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 2صفحه 

 

أكدت مصادر بقوات خفر السواحل اليمنية في محافظة 

ن في المهرة شرق البالد بقيام جنود أمريكيين من المتواجدي

مطار الغيضة الخاضع لسيطرة القوات السعودية بأخذ 

ي بصمات كافة أفراد خفر السواحل اليمني المنتشرين ف

 .سواحل ومياه المهرة

األمريكية  جندياً من القوات 11وقالت المصادر إن 

دة المتواجدة في مطار الغيضة الذي حولته الرياض إلى قاع

ة عسكرية مغلقة ومعهم جنود وضباط سعوديون وبحراس

ي من القوات اليمنية التابعة لهادي خرجوا األربعاء الماض

من مطار الغيضة واتجهوا إلى ميناء نشطون الخاضع 

 .لسيطرة القوات السعودية

وديين ود األمريكيين والضباط السعوكشفت المصادر أن الجن

نتشرين استقلوا قارباً حربياً وطافوا بأفراد خفر السواحل الم

راد بمياه المهرة وقام الجنود األمريكان بأخذ بصمات كافة أف

أن  خفر السواحل اليمني ألسباب غير معلومة، مشيرة إلى

فر القوات األمريكية عادت بما حملته من بيانات عن جنود خ

احل اليمني إلى مقر تواجدها في مطار الغيضةالسو . 

 وكان السفير األمريكي لدى اليمن قد زار مؤخراً محافظة

جدة المهرة بدون تنسيق مسبق مع قيادة سلطة هادي المتوا

جيش في الرياض، والتقى السفير في المهرة بقواته من ال

األمريكي المتواجدين في مطار الغيضة بمعية القوات 

 لمسيطرة على المنافذ البرية والبحرية فيالسعودية ا

 .المحافظة الحدودية مع سلطنة عمان

ية ووصف مراقبون الوضع الذي وصلت إليه القوات اليمن

الذي في المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف بالمهين جداً، و

ى وصف فيه الحال إلى أن يأتي جندي أمريكي يتواجد عل

له ليتحقق من سج أرض يمنية بأخذ بصمات ضابط يمني

العسكري أو األمني أو الجنائي، محملين الرئيس هادي 

ولية وحكومته والمكونات السياسية الموالية للتحالف مسؤ

ما وصلت إليه األوضاع في المناطق المسيطر عليها من 

 قبل التحالف من انتهاك صارخ للسيادة اليمنية وكرامة

ط أجانبالضباط والجنود اليمنيين من قبل جنود وضبا .   

  

يوز يوم أكد رئيس المجلس االنتقالي الجنوبي الموالي لإلمارات عيدروس الزبيدي في لقاء مع قناة سكاي ن 

رغم أن أمس أن أزمة الثقة بين شركاء اتفاق الرياض كبيرة، وأن القادم لن يكون أفضل بالنسبة للجنوب، و

إال أن  سياسية الموالية للرياض وهادي يعد اتفاق سالم ،اتفاق الرياض الموقع بين االنتقالي واألطراف ال

الرجل خطاب الزبيدي يشير إلى أن معاناة الجنوبيين من صراع األطراف الموالية لدول التحالف ستطول ، ف

اسم الذي احتفى باتفاق الرياض الذي تنازل فيه عن كل مطالب أبناء الجنوب كون االتفاق تم صياغته ب

، وكتكتل جنوبي إلى جانب عدد من  7/7ة ، ووقع فيه االنتقالي كشريك سياسي لنظام الجمهورية اليمني

ع إلى التكتالت الجنوبية وليس ممثالً عن الجنوب وال حامالً لقضيته العادلية ، لوح باألمس بإعادة األوضا

لصراعات تلك ا المربع األول ، مربع التصفيات والصراعات العبثية التي ضاعف معاناة الجنوبين ولم تحقق

من  العسكرية أي مكاسب على األرض كونها تجري في نطاق الجنوب ، هذا التلويح الذي جاء بعد أسبوعين

تقالي تشكيل التحالف حكومة جديدة إلدارة األوضاع في المحافظات الخارجة عن سيطرة صنعاء بمشاركة االن

ل الفترة واسع بين شركاء اتفاق الرياض خال وعدد من المكونات الجنوبية ، ينبئ بتفجر األوضاع على نطاق

 المقبلة ، ومع ذلك لن يصل المجلس االنتقالي الى تحقيق أي أهداف على األرض ، بقدر ما سيمنح دول

كرية التحالف ومن ورائها من الدول الكبرى المزيد من ذرائع التدخل العسكري في الجنوب وإنشاء قواعد عس

 . اجنبية دائمة

ة مرة اجد في ابوظبي بعد ان منعت الرياض عودته إلى مدينة عدن منذ قرابة العام ، قدم نفسالزبيدي المتو

كومة هادي كحامل للقضية الجنوبية وزعم بأن االنتقالي شريك ح -لقاء مع قناة سكاي نيوز عربية-أخرى في 

قائمة قبل  وب التي كانتبموجب اتفاق الرياض الذي وقع فيه على إخماد القضية أنه يسعى الستعادة دولة الجن

لة ، داعياً المجتمع الدولي لإلعتراف بها ورفع علم الجنوب بمقر األمم المتحدة ، حاول في المقاب1991عام 

ووسيلة  أن يمتص غضب المجتمع الجنوبي الذي اتهم االنتقالي ببيع قضيته وخذالنه وتحويلة إلى أداة حرب

لم يستطع ادة ثقة الجنوبيين التي حصل عليها قبل سنوات ، ولتحقيق مصالح خاصة ، إال أنه فشل في استع

وات الخارجية تغيير انطباع الرأي العام الجنوبي تجاهه ، فاالنتقالي اليوم يعد عدواً للقضية الجنوبية واحد األد

 . .التي صنعت لتدمير القضية

وجب ن دول التحالف التزمت بمورغم أن رئيس المجلس االنتقالي يتكئ على اإلمارات كحليف ، يدرك جيداً أ

اد العديد من القرارات الدولية الصادرة عن مجلس األمن بوحدة اليمن شكلياً، وأن المجتمع الدولي لديه أبع

مراراً  مغايرة ألمال االنتقالي ، يضاف إلى أنه تناقض في حديثة عن اتفاق الرياض الذي يبدي التزامه به

ضيته العودة إلى المربع األول متحدثاً عن دولة الجنوب ومعتبراً انها ق وتكراراً ولكنه في نفس الوقت يحاول

ولم يقل أن الشراكة تأتي في إطار استعادة الجنوب  7/7األولى ، لكنه في اللقاء تحدث عن شراكته مع نظام 

دةوحكونه أصال أكد أن القوات التابعة لالنتقالي تم ضمها وسيتم دمجها في كشوفات وزارة دفاع دولة ال  . 

م في حكومة الكثير من المغالطات أوردها رئيس المجلس االنتقالي في حديثه للقناه اإلماراتية قائال إن مشاركته

 .المحاصصة ستنتهي عقب تحرير المحافظات الشمالية، وكان شراكته مؤقته

ال لها، مهدداَ في حوزعم أن شراكته مع هادي في حكومة شكلية من أجل القضية الجنوبية ولكي ال يتم تجاه

دي زعم تجاهلها فإن االنتقالي موجود على األرض وسيطالب باالنفصال الفوري ، والغريب في األمر أن الزبي

 وزارة يمثل اربع فيها فقط من نصبب الجنوب في تلك 11أن المجلس االنتقالي يمثل كياناً مستقالً متجاهالً أن 

دستورية أمام هادي حاول عيدروس الزبيدي القول أن المجلس الحكومة ، ورغم أن وزرائه أدو اليمين ال

 .االنتقالي ودخوله بأربع وزارات في الحكومة الجديدة ال يعني اعتراف المجلس بشرعية هادي

نوبية، داعياً قفزات االنتقالي عن الواقع بدت واضحة، فهو يرى بأن ال حل للقضية اليمنية إال بحل القضية الج

وته تشكيل فريق أممي خاص بالجنوب، وفي نفس الوقت معاتباً غريفيث على عدم دعالمبعوث األممي ل

دوداً للمشاركة في أي مفاوضات أممية جديدة، تناقض كبير وعدم اتزان جاء في لقاء الزبيدي الذي بدا مش

لالنتقالي  سبقللعودة الى المربع األول، ولكنه تناسى ان الراي العام الجنوبي ال يطيق مثل تلك المزاعم التي 

 .أن سوقها خالل السنوات الماضية

 

قربه
ُ
لوح بالعودة للمربع األول ويزعم أن شراكته مع هادي ت

ُ
من  الزبيدي ي

 استعادة الدولة
 

ات أمريكية تأخذ بصمات أفراد خفر قو
 السواحل اليمنية في سواحل المهرة

 



 
 

                

 

 3صفحه 

 

شهدها في إطار مسلسل االغتياالت والفوضى األمنية التي ت

عدن ، نجا القيادي في اللواء األول دعم وإسناد/ مراد 

 .الحجيلي من محاولة اغتيال في عدن

وكس وقالت مصادر محلية أن مسلحين يستقلون سيارة هيل

فق ى الحجيلي اثناء مروره بسيارته بعد نأطلقوا النار عل

ما  التواهي بالقرب من مبنى المجلس االنتقالي الجنوبي ،

 أدى إلى تعرض السيارة للرصاص وانحراف السيارة عن

 .طريقها ما أدى إلى انقالبها

وأوضحت المصادر أن انقالب سيارته كان مروعا أدى إلى 

يب االغتيال وأصتدمير السيارة بالكامل ونجا بأعجوبة من 

 .بإصابات متوسطة

ونفت المصادر ما أوردته عدد من المواقع االخبارية عن 

ه تعرض الجحيلي لحادث مروري في التواهي، مؤكدة تعرض

تسبب النقالب سيارته  إلطالق النار . 

وكان القيادي الجنوبي الموالي لهادي كشف عن قيام 

عة في ت رفياالنتقالي بالتخطيط لعمليات اغتياالت لقيادا

الشرعية ونشر الفوضى متهما عيدروس الزبيدي 

راتبالتحريض ضد الشرعية ونشر الفوضى من داخل اإلما . 

ه اليوم وفي المقابل أشار موقع النقابي الجنوبي في بيان ل

تصفية أن رئيس تحريره صالح الضالعي تعرض للتهديد بال

وزميله محمد بامطرف وأدرج اسميهما في قائمة سلسلة 

افة الغتياالت التي ستشهدها عدن في المرحلة القادمة، إضا

إلى أسماء أخرى لم يذكرها في االنتقالي، متهما وزير 

اتالداخلية السابق أحمد الميسري بالتخطيط لهذه العملي . 

رات ومنذ وصول حكومة المناصفة شهدت عدن سلسلة تفجي

ة جاواغتياالت طالت قيادات عسكرية في االنتقالي أخرها ن

 عقب انفجار مدير شرطة الدرين بعدن من محاولة اغتيال 

 عبوة ناسفة بسيارته أمس األربعاء نقل على إثرها إلى

 .المستشفى

 

 
 
 
 

 انفجار الوضع بين القوات التهامية
 ومليشيات طارق في المخا

دينة وصلت تعزيزات عسكرية تابعة للقوات التهامية في م

 وجرحى قتلى 1ة خلفت المخا عقب اندالع اشتباكات عنيف

عفاش طارق مليشيات وبين بينها . 

محلية إن تعزيزات عسكرية للقوات   مصادر  وقالت

نها التهامية وصلت إلى المحجر عقب اشتباكات مسلحة بي

وإصابة  1وبين مليشيات طارق عفاش تسببت بمقتل 

 .أخرين

ولفتت المصادر إلى أن الوضع مرشح لإلنفجار في أي 

الضحايا باالنتقام من مليشيات صالحلحظة مع تمسك  . 

  

تكتفي  أصبحت محافظة المهرة التي تعد بوابة شرقية لليمن محافظة محتلة بامتياز من قبل السعودية، ولم

رافيا الرياض بنشر اآلالف من قواتها والمئات من األسلحة الثقيلة في هذه المحافظة االمنة والبعيدة عن جغ

 صنعاء والتحالف وحكومة هادي، ولكن االطماع السعودية حولت المهرة إلى ساحة الصراع الذي يدور بين

صراع وتمكنت عبر عدد من أدواتها ومعظمهم مسئولين في حكومة هادي من خلق ذرائع ومبررات للتدخل 

 .العسكري األجنبي في المحافظة

لمهرة التي لم تشهد أي فتحت ذريعة برنامج إعادة االعمار السعودي الذي دشن أعماله في صحاري ا

نية مواجهات عسكرية مع أي طرف ، ولم تتضرر البنية التحتية فيها خالل السنوات باإلضافة إلى ان الب

التحتية في المحافظة كانت متواضعة ، اتخذت الرياض من إعادة االعمار ذريعة ليس إلنشاء مشاريع 

ير من في مختلف أرجاء المحافظة ، وبتعاون كب استثمارية وانما ألنشاء معسكرات ومواقع عسكرية لقواتها

رئيس حكومة هادي الحالي وبتوجيهات من علي محسن األحمر تمكنت السعودية من السيطرة على مطار 

رمالغيظة ، واغلقته امام المالحة الجوية وحولته إلى قاعدة عسكرية أمريكية وبريطانية خالل العام المنص  . 

ت الرافضة للتحركات العسكرية في المهرة خالل السنوات الماضية، وقف ورغم تصاعد األصوات المهرية

ى أدوات السعودية من القيادات اليمنية الموالية لهادي والمدرج اسمائها ضمن كشوفات اللجنة الخاصة إل

ررية من جانب السفير السعودي في تنفيذ أجندة ومؤامرات طالت السيادة الوطنية، ومع تصاعد المطالب التح

كومية بل قبائل وأبناء المهرة الرافضة للتوغل السعودي ، عمدت الرياض مؤخراً على تحويل تسع مدارس حق

نها بتغيير لم يكن لبرنامج إعادة االعمال السعودي أي دور في إنشائها باستثناء قيام الرياض بترميم البعض م

رة وجه السعودي لتغيير هوية المهأسماء تلك المدارس بأسماء المدن السعودية وهي خطوة كشفت مدى الت

ثارت وأكدت بان الرياض تتعامل مع محافظة المهرة اليمنية كمحافظة سعودية ، كل تلك االستفزازات التي ا

عدما أبناء المهرة وكل أبناء اليمن تعاملت معها حكومة هادي المعينة مؤخراً بأمر السفير السعودي بصمت ، ب

صوله على دية في كل تلك االنتهاكات التي طالت السيادة اليمنية ، مقابل حقدم رئيسها الضوء األخضر للسعو

لسعودي ثقة الرياض ولذلك منح وزير االشغال السابق السابق معين عبدالملك الذي شرعن التدخل العسكري ا

حساب  على في المهرة قبل عامين ، ثقة السعودية بعدما اصبح أداة تنفيذية تنفذ كل توجهات واجندات الرياض

 . المصلحة الوطنية فتم اختياره رئيساً لحكومة هادي لفترتين

 

 
  
 
 
 
 

ر قيادي جنوبي يطالب الرياض بتطبيق التزاماتها الموقعة ببيان المصالحة مع قط
 بالنسبة للمهرة وسقطرى

ية عودطالب قيادي جنوبي ومسؤول في حكومة الرئيس هادي المقيم في المنفى اإلجباري، طالب الس  

ية بأن على بتطبيق أحد بنود قمة المصالحة الخليجية بين الرياض والدوحة والمنعقدة في مدينة العال السعود

المهرة  األخيرة أن تلتزم بما وقعت عليه في بيان المصالحة بالنسبة لعالقتها باليمن وتحديداً محافظتي

 .وسقطرى

حسابه  علي حسين البجيري في تغريدة على وقال السياسي الجنوبي وعضو مجلس الشورى بحكومة هادي،

الداخلية  الجميل في بيان مجلس التعاون الخليجي هو عدم التدخل في الشؤون“بتويتر، رصدها الجنوب اليوم 

من وتحديداً ، متسائالً إذا كانت السعودية ستطبق هذا البند على نفسها فيما يخص تدخلها في الي”في أي بلد

 .المهرة وسقطرى

هرة هل يا ترى ستطبق هذا السعودية على نفسها وترفع جيشها وسالحها من محافظة الم“بجيري وقال ال

 وترفع يدها هي وحليفتها عن جزيرة سقطرى اليمنية أم أن اليمن حديقة خلفية لبيوت حكام الرياض

ارفعوا أياديكم عن اليمن فوراً “، مضيفاً في ختام تغريدته ”وأبوظبي ”. 

ر على ت من جيشها في محافظة المهرة شرق البلد على الحدود مع سلطنة عمان، وتسيطوتنشر السعودية قوا

يكية مطار الغيضة الذي حولته إلى قاعدة عسكرية مغلقة على غرار سيطرة اإلمارات وقوات من المارينز األمر

ة للمهرة ووحدات من البحرية البريطانية على مطار الريان في مدينة المكال بمحافظة حضرموت المجاور

سنوات 5والذي حولته أبوظبي إلى قاعدة عسكرية مغلقة وتمنع إعادة تشغيل المطار منذ  . 

من باع محافظة المهرة للسعودية مقابل منصب شكلي تحت 
ر السعودي ؟رحمة السفي  
 

يات استمرار مسلسل االغتياالت والتصف
 في عدن
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ية وجوية التحالف فهل يستطيع االنتقالي تسيير رحالت بحر

إلى سقطرى في أي وقت يشاء وألي مواطن أو تاجر 

جنوبي، مطار المكال أصبح منطقة عسكرية مغلقة فهل 

على إرغام اإلماراتيين بمغادرة المطار،  يجرؤ االنتقالي

دية أمور أخرى أثبت االنتقالي بأنه ليس له أي سلطة سيا

تعادة عليها، فكيف نركن إلى االنتقالي تحرير الجنوب واس

 .استقالله؟

 بين االنتقالي والحوثيين

ن القيادي في مجلس اإلنقاذ الجنوبي )ح.ن( تحدث قائالً إ

ها يملك المقومات ذاتها التي امتلكالمجلس االنتقالي كان 

الحوثيون في الشمال، رغم ذلك نجح الحوثيون في 

مشروعهم وأقاموا دولة، بينما االنتقالي الذي كان يملك 

فعل  شعبية ومؤيدين ورجال أكثر من الحوثيين لم يستطع

لتي شيء وفشل حتى في استغالل اإلمكانيات العسكرية ا

أن هناك من يرسم  كانت بحوزته والسبب في ذلك هو

رر لالنتقالي سياساته ويسيره وفق أهدافه وأطماعه ويق

د متى يتحرك وأين وهذا ما أفشل االنتقالي وجعله أداة بي

حة االحتالل األجنبي ويعمل فقط لمصلحة المحتل ال لمصل

 .أبناء بلده

كما يؤكد )ح ن( أن الحوثي وبإرادته وحريته في فرض 

 جبار المجتمع الدولي علىقراراته وسياساته استطاع إ

التعامل معه واالعتراف به ولنا في األمم المتحدة التي 

لك، تعترف علناً بسلطة الحوثيين في الشمال عبرة في ذ

 بينما االنتقالي جعل من نفسه أداة يفرض بها الخارج

رغباته وأهدافه ولم يستطع المجلس أن يفرض أهدافه 

لقدرة االنتقالي في اوسياساته على أرضه رغم أن إمكانيات 

 على التحرك في اإلقليم والعالم أكثر وأكبر من إمكانات

 .الحوثيين

 معيار القوة

“ ك مصطلح يراه أحد السياسيين في الحرا” معيار القوة

الثوري الجنوبي بأنه غاب عن ذهنية قيادات المجلس 

ر االنتقالي الجنوبي، الفتاً إلى أن هذا المعيار هو المعيا

ك، ذي بموجبه يعترف العالم واإلقليم من حولك بالوحيد ال

ة ظل فالعالم يعترف باألقوى ولألسف االنتقالي منذ البداي

هو يعمل ويحشد ويشكل فروع وينفق األموال هناك وهناك و

ودية مع ينتظر أن يعترف به اإلماراتيون وحين اختلفت السع

يه حزب اإلصالح اعتقد االنتقالي بأن الرياض ستتجه إل

مع  ترف به كسلطة أمر واقع غير أن الرياض استخدمتوتع

ي، االنتقالي الوسائل واألساليب التي استخدمتها أبوظب

لك ما وباختصار فإن االنتقالي يملك أدوات القوة لكنه ال يم

هو أهم من ذلك وهو اإلرادة وينتظر من التحالف أن يمنحه 

 ضوءاً أخضر في يوم ما ولكن هذا لن يحدث ال اليوم وال

سنوات 11غداً وال بعد    

  

ه المدعوم ال يبدو أن االنفصال الذي يرفعه المجلس االنتقالي الجنوبي الموالي لإلمارات كعنوان يبرر مشروع

ا بالمال والسالح الخليجي في الجنوب، موجوداً في قاموس المجلس، أو على األقل هناك خطوط حمراء رسمه

لى االنتقالي ممنوع عليه تجاوزها من بينها أخذ موضوع االنفصال ع التحالف السعودي اإلماراتي للمجلس

 .محمل الجد

فصال حسب ما فاإلمارات على سبيل المثال قدمت لالنتقالي ذرائع لمنع االنتقالي من العمل فعالً على تحقيق االن

يهيئ ارع الجنوبي ويعد به جماهيره في الجنوب، وهذه الذرائع أن على االنتقالي أوالً أن يبدأ بترويض الش

، وفي األرضية لالنفصال وأن هذا الترويض يحتاج للكثير من الوقت ليس ألسابيع أو أشهر وإنما لسنوات

كبح جماح  الحقيقة فإن ذريعة اإلمارات ليست من باب حماية اليمن من االنفصال والتشتت والتقسم بل من باب

ذلك قد الحالية ليس من صالح اإلمارات التي ستكون باالنتقالي أطول فترة ممكنة فاالنفصال في المرحلة 

، ومن جانب آخر 5115خالفت األسس والمبادئ التي على أساسها اشتركت في الحرب في اليمن منذ العام 

كون هناك فإن االنفصال بالنسبة لإلمارات يعني أن يكون جنوب اليمن دولة مستقلة وهذا يعني بالضرورة أن ت

ى ا، وهنا تتخوف اإلمارات من أن يحدث بينها وبين أدواتها )االنتقالي( صدام علسلطة رسمية معترف به

ه اليمنالنفوذ والسيادة على بعض الملفات من بينها المياه اإلقليمية والجزر والممر المائي الذي تهيمن علي . 

النتقالي ن المجلس اإذاً فاألفضل لإلمارات أن يبقى الوضع في جنوب اليمن على حاله، أي في حالة انقسام بي

 تملك الجنوبي الذي يسيطر على األرض بدون سند واعتراف دولي من جهة، وسلطة معترف بها دولياً لكنها ال

 السيادة وال الهيمنة الفعلية على ارض الواقع من جهة مقابلة، وبهذا تكون اإلمارات خصوصاً والتحالف

م التحكم لعربية في حالة انقسام دائم وصراع مستمر يتالسعودي عموماً قد ضمنوا بقاء جنوب شبه الجزيرة ا

به عن بعد وعبر أذرع وأدوات محلية بحيث يبقي هذا الصراع على كل أطرافه في حالة الالمنتصر 

 .والالمنهزم

الحراك  ذلك باختصار كان مجمل ما خرج به الجنوب اليوم من استطالع آراء بعض السياسيين الجنوبيين في

ضعنا أمام ومكونات جنوبية أخرى بمختلف نظرياتها ومعتقداتها السياسية والفكرية، وذلك ي الجنوبي السلمي

ال رأي عام يسود الشارع الجنوبي من عدن وحتى المهرة وهو أن هناك قناعة تامة بأن رفع عناوين االنفص

مكون  خلف أي واستقالل الجنوب والقضية الجنوبية إنما هي للمزايدة السياسية ولحشد الشارع الجنوبي

وبي سياسي يرفع هذه الشعارات، وهذا من جهة، ومن جهة ثانية هناك قناعة تامة بأن المجلس االنتقالي الجن

اً خصوصاً ال يملك حق السيادة على قراراته وتحركاته ومواقفه وهذا يجعل االنتقالي جهة غير مستقلة سياسي

ة ال وأهدافها ومطامعها في الجنوب تحديداً فكيف بجه مع ارتباطه الوثيق باإلمارات وتوجهاتها في المنطقة

 .تملك االستقاللية التامة في تحركاتها أن تقود الجنوب نحو االستقالل

عض يقول )ج.أ( وهو أحد اإلعالميين الداعين إلى االنفصال والمحسوبين على المجلس االنتقالي أن هناك ب

ب أتت على حساب القضايا الرئيسية وعلى رأسها جوانب القصور في أداء المجلس وأن هذه الجوان

ة بأن )االستقالل(، الفتاً إلى أن عدم استقالل االنتقالي في قراراته جعل الشارع الجنوبي يصل إلى قناع

النفصال االستقالل من منظور االنتقالي هو تسليم الجنوب لإلمارات وهو ما جعل الشارع الجنوبي يلغي فكرة ا

 ً نفسياً وسياسياً وعسكرياً بداية )عاصفة الحزم( لذلك بعد أن كان مهيئا . 

شعبيته  ويؤكد الناشط محمد جمال من عدن، إن التبعية المطلقة التي يبديها االنتقالي لإلمارات أفقدت المجلس

ادة وزخمه الذي حظي به بداية انطالقته، فما حدث في سقطرى على سبيل المثال جعل السياسيين والق

ويغيرون  ين كانوا من أوائل المتبنين لمطالب االنفصال واستقالل الجنوب يعيدون حساباتهمالعسكريين الذ

 .قناعاتهم بهذا الشأن، وذلك إلدراكهم أن االستقالل ال يمنحه األجنبي وإذا حدث فسيكون احتالالً جديداً 

 ال يستطيع فرض إرادته على التحالف

هماً من نوات في شبوة، يقول إن القضية الجنوبية انتهت، متمحمد شايع، تاجر من الضالع ومستقر منذ س

بأنهم أضاعوا الفرصة  5115أسماهم )أصحاب الصرفة( في إشارة إلى القيادات الجنوبية التي صعدت عقب 

تحكم من أيديهم بسبب ارتهانهم لألجنبي وفتحهم المجال أمامه ليتحكم بكل شيء حتى وصل األمر إلى أن ي

حوله  كان المجلس االنتقالي انتزع السيادة على أرضه من التحالف لكان شعب الجنوب التفبقراراتهم، ولو 

عليها ألن  ولما تخلى عنه، فاالنتقالي سيطر على عدن سيطرة تامة لكنه لم يستطع فرض السيادة الحقيقية

فقة منيها إال بمواالسيادة هناك للقائد السعودي والقائد اإلماراتي، سقطرى أيضاً ال نستطيع أن نسافر إل  

تطالع(القضية الجنوبية واالنفصال.. مجرد خدعة في قاموس االنتقالي )اس  
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صالح   قال موقع النقابي الجنوبي أن رئيس تحريرها

مسلسل  الضالعي تعرض لتهديدات بالتصفية الجسدية ضمن

ة في االغتياالت الذي يستهدف شخصيات سياسية جنوبي

 .عدن

ضمن  وبحسب الضالعي أنه تلقى رسائل تُفيد بإدراج اسمه

ى يُدع” فيسبوك“قوائم االغتياالت من قِبل شخص على 

 ، مشيراً إلى أن األخير هو أحد أبناء التواهي”محمد ناجي“

 .ويقطن بجانب سوق الطماطم

لجماعة   الموقع أن الذي أطلق التهدبدات ينتمي  وذكر

 .وزير الداخلية السابق أحمد الميسري

وأشار الموقع إلى أن من بين األسماء محمد بامطرف أحد 

رجت أخرى في قيادات االنتقالي أدأصدقاء الضالعي وأسماء 

 .ضمن قائمة مسلسل االغتياالت في عدن

ولفت الموقع إلى أن هناك معلومات مرصودة عن تحركات 

 .الضالعي وعدد من القيادات سيتم استهدافها

  دالضالعي وزير الداخلية السابق بحكومة هادي احم  وحمل

ال حالميسري مسؤولية سالمته وسالمة زميله بامطرف في 

 .تعرض ألي مكروه

ونجا مدير شرطة الدرين بالمنصورة من محاولة اغتيال 

أمس األربعاء عبر وضع عبوة ناسفة انفجرت أسفل 

 .سيارته، ما أسفر عن إصابته

ويرى مراقبون أن عدن قادمة على مرحلة جديدة من 

 .االغتياللت والتصفيات

 
 
 
 
 
 

عبوة ناسفة تستهدف سيارة مدير 
نباء عن إصابتهشرطة في عدن وأ  

 أفادت مصادر محلية في مدينة عدن أن انفجاراً استهدف 

 .سيارة قيادي أمني في المدينة ما أدى إلى إصابته

وقالت المصادر إن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة مدير 

 شرطة الدرين، وأن اشتباكات في مكان االنفجار أعقبت

 الحدث، في حين أكدت المصادر أن مدير شرطة الدرين

 .أصيب هو ونجله

يأتي ذلك بعد أن عاد التوتر األمني إلى عدن مجددا مع 

ته عودة مدير األمن المقال شالل شايع والذي ظهر اليوم ببز

 .العسكرية في رسالة واضحة برفضه ترك عدن

 

  

كرية سرفضت قوات هادي في مدينة شقرة الساحلية جنوب محافظة أبين توجيهات من اللجنة السعودية الع

 .باالنسحاب من شقرة وإخالئها من المنطقة التي تعتبر المعقل الرئيسي لقوات هادي في أبين

ي انسحبت في المقابل ال تزال مليشيا المجلس االنتقالي الموالية لإلمارات تحافظ على بقائها في مواقعها الت

ه فيما تبقت ذ سوى المرحلة األولى منإليها بموجب الشق العسكري المتضمن التفاق الرياض والذي لم يتم تنفي

 .مرحلتان كان يفترض تنفيذهما خطوة مقابل خطوة من قبل الطرفين في أبين

الثالثاء  وقالت مصادر مطلعة في أبين أن لقاء جمع بين قيادات قوات هادي واللجنة العسكرية السعودية مساء

ها في اللواء الثالث حماية رئاسية من مواقع المنصرم، وأن اللجنة أبلغت قيادات هادي بضرورة سحب كتائب

 .مدينة شقرة وإعادتها إلى أطراف أبين بمحاذاة محافظة شبوة

عد أن غير أن المصادر في أبين أكدت أن قوات هادي أبلغت اللجنة السعودية بعد االجتماع بأنها ستنسحب ب

 .تتلقى توجيهات من قيادتها العسكرية في مأرب

مات غير مباشرة من قبل اللجنة السعودية بوقوف قوات هادي خلف الهجمات التي يأتي ذلك وسط اتها

دت استهدفت مقر اللجنة مطلع األسبوع الجاري والتي على إثرها غادرت اللجنة مقرها وعادت إلى عدن ثم عا

 .في اليوم الثاني مرة أخرى إلى شقرة وسط رفض شعبي لتواجدها هناك

ولجنتها  ر في أبين ال تزال قائمة بالنظر إلى الحذر المتبادل من كل من السعوديةويرى مراقبون إن حالة التوت

العسكرية من جهة وقوات هادي واإلصالح من جهة مقابلة خاصة وأن السعودية لم تمارس الضغوط ذاتها 

 ق الرياضعلى مليشيا المجلس االنتقالي في أبين لالنسحاب وفق ما نصت عليه آلية تسريع تنفيذ اتفا

 .ومراحلها المحددة بثالث مراحل لعمليات االنسحاب وإعادة التموضع واالنتشار العسكري

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي أبينالسعودية تستغل حادثة استهداف مقرها لتعزيز سيطرتها العسكرية ف  

ية سكراعتبر مصدر في الحراك الجنوبي أن التفجير الغامض الذي استهدف محيط مقر اللجنة السعودية الع

مدبرة من  المعنية بمراقبة وقف إطالق النار بين قوات هادي واالنتقالي في أبين األسبوع الجاري بأنها عملية

 .قبل السعودية التخاذها ذريعة لتعزيز السيطرة العسكرية في أبين

أرسلتها لتي وقال المصدر في الحراك في تصريح خاص للجنوب اليوم تعليقاً على أنباء التعزيزات العسكرية ا

ير إلى أن طبيعة التعزيزات ال تشالسعودية أمس األربعاء إلى منطقة شقرة الساحلية جنوب محافظة أبين، إن 

ون، الهدف منها هو تعزيز الحماية األمنية للجنة بعد أن تعرض مقرها الستهداف بتفجير غامض وقذائف ها

سحة ألغام وفرق هندسية والعشرات من مؤكداً أن التعزيزات تضمنت مدرعات ومدافع وأطقم مصفحة وكا

أكثر من  الجنود السعوديين، األمر الذي يشير إلى أن الرياض بصدد تعزيز نفوذها وسيطرتها العسكرية في

 .منطقة جنوب البالد

عرض له وتجدر اإلشارة إلى أن السعودية كانت قد استجوبت قيادات بقوات هادي على خلفية التفجير الذي ت

ن تشير المصادر إن هناك مخاوف من قبل السعودية من أن تغدر قوات هادي بها في أبين مقرها، في حي

 .مستخدمة مليشيات مسلحة وعناصر إرهابية موالية وتابعة لحزب اإلصالح

 

وتغض الطرف عن بسحب قوات هادي من شقرة توجه  الرياض
 مليشيا االنتقالي

 

موقع جنوبي يكشف عن عمليات اغتياالت 
 قادمة تستهدف قيادات جنوبية في عدن
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نها عاود الريال اليمني انهياره أمام العمالت األجنبية من بي

الدوالر األمريكي، األمر الذي يعكس فشل حكومة 

لمحاصصة في تحقيق استقرار في سعر الصرفا . 

ي وقالت مصادر اقتصادية خاصة إن فشل الحكومة تمثل ف

عدم قدرتها على تقديم خطة اقتصادية تعزز من ثقة 

المصارف الخاصة بهدف الحفاظ على استقرار سعر 

من  الصرف، مشيرة إلى أن اإلجراءات االقتصادية التي كان

رفي لتعزيز ثقة السوق المصالمفترض أن تتخذها الحكومة 

 .لم يتم اتخاذ أي منها

ريال للدوالر  715وارتفع سعر الصرف في عدن ليصل إلى 

ريال  191الواحد بينما ارتفع الريال السعودي ليصل إلى 

 .يمني

 

 
 
 
 
 
 

ائد شايع يؤكد على بقائه ق
 للقوات في عدن

 ربعاءظهر مدير األمن المقال في عدن شالل شايع أمس األ

بر عن مرتدياً بزته العسكرية، في رسالة فهمت على أنها تع

عة عودة شائع لمهامه في قيادة المليشيات المسلحة التاب

 .لالنتقالي في عدن بما في ذلك قوات األمن

وتداول ناشطون على مواقع التواصل االجتماعي صورة 

ان وك ”قائد عام ألوية المقاومة الجنوبية”بـووصفوه لشايع 

مجتمعاً مع مدير مكتب شؤون الجرحى التابع لقوات 

ائه التحالف السعودي اإلماراتي في عدن، في إشارة إلى بق

 على رأس القوات في عدن رغم إصدار هادي قراراً بتعيين

 .مدير آخر ألمن عدن بناًء على اتفاق الرياض

بأنها  كما اعتبر مراقبون تعمد شايع ارتداء البزة العسكرية

رياً في ة للرئيس هادي بأنه يرفض تعيينه ملحقاً عسكرسال

دن السفارة اليمنية في اإلمارات ويصر على بقائه في ع

من  مسيطراً على وحداتها األمنية، إضافة إلى ما تحمله تلك

األمني من داللة بأن االنتقالي يرفض تنفيذ الشق العسكري و

عة اباتفاق الرياض رداً على تعنت قوات حزب اإلصالح الت

 .لهادي

 

  

ائه في بعدما تمكنت اإلمارات من ضرب القضية الجنوبية مستخدمة المجلس االنتقالي الجنوبي الذي تم إنش

يارات ، بتمويل ودعم من أبوظبي، تتجه لقصقصه أجنجة المجلس الذي عمل على تهميش كافة الت5117مايو 

نوبية، ولكن نوبية، مدعياً تمثيله للجنوب وللقضية الجواألصوات الجنوبية المشاركة في حمل ملف القضية الج

ي منحت طارق تشير الوقائع في المحافظات الجنوبية إلى أين نجم المجلس االنتقالي بدأ باألفول ، فاإلمارات الت

تعز  عفاش سلطات وصالحيات واسعة ومكنت عمار عفاش صالحيات واسعة في إدارة الملف األمني سرياً في

الماضية ،  ربي وفرضته على مدير األمن السابق القيادي في االنتقالي شالل شائع خالل السنواتوالساحل الغ

ةتتجه اليوم إلى منح طارق صالح حق التواجد العسكري في شبوة وتحديداً في مديرية رضوم النفطي  . 

لم  احمد بعدن،ثقة اإلمارات بطارق عفاش ومنح شقيقه حق إدارة الملف األمني والسجون السرية في بئر 

بقدر ما يمكن  تأتي لتعزيز دور المجلس االنتقالي في إدارة الملفين األمني والعسكري في المحافظات الجنوبية،

فق اتفاق الرياض وصفة بتعطيل دور االنتقالي وتهميشه تدريجياً، ففي حين ينتظر االنتقالي العودة إلى شبوة و

 واحل بلحاف برضوم لنقل عدد من ألوية طارق عفاش ، تلك، بدأت اإلمارات بتهيئة مناطق واسعة في س

حزب المؤتمر  األلوية سيضاف إليها ألوية جديدة سيتم إنشائها خالل الفترة القادمة تحت قيادة نجل القيادي في

الي تهميشها الشعبي العام عارف الزوكا التي يمتلك حاضنه شعبية في أوساط قبائل العوالق التي تعمد االنتق

الفترة الماضية خالل  . 

ضية هذا التوجه الذي يعكس رغبة إماراتية في إنشاء بدائل جديدة عن النخب التي شكلها خالل الفترة الما

ال عن صنعاء، وتحديداً النخبة الشبوانية بمليشيات جديدة موالية له تتناقض كليا مع دعوات االنتقالي لالنفص

ول ألبناء الجنوبالعدو األ 7/7وتكرس قوات جديدة تابعة لنظام  . 

تحديداً على مدى الفترة الماضية استغلت اإلمارات قوات االنتقالي في الجنوب للنيل من االخوان المسلمين و

ن وعدن حزب اإلصالح، كونه عدو استراتيجي لها، ولم يكن دعمها لالنتقالي لمقاتلة اإلصالح في شبوة وأبي

وان يرفعها المجلس، بل لتصفية حسابات مع فرع اإلخولحج ناتج عن مساندتها لفكرة االنفصال التي 

المسلمين في اليمن الذي تخوض معه صراع في ليبيا وتركيا ومصر والسودان، ولعل دعمها الكبير 

، يرفض رفع أعالم الجنوب في عقر دار االنتقالي ، لدليل  7/ 7والالمحدود لمليشيات عفاشية تابعة لنظام 

ننتقالي كأداة مؤقته ، وبدأت بالتخلي عنه لصالح أعداء الجنوب األساسيعلى أن االمارات استخدمت اال . 

ب ، خطوات اإلمارات إلنهاء دور االنتقالي واالتجاه نحو إيجاد مليشيات موالية لها تابعة لعفاش في الجنو

 احلبدأت بفرض وصاية طارق عفاش على مختلف األلوية العسكرية الجنوبية الموالية لإلمارات في الس

وقفت الغربي قبل عامين ، واستمرت في منح مليشيات طارق عفاش الدعم المالي والمادي الكبير في حين أ

وت ، منذ قرابة العام أي رواتب لقوات جنوبية أكانت في الساحل الغربي أو عدن أو أبين أو شبوة أو حضرم

دية كونها لم يذ أوامر القيادات السعووسلمت قيادة األحزمة األمنية للسعودية في أكتوبر الماضي ووجهتها بتنف

فاش سلمت قيادة التحالف للسعودية في عدن وانسحبت ، وفي نفس الوقت ضاعفت الدعم المالي لطارق ع

 ً  . ومنحته ماليين الدوالرات شهريا

تكتالت بكل األدلة تشير إلى أن اإلمارات تتجه إلنهاء دعمها لالنتقالي كلياً خالل المرحلة القادمة ، واستبداله 

 .وتيارات ومليشيات أخرى لها اهداف وتوجهات وأجندة مناهضة للقضية الجنوبية

ائق ورغم أن الكثير من المؤشرات واضحة ، إال أن القادم يحمل المزيد من المفاجئات ويكشف العديد من الحق

كين نظام ة األوضاع لتموالتي ستؤكد إحداها أن المجلس االنتقالي كان خدعة إماراتية للجنوب استخدمته لتهيئ

حتى من استعادة السيطرة والتحكم بمصائر الجنوبيين باسم اإلمارات ودول التحالف من باب المندب و 7/7

 . سقطرى

 

رب اإلمارات تتجه للبحث عن بديل لإلنتقالي في الجنوب بعد ض
 القضية الجنوبية

 

حكومة هادي تفشل في الحفاظ على 
ستقرار الصرف.. انهيار جديد للريالا  
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أفادت مصادر محلية أن القوات اإلماراتية رفضت توجيهات 

 .حكومة المناصفة بفتح مطار الريان المغلق منذ خمس سنوات

ى لقوات اإلماراتية ردت بكل استعالء علوأوضحت المصادر أن ا

 .توجيهات الحكومة وقرار هيئة الطيران بالرفض التام

وبحسب المصادر أن المطار لن يشهد أي رحالت جوية خالل 

األيام القادمة رغم مذكرة صدرت من الهيئة العامة من الطيران 

 .بتفعيل الخطوط الجوية للرحالت الداخلية في المطار

لمكال خرجوا قبل أيام في مظاهرة تطالب بخروج وكان أبناء ا

القوات اإلماراتية من المطار وإعادة الرحالت وإنقاذ المئات من 

 .المرضى الذين يحتاجون إلى السفر لتلقي العالج

وحولت اإلمارات مطار الريان المدني قبل خمس سنوات إلى 

ب قاعدة عسكرية وحرمت أبناء المحافظة من السفر وسط استال

قرارات حكومة هادي وعجزها عن فتح مطارات البالد ل

 .وموانئها

 

  

 
 
 

. قطعوا الطريق الدولي بأبين .
مقاتلو االنتقالي يطالبون 
 المجلس بصرف مرتباتهم

ق الطري  أغلق عسكريون يتبعون االنتقالي الموالي لإلمارات

 الدولي الساحلي بمحافظة أبين تحت مبرر المطالبة بصرف

اليةمستحقاتهم الم . 

 وقالت مصادر محلية أن قوات تابعة للمجلس االنتقالي قامت

ر بقطع الطريق الدولي الساحلي في مديرية أحور ومنعت مرو

لة بالبضائع والوقود، وذلك للمطالبة باالل تفات الشاحنات الُمحمَّ

ة إليهم من قِبل قيادات المجلس وإيجاد حل لمستحقاتهم المالي

 .الُمعرقلة

 فإن عسكريين في اللواء األول مهام خاصة وبحسب المصادر

باتهم شكوا تمييز مناطقي فرض عليهم نتيجة إيقاف صرف مرت

جابة واستحقاقاتهم، مؤكدين أنهم لن يرفعوا القطاع حتى االست

 .لمطالبهم

تابعة وكانت خالفات اندلعت بين القيادات العسكرية واألمنية ال

خلفية اتهامات للمجلس االنتقالي في محافظة أبين، على 

 .بالمناطقية والخيانة وبيع األسلحة

 

 

ن على تفاؤله بالمصالحة التي فرضتها واشنط” تنظيم اإلخوان المسلمين فرع اليمن“أبدى حزب اإلصالح 

ات غبالسعودية وقطر على الرغم من أنها مصالحة مؤقتة وفرضتها ضرورة المرحلة الحالية التي تلبي ر

 .الرئيس األمريكي المنتهية واليته دونالد ترامب

وعلى الرغم مما تعرض له الحزب من التحالف السعودي اإلماراتي من ضربات موجعة وقاسية وصلت حد 

 اعتباره تنظيماً إرهابياً، إال أن الحزب لم يتعلم من الدروس السابقة وال يزال يراهن على جواد التحالف

اته لخاسر الذي باشر توجيه ضرباته نحو من يفترض بأنهم حلفاءه في اليمن وأدوالسعودي اإلماراتي ا

اف المحلية المنفذة مبتدئاً هذا الهجوم بحزب اإلصالح الذي جند جيشه ومنتميه وقيادته وأمواله لالصطف

 .والمحاربة مع التحالف ضد خصومه من الفرقاء اليمنيين اآلخرين

أمله في أن  الخليجية بين قطر والسعودية، سارع الحزب إلى التعبير عن في بيان للحزب بمناسبة المصالحة

عودة اللحمة الخليجية لمواجهة التحديات الراهن وفي مقدمتها ”تكون هذه المصالحة مقدمة لما أسماها بـ

 .”المشروع اإليراني وأن تنعكس تلك اللحمة على دعم اليمن والشرعية

ح ، غير مدرك بأن هذا المصطل”الشرعية“نفسه وصياً على ما تسمى  بهذا الخطاب ال يزال اإلصالح يقدم

مساندة انتهى مع بداية العمل على اتفاق الرياض الذي أدخل إلى الشرعية أطرافاً آخرين يحظون بدعم وتأييد و

هة وهو المجلس االنتقالي الجنوبي والذي سيتحول مع مرور األيام إلى الطرف أو الج –وإن كانت مرحلية  –

الشرعية“السياسية الوصية على  ”. 

يرى مراقبون إن رهان اإلصالح على جواد التحالف هو رهان خاسر بال شك، ذلك ألن سياسة طي صفحة 

” شرعيةال“اإلخوان المسلمين من المنطقة اإلقليمية لم يعد قراراً بيد الدول التي تشن حرباً في اليمن باسم 

ذه قوى عالميةبقدر ما هو قرار تتخذه وتعمل على تنفي . 

أن  الواضح والمؤكد حالياً ومع ما تشهده المنطقة من سابق ولهث وراء التطبيع مع الكيان اإلسرائيلي، هو

من في إدارة المرحلة المقبلة في الي –ولو باالسم  –اإلصالح سيكون مقبوالً ومرحباً به كفاعل وشريك 

لبيضاء ي حالة واحدة فقط هي أن يرفع الحزب الراية اوتحديداً في المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف وذلك ف

تل أبيب بأن إلسرائيل ويبدي ترحيبه وإن سراً بالتطبيع مع الكيان اإلسرائيلي وأن يقدم ضمانات والتزامات ل

اباته أي يتخلى الحزب عن سياسة العداء للكيان الصهيوني وأن يلغي في كل وثائقه وأدبياته وبرامجه وخط

ننا وأمن سطين، فعنوان المرحلة اليوم بالنسبة للتحالف السعودي اإلماراتي هو من لم يكن مع أمذكر لدولة فل

 .إسرائيل فهو ضدنا وعدونا ولن يكون له مكان في المنطقة

 

 
 
 
 
 
 
 
 

اصل سلطات بن عديو تحول أراضي المواطنين إلى ثكنات عسكرية وتو
 حملة االعتقاالت بحبان

ه وقامت تابعة لسلطات بن عديو بسطت على أراضي المواطنين في حبان بشبو أفادت مصادر محلية أن قوات

عدد من المواقع والنقاط العسكرية عليعا  باستحداث . 

ي أن معدات حفر ثقيلة ومعها أطقم عسكرية استحدثت حواجز ترابية ونقاطاً أمنية ف  وأوضحت المصادر

 .منطقة لهية بمديرية حبان

ب خالد فريد ناصر عق  ت األمنية أقدمت على اعتقال مواطنين بينهم المواطنوبحسب المصادر فإن القوا

 .اعتراضه على قيام القوات بالبسط على أراضيهم واقتادوهم إلى جهة مجهولة

 

 

اإلصالح يراهن على الجواد الخاسر في المصالحة 
 الخليجية المؤقتة

 

القوات اإلماراتية ترفض توجيهات 
 حكومة المحاصصة بفتح مطار الريان
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البالد  قالت مصادر محلية في مدينة شقرة بمحافظة أبين جنوب 

ة بها مواطنون من مدينة شقر أن احتجاجات وقطع للطرقات قام

ة احتجاجاً ورفضاً لعودة اللجنة العسكرية السعودية المعني

في  بمراقبة وقف إطالق النار بين قوات االنتقالي وقوات هادي

 .أبين

في  وكان المواطنون قد قطعوا اليوم اإلثنين الطريق الرئيسي

 .مدينة شقرة مطالبين بخروج القوات السعودية من المدينة

الت المصادر إن المواطنين يحتجون على تواجد اللجنة وق

بالقرب من مساكنهم وداخل مدينة مأهولة بالسكان وهو ما 

ف يتسبب بوضع المدنيين واألبرياء أمام مرمى نيراه األطرا

لجنة المتصارعة بدليل ما تعرضت له المنازل القريبة من مقر ال

 .يوم أمس والتي تعرضت لتفجير مجهول المصدر

 كانت اللجنة قد عادت من جديد إلى أبين بعد أن غادرت مقرو

رب إقامتها مساء أمس األحد بعد استهداف مقرها بعبوة ناسفة ق

بوابة المقر فيما أفادت أنباء من وسائل إعالم محلية أن 

 .االنفجار نتيجة استهداف المقر بقذائف هاون

 

 

  

 

 

ة في قبليون يقطعون طريقاً رئيسي
يال هوية منفذي اغتأبين ويكشفون 

 نجلهم سالم العامري

حفد قام مسلحون قبليون من آل العامري الكازمي في مديرية الم

البة بمحافظة أبين جنوب البالد بقطع الطريق الرئيسي للمط

ات تتبع بتسليم قتلة ابنهم سالم العامري الذي قتل على أيدي قو

 واليأمن عدن المحسوبة على المجلس االنتقالي الجنوبي الم

 .لإلمارات

رات وتسبب القطاع القبلي في وقف حركة السير وتوقف عش

الناقالت والشاحنات التي منعت من المرور في الطريق 

 .الرئيسية

 الجدير بالذكر أن سالم العامري كان قد اغتيل في عدن أواخر

ي عدن، نوفمبر الماضي في منطقة كابوتا بمديرية المنصوبة ف

غتيال ألمن عدن بقتله يكشف أن منفذي اال غير أن اتهام القبائل

 لم يكونوا عصابة مجهولة وأن من يقف خلف جرائم االغتيال

سيطر في عدن هم عناصر مسلحة تتبع المجلس االنتقالي الذي ي

 .على أمن عدن

 

 

 

ة ة المعنينقلت وسائل إعالم مقربة من التحالف عن مصدر عسكري في أبين أن اللجنة العسكرية السعودي

فجير بمراقبة وقف إطالق النار بين قوات هادي واالنتقالي في أبين غادرت مقر إقامتها الذي تعرض لت

 .بعبوة ناسفة من جهة مجهولة

جار الذي ونقل المصدر العسكري أن اللجنة العسكرية السعودية غادرت مدينة شقرة مساء األحد عقب االنف

ةدن حيث تتواجد قيادة القوات السعودية واإلماراتياستهدف محيط مقر اللجنة واتجهت إلى مدينة ع . 

ي الجهة وكان مقر اللجنة قد تعرض لتفجير بعبوة ناسفة مساء اليوم األحد ولم يعرف حتى اللحظة من ه

حيث تتخذ  التي تقف خلف العبوة الناسفة التي زرعت قرب بوابة مدرسة الشحي بمدينة شقرة جنوب أبين

المدرسة مقراً لها كما تتواجد في المدرسة قيادة قوات هادي في أبين اللجنة السعودية العسكرية . 

 .وكانت قوات من األمن والجيش التابعة لهادي قد انتشرت بمحيط مقر اللجنة عقب الحادث مباشرة

جنة إلى ذلك توقعت مصادر في عدن أن يكون التفجير عمالً مدبراً من قبل السعودية كذريعة لسحب ل

ي ين، وهو ما يشير إلى نية سعودية إلعادة تحريك الجبهات العسكرية بين قوات هادالمراقبة من أب

 .واالنتقالي في أبين

 وتأتي هذه التطورات وسط استمرار عرقلة تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض حيث ترفض

مكين على هادي تالمليشيات التابعة لالنتقالي الموالية لإلمارات تنفيذ ما عليها من التزامات مشترطة 

فظة النخبة الشبوانية في شبوة من إعادة السيطرة على بعض المناطق والمواقع العسكرية في المحا

 .النفطية الخاضعة لسيطرة اإلصالح

أن  وترى المصادر أن من مصلحة الرياض إعادة تصعيد الوضع عسكرياً بين االنتقالي وهادي شريطة

ام التي في أبين إلشغال الشارع الجنوبي عن مراقبة تنفيذ المه يبقى الصراع بعيداً عن عدن وتحديداً 

تصادية ينتظرها من الحكومة الجديدة والتي وعدت المواطنين بمناطق سيطرتها بإعادة تطبيع األوضاع االق

 .والعسكرية واألمنية وإعادة الخدمات

صل من عودية واإلمارات للتنأن يفتح المجال أمام الس –إن حدث  –ومن شأن التصعيد العسكري في أبين 

مليار  1التزاماتهما ووعودهما التي تم قطعها لحكومة هادي بدعمها مالياً وطرح وديعة سعودية بمبلغ 

عاً دوالر إلعادة استقرار سعر الصرف بهدف امتصاص غضب الشارع الجنوبي من التحالف والحكومة م

ن لرياض كانت بناًء على ضغوط وتوجيهات مخالل الفترة الماضية، خاصة وأن الوعود التي قطعتها ا

اني الواليات المتحدة األمريكية التي تمهد األرضية في الجنوب إلعادة تموضع عسكري أمريكي بريط

 .بمشاركة إسرائيلية في الجغرافيا اليمنية والمياه اإلقليمية

 

 

  

 
 
 
 
 

 وزيران بحكومة المحاصصة ممنوعان من الخروج من قصر معاشيق

قوات السعودية في عدن وزيري اإلعالم والشباب بحكومة المحاصصة من الخروج من قصر منعت ال

 .معاشيق

 وقالت مصادر في أمن عدن أن بالغاً من المخابرات السعودية جرى فيه تحذير معمر اإلرياني ونايف

 .البكري من احتمال تعرضهما لعمليات اغتيال

رين لم ي قصر معاشيق، وأفادت مصادر مطلعة أن كال الوزيوألزمت القوات السعودية الوزيرين بالبقاء ف

 .يحضرا مكتبيهما في عدن لممارسة مهامهما

 

 

اللجنة السعودية لمراقبة وقف النار تغادر مقرها 
دبأبين بعد التفجير وتوقعات بمخطط سعودي جدي  

 

العسكرية  غضب شعبي من اللجنة
 السعودية بعد عودتها إلى أبين
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واصل أبناء المحافظات الجنوبية حراكهم الشعبي ضد 

نديد التواجد االماراتي واإلسرائيلي في جزيرة سقطرى والت

 .بالتطبيع اإلماراتي مع اسرائيل

بمحافظة ابين نظموا اليوم األحد، أبناء مدينة زنجبار 

ماراتي اجتجاجات أمام كلية التربية بزنجبار رفضا للتواجد اإل

 .واإلسرائيلي في سقطرى وتنديداً بالتطبيع

ائيل ورفع المحتجون الفتات وصور تندد بالتطبيع مع اسر

 .وبالتواجد االسرائيلي في جزيرة سقطرى

وف الشرفاء للوق كما دعا المحتجون أبناء المحافظة واليمن

 صفاً واحداً في وجه التواجد اإلسرائيلي واإلماراتي في

نيةجزيرة سقطرى والعمل من أجل نصرة القضية الفلسطي . 

لي، وخالل االحتجاجات قام المحتجون بإحراق العلم اإلسرائي

 مؤكدين استمرار احتجاجاتهم الرافضة للتواجد االماراتي

تمسك بالقضية واإلسرائيلي في جزيرة سقطرى وال

 .الفلسطينية كقضية مركزية

 

 
 
 
 
 

شيخ مشايخ سقطرى يدعو إلى مواجهة 
 االنتهاكات السعودية في المهره

أدان شيخ مشايخ محافظة أرخبيل سقطرى، عيسى بن  

ياقوت، ما تتعرض له محافظة المهرة من طمٍس للسيادة 

الل قبل ما وصفه باالحت  والتدخل في شؤونها الداخلية من

عودي.الس  

وقال الشيخ بن ياقوت، في بيان ، إن قرار البرنامج 

السعودي لتسمية مدارس محافظة المهرة بأسماء مدن 

ة سعودية فعٌل يتجلى إلتمام السيطرة على محافظة المهر

”.أرضاً وإنساناً؛ ولن نسمح بذلك أبداً   

وأضاف بن ياقوت أن من ضمن المدارس التي تحاول 

ج ، هي قديمة وما قدمه البرنامالسعودية تغيير مسمياتها

 السعودي يقتصر على الترميم، أو هدمها وإعادة بنائها، :

قوم وليس من المعقول تغيير أسمائها فتلك األعمال التي ي“

ت بها اإلعمار اختبار قناعة أبناء المهرة باالحتالل والسكو

”.عن ذلك يعتبر مباركة له  

اء وكافة أبن كما دعا بن ياقوت الشيخ علي سالم الحريزي

المهرة والمحافظ محمد علي ياسر، إليقاف العبث 

 واالنتهاكات بحق سيادة الوطن وخصوصياته.

وحمل بن ياقون السعودية تبعات هذه األعمال مؤكدا أن 

ات أبناء المهرة لن يقفوا مكتوفي األيدي أمام تلك االنتهاك

”.االستعمارية  

 

لتي استهدفت بتشكيل لجنة تحقيق لكشف مالبسات الحادثة ا في ظّل تصاعد المطالب الشعبية والرسمية

د آل مطار عدن الدولي، األربعاء الماضي، سارعت السعودية، التي وّجهت عبر سفيرها في اليمن محم

، إلى طمس معالم الجريمة، بهدف تفويت «أنصار الله»جابر، بتوحيد خطاب االتّهام ضّد حركة 

فيها،  ل إلى حقيقة َمن يقف وراء العمليّة ونوع السالح المستخدمالفرصة على أّي جهة تحاول الوصو

ه المملكة إلى استثمار الحدث،  55وسط حالة ارتباك أعقبت الجريمة التي أودت بحياة  شخصاً. تَوجُّ

 في ، أثار جدالً «أنصار الله»ودفع األطراف المتصارعين في المحافظات الجنوبية إلى االنتقام من 

بق أن الذي س« المجلس االنتقالي الجنوبي»ية والحقوقية في مدينة عدن. جدٌل دفع األوساط السياس

تهام اتّهم حكومة صنعاء بالضلوع بالعملية، فيما لم ينُج بعض القيادات األمنية الموالية له من اال

إلى  السعودي، إلى تغيير موقفة والمطالبة بلجنة دوليّة للتحقيق في الجريمة. وهو مطلب يضاف

الذي دعا إلى ضرورة « المجلس األعلى للحراك الجنوبي»الب بعض المكّونات الجنوبية، مثل مط

يةتشكيل لجنة تحقيق محايدة للكشف عن مالبسات الحادثة، محّمالً الرياض وأبو ظبي المسؤول . 

يس جاء ذلك في أعقاب تحذيرات من تمييع القضية والبحث عن عدّو مفترض، وهو ما أّكدة نائب رئ

حسابه في  الموالي لإلمارات، هاني بن بريك، معتبراً، في تغريدة له عبر« مجلس االنتقالي الجنوبيال»

تبّرئ اتهام الحوثيين )أنصار الله( شّماعة تُستخدم للتهرب من البحث عن الحقيقة و»، أن «تويتر»

ية واليته، عبد نتهالتي استهدفت حكومة الرئيس الم« األطراف الضالعين في التخطيط والتنفيذ للعملية

 ربه منصور هادي، لدى وصولها إلى مطار عدن يوم األريعاء الماضي. وفي حين نفت صنعاء على

بر لسان عضو المكتب السياسي للحركة، محمد البخيتي، أّي عالقة لها بتفجيرات مطار عدن، اعت

صفية ضمن سلسلة ت الهجوم يأتي»، طارق مصطفى سالم، أن «أنصار الله«محافظ المدينة الموالي لـ

اً، في ، مؤكد«الحسابات بين قوى االحتالل واالرتزاق وإثارة الفوضى والدمار في المحافظات المحتلة

حكومة صنعاء ليست عاجزة عن قصف مرتزقة االحتالل في عدن إن »، أن «األخبار»حديث إلى 

 الم محاولة رميووضع س«. أرادت ذلك، وسبق لها أن قصفت قصور الطغاة في الرياض وأبو ظبي

ن، تغطية حالتي العجز والوهن اللذين وصل إليهما تحالف العدوا»التهم في وجه صنعاء في إطار 

ار مطار انفج»وأشار إلى أن «. واللذين شّكل دافعاً للتذرع بحجج واهية لكسب تعاطف المجتمع الدولي

تلك كيف ل»، متسائالً: «عدن لم يكن مستبعداً، وليس غريباً على حكومة عجزت عن تأمين نفسها

الحكومة أن تحمي حقوق شعبها وهي تعيش تحت وطأة االرتهان وغير قادرة على تمرير قرار إاّل 

م في زمام األمور من طرف، والقادة اإلماراتيين من طرف آخر  .«بموافقة السفير السعودي المتحّكِ

ن كافةتوّعدت حكومة هادي بالرد عبر توحيد الفصائل واألطراف المتصارعي  

الف ووسط إصرار سعودي على إلصاق التهمة بصنعاء وتبرئة الفاعل الحقيقي، شنّت طائرات تح

 العدوان، يوَمي األربعاء والخميس الماضيَين، سلسلة غارات عنيفة استهدفت عدداً من المناطق

جنة لالمأهولة بالسكان في العاصمة صنعاء ومحافظتَي الجوف ومأرب. وفيما لم يُستكمل تشكيل 

ه تحقيق من قِبَل حكومة هادي التي وعدت بمباشرة التحقيق في جريمة مطار عدن، إاّل أن أهداف هذ

ثره في اتهام صنعاء بالضلوع في العملية. اتهام توّعدت على إ« التحالف»األخيرة التقت مع هدف 

« اق الرياضاتّف» بالرّد عبر توحيد جميع الفصائل واألطراف المتصارعين الذين أصبحوا بموجب تنفيذ

ره ، األمر الذي اعتب«اللجان الشعبية«شركاء فيها، والتصعيد في اتجاه جبهات قّوات الجيش و

عدوان بعد مراقبون توظيفاً منّسقاً للحادثة، بهدف توحيد صفوف الميليشيات الموالية لدول تحالف ال

يات الموالية ، ورفض الميليشفشل السعودية في استكمال تنفيذ الشّق العسكري من اتفاقها في أبين

توحة بين باالنتقال إلى الجبهات المف« التحالف»تنفيذ توجيهات « اإلصالح«لإلمارات وتلك الموالية لـ

ليشيات قوات صنعاء وقوات موالية لهادي في مأرب. يضاف إلى ذلك فشل السعودية في دفع تلك المي

ذلك  عقبة ثرة في محافظة أبين، وتزامنإلى تصعيد األوضاع عسكرياً في جبهات مكيراس وجبهة 

الع، في جبهات الض« اللجان«الرفض، األسبوع الماضي، مع تصاعد المواجهات بين قوات الجيش و

 .وتحديداً مديريات مريس وقعطبة

وعلى رغم محاوالت توظيف جريمة مطار عدن من قِبَل العدوان وحكومة هادي لتأليب الشارع 

ت عدداً ، إاّل أن انفجارات المطار أعقبتها سلسلة انفجارات عنيفة هزّ «للهأنصار ا»الجنوبي ضّد حركة 

اء من المناطق، مثل كريتر والتواهي والشعب ومحيط قصر المعاشيق ومناطق أخرى منذ ظهر األربع

الماضي حتى يوم أمس. وهي حوادث تضاف إلى تعّرض مقّر اللجنة العسكرية السعودية، أمس، 

رت الجانب السعودي على إخالء المقّر والفرار إلى عدنالنفجارات جديدة أجب . 

 

 

تفجيرات عدن تعيد خلط األوراق: الرياض تطمس معالم 
 الجريمة

 

أبناء زنجبار يحرقون العلم اإلسرائيلي ويجددون 
ىتي االسرائيلي في سقطررفضهم للتواجد اإلمارا  
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خذ منه وقع انفجار بعبوة ناسفة في محيط المبنى الذي تت 

ي اللجنة السعودية الخاصة بالتهدئة في أبين مقراً لها ف

 .مدينة شقرة الساحلية

ة نوقالت مصادر محلية إن انفجاراً استهدفاً موقع مقر اللج

ذ منه السعودية المعنية بمراقبة وقف إطالق النار والذي تتخ

 .قيادة قوات هادي أيضاً مقراً لها في شقرة جنوب أبين

يط وأضافت المصادر أن قوة عسكرية وأمنية انتشرت بمح

حتى  المكان الذي انفجرت فيه العبوة الناسفة، ولم يتبين

 .اللحظة ما الخسائر التي أوقعها التفجير

ى ألحمر يفقد األمل في االستحواذ علحميد ا
 االتصاالت في الجنوب

بعد إعالن وزير االتصاالت بحكومة المحاصصة نجيب  

سب التي يملكها ح” عدن نت“العوج عن نيته تطوير شركة 

ائب نجل الرئيس هادي وشريكه احمد العيسي ن –تسريبات 

ه يصبح حميد األحمر قد فقد آخر أمل ل –مدير مكتب هادي 

نت االستحواذ والسيطرة على قطاع االتصاالت واإلنترفي 

 .في الجنوب

 حيث أعلن العج أن وزارته تعتزم تطوير شركة عدن نت

طيتها في وتحويلها للعمل بتقنية الفور جي وتوسيع نطاق تغ

كافة المناطق التي تسيطر عليها حكومة المحاصصة 

ه نوالتحالف جنوب البالد، األمر الذي اعتبره مراقبون بأ

ل صفعة قوية لحميد األحمر وحزب اإلصالح الذي سعى خال

جنوب الفترة الماضية للسيطرة على قطاع االتصاالت في ال

صل لصالح استثماراته وعبر شركة سبأفون التي قام بف

أبقى تغطيتها في المناطق الجنوبية عن المناطق الشمالية و

الشركة مجرد شركة اتصاالت داخلية بين مستخدمي 

ن فقط وفي المناطق الجنوبية فقطسبأفو . 

ى وكان األحمر قد مارس ضغوطاً لتمكينه من االستحواذ عل

حقيبة وزارة االتصاالت في الحكومة الجديدة غير أن 

 الرئيس هادي أفشل مساعي األحمر لصالح تمكين نجله

 والمقربين منه من حصة االتصاالت التي تسلمها العوج

ه ي ورئيس مجموعة شركاتالذي يعد احد أذرع احمد العيس

ي النفطية، لتبقى الوزارة من حصة العيسي وشريكه ف

 .استثمار األموال المنهوبة جالل هادي

ط وكان األحمر قد قدم عروضاً مغرية لهادي لتمكينه من بس

االت سبأفون نفوذها الحصري على الجنوب في قطاع االتص

لعل أبرزها تمكين جيش هادي من استخدام سبأفون 

 غراض عسكرية واستخبارية لكشف تحركات المجلسأل

 االنتقالي الجنوبي، غير أن انكشاف الموضوع أدى إلى

جالل إفشال األخير للصفقة التي كانت ستتم بين األحمر و

هادي حيث قطع االنتقالي الطريق أمام حميد األحمر منذ 

 .البداية

  

 

 

مصادر  لسعودي لدى اليمن محمد آل جابر، كشفتبعد تشكيل حكومة المناصفة التي يشرف عليها السفير ا

ة خاصة أن واحدة من المهام الرئيسية لقيادة الحكومة هي سحب البساط اقتصادياً من يد اإلصالح بحكوم

 .الشرعية

الذي  وقالت المصادر إن التحالف وبعد أن ادخل المجلس االنتقالي الجنوبي إلى السلطة على حساب اإلصالح

الشرعية من أعلى هرمها في الرياض وحتى الهيمنة على قطاعي الجيش واألمن يهيمن على مفاصل 

ية والقطاعات االقتصادية واإليرادية، بدأت أبوظبي وباتفاق مع الرياض على ضرب المصالح االقتصاد

 الشرعية لإلصالح وهي المصالح التي يعتمد عليها الحزب في إبقائه قوياً أمام بقية المكونات المحسوبة على

 .وتجعله محتفظاً بهيمنته على السلطة

ة حكم ووفق المصادر فإن التحالف يرى أن اإلمبراطورية التي بناها اإلصالح خالل العقود الماضية في فتر

 الرئيس السابق علي عبدالله صالح ومضاعفتها ثالث مرات خالل سنوات الحرب الست هي ما تجعل من

صادياً ته ونشاطاته وتمويل جماعاته المسلحة، وأن ضرب اإلصالح اقتاإلصالح قوياً وقادراً على تمويل مخططا

 .يعد بالنسبة للتحالف أكثر جدوى من محاربته عسكرياً 

 في هذا السياق كشف مصدر اقتصادي في عدن أن الهجوم الذي تشنه وسائل إعالم اإلصالح على رئيس

مركزي في ل ذلك يشغل منصب محافظ البنك الاللجنة االقتصادية التابعة للشرعية حافظ معياد والذي كان قب

 .عدن، سببه توجه التحالف إلعادة معياد إلى البنك المركزي مرة أخرى

يه قبيل وأكد المصدر في تصريح خاص للجنوب اليوم إن التحالف السعودي اإلماراتي وضمن ما تم االتفاق عل

كزيصياغة اتفاق الرياض هو تعيين حافظ معياد محافظاً للبنك المر . 

صادية غير أن تعيين معياد على رأس سلطة المركزي في عدن ال يروق لإلصالح الذي سيتعرض لمحاربة اقت

ئيس الحكومة لتقليم وقصقصة مصادره المالية وفق توجيهات سعودية إماراتية وبتنفيذ مشترك بين معياد ور

مرحلة الحرب االقتصادية ضد معين عبدالملك الذي اجتمع أمس األول بقيادة المركزي في عدن مدشناً 

 .اإلصالح

سرب وكانت وسائل إعالم تابعة لإلصالح قد بدأت بشن حملة هجومية ضد حافظ معياد متهمة إياه بالفساد، و

ل إقالته الحزب لوسائل إعالمه الموازية وثائق تكشف فساد معياد أثناء ما كان يشغل منصب محافظ البنك قب

ة ائق إلى أن معياد كان يقف شخصياً وراء عمليات المضاربة العبثي، حيث تشير الوث5119في سبتمبر 

في  وعمليات المصارفة المشبوهة وإهدار الوديعة السعودية والتسبب بانهيار العملة وضرب سعر الصرف

 .مناطق سيطرة الشرعية

رة، في لك الفتوزعم إعالم اإلصالح إن إقالة الرئيس هادي لحافظ معياد كان بسبب الفساد الذي مارسه في ت

حكومته  حين تقول مصادر اقتصادية إن القرار االقتصادي برمته لم يكن في يد الرئيس هادي وال بيد رئيس

 .وأن المتحكم بالجانب االقتصادي هو التحالف السعودي اإلماراتي واللجنة الرباعية

واته ير آلية صرف رواتب قوتجدر اإلشارة إلى أن التحالف دشن استهداف اإلصالح اقتصادياً من خالل تغي

قط في المنتمية للشرعية في مأرب وتحويلها من رواتب إلى صرفة يومية توزع على األشخاص المتواجدين ف

طاً الجبهات وإلغاء االعتماد على الكشوفات التي ترفعها وزارة دفاع هادي وهو األمر الذي اعتبره اإلصالح خ

ى وفق ما نشرت صحيفة اخبار اليوم الممولة والمحسوبة عل أحمر زاعماً أن ذلك استهداف لجيش الشرعية

 .نائب الرئيس هادي، علي محسن األحمر قائد الذراع العسكري لإلصالح

 

 

ة التحالف يعيد حافظ معياد.. ما دوره في حكومة المحاصص
 ولماذا يشن اإلصالح هجومًا عليه

تفجير يستهدف محيط مقر اللجنة 
 السعودية وقوات هادي في أبين
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ي علم الجنوب اليوم من مصدر رفيع في التنظيم الوحدو 

اركة طالب المجلس االنتقالي الجنوبي الموالي لإلمارات بمش

لدولي دولية للتحقيق في استهداف مطار عدن الجنة تحقيق 

 األربعاء الماضي فور وصول حكومة المحاصصة إلى أرض

 .المطار وقبل نزولها من على متن الطائرة

مس ودعا االنتقالي في اجتماع لهيئة رئاسة المجلس عقد أ

األحد إلى الكشف عن الجهات الداعمة ومن أسماها 

ة ، كما دعا قياد”للتفجيرات أدواتها اإلرهابية المنفذة”بـ

 .التحالف لتأمين عدن منعاً ألي هجمات مستقبلية

نفي دعوات االنتقالي ومطالبه الجديدة عدها مراقبون بأنها ت

االتهامات التي وجهها التحالف للحوثيين الذين حملهم 

 .مسؤولية التفجيرات التي ضربت المطار

ومة التحالف وحك حقيقة أن اتهامكما تعزز مطالب االنتقالي 

هام هادي للحوثيين بالوقوف خلف التفجيرات كان مجرد ات

رز سياسي من قبيل المكايدة السياسية ضد الخصم األب

 .للتحالف في اليمن

عن  إلى ذلك نقلت صحيفة القدس العربي الصادرة من لندن

مسؤول أمني في حكومة هادي رفضه توجيه االتهام 

االتهام  ائالً إن توجيه أصابعبتفجيرات المطار للحوثيين، ق

قيللحوثيين حتى قبل تشكيل لجنة التحقيق غير منط . 

واتهم المسؤول األمني التابع لهادي المجلس االنتقالي 

 الجنوبي بالسعي لطمس معالم وآثار القصف الصاروخي

الذي استهدف أعضاء حكومة المحاصصة وأدى لمقتل 

شخصاً  111من  اكثروجرح  . 

ف طالبة االنتقالي بتحقيق دولي في استهداكما تأتي م

عدن احمد لملس المطار بالتزامن مع تصريحات لمحافظ 

سات طالب فيها هو اآلخر بتحقيق دولي شفاف لكشف مالب

 .التفجيرات الغامضة

ن تصريحات لملس جاءت أثناء تدشينه عمل المطار بعد أ

عة سارعت الرياض إلى طمس ورفع مخلفات االنفجار بذري

بيعة عادة الترميم قبل أن تتم التحقيقات الالزمة لكشف طإ

ة االستهداف والتفجيرات وكيف تمت ومن أين وما األسلح

المستخدمة فيها وهو ما عزز الشكوك حول وقوف جهات 

 .تابعة للتحالف السعودي خلف االستهداف

  

بية فض قرار مكتب التراعلن رئيس لجنة االعتصام السلمي بمديرية شحن في المهرة، حميد زعبنوت ر

 .والتعليم بالمحافظة بإعادة تسمية المدارس في مديريات المهرة بأسماء مدن سعودية

الكتب  إن ما فعله البرنامج السعودي هو تمويل لشراء”: “تويتر“وقال زعبنوت، في تغريدات على حسابه 

يرهاوالمستلزمات المكتبية في المدارس وال عالقة له ببناء هذه المدارس وغ . 

لمهرة رعى الله األشقاء في سلطنة ُعمان الذين قدموا ويقدمون المشاريع والدعم ألبناء ا“وأضاف زعبنوت : 

َمٍن وال أذى، أو يبحثون عن تغيير أسماء المشاريع ويرون أنه واجب   وسقطرى وكافة أرجاء اليمن دون

 .منهم والتزام تجاه أشقائهم وجيرانهم

ة تسمية سمي للجنة االعتصام علي مبارك محامد، إن قرار التربية والتعليم بالمحافظمن جانبه قال الناطق الر

المدارس بأسماء مناطق ومدن سعودية انتهاك صارخ يضاف إلى جملة من انتهاكات االحتالل السعودية 

 .للسيادة الوطنية في المهرة بحسب وصفه

لبرنامج ا  نا أعلنت رفض التسميات التي يسعىإلى ذلك أصدت لجنة االعتصام السلمي بمحافظة المهرة، بيا

ي السعودية لفرضها على المدراس بالمحافظة، كونها تستهدف الهوية وتكشف حجم اإلسفاف والنوايا ف

التعامل مع المهرة وكأنها محافظة سعودية، وفي ذات الوقت ندعو السلطة المحلية لمراجعة هذا األمر وعدم 

 .السماح به

ك لجنة سبق وان حذرت لجنة االعتصام مبكرا من الجهة التي أنشأت هذه المدراس وأن تلوقال البيان أن ال

 .المشاريع تأتي في إطار تنفيذ أجندة احتاللية وضحت معالمها حاليا لمن غابت عنهم سابقا

رونا أن لجنة االعتصام التي أوقفت نشاطها خالل الفترة الماضية بسبب ظروف جائحة كو  واضاف البيان

ناف ديرا لجهود السلطة المحلية لحلحة األمور وتراكمات السلطة السابقة، وأنها مستعدة وجاهزة الستئوتق

على  نشاطها في أي لحظة لتحقيق أهدافها التي تأسست من أجلها في الدفاع عن السيادة الوطنية والحفاظ

 .مؤسسات الدولة الرسمية

 5119تداولوا وثائق من العام الماضي   اإلعالم وكان ناشطون على مواقع التواصل االجتماعي ووسائل

، وهو ”امجبتوجيه المشرف على البرن“تتضمن خطاباً من البرنامج إلى المحافظ السابق باكريت يشعره فيها 

مدارس في محافظة المهرة 8السفير السعودي محمد آل جابر، برفع مسميات سعودية لـ  . 

رى باكريت وافق على المخطط السعودي، كما أكدت المذكرة األخ كما تشير الوثائق إلى أن المحافظ السابق

، الطالعه على 5151ديسمبر  58للمحافظ الحالي محمد علي ياسر بتاريخ ” إشعارا“ذلك، والتي وجهت 

 .الموضوع

سميات وكان مكتب التربية والتعليم بمحافظة المهرة، أصدر أمس السبت مذكرة بتغيير أسماء المدارس إلى م

حكومةية تضمنتها مذكرات البرنامج السعودي، دون العودة إلى وزارة التربية أو الجهات المعنية في السعود . 

 

 

البرنامج السعودي يعمل على تغيير أسماء مدارس 
 المهرة بأسماء سعودية

 

 الجميع يبحث عن عدن..تفجيرات مطار 
والجميع يتراجع عن اتهام الحقيقة 

 الحوثيين
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قرير قال مركز أمريكي يتبع االستخبارات األمريكية في ت

نه أخير صدر عنه متعلق بالتطورات األخيرة في اليمن، أ

التي  بالتفجيراتيستبعد أن يكون الحوثيون على عالقة 

استهدفت مطار عدن الدولي فور وصول حكومة 

 .المحاصصة األربعاء الماضي

كية المقرب من االستخبارات األمري” ستراتفور“وقال مركز 

 في تقريره إن الهجوم على مطار عدن سببه االنقسامات

ل داخل الحكومة الجديدة نفسها، وأن الحوثيين بعيدين ك

مشيراً إلى أن مزاعم حكومة البعد عن تلك الهجمات، 

المحاصصة التي وجهت االتهام صوب الحوثيين بأنها 

ي خاطئة ومضللة وهدفها إبعاد الشبهات عن الطرف الحقيق

 .الذي وقف خلف الهجوم

 التقرير األمريكي توقع أن تحث المزيد من الهجمات في

عدن، الفتاً إلى أن الصراع الدموي بين أطراف الحكومة 

ى الرغم استمرار االنقسامات فيما بينها عل سيستمر بسبب

من أنها جميعاً ممولة من جهة واحدة وهو التحالف بقيادة 

 .السعودية

 الجدير بالذكر أن السعودية سارعت إلى طمس آثار الدمار

والتفجيرات من مسرح الهجمات بمطار عدن بذريعة إعادة 

شف كتأهيل المطار وتشغيله، قبل أن يتم إجراء تحقيقات ل

 .مالبسات الهجوم والجهة التي تقف خلفه

 

 

 

 

ط مجهولون يستهدفون منزل ناش
 إعالمي مواٍل لإلنتقالي بعدن

ة أقدم مسلحون مجهولون اليوم االثنين على إلقاء قنبل 

دينة يدويه بمحيط منزل ناشط إعالمي موال لإلنتقالي في م

 .عدن

ة وقالت مصادر إعالمية أن مجهولون رموا بقنبلة يدوي

ار عن زيد اليافعي ، ولم يُسفر االنفج“  على منزل الناشط

 .وقوع إصابات

على  وأوضحت المصادر أن إلقاء القنابل اليدوية والصوتية

مر منازل المواطنين وفي الشارع العام بات بشكل يومي األ

 .الذ تسبب بخوف وسط السكان خاصة في اليل

زة وتشهد عدن فوضى أمنية في ظل فشل ذريع لإلجه

 .األمنية التابعة لإلنتقالي الموالي لإلمارات

ع في وتتبادل الشرعيه واالنتقالي االتهامات بتفجير الوض

 .عدن وتنفيذ عمليات االغتياالت في عدن

 

 

تذر من أكدت مصادر سياسية في العاصمة السعودية الرياض، أن اللواء محمد الحامدي لم يقدم استقالته او يع 

فق من مدينة عدن، ورغم صدور قرار جمهوري من قبل الرئيس هادي بتعينه مديراً ألمن عدن وتكليفه مديراً أل

ومة اتفاق الرياض، واستدعاء اللواء الحامدي مدير أمن حضرموت السابق للرياض ولقائه هادي ورئيس الحك

تقالي المجلس االن معين عبدالملك والسفير السعودي محمد ال جابر، لكن اللواء الحامدي والذي التقى برئيس

نقالب الجنوبي عيدروس الزبيدي والتقى اللواء شالل شائع مدير أمن عدن المقال مؤخراً في الرياض، تعرض ال

 .من قبل اإلمارات والسعودية بشكل مفاجئ الشهر الماضي

بر ل جاوقالت المصادر أن وزير اإلعالم في حكومة هادي الجديدة تلقى توجيهات من السفير السعودي محمد آ

واء بتسريب خبر اعتذار اللواء الحامدي عن ممارسة مهامه، وذلك بعد لقاء استثنائي جرى بين آل جابر والل

الحامدي حاول فيه آل جابر وضع شروط على مدير أمن عدن المقال دون إشعار مسبق، إال أن اللواء الحامدي 

يمي ي في المجال األمني إلى جانب كونه اكادرفض اإلمالءات السعودية جملة وتفصيالً معتبراً رصيده المهن

ورجل قانون يحثه على العمل بوطنية بعيداً عن أي إمالءات خارجية، وقالت المصادر ان الحامدي تذمر من 

ن إمالءات السفير السعودي الذي نقل إليه رسالة إماراتية بعدم التدخل في أي مهام أمنية تنفذ بتوجيه م

تية ن الجانب االماراتي طالب مدير أمن عدن المقال بعدم التدخل بالمهام الخاصة اإلمارااإلمارات، باإلضافة الى ا

قوات المرتبطة بأبوظبي مباشرة ومنها إدارة السجون السرية اإلماراتية المتواجدة في عدن والتي تتستر ال

 .السعودية عليها حتى اآلن

 التحالف دفع بالسفير السعودي إلى إقالته دونالمصادر اشارت إلى أن ردة فعل الحامدي عن إمالءات دول 

ه إعالن مسبق، وتوجيه اإلمارات بنقل الحراسات الخاصة بالحامدي من عدن والتخلي عن المنزل المستأجر ل

ن ونقل العفش الخاص بمنزل الحامدي بعدن إلى المكال، وبالتزامن مع ذلك تم االعالم عن اعتذاره عن إدارة أم

ية محدودة، ألخبار التي تم ترويجها على نطاق واسع ولم يتم نشر نفيه إال في مواقع إخبارعدن رغم نفية تلك ا

ووفقاً لمصادر متعددة فان قرار عزل الحامدي من منصبة دون سبب، جاء وفق صفقة أطرافها اإلمارات 

اً ألمن عدن يبي مديروالسعودية ومعين عبدالملك، ولم يتجاوز دور هادي تنفيذ اإلقالة وتعيين اللواء مظهر الشع

االعتبار  وفقاً لطلب االمارات، وتفيد المصادر ان هادي وعد بتعيين الحامدي بمنصب آخر لتغطية الفضيحة ورد

 .للواء الحامدي

  

 
 
 
 
 
 
 

 قائد عسكري ينجو من محاولة اغتيال في المهرة
 .نجا العميد محمد سالم العبودي من محاولة اغتيال في محافظة المهرة

مصادر محلية أن مسلح أشهر سالح مسدس على العميد العبودي داخل مسجد في المهرة ، وطالبه  وقالت

 .بتسليم سيارته

ابته وأوضحت المصادر أن المسلح اطلق الرصاص على العبودي بعد أن رفض تسليم سيارته ما أدى إلى إص

بالفرار بالساق ، فيما الذ المسلح  . 

الشاعر المهري، أحمد بن بلة الحريزي في مديرية  ن العام الماضي وكان مسلحون اغتالوا في أكتوبر م

 .سيحوت

 .ويتهم أبناء المحافظة السعودية بجلب الفوضى إلى المحافظة بهدف تمرير أجندتها االحتاللية

 

 

للواء الجنوب اليوم يكشف خفايا االنقالب األبيض على ا
 الحامدي بعد رفضه شروط السفير السعودي

 

لمح مركز يتبع االستخبارات األمريكية ي
لوقوف جهات موالية للتحالف خلف 

 تفجيرات المطار
 


