظة مبختلف  أبنــاء  تاريخًيا يجمع  لقاًء 
رشائحهم، يف منزل سلطان العوالق عوض ابن 

الوزير، للتشاور واالتفاق عىل مصري شبوة. 
وقــال سياســيون إن هنــاك توجه لدى 
التحالف، واالعتامد عىل ألوية العاملقة ملواجهة 
أي تقدم ملليشــيات الحــويث يف كل من أبني 
وشبوة ولحج والضالع ومأرب، وتسليم مهمة 
الســاحل الغريب بشــكل كامل لطارق صالح، 
وهذا التوجــه دفع بطارق صالــح إىل إعادة 
ترتيب خيارات قواته تحسبًا ألي مستجدات قد 
تنتج عن متكن مليشيات الحويث من السيطرة 
عىل مدينة مأرب ومنابع الغاز والنفط، وهو ما 
يهدد بنقل املعركة من قبل الحويث إىل الساحل 

الغريب.

¿ لماذا ان�صحبت العمالقة من الحديدة؟
¿ اأين الوجهة القادمة للقوات المن�صحبة من ال�صاحل؟

¿ هل ما يجري في الحديدة ثمنه وقف الهجوم على ماأرب؟

هذا ما يجري خلف الكوالي�س.. وهذا هو ال�سيناريو القادم!

هل �شيفتح انت�شار �شبوة مرحلة جديدة من التاريخ اجلنوبي؟هل ما يجري يف احلديدة ضمن اتفاق استوكهولم الذي رفض احلوثيون تنفيذه؟

أبني/ األمناء/ خاص:

احتفل املجلس االنتقــايل الجنويب مبحافظة أبني، أمــس اإلثنني، بعيد 
االستقالل الوطني يف مدينة زنجبار، بفعالية فنية.

وتحل اليوم الثالثاء عىل الجنوب الذكرى الـ54 لعيد االستقالل الوطني يف 
الثالثني من نوفمرب 1967.

وشــهد الحفل فقرات فنية وخطابية باإلضافة إىل إلقاء عدد من قصائد 
الشاعر كور سعيد عوض مبشاركة كوكبة من فناين أبني.

ويف ختام الحفل، كرمت القيادة املحليــة للمجلس عددا من رموز فناين 
محافظة أبني عىل مسرتهم الفنية وأعاملهم الوطنية.

ســالم  د.  األمنــاء/  عــدن/ 
لعور:

شــهدت قاعة املناقشات بكلية 
مناقشة  عدن  جامعة  عدن  الرتبية 

ابنة   - للباحثة  الدكتــوراه  أطروحة 
حاملني ردفان - لطيفة ناجي راشــد 
شــمالن، املحارضة يف كلية اللغات 
بعنوان  واملوســومة  عدن،  جامعة 
التدريس  اسرتاتيجية  استخدام  »أثر 
التباديل والخريطة الداللية يف تنمية 
طلبة  لدى  القــرايئ  الفهم  مهارات 
كلية اللغات« التي حرضها األســتاذ 

دكتور جامل محمد أحمد عميد كلية 
اللغات جامعة عدن، وعدد من دكاترة 
بكليتي  التدريســية  الهيئة  وأعضاء 
اللغــات والرتبية عــدن واملهتمون 
املاجســتر  وطلبة  العلمي  بالبحث 
العليــا  بالدراســات  والدكتــوراه 
د.  الباحثة  بالجامعة وأقارب وزمالء 

لطيفة شمالن.
وقد أشــادت لجنة املناقشة، التي 

تكونت من األســتاذ الدكتور طاهرة 
عيىس الرفاعي رئيســًا ومناقشــا 
داخليًا من جامعة عدن، واألســتاذ 
السقاف عضوًا  أحمد محمد  الدكتور 
ومناقشا خارجيا من جامعة سيئون، 
الدكتور نرصه  واألســتاذ مشــارك 
عبدالله الخرض عضوًا ومرشفا علميًا 
جامعة عــدن - بالباحثة د. لطيفة 
شــمالن التي أجابــت باقتدار عىل 

إليها من قبل  كل األســئلة املوجهة 
بالجهود  التي أشادت  املناقشة  لجنة 
التــي بذلت من قبــل الباحثة خالل 
مناقشتها  وحتى  األطروحة  مراحل 
واستحقاق درجة الدكتوراه وبامتياز 
األطروحات  أفضــل  بني  من  كونها 
مبوضوعهــا  واملتميــزة  القليلــة 
وفائدتها للباحثني واملهتمني بالبحث 

العلمي والدراسات العليا.

انتقايل اأبني يحتفل بعيد ا�شتقالل اجلنوب

الدكتوراه بامتياز للباحثة لطيفة �شمالن من كلية الرتبية جامعة عدن


