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 2صفحه 

 

أسير من أسرى قوات هادي إلى مطار  250وصل قرابة 

سيئون بوادي حضرموت، ولكن وصولهم لم يكن محل 

اهتمام من قبل حكومة هادي أو اياً من القيادات الموالية 

وصلت إلى  لهادي في المدينة، فالطائرة األولى والثانية

مطار سيئون ولم يجد المئات من األسرى سوى البعض من 

أهاليهم دون أي استقبال رسمي وهو ما أثار سخط معظم 

األسرى الُمفرج عنهم بموجب صفقة تبادل األسرى التي 

أشرف على تنفيذها الصليب األحمر الدولي ضد حكومة 

 .هادي

ى مصادر محلية أفادت بأن حزب اإلصالح استقبل األسر

الموالين له بفنادق سيئون وقدم لهم المال والغذاء ، وترك 

األسرى االخرين غير المنتمين للحزب يواجهون مصير 

الشتات والتشرد حتى أن بعضهم حاولت قناة الحدث 

والعربية أن تأخذ منه تصريح فقال على الهواء إن من 

قصفة وعرضة للموت هو التحالف وليس الحوثيين متسائال 

مة التي غررت بالمئات من اليمنيين للقتال معها ، عن الحكو

وقالت مصادر أن نائب الجنرال علي محسن األحمر يحيى 

أبو عوجا وجه باستضافة األسرى الُمفرج عنهم بقيادة 

المنطقة العسكرية األولى ، حتى يتم توفير سيارات تقلهم 

 , الى مناطقهم

 أسير استقبال رسمي 470وبالعكس، استقبلت صنعاء 

وشعبي كبير، فاستقبلت حكومة صنعاء األسرى الواصلين 

عبر طائرات الصليب األحمر الدولي على أربع دفعات 

وفرش السجاد األحمر تكريما لألسرى المحررين كما كان 

حرس الشرف حاضراً في صالة التشريفات وهو استقبال 

وفق المراسيم المعتادة يستخدم الستقبال كبار الضيوف من 

اء، وعقب االستقبال الرسمي اصطف اآلالف ملوك ورؤس

من سكان صنعاء مستقبلين األسرى استقبال شعبي كبير، 

واضطرت سلطات صنعاء نقل اآلالف من مستقبلي األقصى 

 .إلى جولة الجمنه بشارع المطار الذي اكتظ بالمستقبلين

التباين في االستقبال بين حكومة صنعاء وحكومة هادي أثار 

سرى الموالين لحكومة هادي اللذين سخط عارم لدى األ

ُصدموا باإلهمال وعدم االكتراث بهم من قبل الحكومة التي 

 .قاتلوا وأسروا من أجلها

  

أكتوبر، أحتفل المجلس االنتقالي الجنوبي إحدى أيادي اإلمارات  14في الذكرى السابعة والخمسين لثورة 

ني سفط فيها االحتالل البريطاني وتم تمجيد االحتالل الطولى في الجنوب بذكرى الثورة بحقل خطابي وف

تمكين االحتالل الجديد من   اإلماراتي الجديد للجنوب من قبل الموالين ألبو ظبي اللذين تناسوا أن دورهم اليوم

السيطرة على الجنوب ونهب ثرواته وتدمير مقدراته، فاحتفاء االنتقالي الجنوبي الذي يتغنى ليل نهار بدول 

تالل االماراتي السعودي، ليس سوى ذر الرماد على العيون ومحاولة من رجاالت المحتل الجديد في االح

أكتوبر كانت وأضحت وضوح الشمس وقامت ضد جبروت  14االستمرار بخداع أبناء الجنوب ، فثورة 

وملفاتها السياسية المستعمر البريطاني ، ولم تقم لتعيد الماضي وتستحضر المحتل وتسلمه مقاليد إدارة البالد 

 . واالقتصادية والعسكرية

أكتوبر حديث متناقض مع والء قادة االنتقالي لقوي االحتالل الجديد  14فحديث أحمد بن بريك اليوم عن ثورة 

، فالشهيد راجح لبوزة قتل من قبل االحتالل البريطاني أثناء عودته من صنعاء عقب كفاحه المسلح في جبال 

مبر ، فأشعلت دمائه الطاهرة ثورة أكتوبر ، وكانت وباال على المستعمر ، وهو ما لم سبت 26حجة مع ثورة 

يقله قادة االنتقالي في احتفائهم بالثورة فسعوا إلى تقديم العديد من المغالطات التاريخية ، وعمدوا على إسقاط 

بالحديث عن االستقالل كما  الحدث الذي اليقبل السقوط باعتباره حدث بحجم احتالل إماراتي للجنوب ، واكتفى

يريد المحتل ، ففي احتفال أكتوبر يطالب قادة االنتقالي باستقالل الجنوب عن الشمال ولم يطالبوا باستقالل 

 .الجنوب من االحتالل البريطاني والسعودي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ختطفن من الشوارع  >>أم عدنية تعري االنتقايل يف عدن 
ُ
 <<بناتنا ي

لى مواقع التواصل االجتماعي تسجيل ألم عبير المختطفة من وسط مدينة عدن قبل أيام وهي تداول ناشطون ع 

 .تهاجم االنتقالي الجنوبي الموالي لإلمارات والتحالف وتناشد بإعادة ابنتها المخطوفة

لتي وقالت أم عبير إن الوضع في عدن فوضى واختطافات للفتيات من الشوارع وأمام الناس واألجهزة األمنية ا

 .لم تحرك ساكنا

 .وأضافت أم عبير أن المخدات انتشرت وسط الشباب وحتى الجنود ولم يتبقى من يحفظ األمن في مدينة عدن

وطالب أم عبير برحيل االنتقالي والشرعية من أجل أن تنعم عدن باألمن واألمان ، محملة االنتقالي مسؤولية 

 .حياة ابتها

ة عبير اثناء توجهها إلى وظفيتها في مديرية المنصورةوكانت عصابة مسلحة اختطفت الفتا . 

وتشهد عدن عمليات اختطاف واسعة منذ خمس سنوات دون الكشف عن مصيرهن في ظل تواطؤ قيادات 

 .أمنية في عمليات االختطاف

كرى اكتوبر كمجرد ذكرىاالنتقايل يتجاوز واقع اجلنوب وحيتفل بذ  
 

مراسيم استقبال األسرى بني صنعاء وسيئون 
 يفضح حكومة هادي

 



 
 

                

 

 3صفحه 

 

قالت مصادر محلية أن ضباط بريطانيين وصلوا اليوم 

 57مع الذكرى ال األربعاء إلى محافظة المهرة بالتزامن 

أكتوبر المجيدة التي طردت االستعمار البريطاني  14لثرة 

 .من الجنوب

وبحسب المصادر فإن الضباط البريطانيين وصلوا إلى 

 .المطار في مهمة عسكرية وفقا للمصادر

وفي السياق اتهم وكيل محافظة المهرة بدر كلشات 

بجلب ضباط ” السعودي اإلماراتي“المهري، التحالف 

يطانيين إلى مطار الغيضة الدوليبر . 

في ذلك اليوم العظيم “وقال كلشات في تغريدة على توتير ، 

أكتوبر)ثورة اليمنيين ضد االستعمار البريطاني جنوبي  14

البالد( أسس األحرار قواعد الحرية والكرامة و السيادة 

 .”الوطنية وعمدوها بدمائهم الزكية

لثورة  57الذكرى  من المؤسف أن تحل“وأضاف كلشات 

أكتوبر بعودة االحتالل البريطاني من جديد عبر قوات 

 .”التحالف التي جلبت ضباط بريطانيين الى مطار الغيضة

ويرى مراقبون أن وصول ضباط بريطانيين في هذه الذكرى 

 .تأكيد على عودة االحتالل عن طريق التحالف

 

 

 

حكومة هادي تُسقط األسرى 
ا من الجنوبين الموالين له
 تبادل األسرى

اتهمت مصادر حقوقية حكومة هادي ومليشيات اإلصالح 

بالتنكر لدور العشرات من األسرى الذين تم أسرهم وهم 

يقاتلون في صفوفها في البيضاء والضالع ومأرب والجوف 

، ولم تشمل صفقة تبادل األسرى أسماء العشرات من 

 . األسرى الموالين للشرعية

ب اإلصالح أسقط أسرى الجنوب في وقالت المصادر أن حز

الضالع من الصفقة ، وكذلك لم يتم تضمين أي أسماء 

لجنوبين ؟اُسروا وهم يقاتلون في صفوف قوات هادي في 

 .جبهات مأرب والجوف

واعتبرت المصادر إسقاط أسرى الجنوب الموالين لحكومة 

هادي يدل على مدى التعامل العنصري من قبل تلك الحكومة 

سالة لكل أبناء الجنوب الموالين لحكومة هادي بأن ، ويعد ر

يعودوا إلى منازلهم كأقل واجب تجاه زمالئهم اللذين تنكرت 

 .لهم تلك الحكومة

 
 

  

من اجمل األغاني الثورية الوطنية ” برع يا استعمار برع من ارض االحرار برع ” كانت وما زالت انشودة 

افظات الجنوبية ضد االحتالل البريطاني ، األغنية الثورية التي الهبت التي ارتبطت بالكفاح المسلح في المح

أكتوبر ، التزال تتجدد اليوم وتنبئ بثورة شعبية  14عاما من عمر ثورة  57حماس الجماهير اليمنية طيلة 

ن بدأت تتشكل ضد الوجود االماراتي السعودي في عدد من المحافظات الجنوبية ، االغنية التي غناها الفنا

محمد محسن عطروش من كلمات الشاعر عمر عبدهللا نسير اوقدت الثورة الشعبية ضد االستعمار البريطاني ، 

ومثلت جبهة بحد ذاتها ودفعت قوى االحتالل البريطاني بتتبع اثر عطروش ومطاردته لسنوات قبل االستقالل 

 . الكامل

ني وبعد رحيل المستعمر ، التزال حاضرة في قائمة وكما تصدرت قائمة األغاني الوطنية ابان االحتالل البريطا

عاما ، خالل السنوات الماضية  57األغاني الوطنية التي تتداولها األجيال جيل بعد جيل ورغم مرور أكثر من 

استخدمت اغنية برع يا استعمار من قبل القوى المطالبة بفك االرتباط التي حاولت اسقاط االغنية على صنعاء 

التوظيف الخاطئ استياء عطروش الذي قال انه التوجد مقارنه بين ما يدور اآلن وما دار مع ، فاثار ذلك 

بريطانيا ، واعتبر استغاللها الثاره حماس المواطنين في المحافظات الجنوبية تغييب وزيف ولعب وخداع 

ريخية أصبحت تاريخاً سياسي ،مشيرا انه اليرى وجه مقارنة بين المسألة.. أغنية )برع يا استعمار( أغنية تا

لجزء من الشعب اليمني كان محتالً ويقاوم بريطانيا العظمى بعظمتها وأساطيلها وهزمها وقبلت االنسحاب 

 ومغادرة األراضي المحتلة

م ، أن أغنيته الثورية كانت الشرارة األولى 2008وقال الفنان عطروش في حوار سابق اجرى معه عام 

بي المسلح ضد األمبراطورية العظمى التي ال تغيب عنها الشمس، وبالتالي فإن النطالق الكفاح الثوري الجنو

لالغنية ضد نظام الرئيس السابق صالح ،امرا غير مقبوال كونه نظاما ” يومها“أي توظيف سياسي حالي 

ز متخلفا ال يرتقي إلى مستوى قوة األغنية التي لحنها وغناها وهو طالبا في معهد للموسيقى بقاهرة المع

وكانت بمثابة الروح المعنوية التي كانت تدفع الشعب الجنوبي الى مواجهة المستعمر االنجليزي بعدن مطلع 

ستينيات القرن المنصرم، بعد ان كانت تصلهم عبر أثير اذاعة صوت العرب لبث روح الحماس والمعنويات 

امبراطوريته العظمى ؟الثورية الوثابة لديهم حتى طرد ذلك المستعمر الذي ال تغرب الشمس عن   

يقول عطروش انه غنى اغنية برع يا استعمار باحدى استوديوهات القاهرة لالنتاج الفني وتم بثها على أثير 

اذاعة صوت العرب لبث روح الحماس وإلهاب معنويات الثوار الجنوبيين بعدن التي عاد اليها بعد ذلك فنانا 

ت جنوده للثوار بشوارع الشيخ عثمان ، ولشهرة االغنية وثائرا اليخشى سطوة المستعمر وبطشه ومالحقا

حضى عطروش بحماية الناس له من بطش االحتالل البريطاني ، كونه كان يجد الحماية من الناس بمنازلهم 

ويلقي ترحيبا حتى من العوائل التي يسارعن إلخفائه عن االنجليز في بعض المالحقات التي تعرض لها من 

على ذمة االغنية االستعمار البريطني  . 

أكتوبر ، والتي أصبحت اليوم  14لثورة  57الجنوب اليوم يعيد نشر نص اغنية برع يا استعمار في الذكرى الـ

 تخاطب قوي االحتالل الجديد

 برع يا استعمار برع من أرض االحرار برع ..برع ولى الليل ليضويك التيار

 تيار الحرية.. تيار القومية

أرض األحراربرع يا استعمار من   

 تياري الجبار خلى شعبي ثار

 طيارتك يا استعمار ما تفزعني

 وأنا ثابت واألنوار تضويني

 ما ظلمك يا قرصان أيقظني

 وال سحرك بعد اليوم يعنيني

 برع أقولك برع شعبي ما بيذعن

 ..برع وارجع بلدك لندن

م في أسرة 1940فظة أبين عام والفنان محمد محسن عطروش ولد في قرية المحل مديرية زنجبار محا

بسيطة تعول اثنا عشر أخاً وأختاً وكان ترتيبه األول في إخوته الذكور، ووالده هو الُمْقِرئ العالمة الشيخ 

 .محسن عبد هللا عطروش

وتعلم األدب اإلنجليزي في مصر وهو خريج جامعة القاهرة في األدب اإلنجليزي وأجاد اإلنجليزية لغةً وأدباً 

م1967وحصل على وسام عيد المعلم في عهد الزعيم جمال عبد الناصر، وهو خريج دفعة بجدارة  . 

وبعدها عمل معلم ِللُّغَة اإلنجليزية والرياضيات أيضاً حتى جاء نقله إلى وزارة الثقافة بعد إن أصبح فناناً 

 ً  .مرموقا

وهو أول من َغنَّى األغنية الوطنية م حيث غنى ولحن أشهر األغاني في تلك الفترة، 1958بدأ الغناء في العام 

ع ع من أرض األحرار بَرَّ ع يا استعمار بَرَّ  .للوطن ضد االستعمار البريطاني لعدن مطلعها بَرَّ

ويخلد الفن أحداث الثورة ويستقر في ذاكرتها ككلمات يحفظها الثوار ويتناقلها األحفاد على مر العصور، 

أبدية ترفض االستعمار واالستبداد ال يمكن بحال محوها أو تدنيسها  وألحان تعزف إباء الثائرين لتسطر ثقافة

 .مهما طال الزمن

 
  

>> برع يا استعمار من أرض  قصة أغنية ثورة اكتوبر األوىل
 <<األحرار

 

التحالف جيلب قوات بريطانية إىل املهرة 
 يف ذكرى ثورة أكتوبر

 



 
 

                

 

 4صفحه 

بقتل المناضلة  1955جراي الذي كان قد قام في ديسمبر

الفلسطينية الشابة رجاء أبو عماشة عند وضعها العلم 

الفلسطيني على أحد المباني مكان علم بريطانيا أثناء انتدابها 

على فلسطينالكارثي  . 

أكتوبر  14إنها إذ تتزامن ذكرى ثورة أيها الجنوبيون األحرار

المجيدة مع دنو موعد الذكرى السنوية األولى لتأسيس مجلس 

اإلنقاذ الوطني اليمني الجنوبي الذي جرى إشهاره في عاصمة 

أكتوبر من العام الفائت، فإن داللة ذلك 19محافظة المهرة يوم 

دفة المحضة بالتأكيد لتفصح عن حقيقة أن التزامن تتجاوز المصا

المجلس يمثل جوهر التحرر الوطني الذي جسدته مبادئ ثورة 

أكتوبر ومحتوى أهدافها العامة، مع إدراكه العميق لحقائق 

الواقع الراهن، سواًء على المستوى اليمني والجنوبي أو العربي 

معموماً، بمختلف أوجه التشابه والتباين بين األمس واليو . 

وبناء على ذلك اإلدراك وعلى ضرورة إنقاذ البالد واستعادة 

لها وسيادتها الوطنية راهناً، فقد حرص المجلس منذ استقال

تأسيسه على أن يضع بوضوح في صدارة مبادئه وأهدافه 

األساسية المتمثلة بوقف الحرب ورفع الحصار، وإنقاذ البالد من 

رفض الوجود والتدخل االنقسام والتشظي والتردي الشامل، و

العسكري األجنبي، واقتطاع أي جزء من أراضينا وجزرنا 

وبحارنا وحقوقنا التاريخية وأي استحداثات يقوم بها في األرض 

 .أو البحر أي طرف أجنبي مباشرة أو عبر أدوات محلية

كما حرص المجلس في الوقت ذاته على أن تتضمن مبادئه 

قيقية في دولة حديثة تضمن وأهدافه تلك إقامة شراكة وطنية ح

الحرية والكرامة والعدالة والمساواة واألمن لكل مواطنيها، 

وعلى تأكيد وقوفه على مسافة واحدة من جميع األطراف 

السياسية واالجتماعية الفاعلة وفقاً لمبادئه األساسية وتعبيراً 

عن ضرورة العمل الجمعي المشترك لخدمة المصلحة الوطنية 

عامة والجنوب بوجه خاص العليا للبالد . 

 : ياأبناء شعبنا العظيم

إن أخطر الوقائع المريبة المتصلة بالتطبيع اإلماراتي الصهيوني 

على أرض الجنوب يرتبط ارتباطاً واضحاً بما سبق أن بينه 

مجلس اإلنقاذ الوطني محذراً منه في مبادئه األساسية، وهو 

حر أي طرف رفض أي استحداثات يقوم بها في األرض أو الب

 .أجنبي مباشرة أو عبر أدوات محلية

أما أبرز تلك االستحداثات المستفزة لكل من له ذرة من شعور 

وطني أو غيرة دينية او اخالقية فيتمثل فيما أقدمت عليه قوات 

باالشتراك مع قوات االحتالل -االحتالل اإلماراتي للجنوب 

عمليات من الشروع في إقامة مراكز  -اإلسرائيلي لفلسطين

استخباراتية في محافظة أرخبيل سقطرى عقب سيطرة اإلمارات 

عليها عبر أدواتها المحلية في يونيو الماضي وبعد إعالنها اتفاق 

التطبيع مع تل أبيب منتصف أغسطس الفائت؛ إلى جانب عملها 

على الترويج للتطبيع في الجنوب، والتهيئة له عبر أدواتها 

ئيليالمحلية، مع الكيان اإلسرا . 

تأسيساً على مجمل ما سبق، فإن شرفاء الجنوب وأحراره كافة 

ال يسعهم السكوت على هذا االحتالل الغاشم وممارساته 

وانتهاكاته التي تجاوزت كثيراً كل حد يمكن الحياد إزاءه أو 

الصمت ”الالمباالة بشأنه أو الخوف من التحرك لمواجهته. فـ

ر بالقضايا الوطنية، لذلك حينما يتعلق األم” والخوف عار” عار

فنحن مدعوون جميعاً إلى العمل المستمر والخروج المنظم 

الرافض لالحتالل وأعوانه، على نحو يستلهم ثورة تحرير جنوب 

اليمن المحتل واستقالله قبل أكثر من نصف قرن، ويهيئ لتحويل 

ذكراها اليوم إلى ثورة تحرير واستقالل وطني جديد لجنوب 

كذلكاليمن المحتل  . 

 . المجد للجنوب في عيد ثورته األكتوبرية المجيدة

 . الرفعة والخلود لشهداء الجنوب وأبطاله

 . النصر للجنوب ولليمن على األعداء

 : والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

 
 

 14لثورة  دعا اللواء ،أحمد محمد قحطان رئيس مجلس اإلنقاذ الوطني اليمني الجنوبي إلى ثورة مماثلة 

 .أكتوبر المجيدة لطرد واجتثاث االحتالل السعودي اإلماراتي من كل جزر ومدن الجنوب

اكتوبر المجيدة التي حررت جنوب اليمن المحتل  14وقال قحطان في كلمة بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين لثورة 

ل التحالف بقيادة السعودية واإلمارات احتالل أعوام في ظ 6إن الوضع القائم في الجنوب منذ  -من االحتالل البريطاني

 .مكتمل األركان

 14ودعا رئيس اإلنقاذ األجيال الحاضرة من كل أبناء جنوب اليمن المحتل باالنتصار مجدداً لمضمون مبادئ ثورة 

ر وجزر أكتوبر المجيدة وأهدافها الوطنية الكبرى في مقدمتها تصفية القواعد وجالء القوات األجنبية من أرض وبح

الجنوب دون قيد أو شرط؛ وإعادة توحيد الجنوب؛ وذلك عبر النضال إلخراج االحتالل السعودي اإلماراتي من أرضه 

والعمل على إنهاء حالة االنقسام والتشظي التي يكرسها فيه، ومن خالل تعزيز هويته الوطنية الجامعة والتاريخية التي 

1967فمبر نو 30مثلتها دولته المستقلة المعلنة في  . 

كما حذر قحطان من وقائع التطبيع اإلماراتي الصهيوني بحسب وصفه ، متهما اإلمارات باالشتراك مع قوات االحتالل 

من الشروع في إقامة مراكز عمليات استخباراتية في محافظة أرخبيل سقطرى عقب سيطرة  -اإلسرائيلي لفلسطين

الماضي وبعد إعالنها اتفاق التطبيع مع تل أبيب منتصف أغسطس اإلمارات عليها عبر أدواتها المحلية في يونيو 

 .الفائت؛ إلى جانب عملها على الترويج للتطبيع في الجنوب، والتهيئة له عبر أدواتها المحلية، مع الكيان اإلسرائيلي

 :نص الكلمة

 بسم هللا الرحمن الرحيم

واصحابه المنتجبين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين  : 

 : يا أبناء شعبنا اليمني العظيم في الداخل والخارج

أتوجه إليكم اليوم بالتهنئة والمباركة بمناسبة مرور سبعة وخمسين عاماً من عمر الثورة اليمنية الجنوبية التي انطلقت 

من المحتل وتوحيد كياناته ، وتولي نخبة من األبطال من أبناء شعبنا قيادة تحرير جنوب الي 1963أكتوبر14في 

المتشظية، ليتمكن الشعب بعد أربع سنوات من انتزاع استقالله الناجز وإقامة دولته الوطنية التامة السيادة، جمهورية 

 .اليمن الجنوبية الشعبية، نبلغ الذكرى اليوم ونحن أشد ما نكون حاجةً إلى ثورة بنفس المبادئ والقيم

عاودنا يوم الثورة المجيدة، والوضع في مدن الجنوب يشابه ويطابق األوضاع التي كانت فللعام السادس على التوالي ي

سائدة إبان فترة االحتالل البريطاني البغيض، الذي احتل األرض، ومارس الوصاية واالحتالل وقمع الحقوق والحريات 

 .وغذى االنقسام والتشظي، وخلق النعرات والصراعات

 : أيها اإلخوة األحرار

والخمسين لثورة أكتوبر العظيمة تأتي اليوم لتذكرنا بما فعله المستعمرون األوائل، وتجدد   حلول الذكرى السابعةإن 

مطالبة األجيال الحاضرة من كل أبناء جنوب اليمن المحتل باالنتصار مجدداً لمضمون مبادئها وأهدافها الوطنية الكبرى 

جنبية من أرض وبحر وجزر الجنوب دون قيد أو شرط؛ وإعادة توحيد وفي طليعتها: تصفية القواعد وجالء القوات األ

الجنوب؛ وذلك عبر النضال إلخراج االحتالل السعودي اإلماراتي من أرضه والعمل على إنهاء حالة االنقسام والتشظي 

 30المعلنة في  التي يكرسها فيه، ومن خالل تعزيز هويته الوطنية الجامعة والتاريخية التي مثلتها دولته المستقلة

1967نوفمبر  . 

إن االنتصار لمضامين تلك األهداف ال يعني سوى العمل الثوري بمختلف أشكال الكفاح الفاعل والمنظم ألجل إزالة 

االحتالل القائم الذي تجاوزت انتهاكاته الفادحة بحق شعبنا كل ما يطاق خالل سنوات وجوده المؤلمة العجاف منذ 

2015. 

أكتوبر المجيدة 14ياجماهير ثورة   : 

، بعداً خاصاً وأهمية إضافية بالنظر إلى 2020إن االحتفال بذكرى الثورة األكتوبرية يكتسب بدءاً من هذا العام 

التطورات الحادة التي يشهدها اإلقليم ووقائعها الخطرة الجارية على أرض الجنوب تحديداً، والمتعلقة بنقل مسار 

ن الصهيوني من دهاليز السرية وإخراجه الفاضح إلى العلن مع ما يترتب على ذلك من خيانة التطبيع االماراتي مع الكيا

عاصفة بقضيتنا الجامعة األولى، قضية فلسطين والقدس الشريف، ومن الخطر القاتل عليها بوصفها القضية المركزية 

ية والقومية والدينية المتأصلة لدى شعوبنالألمة العربية واإلسالمية كلها؛ ناهيك عما يمثله من اإلهانة للمشاعر الوطن . 

 1966ولنتذكر أن أبناء حضرموت من مناضلي ثورة أكتوبر كانوا هم الذين نفذوا ضمن عملياتهم الفدائية في يوليو

 مأثرة قتل الكولونيل البريطاني

رــوبـتـرى اكـي ذكـبية فـعـورة شـثـد بـديـجـالل الـتـوى اإلحـد قـتوعـنوبي يـجـاذ الـقـاإلن  
 



 
 

                

 

 5صفحه 

 

في الوقت الذي نشرت وسائل اعالم حكومة هادي في 

ال جديد فيه بمناسبة  الرياض خطاب مفرغ من المضمون

من أكتوبر، تجنب فيه الحديث  14لثورة الـ  57الذكرى الـ

عن معاناة أبناء المحافظات الجنوبية جراء االحتالل 

االماراتي والسعودي المتواجد على األرض في الجنوب، 

وذهب بعيدا عما يجب ان يقال ، مهاجماً الحوثيين ومهادناً 

عن االستعمار البريطاني  مع دول التحالف ، وتجنب الحديث

 , ، ولم يذكر ابطال ثورة أكتوبر بعبارة واحدة

دعا رئيس مايسمى المجلس السياسي األعلى بصنعاء ،في 

من  14لثورة الـ  57كلمة له مساء اليوم بمناسبة العيد الـ

من أكتوبر من خالل  14أكتوبر إلى إعادة اعتبار لثورة 

المناهض بالقول الثبات والصمود على موقفنا الوطني 

والفعل لكل أشكال التبعية واالرتهان واالحتالل ، وقال إن 

من أهم ما ينبغي أن نستحضره ونركز عليه في هذه الذكرى 

هو ضرورة التخلص من التعاطي المشلول والفهم الخاطئ 

لمناسباتنا الوطنية والفهم العقيم الذي حنط الثورات وعزل 

قع األجيال المتعاقبة وحول مبادئها وأهدافها السامية عن وا

االحتفاء بها الى مجرد شكل بال مضمون، وأشار الى ان 

أعداء االستقالل دأبوا على ترسيخ األساليب التسطيحية 

لفهم الثورة لكونهم يدركون بأنهم لن يحصلوا على مقعد في 

أكتوبر..  14سلطة في ظل انتشار الوعي السليم بثقافة 

األمر هو الوصول إلى حد مشيراً إلى أن أخطر ما في 

الفوضى في المفاهيم نفسها حتى صار المرتزقة يجمعون 

أكتوبر واالحتفاء بالمحتل  14اليوم بين االحتفاء بثورة 

 .األجنبي

أن الواجب الوطني يحتم علينا جميعاً أن ” المشاط“وأكد 

نخوض معركة الوعي على نحو جاد، وأن نجعل منها واحدة 

في حربنا التحررية الشاملة من أهم وأقدس المعارك . 

وعبر عن عميق الفخر واالعتزاز تجاه ما نشعر به من 

انسجام مواقفنا الوطنية المناهضة للعدوان األجنبي مع 

 .مواقف الرابع عشر من أكتوبر

وتوعد بالكشف عن مفاجآت فعالة وخصوصاً في مضمار 

الدفاع المشروع عن أرضنا وشعبنا بحسب ما تقتضيه 

وما تستدعيه طبيعة الظروف والمتغيراتالمصلحة  . 

 
 

  

تحت مظلة شركة الهند الشرقية وضعت بريطانيا أقدامها في عدن عبر اتفاق امتيازات خاصة للشركة التابعة 

سفينة جنحت في شواطئ عدن ذريعة الحتالل   م، واتخذت من1802لها في الميناء، مع سلطان لحج عام 

مارها لميناء عدن الذي يحتل مكانة عالمية بين موانئ العالم ، وافتتحت سوق عاما من استث 37الجنوب بعد 

داريا “حره وحولت عدن إلى مركز تسويق لمنتجاتها ، ورغم محاولة سلطنة لحج دفع تعويضات عن سفينة 

التي ادعت سلطات االحتالل البريطاني لتعرضها للنهب من قبل صيادين يتبعون سلطات لحج ، رفضت ” دولت 

بريطانيا التعويض الذي طالبت به وأرسلت الحكومة البريطانية حينذاك الكابتن هينس ، لكن مطالبها 

بالتعويض كان أكبر من المال ويمس السيادة ، فتحت ذريعة جنوح سفينة وادعاءات تعرضها للنهب طالبت 

كبيره لتحقيق ذلك انجلترا من سلطات لحج ببيع مدينة وميناء عدن وتقديمها كتعويض ومارست ضغوطاً 

المطلب الذي استفز سلطات لحج التي كانت التملك قوات كافيه للدفاع عن عدن ، فرفضت بيع عدن ، وجراء 

م بشن هجوم عسكري على عدن ، فاضطرت 1839ذلك أقدمت بريطانيا في التاسع عشر من يناير عام 

عت بريطانيا اتفاق مع سلطان لحج سلطات لحج للمواجهة عدة أيام انتهت بسقوط عدن ، وعلى إثر ذلك وق

العبدلي والقبائل الموالية له ، قضت بعدم التعرض للمصالح البريطانية وتأمين طرق النقل والمواصالت في 

المناطق الخاضعة لسيطرته على أن تبقى سلطاته شكليه مقابل والئه لبريطانيا و التزام انجلترا بدفع مساعدة 

فوافق على ذلك وأبرم معاهده مع الغزاة اللذين عمموا المعاهدة من سالطين مالية سنوية للسلطان العبدلي 

اكتوبر  14عام، انتهت بثورة  129ومشيخات الجنوب لتخضع بعد ذلك كافة المحافظات الجنوبية لإلحتالل 

م1963  . 

ديداً الجنوب ، وبما أن التاريخ يعيد نفسه في اليمن والغزاة دائما يُقبرون في أرضها على مر التاريخ ، وتح

م عندما بدأت التحركات اإلماراتية بوضع يدها على موانئ عدن ، 2006فإن مؤامرة االحتالل عادت منذ العام 

وبموجب اتفاقية وقف خلفها رجاالت اإلمارات اليوم الممثلين بأنجال الرئيس السابق علي عبدهللا صالح ، 

صالح ، وخالد بحاح مهندس اتفاق دبي وأخرين ، وتم  وتحديداً أحمد علي عبدهللا صالح وطارق صالح وعمار

 . التنفيذ عبر الحكومة اليمنية السابقة التي كانت خاضعة للوصاية السعودية

فقد تمكنت اإلمارات من تدمير ميناء عدن لصالح موانئها ، بموجب اتفاق تأجير ميناء دبي لموانئ دبي ، 

م وأجبرت اإلمارات على الخروج من الميناء 2011شبابيه عام  فاالتفاقية التي انتهت بانتفاضه شعبية وثورة

م2013عام   . 

مثلت أولى التدخالت اإلماراتية في اليمن ، وكانت بمثابة تفريط في السيادة الوطنية كونى اإلمارات اتخذت من 

عدد من االتفاقية غطاء لممارسة دور استخباراتي وسياسي وأمني في المحافظات الجنوبية ، ووقفت وراء 

أعمال القرصنة البحرية التي شهدها خليج عدن خالل فترة تأجير ميناء عدن لموانئ دبي ، واتضح ان 

اإلمارات ذاتها ومن ورائها دوالً أخرى كانت لها أيادي طولى في اعمال القرصنة البحرية التي ساهمت بنسبة 

مالحيه عن الميناءكبيرة بتراجع الحركة المالحية إلى الميناء وأدت إلى توقف خطوط   . 

وعقب استعادة ميناء عدن من الجانب اإلماراتي ، حاولت اإلمارات أكثر من مرة إعادة نظام صالح للسلطة ، 

م ، وحينما 2015وراء عدد من الحوادث واالضطرابات التي شهدتها المحافظات الجنوبية قبل العام   ووقفت

موالي لها يفوده احمد علي عبدهللا صالح وطارق عفاش وعمار ،  كانت تتحين العودة إلى اليمن بتغيير نظام

عادت عبر التحالف العربي وتحت غطاء إعادة الشرعية لتسيطر على ميناء عدن وكل المضائق والممرات في 

البحر العربي وخليج عدن وصوال الى باب المندب عبر وقوفها وراء تأسيس مليشيات تابعة لطارق عفاش 

ف االمني في مدينة عدن لعمار عفاش،كما سلمت المل  . 

 

 

 

 

 

 
  

 ذكرى أكتوبر<<  اإلحتالل حتت يافطة اإلستثمار من شركة يف>> 
 اهلند إىل موانئ دبي

مبفاجئات يف خطاب اكتوبر وهادي املشاط يتوعد 
 يسقط صفة اإلستعمار على بريطانيا
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ووفقاً للمصادر التاريخية فقد أوعزت الرياض ألحد تجار 

أحمد سعيد ” حضرموت الحاملين الجنسية السعودية ويدعى 

ثمود ،وبعد   بالقيام بعملية شراء أراضي واسعة في” بقشان 

 ذلك حاولت الرياض فصل منطقة ثمود عن حضرموت وضمها

، 1967إليها، إال أن تلك المحاوالت أفشلتها الجبهة القومية عام 

ولكن على مدى العقود الماضية وقفت السعودية عبر أياديها 

المختلفة أمام عدم استخراج الثروة النفطية في ثمود ، كما سبق 

لها ان أوقفت كافة اعمال التنقيب عن النفط في الشريط الحدودي 

العقود الماضية ، وهاهي اليوم  بين شروره وحضرموت طيلة

 . تعود إلى حضرموت تحت ذريعة إعادة الشرعية

لذلك يرى مراقبون أن السعودية قد تمكن حكومة هادي 

والمجلس االنتقالي من ممارسة دور شكلي في إدارة محافظات 

عدن وأبين وشبوة والضالع ولحج، ولكنها ستنفرد بالكافة 

ويتوقع مراقبون ان تستكمل الملفات في حضرموت والمهرة، 

 .الرياض استقطاب القيادات االجتماعية في صحراء حضرموت

 عاصفة الحزم في الوديعة

حاولت دولة الجنوب المستقلة بقيادة الرئيس قحطان الشعبي بعد 

أشهر من االستقالل حل الخالف سلميا حول شروره والوديعة 

ودية لبحث وأبدت استعدادها لتشكيل لجنة يمنية جنوبية ـ سع

موضوع الحدود بين البلدين ، إال أن مطالب السعودية كانت بضم 

شروره إلى أراضيها ، فتصاعدت الخالفات بعد أن فقدت الرياض 

الكثير من اذرعها في الجنوب وخصوصاً سالطين حضرموت ، 

م، 1969نوفمبر  27لتندلع أول حرب جنوبية مع السعودية في 

مركز الوديعة “  مهاجمة حينما أقدمت قوات جنوبية على

الذي استحدثته السعودية في عمق األراضي اليمنية ، ” الحدودي

وتقدمت تلك القوات باتجاه شروره الستعادتها وتجاوزت منطقة 

قرن الوديعة لتصل إلى مشارف مدينة شروره ، إال أن السعودية 

اعتبرت الحرب ماركسية ،واستعانت باإلسالميين لمساندة قواتها 

يادة الملك الحالي سلمان بن عبدالعزيز الذي قاد القوات ، وبق

السعودية ، استعادت السيطرة على الوديعة ومناطق واسعة في 

شروره خالل مواجهات عسكرية استمرت عدة أيام واخضعتها 

 .بالقوة لسيطرتها

 .الضم واإللحاق

تلك األطماع لم تتوقف بل استغلت المملكة حالة عدم االستقرار 

الذي عاشته دولة جنوب اليمن سابقاً خالل السبعينيات  السياسي

والثمانينيات، لتضم أراضي يمنية واسعة كانت تابعة لحضرموت 

ومحافظتي المهرة النفطيتين وتلحقها بارضها معتمدة على آلية 

االستقطاب لضم سكانه المناطق الحدودية إليها من خالل منحهم 

ية، لتتوغل في عشرات جنسيات سعودية وتابعيات امتيازات مال

القرى الواقعة على حدودها الشرقية، ونظراً لذلك كادت أن تندلع 

م، أثناء قيام قوات 1994حرب سعودية يمنية في ديسمبر 

سعودية باستحداث نقاط ومواقع في منطقة الخراخير التابعة 

للمهرة والتي أصبحت اليوم سعودية بالكامل ، والتمدد في 

وت ، إال أن تدخل سوري ومصري مع شروره التابعة لحضرم

 . قيادة البلدين نزعت فتيل التوتر

 السيطرة على المهرة

أكتوبر ضد المستعمر البريطاني أن تستحوذ على الجنوب  14ثورة حاولت السعودية منذ الوهلة األولى لقيام 

 14وتضمها إلى أراضيها ، ووقفت إلى جانب المستعمر البريطاني ضد الثورة وأبطالها ، وحاولت إفشال ثورة 

التي   ، ولكن الجبهة القومية الجنوبية  من أكتوبر بشتي الطرق في سبيل تحقيق أطماعها في جنوب اليمن

من العاصمة صنعاء والتي اتخذت الكفاح المسلح كخيار وحيد لمقاومة المحتل البريطاني حتى نيل  انطلقت

االستقالل ، كانت من أبرز أهدافها طرد المستعمر األجنبي وإسقاط الحكم السالطيني، واسترجاع األراضي 

ا السعودية خطراً سيداهما والثروات المسلوبة وتحقيق وحدة الشعب في إقليم اليمن، تلك األهداف ارتأت فيه

في حال نيل االستقالل في الجنوب ، فعمدت خالل فترة الكفاح المسلح في الجنوب ضد اإلنجليز إلى توطيد 

تواجدها العسكري في شروره اليمنية وفي الوديعة التي تقع في حدودها الشمالية لحضرموت ، ولكن المؤامرة 

م1967بر عام من نوفم 30السعودية سقطت بشكل كلي في ال   . 

عام لم تسقط السعودية تلك المطامع التي أصبحت أهداف استعمارية لها في اليمن ،  75ورغم مضي 

لت في ستينيات القرن الماضي التواجد في عدن عسكرياً ، تتواجد اليوم فيها تحت ذريعة فالرياض التي فش

قالي الجنوبي اتفاق الرياض الذي رعته اتفاق الرياض الذي وقع اطراف الصراع حكومة هادي والمجلس االنت

مقر قيادة التحالف في المدينة والمطار وعدد من المواقع   السعودية واإلمارات ، وتسلمت بعد ذلك

والمؤسسات التي كانت تتواجد فيها قوات إماراتية منذ أربع سنوات، إال أن الرياض التي أرسلت بقوات 

العند العسكرية في لحج أواخر نوفمبر الماضي ، أطماعها وأجندتها  سعودية تساندها قوات سودانية إلى قاعدة

فالمملكة تستعد من وراء اتفاقات شكلية تمحنها   األساسية لها ليس في عدن أو أبين أو الضالع ولحج ،

التحرك بكل حرية ونشر قواتها في وادي وصحراء حضرموت من جانب ، وكذلك استكمال السيطرة على 

عسكريا ً، لتنفيذ أحد أبرز أهدافها التوسعية في شرق اليمنمحافظة المهرة   . 

 نهب محافظة يمنية

أكتوبر وضاقت بها ذرعا ،وحاولت أن تستغل الحروب الداخلية اليمنية طيلة  14فالرياض التي وقف ضد ثورة 

واسعة عام الماضية لتحقيق أطماعها التوسعية في محافظة حضرموت اليمنية التي تتسم بمساحة  60الـ 

تساوي ثلث مساحة اليمن وتربطها بالرياض شريط حدودي طويل يمتد من الخراخير وحتى شروره بنجران، 

وعلى مدى العقدين الماضين تمكنت الرياض من التوغل في عمق األراضي اليمنية في حضرموت مستغلة 

الحدودي وابتلعت عشرات الحروب الداخلية واالضطرابات السياسية التي عانتها اليمن للتمدد في الشريط 

 .الكيلو مترات على الحدود مع حضرموت

، استغلت أيضاً العديد من الظواهر التي تصاعدت في نطاق المحافظة كانتشار  2015ـ  2008وخالل الفترة 

القاعدة وارتفاع ظاهرة تهريب المخدرات على الشريط الحدودي ، والتي يعتقد الكثير من اليمنيين بوقوف 

زة االستخباراتية السعودية ورائها ، خصوصاً وأن القاعدة نفذت عمليات تخريبية ال يبدوا أنها عشوائية األجه

وإنما تنفيذاً لمخططات أجنبية ، فاستهدفت قطاع السياحة في حضرموت ، ونفذت سلسلة اغتياالت طالت 

فت وراء تفجير مقرات تابعة عناصر أمنية واستخباراتية ، وشنت هجمات انتحارية على مقرات العسكرية ووق

ألجهزة األمن القومي والسياسي ، وصوالً إلى قيام القاعدة بالسطو المسلح على بنوك ومصارف تجارية 

، وخالل تلك الفترة يعتقد بوقوف الرياض وراء تغذية حادثة  2015وحكومية في المحافظة ذاتها قبيل العام 

ناصر األمنية لضرب هيبة الجيش اليمني في حضرموت ، مقتل أحد شيوخ صحراء حضرموت على يد أحد الع

وصل بها األمر إلى مضايقة ” قوات تحالف حضرموت “واستغاللها إليجاد مليشيات موالية لها تحت مسمى 

 . الشركات النفطية في المحافظة

ء ومنذ بدأ الحرب الذي يشنه التحالف على اليمن حرصت الرياض على إبقاء حضرموت الوادي والصحرا

بعيداً عن الصراع، إلدراكها بأن القوات المتواجدة هناك مواليه لها، وأن ال صعوبات للرياض في نشر أي 

قوات عسكرية لها في حضرموت، بعكس المهرة التي ترفض ذلك التواجد وتصفه باالحتالل ، ومع اتساع 

راء، دفعت الرياض بقوات نطاق تحركات المجلس االنتقالي الجنوبي وتوعده بالسيطرة على الوادي والصح

عسكرية ضخمة مطلع العام الجاري إلى مدينه سيئون عاصمة وادي حضرموت تحت ذريعة حماية جلسات 

، ورغم انسحاب الكثير من تلك القوات ، إال أنها أبقت العشرات منها في “للشرعية “مجلس النواب الموالي 

 . المنطقة العسكرية األولى في المدينة

ول شراء الجنوب من بريطانياالملك فيصل حا  

 14األطماع السعودية في حضرموت والمهرة قديمة بعدما فشل الملك فيصل بن عبدالعزيز بعد قيام ثورة 

أكتوبر بضم الجنوب الى األراضي السعودية، وتكشف فيه سعي )فيصل بن عبدالعزيز( ملك السعودية آنذاك 

مها الى السعوديةالى شراء الجنوب وفصل حضرموت عن الجنوب لض . 

اـهــالـشــة إفــاولـحـر ومــوبــــتـــــأك 14ورة ــة ثــاربـحــي مــودي فــعــســدور الــال  
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سياسة الضم واإللحاق السعودية تجاه اليمن، ومطامعها 

االستعمارية، انكشفت اليوم بجالء، فالرياض لم تكتفي بضم 

عشرات المناطق المهرية إلى ارضيها والحقت مناطق واسعة في 

في مناطق تابعة لحضرموت ألراضيها، بل تسعى الربع الخالي و

اليوم للسيطرة على محافظة المهرة بشكل كامل تحت أكثر من 

ذريعة كذريعة مكافحة التهريب، وإعادة األعمار، ومساعدة 

الذي ضرب المهرة الشهر “لبان “المتضررين من إعصار 

الماضي، مستخدمة القوة ضد أبناء المحافظة الرافضين لوجودها 

سكري على أراضيهمالع . 

يشار إلى أن الوجود اإلماراتي قابل للرحيل باي لحظة بقوة إرادة 

احفاد ثوار أكتوبر ونوفمبر ، ولكن التوغل السعودي اخطر بكثير 

 . بحكم الجيرة ، فالرياض تسعى إلحتالل أبدي في أرض الجنوب

 جس نبص

، أن جست نبض الشارع  2015فالرياض سبق لها مطلع العام 

ضرمي ، خالل توجيه عشرات المشائخ الموالين لها واللذين الح

منحتهم جنسيات سعودية ، بتوقيع وثيقة تطالب الملك السعودي 

الحالي سلمان بن عبدالعزيز بضم أراضي حضرموت لتصبح ملكاً 

من أمالك المملكة العربية السعودية ، تلك الوثيقة التي تعمدت 

ل الحضرمية تبناها الشيخ الرياض تسريبها لمعرفة ردود االقعا

صالح بن سعيد بن عبدهللا بن شيبان التميمي الذي يدعي تمثيل 

مشايخ وأعيان قبائل حضرموت والذي يعد من المشائخ األكثر 

شيخاً  60قرابة   والئاً للرياض ، تلك الوثيقة التي حملت تواقيع

ينحدرون إلى حضرموت لكن معظمهم يعيشون لسنوات طويلة 

ة ، اثارت ردود أفعال متباينة وغاضبة بين أبناء في السعودي

حضرموت وكشفت حينها عن وجود مشاريع أخرى كامنه 

 . كتأسيس دولة حضرموت وضمها إلى دول الخليج

االتفاق األخير الذي سيعلن عنه في قادم األيام، تجنب الحديث 

عن حضرموت تماماً، وهو ما اعتبره مؤتمر قبائل المحافظة 

سوف يقابل برفض االعتراف باالتفاق بشكل تجاهل مقصود 

كلي، إذا لم يتضمن مشاركة أبناء حضرموت في االتفاق ومنحهم 

امتيازات سياسة واقتصادية ، إال أن الرياض لها حسابات خاصة 

 . في هذه المحافظة الواسعة المساحة والغنية بالموارد المختلفة

 

 

عن ما  1967فبراير  23بتاريخ  481وكشف مكاوي في صحيفة الجمهورية المصرية الصادرة في العدد 

 أسماه )مؤامرة انجليزية سعودية لفصل حضرموت عن الجنوب وضمها لألراضي السعودية(

المنطقة وأن هذا الدور  وأشارت الوثيقة عن مكاوي قوله: )إن المخطط يأتي بعد خروج للقوات البريطانية من

 يلعبه أيضا سلطان سلطنة الكثيري بحضرموت وشريف بيحان والمستشار البريطاني.(

وتضمنت الوثيقة تصريح مكاوي )ان هؤالء الثالثة قاموا بدور كبير لتجنيد عدد من أبناء القبائل في المنطقة 

شتراها فيصل من أمريكا وبريطانيا وتدريبهم في نجران وضمهم إلى جيش المرتزقة. وأن األسلحة التي ا

 موجهة ضد ثورتي سبتمبر وأكتوبر في شمال وجنوب اليمن على حد سواء(

وأشار باحثون إلى أن تلك التصريحات كانت السبب في تدبير السعودية جريمة اغتيال ألنجال رئيس الحكومة 

 عبدالقوي مكاوي الثالثة وشقيقته )جراء نسف منزلهم وقتل جميع من فيه(

وذكر علي السالمي عضو مجلس قيادة جبهة التحرير ) إن أحد السالطين ( قام بزيارة السعودية وعرض علي 

الملك فيصل أسماء أعضاء العصابة التي أشرف على نسف منزل عبد القوي مكاوي مما أدى إلى استشهاد 

لمنفذين مرتبات ثابتةأبنائه الثالثة وشقيقته.. حيث وافق الملك فيصل على تمويلها ومنح أفرادها ا . 

 مؤامرة االتحاد الشرقي

السعودية التي حاولت أن تضع يدها على محافظتي حضرموت والمهرة في ستينيات القرن الماضي بموجب 

ممثل الحكومة السعودية ” م ، وتم توقيعه بين 1965  اتفاق رعته بريطانيا في الثالث من مايو من العام

وممثل السلطنة القعيطية في الجنوب ، بناًء على طلب السعودية السعي في  الشيخ عبدا هلل عوض بن آلذن ،

إقامة االتحاد الشرقي بين كل من السلطنات القعيطية والكثيرية والمهرية، مقابل قيام الحكومة البريطانية بمنح 

الشرقي المصالح التحاد الشرقي االستقالل الفوري ، ونص االتفاق وفق الوثائق التاريخية أن يراعي االتحاد 

، ” البريطانية في االتحاد المزمع وأن يدمج االتحاد الشرقي في اتحاد كونفدرالي مع الحكومة السعودية 

تحاول العودة اليوم لتنفيذ تلك المطامع التوسعية القديمة بموجب اتفاق جدة الذي رعته الرياض مؤخراً بين 

، والذي يمنح الرياض حق التدخل الكامل في شأن تلك حكومة هادي والمجلس االنتقالي الموالي لإلمارات 

 ً  . المحافظات أمنياً وعسكريا

  نفط ثمود

مطلع العام الجاري ، انسحبت قوات إماراتية من مديريات ثمود الواقعة في نطاق محافظة حضرموت ومديرية 

اة الواقعة في نطاق محافظة المهرة شرقي اليمن، واخلت أبو ظبي تواجدها العسكري من عدة مواقع رم

ومعسكرات كانت تتواجد فيها منذ اكثر من عامين ونصف وسلمت مواقعها لقيادة المنطقة العسكرية األولى 

مود فإن الرياض دفعت الموالية لهادي، وغادرت صوب المكال عاصمة المحافظة، ووفقا لمصادر عسكرية في ث

بقوات رمزية إلى معسكر القيعان في منطقة ثمود الصحراوية التي تقع شمال حضرموت وتعتبر جغرافياً امتداد 

للربع الخالي خالل األيام الماضية ، ومن المتوقع أن تعزز الرياض تواجدها العسكري في ثمود خالل الفترة 

راتية ، بل ان الرياض حاولت مطلع ستينيات القرن الماضي إلحاق المقبلة ليس لسد فراغ انسحاب القوات اإلما

، تواجد كميات كبيرة من النفط في 1961عام ” بان اميركان ” ثمود النفطية بأراضيها ، بعد أن اثبتت شركة 

صحراء ثمود ، وهو األمر الذي اثار رغبة السعودية في ضم المديرية إليها ودفعها الختالق خالفات مع اليمن 

، إال أن الرياض لم تتوقف عن محاوالت ضم وإلحاق ” بان أميركان“حينذاك ، وعلى إثرها توقفت شركة 

 المديرية بها بهدف االستحواذ على الثروة النفطية ،
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قال مواطنون في عقبة عدن أن قيادات من الحزام   

حت مبرر األمني نفذت عمليات سطو على منازل المواطنين ت

 .إزالة المباني العشوائية

وقال المواطنون أنهم تفاجئوا بأطقم عسكرية وآليات تابعة 

عضهم يرتدي زي للحزام األمني وعلى متنها ملثمين ب

عسكري وأخرين مالبس مدنية قاموا بالبسط على المساكن 

الشعبية في عقبة عدن بحجة أنها مباني عشوائية رغم انها 

سنوات 5منذو  أصحابها يسكنون فيها . 

وبحسب األهالي فإن مالك المباني تمترسوا في مبانيهم بعد 

قيام جنود الحزام األمني بإطالق الرصاص عليهم وتبادلوا 

إطالق النار بشكل عنيف مع الحزام األمني، وسط هلع 

 .النساء واألطفال

وحمل سكان هذه المنازل ، المحافظ لملس واالنتقالي 

النتهاكات الواضحة والتعدي على الجنوبي مسؤولية هذه ا

ممتلكاتهم وتسخير القوة العسكرية إلرهابهم، مطالبين بوقف 

هذه االعتداءات على منازلهم، مؤكدين أن هذه الحملة التي 

تدعيها األجهزة األمنية تركت المباني الحديثة التي بناها 

المتنفذون ومسؤوليين امنيين بنيت في أراضي الدولة 

طق أثرية وبعضها في متنفسات وشوارعواالخرى في منا . 

وكانت قيادات عسكرية أزالت المساكن الشعبية التابعة 

خالل الثالث   للبسطاء في بعض األحياء بعدن والبسط عليها

السنوات الماضية بحجة انها مباني عشوائية ليتفاجئ بعد 

شهور وقد أصبحت مباني وفلل ضخمة يملكها متنفذون 

النتقاليوقيادات عسكرية في ا . 

وتشهد عدن منذ خمس سنوات عمليات بسط واسعة طالت 

أراضي المواطنين والدولة والشوارع والمناطق األثرية في 

ظل تورط قيادات أمنية تابعة لإلنتقالي في عمليات السطو 

 .والنهب

 

 

نح الدولتين الالتي لثورة أكتوبر ابرمت السعودية واالمارات اتفاق جديد م 57في الذكرى الـ   

تتقاسمان احتالل الجنوب صالحيات واسعة ومنحها حق الوصاية شبة الكاملة على المحافظات الجنوبية ، بينما 

 . جرد ما تسمى بحكومة هادي من كافة الصالحيات وحولها الى أداة منزوعة من أي إرادة او قرار

ي الجنوبي الموالي لإلمارات وحكومة هادي في الخامس من نوفمبر الماضي وقع ممثلي المجلس االنتقال

باإلجماع اتفاق الرياض، االتفاق الذي أُعّد من قبل المخابرات السعودية واإلماراتية، هو عبارة عن وثيقة 

تمنح دول التحالف حق الوصاية الكاملة على المحافظات الجنوبية، وتعيد للسعودية جزءاً يسيراً من وصايتها 

. كذلك ينتزع االتفاق معظم صالحيات هادي 2014ظات الشمالية، منذ أواخر عام المفقودة على المحاف

وحكومته في تعيين القيادات العسكرية واإلدارية والوزراء والدبلوماسيين، فضالً عن إدارة الملفّين األمني 

 . والعسكري الذي منح للسفير السعودي في اليمن محمد ال جابر

الجنوبية العادلة ، أسست لمرحلة جديدة من المحاصصة السياسية بين شطري وفيما تجاهلت الوثيقة القضية 

وزيراً مناصفة  24اليمن وفق مخطط الرياض واطماع االمارات ، عبر قرار تشكيل حكومة كفاءات مكّونة من 

ع بين الشمال والجنوب، أي المجلس االنتقالي وحكومة هادي والتي التزال متعثرة بد قرابة العام من توقي

االتفاق الذي اهتم بالترتيبات السياسية والعسكرية، بينما لم يتطّرق إلى الجانب االقتصادي المتدهور في 

المحافظات الجنوبية ، حتى ال تتحمل دول التحالف أي التزامات مالية، أو أي دعم لالقتصاد اليمني، وتقديم أي 

 ..منحة مالية للمصرف المركزي

اتفاق »هادي التي زعمت، عقب االتفاق من مقر اقامتها في الرياض، أن  ومن هذا المنطلق، فإن حكومة

الرياض سيؤّسس لمرحلة جديدة من حضور الدولة ومؤسساتها وواحدية القرار العسكري واألمني تحت 

، رغم ان االتفاق سلبها كافة «سلطتها، ما سينعكس إيجاباً على تطبيع األوضاع في المناطق الجنوبية

وحّولها إلى جهاز إداري منفّذ للتوجيهات الصادرة من السفير ال جابر ، مقابل منح دول التحالف صالحياتها ، 

 .وفق االتفاق حق التصّرف في الشأن العام والتحّكم في الملفّين األمني والعسكري

وحتى وزارة الدفاع في حكومة هادي والحكومة المزمع تشكيلها وفق االتفاق الذي حّث على دمج قوات 

النتقالي الجنوبي الموالية لإلمارات تحت قيادتها، فقد منحها االتفاق حق القيام بالجوانب اإلدارية والتنظيمية ا

فقط، كترقيم عناصر االنتقالي التي سيتم دمجها في قوات هادي، بينما انتزع من وزارة دفاع هادي القرار 

اّر المعسكرات ونقل األسلحة المختلفة وتخزينها العسكري المتعلّق بتحريك قوات الطرفين وتوجيهها وتحديد مق

واإلشراف عليها. واستثنى من ذلك، اللواء األول حماية رئاسية، والذي تتمحور مهّمته حول حماية القصور 

الرئاسية ومحيطها وتأمين تحّركات الرئيس، وتوفير الحماية األمنية لقيادات المجلس االنتقالي الجنوبي في 

ادة تحالف العدوانعدن تحت إشراف قي . 

وعلى المنوال نفسه، يتحكم التحالف في قرارات تعيين القيادات األمنية في المحافظات الجنوبية، حيث ال 

 .يتجاوز دور وزارة داخلية حكومة هادي الجانب اإلداري وصرف الرواتب

د طارق صالح في وبينما تجاهل االتفاق الوضع في حضرموت والمهرة، وأسقط الحديث عن مصير قوات العمي

الساحل الغربي، التي بدت كأنها قوة مستقلّة ال تتبع قوات هادي وال تقبل الدمج، فقد قيّد سلطة هادي واشترط 

أن يتشاور هذا األخير مع التحالف لتعيين المحافظين ومديري األمن بناًء على معايير الكفاءة والنزاهة. ولم 

ع السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر الذي سيرأس لجنة يوضح االتفاق مع من سيكون التشاور، هل م

 خاصة جديدة لتنفيذ االتفاق، أم مع الرياض وأبو ظبي؟

عام مبباركة حكومة هادي 57اإلحتالل يعود بعد   
 

واطنني بعدن مبربر إزالة البسط على منازل امل
 البناء العشوائي
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دعا القيادي في الحراك الجنوبي الشيخ نبيه سعيد راشد القديح  

أبناء قبائل الصبيحة بشكل خاص وأبناء الجنوب بشكل عام 

ب طارق صالح في الساحل الذين اليزالون يقاتلون إلى جان

 .الغربي االنسحاب والعودة إلى المناطق الحدودية الجنوبية

واتهم راشد قوات طارق بغدر العشرات من أبناء الصبيحة 

 .وتهامة وقتلهم في جبهة الساحل الغربي

فردا من أبناء الجنوب المجندين  50وقتل وجرح أكثر من 

ق صالح خالل ضمن ألوية حراس الجمهورية التي يقودها طار

 .استعادة قوات صنعاء مدينة الدريهمي

وقال راشد إن ما وصفها بالمجزرة التي استهدفت ابناء 

لن تكون األولى ولن تكون األخيرة   الصبيحة وموزع وتهامة

 .بسبب اختراقها من الداخل بحسب وصفه

ولفت راشد إلى االنشقاقات التي تحدث بين الحين واألخرى 

بعة لطارق صالح وعودتها إلى صنعاءلقيادات عسكرية تا . 

واتهم الشيخ نبيه راشد القديح اإلمارات بتجنيد البسطاء من ابنا 

الصبيحة وتهامة للتضحية بهم في معارك خاسرة في الساحل 

 .الغربي مستغلة ظروفهم االقتصادية الصعبة

وجدد راشد دعوته لعقالء الصبيحة وأبناء الجنوب بعدم السماح 

يكونوا لقمة سائغة لتجار الحروب بحسب وصفه، ألبنائهم أن 

 .في إشارة إلى طارق صالح

ويعتبر جنوبيون ، الساحل الغربي مقبرة مفتوحة لشباب 

الجنوب الذين يستغلون من قبل اإلمارات والمجلس االنتقالي 

 .الجنوبي

األجهزة األمنية في عدن تتجاوز حدود 
 الصمت تجاه تصاعد اختطاف الفتيات

هرة اختطاف الفتيات في عدن بشكل مخيف من قبل تصاعدت ظا

عصابات مسلحة في ظل صمت تجاوز حدوده لألجهزة األمنية 

التابعة لإلنتقالي، حيث أقدمت عصابة مسلحة اليوم الثالثاء على 

فتاة في مديرية المنصورة اختطاف  . 

تم  25وقالت مصادر محلية أن الفتاة التي تبلغ من العمر 

بالمنصورة من قبل   روجها من وظيفتهااختطافها أثناء خ

بلوك  3مسلحين كانوا يستقلون سيارة هيلوكس في منطقة 

 .بالمنصورة بالقرب من دورية عسكرية تابعة للحزام األمني

وقالت أسرة الفتاة إن ابنتها اختفت بعد خروجها من المنزل 

، مشيرة إلى   متجهة إلى وظيفتها صباح اليوم وانقطع خبرها

هزة األمنية لم تحرك ساكنا في قضية االختطاف رغم أن األج

 .إبالغها بالعملية

وحملت األسرة ، األجهزة األمنية التابعة لإلنتقالي مسؤولية 

حياة ابنتها مطالبة بالبحث عنها وإعادتها إليها والقبض على 

 .العصابة

وتشير التقارير الصحافية والمنظمات إلى اختطاف عشرات 

خالل الخمس السنوات الماضية   االعالن عنها الفتيات هو ما تم

في ظل سيطرة اإلمارات والسعودية ، وسط تورط قيادات أمنية 

خفي كان أعظم  في االنتقالي في عمليات االختطافات، وما . 

 

 

يتها حيت الواليات المتحدة األمريكية اليوم االثنين ذكرى حادثة المدمرة االمريكية يو إس إس كول والتي راح ضحأ

م ، وبشكل علني دون أي اعتراض من خارجية هادي 2000بحارا أمريكياً قبالة ميناء عدن ألول مرة منذ عام  17

سيقف في ميناء عدن اليوم لحظة   في الرياض ، أكدت القيادة المركزية األمريكية أن طاقم من األسطول الخامس

للحادثة  في الذكرى العشرين  صمت . 

مدمرة التي عرضت مدينة عدن للخطر حينها، استخدمتها واشنطن كوسيلة للضغط على حادثة الهجوم على ال

صنعاء لتمرير صفقات متعددة ، وبعدما رفض الرئيس السابق الذي كان متواجداً في عدن أثناء الهجوم على 

ة متعددة المدمرة كول دخول قوات أمريكية إلى عدن وقبل بدخول فريق تحقيق أمريكي ، خضع إلمالءات أمريكي

ووقع على منح أمريكا حق استباحة السيادة اليمنية ومنح الطيران األمريكي حق التحليق في األجواء اليمنية تحت 

 . ذريعة مكافحة اإلرهاب واستهداف أي أهداف دون تنسيق مع الجانب اليمني

الداهم اليزال أمريكياً ، فأمريكا بعد أن انتهت المشكلة بعد عشرين عاماً تعود أمريكا لتذكر اليمنيين ، بأن الخطر 

التي تقف اليوم داعمة للتحالف في حربة ضد اليمن لها مطامع كبيرة وتمتلك قواعد عسكرية في مطار المكال وفي 

ثمود ولها تواجد عسكري في معسكر راس عمران بعدن وتمتلك عناصر من البحرية األمريكية في قاعدة العند 

مليات الساحل الغربي ، ودورها في الحرب ضد اليمن والتخطيط والتنفيذ للحرب العسكرية ، وتتواجد في غرف ع

كبير ومكشوف ، فهي داعم عسكري وسياسي للسعودية واإلمارات التي تقود الحرب على اليمن وتتقاسم النفوذ 

 . والمصالح في الجنوب

ي المحافظات الجنوبية ، فإن وفي ظل الوضع الذي تعيشه اليمن من انقسام سياسي وعسكري وتواجد أجنبيي ف

مكافحة “اإلعالن األمريكي عن طاقم االسطول الخامس الضوء على التواجد األمريكي في جنوب اليمن بحجة 

يوماً بعد أخر وأن حكومة هادي التي   رسالة واضحة لكل اليمنيين مفادها بأن المطامع الدولية تتكشف” اإلرهاب

، بل وتماهت مع   اتها ، تركت الباب مفتوح أمام كل قوى الغزوا الخارجيةفشلت في حماية نفسها والتمسك بقرار

مثل هذه االنتهاكات وكانت سباقة في استدعاء االحتالل إلى الجنوب وتمكينه من الحصول عل موطئ قدم في عدد 

في  من المحافظات كما هو حال الوجود العسكري السعودي في المهرة وكذلك الوجود والسيطرة اإلماراتية

سقطرى، فوزير خارجية هادي السابق ، خالد اليماني، دعا واشنطن إلى اقامة نصب تذكاري لضحايا المدمرة 

األمريكية في ميناء عدن في محاولة لمغازلة الواليات المتحدة بإعادته إلى الحكومة الجديدة والتي يجرى تشكيلها 

 .في الرياض بين هادي واالنتقالي

وسط خالف مع هادي بشأن التدخالت في وزارته عبر التعينات وسحب صالحيات   قبل عامينوكان اليماني قد أقيل 

 .الوزير لصالح مكتب هادي ولم تشفع محاولة التطبيع مع اسرائيل مع اليماني

، وجود قوات أمريكية في مياه البحر العربي، وأشار إلى أن 2016وسبق أن أعلن البنتاغون األمريكي أواخر العام 

 100ن البوارج الحربية وحامالت الطائرات األمريكية ترسو قبالة شواطئ المكاّل والشحر على بعد حوالي عدد م

العام الجاري خالفاً للسنوات الماضية التي طالت   ميل ، تزامن مع انحسار العمليات اإلرهابية إلى أدني المستويات

كرات ومقار أمنية، يضاف إلى تراجع هجمات الطيران المحافظة العديد من العمليات اإلرهابية التي استهدفت معس

األمريكي دون طيار الذي شن العشرات من العمليات في محافظتي مأرب والبيضاء وسط اليمن وكذلك محافظتي 

شبوة وأبين جنوب البالد لم يشن أي هجوم على مواقع أو عناصر إرهابية مفترضة العام الجاري، ويرى مراقبون 

في حضرموت ، بعكس العمليات   مريكي بحضرموت يتجاوز القاعدة إلى البحث عن موطئ قدمإن االهتمام األ

، ضد عناصر مفترضة باالنتماء القاعدة في اليمن 2018ـ  2017العسكرية التي نفذتها واشنطن عامي   . 

 2000كتوبر أ 12يعد تفجير يو إس إس كول كان تفجير انتحاري وقع ضد المدمرة األمريكية يو إس إس كول في 

بحار أمريكي 17بينما كانت ترسو على ميناء عدن اليمني وأسفر الهجوم عن مقتل  . 

تم تنفيذ إحدى العمليات االنتحارية على ناقلة عسكرية أمريكية بحرية 2000أكتوبر  12في   USS Cole  في

دميناء عدن في اليمن وكانت الناقلة راسية في المياه اليمنية لغرض التزويد بالوقو . 

قبل الظهر بتوقيت عدن اقترب قارب صغير من الناقلة واصطدمت بها محدثا انفجاراً خلف  18:11في الساعة 

آخرين بجروح وتم فيما بعد اكتشاف  39من المالحين وتم إصابة  17متر على جانب الناقلة وقتل  12فتحة بطول 

اء في منظمة القاعدةأن منفذي العملية إبراهيم الثور وعبد هللا المساواة كانوا أعض . 

أطلقت عناصر من وكالة المخابرات األمريكية النار على سيارة  2002نوفمبر  3بعد أكثر من سنتين وبالتحديد في 

كانت تقل أبو علي الحارثي وأحمد حجازي على األراضي اليمنية حيث اعتبرت الوكالة االثنين من المخططين 

 .الرئيسيين للعملية

نوفمبر منعت  6نعت السلطات األمنية هبوط طائرات عمودية أمريكية في مطار عدن، وفي م 2000نوفمبر  1في 

سلطات المطار مروحية عسكرية أمريكية من الهبوط في ثاني حادث من نوعه خالل أسبوع وسبق لليمن أن أصدر 

ون أهدافا معادية، بعد قيام إنذاراً للطائرات الحربية األمريكية في االسبوع الذي سبقه بعدم دخول أجوائه النها ستك

 .إحدى المروحيات بالتحليق قرب الشواطئ ومحاوالتها الهبوط في أحد المطارات

أن الواليات المتحدة األمريكية، كانت  2005ديسمبر  1وبعد خمس سنوات قال الرئيس علي عبد هللا صالح في 

األمريكية ، إال أنه تم منعها بالوسائل ” كوليو أس أس “تنوي احتالل مدينة عدن اليمنية، إثر استهداف مدمرتها 

 . الدبلوماسية

، في سواحل عدن، ”كول“بدأت، في صنعاء، محاكمة المتهمين بتفجير المدمرة األمريكية،  2004يوليو  7في 

2000عام  . 

يو. “كية سبتمبر من نفس العام قضت محكمة يمنية بإعدام المتهَمْين الرئيسيَّين بتفجير المدمرة األمري 29وفي 

2000أكتوبر  12، في ميناء عدن، وفي ”اس. اس. كول . 

سنوات 10و 5كما حكمت بالسجن على أربعة من المتهمين، لمدة راوحت بين  . 

 

 

 

استفزاز أمريكي جديد لليمن .. يو إس كول تعود إىل عدن بعد 
عام 20  

 

بسبب خيانات طارق عفاش ,, قيادي يف احلراك 
يدعو قبائل الصبيحة سحب أبناءها من الساحل 

 الغربي
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تواصل السعودية إشعال الفتنة بين قبائل المهرة، والزج بهم 

في أتون صراع قبلي ، حيث قال رئيس لجنة االعتصام 

القوات  رية شحن، الشيخ حميد زعبنوت السلمي في مدي

 -مساء أمس السبت-السعودية بإن منفذ شحن شهد 

اشتباكات مسلحة، عقب قيام مسلحين قبليين بإطالق 

 .الرصاص بكثافة باتجاه المنفذ

” تويتر”وأشار زعبنوت في سلسلة تغريدات على حسابه بـ

ء إلى أن أبناء قبائل زعبنوت في منفذ شحن تعّرضوا العتدا 

مسلح من قبل أشخاص معدودين من قبيلة رعفيت، يسعون 

 .للتأثير على عمل المنفذ

واتهم زعبنوت القوات السعودية بإشعال الفتنة ، مشيرا إلى 

أن االعتداء يهدف إلى إثارة الفتنة بين قبائل المهرة وخدمة 

 .جهات معروفة

كما هاجم الشيخ زعبنوت صمت قيادة السلطة المحلية في 

واللجنة األمنية، عن مثل هذه االعتداءات المهرة 

 .والتجاوزات المتكررة

إلى سرعة التدخل إليقاف مثل هذه  ودعا زعبنوت 

 .االعتداءات التي ترمي إلى اإلضرار بكل أبناء المحافظة

وكان مسلحون مجهولون أمس السبت اغتالوا الشاعر 

 .المهري، أحمد بن بلة الحريزي، في مديرية سيحوت

بناء المهرة ، السعودية واإلمارات بنقل مسلسل ويتهم أ

االغتياالت والفوضى األمنية واستخدام ورقة اإلرهاب 

 .لضمان تواجدها العسكري في المحافظة

 

 
 

قيادية في الحراك تشن هجوماً الذعاً 
على قيادات االنتقالي وتصفهم بتجار 

 الحروب

ك شنت القيادية في الحراك الجنوبي الدكتورة سلوى بري 

هجوما الذعا على االنتقالي الجنوبي الموالي لإلمارات ، 

 .ووصفت قياداته بتجار الحروب

ودعت بن بريك إلى مشروع التصالح والتسامح الذي أُعلنه 

باعتباره الضربة القاضية لتجار الحروب  2006االحرار في 

وسماسرة االراضي والفوضى والعبث والذين يخدمون 

ص اسعارهم وبيعهم النفسهم اجندات خارجية رخيصة كرخ

 .لمن يدفع الثمن، في إشارة إلى قيادا االنتقالي الجنوبي

واتهمت االنتقالي الجنوبي بإشعال الحرب في أبين 

والمتاجرة بأبناء المحافظة وأصبحوا من هذه الحرب تجار 

يملكون المصانع والشقق واالستثمارات في مصر واإلمارات 

اء الجنوب، في إشارة إلى والسعودية على حساب جثث أبن

 .قيادات االنتقالي الجنوبي الموالي لإلمارات

 

من مصدر خاص في الساحل الغربي أن عبوة ناسفة استهدفت طقماً تابعة للواء الثاني ” الجنوب اليوم“علم 

الصبيحي جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي عمالقة الذي يقوده حمدي شكري  . 

جنوب الحديدة، وهي مناطق ” الفازة“التابع للواء الثاني عمالقة تم استهدافه في خط  وأكد المصدر إن الطقم

 .خاضعة لسيطرة مليشيات طارق صالح الموالية لإلمارات

آخرين، الفتاً أن من بين القتلى قائد  6من قوات العمالقة وجرح  3وقال المصدر إن العبوة أدت إلى مقتل 

الم المطرفيسرية باللواء، يدعى مسار احمد س . 

في هذا السياق كشف مصدر مقرب من قائد اللواء الثاني عمالقة حمدي شكري أن األخير حذر كافة قيادات 

اللواء وقيادات األلوية األخرى التابعة للعمالقة من مخطط تصفيات واغتياالت يقوده شقيق طارق صالح، عمار 

 .محمد عبدهللا صالح

، مؤكداً إن مهمتها التصفيات واالختطافات ضد ″400الكتيبة “يبة باسم وقال المصدر إن عمار صالح يقود كت

 .قادة ومنتسبي الجيش في الساحل الغربي

وأضاف المصدر إن حمدي شكري حذر القيادات من مخطط عمار صالح لتصفيتهم جسدياً، كما كشف المصدر 

فوف ألوية العمالقة عبر تجنيد أكثر أن شكري أبلغ القيادات األخرى بالعمالقة تمكن عمار صالح من اختراق ص

عنصراً تم تدريبهم لمهمة االغتياالت 50من  . 

وتجدر اإلشارة إن التوتر بين العمالقة ومليشيا طارق صالح زادت خالل الفترة األخيرة بالتزامن مع ما 

تتهم فيها تعرضت له ألوية العمالقة من هزيمة على يد الحوثيين في جبهة الدريهمي جنوب الحديدة والتي 

قوات العمالقة مليشيات طارق صالح بخذالنها وخيانتها وتركها بدون إسناد أو تعزيزات وهو ما تسبب 

 .بخسارتها لواًء كامالً بمحيط الدريهمي

وقد تسببت الخالفات التي نشبت بين قيادات طارق صالح وقيادات العمالقة بحدوث اشتباكات بين بعض 

أحد قادة ألوية الساحل الغربي بطلقة في الظهر تلقاها من عمار صالح بعد مشاجرة القيادات ما أدى إلى إصابة 

 .كالمية بين الطرفين، في حين أفادت مصادر أن الطلقة كانت من بندقية شخص آخر يتبع طارق صالح

 

 

 
  
 
 

 إغالق ميناء عدن يدفع المنظمات لتحويل شحناتها إلى ُعمان

في عدن المطالبون برواتبهم يفرضون إغالقاً تاماً للخطوط المؤدية من وإلى ال يزال المعتصمون العسكريون  

 .ميناء عدن األمر الذي أدى إلى توقف الميناء عن العمل

وقالت مصادر في عدن أن الشحنات الغذائية والدوائية التي تقدمها بعض منظمات األمم المتحدة والتي كانت 

أغلق المحتجون الطريق المؤدية إلى الميناء حيث يمنعون خروج  تصل بسفنها إلى ميناء عدن توقفت منذ أن

 .أي ناقالت برية من داخل الميناء

وأضافت المصادر أن المنظمات لجأت لنقل السفن التي تحمل على متنها شحنات المساعدات الدوائية إلى ميناء 

ظار تفريغ حمولتها األمر الذي صاللة بسلطنة عمان وذلك بعد أن توقفت السفن لمدة طويلة في الميناء بانت

 .يشكل تهديداً على صالحية الكميات الدوائية والطبية والمساعدات الغذائية المعرضة للتلف

ومنع التحالف السعودي اإلماراتي سلطات هادي من استخدام الموانئ اليمنية الجنوبية والغربية بما في ذلك 

من الواردات إلى اليمن %70خصص الستقبال ميناء الحديدة أكبر وأهم الموانئ اليمنية والم . 

 

 

من العمالقة بالساحل ومحدي شكري حيذر من تصفيات  3اغتيال 
 ”جسدية يقودها عمار

 

لسعودية إلشعال صراع خمطط جديد ل
 قبلي يف املهرة
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اخفت مليشيات اإلصالح كارثة بحرية شهدتها شواطئ 

 .مديرية رضوم بمحافظة شبوة األسبوع الماضي

وتكتمت المليشيا على التسرب النفطي الناتج عن اصطدام 

ناقلة نفط يونانية كانت ترسوا في ميناء النشيمية، وقالت 

التي ” افرامكس “مصادر الجنوب اليوم ان الناقلة اليونانية 

ترفع علم مالطا في بئر علي تضررت جراء االنفجار الذي 

استهدفها بلغم بحري يعتقد ان مليشيات االنتقالي وقفت 

 .وراءه

وأفادت المصادر بان االنفجار أدى الى تسرب نفطي كبير 

ادين وأضراراً في شواطئ شبوة متتسبباً بخسائر كبيرة للصي

 .في البيئة البحرية

وفي سياق متصل أفرجت مليشيات اإلصالح اليوم عن 

مصافي عدن بعد  التابعة لشركة” التاج سقطرى“سفينة 

احتجازها واعتقال طاقمها، وكانت مليشيا اإلصالح قد فتحت 

تحقيقاً مع الطاقم منذ حدوث االنفجار في سفينة النقل 

انت تنقل شحنة من النفط الخام من النفطية اليونانية، التي ك

ميناء النشيمة وشواطئ شبوة الى األسواق الخارجية 

 .بطريقة غير قانونية

وحسب الجنوب اليوم على صور خاصة توضح نطاق 

التسرب النفطي الذي حدث جراء استهداف السفينة 

 .اليونانية

 

 
 

صفقات طباعة الكتاب المدرسي 
بمطابع اإلصالح توقف المؤسسات 

لحكومية عن العملا  

تظاهر العشرات من موظفي وعمال مطابع الكتاب المدرسي  

في عدن أمام مكتب المحافظ احمد لملس اليوم األحد 

 .للمطالبة بصرف مرتباتهم المتوقفة منذ أشهر

واحتشد المتظاهرون مطالبين بدفع مستحقاتهم المالية من 

ؤسسة الرواتب وغيرها باإلضافة إلى المطالبة بتشغيل الم

أزمة مالية “التي توقفت عن العمل بسبب ما قالوا أنها 

، في ظل انهيار الوضع ”حادة تعرضت لها المؤسسة

الخدمي في المناطق الجنوبية بشكل عام وعدن بشكل 

 .خاص

وكانت مطابع الكتاب قد تلقت وعوداً من قيادات سلطة 

هادي بالعمل على تحسين وضع المؤسسة وإعادة تشغيلها 

اتب عمالها وموظفيها إال أن تلك الوعود لم تجد وصرف رو

 .طريقها إلى أرض الواقع، حسب المتظاهرين

وكانت مصادر قد كشفت أن المؤسسات الحكومية لطباعة 

الكتاب المدرسي قد توقفت بشكل متعمد عن العمل بهدف 

تشغيل مؤسسات خاصة تتبع قيادات في حزب اإلصالح تتخذ 

تجاري حيث تعاقدت حكومة هادي من مأرب مقراً لنشاطها ال

مع هذه المؤسسات لطباعة كميات الكتاب المدرسي لمختلف 

 .الصفوف الدراسية

  

 

أكتوبر التي انطلعت من عدن ضد المحتل البريطاني، وهنا  14لثورة  57بعد أيام قليلة تحل علينا الذكرى الـ

ي كانت مخفية عنهم طوال العقود الماضية، وجدنا أن من الضرورة بمكان أن يعرف أبناء الجنوب الحقائق الت

ونسرد بشكل مختصر جداً ما كشفته بعض الوثائق السرية البريطانية التي تم رفع الحجب عنها منذ مدة 

 .والمتعلقة بجنوب اليمن خالل فترة االحتالل البريطاني والتي تفسر ما يحدث اليوم في الجنوب

ة البريطانية وهي التي برزت خالل مرحلة احتالل جنوب اليمن في عند الحديث عن اليمن في العقلية السياسي

فترة احتالل بريطانيا  –القرن الماضي، نجد أن معظم الباحثين والدارسين للتاريخ الذين فندوا تلك الفترة 

قد ركزوا فقط على طبيعة التقسيم الذي فرضته بريطانيا على جنوب اليمن وهو تقسيم  –لجنوب اليمن 

والسلطنات المحميات . 

غير أن ما لم يلتفت إليه معظم هؤالء الباحثين هو التقسيم اآلخر الذي اعتمدت عليه بريطانيا بشكل أساسي 

 .والذي كشفته وثائق رسمية بريطانية رفعت عنها السرية مؤخراً وتعود إلى مرحلة الحرب العالمية األولى

تالل البريطاني هو تقسيم تاريخي، ما يعني أن حيث تتضمن الوثائق أن تقسيم جنوب اليمن في فترة االح

المملكة المتحدة كانت وال تزال تسعى لتفتيت جنوب اليمن ليس إلى محافظات أو أقاليم بل إلى كنتونات صغيرة 

 .قبلية

وحينها أمرت الحكومة البريطانية ضباط االستخبارات التي كانت تعتمد عليهم في حكم المنطقة، أن يقدموا 

ورؤاهم لتحديد شكل اليمن والمنطقة لمرحلة ما بعد الحرب العالمية األولىمقترحاتهم  . 

وهو من أهم الخبراء في الشأن اليمني، أما الضابط ” والتون“ضباط تواجدوا في عدن، األول  3كان هناك 

” بواهو“وكان أيضاً من الضباط األكثر دراية والخبرة بالشأن اليمني، وأخيراً الضابط ” جاكوب“الثاني 

 .وجميعهم قدموا رؤاهم حول شكل اليمن في مرحلة ما بعد الحرب العالمية األولى

الحديدة عدن“مستعمرة  ” 

عام على وضعها، إال أن بريطانيا  100وعلى الرغم من مرور نحو ” والتون“وكان الالفت أن خطة الضابط 

ارات لتنفيذ الخطةعادت لتنفيذ الخطة في الوقت الحالي، غير أنها هذه المرة تستخدم اإلم . 

، أي السيطرة على الركن الجنوبي ”الحديدة عدن“كانت تقوم على إنشاء مستعمرة ” والتون“خطة الضابط 

الغربي لليمن، وهذه هي أهم منطقة استراتيجية كون السيطرة عليها تعني السيطرة على الحديدة وتعز وباب 

 .المندب وعدن

ارات بالسيطرة على الساحل الغربي لليمن ودفعت بطارق صالح وهنا يبدو من الواضح لماذا تتمسك اإلم

 .ومليشياته للتواجد في هذه المنطقة

 ”مرتزقة سودانيين“ 

الصادر العام الماضي للباحث اليمني عبدهللا عامر، فإن ” تاريخ اليمن مقبرة الغزاة“ووفقاً لما ورد في كتاب 

شاء فرقتين عسكريتين الحتالل تعز، وإنشاء مستعمرة من ضمن ما ورد في تفاصيل الخطة أنها تقوم على إن

 .بحرية متصلة برياً ما بين الحديدة وعدن

وتكشف التقارير السرية التي رفعت بريطانيا الحجب عليها مؤخراً والتي كتبها الضابط والتون بخصوص هذه 

نا تكمن المفاجأة في أن ما ، وه”ال بد من استخدام مرتزقة سودانيين وأيضاً تدريب قوات محلية“الخطة، أنه 

وضع من خطط قبل أكثر من مائة عام يتم تنفيذه حرفياً اليوم، حيث استخدم التحالف السعودي اإلماراتي 

المرتزقة السودانيين بدءاً من باب المندب وحتى مناطق جنوب الحديدة باإلضافة إلى تشكيل مليشيات محلية 

الغربي وهي التي يقودها اليوم طارق صالح بالساحل . 

 قاعدة عسكرية منطلقاً للهيمنة على شرق أفريقيا

تكشف الوثائق السرية البريطانية أيضاً أن الهدف من هذه القاعدة العسكرية هي أن تكون قاعدة انطالق 

للجيش البريطاني للهيمنة والسيطرة على مناطق شرق أفريقيا، ما يعني أن االحتالل البريطاني لم يأِت الحتالل 

ليمن من أجل سواد عيون أبناء عدن وقبائل الجنوب، وإنما كانت مناطق الجنوب عبارة عن مستعمرة جنوب ا

 .للسيطرة والهيمنة على المناطق المجاورة لليمن ومنها شرق أفريقيا

حالياً ال يبدو أن المجلس االنتقالي الجنوبي الموالي لإلمارات يدرك حقيقة الدور العسكري اإلماراتي جنوب 

ن والذي تقف خلفه بدرجة رئيسية بريطانيا، ولهذا لم يكن من المستغرب أن ينكر رئيس االنتقالي، اليم

عيدروس الزبيدي في زيارته لبريطانيا في مارس العام الماضي االحتالل البريطاني لجنوب اليمن، حيث قال إن 

 .بريطانيا لم تكن تحتل الجنوب بل كانت شريكاً له في تلك الفترة

 
 
 

 

 

فعت عنها السرية تكشف خمطط بريطاني قديم 
ُ
وثائق بريطانية ر

وبتنفذه أبوظبي باحلرف الواحد يف اجلن  
 

مليشيات اإلصالح ختفي كارثة تسرب نفطي يف 
 شواطئ شبوة
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منذ أن قامت حكومة هادي بنقل البنك المركزي اليمني إلى 

أوقفت المؤسسات الدولية المالية  2016عدن في أغسطس 

وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد تعاملها مع 

مؤسسات حكومة الشرعية المالية ومن بينها البنك 

 .المركزي

رفض التعامل مع البنك وحتى اليوم ال يزال البنك الدولي ي

المركزي في عدن، وهو ما دفع بوزير التخطيط والتعاون 

الدولي بحكومة هادي، نجيب العوج إلى المطالبة بالتعامل 

المباشر مع المؤسسات المالية التابعة لحكومته من قبل 

 .المؤسسات الدولية

وأكد العوج في كلمة له عبر االتصال المرئي في مستهل 

لسنوية لمجموعة البنك الدولي على ضرورة االجتماعات ا

تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على الصمود، داعياً البنك 

الدولي إلى التعامل المباشر مع المؤسسات الشرعية وتقديم 

 .الدعم الالزم لها

وبسبب غياب الدور السيادي لحكومة هادي على تدخالت 

 ب البالد،البنك الدولي في المناطق التي تسيطر عليها جنو

وذلك بسبب سيطرة التحالف السعودي اإلماراتي على 

اختالل في عملية المواءمة بين فقد أدى ذلك إلى  القرار،

احتياجات الدعم المالي الدولي لليمن على المدى القريب من 

جهة والدعم على المدى البعيد وطويل األمد من جهة ثانية 

ر أساساً بفعل فشل وهو ما أثر سلباً على االقتصاد المنها

السياسات المالية لحكومة هادي من جهة وبسبب الحصار 

 .االقتصادي المفروض على اليمن بشكل عام من جهة ثانية

وتعترف سلطة هادي بهذا االختالل بسبب عدم سيادتها على 

التدخالت األجنبية في الشأن االقتصادي والمالي، حيث 

عة البنك الدولي طالب وزير التخطيط في اتصاله مع مجمو

بضرورة وجود توازن بين تدخالت البنك الدولي في الدعم 

 .الطارئ والدعم التنموي طويل األجل

 انفجار يهز مديرية خور مكسر بعدن

هز انفجار عنيف مديرية خور مكسر بمدينة عدن مساء  

 .اليوم اإلثنين

وقال شهود عيان إن انفجاراً هز خور مكسر ناجم عن عبوة 

فق المعلومات األولية عن الحادثة التي وقعت قرب ناسفة و

 .إدارة أمن المديرية

وأفاد الشهود أن االنفجار نتج عنه اشتعال للنيران في 

 .المكان المستهدف

ومن المتوقع أن تشهد عدن المزيد من حوادث االنفالت 

األمني بهدف منع حكومة هادي من العودة إلى المدينة 

اتفاق الرياضلممارسة مهامها بناء على  . 

في المقابل ترفض حكومة هادي وتحديداً تيار اإلصالح تنفيذ 

االتفاق إال بعد سحب االنتقالي عناصره المسلحة من مدينة 

عدن وتسليم المدينة لقوات هادي التي ينتمي معظمها 

 .لإلصالح

  

بالتوجيه بحماية  بعد الكشف عن وثيقة كشفت موجهة من األحمر إلى الجنرال علي محسن األحمر طالبته

شركة سبافون، وتجاهلت أن مدينة عدن خاضعة لسيطرة المجلس االنتقالي الجنوبي الموالي لإلمارات، خطاب 

همدان األحمر الموجهة إلى نائب الرئيس هادي، أثار حفيظة الموالين للمجلس االنتقالي الجنوبي اللذين 

آل األحمر في الجنوب كمناطق نفوذ لهماعتبروا خطاب األحمر للجنرال االحمر يكشف عن تعامل  . 

ووفق المصادر فإن الوثيقة التي نشرتها صحيفة األمناء المقربة من المجلس االنتقالي، أثارت سخطاً شعبياً 

لمصادر أن الجانب العسكري لالنتقالي طالب األمانة العامة للمجلس كبيراً في أوساط أبناء الجنوب، وأكدت ا

قانونية نقل شركة سبافون، وأشارت المصادر أن االنتقالي أعتبر قرار حميد االحمر االنتقالي بتوضيح حول 

بنقل الشركة إلى عدن دون تنسيق او مجرد بالغ لمؤسسة االتصاالت في المدينة، يعد تحدي كبير واختراق 

 .لسلطات االنتقالي في معقلة من قبل حزب االصالح

الت في مدينة عدن ، تعرضت للهجوم من قبل مسلحين ووفقا للمصادر فان مقر شركة سبافون لالتصا

مجهولين مما ادى إلى اضرار كبيرة في مقسم الشركة ، وافادت المصادر ان المسلحين اطلقوا وابل من 

 . الرصاص على مقر الشركة فجر اليوم ، مما ادى إلى اندالع حريق كبير في الشركة

ينة عدن، باتهام الحوثيين، إال ان مصادر امنية شككت ورغم مسارعة الشركة المستنسخة من سباقون في مد

 .برواية الشركة وقالت أن المنطقة التي يتواجد فيها مقر الشركة لم تشهد اي إطالق للنار فجر اليوم

وقال المصدر أن ما حدث من حريق في مقر الشركة المستنسخة نتيجة ماس كهربائي مفتعل بهدف إلزام 

نتقالي الجنوبي بحماية مقر الشركة التابعة لحميد األحمر كافة ابراجهاشرطة عدن وقوات المجلس اال  . 

ويرى مراقبون أن اتهام الشركة المستنسخة لالتصاالت سبافون الحوثيين بالوقوف وراء الهجوم المفترض 

ز ،اتهام لقوات المجلس االنتقالي الجنوبي بأنها مخترقة من قبل الحوثيين ، ويأتي ذلك الخطاب المستف

لالنتقالي الذي يتناغم مع خطاب اإلصالح الموجهة لالنتقالي الذي يعتبره موالي إليران ، مع تحركات جديدة 

 . لألحمر لالستحواذ على قطاع االتصاالت في الجنوب ومنع اي جنوبي من انشاء شركة اتصاالت جنوبية

 

 
 
 
 
 
 

دةعدد من قوات العمالقة بالحدي بمقتلمن جديد طارق صالح يتسبب   

أفادت مصادر ميدانية مطلعة أن عدداً من قوات ألوية العمالقة الجنوبية سقطوا بين قتيل وجريح إثر  

 .مواجهات مع قوات الحوثي جنوب مدينة الحديدة

وقالت المصادر إن مواجهات اندلعت بين قوات الطرفين في قطاع المطار وحي المنظر جنوب الحديدة، وأنه 

العديد من مجندي العمالقة الجنوبيين بعد تلقيهم توجيهات بمنع تقدم الحوثيين نحو  نتيجة لالشتباكات سقط

 .خطوط التماس

وقالت المصادر إن قوات العمالقة انتظرت تعزيزات عسكرية إال أنها تفاجأت بأن االتصال بينها وبين مقر قيادة 

ويقود مجموعة من مع قوات العمالقة، ت رفضت التجاوب قوات التحالف في المخا انقطعت، وأن غرفة العمليا

.الضباط التابعين لطارق صالح غرف العمليات والسيطرة الرئيسية في المخا  

وسبق أن شهدت العالقات بين قوات العمالقة وقوات طارق صالح توتراً كبيراً وصل إلى االشتباك المباشر 

عت قوات طارق بالعمالقة إلى شن هجوم على بسبب الخسائر التي تعرضت لها العمالقة في الدريهمي حيث دف

مديرية الدريهمي جنوب الحديدة على الرغم من خضوع المنطقة بالكامل التفاق استوكهولم الذي أوقف 

وحتى اآلن، غير أن الهجوم فشل بسبب  2019األعمال العسكرية بالساحل الغربي والحديدة منذ مطلع العام 

لقة ما أدى إلى سقوط لواء كامل وبكافة عتاده العسكري بيد الحوثيين عدم مساندة طارق صالح لقوات العما

ومقتل وجرح وأسر كافة أفراد اللواء وتمكن الحوثيون من فك الحصار على الدريهمي المفروض منذ أكثر من 

 .عامين

 

االنتقايل أم األمحر» من أحرق مقر سبأفون يف عدن   » 
 

البنك الدويل يرفض التعامل مع 
 مؤسسات حكومة هادي املالية

 



 
 

                

 

 13صفحه 

 

أفادت مصادر محلية أن حريق اندلع في كبائن شركة  

هجوم مسلح استهدف مقر الشركة سبأفون في عدن ، إثر . 

وقالت المصادر أن الحريق اندلع عقب إطالق المسلحين 

النار على مقر الشركة ، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر عن 

 .أضرار هائلة في الكبائن، وحريق كامل أتلف الكبائن

وكانت وثيقة رسمية سربت وموجهة من همدان عبدهللا بن 

ر باسم شركة سبأفون إلى حسين األحمر شقيق حسين األحم

نائب الرئيس الفريق على محسن األحمر، في الخامس من 

الشهر الجاري، طلب فيها همدان األحمر دعم واسناد نائب 

الرئيس في اسكات األصوات الجنوبية الرافضة لقرار نقل 

الشركة والتعامل معهم، وزعم همدان األحمر أن نقل 

سيطرة حكومة الشركة إلى عدن سوف يساهم في توطيد 

وجاء في الوثيقة  الجنوب،هادي، وسيعيد نفوذها في 

المسربة أن مهام شركة سبافون سيكون عسكري وأمني 

 .أكثر منه خدماتي

وأكدت الوثيقة أن المهام التي تقف وراء عملية فصل 

شركة سبافون والسيطرة على أبراجها في المحافظات 

ة هادي على الجنوبية تأتي لتعزيز نفوذ اإلصالح وحكوم

حساب الجنوب وأبناء المحافظات الجنوبية ولصالح قوى 

، وال عالقة لإلجراء بتقديم خدمات االتصاالت بعيداً  7/7

عن سيطرة حكومة صنعاء ، فالمهام األساسية للشركة 

ترصد القيادات الجنوبية وتتبعهم وتنفيذ مسلسل اغتياالت 

مسلمينوتصفيات جديدة ، وتعزيز نفوذ حزب االخوان ال  . 

 

 

السعودية تنقل مسلسل االغتياالت 
 إلى المهرة

في إطار الفوضى األمنية التي تدعمها السعودية   

واإلمارات في محافظة المهرة ، انتقل مسلسل االغتياالت 

  إلى المحافظة األمنة بالتزامن مع تصاعد الحراك الشعبي

الرافض للتواجد السعودي ، حيث اغتال مسلحون 

ليوم السبت الشاعر المهري، أحمد بن بلة مجهولون ا

 .الحريزي، في مديرية سيحوت

وقالت مصادر محلية، أن مسلحين اعترضوا سيارة 

الحريزي، ثم قاموا بإطالق النار عليه ، ما أدى إلى مقتله 

 .على الفور، فيما الذ المسلحين بالفرار

الجدير ذكره ان الشاعر أحمد بن بلة الحريزي، من أبرز 

هضين الرافضين للتواجد السعودي واإلماراتي في المنا

 .المهرة وسقطرى

وكانت السعودية زعمت أنها قضت على خلية إرهابية في 

المهرة، وقامت بمداهمة المنازل في الغيضة بمبرر تواجد 

عناصر إرهابية بهدف ضمان استمرار تواجدها العسكري 

وكوسيلة لتصفية   بصفة مستمرة واحتالل المحافظة،

لمناهضين لها افراد ورجال قبائل وشخصياتا . 

 

 

انعكست حالة االنفالت األمني التي تشهدها مدينة عدن وباقي المدن الجنوبية الخاضعة لسيطرة التحالف 

 .السعودي اإلماراتي على الوضع الذي تشهده حركة المرور والشوارع الرئيسية في مدينة عدن

فالت األمني وانتشار العصابات المسلحة والشلليات لدى القيادات حيث قالت مصادر محلية إنه وبسبب االن

العسكرية واألمنية وتعدد الفصائل العسكرية والصراع فيما بينها، تعرضت المؤسسات الحكومية للتهديد 

 .واالقتحامات والنهب أكثر من مرة

مالية في عدن وهو البنك المركزي، ولم تتمكن الجهات األمنية المنقسمة فيما بينها على تأمين أهم المؤسسات ال

وحسب المصادر فقد لجأت حراسة البنك إلى قطع الشوارع الرئيسية المحيطة بالبنك خوفاً من اقتحامه من قبل 

 .أي جهة مسلحة

ويوم أمس التقى محافظ عدن احمد لملس بقيادة البنك المركزي لبحث موضوع إغالق الشوارع المحيطة بالبنك 

الق شارع العيدروس المقابل للبنك والذي تسبب بحدوث اختناقات مرورية في الشوارع المركزي خاصة إغ

 .الرئيسية والفرعية األخرى

ونقلت وسائل إعالم تابعة للمجلس االنتقالي الجنوبي الموالي لإلمارات أن لملس اتفق مع إدارة البنك على 

ا، خصوصاً بعد استتباب األمن في معظم مناطق ضرورة رفع الحواجز الخرسانية التي ال تستدعي الحاجة إليه“

، على الرغم من الحالة األمنية بعدن ال تزال غير مستقرة وتُسجل في كل يوم حوادث اطالق نار أو قتل أو ”عدن

اغتيال أو اشتباكات مسلحة، وهو ما دفع بالبنك إلى إبالغ المحافظ بأنهم سيبقون على جزء من الحواجز 

أمين البنكاألسمنتية لحماية وت . 

ويرى مراقبون إن اللجوء إلغالق الشوارع وقطعها بالحواجز اإلسمنتية أمام المقرات الحكومية دليل على فشل 

 .األجهزة األمنية في تأمين المدينة ومكافحة الجريمة وانتشار العصابات المسلحة بدالً من ذلك

 

 
 
 
 
 
 

الجنوب اليوم يكشف سر اعتكاف هادي في 
العودة للرياضالكويت ورفضة   

يعتكف الرئيس عبدربه منصور هادي في الكويت منذ أيام ، ويرفض العودة الى الرياض ، بسبب  

ضغوط سعودية بالتنسيق مع االمارات تهدف الى نزع أي تاثير لهادي على الحكومة المزمع تشكيلها وفق اتفاق 

الخارجة عن سيطرة الحوثيين ، المصادر  اماراتي سعودي حول الحصص الوزارية للموالين لهما في المحافظات

أفادت ان هادي رفض العودة للرياض بسبب تواطئوا السعودية مع االنتقالي الجنوبي على حساب سلطاته ، 

ومحاولة انتزاع عدد من الوزارات السيادية ومحاولة فرض شخصيات موالية لإلمارات في مناصب الخارجية 

اء ايضاً بعد تلقيه توجيهات من السفير السعودي محمد ال جابر يحث فيها والدفاع والداخلية ، اعتكاف هادي ج

على وقف التصرف بشحنات نقدية مطبوعة في مطار جدة ، ويطالب بتوزيع عدد من الحاويات من العملة 

 . المطبوعة بين حكومة هادي والمجلس االنتقالي الجنوبي

حركات سعودية وإماراتية تستهدف بقائة كرئيس اعتكاف هادي في الكويت منذ أسبوع ويزيد تزامن مع ت

شرعي ، وترتيبات بدأتها السعودية في تأسيس مكتب لرئيس مجلس النواب الموالى لالمارات سلطان البركاني 

الذي تعمل االمارات على تنصيبة رئيساً موقتا ً بدالً عن هادي ، وسبق لإلمارات ان سربت عبر وسائل اعالم 

ل التحالف لإلطاحة بهادي وتنصيب رئيس بديل لهإماراتية عن توجه دو  

 

 

حالة االنفالت األمني تنعكس على احلركة املرورية واكتظاظ 
 الشوارع بالسيارات بعدن

 

هجوم مسلح يستهدف مقر 
 سبأفون يف عدن

 


