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 2صفحه 

 

لتي أن التعزيزات العسكرية اكشفت مصادر خاصة في عدن 

يرسلها اإلصالح إلى مأرب قادمة ذاهبة من المحافظات 

ب الجنوبية يجري استهدافها فور وصولها إلى جبهات مأر

 .بعد توزيعها أو فور وصولها معسكرات االستقبال

فها كما كشفت المصادر أن تعزيزات اإلصالح يجري استهدا

بل ناطق جنوبية قبكمائن من قبل مسلحين مجهولين في م

 .وصولها إلى مأرب

 وبحسب المعلومات فقد تم استهداف تعزيزات اإلصالح

 المتوجهة من شقرة إلى مأرب في منطقة المعجلة بمنطقة

ح بمحافظة أبين فجر اليوم الجمعة عبر كمين مسل مودية

م لمسلحين مجهولين، حيث تمكن المسلحون من إعطاب طق

 .عسكري ثم الذوا بالفرار

من أبناء  8ويوم أمس أفادت مصادر موثوقة في عدن أن 

لوا المدينة ممن تم الدفع بهم وإرسالهم للقتال في مأرب قت

يوم أمس حيث كانوا ضمن تعزيزات جرى إرسالها من 

 .شبوة

وأكدت المصادر أنه بمجرد وصولهم إلى جبهة الكسارة 

ا مأرب تم استهدافهم بقذيفة مدفعية، مشمال غرب مدينة 

 .أدى إلى مقتلهم جميعا  

ذين يأتي ذلك وسط شكوك كبيرة بتعرض أبناء الجنوب ال

 يرسلهم اإلصالح للقتال في مأرب للخيانة، خاصة بعد

ل استهدافهم أكثر من مرة في كل من كوفل والكسارة ومقت

ية معظمهم فور وصولهم ما يشير إلى ان المعلومات العسكر

 جنوب تصل إلى قواتللتعزيزات القادمة إلى مأرب من ال

تى الحوثي أوال  بأول وذلك بالنظر إلى أن استهدافهم يتم ح

 .قبل دخولهم خط المعارك

 

 
 
 

باعتراف رسمي من أحد وزرائه.. 
قالي بعد اإلصالح يبيّت نوايا سيئة لالنت

 الفراغ من معاركه في مأرب

مبيتة في تصريح يكشف عن النوايا الحقيقية لإلصالح ال

ق تجاه المجلس االنتقالي الجنوبي، كشف الوزير الساب

بحكومة هادي، احمد عطية عن جولة معارك قادمة مع 

 .المجلس االنتقالي الجنوبي

ن ودعا عطية في تغريدة على حسابه بتويتر إلى الكف ع

ن رعية، معتبرا  أالمهاترات والصراعات البينية داخل الش

ن في أي صراع بيني وال يوجه ضد الحوثيين هو خيانة وطع

 .خاصرة اليمن، حسب تعبيره

 استعيدوا الوطن أوال  ومن ثم“وأضاف عطية في تغريدة 

 تصارعوا عليه وقد ارجعتموه، ال تتقاتلون على غرفة

ة ، في إشار”الحارس والعمارة ما زالت كاملة بيد اللصوص

ف ال بين فصائل الشرعية الموالية للتحال إلى أن الصراع

 .يزال قائما  

زب وتشير تصريحات عطية القيادي باإلصالح إلى أن الح

يا  ينوي مواجهة االنتقالي فيما بعد، غير أنه منشغل حال

بالمعارك في مأرب التي باتت قاب قوسين أو أدنى من 

 .السقوط بيد الحوثيين

االنتقالي في  ويحاول اإلصالح تحاشي أي احتكاك مع

ب، الجنوب خشية تأثير ذلك على وضعه العسكري في مأر

ضاض لكن ما كشفه عطية يشير إلى أن اإلصالح ينوي االنق

 .على االنتقالي بعد االنتهاء من مأرب

  

والتي  1122المحافظات اليمنية في تمر علينا اليوم الذكرى العاشرة لالحتجاجات السلمية الشعبية في جميع 

اء أتباعه تحولت فيما بعد إلى ثورة شعبية شبابية ضد النظام السابق وأدت إلى اإلطاحة بنظام صالح مع بق

ملوا على متقاسمين السلطة مع من تسلقوا الثورة الحقا  من حزب اإلصالح العقائديين والسياسيين الذين ع

تهمحرف مسار الثورة بشكل كامل لمصلح . 

فبراير نقلة نوعية في مسار األحداث إذ لم يعد بإمكان أقطاب النظام  22كان النضمام الجنوبيين إلى ثورة 

رد السابق اتهام الشباب المعتصمين في ساحات التغيير بالعمالة للخارج أو تسمية ما يحدث بأنها مج

عبية امل مع الوضع على أنه ثورة شاحتجاجات تطالب بتحسين األوضاع بل بدأ النظام حينها بالفعل بالتع

 .شبابية لم يعد باإلمكان إخفاؤها

عام انطالق الحراك  1112غير أن الشارع الجنوبي الذي كان له السبق في الخروج ضد نظام صالح منذ العام 

فع دا  رالجنوبي السلمي، غيّر من مساره االحتجاجي والمطلبي، مسقطا  بذلك عناوين الوحدة والجمهورية ومعي

فبراير، وكان موقف الجنوبيين مبررا  في  22شعارات الحراك الجنوبي التي كان قد أسقطها بداية انطالقة 

فبراير والتي قسمت ظهر  22حقيقة األمر لكون ما حدث كان نتيجة وردة فعل طبيعية لما شهدته أحداث 

 أبرز أقطاب النظام السابقالثورة والثوار وشقت صف الثورة خاصة عند انضمام علي محسن األحمر أحد 

ور خروج وأركانه الرئيسية إلى الثورة الشبابية رغم أن اسمه كان االسم الثاني المطلوب رحيله عن السلطة ف

 .الشباب واعتصامهم في الساحات

صالح  ويرى مراقبون إن انضمام علي محسن للثورة الشبابية أضر بالثورة الشبابية أكثر مما أضر بنظام

ي ل إحداث انقسام لقوى الثورة عبر سحب محسن واإلصالح لقطاع جماهيري واسع مشارك فنفسه من خال

الثوار  الثورة الستغاللهم سياسيا  وإعالميا  والركوب على ظهرهم لتحقيق مصالح اإلخوان فقط وليس مصالح

 .والثورة

تفافا  انضمام محسن مثل ال كما أن انظمام محسن للثورة عمل على استعادة صالح لشعبيته قليال  نظرا  لكون

سلطة هما على الثورة وحولها من ثورة شعبية إلى صراع سياسي بين قطبين رئيسيين كانا مشاركان في ال

هم المؤتمر واإلصالح وهذا ما دفع بالكثير ممن شاركوا في الثورة واالحتجاجات إلى إعادة النظر في مواقف

طهم عن ون صالح وكانوا رغم ذلك على استعداد للتخلي عنه، أحبومطالبهم كما أحبط الكثيرين ممن كانوا يؤيد

 .االنضمام والبقاء إما مع صالح أو ضمن الفئة الصامتة

لعودة إلى أما الكارثة الثالثة التي تسبب بها انظمام محسن للثورة هي دفع الجنوبيين للتخلي عن الثورة، وا

سي وأن محسن واإلصالح عموما  كانوا السبب الرئيالحراك الجنوبي السابق المطالب باالنفصال، خصوصا  

يف فيما تعرض له الجنوبيون من مظلومية واضطهاد ومصادرة لممتلكاتهم وأراضيهم وحقوقهم منذ حرب ص

1129وحتى  49 . 

هو عودة  المشهد اليوم في الجنوب كما يقرأه الجميع مثقفين وسياسيين وناشطين وحتى مواطنين عاديين

ة تى مع صعود المجلس االنتقالي الذي أتت به اإلمارات ومشاركته في السلطة والحكومالنظام السابق ح

ال تعمل الجديدة فإنه بهذا الفعل يشارك أعداءه وأعداء الجنوب الذين استباحوا أرضه وثرواته في سلطة ال تز

حسن من علي متحت إشراف السفير السعودي فاالنتقالي اليوم يشارك في سلطة هادي الذي ال يزال يتخذ 

 .األحمر نائبا  له وال يزال األخير فاعال  ومؤثرا  في المشهد في الجنوب أكثر من الرئيس نفسه

 

 

فبراير.. من السبب في تخلى الجنوبيين عن الثورة  11ذكرى 
 والعودة لمربع الحراك الجنوبي

 

كمائن تستهدف تعزيزات اإلصالح 
 القادمة من الجنوب قبل وصولها مأرب

 



 
 

                

 

 3صفحه 

 

 

وة دفع اإلصالح بتعزيزات عسكرية من أبناء محافظة شب

ا ممن تم تجنيدهم مؤخرا  إلى محافظة مأرب المشتعلة فيه

 .المعارك بين قوات الحوثي والتحالف السعودي

وقالت مصادر إن التعزيزات التي وصلت من شبوة تم 

في  استهدافها بصاروخ باليستي ضرب تجمعات قوات هادي

 .منطقة نخال بعد ساعات من وصول تعزيزات شبوة

وتناقل ناشطون بمواقع التواصل االجتماعي أن قتلى 

تيةوجرحى من بينهم قيادات سقطوا إثر الضربة الباليس . 

د ت اإلصالح القادمة من شبوة بعويأتي استهداف تعزيزا

دام تصاعد الغضب الشعبي من أبناء شبوة بسبب استخ

عارك اإلصالح ابناءهم المجندين في شبوة والدفع بهم في م

ا مأرب بدون تخطيط عسكري وبدون تدريب مسبق بينم

ولم  يحتفظ اإلصالح بقواته المؤدلجة في شبوة وحضرموت

 .يدفع بها للدفاع عن مأرب

 السياق اتهم ناشطون على مواقع االجتماعي قواتفي هذا 

اإلصالح بخيانة أبناء شبوة، مؤكدين أن الصواريخ 

ال والهجمات الحوثية على المقاتلي في مأرب ال تستهدف و

 .تصيب إال التعزيزات القادمة من الجنوب فقط

صلت ومع األسف األخبار تقول بانه قد تم الغدر باول دفعه و

يب خالل صاروخ باليستي حوثي اليصمن شبوة لمأرب من 

 اال االماكن التي بها جنوبيين .

بعد تزايد أعداد القتلى .. ناشطون 
ى يدعون أبناء المحافظات الجنوبية إل
 اإلنسحاب من جبهات مأرب

 دعا العشرات من الناشطين الجنوبيين أبناء المحافظات

رات الجنوبية إلى االنسحاب من جبهات مأرب حيث قتل العش

 من أبناء شبوه والمحافظات الجنوبية في جبهة صرواح

 .والكسارة

اإلصالح دفعت وأفادت مصادر مطلعة أن مليشيات 

طقة بالعشرات من أبناء شبوه إلى مأرب للقتال معها في من

 مكشوفة يجهلون تضاريسها مما أوقع العشرات منهم في

 .مقتل

وبحسب المصادر فإن عدد من الجنوبيين كانوا ضمن 

ه تعزيزات عسكرية من شقرة إلى مأرب في منطقة المعجل

ل إلى مقتفجر اليوم الجمعة تعرضوا لكمين مسلح ما أدى 

 . وجرح العشرات منهم وإعطاب طقم عسكري

ستهداف ولفتت المصادر أن الجنوبيين يتعرضون للقتل واال

 .قبل دخولهم المعركة في مأرب

  

والتي  تفاءل المبعوث األممي إلى اليمن مارتن غريفيث بلقاءاته التي أجراها في العاصمة السعودية الرياض

يصل بن استمرت ليومين فقط التقى خاللها بنائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان ووزير الخارجية ف

الرياض ؤولين آخرين مقيمين فيفرحان والمبعوث األمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ والرئيس هادي ومس . 

حل سياسي وفي بيان صادر عن مكتب غريفيث، أبدى المبعوث تفاؤله بشأن التحركات الدولية الرامية للبدء ب

 .إلنهاء الحرب في اليمن وفق رغبات تتداخل فيها المصالح الدولية

لوصول وية سياسية للنزاع لوقال البيان أن هناك فرصة فريدة من نوعها تتمثل بوجود زخم دولي داعم لتس

مال العدائية إلى سالم مستدام في اليمن يلبي تطلعات الشعب اليمني، الفتا  إلى ارتفاع وتيرة ما وصفها باألع

 .العسكرية، في إشارة إلى التصعيد العسكري في مأرب

ن أن واشنطغير أن التصريحات األمريكية األخيرة جاءت على عكس بيان المبعوث األممي، ما يشير إلى 

ودية من جهة ستعمل على استثمار التوتر في اليمن أطول فترة ممكنة لتحقيق مسارين رئيسيين ابتزاز السع

ةوسحب البساط منها بخصوص الملف اليمني الذي بدأ المبعوث األمريكي وضع يده عليه من جهة ثاني . 

ناة اليمنيين ال تريد زيادة معا“يرة أنها حيث قالت الخارجية األمريكية أنها ستواصل الضغط على الحوثيين، مش

ا حملت لهجة ، مضيفة إنها تميز بين اليمنيين وبين الحوثيين، في رسالة اعتبرها مراقبون بأنه”تحت حكمهم

 .عدائية تجاه تصعيد الحوثيين نحو مأرب من جهة وقصف السعودية من جهة ثانية

رجية يكية إال أن وسائل إعالم أمريكية أكدت أن الخاورغم التصريحات التي بدت مستفزة من الخارجية األمر

ه السعودية أبلغت الكونغرس نية الرئيس بايدن إبطال تصنيف الحوثيين حركة إرهابية وهو ما لم تكن ترغب ب

ة والموالين لها من اليمنيين المستفيدين من بقاء الحرب قائمة، وهو ما بدا مهادنة مستفزة من الخارجي

بشكل أكثر  تشد الحبل تارة وترخيه تارة أخرى ريثما يمسك مبعوثها بتالبيب األمور في اليمناألمريكية التي 

ولين بعد أن بدأ األخير مهامه بجولة في الرياض التقى خاللها مسؤولين سعوديين والمبعوث األممي ومسؤ

 .يمنيين موالين للتحالف

كي ا على سبيل المثال ملف الدعم األمريتحركات واشنطن حملت معها حلحلة مؤقتة في بعض الملفات منه

اركة للتحالف السعودي في الحرب على اليمن والتي أعلن فيها الرئيس بايدن وقفه هذا الدعم وإنهاء المش

جم على األمريكية في الحرب، باإلضافة إلى وقف صفقات األسلحة مع السعودية، وتصريحاته التي لم تتر

رامب في مه إزالة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية الذي وضعه سلفه تأرض الواقع حتى اللحظة بشأن اعتزا

اج عن آخر أيام حكمه وتم تفعيله في آخر ساعة من حكمه، باإلضافة إلى أن التحرك األمريكي تزامن مع اإلفر

دو أن سفن نفطية كانت محتجزة عرض البحر األحمر من قبل التحالف الذي تقوده واشنطن، وهي إشارة يب 3

نطن شنطن أرادت من خاللها طمأنة الحوثيين في صنعاء الذين أكدوا بأنهم لن يتعاملوا مع تصريحات واشوا

 .وتوجهات اإلدارة الجديدة إال إذا وجدوا أفعاال  على األرض وليس مجرد أقوال وتصريحات

يتضح ض الواقع، وأوروبا بدورها تفاعلت مع التحركات األمريكية غير أنها أثبتت تفاعلها بإجراءات على أر

طالب ذلك من خالل رفض االتحاد األوروبي تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية ومؤخرا  إصدار قرار باإلجماع ي

ذا بخروج كافة القوات األجنبية من اليمن واإلسراع بالحل السياسي ومصادقة البرلمان األوروبي على ه

ة تضمن مصالح الغرب على األقلالقرار، وكل ذلك بهدف إقناع صنعاء القبول بحلول سياسي . 

لجنوبي ويبدو من الواضح أن المجتمع الدولي ال يضرب حسابا  إال لسلطة الحوثيين مهمال  المجلس االنتقالي ا

قرار  التابع لإلمارات، وهو ما قد يكون بسبب إدراك الغرب أن االنتقالي ال يمثل رقما  سياسيا  صعبا  لكون

ه للرياض صال هاتفي بأبوظبي كما هو الحال كذلك باإلصالح الذي ال يزال يرهن قراراالنتقالي ال يحتاج إال الت

رغم الضربات التي يتلقاها من التحالف السعودي ذاته رغم ما قدمه من خدمات على مدى سنوات الحرب 

 .الست الماضية

 
 
 
 
 

عد اهتمام بصنعاء وإهمال لالنتقالي.. بيان متفائل لغريفيث ب
 لقاءاته في الرياض وواشنطن تبدي مهادنة مستفزة على

 

زات صاروخ باليستي يستهدف تعزي
 اإلصالح القادمة من شبوة
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يستكمل اإلصالح مخططة للسيطرة على محافظة شبوة 

وشك  وتحويلها كعاصمة بديلة لمدينة مأرب التي باتت على

كل ت سيطرة قوات الحوثيين التي تقدمت بشالسقوط تح

 .كبير وملفت في غرب المدينة

 وفي الوقت الذي تدور مواجهات مسلحة شرسة في محيط

مدينة مأرب بين قوات الحوثي وقوات هادي واصل حزب 

يرة اإلصالح اليوم سحب قوات ثقيلة ومتوسطة بكميات كب

 .من داخل مدينة مارب نحو محافظة شبوة

ر في عتق أن عشرات المدرعات والمركبات وقالت مصاد

ات العسكرية التابعة لحزب اإلصالح وصلت عدد من مديري

شبوة بشكل متقطع ، في ظل تصاعد اتهامات الموالين 

ي للتحالف بخيانة اإلصالح لقبائل مارب والتغرير بهم ف

معارك عنيفة مع الحوثيين ، ومن ثم ترك الجبهات دون 

ن أو أرب التي أصبحت قاب قوسيسالح ونقل األسلحة من م

لك أدني من السقوط تحت سيطرة قوات الحوثيين ونقل ت

 . قوات واسلحة ثقيلة إلى محافظة شبوة

عدد من  وتناقل ناشطين موالين للمجلس االنتقاليي الجنوبي

الح تم الصور التي التقطت لتعزيزات عسكرية تابعة لإلص

 ى عتق عاصمةنقلها من مأرب أثناء ماكانت في طريقها إل

 . شبوة

ى وحذر ناشطون جنوبيون من مخاطر التحركات األخيرة عل

شبوة ، مشيرين إلى أن اإلصالح يدخر أحدث األسلحة 

بوة لمواجهة أبناء الجنوب وتكريس احتالله في محافظات ش

 . وحضرموت

 بتوجيهات لملس .. قوة أمنية تقمع
ربفعالية انتخابية لجمعية جرحى الح  

 أمنية في عدن فعالية االجتماع االنتخابياقتحمت قوة 

ية لجمعية شهداء وجرحى الحرب الجمعية التعاونية السكن

قوة ألبناء الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية، ومنعتهم بال

 .من إجراء االنتخابات الدورية للرئاسة واألعضاء

 وقالت مصادر محلية انه وبتوجيهات من محافظ عدن احمد

في  أمنية أمن عدن الفعالية االنتخابيةلملس اقتحمت قوة 

قاعة التاج بالتواهي، وأخرجت أعضاءها تحت تهديد 

 .السالح، ما اضطرهم إلى إكمال االنتخابات في الشارع

ابات وبحسب المصادر فإن أعضاء الجمعية استكملوا االنتخ

في الشارع خارج القاعة، وجدَّدوا اختيار علي عبدربه 

اضافة إلى سامي العنشلي نائبالعسيري رئيسا  لها، إ . 

ديسمبر الماضي عملية  6وكان محافظ عدن أوقف في 

ضل توزيع أراضي شهداء وجرحى الجنوب في منطقة بئر ف

 .في عدن

  

 على رئيس” حوة نت الص” شن حزب اإلصالح اليوم هجوما  اعالميا  عنيف من على موقع الحزب الرسمي

اتهم الجمعية الوطنية للمجلس االنتقالي اللواء احمد بن بريك، ووصفة بالكاذب والمناطقي والمتسلق ، و

ات من اإلصالح بن بريك بتنفيذ سلسلة اغتياالت وانتهاك حقوق االنسان ،والضلوع في جرائم ضد المئ

لقون عليه لفاشل الذي يهرب إلى شماعة اإلصالح يالمعتقلين في السجون السرية ، واتهم اإلصالح بن بريك با

مدني، بينما تهمة فشلهم دونما خجل، ويتحدث وكأنه ناشط حقوقي يتمتع بسجل نظيف في نشاطه السياسي وال

المجتمع،  هو متورط بالكثير من سلوكيات العنف وليس آخرها مقابلته األخيرة وتحريضه ضد قطاع أصيل في

رفض اإلرهاب، الذي يعرفه في قاموسه الخاص بأنه كل ما يخالفه في التوجه ويتحت دعاوى واهية تتعلق ب

 2011سلوك ميليشياته ومصادرتها للحقوق والحريات عالوة عن اعترافه في حوار صحفي مؤخرا  بتجنيد 

 . فرد في صفوف تنظيم القاعدة

تجاه  شعبوي ، وقال ان خطابهواعتبر اإلصالح خطاب رئيس الجمعية الوطنية باالنتقالي التابع لألمارات 

ع اجتثاثي االصالح ارهابي يجعل الكثير من المواطنين في المحافظات الجنوبية معرضين للعنف من قبل مشرو

ره مجرد كارثي، واتهم اإلصالح االنتقالي بانه يحمل نوايا مبطنة إزاء استحقاقات اتفاق الرياض، الذي يعتب

نقطة ه ليحملوا حكومة هادي مسؤولية الفشل بغرض إعادة األمور لتكتيك مؤقت ويعملون على عرقلة تنفيذ

ل ان بن الصفر مجددا، ووصف اإلصالح االنتقالي بالتمرد الذي ال يملك شرعية للقيام بمكافحة اإلرهاب ، وقا

الشعب  بريك وجوقته يرون في شعار الحرب على اإلرهاب شيكا  مفتوحا  للتحريض ومواصلة العبث بمصير

هم بدم تمثيلهم، لذلك اتجه نحو رفع الفتة الحرب على اإلرهاب، لمصادرة حياة الناس بسهولة وقتل واحتكار

الدولة  بارد، في الوقت الذي يفتقر ألي مشروعية سياسية التي تخوله القيام بذلك والتي هي من اختصاص

اكلتهبن بريك ومن على ش التي تقوم بمحاربه االرهاب بكافة اشكاله بما فيها العنف الذي مارسه ويمارسه  . 

الت وتوعد اإلصالح بمقاضاة بن بريك ومقاضاة من ارتكب كافة الجرائم من قتل وتعذيب وإخفاء قسري ط

 . منتسبي وقيادات االصالح الذين طالهم تحريض وعنف بن بريك وميليشياته

 

 

 

 

 

 

أنباء عن تكليف شريف للقيام باعمال محافظ مأرب 
 سلطان العرادة

وم لت مصادر مطلعة في محافظة مارب ، أن نائب الرئيس هادي الفريق علي محسن األحمر كلف مساء اليقا

 محافظ صنعاء الموالي للتحالف عبدالقوي شريف يالقيام باعمال محافظ مأرب سلطان العرادة ، وقالت

نى السلطة االثنين على مبالمصادر تكليف شريف بإدارة المحافظة بعد أنباء عن إصابة المحافظ العرادة بهجوم 

العالج ان  المحلية بصاروخ باليستي مؤشر خطير ، يدل على تدهور حالة العرادة الصحية ونقله للخارج لتلقي

 , لم يكن قد فارق الحياة

فتتاح وكان لغياب العرادة عن إفتتاح حديقة كبيرة في مأرب مساء الليلة مؤشر اخر ، فالعرادة لم يحضر اال

ر افتتاح الحديقة ، كانت انباء قد تحدثت عن تعرض محافظ مارب امس الصابة بالغة اث ولم يشارك في

هولاستهداف اجتماع دعا له في مبنى السلطة المحلية ، واليزال مصدر الصاروخ الذي استهدف االجتماع مج  

 

هابي حزب االصالح يتهم االنتقالي بالتمرد وبن بريك باالر
 القاتل

 

شبوة .. وصول عشرات المدرعات 
التابعة لإلصالح إلى عتق قادمة من 

 مأرب
 



 
 

                

 

 5صفحه 

 

 في ظل تعثر إجراءات تنفيذ الشق العسكري من اتفاق

أبين  نتقالي وهادي المتقاتلة فيالرياض في فصل قوات اال

تهم وانعكاسها سلبا على الوضع األمني في عدن وشبوة ، ا

ة القائم المجلس االنتقالي الجنوبي في اجتماعه اليوم برئاس

بأعمال رئيس المجلس رئيس وحدة شؤون المفاوضات 

ة ؛ حكومة هادي واإلصالح باستمرار عرقل”ناصر الخبجي“

من اتفاق الرياض محمال الشق السياسي والعسكري 

 .التحالف مسؤولية صمته إزاء تجاوزات األخير

نفيذ اتفاق وفي اجتماعا  لفريق التنسيق الميداني العسكري لت

ة الرياض التابع للمجلس االنتقالي، لبحث سير العملي

كونات التفاوضية والنقاط العسكرية والسياسية الُملِزمة لم

ل ووقف العراقيل اتفاق ناشد الخبجي التحالف للتدخ

والتجاوزات التي تمارسها قوات هادي وجماعة اإلصالح، 

تى وإلزامه باستكمال تنفيذ ما تبقى من الشق العسكري ح

 .يتسنَّى االنتقال لتنفيذ المهام الميدانية األخرى

 وواصل االنتقالي مناشدته للتحالف بإلزام حكومة هادي

افق ة مع التوبوقف التفرد بإصدار القرارات غير المتوائم

 السياسي معتبرها خطرا  على نجاح االتفاق بشكل عام،

 .بحسب وصفه

ادي وتفيد المصادر أن االنتقالي نشر قواته بقيادة القي

 المنشق عن قوات هادي بشكل واسع على” فضل باعش“

خطوط التماس في المحور الساحلي بمحافظة أبين، ردا  

دة لؤي رئاسية بقياعلى تحركات لقوات اللواء الثالث حماية 

 .الزامكي تستهدف منافذ الدخول إلى مدينة عدن

 ويرى مراقبون أن األحداث المتسارعة والصراع المتنامي

 بين الطرفين يؤكد أن اتفاق الرياض وصل إلى طريق

 .مسدود في ظل التوتر الذي تشهده أبين وشبوه

 

 

  

ان ر إلى أداة احتالل سعودية في المهرة وسقطرى ، كقبل أن يتحول السلطان عبدالله بن عيسى بن عفرا

هرة اآلالف من أبناء المهرة وسقطرى يتداعون إلى منفذ شحن البري الرابط بين سلطنة عمان ومحافظة الم

الكامل  الستقباله ، ليس لكونه نجل أخر سالطين المهرة وسقطرى بل لوقوفه ضد المخطط السعودي ورفضة

وإلحاقها قسرا  بإقليم حضرموت طمس هوية المهرة وسقطرى . 

اع ولكن بن عفرار الذي صنع منه أبناء المهرة بطل قومي في المهرة وسقطرى خالل السنوات الماضية ، ب

قرية من  11كل المهريين والسقطريين من أجل إرضاء السعودية التي اتهمها بن عفرار باستالب أكثر من 

ندة اضية ، وبعكس الرفض الشديد للمخططات السعودية واألجقرى المهرة بقوة السالح خالل السنوات الم

ه مؤخرا  االستعمارية التي كان يعلمها بن عفرار الذي منح من الديون الملكي جنسية سعودية هو وكافة أسرت

تالقاها وراتب شهري ، وامتيازات شهرية ودعم مفتوح كان يعتبر بن عفرار أن تلك األموال السعودية التي ي

لطان دمها في استعادة مكانته المفقودة في المهرة وسقطرى وشراء المزيد من الذمم ، ولكن السسوف يستخ

 سابقا  كما كان يحب أبناء المهرة أن يدعوه ، أصبح اليوم منبوذا  من قبل الجميع ، رغم قدومه إلى المهرة

ب المال ن المزيد من حقائعلى متن طائرة سعودية خاصة يرافقه عدد من الجنود السعوديين ومرافقين يحملو

 .السعودي

لمحافظتين، كسب بن عفرار السعودية وفقد شعبة كما كان يناديه قبل ان يبيع مبادئه التي كانت حلم ألبناء ا

اة من وفقد كل احترام أبناء المهرة وشبوة فسقطت مكانته كثائر ضد المخططات األجنبية ، وأصبح مجرد أد

تحول من  ناء المهرة ويواجهها بقوة ، فعبدالله بن عيسى بن عفرار أبو عيسىأدوات االحتالل التي يرفضها أب

حتالل مناهض لألجندة السعودية في المهرة ورافضا  لالحتالل اإلماراتي في سقطرى إلى أداة محلية تكرس اال

ة الرافضة اإلماراتي وتستكمل تنفيذ األجندة السعودية الخفية ، ولكن انقالب بن عفرار على مبادئه السابق

 . إلقليم حضرموت وتحوله إلى عدو للمهرة وأمنها واستقرارها وأداة لإلحتالل األجنبي

يوم أمس وجه أبناء المهرة رسالة قوية لبن عفرار الذي عاد مؤخرا  على متن طائرة سعودية خاصة ، 

ات حافظة والسلطفرفضوا المشاركة في فعالية دعا لها وحشد لها بالتعاون مع القوات السعودية في الم

 المحلية ، ولكن كان الحضور أقرب أـقربائه الموالين له في المهرة بعدما تنصل عنه أوالد عمومة وبعض

لوعه إخوانه في المهرة وأعلنوا ترشيح ابن عمه رئيسا  للمجلس العام ألبناء المهرة وسقطرى بدال  عنه لض

 . في التآمر ضد المهرة وسقطرى الشهر الماضي

ة التي ذي تلقاه سلطان المهرة وسقطرى المعزول من رئاسة المجلس العام ألبناء المحافظتين والعزلالدرس ال

ية قوية يواجهها بعد بيعه لمبادئة وقضية المهرة وسقطرى مقابل حفنة من المال السعودي ، تُعد محاكمة شعب

ضيتهيفترض أن تُعمم على كافة المحافظات لردع كل من يخون وطنه وكل من يبيع ق  .  

 

رىبن عفرار .. السلطان الذي سقط شعبيًا في المهرة وسقط  
 

جدد اتهامه لحكومة هادي بعرقا
ُ
لة إلنتقالي ي

 تنفيذ اتفاق الرياض
 



 
 

                

 

 6صفحه 

 

نظم طالب كلية النفط والمعادن بمحافظة شبوة، اليوم 

د األربعاء، وقفة احتجاجية أمام مبنى اإلدارة المحلية تند

عمادة  بالقرار التعسفي الصادر من قبل  بقرار عمادة الكلية

 الكلية على إثر مطالبهم المشروعة.

مادة ودعا الطالب السلطة المحلية إلى الضغط على الع

ي للعدول عن قرارها الذي وصفوه بالتعسفي والذي يقض

اموا بفصل عدد من زمالئهم على خلفية االحتجاجات التي ق

 بها األسبوع الماضي للمطالبة ببعض حقوقهم.

حق  ورفع الطالب الفتات تطالب السلطة المحلية بإعطائهم

ط التطبيق العلمي في الحقول النفطية كونهم طالب نف

فير كادر علمي مؤهل يتناسب مع مستواهم وتو وغاز

 العلمي الجامعي.

نفط كما طالبو بفتح السكن الجامعي الخاص بطالب كلية ال

 الذي قد تم اغالقه مسبقا من قبل عمادة الكلية مما فاقم

 معاناتهم مع غالء االيجارات التي لم يقدروا على دفعها.

.وهدد الطالب بالتصعيد حتى تحقيق كافة مطالبهم  

 

 

 

 

حضرموت .. نجاة مواطن من آل كثير 
 من محاولة اغتيال بشبام

ي أصيب مواطن من آل كثير برصاص مسلحين مجهولين ف

مديرية اعتدى مسلحون على مواطن في حوطة أحمد بن 

 .زين بمديرية شبام حضرموت

مجهولين أطلقوا النار على  وقالت مصادر محلية أن 

وطة منطقة الوجيب بح المواطن فؤاد بن طالب الكثيري في

 .أحمد بن زين، أصابوه على إثرها بجروح خطيرة

 وكان مسلحون اغتالوا في ديسمبر الماضي المواطن عادل

ب سالمين بن طالب الكثيري في منطقة الحوطة، وذلك عق

 يوم واحد من إصابة مواطنين اثنين من آل كثير برصاص

ذاتهامجهولين في منطقة قارة آل عبدالعزيز بالمديرية  . 

يناير الماضي، اغتال مجهولون شابا  من أسرة  26وفي 

ب الكثيري بمنطقة عينات شرقي مديرية تريم، كما أُصي

كات قبلها شابان من آل كعتوة وآل عبدات الكثيري باشتبا

 .ُمسلحة في منطقة جعيمة بمديرية شبام

ة وتشهد حضرموت انفالت أمني وعمليات اغتياالت واسع

ياألمنية في السيطرة على الملف األمن في فسل األجهزة . 

 

  

الوالي  تشير تحركات قائد ألوية الدعم واإلسناد التابعة للمجلس االنتقالي التابع لإلمارات محسن عبدالله

دة المساندة لحكومة هادي الجديدة ، إلى أن الوالى وهو شيخ سلفي من خريجي مركز دماج السلفي في صع

 لب سلوكيا عن توجهات االنتقالي بعد إعالن رئيس المجلس عيدروس الزبيديواحد طالب الحجوري انق

 .التطبيع مع إسرائيل

لجنوبي الوالي الذي يقود أحد أهم األجنحة العسكرية التابعة لالنتقالي في عدن عارض توجهات نادي القضاء ا

لس تنفيذا  لتوجيهات المج الذي دعا إلى اإلضراب الكامل في المحاكم والنيابات في المحافظات الجنوبية

ي االنتقالي الذي أعلن رفضة لقرارات هادي التي قضت بإقالة النائب العام السابق علي األعوش الموال

لثالثاء لإلمارات وتم استبداله بنائب عام مقرب من حزب اإلصالح ، حيث قام قائد ألوية الدعم واألسناد اليوم ا

ض إيقاف اقتحامه أمس بالقوة وطرد القضاة وأعضاء النيابة منه وتم فربالنزول إلى المجمع القضائي الذي تم 

ةالعمل بالقوة تنفيذا  لوجيهات نادي القضاء الجنوبي واعتذر الوالي وأكد أن توجيهات النادي مرفوض . 

رد ك ودعا إلى عدم تنفيذها ، وأمر بحماية المجمع القضائي والذي باشر العمل اليوم ، هذا التوجة للوالي جاء

ن نيته فعل غير معلن منذ إصدار التصريحات المستفزة لرئيس االنتقالي عيدروس الزبيدي في موسكو ع

 .افتتاح سفارة إلسرائيل في عدن

لضالع وهو ما يؤكد أن تلك التصريحات التي أثارت ردود أفعال ساخطة سوف ترتد بشكل سلبي على تيار ا

 .وتحديدا  تيار الزبيدي في االنتقالي سلبا  

زي دماج ووفق المؤشرات فإن جناح يافع العسكري واألمني لالنتقالي والذي يقوده سلفيين من خريجي مرك

تسببت  ولفيوش في محافظة لحج ، يسعى الستغالل التصريح لإلطاحة بالزبيدي من رئاسة المجلس بعدما

متحكم األول ر يافع أصبح التصريحاته بفقدان ثقة الكثيرين من الموالين لالنتقالي به ، يضاف إلى أن تيا

الل الفترة بقرارات االنتقالي الداخلية ومن المتوقع أن يتم االنقالب على الزبيدي وتصعيد رئيس للمجلس خ

 . المقبلة

 

 
 
 
 
 
 

 خيانات بصفوف هادي في مأرب يتسبب بها مقاتلوا اإلصالح القادمين من شبوة

ات المستوى في محافظة شبوة أن سبب تهاوي جبه من مصدر قبلي موثوق ورفيع” الجنوب اليوم“علم  

كه هناكالقتال في مأرب وسقوطها بيد الحوثيين، هو االستراتيجية الخاطئة التي انتهجها اإلصالح في معار . 

هنا في  وقال المصدر الذي طلب إخفاء هويته، في حديثه للموقع إن اإلصالح يحتفظ بقواته المدربة والمؤهلة

بهات د نقلها من مأرب خشية تناقصها جراء المعارك الدائرة مع قوات الحوثي في مختلف جمحافظة شبوة بع

سيق مأرب، وفي المقابل ذهب لالعتماد على مقاتلين من أبناء شبوة ممن يفتقدون الخبرة القتالية والتن

تحقيق يع والعسكري ليزج بهم في معاركه في مأرب ضد الحوثيين وهو ما أدى إلى تساقط مواقعه بشكل سر

 .الحوثيين تقدما  كبيرا  

اك مؤشرات كما أكد المصدر القبلي أن اإلصالح ينتهج استراتيجية االنسحاب الهادئ إلى شبوة، الفتا  إلى أن هن

وة كموطن قوية على نية اإلصالح عدم البقاء في مأرب والتركيز على االحتفاظ بسيطرته العسكرية على شب

 حوثيون منها، الفتا  إن من أبرز هذه المؤشرات توافد العشرات من عائالتبديل عن مأرب التي يقترب ال

بيرة قيادات عسكرية ومدنية في مأرب تابعة لإلصالح إلى شبوة قادمة من مأرب باإلضافة إلى توافد أعداد ك

 .من المقاتلين من مأرب إلى شبوة بمعية عتادهم العسكري من أسلحة وعربات

ين اعتماد اإلصالح على مقاتلين من أبناء شبوة قاد إلى ارتكاب هؤالء المقاتلوكشف المصدر القبلي أن 

ألخطاء كارثية منها سرعة االستسالم من جهة والهروب من أرض المعركة مع أول طلقة تطلقها قوات 

بيد  الحوثي وهو ما مثل خيانات لبقية الفصائل العسكرية المقاتلة في مأرب وتسبب بسقوطها إما أسرى

ثيين أو قتلى وجرحى بنيرانهمالحو . 

 

هل يقود قائد ألوية الدعم واإلسناد في عدن انقالب على 
 الزبيدي ؟

 

د استمرار اإلحتجاجات الطالبية في شبوة ض
 انتهاكات بن عديو
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ر اتهمت جمعية صيادي خليج صيرة السمكية حراسة قص

 معاشيق باالعتداء على الصيادين في عدن، تحت مزاعم

 .الحفاظ على األمن

يق الجمعية في بيان لها أن أفراد حراسة قصر معاش وقالت 

يواصلون إطالق النار عليهم بشكل مباشر ومنعهم من 

ياد بُحجة تجاوزهم المنطقة المحظورة. وأوضح االصط

ل البيان أن فرض المنطقة المحظورة من قبل التحالف أثق

 كاهل الصيادين وشكل عبئا  كبيرا  عليهم وحرمهم من أهم

 .نطاق جغرافي يسترزقون منه

وحمل البيان حكومة هادي والتحالف ومحافظ عدن 

تطال  بضرورة مسؤولية االنتهاكات المستمرة التي

المحيط  الصيادين ، مطالبا بالسماح لهم باالصطياد في البحر

 بمديرية صيرة، وتحديد أوقات لالصطياد صونا  لحياة

 .الصيادين ومعيشتهم

ابق ونشر البيان أسماء جرحي صيادين أُصيبوا في وقت س

 .برصاص حراسة قصر معاشيق

أعمال   ومند خمس سنوات تمارس اإلمارات والسعودية

هم من ضد الصيادين في المحافظات الجنوبية ومنعت قمعية

االصطياد ووجهت أسلحتها ضدهم وحرمتهم من ميائهم 

 .وثروتهم البحرية

  

  

 

لحة نقل كميات كبيرة من األس
 من مأرب إلى عتق

الح كشفت مصادر خاصة للجنوب اليوم عن قيام قوات اإلص 

ة مدينبنقل كميات كبيرة من األسلحة من مدينة مأرب إلى 

 .عتق عاصمة محافظة شبوة

دام ويأتي نقل األسلحة من مأرب إلى عتق بالتزامن مع احت

الهجوم الذي يشنه الحوثيون على قوات هادي واإلصالح 

يدانيا  في مأرب والتي حققت خالل اليومين الماضيين تقدما  م

 .كبيرا  باتجاه مدينة مأرب

ع أيضا  م وحسب المصادر فإن نقل األسلحة جاء بالتزامن

ا مغادرة مجاميع عسكرية تابعة لإلصالح لمأرب وانتقاله

 إلى محافظتي حضرموت وشبوة رغم تقهقرها في جبهات

 .القتال في مأرب

 

  

ه التوجهات كشفت التوجهات الحقيقية للمجلس االنتقالي الجنوبي التابع لإلمارات والذي كشف بنفسه عن هذ

نوبية التي المجلس االنتقالي ال يمثل سوى خطرا  كبيرا  على القضية الجبشكل مباشر وصريح ومتسرع عن أن 

وحتى اآلن 1112ناضل من أجلها أبناء الجنوب منذ العام  . 

ع الكيان فالتصريحات التي أدلى بها رئيس المجلس عيدروس الزبيدي بشأن استعداد االنتقالي التطبيع م

ت أن المنطقة بين دول الخليج وإسرائيل مؤخرا ، كشفالصهيوني وترحيبه بموجة التطبيع التي شهدتها 

 االنتقالي كان مجرد مجموعة من الشخصيات التي صنعتها اإلمارات لتأدية مهمة ترويض الشارع اليمني

لي في جنوب الجنوبي للقبول بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، وشيئا  فشيئا  القبول بوجود عسكري اسرائي

بارية عالم الغربي وأكده اإلعالم العبري بشأن مساعي إنشاء قاعدة عسكرية استخاليمن، وليس ما كشفه اإل

 مشتركة بين اإلمارات وإسرائيل على جزيرة سقطرى إال دليل على طبيعة المهمة التي أنشئ من أجلها

حملها المجلس االنتقالي الجنوبي، ما يعني أن موضوع القضية الجنوبية التي يزعم االنتقالي تبنيها و

وبية ومصادرة الحديث باسمها لنفسه كل ذلك ليس في وارد االنتقالي الجنوبي ويتعامل مع القضية الجن

لعاصمة كموضوع هامشي ويتخذها في معظم األحيان كشماعة فقط لتمرير تحركاته التي تأتي بتوجيهات من ا

 .اإلماراتية أبوظبي

نوبية يمثل ين سياسيين وقيادات سياسية وقبلية جهذا النهج الذي يسير عليه االنتقالي من وجهة نظر مراقب

جنوبي أكبر خطر يتهدد القضية الجنوبية الحقة وينسف المطالب المشروعة التي بدأ بها مؤسسوا الحراك ال

ود السلمي ضد قمع وتسلط ونهب قيادات ومكونات سياسية يمنية احتكرت الحكم لصالحها على مدى عق

ات ب لصالحها مستفيدة من طبيعة الصراع الذي كانت تعيشه المكونوعملت على استغالل ثروات الجنو

 .السياسية الجنوبية في السابق خاصة داخل الحزب االشتراكي اليمني

بيعة السياسة ولعل التمعّن والتدقيق فيما يرد في تقارير مراكز األبحاث والدراسات الغربية واألمريكية بشأن ط

لجديدة ط بما في ذلك اليمن والتي بدأت تتشكل حاليا  مع صعود اإلدارة ااألمريكية الجديدة في الشرق األوس

ي جنوب برئاسة الديمقراطي جوزيف بايدن، يجد المتابع والقارئ بأن هناك توجه لدعم الحضور اإلسرائيلي ف

لي االيمن، وبالطبع فإن التواجد اإلسرائيلي يحتاج إلى حاضن من الداخل، وهنا تأتي مهمة المجلس االنتق

يةالجنوبي الذي يسارع أكثر من اإلسرائيليين أنفسهم إلى الكشف عن نواياه وطبيعة مهمته الحقيق . 

تقالي وبهذه المعطيات التي تحكيها معلومات يعترف بها وينشرها الخصم ذاته يمكن الجزم بأن المجلس االن

اقع الجديد قضية الجنوبية، وأمام هذا الوالجنوبي أصبح يشكل تهديدا  خطيرا  جدا  على الوحدة الجنوبية وعلى ال

اضلة الذي يرسم المشهد في الجنوب، بات من الضروري على المكونات السياسية والقبلية الجنوبية المن

غة جديدة والحاملة للقضية الجنوبية كفاحا  وصراعا  وعمال  سياسيا  دؤوبا  منذ سنوات، أن تعمل على إيجاد صي

استعادة و” اإلماراتي“عض بما يسمح بسحب الملف الجنوبي من المجلس االنتقالي لتحالفاتها مع بعضها الب

الدور الريادي للمكونات السياسية التي قادت وأسست للحراك الجنوبي السلمي إذا أرادت تلك القوى 

 والمكونات حماية القضية الجنوبية وعدم السماح ألي طرف أو مكون بالمتاجرة بها لصالح تحقيق أهداف

يدة كل البعد عن الجنوب والجنوبيين وقضيتهم العادلةبع . 

ودية قائدة ختاما  تجدر اإلشارة إلى أن الواليات المتحدة تنتهج مسارين في سياستها الجديدة وتعاملها مع السع

 .تحالف الحرب على اليمن، أحد هذان المساران مرتبط بشكل مباشر بالوضع في جنوب اليمن

إعادة واشنطن رسم دور السعودية اإلقليمي من جديد بالقدر الذي يحد من حجم هذا  هذا المسار يقوم على

ن دورا  الدور ويقلصه لصالح توزيعه بينها وبين كال  من اإلمارات وقطر مع منح أي مكون سياسي جنوب اليم

كشوفة نحو لمبسيطا  يتناسب مع حجم هذا المكون، وبعد أن خسر االنتقالي حاضنته الشعبية بسبب توجهاته ا

وى التحالف مع العدو األول للعرب وهي إسرائيل، فإن الفرصة اآلن باتت مهيأة أكثر من أي وقت مضى للق

أثيرا  في والمكونات التي تحظى بتأييد شعبي واسع في الجنوب لتكون هي صاحبة الدور األكثر فاعلية وت

ليمن فقط المنطقة برمتها وليس في جنوب االمشهد السياسي جنوب اليمن كي تفرض نفسها العبا  قويا  في 

 .وتحمل بشكل حقيقي وفعال القضية الجنوبية وتدفع نحو حلها بشكل عادل

 

 

بية؟الي الجنوبي خطرًا حقيقيًا على القضية الجنوهل أصبح االنتق  عدن .. التحالف يواصل أعماله القمعية 
 ضد الصيادين في صيره

 



 
 

                

 

 8صفحه 

 

عن  هدَّد نزالء السجن المركزي في عدن اليوم الثالثاء باإلضراب

الطعام احتجاجا  على عدم البت في قضاياهم المنظورة أمام 

 .المحاكم

 سجناء في مركزي عدن حدَّدوا السبت وقالت مصادر محلية أن

القادم ، موعدا  لبدء عملية اإلضراب عن الطعام احتجاجا على 

البت  وقف االنتقالي الجنوبي العمل في المحاكم والنيابات وعدم

 .في قضاياهم

وحذَّر محامو السجناء من خطورة الخطوة التصعيدية التي 

ضاياهمسيُقدم عليها السجناء في حال عدم الفصل في ق . 

همام  وقبل أيام اقتحمت قوات تابعة للقيادي في االنتقالي أبو

ض المجمع القضائي ومنع العمل في المحاكم والنيابات عقب رف

ين نائبا القضاة لدعوة االنتقالي لإلضراب رفضا لقرار هادي بتعي

 .عاما موالي لإلصالح بدال عن النائب األعوش

 

  

 
 
 
 
 

ي طائرة عسكرية تنقل البحسن
 إلى أبوظبي بشكل مفاجئ

ة بالتزامن مع ما تشهده محافظة حضرموت من احتجاجات شعبي

در ضد سلطة هادي برئاسة محافظ المحافظة فرج البحسني، غا

شكل األخير مدينة المكال متجها  إلى العاصمة اإلماراتية أبوظبي ب

 .مفاجئ اليوم األربعاء

ادر البحسني غوقالت مصادر خاصة في المكال أن المحافظ فرج 

ه على متن طائرة عسكرية إماراتية مطار الريان الذي تتخذ من

ن اإلمارات وقواتها قاعدة عسكرية مغلقة وتتواجد فيها وحدات م

سنوات، متجها  إلى  9البحرية األمريكية والبريطانية منذ نحو 

 .العاصمة اإلماراتية أبوظبي

دتها كال بعد احتجاجات شهوتأتي مغادرة البحسني المفاجئة للم

المحافظة ضده دعا لها ناشطو المجلس االنتقالي الجنوبي 

قالي الموالين لإلمارات، في مؤشر على تصاعد التوتر بين االنت

خضع والبحسني في حضرموت المحافظة الغنية بالنفط والتي ي

معظمها لسيطرة قوات تابعة وموالية لحزب اإلصالح وعلي 

 .محسن األحمر

 

 

ل شفت مصادر خاصة للجنوب اليوم صحة المعلومات التي سبق وتناقلها ناشطون على مواقع التواصك

اد االجتماعي بشأن عقد قيادات المجلس االنتقالي الجنوبي التابع لإلمارات لقاءات مع عناصر من الموس

ا  بت لها اإلمارات أيضرات مكان تواجد قيادات االنتقالي ولقاءات أخرى في األردن رتاإلسرائيلي في اإلما . 

إلسرائيلي الزبيدي التقى بعناصر من الموساد ا عيدروسوقالت المصادر إن رئيس المجلس االنتقالي الجنوبي 

ين في أثناء تواجدها في اإلمارات، مشيرة بأن اللقاء جاء بعد محاوالت عدة من الزبيدي لاللتقاء بإسرائيلي

ن المسؤوليية األمر لتقديم طلب لإلماراتيين طالبا  منهم التحدث إلى اإلمارات دون فائدة وأنه لجأ في نها

 .اإلسرائيليين الذين زاروا اإلمارات خالل الفترة الماضية للقاء بهم

صول على وأضافت المصادر أن قيادة االنتقالي حاولت من خالل اللقاء بمسؤولين إسرائيليين في اإلمارات، الح

أن تحظى قالي وبمشروعه الداعي لالنفصال مقابل إعطاء اإلسرائيليين موافقة بدعم وتأييد واعتراف باالنت

ل إذا حدثمصالح تل أبيب باالهتمام ومنحها األولوية من قبل االنتقالي حال توليه سلطة الجنوب بعد االنفصا . 

موسكو، معبرة تقالي لوجاءت تصريحات رئيس االنتقالي التي أدلى بها لقناة روسيا اليوم أثناء زيارة قيادة االن

تابعة  خرىعّما حاول المجلس تقديمه وطرحه أمام المسؤولين اإلسرائيليين الذين التقوا بالزبيدي وقيادات أ

بيع مع الكيان لالنتقالي في اإلمارات، ومن قبلها تصريحات نائب الزبيدي، هاني بن بريك التي رحب فيها بالتط

ي كشفت سرائيل بحجة زيارة القدس، وهي التصريحات والمواقف التالصهيوني وتصريحه االستعداد لزيارة إ

يان أن تلك القناعات والتوجهات من قيادة االنتقالي بشأن الكحسب مراقبين وسياسيين جنوبيين عن 

اسي، بل هي اإلسرائيلي هي مواقف ثابتة بالنسبة لالنتقالي وقياداته وليست كما رآها البعض بأنها غباء سي

مجلس بين تصريحات معبرة عن توجه مرسوم سلفا  لالنتقالي من قبل اإلمارات التي صنعت الوفق المراق

ات واألردن وقياداته ورتبت للقاءات بين قيادات االنتقالي مع عناصر من الموساد اإلسرائيلي في كل من اإلمار

ألشهر الماضيةخالل ا . 

  

 
 
 
 
 
 
 

 أبوظبي تعيد بعض قيادات االنتقالي إلى عدن
يارة قام ادت اإلمارات العربية المتحدة قيادات من المجلس االنتقالي الجنوبي التابع لها إلى مدينة عدن بعد زأع

ة بها قيادات المجلس إلى العاصمة الروسية موسكو والتي تبين أنها تمت بدون دعوة رسمية من الخارجي

 .الروسية كما زعم االنتقالي في حينه

ادات الكبيرة النتقالي احمد لملس ومعه قيادات من المجلس االنتقالي باستثناء القيوعاد محافظ عدن والقيادي با

 .على رأسها عيدروس الزبيدي الممنوع من العودة إلى عدن والمتواجد حاليا  في اإلمارات

موالي ووصف مراقبون إن عودة قيادات في االنتقالي إلى عدن والتي جاءت بعد يوم من عودة محافظ شبوة ال

صالح محمد بن عديو إلى مدينة عتق، كانت ردا  من اإلمارات على إعادة الرياض لبن عديو إلى شبوة لإل

لديها  وبمقابل هذه الخطوة التي أزعجت أبوظبي قامت األخيرة بالسماح لبعض قيادات االنتقالي الموجودين

 .بإعادتهم إلى مدينة عدن

نوب والذي اإلمارات والسعودية فيما يتعلق بملف الج ويكشف الوضع في الجنوب عن مدى التوتر الحاصل بين

لى يهدد بإفشال اتفاق الرياض الذي مكن األخيرة من تكريس هيمنتها وسيطرتها العسكرية والسياسة ع

 .المشهد العام في المناطق الجنوبية المسيطرة عليها

ع حالة لى المربع األول خاصة مويتوقع مراقبون أن استمرار حالة التوتر في الجنوب ينبئ بعودة الصراع إ

 .التحشيد العسكري لكال الطرفين في كل من شبوة وأبين ولحج

 

 

مصادر تؤكد صحة اللقاءات بين االنتقالي وعناصر من 
واألردن اإلماراتفي الموساد اإلسرائيلي   
 

كزي انتهاكات االنتقالي تدفع سجناء مر
 عدن إلى اإلضراب عن الطعام
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أفادت مصادر محلية خاصة للجنوب اليوم عن وصول موكب  

عسكري لقائد من قوات هادي من مأرب وصل إلى شبوة 

ع الخاضعة لسيطرة اإلصالح جنوب البالد بعد سقوط مواق

 .عسكرية كانت تحت سيطرته بيد قوات الحوثي

ي اللواء وقالت المصادر أن موكبا  عسكريا  كبيرا  يتبع القيادي ف

 ميكا، العقيد/ مبارك صالح داوود، وصل إلى شبوة ومعه 12

ب عتاده العسكري المتنوع قادما  من مواقعه العسكرية في مأر

ع أن من المتوقبعد أن استطاع الحوثيون السيطرة عليها والتي 

 .تكون قد حدثت بتعاون مع قبائل المنطقة

آلية  11وقالت المصادر إن الموكب مكون من أكثر من 

 .عسكرية محملة بالعتاد العسكري المتعدد

ه الجدير بالذكر أن مغادرة القيادي بقوات هادي مأرب وانسحاب

شرت إلى شبوة، جاء بدون تنسيق مع قيادته العسكرية التي ن

عسكريا  عديدة لمنع هروب أي قوات أو انسحاب  نقاطا  

ادر أن المقاتلين في حال تقدمت قوات الحوثي، حيث تشير المص

 القيادي الهارب من مأرب سلك طرقا  صحراوية حتى تمكن من

 .مغادرة مأرب والدخول إلى شبوة

 

  

 
 
 

قل شبوة .. سلطات بن عديو تعت
 قيادي في االنتقالي بحبان

بي عتقاالت المتبادلة بين االنتقالي الجنوتستمر حمالت اال

ن الموالي لإلمارات وعناصر اإلصالح ، حيث اعتقلت قوات األم

 في محافظة شبوة أحد القيادات المحلية للمجلس االنتقالي

 .بمديرية حبان بمحافظة شبوة

كعب واتهم االنتقالي قوات األمن الخاصة التي يقودها عبد ربه ل

رة الشباب والطالب بانتقالي حبان بمداهمة منزل مدير إدا

 .عبدالقادر عبدالرحمن الشبلي، واقتادته إلى جهة مجهولة

قالي ضد والشبلي مسؤوال  عن التحشيدات الخاصة لفعاليات االنت

 .حكومة هادي والمطالبة بعودة النخبة الشبوانية في حبان

فط وكانت قوات لكعب اعتقلت الخاصة أحد الطالب في كلية الن

لمعادن عادن بعتق اعتقلت قبل أمس طالب في كلية النفط واوالم

ية بعتق محسن عبدالمنعم قاسم الجهوري اليافعي على خلف

البي مشاركته في وقفة احتجاجية للمطالبة بتعيين مجلس ط 

من  %21وفتح السكن الجامعي والبدء بالتطبيق العملي بنسبة 

افظةالمقرر الدراسي وتوظيف الخريجين من أبناء المح . 

 

 

 

إفسال مخطط توعد لواء بارشيد التابع للمنطقة العسكرية الثانية بمحافظة حضرموت والموالي لإلنتقالي ب

 .السعودية في تقسيم حضرموت

لوقفات وفي بيان صادر عنه اليوم الثالثاء نفى لواء بارشيد استعداد قواته للتدخل في عمليات قمع ا

دا  وقوفه في ماالحتجاجية األسبوعية التي تنظمه واجهة ا عدد من المكونات الجنوبية بمدينة المكال، مؤّكِ

 .خطوات التقسيم واألقلمة التي تستهدف المحافظة بدعم سعودي

تبناها وقال البيان أن اللواء سيقف إلى جانب أبناء حضرموت في وجه مخططات التقسيم واألقلمة التي ت

، وتتخذها وسيلة إلعادة السيطرة على حضرموتحكومة هادي بدعم من السعودية وحزب اإلصالح . 

لإلمارات  لواء بارشيد بعد يوم من تصريح البحسني الدي توعد بقمع االحتجاجات المناهضة ويأتي بيان

 .والمطالبة بإقالته ورحيل القوات اإلماراتية من مطار الريان

ظ محافظة الة المحافظ البحسني محافوفي السياق نظم العشرات من أبناء المكال اليوم احتجاجات طالبت بإق

 .حضرموت

في  ن وفي المظاهرة طالب المحتجون بتعيين محافظ جديد لحضرموت بدال عن فرج البحسني ، رافضي

 .نفس الوقت حالة االنفالت التي تشهده المحافظة وتردي الخدمات وانهيار العملة

ه حولت ن وإعادة فتحه أمام الرحالت بعد أنكما طالب المحتجون برحيل القوات اإلماراتية من مطار الريا

 .اإلمارات إلى قاعدة عسكرية قبل خمس سنوات

ل دعم وحذر أبناء حضرموت من المخطط الجديد التي تسعى إليه السعودية في استهداف المحافظة من خال

دف تقسيم المحافظة وأقلمتها، مطالبين بالخروج في مسيرات احتجاجية ضد هذا التوجه الذي يسته

 .محافظتهم

 

 
 
 
 
 
 
 
 

بن عديو ولكعب يرهبون أبناء شبوة ويعتقلون أطفال وشيوخ 
 كرهائن

ي مختلف صعدت مليشيات اإلصالح في محافظة شبوة مؤخرا  انتهاكاتها تجاه المواطنين العزل والمدنيين ف

حقوق  اكاتأرجاء شبوة، ووفقا لمصادر محلية فقد ارتكبت مليشيات اإلصالح العشرات من جرائم وانته

 .اإلنسان وأخر هذه الجرائم وضع العشرات من أبناء شبوة في سجون سرية كرهائن

وانه وقالت المصادر أن مليشيات اإلصالح قامت يوم أمس باعتقال الطفل عواس الدابسي بحجه أن أحد إخ

 .مطلوب لدي تلك المليشيات

تيادهم إلى قوم باعتقال أطفال وشيوخ واقوأكدت المصادر أن مليشيات اإلصالح فعلت نظام الرهائن بحيث ت

مجلس سجون سرية وتربط مصيرهم بضرورة تسليم المطلوبين لها على ذمة تصفيات سياسية مع ال

 .االنتقالي الجنوبي أو المعارضين لممارساتها االنتهازية في المحافظة انفسهم ،

ح بن عديو التابع لإلصالح محمد صالووفقا للمصدر فإن ماتمارسه مليشيات اإلصالح بقيادة محافظ شبوة 

رهاب وعبدربه لكعب من انتهاكات تجاه المواطنين ومداهمات للقرى والمنازل واستخدام األسلحة الثقلة إل

 .مواطني شبوة يعد جريمة بحق اإلنسانية وانتهاك للقوانين اليمنية والقانون الدولي االنساني

 

 

طط المكال .. لواء موالي لإلنتقالي يتوعد بإفشال مخ
 السعودية في حضرموت

 

وط قيادي عسكري بمأرب يصل إلى شبوة بعد سق
لحوثيينمواقعه بيد ا  
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ت، لمهرة بشحن حميد زعبنوكشف ورئيس لجنة اعتصام ا

عن تحركات للمليشيات المسلحة الموالية للسعودية 

 .واإلمارات إلقالق السكينة ونشر الفوضى في المحافظة

ودعا زعبنوت محافظ المهرة محمد علي بن ياسر، 

ام واألجهزة األمنية ، وكافة أبناء القبائل للوقوف بحزم أم

شعال الوضع مثيري الفتن، محذرا من أي حماقة تهدف إل

 .وإثارة الفتنة بدعم سعودي إماراتي

 من جانبه توعد الناشط المهري صالح المهري، بهبة قادمة

ضد كل من تسول له العبث باستقرار وأمن المهرة لخدمة 

االنتقالي وكل من يخدم اهداف السعودية  المحتل، محذرا 

 .ومساعدتها للتوغل داخل أراضي المحافظة

إن من نشروا الفوضى في أرخبيل وقال صالح المهري، 

وسلموها لإلمارات، هم من يحاولون أن يكرروا   سقطرى

وف سيناريو الفوضى والتخريب في المهرة ، متوعدا بوق

المخطط أبناء المهرة رجل واحد في مواجهة هذا  . 

بن  ويتهم أبناء المحافظة السعودية واإلمارات بدعم عبدالله

لمهرة لزعزعة األمن عيسى آل عفرار، وإعادته إلى ا

 واالستقرار في المهرة، لخدمة أجندة ومشاريع السعودية

 .واإلمارات

هادي يتحدى االنتقالي ويدخل 
لى أحد المعينين بقراراته األخيرة إ

 عدن

وصل نائب رئيس مجلس الشورى بحكومة هادي المعين 

بقرار من األخير المحسوب من وجهة نظر االنتقالي بأنه 

ة سياسات اإلصالح )تنظيم اإلخوان قرار جاء لخدم

 المسلمين(، إلى مدينة عدن رغم رفض المجلس االنتقالي

 .الجنوبي الموالي لإلمارات تلك القرارات جملة وتفصيال  

 واستقبل مجموعة من المسؤولين في عدن، المهندس وحي

أمان في مطار عدن حيث وصل أمان برفقة محمد األمير 

رة لهطل مدير جهاز األمن وكيل وزارة الداخلية وحيد

د حيث كانا يتلقيان العالج خارج اليمن بعالقومي بعدن 

ار تعرضهما إلصابات جراء التفجيرات التي استهدفت مط

عدن لحظة وصول حكومة هادي وقبل نزولها من الطائرة 

 .التي أقلتها من الرياض

 وعلى الرغم من أن المجلس االنتقالي الموالي لإلمارات هدد

يس هادي بعد القرارات التي أصدرها بدون الرجوع الرئ

ت والتوافق معه، وأعلن رفضه لتلك القرارات والشخصيا

 المعينة، إال أن أمان وصل عدن دون اعتراض من االنتقالي

وهو  الذي سبق وتوعد بمنع عودة تلك الشخصيات المعينة،

أن االنتقالي رضخ لقرارات هادي ما يشير إلى . 

 

 

لتحالف المناصفة برئاسة معين عبدالملك وشراكة االنتقالي واإلصالح وكل المكونات الموالية ل عادت حكومة 

افظات قبل أ كثر من شهر ، ووعدت بإيجاد معالجات سريعة لتدهور األوضاع االقتصادية واإلنسانية في المح

ي تلك التي يعانيها السكان ف الجنوبية ، وعوضا  عن تراجع معاناة المواطنين تفاقمت المعاناة وزادت األزمات

ان المحافظات ، خالل األيام الماضية أعلنت حكومة هادي الجديدة برنامج سياسي واقتصادي غامض ، وكما ك

الغاز  متوقع لم تركز على إيراداتها المهدورة في تلك المحافظات بعكس ما يجب أن يكون وجهت برفع أسعار

غاز رموت عدن ، ووجهت شركة صافر في مأرب برفع سعر الالمنزلي وأسعار المشتقات النفطية في حض

ريال دون مبرر ، ووفقا لوثيقة  1311ريال إلى أكثر من  2111المنزلي على المواطن اليمني من قرابة 

توجيهات مسربة من شركة صافر قالت إن التسعيرة الجديدة أقرت من قبل سلطات اإلصالح في مأرب تنفيذا  ل

هادي معين عبدالملك صادرة من رئيس حكومة  . 

بين الجرعة الجديدة في تعرفة الغاز المنزلي في مأرب تزامنت مع أزمات خانقة تعيشها محافظات شبوة وأ

 .وعدن بالمشتقات النفطية، وارتفاع نطاق األسواق السوداء للوقود في تلك المحافظات

ريعة رفع المحافظات الجنوبية تحت ذ التوجه الجديد لحكومة هادي لتضييق خيارات العيش على المواطنين في

خير جاء اإليرادات ، دفع بتيارات سياسية جنوبية إلى التهديد بقيادة ثورة ضد حكومة هادي ، كون التوجة األ

 . بعد تصاعد أزمات المعيشة وانهيار العملة مقابل الدوالر

فطية يدة في المشتقات النمصادر محلية في محافظة مأرب أكدت أن سلطات اإلخوان فرضت جرعة سعرية جد

اضافية  % 211يضاف إلى فرض السلطات المحلية رسوم ضريبية وجمركية بنسبة  % 211بنسبة أكثر من 

ربال. وجائت هذه الجرعة بعد أكثر من أسبوع من  0111يضاف إلى تعرفة النقل لتصل قيمة أسطوانة الغاز 

ة على ي، وتحذيرات من تداعيات القرار السلبيأزمة خنقت مديريات المحافظة، وسط استنكار شعبي وحقوق

 . مجمل حياة المواطنين المعيشة

يزل إلى وفي حضرموت أقرت فرع شركة النفط في المحافظة األسبوع الجاري رفع أسعار مادتي البترول والد

ه خمسة رياالت رياال ، إضافة إلى مبلغ مقطوع قدر 330رياال  للتر الواحد، بعد أن كانت رفعته سابقا  إلى  321

 .يُضاف إلى عمولة وأجور نقل لوكالء المحطات وفقا  للبُعد الجغرافي للمناطق والمديريات

ل اليمني وعلّلت الشركة في بيان جرعتها السعرية بعدم استقرار أسعار صرف العمالت األجنبية مقابل الريا

دين التوريد باألسعار الحالية للسوق المحلي، ما تسب ة لدعم ثبات ب في تكبُّدها خسائر مالية باهظورفض الُموّرِ

 .سعر مادتّي البترول والديزل لمدة ثالثة أشهر سابقة

فاضة ضد وقوبل القرار بسخط شعبي واسع، واستنكار ناشطين على مواقع التواصل االجتماعي، ودعوات لإلنت

عون الف، الذين يتجرّ الممارسات التي تستهدف معيشة المواطنين في المحافظات الخاضعة لسيطرة التح

 .أزمات خانقة منذ سبع سنوات ويالت

  

 

حكومة هادي تعاقب أبناء الجنوب بأزمات الوقود واإلصالح 
 يحتكر غاز مأرب

تحركات عسكرية سعودية جديدة 
 تستفز قبائل المهرة
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هدد محافظ حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني  

ة في باستخدام القوة لقمع االحتجاجات الشعبية األسبوعي

 .مدينة المكال المنددة بتردي الخدمات

اصلة وقال البحسني في تسجيل صوتي أن التظاهرات الُمتو

التي تشهدها عاصمة المحافظة ُمخططا  استخباراتيا  

ُمعاديا ،بحسب وصفه، داعيا قوات األمن قمع وإيقاف 

لبه االحتجاجات االسبوعية التي ينفذها أبناء المكال المطا

ل والتي تدخ  بفتح مطار الربان ورحيل القوات اإلمارتية

اك ( وتنظمها مكونات جنوبية بينها الحر22أسبوعها الـ)

 .الجنوبي

ة في في المقابل استنكرت قيادة الوقفة الشعبية السلمي

بيان لها تصريحات البحسني، مؤكدة   حضرموت في

د استمرار الوقفة السلمية صباح كل خميس حسب الموع

 .والمكان المعروفين، حتى تحقيق أهدافخا

 وحذرت الوقفة الشعبية االسلطة المحلية من مغبة الزج

حضرمية والقوات األمنية في بقوات النخبة ال

 .مواجهةالمحتجون

ل البيان محافظ حضرموت فرج البحسني ما قد  كما حمَّ

يترتب حاضرا  ومستقبال  على التصرف الذي وصفه 

 .بـالعدواني

ت العامة واتهم البيان السلطة المحلية بالتضييق على الحريا

والخاصة ومنع المواطنين من مزاولة حقوقهم المشروعة 

حق إبداء الرأي في الكتابة واالحتجاج بمختلف  ومنها

 .أشكاله

وتشهد مدينة المكال احتجاجات أسبوعية كل خميس منذ 

 منتصف نوفمبر الماضي أمام مبنى المحافظة للمطالبه

خده بإعادة تشغيل مطار الريان أمام الِمالحة الدولية التي تت

 .القوات اإلماراتية قاعدة عسكرية منذ خمس سنوات

ال يطالب المحتجون بوقف التعقيدات في ميناء المككما 

في  البحري وفتح طريق ضبه البري، ورفد البنك المركزي

ذا المكال بوديعة نقدية لتعزيز العملة ووقف انهيارها، وك

 .صرف عالوة غالء المعيشة

ع رف  ومن مطالب االحتجات الشعبية في حضرموت أيضا

البرية والبحرية  الحظر عن اإليرادات المالية للمنافذ

والجوية والضرائب والجمارك والنفط والغاز وتورديها 

 للبنك المركزي، كما يُطالب المحتجون بإغالق الموازنات

رية التي تُصرف على الهياكل الوهمية واالستخبار ات الّسِ

الخاصة ومكافحة الفساد وغسيل األموال، ورفع القيود 

 االصطياد في المفروضة على الصيادين المانعة لهم من

 .سواحل المحافظة

 

  

 

ندات دون أي خيارات متعددة، ودون مناقصات، اختارت حكومة هادي شركة أرنست أند يونج للتدقيق في مست

ي بعدنالبنك المركزي بعدن ، وزعمت أنها وجهت باختيار شركة عالمية للتدقيق في مستندات البنك المركز . 

يق إحدى أربع شركات رائدة على مستوى العالم في المراجعة والتدقوقالت إن الشركة المختارة تعد رابع 

ها من قبل المالي والمحاسبي ، إال أن الشركة التي اختارتها ثبت عليها تهم إحتيال وفساد ، وتم سحب ترخيص

 . هيئة السوق المالية السعودية ، ومتورطة في فضيحة أكبر إحتيال محاسبي في تاريخ ألمانيا

 شركة فاسدة ومتهمة باالحتيال في إطار محاوالت حكومة هادي طمس جريمة فساد الوديعة ويأتي اختيار

م تصل السعودية التي تم تناهبها ومنحت لتجار محدودين ، وكذلك تورط البنك بسحب عمليات من الوديعة ول

م وطمس معال السلع والبضائع الممولة من الوديعة ، وتحاول حكومة هادي التالعب على الخبراء الدوليين

حمل جريمة تدمير العملة الوطنية بالحصول على تقرير من شركة متهمة من قبل عدد من الدول بالفساد وت

 .ملف اسود في المانيا وبريطانيا ودوال  أخرى

التي أفلست  األلمانية للدفع اإللكتروني” قضية إفالس واير كارد” أرنست اند يونج“وكانت أخر فضائح شركة 

1111في يونيو  . 

فضائح فساد  وتتهم السلطات البريطانية الشركة المختارة للتدقيق في حسابات بند عدن بالضلوع في سلسلة

 . تسببت في إفالس عدة شركات بريطانية والمانية

 

 

 
 
 
 
 

 في معقل هادي.. تظاهرات ترفض التطبيع مع الصهاينة وتصف
 التحالف باالحتالل

يلية هادي ومسقط رأسه تظاهرات شعبية تنديدا  بالمساعي اإلسرائخرجت في محافظة أبين معقل الرئيس 

 .للتواجد العسكري في جزيرة سقطرى ورفضا  للتطبيع مع الكيان الصهيوني

ن وكان رئيس المجلس االنتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي قد أعلن استعدادهم فتح عالقات مع الكيا

عالقاتهم مع  بعض الدول الخليجية وإسرائيل، وأنهم سيطبعون الصهيوني، مؤكدا  بأنهم يرحبون بالتطبيع بين

 .الكيان الصهيوني إذا استعادوا دولتهم في الجنوب

شعبية في وأثارت تصريحات الزبيدي ردود فعل غاضبة من قبل المكونات السياسية والمجتمعية والقبلية وال

 .المحافظات الجنوبية التي يقول االنتقالي إنه يمثلها

معلنة حتجاجات التي شهدتها أبين رفع المحتجون شعارات تندد بالتطبيع مع الكيان الصهيوني ووفي اال

 .مناصرتها وتأييدها للقضية الفلسطينية

 .كما أبدى المحتجون اعتراضهم ورفضهم أي تواجد إسرائيلي في جزيرة سقطرى

طرف  تخدم التطبيع من أي وأدان المحتجون تصريحات الزبيدي حيث أعربوا عن استنكارهم ألي تصريحات

 .كان في الداخل اليمني أو على المستوى الخارجي، في إشارة لتصريحات الزبيدي

كري وكان الالفت في التظاهرة األخيرة في أبين رفع المتظاهرين شعارات والفتات اعتبرت التواجد العس

ب الشعبي في مؤشر على تنامي الغضالسعودي اإلماراتي في المحافظات الجنوبية والموانئ والجزر باالحتالل، 

 .الرافض للوجود السعودي اإلماراتي

ا وكانت المطالب ذاتها قد طالب بها أبناء محافظات لحج وسقطرى وحضرموت وعدن والضالع والذين خرجو

ا الموانئ في تظاهرات ضد تصريحات الزبيدي ووصفت التحالف بالمحتل لألراضي الجنوبية لليمن بما فيه

اإلقليمية والمطارات والجزروالمياه  . 

 

ومة هادي تعالج فساد بنك عدن باختيار شركة حك
حتالة وفاسدة

ُ
 تدقيق م

 

البحسني يهدد بقمع االحتجاجات 
 الشعبية المناهضة لإلمارات
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ي اتهم مدير عام مديرية طور الباحة في محافظة لحج الموال

 .لهادي ، الحزام األمني بإشعال الفوضى في المديرية

كما حمل عبدالرقيب البكيري األحد ،قوات الحزام األمني 

ء مسؤولية ما يجري في طور الباحة، واعتقال عدد من أبنا

هم محافظة تعز كانوا يعملون في سوق المديرية، واقتياد

 .إلى سجون مدينة عدن

تقالي وكانت أطقم اللواء التاسع صاعقة التابع للمجلس االن

اقتحمت مديرية طور الباحة، بذريعة الحفاظ على األمن 

واالستقرار وشنت حملة اعتقاالت لعناصر محور طور 

 .الباحة وعدد من الموالين لهادي

ف البكيري عن تهديد مسبق لقائد الحزام األمني وكش

 .بمهاجمة مقر قيادة محور طور الباحة خالل األيام المقبلة

فوف وتأتي حملة االعتقاالت التي يسنها االنتقالي في ص

العميد  الموالين لهادي بعد أيام من دعوة البكيري إلى 

ع أبوبكر الجبولي قائد اللواء الرابع مشاة جبلي التاب“

بضرورة إعادة تفعيل محور  حور تعز الموالي لهادي لم

ي طور الباحة، بغرض تأمين المديرية من قوات الحزام األمن

ي التي وصفها بالخارجة عن القانون ، ما دفع الحزام األمن

 .بحمالت اعتقاالت وحسد قواته واالنتشار في المديرية

قع وتشهد طور الباحة تحشيد عسكري للطرفين وسط تو

األيام القادمة  ار الوضع خاللبانفج . 

الي الضالع.. قبائل األزارق ُتحمًّل االنتق
مسؤولية االعتداءت المتكررة على 

 أعضاء السلطة القضائية

وم نظَّم شيوخ وأعيان قبائل األزارق بمحافظة الضالع الي 

ي االثنين وقفة احتجاجية أمام مبنى المديرية بمنطقة ذ

ية اءات على األجهزة التنفيذجالل، للمطالبة بوقف االعتد

 .وأعضاء السلطة القضائية من قبل األجهزة األمنية

 مسوؤلية تعرض المجمع  وحمل المحتجون األجهزة األمنية

 الحكومي في مديرية األزارق لإلقتحام من قِبل مسلحين

  واستهداف منزل القاضي فضل محمد ثابت األصور ،

دين وقوفهم ضد أي أعمال تستهدف ا لمؤسسات مؤّكِ

 .التنفيذية واألجهزة القضائية

اولة واتهم المحتجون األجهزة األمنية التابعة لإلنتقالي بمح

بوقف  تأجيج الفتنة بين أبناء األزارق، مطالبين االنتقالي

 .هذه االنتهاكات

ع وهاجم عشرات المسلحين القبَليين األحد الماضي المجم

 طرة عليهالحكومي في منطقة ذي جالل وتمكنوا من السي

والتمركز بداخله، كما حاصروا منزل وكيل نيابة األزارق 

  فضل محمد ثابت االصور في منطقة وعالن بسبب“

 قراراته المتعلقة بقضية ذات بُعد جنائي متورط فيها

 .شخصية قبَلية من أبناء المديرية

  

 

دة دولة حضرموت مرة التقت مصالح حزب اإلصالح والسعودية وعدد من تجار حضرموت الحالمين بإعا

ل عن أخرى، هذه المرة استطاعت الرياض ان تضمن لمنتسبي اللجنة الخاصة التابعة لها منذ عقود وطنا  بدي

بسقوطها تحت سيطرة الحوثيين، 1129صنعاء التي خرجت من تحت العباءة السعودية أواخر العام   

، محافظي شبوة والمهرة  1124جمعت الرياض عشية توقيع اتفاق الرياض في الخامس من نوفمبر 

ا  وحضرموت في اجتماع خاص رتب من قبلها ، وأعلنت إعادة احياء مشروع اإلقليم الشرقي المسمى حالي

مهرة بإقليم حضرموت ، حينها وافق محافظ حضرموت فرج البحسني ووافق محافظ شبوة واتخذ محافظ ال

ينه ى ، ربما كان موقف باكريت الوحيد طيلة تعراحج باكريت موقف مناهض مطالبا  بإقليم المهرة وسقطر

رتب محافظ للمهرة الذي اغضب الرياض وال يستبعد ان يكون موقفه انفعالي دون علم مسبق ان االجتماع م

طاحة وان أي معارضة للتوجه السعودي في المحافظات الشرقية سيكون محسوب على صاحبة ، ولذلك تم اإل

على صحن من ذهب للجانب السعودي من منصبة ولم تشفع له عشرات براجح باكريت الذي قدم المهرة 

 . المواقف التي اتخذها لصالح الرياض

ن قبل أسبوع منعت الرياض رجلها األول في المهرة من العودة إلى المهرة واحتجزته في المطار ووجه الديو

ى القاهرة مع اض واقر نفية إلالملكي سفارته في الرياض بشراء شقة لباكريت وطلب اسرته للحضور إلى الري

ات راتب شهري متواصل ، وجاء العقاب الذي تعرض له باكريت على خلفية موقفة االنفعالي من التحرك

لها من  السعودية نحو إعادة اإلقليم الشرقي ، وهو نفس العقاب الذي تلوح الرياض بإنزاله على كل الموالين

 ضهم او تحفظهم عن اعالن إقليم حضرموت أي اإلقليممسئولي حكومة هادي الذين سوف يعبرون عن رف

 . الشرقي سابقا  التي حاولت الرياض ان تلحقه بأراضيها مطلع ستينيات القرن الماضي

امها ولكن التحركات الجديدة للرياض نحو تحقيق اطماعها السابقة في شرق اليمن جاءت هذه المرة بعد قي

دية حضرموت بعشرات الماليين ، ولعل قيام طائرة خاصة سعوبشراء مواقف العشرات من مشائخ المهرة و

ؤشر بنقل اخر انجال سالطين المهرة سابقا  عبدالله بن عيسى ال عفرار من سقطرى إلى المهرة قبل أيام لم

خطير لمدى االختراق الذي حققه المال السعودي في استمالة موقف بن عفرار الذي عرف عنه معارضته 

يم عبر مهرة وسقطرى الى إقليم حضرموت ، فبن عفرار تزعم معارضة شديدة لنظام اإلقلالشديدة النضمام ال

م ، إال انه انقلب كليا  على توجه 1128م، 1122رئاسته للمجلس العام ألبناء المهرة وسقطرى خالل الفترة 

 . السابق واصبح احد اهم ايادي السعودية أللحاق المهرة وسقطرى بحضرموت

بن  ن الماضيين تسارعت خطوات اعالن اإلقليم ، وتم استدعاء محافظ شبوة محمد صالحوعلى مدى الشهري

ار تنفيذ عديو للرياض وتم وضع امامة خيارين اما القبول بخيار إقليم حضرموت والبقاء في منصبة او اختي

سن محاتفاق الرياض القاضي بعزلة من منصبة ، وبعد تحركات ولقاءات بين بن عديو ونائب هادي علي 

ع وتم األحمر الذي دفع بقيادات عسكرية بالتحرك في أوساط قبائل وادي حضرموت إلقناعهم بأهمية المشرو

توقيع اكثر من طلب من زعماء قبائل الصحراء والوادي يطالبون بسرعة اعالن إقليم حضرموت ، تلك 

لك اهضين للمشروع وتمت تالتحركات قدمت فيها الرياض أموال كبيرة لشراء مواقف اعداد كبيرة من المن

في  الخطوات بالتنسيق مع علي محسن األحمر وقيادات اإلصالح التي سارعت إلى ضمان بقائها ومصالحها

 اإلقليم الجديدة

ل مصادر سياسية مطلعة اشارت إلى إن مشروع إقليم حضرموت والتوجه األخير إلعالنه جاء بطلب وتموي

لم ، يضاف إلى ان مدير مكتب هادي الحضرمي عبدالله سعودي صرف ، وان حكومة هادي اخر من يع

قالت العليمي وهو قيادي معروف في حزب اإلصالح اسهم بشكل كبير في تهيئة المجال العالن اإلقليم ، و

 , المصادر أن اعالن اإلقليم اصبح جاهزا  وينتظر الوقت العالن قرار انشائة فقط

ودي يأتي ي المحافظات الشرقية من قبل هادي ان الطلب السعمبررات تنفيذ مشروع سعودي استعماري قديم ف

المجلس تنفيذا  لمشروع الدولة االتحادية والبداء بتنفيذ األقاليم على األرض ، يأتي صراع حزب اإلصالح و

 االنتقالي الجنوبي الموالي لالمارات الذي يحمل مشروع االنفصال كاحد مبررات اعالن إقليم حضرموت ،

ام االمارات عودي بدأ باستثمار الصراعات بين الموالين لها في المحافظات الجنوبية ، وبدأت بايهفالمخطط الس

تضل بان إقليم عدن وحتى المهرة سيكون من نصيب االنتقالي وان مصالحها في ميناء عدن وباب المندب س

ين في وتمدد الحوثي دون تغيير ، يضاف إلى ان ثالث المبررات فشل قوات حكومة هادي في استعادة صنعاء

دى ثالث المحافظات الشمالية وبالتالي فان استعادة صنعاء اصبح مستحيال  ولكن يمكن ان تبقى صنعاء اح

طراف إلى حكومات اتحادية األولى في إقليم حضرموت والثانية في عدن والثالثة في صنعاء في حال توصل األ

 . تسوية سلمية

 

 

 الجنوب اليوم يكشف المخطط الجديد إلعالن إقليم
 . حضرموت وتقسيم اليمن إلى ثالثة أقاليم

 

هدد بمهاجمة مقر قيادة محور 
ُ
اإلنتقالي ي

ةطور الباحة بعد انتشار قواته في المديري  
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ادر مطلعة في حكومة هادي أن الرياض منعت أفادت مص

 طالب يافعي بكلية النفط  اعتقلت قوات األمن الخاصة

 . والمعادن في مدينة عتق بمحافظة شبوة

قوات األمن الخاصة  وقالت مصادر محلية أن عناصر من

جره التي يقودها عبدربه لعكب، اقتحموا سكنا  خاصا  استأ

 تق واعتقلوا الطالبطالب بكلية النفط والمعادن في ع

لى ، واقتادوه إ”محسن عبدالمنعم قاسم الجهوري اليافعي“

 .جهة مجهولة

إطار  واوضحت المصادر أن اعتقال الطالب اليافعي تأتي في

ب االنتهاكات التي تمارسها قوات لكعب المحسوب على حز

ي اإلصالح وتواصل حملة االعتقاالت ضد المناهضين لها ف

 .المحافظة

ذوا كلية النفط والمعادن بمحافظة شبوة قد نفَّ  وكان طالب

بي وقفة احتجاجية الخميس للمطالبة بتعيين مجلس طال

 %21بة وفتح السكن الجامعي والبدء بالتطبيق العملي بنس

طة من المقرر الدراسي وتوظيف الخريجيين متهمين السل

ارج المحلية بتوظيف خريجين موالين لحزب اإلصالح من خ

 .المحافظة

دن نتقالي يقتح  المحاك  والنيابات بعاإل
 عقب رفض القضاة دعواته لإلضراب

كم أقدمت قوات الحزام األمني اليوم األحد على اقتحام المحا 

والنيابات بعدن وأغلقتها ومنعت دخول القضاة وألغت 

 .جلساتها

ا من وتأتي هده الحملة رفضا لقرار هادي بتعيين نائبا عام

بدال عن النائب األعوش الموالين لحزب اإلصالح . 

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الحزام األمني أغلقت 

مجمع القضاء في عدن عقب رفض القضاة التوقف عن 

 .العمل واالستجابة لدعوات إضراب عن العمل

ام وبحسب المصادر فقد حاصرت قوات أمنية تابعة للحز

 األمني المجمع ومنعت القضاة وأعضاء النيابة العامة من

خولهد . 

وفي إطار تعطيل مؤسسات الدولة في عدن قامت قوات 

عبدالناصر البعوة تابعة للقيادي في االنتقالي أبو همام   

عدن والتعليم في مدينة الشعب ب باقتحام وزارة التربية

 الدخول والخروج ، ورفعت األعالم الجنوبية على  ومنعت

 .مدخل وسور المبنى

ألمنية ي بخرق الترتيبات اواتهم تربيون االنتقالي الجنوب

ين المتعلقة بحماية المنشآت والمسئولين بعدن، معتبر

محاولة منه إفشال الشق االمني من اتفاق الرياض الذي 

ب نص على دمج التشكيالت األمنية والعسكرية، والمترت

 .عليه حماية أعضاء الحكومة الجديدة ومقرات أعمالهم

 

 

  

ب سابقا  ، ووزير خارجيته الحالي أحمد بن مبارك ، في إقناع الجان فشل سفير حكومة هادي في واشنطن

ذلك األمريكي بالوقوف إلى جانب شرعية هادي ، رغم أن الرئيس هادي دفع ببن مبارك إلى واشنطن قاصدا  ب

يصال رسالة كسب تعاطف األمريكية إلى جانبه والحفاظ على تأييد واشنطن لشرعيته ، لكن فشل بن مبارك في إ

ادي لألمريكان ، وانجرف وراء إدارة ترامب ولم يبني أي عالقات مع الديمقراطيين في مجلسي النواب ه

 .والشيوخ

ستخدم بن ورغم قيام هادي بمكافئة بن مبارك بترفيعه إلى منصب وزير الخارجية في حكومة المناصفة ،بعد أن ا

يادة لى جانب شرعيته وإلى جانب التحالف بقمبارك أكثر من طريقة إليهام هادي بأن الجانب األمريكي يقف إ

ات السعودية وأن الدور الديبلوماسي الذي قام به عزز عالقات الشرعية بالبيت األبيض ومختلف المؤسس

ولي ، االمريكية ، انكشف وزير خارجية هادي وسفيره السابق في واشنطن مؤخرا  أمام الرأي العام اليمني والد

لحوثيين من قاف كافة الدعم األمريكي للسعودية في حربها ضد اليمن ، وإلغاء تصنيف ابعد قيام إدارة بايدن بإي

 قائمة الجماعات اإلرهابية بتوجيه شخصي من الرئيس األمريكي جو بايدن أمس األول وهو ما أفشل كافة

 . الجهود التي بذلها وزير خارجية هادي لتثبيت القرار خالل الفترة الماضية

يف ت قيام وزير خارجية هادي بتشكيل أكثر من خمس فرق للعمل على تثبيت قرار تصنمصادر مطلعة أكد

االت الحوثيين في قائمة اإلرهاب ، وشكل فريق خاص بالتواصل مع الجانب األمريكي ، وعمل على إجراء اتص

فينة اعتبره سبالخارجية األمريكية محاوال  بذلك إقناعهم بعدم التراجع عن القرار الذي   مكثفة مع مسؤولين

ار إدارة النجاة لشرعية هادي التي تبددت وتراجعت الثقة المحلية واإلقليمية والدولية بها ، إال أنه انصدم بقر

رة مع بايدن القاضي بإلغاء التصنيف الموجة ضد الحوثيين. المصادر نفسها أكدت أن بن مبارك أشرف مباش

مويل حمالت إعالمية موجهة ضد الحوثيين خالل عدد من المسئولين في مكتب هادي في الرياض على ت

مية األسبوعين الماضيين ، وأغرى كتاب أمريكيين واستخدم شركات إعالمية أمريكية لتنفيذ حمالت إعال

مليون دوالر 11مناهضة للتراجع عن القرار بتكلفة مالية بلغت قرابة  . 

اإلرهاب ،  دارة ترامب بتصنيف الحوثيين في قائمةمراقبون اعتبروا تراجع اإلدارة األمريكية الحالية عن قرار إ

مة لحكومة نجاح كبير لصنعاء التي ال تملك ديبلوماسية كبيرة في الخارج ، واعتبروا إلغاء القرار ضربة قاص

غايرة هادي التي سعت لتحريض المجتمع الدولي ضد الحوثيين على مدى السنوات الماضية ، ونقلت صورة م

 اليمن ، واعتبروا تشدد إدارة بايدن وقراراتها الحاسمة تجاه اليمن ، يؤكد فشل ومغلوطة عن الوضع في

تخذت ديبلوماسية حكومة هادي والديبلوماسية السعودية في تغيير قناعات إدارة بايدن الديمقراطية التي ا

 . قرارات مزعجة للسعودية ولحكومة هادي

وأبوظبي  لسالم في اليمن بدأ منذ أيام بالضغط على الرياضووفقا  للمؤشرات فإن التوجه األمريكي نحو إحالل ا

لوقف الحرب ورفع الحصار وهي مطالب وضعها وفد الحوثيين المفاوض المقيم في سلطنة عمان مقابل 

 . المشاركة في أي مشاورات سياسية قادمة

  

 
 
 
 
 

ينسقطرى .. مسلحو اإلنتقالي يطلقون النار على تجمع مواطن  

حة تابعة لإلنتقالي الجنوبي الموالي لإلمارات على إطالق النار الحي على عدد من أقدمت عناصر مسل

أثناء استالمهم للرواتب في جزيرة سقطرى  المواطنين . 

ى أمام وأوضحت مصادر محلية أن عناصر مسلحة تابعة للمجلس االنتقالي ينتمون لمحافظة الضالع وصلوا إل

نود الستالم ي الهواء بينما كانت يتواجد عدد كبير من المواطنين بينهم جشركة العمقي للصرافة، وأطلقوا النار ف

 .رواتبهم

السكينة  وبحسب المصادر فإن المسلحين الدوا بالفرار بعد إطالق النار وسط استياء من قبل المواطنين وإقالق

 .في الجزيرة

 

ل بن مبارك .. سفير هادي في واشنطن ووزير خارجيته يفش
 أمام الحوثيين

 

 سلطات بن عديو تواصل حمالت
قاإلعتقاالت للطالب المحتجين في عت  

 


