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 2صفحه 

 

المجلس االنتقالي في تصاعدت هجمات القاعدة ضد قوات 

محافظة ابين خالل اليومين الماضيين بالتزامن مع تعرض وزير 

تابع لالنتقالي في عدن لمحاولة تصفية من قبل مسلحين 

 .مجهولين 

التصعيد األخير في عمليات القاعدة ضد القوات الموالية لالنتقالي 

  د انتقال مليشيات اإلصالح في مأربفي ابين، الفت لألنظار، ويؤك

التي تعد الحاضن األول للقاعدة في المحافظة إلى تغيير 

استراتيجية الحرب مع االنتقالي من المواجهات المباشرة إلى 

الحرب غير المباشرة عن طريق الحلفاء غير الملزمين باتفاق  

الرياض، ولذلك بصمات العمليات التي استهدفت قوات الحزام 

عنصراً بينهم   14قتل في أحور يوم أمس والتي أدت إلى م األمني

أربعة مواطنين كانت أولى الهجمات تالها هجوم اليوم في 

 .الوضيع

هذا التوجه لحزب اإلصالح بدأ عقب اقتحام مواطنين غاضبين قبل  

أيام قصر المعاشيق في عدن، وطردوا حكومة هادي التي يشارك 

زمة بين المجلس االنتقالي  فيها اإلصالح، يضاف الى تصاعد األ

ح في عدد من المحافظات الجنوبية، فاإلصالح يعمل وراء واإلصال 

إنهاك الجنوبين وتحديداً قوات االنتقالي باعتباره الخصم األول 

ألجندات اإلصالح في المحافظات الجنوبية، يعد حرباً غير مباشرة 

لسيطرة يقف خلفها اإلصالح إلرباك االنتقالي وإضعافه تمهيداً ل

إلصالح حربه غير المباشرة مع على المحافظة، ولذلك دشن ا

 .االنتقالي ولن تتوقف إال بتفجر الصراع مرة أخرى في نطاق ابين 

هذه الحرب التي بدأت باستهداف نقاط عسكرية في أبين سوف  

تنتقل إلى تنفيذ عمليات انغماسية داخل معسكرات االنتقالي في 

جغرافي محدد فقد تنتقل إلى عدن   الجنوب، ولن تتوقف في نطاق

لحج والضالع، كون المخطط أكبر من مجرد عمليات عابرةو . 

اليوم ظهراً، باغتت سيارتين من نوع تويوتا هايلوكس رباعية  

الدفع )دبل( وهذا النوع من السيارات تستخدمه عناصر القاعدة 

وداعش، نقطة “امريدة” الواقعة في مديرية الوضيع بمحافظة  

تقالي الجنوبي تقع في  هذه النقطة التي تتبع المجلس االن ابين، 

موقع استراتيجي ومهم وتربط بين طريق الساحل وبقية مديريات 

المنطقه الوسطى، وبشكل مفاجئ باغتت عناصر القاعدة، عناصر 

النقطة بإطالق النار المباشر، وأردوا كال من الجندي. عبدهللا بن  

سالم مطعم القيناشي بإصابة   عبدا هلل شمباء قتيالً، وأصابوا

، وسالم المحوري وعلي الشبث أيضاً بإصابات متباينة،  خطيرة

تفيد المصادر أن الجنود واجهوا هجوم القاعدة وقتلوا أحد 

المهاجمين، ولم يتم التعرف على قتيل القاعدة، وتفيد المصادر 

أيضاً إلى أن هناك العشرات من عناصر القاعدة تتبع سالم  

حماية الساحل ي أبين كلفت من قبل حزب اإلصالح بامشعناء ف

وتأمين أي شحنات سالح تصل عبر سفن تركية إلى ساحل أبين،  

ولذلك يرى مراقبون أن دوافع استهداف النقطة في الوضيع يأتي  

في إطار مساعي القاعدة لتصفية الخط الرابط بين الساحل وبقيه 

 .مناطق المديريات الوسطى

على   صل قيادات محسوبةلهجوم جاء بعد تواوجدير بالذكر أن ا

حكومة هادي مع قيادات الحزام األمني التابعة لالنتقالي في أبين  

تطالبها بتسليم النقطة جرت قبل أيام، إال أن االنتقالي في أبين  

 ..رفض تسليمها تحت كل اإلغراءات

  

س المنتهية واليته عبد ربه منصور  شّكل اقتحام »قصر معاشيق« في عدن، المقّر الرسمي لحكومة الرئي

قاسية لـ»اتفاق الرياض«، بعدما جهدت السعودية في الحفاظ عليه، بوصفه  هادي، الثالثاء الماضي، ضربة

أن هذا االتفاق احتوى، من  »نموذجها« الذي يمكن البناء عليه، بحسبها، إلحالل سالم شامل في اليمن. على

شكالية، ، فيما لم تَقِدر اإلدارة السعودية على حسم أّيٍّ من بنوده اإل األساس، عوامل الشقاق وبذور الصراع

 .مفّضلةً إرجاءها إلى ما بعد تشكيل الحكومة، لتزداد األمور تعقيداً، وتتعّمق فجوة الثقة

والي لإلمارات، والذي أُجبر على االنخراط في ما سُّميت  إزاء ذلك، وجد »المجلس االنتقالي الجنوبي«، الم

لمشاركة؛ فال رواتب العسكريين المناصفة«، نفسه عاجزاً عن تحقيق مطالب جمهوره من خالل هذه ا »حكومة

والمدنيين ُصرفت، وال سُمح بتصدير البترول من ميناء الضبّة في محافظة حضرموت أو الغاز من منشأة 

لكهرباء مدينة عدن، وال بوة بما يتيح تأمين موارد مالية، وال تّم توفير ماّدة الفيول بلحاف في محافظة ش

في األسعار. على أنه يبقى السؤال: هل أقدم أنصار »النتقالي« على ما أوقف تدهور العملة واالرتفاع الجنوبي 

 أقدموا عليه من دون ضوء أخضر إماراتي؟

اصل في ك إال بعد موافقة أبو ظبي، وهو ما يؤّشر إلى أن االختالل الحالمؤكد أن قيادات »االنتقالي« ال تتحرّ 

ع على »كعكة« جنوب اليمن، ال يفتأ يتعّمق أكثر فأكثر.  اإلماراتية، والذي يرجع إلى التناز –العالقة السعودية 

لة االستعصاء، إاّل أن السعودية ال تبدو قادرة على إيجاد حلول إزاء ذلك، خاصة بعدما وصلت األزمة إلى مرح 

السواء. وهو استعصاء يُجلّيه بوضوح موقف »االنتقالي«،  وتداَخلت فيها عوامل عّدة، داخلية وخارجية على  

ى رغم ترحيبه بالدعوة السعودية إلى الجلوس على طاولة الحوار مجّدداً، وَضع شروطاً يصعب  الذي عل

س المشاركة في معركة مأرب. وفي مقّدمة ترجيح موافقة الرياض على تلبيتها، وخصوصاً بعد رفض المجل 

ء مشاورات  كريمة للمواطنين«، و»إكمال تنفيذ اتفاق الرياض، بما في ذلك بدتلك الشروط »ضمان حياة  

تشكيل الوفد التفاوضي المشترك المنصوص عليه في االتفاق، والذي سيُعنى بتفاهمات وقف إطالق النار 

سياسية، بما يضمن حقوق الشعب الجنوبي وتطلُّعاته الوطنية والملّف اإلنساني ومشاورات العملية ال

حتجاجات لمنح حكومة المناصفة فرصة روعة«. وفي االتّجاه نفسه، أعلن »االنتقالي«، أمس، »تعليق االالمش

من أجل إيجاد معالجات جاّدة ودائمة لعدد من القضايا«، وعلى رأسها »دفع الرواتب، وتوفير الخدمات، 

ة على المتربّصين الساعين مة االقتصادية، وإصالح السياسات المالية للدولة، وتفويت الفرصومعالجة األز

 «لخلط األوراق وإثارة الفوضى

اجلنوب اليوم يكشف ما وراء هجوم اجلمعة الذي استهدف آخر معاقل االنتقايل  
 يف الوضيع بأبي 

قتل وجرح عدد من قوات الحزام األمني التابعين للمجلس االنتقالي الجنوبي التابع لإلمارات في أبين جنوب 

مسلحون من تنظيم القاعدة الموالي لإلصالح ظهر اليوم الجمعة البالد إثر هجوم شنه . 

ة للحزام األمني في  وقالت مصادر مطلعة إن مسلحين يتبعون تنظيم القاعدة شنوا هجوماً على نقطة أمنية تابع

يس  مديرية الوضيع في نقطة )امريدة( التي تعد آخر نقطة أمنية تابعة لالنتقالي في مديرية الوضيع معقل الرئ

 .هادي المقيم بشكل دائم في الرياض

وحسب المصادر فإن المهاجمين من عناصر القاعدة كانوا على متن سيارة هايلوكس حيث قدمت السيارة من 

ي إلى المديرية واشتبكوا على الفور مع أفراد النقطة التابعة لالنتقالي ما أدى إلى مقتل أحد افراد  الطريق المؤد

 بن عبدهللا شمباء” وجرح كالً من “سالم مطعم القيناشي وسالم محروق المحوري النقطة ويدعى “عبدهللا

اعدة شخص واحد لم يتم  قتل من المهاجمين من عناصر الق  وعلي الشبث” وجميعهم في حالة خطرة، بينما

 .التعرف على هويته حتى اآلن

دي في التنظيم والمعروف بانتمائه  ونشطت مؤخراً في أبين مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة تتبع القيا

المعلومات األولية فإن مهمة مجموعة امشعناء تأمين الساحل بهدف   لحزب اإلصالح “سالم امشعناء” وبحسب

ية التي تصل إلى سواحل أبين والتي يعتقد أنها تقوم بنقل إمدادات السالح لقوات اإلصالح حماية السفن الترك

االنتقالي الجنوبيفي الجنوب لمواجهة قوات المجلس  . 

وحسب مصادر موثوقة فإن من مهام هذه المجموعة المسلحة تصفية الخط الرابط بين الساحل وبقية مناطق 

مصادر إن هذا الهدف لن يتحقق لمقاتلي القاعدة إال بالتخلص من النقطة المديريات الوسطى ألبين، وتقول ال

 .التابعة لالنتقالي في الوضيع بمنطقة )امريدة(

وكشفت المصادر أنه جرى في وقت سابق مساومة بين قوات هادي وقوات الحزام األمني في أبين لتسليم هذه  

ض إغراءات مالية عليها، وهو ما اضطر قوات  النقطة لقوات هادي إال أن قوات االنتقالي رفضت رغم عر

القاعدة هادي في نهاية األمر إلى تصفية أفراد النقطة باستخدام عناصر من  . 

« ك بشروطه: الشرخ السعودي  
ّ
   اإلماراتي   –االنتقايل« متمس

ّ
ع يتوس  

 

حرب اهلجمات املباغتة.. اإلصالح يستعي  
 حبلفائه يف أبي ملهامجة االنتقايل 
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أبدى المجلس االنتقالي الجنوبي تراجعاً مهيناً ومذالً ألبناء  

الجنوب واألوضاع المعيشية المأساوية والمنهارة التي 

 .يعيشها المواطن الجنوبي

هذا التراجع جاء أمام المملكة السعودية التي حركت أوراقها  

الدموية لتهديد االنتقالي، حيث اكد مراقبون إن استهداف  

ير التابع لالنتقالي د. ناصر الوالي وزير الخدمة المدنية الوز

ومحاولة اغتياله، وكذا استهداف نقطة أمنية لالنتقالي في  

قوات المجلس كانت   من أفراد 20والتسبب بمقتل نحو  أبين

بمثابة رسائل دموية قصدت بها الرياض تهديد االنتقالي  

 .ودفعه للرضوخ واالستسالم

انعكس على حالة  يرى المراقبون إنه استسالم االنتقالي 

االتفاق التي دفع بها االنتقالي مع الهيئة العسكرية الجنوبية 

  التي تتبنى االحتجاجات والمظاهرات في عدن وتفاعلت معها

قوى ومكونات جنوبية شعبية وسياسية مختلفة وفي مدن 

جنوبية أخرى، بسبب انهيار الوضع المعيشي وفشل حكومة  

 .هادي

ئم بأعمال رئيس المجلس االنتقالي ناصر قى القاحيث الت

الخبجي بقيادة الهيئة العسكرية العليا للجيش واألمن 

د  الجنوبي التي يقودها اللواء صالح زنقل، وبموجب ما ور

في بالغ صحفي عن اللقاء، فقد اتفق الجانبان على تعليق 

االحتجاجات بحجة “منح فرصة لحكومة المناصفة من أجل  

لجات جادة ودائمة وفي مقدمتها دفع الرواتب إيجاد معا

وتوفير الخدمات ومعالجة األزمة االقتصادية وإصالح 

وتفويت الفرصة على المتربصين   السياسات المالية للدولة

اعين لخلط األوراق وإثارة الفوضى” حسب ما ورد في الس

 .البالغ الذي نشره االنتقالي الجنوبي

أفق للتطورات األخيرة وال  ويؤكد مراقبون بأنه ال يوجد أي

رات تقود إلى أنها ستفضي إلى اتفاق ينهي األزمة،  مؤش

فاالنتقالي الجنوبي سبق أن أعلن وقوفه إلى جانب 

مطالبهم، وفي المقابل فإن تلك المحتجين، وأعلن تبنيه 

يكمن تحقيقها بيد  –وهي حقوقية ومشروعة   –المطالب 

تصادية لحكومة  السعودية التي ترفض تقديم مساعدات اق

هادي إال بعد تنفيذ االنتقالي بنود اتفاق الرياض التي تقضي  

ية وضم  بانسحاب قواته من عدن وبقية المناطق الجنوب

لداخلية التابعين لحكومة هادي  مسلحيه إلى قوات الدفاع وا

ويسيطر عليها اإلصالح، وهو ما يعني أن األزمة ستظل 

تقالي الجنوبي عن قائمة إال في حال تراجع المجلس االن

وعوده وتهديداته بعدم التفريط بالمكاسب التي حققها  

ف من  جغرافياً وعسكرياً في الجنوب، وخسر ألجلها اآلال 

ثة الماضيةعناصره على مدى األعوام الثال . 

باإلضافة إلى أن قبول االنتقالي بشروط السعودية يعني  

اراتية القضاء نهائياً على أي وجود أو تأثير أو هيمنة إم 

جنوب اليمن، ويبقي الجنوب اليمني حظيرة خلفية تحت 

 .التصرف والتحكم السعودي المنفرد

  

 من جديد يقتل العشرات بوحشية من أبناء المحافظات الجنوبية بغارات سعودية خاطئة في جبهات مأرب ،

فيها منذ قرابة الشهر ، تستهدف وكالعادة التي اعتادت عليها تلك الجبهات منذ تحشيد أبناء الجنوب وإدخالهم 

ي عناصر تابعة لمليشيات اإلصالح ، جرائم التصفيات بالطيران الطائرات السعودية مجاميع جنوبية تخلوا من أ

لتصاعد ، ولم تتوقف وهو ما يؤكد فرضية السعودي التي أودت بحياة العشرات من أبناء الجنوب اخذت با

تبرهم خصومة في الجنوبوقوف حزب اإلصالح وراء استهداف ما يع  . 

فجر اليوم وبعد أيام من سقوط العشرات من أبناء بيحان وابين في معسكر قريب من قرية االشراف شمال 

من أبناء ابين اللذين تم  غرب مارب بغارات للطيران السعودي ، استهدف الطيران ذاته مجاميع للعشرات

ت منهم إلى جثث متفحمة ويصيب أخرين ، الهجوم األخير استقطابهم تحت االغراءات المالية ، ليحول العشرا

ن اليوم استهدفهم في مناطق بعيدة عن المواجهات ، وكان االستهداف دقيق وهو ما  الذي استهدف أبناء ابي

يقة عن مكان تجمعهم ، ولكن تلك االحداثيات رفعت من مليشيات يؤكد ان الطيران السعودي تلقى احداثيات دق

عناصرها ،  تي لم يكن يتواجد اياً من عناصرها في مكان االستهداف ولم تفقد أي عنصر من  حزب اإلصالح ال

هذه الغارات التي تكررت ضد أبناء الجنوب ابتداء من استهداف كتيبة كاملة في وادي نخال قبل شهر ومقتل  

حمراء وهجوم اخر  منها مروراً باستهداف العشرات من أبناء ابين وشبوة ولحج في محيط الطلعة الالعشرات 

جبهتي الكسارة والمشجع ، اثارت ردود أفعال   طالهم في البلق القبلي وغارة استهدفتهم في الزور وكذلك في

ح يقود مؤامرة دموية  ساخطة لدى الناشطين الجنوبين على مواقع التواصل االجتماعي ، وأكدت أن اإلصال

ك ان تلك الغارات وكأنها متخصصة بالجنوبين جبانة ضد أبناء المحافظات الجنوبية ، والدليل على ذل

ع لمليشيات اإلصالح في مختلف جبهات مارب ألي استهداف طيلة األشهر ومواقعهم ولم يتعرض أي موقع تاب

 . الماضية

السعودي،يعيد نفس السيناريو الذي تعرض له أبناء قبائل  تصاعد استهداف أبناء الجنوب بغارات للطيران

المحافظة إلى جانب مليشيات اإلصالح قبل عدة اشهر بطلب من قائد القوات السعودية في  مارب اللذين قاتلوا

عبدالرحمن الشهراني ، فمخاوف اإلصالح من تحقيق أبناء القبائل أي انتصار في جبهات مارب خشية  

ربي بناء  دية مستقبالً ، تسببت بمقتل العشرات منهم بغارات جوية للطيران السعودي الح مطالبهم بمكاسب ما 

ـ ضد المسلحين القبليين من أبناء  على إحداثيات ترفع من مليشيات اإلصالح داخل غرف العمليات في مأرب

حالف في جبهات محيط المحافظة ، والمالحظ أن استهداف أبناء القبائل الماربية اللذين يقاتلون إلى جانب الت

كة ، وهو ما يؤكد ان الغارات الخاطئة التي ارتفع مارب تراجعت الى الصفر بعد دخول أبناء الجنوب في المعر

ء المحافظات الجنوبية، دفعت وزارة دفاع هادي الى التعميم بعدم نشر أي اخبار ضحايا الى المئات من أبنا

 يغادر أبناء الجنوب المعركة ، وهو تعميم يهدف الى التعمتيم عن على الغارات الخاطئة ، والتكتم عليها حتى ال

بناء الجنوب من حرب استنزاف قصوي في جبهات مارب الشماليةمايحدث ال . 

 
 
 
 
 

 اإلنتقايل يتسبب بأزمة وقود خانقة يف سقطرى 
 .تسببت قوات االنتقالي الجنوبي اليوم الجمعة بأزمة مشتقات نفطية في جزيرة سقطرى

لس االنتقالي للمحطات  در محلية أن أزمة المشتقات النفطية تجددت في سقطرى بعد إغالق المجوقالت مصا 

 .الرسمية

وكشفت المصادر عن محاوالت لمحطة أدنوك اإلماراتية لممارسة االحتكار ورفع أسعار المشتقات النفطية في  

 .الجزيرة

ء احتكار المحطة اإلماراتية لبيع المشتقات جرا وشهدت األرخبيل الفترة الماضية أزمة مشتقات نفطية خانقة 

بوالنفطية في العاصمة حدي . 

بسلسلة من األزمات المعيشية التي أرهقت أبناء   وتسبب االنتقالي الجنوبي منذ سيطرته على سقطرى

 .الجزيرة

مأرب .. الغارات اجلوية اخلاطئة تستهدف أبناء اجلنوب فقط , من  
ؤامرة ؟ يقف وراء امل   

 

االنتقايل يطأطئ رأسه للرياض بعد  
نوب ديده بهجومي داميي يف اجل ته   
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دعا الشيخ القبلي لحمر بن علي لسود العولقي اليوم  

الخميس, قبائل شبوة للتصعيد ضد حزب اإلصالح في  

 .المحافظة

, حزب واتهم الشيخ العولقي في تصريحات إعالمية 

ا وتسخيرها  اإلصالح بنهب ثروات شبوة والعبث به

 .لصالحه

ر  وقال العولقي أن ا لسلطة المحلية التي يديرها اإلصالح تُبّرِ

نهبها إليرادات المحافظة بافتتاح المشاريع التنموية 

 .الوهمية

وأضاف العولقي بينما شبوة وأبناءها يعانون من الموت  

المجاالت الخدمية والتنموية،   البطيء والشلل التام في كافة

 .تواصل ميليشيات اإلصالح نهب ثرواتهم

جميع أطياف المحافظة إلى الخروج ودعا العولقي 

بتظاهرات سلمية للمطالبة بتوفير الخدمات وصرف 

 .المرتبات، وإيجاد حلول جذرية للملف االقتصادي

كما اتهم العولقي ,السلطة المحلية ومسلحي اإلصالح 

قمع واالعتقاالت واالختطافات لترويع أبناء بممارسة ال

محذَّرا من استمرار تلك ا بحقوقهم شبوة كي ال يطالبو

 .االنتهاكات

وتشهد المحافظات الجنوبية احتجاجات شعبية غاضبة ضد 

حكومة هادي واالنتقالي والمطالبة بتحسين الخدمات ووقف  

انهيار العملة والتي امتدت إلى لحج وعدن وحضرموت  

وأبينولحج  . 

السعودية تعترف بقصف مصفاة 
 أرامكو بطائرات مسيرة

اعترفت السعودية بتعرض منشآت ارامكو في الرياض  

 .بطائرات مسيرة

وقالت وزارة الطاقة السعودية أن مصفاة الرياض تعرضت  

نجم عنه حريق  لقصف بالطيران المسير  . 

مشيرة إلى ان   وزعمت أن السلطات سيطرت على الحريق ,

دف المملكة وحدها بل أمن داف أرامكو ال تستهاسته

 .واستقرار إمدادات الطاقة بالعالم

وناشدت دول العالم للوقوف ضد ما وصفته باالعتداءات  

 .والتصدي للجهات التي تنفذها أو تدعمها

وكانت قوات صنعاء أعلنت اليوم الجمعة ، تنفيذ عملية 

  ارامكو السعودية فيهجومية كبيرة استهدفت شركة 

 .الرياض

وقال متحدث قوات صنعاء العميد يحيى سريع أن سالح  

الجو المسير نفذ عملية السادس من شعبان بست طائرات 

مسيرة استهدفت شركة ارامكو في الرياض وحققت هدفها  

 .بدقة عالية

  

 

ن  كشف مصدر سياسي رفيع في عدن، في تصريح خاص للجنوب اليوم، عن أن األحداث التي شهدتها عد

المجلس   مؤخراً وأدت القتحام المتظاهرين قصر معاشيق وطرد مسؤولي الحكومة من القصر، وقف خلفها

رياض في عدن بهدف  االنتقالي الجنوبي مستغالً تصاعد الغضب الشعبي المتزايد ضد األطراف المعنية باتفاق ال

نتقالياالنتقام من اإلجراءات السعودية التي تم اتخاذها مؤخراً بحق قوات اال . 

وقال المصدر الذي رفض كشف هويته أن السعودية قامت مؤخراً بقطع التغذية اليومية المقررة لقوات 

 .االنتقالي

معبراً عن موقف سعودي عقابي ضد  وأشار المصدر أن االنتقالي ربما يكون قد اعتبر هذا اإلجراء السعودي

الفتاً إلى أن هناك اعتقاد سائد لدى االنتقالي بأن المجلس الذي رفض أن يكون أداة بيد اإلصالح في الجنوب، 

رار انحيازها وتناغم أهدافها مع حزب اإلصالح ضد الجنوبالسعودية كشفت بهذا اإلجراء عن استم . 

احتجاجات الشارع الغاضب والدفع بعناصره القتحام قصر معاشيق جاء وقال المصدر إن دفع االنتقالي لتصعيد 

دية وما قامت به مؤخراً، مشيراً إلى أن هذا التحرك من االنتقالي لم يكن ليحدث لوال في سياق الرد على السعو

ل المجلس على الضوء األخضر من اإلمارات التي تبين توسع الشرخ بينها وبين السعوديةحصو . 

ما  لمصدر أن يدفع االنتقالي الجنوبي في قادم األيام نحو السيطرة على موارد الجنوب لتعويضكما توقع ا

كومة هادي واإلصالح  خسره من قطع السعودية تغذية قواته، مشيراً إلى أن دفع االنتقالي لناشطيه التهام ح

طرة على موارد الجنوب  والسعودية بسرقة نفط شبوة وحضرموت يأتي في سياق التمهيد لبدء تنفيذ خطة السي

 .تحت غطاء االحتجاجات الشعبية

 

 

  

 
 
 
 
 

مأرب سائر اجلنوبية يف جبهات  خيانة اإلصالح تضاعف اخل   

التي دخلت المعركة قيل يومين خالل المعارك التي دارت في  قُتل العشرات من التعزيزات العسكرية الجنوبيه

 .المشجع في جبهة صرواح

وقالت مصادر جنوبية في مأرب ان خيانة اإلصالح يضاعف خسائر الجنوبين في جبهات مارب يوما بعد واخر  

ط فيها أكثر اليوم للعشرات من المقاتلين القادميين من لحج وأبين في معركة المشجع التي سق  ،واصفا ماحدث

موقع عسكري تحت سيطرة الحوثيين ، بالخيانة العظمى التي تدفع كل أبناء الجنوب لإلنسحاب من   17من 

هار القوات جبهات مـأرب والعودة إلى الجنوب ، معتبراً جبهات مأرب بجبهات تصفيات الجنوبين و‘ض 

 .الجنوبية بشكل ضعيف

تلهم بمختلف األساليب تحت شماعة الحربولفت إلى أن مايحدث متاجرة بدماء الجنوبين وق . 

وفي جبهة مراد تنكرت مليشيات حزب اإلصالح للمقاتلين الجنوبين وتم طمس أسمائهم من كشوفات القوات  

تحقاتهم اليومية واألسبوعية والمكافئات التي قدمتها المشتركة ، وتم التعامل معهم بقسوة بسبب مطالبتهم بمس

اضيين لكل المقاتلين في جبهات مأربالسعودية خالل اليومين الم . 

مليون لاير يمني، على المرتزقة الموالين لها،   400إن السعودية قامت منذ يومين، بتوزيع   وقالت المصادر

بهات جبل مراد جنوب مأرب ، واستحوذ عليها بحيبح  وقادة الفصائل المسلحة الجنوبية التابعة لها في ج

لوقف القتال في جبهتي األوشال وآل األحمد والجوبة، وأن سخط كبير يدور  رافضاً اعتماد الجنوبين مما دفع 

في أوساط المقاتليين الجنوبين الذين هددوا باالنسحاب ، فتم تحذيرهم من ترك مواقعهم للحوثيين وهددت  

اجراءات رادعةمليشيات اإلصالح ب . 

 

مصدر سياسي رفيع: أحداث عدن األخرية دفع بها االنتقايل  
 انتقامًا من السعودية هلذا السبب 

 

مشائخ شبوة يدعون إىل تظاهارات  
 واسعة ضد حكومة هادي 
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في الوقت الذي تشهده محافظة شبوه والمحافظات الجنوبية 

تردي في الوضع االقتصادي والمعيشي وانهيار في 

شبوة  الخدمات وقطع للرواتب تواصل مليشيات اإلصالح في 

فرض إتاوات مالية على مالكي المحالت التجارية بُحجة 

 .دعم قواتها في جبهات مأرب

حلية أن سلطات بن عديو فرضت إتاوات  مصادر موافادت 

بالقوة , مشيرة إلى أن السلطات هددت    مالية على التجار

التجار باالعتقال في حال لم يسلموا المبالغ المالية 

عناصرها في مأربالمفروضة عليهم بحجة رفد  . 

ودعا تجار المحافظة حكومة هادي إلى إيقاف تلك 

مضاعفة الوضع االقتصادي  الممارسات التي من شأنها 

لمحافظات  والمعيشي السيئ الذي يُعاني منه المواطنون في ا 

أعوام 5الجنوبية منذ  . 

ويتوقع مراقبون اندالع احتجاجات شعبية في شبوه للتنديد 

الخدمات وانهيار العملة وإيقاف النهب المستمر  بتردي 

 .لمليشيات اإلصالح لثروات المحافظة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 توحد  جنوبي : ال محلل عسكري
شراكة بين الجنوب والتحالف  

 وإنما تبعية وارتزاق 

قال المحلل العسكري، خالد النسي، أن العالقة بين  

المكونات والقوى السياسية الجنوبية بالتحالف عالقة تبعية  

 .وارتزاق بحسب وصفه

وأوضح النسي في تغريدة له على “تويتر”، إن أبناء 

وا مجرد تابعين للتحالف في المحافظات الجنوبية أصبح

 .تحقيق أهدافه

وأضاف النسي :” تركنا أهدافنا لهذا أصبحنا اليوم ال دولة  

 .”وال حقوق

وتابع بقوله :“أي شراكة مع التحالف يجب أن يحقق 

 .”أهدافي أوال”، واصفا هده العالقة بقوله “تبعية وارتزاق

 

 

  

 

شعبي ضدها وضد التحالف  مة هادي بعد تصاعد الغضب الرغم الوضع السياسي الخطير الذي تعيشه حكو

واالنتقالي معاً، إال أن الحكومة لم تعر هذه الحالة أي اهتمام يتناسب مع حجم الحدث وخطورته على المستقبل 

السياسي التفاق الرياض على األقل، بل ذهبت الحكومة إلى االكتفاء بإصدار تصريحات إعالمية وبيانات 

ا التجويعية ضد أبناء الجنوب في سبيل تحقيق مكاسبها في تؤكد أنها ماضية في سياسته سياسية، وكأنها

 .الصراع مع خصومها في الجنوب الذين يتصدرهم المجلس االنتقالي الجنوبي

وكانت تصريحات وتبريرات حكومة هادي لما حدث في عدن أمس الثالثاء، بمثابة رسائل استفزاز للجنوبيين 

التي رمت فيها النهاية بفشلها فوق الحوثيين، بل إنها أصّرت   حسب ما كانت تريده الحكومة أكثر منها مهدئات

على تكرس فكرة أن الوضع االقتصادي المستمر في االنهيار سيبقى قائماً، رابطة توقف ذلك االنهيار بتنفيذ  

واضحة مفادها أنه ال حل بقية بنود اتفاق الرياض والسماح لها ولقوات هادي بالعودة إلى عدن، وهي رسالة 

الجنوب إال بانسحاب المجلس االنتقالي الجنوبيفي  . 

رسالة كهذه اعتبرها ناشطون جنوبيون ومراقبون سياسيون معنيون باألمر بأنها تؤكد أن حكومة هادي لن  

، وهو  مكون جنوبي معارض لها تقبل بالتعايش مع المجلس االنتقالي الجنوبي ولن تقبل بالتعايش أيضاً مع أي

تفاق الرياض كان مجرد قبوالً ظاهرياً فقط في حين ستظل حكومة هادي أو من يتحكمون ما يعني أن قبولها با

بمجريات األحداث ومن يملكون القرار يعملون على محاربة خصومهم )شركائهم الحاليين في الحكومة( من 

لخصوم إال  تطال النخبة السياسية لدى اتحت الطاولة وبأساليب ووسائل تمس في معظمها عامة المواطنين وال 

 .فيما ندر

كاذبون.. بهذا التوصيف علق ناشطون جنوبيون على تصريحات حكومة هادي وكبار مسؤوليها تعليقاً على 

مارس، مشيرين إلى أن الحكومة ستظل تكذب وتكذب وتكذب وأن هادي ومسؤوليه  16أحداث الثالثاء  

وحتى اليوم  يمارسون هذا الكذب منذ بداية الحرب . 

إلى أن ممارسات حكومة هادي وفسادها وتالعبها بقوت الشعب يتكرر من حكومة إلى أخرى،  ولفت الناشطون

وأن الحكومة األخيرة تدرك تماماً أنها مجرد غطاء لمن يتحكمون بالقرار الفعلي وأن رئيس الحكومة معين 

لجابرعبدالملك ليس أكثر من مجرد سكرتير للسفير السعودي محمد ا  . 

سم المشهد الجنوبي، يقول مراقبون إن الفرصة سانحة أمام المكونات الجنوبية الثورية إزاء الوضع الذي ير

سنوات من الحرب أن مهمته  6النتزاع قرارها وقرار الجنوب من يد التحالف السعودي اإلماراتي الذي أثبتت 

اً بين مختلف عات واالقتتال الداخلي قائمفي المناطق الخاضعة لسيطرته “المحررة” أن يبقي على الصرا

األطراف وضمان عدم وصول أي منطقة إلى أي استقرار في أي مستوى أكان السياسي أو العسكري أو 

 .االقتصادي

 

 

اجلنوب اليوم يرصد حالة الشارع اجلنوبي بعد تصرحيات حكومة  
 هادي.. يكذبون 

 

صالح يستمر يف فرض إتاوات على أبناء  اإل 
 شبوه لدعم مليشياته يف مأرب 
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أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، يوم أمس، أن  

السعودية قدَّمت طلباً لشراء طائرات مسيّرة مسلّحة تركية 

الذي تُضاعف فيه أنقرة  لصنع. إعالٌن يأتي في الوقتا

بوادر االنفتاح حيال الرياض وحلفائها بعد سنوات من 

، عندما اصطفّت تركيا إلى  2017التوتُّر الذي بدأ في عام  

جانب حليفتها، قطر، في النزاع الخليجي، واشتّد في أعقاب 

ة اغتيال جمال خاشقجي في قنصلية بالده في إسطنبول نهاي

ر 2018عام  إلى رغبةٍّ في »تصحيح« مسار . وفي ما يؤّشِ

العالقات، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش 

أوغلو، األسبوع الماضي، أن »ال سبب لكي ال تتحّسن 

 .«عالقاتنا مع السعودية

وتثير الطائرات المسيّرة التركية اهتماماً متزايداً من بعض 

 ال سيّما بعدما أثبتت أخيراً الدول والخبراء العسكريين، و

فعاليّتها في عدة نزاعات، وخصوصاً في ليبيا وسوريا 

وناغورنو قره باغ. ففي ليبيا، سمحت المسيّرات التي  

نشرتها تركيا بوقف هجوم اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي 

كانت قّواته تنتصر، العام الماضي، على قّوات حكومة 

 .طرابلس المدعومة من أنقرة

جلنوب وتفر  حكومة هادي تستفز أبناء ا 
 للسعودية حتت جنج الظالم 

هربت القوات السعودية في عدن حكومة معين عبدالملك  

 .إلى الرياض

عملية التهريب المهينة التي بدأت عبر البحر عندما وفرت  

القوات السعودية في المدينة زوارق لتهريب معين عبدالملك  

لى مقر قيادة التحالف في ورفاقه، لتنقل رئيس الحكومة إ

تواهي، قبل ان تقوم بتهريبه هو وعدد من وزرائه إلى ال

مطار عدن إلجالئهم للرياض، ورغم الخزي والعار الذي  

لحق بحكومة المناصفة جراء إخراجها من قبل الشعب من 

داخل القصر الرئاسي بعدن بالقوة، لكنها ردت على ما حدث  

وب اللذين حاولوا إيصال لها بلغة استفزازية ألبناء الجن

اتهم لها بمختلف الوسائل السلمية فتجاهلت كل أصو

 .النداءات والمناشدات طيلة أكثر من شهر

استفزاز معين عبدالملك ألبناء الجنوب واعتبار ما حدث  

لحكومته من إهانه شعبية عمالً تخريباً، اعتبره مراقبون 

ال  ردة فعل غير مسؤولة من رئيس حكومة غير مسؤول، إ

طفي نيران الغضب الجنوبي  أن تلك االستفزازات لن ت

المتصاعد ضد تردي األوضاع االقتصادية والمعيشية  

وارتفاع الدوالر وارتفاع أسعار المواد الغذائية واألساسية  

 .في السوق بما ضاعف معاناة المواطن الجنوبي

كل ما استطاعت فعله تلك الحكومة رفع تقرير للقيادة  

تمرد واالنقالب مت فيه المواطن واتهمته بالالسعودية جرّ 

على الشرعية التي لم تستجب لمطالبهم المشروعة، وشكت 

للسعودية ما تعرضت له من إهانة شعبية، فأصدرت 

الرياض بياناً قالت فيه إن ما حدث غير مشروع وتجاهلت  

أسباب الغضب الشعبي ولم تتحدث عن أي حلول، وهو ما  

تستجب ث بأي معاناة لليمنيين ولم يؤكد أن الرياض لم تكتر

ألي مطالب كونها المسؤول األول عن معاناة المحافظات  

الجنوبية، فالمملكة التي وعدت حكومة هادي بدعم غير 

محدود تنصلت عن وعودها واتجهت إلى ضرب ماتبقى من 

حيوية لالقتصاد تحت ذريعة الفساد الذي طال الوديعة 

نالسعودية خالل العامين الماضيي . 

 

تقدُّمها في جبهات محيط مدينة مأرب، متّبعةً تكتيكاً عسكرياً جديداً، يتواءم مع تواصل قوات صنعاء  

ظروف المعركة وطبيعة التضاريس هناك. إذ تمضي في إنهاك قوات الرئيس المنتهية واليته، عبد ربه منصور 

غم فشل  م مسارها من محورين. وعلى رهادي، في جبهة الطلعة الحمراء شرقي صرواح ومحيطها، والتي تحك

طيران التحالف السعودي ــــ اإلماراتي، الذي َكثّف غاراته إلى أعلى مستوى، في وقف تقدُّم الجيش و«اللجان  

بيرقدار« التركية، خالل اليومين الماضيين، المعركة، من  الشعبية« في معظم جبهات مأرب، دخلت طائرات »

مسارها دون أن تُغيّر هي األخرى في . 

لفائتة، لم تهدأ الجبهات الغربية والشمالية الغربية لمدينة مأرب، حيث اشتّدت المواجهات  وعلى مدى األيام ا

من شرق منطقة الكسارة ووادي العطيف التابع لمنطقة المشجع، إلى محيط الطلعة الحمراء وسط صرواح، 

نوب جبهة صرواح  قرية الروضة الواقعة أقصى جوصوالً إلى الجهة الغربية القريبة من عرم سّد مأرب، وإلى 

في الجبهة الشمالية الغربية للمدينة. وبعدما تمّكنت قوات صنعاء، األحد، من السيطرة على عدد من المواقع  

العسكرية المهّمة جنوبي سلسلة جبال البلق الِقْبلي المطلّة على عرم سّد مأرب، تَقّدمت من منطقتَي األراك 

رب من منطقة الفلج، على الخّط الرابط بين محافظتَي مأرب  ه قرية الروضة الواقعة بالقوالحماجرة باتجا

وشبوة. وبهذا، يكون الجيش و«اللجان« قد بدآ عملية فصل الجبهة الغربية الشمالية عن الجبهة الجنوبية 

ية التي تُعّد التي تشمل جبل مراد ومناطق مراد. وبعد مواجهات عنيفة شهدتها منطقة العطيف االستراتيج

هة المشجع غربي المدينة، تمّكنت قوات صنعاء، أمس، من السيطرة على كامل المنطقة المذكورة.  امتداداً لجب

وأكدت مصادر قبلية، لـ«األخبار«، أن قوات هادي والميليشيات المساندة لها فقدت منطقة العطيف القريبة من 

ر إلى أن تلك القوات فّرت  منذ أسبوعين. وأشارت المصادالطلعة الحمراء، والتي تجري حولها معارك عنيفة 

من مواقعها، ُمخلّفة وراءها قتلى وأسلحة ثقيلة ومتوّسطة. وأوضحت أن سقوط »العطيف« يمّهد الطريق 

للسيطرة على الطلعة الحمراء وبقية الحاميات المتبقيّة غربي المدينة، كون الجيش و«اللجان« نقال المعركة  

مس، إلى منطقة ذات الراء رسمياً، مساء أ . 

سّجلت مصادر محلية فرار عناصر من قوات هادي وآخرين من تنظيم »القاعدة« إلى مخيّمات النازحين في  و

وادي نخال ومنطقة ذات الراء واالحتماء بها، محذّرة من أن قيامهم بشّق الخنادق وبناء المتاريس في محيط  

لطات حزب »اإلصالح« في مأرب ذلك وسط اتهامات حقوقية لس المخيّمات يُعّرض حياة اآلالف للخطر. يأتي

برفض طلب الوحدة التنفيذية لمخيّمات النازحين نقل المخيّمات الواقعة بالقرب من خطوط التماس غرب  

المدينة، إلى مكان آمن. ورّداً على قيام قوات هادي بإنشاء معسكرات بالقرب من مواقع المدنيين والنازحين، 

ف الجيش و«اللجان« مجاميع لقوات هادي في منطقة الرميلة كورقة ضغط على صنعاء، استهدالستخدامهم 

في عزلة األشراف غرب المدينة بصاروخ قصير المدى، موقعَين قتلى وجرحى في صفوفها. وكانت قوات  

« صنعاء قد حّولت، خالل األيام الماضية، محيط الطلعة الحمراء إلى بؤرة استنزاف لعناصر »القاعدة 

طّرفة التي ُحشدت من مختلف أرجاء اليمن للقتال في مأرب، لتُضحي »الطلعة«  و«داعش« والميليشيات المت

تحت رحمة نيرانها من محورين. ومع سقوط منطقة العطيف، يكون الجيش و«اللجان« قد وضعا »الطلعة«  

 .االستراتيجية تحت الحصار من ثالثة اتجاهات، تمهيداً لتحريرها

»القاعدة« ضابطاً سعودياً رفيعاً، مساء االثنين، من أحد   اصر محسوبون علىت، اختطف عنفي هذا الوق

فنادق مدينة مأرب، واقتادوه إلى جهة مجهولة، على خلفية تنصُّل الرياض من دفع ماليين الرياالت، التي 

دراج قائد عسكري سبق لها أن التزمت بها لـ«القاعدة« مطلع العام الجاري، وذلك بعد قيام التنظيم باست

إلى وادي عبيدة، واعتقاله بتهمة تقديم معلومات للجانب األميركي، والمطالبة بفدية سعودية  سعودي كبير

إلطالق سراحه. وعلى رغم أن السعودية َحّولت جبهات مأرب إلى مسرح قتالي مفتوح للعناصر اإلرهابية، إاّل 

رةً إنذارهاساعة للبحث عن الضابط ا 24أنها أمهلت قوات هادي  بأن قائداً عسكرياً تابعاً  لمختَطف، ُمبّرِ

لـ«اإلصالح« استَدرج الضابط السعودي المختَطف إلى فندق بلقيس. وهاجمت طائرة أميركية من دون طيار،  

أمس، مجاميع من »القاعدة« في محطة دحبيل النفطية في حّي النسيم عند المدخل الشرقي للمدينة، وهو ما  

موتّرض الضابط السعودي لخطر المن شأنه أن يُع . 

 أرسل »اإلصالح« عّدة شاحنات إلى مدينة سيئون لنقل المقاتلين القادمين من سوريا 

وبعد أسبوع من دعوة زعيم تنظيم »داعش«، السعودي الجنسية عبد هللا المحيسني، مقاتلي التنظيمات 

علومات عن قرب ل في مدينة مأرب، تردَّدت ماإلرهابية المدعومة من الجانب التركي في سوريا، إلى القتا

وصول دفعة من أولئك المقاتلين. ووفقاً لمصادر مّطلعة، فإن حزب »اإلصالح«، الذي يسيطر على مدينة 

سيئون في وادي حضرموت ويتحّكم بالمطار المدني فيها، بعث بعّدة شاحنات إلى هناك الستقبال القادمين من 

م عبر طائرات شحن عسكرية سعودية خالل  ي، فيما من الُمتوقّع وصولهسوريا بتنسيق سعودي ــــ ترك

 .اليومين المقبلَين، لينضمّوا إلى ميليشيات »القاعدة« و«داعش« في مأرب

، وفي سياق محاوالتها وقف تقدُّم قوات صنعاء، تُجري حكومة هادي ترتيبات الستضافة النّواب   على خّط موازٍّ

ط الدولية لوقف تحرير المدينة، بعد سيطرة الجيش  بالتوازي مع استمرار الضغو  الموالين لها في مدينة مأرب،

من مساحة المحافظة %90و«اللجان«، خالل الفترة الماضية، على قرابة  . 

 إردوغان يؤّكد طلَب السعودية مسيّرات تركية

 

قريباً   يصلون  إدلب   من   ومقاتلون   …صحيفة : »بريقدار« تدخل املعركة   
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بذريعة األعمال اإلنسانية وتحت هذا الغطاء المطاطي تعمل 

نتها على أهم المناطق ى بسط سيطرتها ونفوذها وهيماإلمارات عل

االستراتيجية في اليمن، وهي جزيرة سقطرى وبقية جزر 

 .األرخبيل الواقعة على المحيط الهندي جنوب البالد

وفي الوقت الذي يشهد الشارع الجنوبي انتفاضة عارمة ضد 

التحالف السعودي اإلماراتي وحكومة هادي والمجلس االنتقالي  

لخدمات المعيشية وارتفاع األسعار لجنوبي أيضاً بسبب انهيار اا

وانعدام المشتقات النفطية وانقطاع الرواتب، تستغل أبوظبي 

انشغال الشارع الجنوبي بهذه التطورات، لتعمل على تكريس 

تواجدها وتحقيق تقدمات ملموسة على األرض في إطار 

الذي يرمي  مشروعها المشترك مع إسرائيل في جزيرة سقطرى و

يرة وتحويل بعض المواقع فيها إلى منصات  للسيطرة على الجز

استخبارية وعسكرية مشتركة لفرض السيطرة والهيمنة على  

خليج عدن وخط المالحة الدولية العابر من المحيط الهندي 

 .وصوالً إلى فرض السيطرة على باب المندب

حيث كشفت مصادر محلية في سقطرى عن استقدام مؤسسة  

منها أبوظبي غطاًء تحت  يفة، وهي المؤسسة التي تتخذخل

عناوين إنسانية لتمرير مخططاتها ومهامها االستخبارية غير  

 .المعلنة في الجزيرة، ضباط استخبارات إسرائيليين 

وحسب المصادر فإن الضباط اإلسرائيليين وصلوا برفقة ضباط  

 .إماراتيين ودخلوا سقطرى باسم مؤسسة خليفة

إلمارات لتحويل  ك تحركات حثيثة لادر أن هناوتكشف المص

جزيرة درسة وهي إحدى جزر األرخبيل إلى قاعدة عسكرية 

استخبارية تحت إدارة إسرائيلية، مشيرة إنه قد بدأ العمل بالفعل  

 .في إنشاء هذه القاعدة

وكانت وسائل إعالم محلية قد نقلت عن صيادين في سقطرى 

دية وهي تنتقل من جزيرة تأكيدهم رصد طائرات إماراتية عمو

رى إلى الجزر األخرى التابعة لألرخبيل بشكل شبه يومي، ما سقط

يشير إلى أن التحرك اإلماراتي واإلسرائيلي االستخباري المشترك 

ينشط بشكل كثيف خالل هذه الفترة إلنجاز إنشاء القاعدة  

العسكرية االستخبارية بأسرع وقت ممكن وفرض وجودها كأمر  

رخبيلواقع في األ . 

ر حلفائها في الجزيرة، قوات المجلس وتفرض اإلمارات عب

االنتقالي الجنوبي، هيمنتها على الجزيرة وعلى المواطنين في  

عموم األرخبيل بالقوة مستخدمة السالح وترهيب المواطنين لقمع  

أي تحركات شعبية مناهضة للمساعي اإلماراتية اإلسرائيلية في  

 .فرض تواجد عسكري استخباري في األرخبيل

  

  

  

 

اقتحم اآلالف من المحتجون اليوم قصر المعاشيق في مدينة عدن، المقتحمين طالبو حكومة معين عبدالملك  

التي تقيم في القصر منذ ثالثة اشهر بتدخل عاجل إلنقاذ الوضع المعيشي واالقتصادي وإنقاذ الخدمات العامة  

لجنوبي بأربع حقائب وزارية، تجاهلت كل  من االنهيار، لكن هذه الحكومة التي يشارك فيها المجلس االنتقالي ا

مطالب المواطن الجنوبي البسيط، وأمعنت في استفزازه بإصدار قرارات تضاعف معاناة كل اليمنيين، وتركت  

 .الماليين من اليمنيين يواجهون اوجاعهم التي عملت على مفاقمتها

تعيش البؤس والحرمان رغم ان   اقتحام قصر المعاشق كان ردة فعل غاضبة من حراك شعبي غاضب في مدينة

إيراداتها كفيلة بتحويلها إلى دبي أخرى ، حكومة هادي التي منحت حزب اإلصالح حق التصرف في إيرادات  

نفط وغاز مارب ومكنته من تحويل مارب من مدينة بدائية ال تزيد عن شارع يتيم ومجمع حكومي ، الى مدينة 

عمران والخدمات ، احرمت عدن من االستفادة من إيراداتها وحولت  حديثة تنافس مدينة المكال وتتجاوزها بال 

ي مختلف إيرادات ميناء عدن ومصافي الى حساباتها في البنك األهلي والبنك المركزي ، لتتسبب بتدهور حاد ف

، التعامل المزدوج بين مارب 2015الخدمات للمدينة التي اقرتها حكومة هادي عاصمة مؤقته منتصف العام  

خلق تفاوت كبير في الخدمات واكد رغبة حكومات هادي السابقة والحالية بتدمير المدينة وعدم تأهيلها  وعدن 

لصفركعاصمة مؤقته ، مقابل انشاء عاصمة احرى في مدينة مارب من ا  . 

اليوم أبناء عدن عبروا عن حقهم المشروع بتعاون من قبل الجهات األمنية في المجلس االنتقالي الجنوبي  

ع لإلمارات الذي استغل االحتجاجات الشعبية سياسياً ، وحولها إلى أداة من أدوات الصراع الذي يخوضه التاب

دي ولم يجرؤ على اتخاذ موقف مؤيد مع اإلصالح في جنوب البالد ،ورغم ان المجلس مثل لضغوط سعو

الن البيان رقم واحد  للمظاهرات السلمية ، إال انه كشف اليوم عن رغبته في ركب موجة الغضب الشعبي وإع

على حكومة هادي ،وهو ما يعد تهديد باالنقالب الكامل على اتفاق الرياض ، الغريب في االمر ان حكومة  

ودية واالمارات وهيا دولتان من اغنى الدول في المنطقة ، وجدت  هادي التي تتكئ على تحالف تقوده السع

فاق الرياض عن وعود بدعمها ماليا واالسهام في نفسها في ورطة ، بعدما تنصلت السعودية الراعية الت

مساعدتها على استعادة السيطرة على التدهور االقتصادي واألمني في المحافظات الخارجة عن سيطرتها ، 

ومة هادي أواخر العام المنصرم الى عدن ، اكتفت السعودية بحماية قصر المعاشيق وحماية فمنذ عودة حك 

ة في شوارع عدن ، وتحت هذه المهمة تم تعزيز القوات السعودية في عدن  تنقالت تلك الحكومة المحدود 

حكومة    باألالف من الجند وعدد من شحنات السالح لتكريس االحتالل السعودي في المدينة، ورغم مطالب

  هادي للرياض بمساعدتها ماليا واقتصادياً ، لم تلتفت الرياض اليها ، وادارت ظهرها لها ، وكل ما قدمته لها

نقلها من مكان ألخر بمدرعات اجنبية داخل وطنها بصورة مهينه ارادت الرياض لتلك الصورة ان تتكرر ،  

وقعت منازلهم تحت رحمة الشعب ، ورئيس فقيادة بنك عدن الذت الى القاهرة ،ووزراء حكومة المناصفة 

مليون دوالر قبل  12ه حكومتهم فر بمدرعة سعودية ولم يحمية اسطول السيارات المدرعة الذي انفق علي

 . أسبوعين

الغضب الشعبي األخير والذي اليزال في اوج قوته، كان باإلمكان تهدئته من قبل حكومة هادي باالستجابة 

ق مع المطالب الشعبية، وليس الرفض والتجاهل، ولكنها تجاهلت ان مطالب المواطنين بوقف والتعامل الخال

ن الخدمات وصرف الرواتب، من اهم اولياتها حسب تأكيد رئيسها معين  تدهور سعر صرف العملة وتحسي

يام قوات  عبدالملك اثناء وصولة الى عدن او قبل ذلك ، ورغم ان مطالب المواطنين التزال دون حل ، فان ق

التحالف في عدن بنقل حكومة المناصفة من القصر الرئاسي الى مقر التحالف في المدينة ليس حالً ، دون  

دول التحالف مسئوليتها الكاملة والتدخل لوقف تدهور االقتصاد اليمني في المحافظات الخارجة عن  تحمل

عين عبدالملك ، سكرتير في مكتب السفير صنعاء على األقل ، يضاف إلى ان تلك الحكومة التي يعد رئيسها م

رى ، لن تستطيع القيام باي  السعودي محمد ال جابر الذي عينه في المنصب، وأصر على اعادة تكليفه مرة أخ

معالجات ذاتية دون اتخاذ دون االنقالب على وصاية دول التحالف ، واستعادة ثروات الجنوب المهدرة 

ن الكيانات تحمل مطالب مشروعة ، فالموظفين المحتجون يطالبون وتوظيفها التوظيف األمثل ، فعدد م

كريم ، والمتقاعدين الجنوبين في عدن يطالبون برواتبهم المشروعة التي تمثل مصادر أساسية للعيش ال

حكومة هادي بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب أو تقديم استقالتها والمغادرة ، وكل الكيانات المجتمعية تتوعد 

د السلمي في حال عدم استجابة حكومة معين عبدالملك لمطالب المتظاهرين، فرئيس الهيئة العسكرية  بالتصعي

ن الجنوبي “صالح زنقل” أكد عقب اقتحام قصر المعاشيق الثالثاء ، إن التظاهرات العليا للجيش واألم

ية ألعضاء الهيئة التصعيدية التي بدأت باقتحام قصر المعاشيق ستستمر حتى يتم انتزاع الحقوق الشرع

ن  وارغام حكومة معين على االستجابة لكل المطالب المشروعة ، الممثلة بـ بسرعة صرف المرتبات وتحسي

 . الوضع المعيشي ووقف تدهور الخدمات ، وإطالق المرتبات الُمعلَّقة منذ عدة أشهر

الغضب الشعبي يطارد حكومة هادي يف عدن..  
 واالنتقايل يرتب النقالب شامل 

 

اإلمارات تستغل انشغال الشارع اجلنوبي  
الستقدام إسرائيليي    لف باالنتفاضة ضد التحا 

 إىل سقطرى 
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نظم العشرات من أهالي وأسر السجناء في السجن المركزي  

ليوم الثلثاء أمام مبنى السلطة المحلية بمدينة  وقفة احتجاجية ا

 .زنجبار عاصمة محافظة أبين

ة قضاة المحاكم  واتهم المحتجون خالل الوقفة االحتجاجي

االبتدائية ووكالء وأعضاء النيابة العامة في أبين بالفساد 

 .وارتكاب مخالفات قانونية

ل  كما طالب المحتجون قيادة نادي القضاة الجنوبي إلى التدخ

العاجل وإنقاذ العدالة بالمحافظة ووضع حدا لتعسف أعضاءه في 

 .أبين

حق السجناء وشكا المحتجون من االنتهاكات التي تمارس في 

يقبعون في السجن المركزي بزنجبار ألكثر   مؤكدين أن السجناء 

 .من عام دون محاكمة

وطالب المحتجون بعزل واستبدال رؤساء المحاكم االبتدائية في  

افظة ووقف انتهاكاتهمالمح . 

 

 
 
 
 
 
 

مصدر .. جثث القتلى الجنوبيين في 
 مأرب يعرضها اإلصالح كحوثيين

لعائدين الجنوبين من جبهات مأرب، تعمد  كشف العشرات من ا  

مليشيات اإلصالح انتشال جثث القتلى الشماليين من ساحة 

 .المعارك، وترك جثث أبناء الجنوب

ؤي الزامكي قبل أيام أنهم  وأكدت عناصر انسحبت مع قوات ل 

شاهدوا صوراً لرفاقهم سقطوا قتلى في معركة الكسارة يتم 

ب اإلصالح على أنها لحوثيين، تداولها من قبل وسائل إعالم حز 

ووصفوا التعامل المناطقي من قبل اإلصالح في جبهات مأرب  

بالمقيت ، مؤكدين أن مليشيات اإلصالح تتقاسم المهام العادية  

كاإلمداد والتمركز في المواقع الخلفية بينما يتم   في الجبهات

 .الدفع بأبناء الجنوب إلى الخطوط األولى المتقدمة للمواجهات

ووصف المصدر مايحدث في مأرب بالمؤامرة اإلصالحية الحاقدة  

على كل أبناء الجنوب ,مؤكداً أن المئات من أبناء أبين ولحج  

وليس برصاص  وعدن والضالع وشبوة قتلوا بغدر اإلصالح

 .الحوثيين

 

 

تصعيد االنتقالي ضد  هدد المجلس االنتقالي الجنوبي التابع لإلمارات بتنفيذ ما أسماها الخطة )ج( في سياق  

 .حكومة هادي مستغالً انتفاضة الشارع الجنوبي ضد الحكومة والتحالف واالنتقالي

ن اإلنقالب على هادي في عدن، بعد تمكن وبدأ المجلس االنتقالي الجنوبي، بوضع اللمسات األخيرة إلعال

الثالثاء أنصاره في الهيئة العسكرية الجنوبية من اقتحام قصر المعاشيق، ظهر اليوم  . 

وقال رئيس الجمعية الوطنية بالمجلس االنتقالي الجنوبي، أحمد سعيد بن بريك، إن ما حدث اليوم في عدن، 

رة سلمية، أمس االثنين، في سيئون، فتم قمع تظاهرتهم  كان ثأًرا ألبناء سيئون، الذين خرجوا في مظاه 

 .وإطالق الرصاص الحي عليهم

به بتويتر، إن عدن وحضرموت هما جسد الجنوب، مضيفًا أن إرادة شعب  وأكد بن بريك، في تغريدة على حسا

 .الجنوب دوًما تنتصر، في إِشارة إلى أن ما حدث كان بترتيب وتحضير من قبلهم

ي االنتقالي، أن ما وصفها بـ”الخطة )ج(” بدأت في لحج وأبين اليوم”، حد تعبيره، في  وأضاف القيادي ف

حافظتي لحج وأبين، مؤكًدا أنهم سيقلبون “الطاولة وال مجال للمراوغة”، إشارة إلى تحركهم نحو إسقاط م

ما فُهم بأنه  سيعلن من ساحة التحرير بخور مكسر بعد فترة وجيزة الحقاً” وهو 1مؤكداً أن “البيان رقم  

 .تلويح بقلب الطاولة واالنقالب من جديد على الحكومة والتحالف

عارمة للمطالبة برحيل الحكومة، إضافة إلى إضراب شامل في مديرية  وكانت أبين قد شهدت اليوم مظاهرات 

ظات  الحوطة، عاصمة محافظة لحج، في مؤشر على ذهاب المجلس نحو التصعيد والسيطرة الكلية على المحاف

 .الجنوبية وفرض واقع جديد، إضافة إلى التلويح بنهاية اتفاق الرياض

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

الضالع اإلنتقايل يستفز املهريي من    

يجري المجلس االنتقالي الجنوبي الموالي لإلمارات تدريبات عسكرية للمئات من عناصره في محافظة الضالع  

 .بهدف إرسالهم إلى محافظة المهرة

لجنة االعتصام، عبود قمصيت، في منشور على )فيسبوك(: “علمنا من مصادرنا الخاصة أن   وقال نائب رئيس 

تحالف االحتالل السعودي اإلماراتي, قام بتأسيس لواء عسكري وفتح باب  المجلس االنتقالي وبإشراف من 

محافظة التسجيل في معسكر )اللواء عبود( في محافظة الضالع، بهدف تدريبهم وتجهيزهم وإرسالهم إلى 

 .المهرة

وبحسب قمصيت فإن استقطاب وتسجيل العناصر في المعسكر بدأ نهاية فبراير الماضي، حيث تشرف القوات  

لسعودية مباشرة على تأسيس هذه القوات وتصرف لهم رواتب وسالح، وكل أشكال الدعم من أجل إرسالهم  ا

 .إلى المهرة لحماية أطماع الرياض في المحافظة بحسب وصفه

قمصيت بقتال االنتقالي ومليشيات التحالف السعودي اإلماراتي , مضيفا بقوله إن أبناء المهرة األحرار   وتوعد

ارهم سيقاتلون كل المليشيات التي تخدم االحتالل، ولن يسمحوا بدخول هذه المليشيات إلى بصغارهم وكب

 .أرضهم، وسيقدمون كل غالٍّ في سبيل حفظ االستقرار واألمن في المهرة

أبناء الضالع من اإلنجرار خلف مخططات تحالف االحتالل  ر القيادي في اعتصام المهرة قمصيت وحذ

يلهم إلى وقود لتحقيق مصالح التحالفالسعودي اإلماراتي وتحو . 

لن   وجدد قمصيت أن أبناء المهرة سيدافعون عن أرضهم وعرضهم بكل السبل مهما كان الثمن، موضحا أنهم 

خرين، نحن أحرار على أرضنا وكرامتنا فوق كل شيء يكونوا أدوات بيد اآل ”. 

 

 

(  1االنتقايل يعلن تنفيذ اخلطة )ج( ويهدد بإصدار البيان رقم ) 
 بعد أيام 

 

أبي .. أبناء زجنبار يشكون فساد القضاة  
 ويطالبون باإلفراج عن السجناء 
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الثوري فؤاد راشد أبناء دعا رئيس المجلس األعلى للحراك  

عدن والمحافظات الجنوبية إلى استمرار االحتجاجات ضد  

 .حكومة هادي والتحالف

وقال راشد في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر أن جموع  

لمواطنين من عسكريين ونشطاء سياسيين من مختلف ا

المكونات وشرائح المجتمع المختلفة جسدوا وحدة المواطن  

ضب من األوضاع التي آل إليها الوطن بفعل عبث  الجائع الغا

التحالف وحكومة هادي ومشتقاتهما في الجنوب الذي أضحى  

 .جريحا وجائعا وتائها بحسب وصفه

ضة الشعبية في عموم محافظات الجنوب  كما إلى استمرار االنتفا

تحت راية الرفض الشعبي لسياسة التجويع واألفقار. كما طالب  

وقواعد المجلس الثوري إلى االستمرار مع راشد كافة قيادات 

 .جموع المكونات والشعب في االنتفاضة الشعبية

وهاجم راشد االنتقالي الجنوبي والمكونات المنخرطة في لواء  

قال , إن الكلمة اليوم أضحت للشعب الجائع ولم  التحالف حيث 

 .تعد لمن يدغدغون العواطف ويتدثرون بغطاء القضية الجنوبية

متظاهرون اقتحموا قصر معاشيق حيث مقر حكومة  وكانت 

هادي , وسط معلومات تؤكد فرار بعض وزراء حكومة هادي  

 .عبر البحر ونقل معين عبد الملك لمقر التحالف بحماية سعودية

 

 

 
 
 
 
 
 

مصير مجهول لوزير داخلية هادي 
عقب اقتحام منزله من قبل قوة  

 أمنية تتبع شالل شائع 

في عدن أن غموض يكتنف مصير وزير أفادت مصادر مطلعه  

 .الداخلية في حكومة هادي بعد اقتحام منزله من قبل شالل شائع 

وأوضحت المصادر أن مسلحين معززين بأطقم ومدرعات  

ن مدير أمن عدن السابق شالل شائع اقتحمت إماراتية يتبعو

منزل وزير الداخلية إبراهيم حيدان ومكتبه ومنعت الدخول  

المقرات والخروج إلى تلك . 

واقتحم متظاهرون مقر حكومة هادي في قصر معاشيق وسط  

بعض وزراء الحكومة عبر البحر  فرار . 

 

 

 

ب على الشرعية مستغالً االنتفاضة الشعبية ضد فيما يبدو يعمل االنتقالي في حضرموت للتحضير النقال

ية وارتفاع األسعار الجنوني  التحالف وحكومة هادي بسبب انهيار الوضع المعيشي في المناطق الجنوب

 .بسبب تداعيات انهيار العملة

حيث قال مراقبون إن بيان المجلس االنتقالي الجنوبي التابع لإلمارات الذي صدر بشأن قمع قوات هادي  

علي محسن األحمر احتجاجات المتظاهرين في مدينة سيئون بحضرموت، يعبر بشكل صريح عن مساعي  و

اجات وقمعها ذريعة لالنقالب على قوات المنطقة العسكرية األولى التي ظلت وال لالنتقالي التخاذ االحتج

 .زالت محسوبة على نائب الرئيس هادي، علي محسن األحمر

ناطقه الرسمي قد دان في بيان رسمي ما قال عنها “حملة القمع والتنكيل التي وكان االنتقالي وعلى لسان 

ى ضد المتظاهرين في مدينة سيئونقامت بها قوات المنطقة العسكرية األول ”. 

وقال البيان إن عناصر المنطقة العسكرية األولى والتي قال إنها خاضعة لسيطرة “مليشيا الشرعية 

بالرصاص الحي اإلخوانية ” قمعت االحتجاجات . 

واضاف ان ما وصفها باألفعال اإلجرامية ال تصدر إال عن قوات إحتالل غاشم وهي امتداد لسلسلة من 

جرائم واالنتهاكات التي ظلت تلك القوات الباغية تمارسها تجاه أحرار وادي حضرموت وفق ما جاء في ال

 . البالغ

ون، مهدداً بشكل صريح بـ”العمل على تخليص وأعلن االنتقالي دعمه الحتجاجات المتظاهرين في سيئ

لإلرهاب” حسب البيان،   المواطنين في وداي حضرموت من إجرام مليشيات الشرعية اإلخوانية الراعية

األمر الذي عده المراقبون تهديداً صريحاً بالعمل على االنقالب على هادي في وادي حضرموت وهو ما قد  

ويوسع من الشرخ القائم بين أبوظبي والرياضيخلط األوراق على التحالف السعودي   . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

مة هادي اهليئة العسكرية اجلنوبية يف عدن تصدر بيان هام وتتوعد حكو   

أصدرت الهيئة العسكرية العليا للجيش واألمن الجنوبي اليوم الثالثاء بياناً خالل تظاهرات الغضب في 

الشعب أو تقديم استقالتها والمغادرة عدن، طالبت فيه حكومة هادي بتحمل مسؤولياتها تجاه . 

الملك لمطالب المتظاهرينوتوعَّدت الهيئة باستمرار التصعيد السلمي حال عدم استجابة حكومة معين عبد . 

 .ودعا البيان المواطنين في جميع المحافظات الجنوبية إلى المشاركة في المسار التصعيدي ضد الحكومة

القرارات الخاصة بالضباط والجنود العائدين للخدمة وتسوية أوضاعهم  كما طالب بيان العسكريين بتنفيذ 

قضائي الُمتعلِّق باستحقاقات المتقاعدين العسكريين ودفع  ورتبهم ومرتباتهم وعالواتهم, و تنفيذ الحكم ال

 ً رة لألعوام السابقة دون مماطلة أو تسويف مع انتظام دفع الراتب شهريا  .الرواتب الُمتأّخِ

حين قسراً والُمحالين إلى التقاعد بشكل إجباري، وقبول من    بيان المطالبهوجاء في ال بعودة جميع الُمسرَّ

ة للعمل العسكري والمدني، مع تسوية جميع مستحقاتهملديه الرغبة بالعود . 

وبشأن الوضع الخدمي طالب البيان بإلغاء الزيادة المفروضة على المشتقات النفطية وتحسين الحالة 

وتوفير الخدمات العامة، ومراقبة األسعار وإيقاف جشع التجارالمعيشية  . 

نين والعسكريين نوعاً من أنواع اإلبادة الجماعيةكما اعتبرت الهيئة ما تمارسه حكومة هادي بحق المواط . 

واقتحم المتظاهرون اليوم الثلثاء قصر معاشيق نقل رئيس حكومة هادي إلى مقر التحالف بحماية  

أكدت مصادر مطلعة فرار بعض وزراء حكومة هادي عبر البحر سعودية, في حين . 

 

 

ر النقالب على الشرعية وحمسن يف وادي  
ّ
االنتقايل حيض

 حضرموت 
 

يهاجم حكومة هادي واالنتقايل    ري احلراك الثو 
 ويدعو إىل استمرار االحتجاجات الشعبية 
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القصر الرئاسي   اقتحم المحتجون في عدن قصر معاشيق،

الذي تقيم فيه حكومة هادي، وهو ما أدى باألخيرة إلى  

 .الهروب عبر زورقين عبر البحر إلى مكان مجهول

هربوا عبر    وقالت مصادر إن بعضاً من وزراء حكومة هادي

البحر من قصر معاشيق بعد اقتحام المحتجين للقصر 

 .الرئاسي

رين وأطلقت قوات األمن الرصاص الحي على المتظاه

 .لمحاولة تفريقهم ومنعهم من اقتحام القصر الرئاسي

وسبق أن كشفت وسائل إعالم جنوبية أن القوات السعودية  

أعطت توجيهات صريحة بمواجهة أي تجمعات في عدن 

ترب من قصر معاشيق بالرصاصتق . 

إلى ذلك أفادت مصادر موثوقة أن رئيس الحكومة قام  

بحماية من القوات  باالختباء في قبو القصر الرئاسي و

السعودية المتواجدة في القصر والتي حالت دون وصول  

 .المتظاهرين إليه

 

 

 

 

 

تجدد االحتجاجات الشعبية  
المطالبة بإقالة محافظ أبين  

نهيار الخدمات والتندبد با   

نظَّم المئات من أبناء أبين اليوم الثالثاء تظاهرة حاشدة في  

افظ أبو بكر حسين  مدينة زنجبار، للمطالبة برحيل المح

 .سالم، والتنديدا بانهيار الخدمات

ورفع المتظاهرون الفتات تُطالب برحيل المحافظ أبو بكر 

حسين، على خلفية تردي الخدمات األساسية الضرورية 

الستمرار الحياة، واالنهيار االقتصادي وارتفاع األسعار 

 .الناتج عن انهيار العملة

الخدمات وتخفيض أسعار  وطالب المتظاهرون بسرعة توفير 

 .المشتقات النفطية والمواد الغذائية

وكان المحافظ ابوبكر حسين اتهم االنتقالي الجنوبي الموالي 

شال اتفاق لإلمارات بزعزعة األمن في المحافظة وإف

 .الرياض

 

 

 

نتقالي الجنوبي  استفزت مليشيات اإلصالح اليوم االنتقالي عسكرياً بأسلوب جديد ، وبعثت برسالة للمجلس اال 

أكدت مصادر محلية في محافظة أبين أن العشرات من أبناء الجنوب الذين غرر بهم للذهاب إلى جبهات مأرب  

مواقعهم ، وتركو الجبهات وعادو إلى قراهم للقتال إلى جانب مليشيات اإلصالح غادروا . 

ح تجاه المقاتلين الجنوبين في وعزت المصادر األسباب ‘لى التعامل الدوني الذي تمارسه مليشيات اإلصال

 .جبهات مأرب

واتهم الجنوبين المنسحبين من جبهات مأرب اإلصالح بالغدر بهم وتصفية العشرات من زمالئهم بطرق غير 

ل تجاهل مطلبهم تعزيزات عسكرية أو دعم بالذخيرة ، باإلضافة إلى تركهم دون أكل وماء  مباشرة ، من خال

 . دون مبرر

فقد غادر العشرات من الجنوبين جبهات مأرب داعيين كل أبناء الجنوب إلى مغادرة بقية ووفق المعلومات 

اع عن مأرب وحمايته من الجبهات كون هدف مليشيات اإلصالح تصفيتهم وليس لها أي أهداف أخرى في الدف

حضرموت   السقوط ، مشيرين إلى أن كل قيادات اإلصالح غادروا مأرب وأمنوا النفسهم السكن واإلقامة في

 .وشبوة ودول الخارج

وكل المؤشرات تشير إلى أن اإلصالح يستغل اشتداد جبهات مأرب لتصفية خصومه من أبناء الشمال 

 .والجنوب

ء لودر إلى منطقة العكد بعد انسحابهم من جبهات مأرب بعدما كشفوا المؤامرة  وعاد العشرات اليوم من أبنا

ت مأرباإلخوانية ضد كل أبناء الجنوب في جبها  . 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

رياالً   40عدن .. روتي الشرعية بأكثر من    

  ارتفعت أسعار الرغيف في مدينة عدن اليوم إلى مستويات غير مسبوقة ،وتجاوز سعر الخبز في أفران

  45رياالً للقرص الواحد، حيث يبيع مالكو بعض المخابز الرغيف والروتي الواحد بـ 40المدينة اإلثنين الـ

جين بارتفاع أسعار الوقود والغاز المنزلي والدقيق وغيرها  30  – 25تفاعاً من )رياالً، ار ( رياالً قعطياً ، ُمتحّجِ

نات األساسية في إنتاج الخبز وأهمها مادة ا لديزل ، وأفادت المصادر في عدن بان معظم افرام من المكّوِ

وانعدام الوقود فيما أقرت بيع القرص   ومخابز المدينة أغلقت أبوابها يوم أمس ، وبررت ذلك بغالء األسعار

جرام 50لاير حجم  40الروتي بسعر   . 

فضة النهيار وتزامن ارتفاع أسعار الرغيف في عدن ، في ظل تصاعد االحتجاجات الشعبية العارمة الرا

 .األوضاع المعيشية واالقتصادية وتدهور الخدمات العامة

لصالح المجهود   %100رفع مادة الغاز المنزلي بنسبة وكانت حكومة معين عبدالملك قد اقرت قبل شهر  

الحربي لحزب اإلصالح ، باإلضافة إلى تهربها من القيام بواجبها في صرف رواتب موظفي المحافظات  

فشلها في وقف تدهور سعر صرف العملة الوطنية في المحافظات الواقعة تحت سيطرتهاالجنوبية ، و  . 

 

 

 انسحابات مجاعية ملقاتلي اجلنوب من جبهات مأرب 
 

حكومة هادي تفر من عدن عرب  
 البحر 
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شيخ القبلي المنتمي لمحافظة تعز ياسين المعقبي من نجا ال 

محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها في مدينة المخا الساحلية 

 .غرب تعز

إعالم محلية، وقالت مصادر مطلعة، بحسب ما نقلته وسائل 

أن الشيخ ياسين المعقبي تعرض لكمين مسلح وسط مدينة 

من  المخا معقل ومقر قيادة قوات طارق صالح المدعومة

 .اإلمارات

وبحسب المصادر فإن الكمين نصبه مسلحون، حيث قاموا  

بإطالق الرصاص على سيارة الشيخ المعقبي أثناء مروره  

 .بحي القاهرة وسط المدينة

تطورات في المخا في الوقت الذي تشهد فيه وتأتي هذه ال

المناطق الجنوبية الغربية لتعز توتراً كبيراً بين القوات  

ارات وتمثلها قوات طارق صالح والعمالقة من  الموالية لإلم

جهة والقوات الموالية لقطر وتركيا والسعودية وتمثلها 

 .”قوات اإلصالح وما يعرف بـ”مليشيات الحشد الشعبي

حظة لم يكشف عن االنتماء السياسي للشيخ وحتى الل

المعقبي وعن سبب محاولة اغتياله وما إذا كان ذلك على  

اإلصالح وطارق جنوب غرب تعزعالقة بالصراع بين  . 

 

 

 

 

مسلحون يعتدون على ضابط 
عسكري في االنتقالي بأرخبيل  

 سقطرى 

أقدم مسلحون مجهولون على االعتداء بالضرب المبرح  

ري تابع لإلنتقالي في أرخبيل سقطرىعلى ضابط عسك . 

وقالت مصادر محلية أن مسلحين يتبعون القيادي في حزب 

المحافظ رمزي محروس؛   اإلصالح علي محروس شقيق

اعتدوا على الضابط في قوات األمن الخاصة هيثم قاسم 

الشعيبي” الُمكنَّى بـ)أبو بجاش( بالضرب الُمبِرح في مدينة  

 .حديبو عاصمة الجزيرة

أشار المصدر إلى أن الشعيبي نُِقل إلى مستشفى الجزيرة  و

 .الحكومي لتلقي العالج، كونه أُصيب بجروح متوسطة

لجزيرة خالفات حادة وحمالت اعتقاالت تقوم بها  وتشهد ا

قوات اإلنتقالي الجنوبي الموالية لإلمارات ضد عناصر  

 .اإلصالح ومسؤولي هادي

 

  

 

صالح من معاركه التي أشعلها جنوب غرب تعز هو التوسع والتمدد نحو في اعتراف صريح ووضاح بنية اإل

عليها بدعم من تركيا، فجر الناطق باسم محور تعز  الساحل الغربي والوصول إلى المخا وفرض السيطرة 

 .المحسوب على اإلصالح، عبدالباسط البحر اعترافاً صريحاً وخطيراً بهذا الشأن

تعز تايم” التابع لإلصالح بأن هدف المعارك في الجبهة الغربية لتعز هو  حيث قال البحر في تصريح لموقع “

 .”“حماية باب المندب

“هدف الجيش من عملياته القتالية حماية باب المندب وذلك بطرد قوات الحوثي من  وأضاف ناطق المحور أن

 .”كافة المواقع التي قد تتسلل منها وتهدد المضيق الحيوي المهم للعالم

ف البحر في تصريحه أن “الهدف الرئيسي من المعارك الجارية في الجبهة الغربية هو توحيد القوات  كما أضا

في الساحل الغربي وذلك لخوض معركة واحدة”، مؤكداً بأن “محور تعز يعتبر الحوثي بما فيها الموجودة 

في مدينة تعز والساحل   العدو األوحد واألخطر وتتطلب مواجهته توحيد كافة التشكيالت والوحدات العسكرية

 .”الغربي

 

 

 
 
 
 
 

وثيقة يف شبوة تكشف فرض احملافظ جبايات على احملال التجارية لدعم  
مارب معارك    

كشفت وثيقة تداولها ناشطون على مواقع التواصل االجتماعي وأكدتها مصادر خاصة في شبوة، عن توجيهات  

ة دفع جبايات بمبالغ مالية كبيرة لدعم معارك  من سلطة المحافظة إلجبار التجار أصحاب المحالت الصغير

 .مأرب ضد الحوثيين

إلى محالت أسواق العسيلية تطلب منهم جمع تبرعات  وبحسب الوثيقة الصادرة من مديرية عسيالن وموجهة 

 .لقافلة شبوة لنصرة جبهات مارب خاصة محالت سوق العسيلية

لاير عن كل فتحة، وهي مبالغ وصفها الناشطون  آالف 10وطالبت الرسالة اصحاب المحال التجارية بدفع  

 .بالكبيرة جداً 

إذ يجري جمع المبالغ من كافة مديريات شبوة  وتكشف الوثيقة أن التوجيه ال يخص فقط مديرية عسيالن

 .بموجب توجيهات المحافظ محمد بن عديو

الجنوبي ضد سلطة هادي  ومن شأن فرض الجبايات على المحال التجارية في شبوة أن يزيد من سخط الشارع 

ثر من وحكومته والتحالف السعودي اإلماراتي في ظل تصاعد الغضب وخروج المظاهرات واالحتجاجات في اك

مدينة جنوبية ضد التحالف والحكومة والمجلس االنتقالي الجنوبي بسبب ما وصلت إليه األوضاع المعيشية  

ة المسيطر عليها من قبل التحالف، في ظل استمرار واالقتصادية والخدمية من انهيار في المناطق الجنوبي

قطاعات واسعة من الموظفين الحكوميين انهيار أسعار الصرف وانهيار العملة المحلية وانقطاع الرواتب على . 

إلى ذلك تساءل ناشطون عن إيرادات مأرب الغنية بالنفط والغاز والتي ال يتم توريدها للبنك المركزي في عدن، 

وصفوهم بـ”تجار الحروب” بنهب أبناء الجنوب بذريعة معارك مأرب في حين أن األخيرة في غنى متهمين من 

 .عن أموال أبناء الجنوب

 

 

اعرتاف صريح.. حمور تعز يعلن أن هدف معاركه هو  
 تأمي باب املندب 

 

حماولة اغتيال فاشلة تطال شيخًا من تعز  
خا معقل طارق مل مبدينة ا   
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في إطار االحتجاجات الشعبية التي تشهدها المحافظات  

الجنوبية , نظَّم موظفو المؤسسة العامة للطرق والجسور 

أمام مبنى وزارة المالية بحكومة اليوم األحد وقفة احتجاجية 

هادي، للمطالبة بصرف رواتبهم الُمتوقِّفة منذ بداية العام  

 .الجاري

فروع المؤسسة في عدن ولحج وأبين خالل   وندَّد موظفو

الوقفة باإلجراءات التعسفية التي تتخذها وزارة المالية 

%، إضافة إلى انقطاع  50ضدهم وتقليص مستحقاتهم إلى 

ذ شهرينرواتبهم من . 

وطالب الُمحتجون وزير األشغال في حكومة هادي المهندس  

 .مانع يسلم بوضع حلول جذرية لمعاناة المواطنين

بالتصعيد في حال عدم االستجابة لمطالبهم    هدد المحتجونو

المشروعة، واإلضراب عن العمل وتوقيف المشاريع 

 .الُمتعلِّقة بمؤسسة الطرق والجسور

 

 

 

 

اضة التي تشهدها على وقع االنتف
المدن الجنوبية.. االنتقالي يطلق 

 سراح الصحفي الحسني

ي عدن سراح أطلقت مليشيا المجلس االنتقالي الجنوبي ف 

الصحفي عادل الحسني المحسوب على اإلصالح والذي  

أشهر 6جرى اعتقاله قبل نحو  . 

وكان الصحفي الحسني قد عمل لصالح وسائل إعالم غربية 

، وسبق أن تلقى 24سي ان ان وفرانس منها بي بي سي و

تهديدات من ضباط إماراتيين باالعتقال إذا لم يتوقف عن  

مية الغربيةالعمل مع الوسائل اإلعال . 

ويبدو االنتقالي متخوفاً من حالة االحتجاجات المتصاعدة في  

المدن الجنوبية والتي يطالب فيها المحتجون بطرد قوات  

حكومة هادي والمجلس  التحالف السعودي اإلماراتي و

االنتقالي الجنوبي، ويرى مراقبون إن إطالق االنتقالي 

حسني قد جاء  سراح الصحفي المقرب من اإلصالح عادل ال

في سياق محاولة االنتقالي تهدئة الشارع الجنوبي وتجميل 

صورة االنتقالي أمام المجتمع الدولي والمنظمات الدولية  

 .الحقوقية

 
 

  

 

م” من مصادر خاصة في ما يعرف بـ”القوات المشتركة” في الساحل الغربي وغرب تعز  علم “الجنوب اليو 

طهشة” التابع لهيثم قاسم طاهر أحد قيادات قوات الساحل الغربي بسقوط قتلى وجرحى من قوات لواء “ال

 .والعمالقة

مجهولة   جرحى من قوات الطهشة سقطوا جراء استهدافهم بقذيفة هاون 6قتلى و 4أن   المصادروكشفت 

المصدر في منطقة البرح والتي تكفلت قوات العمالقة وهيثم قاسم بالتصعيد العسكري فيها رافضة أي تدخل 

وات اإلصالحمن ق . 

أفراد بينهم أحد القيادات التابعة لهيثم قاسم يدعى محمود   4وحسب المصادر فإن فإن االستهداف أدى لمقتل  

 .السقية

دها القيادي المحسوب على نائب هادي، علي محسن األحمر، العميد وكان اإلصالح قد دفع بوساطة قا

ط على قيادات العمالقة المنتشرة وقوات هيثم قاسم مدرع بهدف الضغ 35عبدالرحمن الشمساني قائد اللواء  

المنتشرة في األجزاء الشرقية من الساحل الغربي ومديريتي الوازعية وموزع بهدف السماح بمشاركة قوات  

في تلك المناطق للقتال ضد قوات الحوثيين، غير أن الوساطة فشلت بحسب ما كشفت وسائل إعالم  اإلصالح 

تحالف بقيادة العمالقة وهيثم قاسم مشاركة أي فرد من اإلصالح في مناطق محلية حيث رفضت قوات ال

صالح، وهو ما  سيطرتهم واالكتفاء بالتأكيد على تكفلهم بتصعيد الجبهة عسكرياً من دون مشاركة قوات اإل

غل  يرجح أن يكون استهداف قوات هيثم قاسم تقف خلفه قوات اإلصالح التي ُمنعت من التقدم نحو البرح والتو

 .بمناطق سيطرة العمالقة وهيثم قاسم

 

 
 
 
 
 
 
 
 

اتهامات لإلصالح بالتسبب بوقوع جمزرة حبق املقاتلي يف  
 الكدحة بعد استهدافهم بصاروخ باليستي 

القتلى والجرحى من صفوف قوات اإلصالح في محافظة تعز غربي البالد جراء استهداف  سقط العشرات من

بمديرية المعافر صباح اليوم بصاروخ باليستي اطلقته قوات الحوثيتجمع عسكري لهم في منطقة الكدحة  . 

ً  50حتى اللحظة فيما جرح نحو  30وقالت مصادر مطلعة أن عدد القتلى بلغوا  مسلحا . 

در إن قوات اإلصالح كانت تتمركز في إحدى مدارس الكدحة التي قامت بتحويلها إلى ثكنة وقالت المصا

التي بثتها وسائل إعالم اإلصالح أمس السبتعسكرية بحسب ما تظهره الصور  . 

إلى ذلك شن ناشطون من تعز هجوماً الذعاً على قيادات اإلصالح العسكرية في تعز واتهموها بالتسبب بوقوع 

بالمجزرة بحق قوات “الجيش الوطني” في إشارة لقوات اإلصالح بالكدحة، مضيفين إنها تتحمل  ما وصفوها

اقع المقاتلين والتباهي بذلك على وسائل اإلعالم واصفين ما حدث بـ”غباء القيادة  المسؤولية بسبب كشفها مو

 .”واستهتارها بأرواح أبناء تعز

 

 

قذائف جمهولة تستهدف قوات هيثم قاسم التابعة للعمالقة  
 وتتسبب بقتلى وجرحى بعد رفضها دخول اإلصالح 

 

موظفو املؤسسة العامة للجسور يف عدن  
صعدون ضد حكومة هادي 

ُ
 وحلج وأبي ي
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نات السياسية في محافظة استنكرت األحزاب وال مكّوِ

حضرموت قمع الُمحتجين المطالبين بتحسين الخدمات من  

 .قِبل سلطات البحسني في المكال

نات السياسية في اجتماع عقدته اليوم السبت   وطالبت المكّوِ

في مدينة المكال، حكومة هادي والسلطة المحلية إلغاء  

كذلك إلغاء  الزيادات األخيرة في مادتي الديزل والبترول، و 

خصخصة استيراد المشتقات النفطية, محملة شركة النفط 

 .اليمنية مسؤولية استيراد المشتقات

تماع فتح مطار الريان الدولي أمام المواطنين كما طالب االج

 .بأسرع وقت ممكن

وحمل المجتمعون حكومة هادي والتحالف مسؤولية األزمة 

 الكهرباء  االقتصادية وتردي الخدمات األساسية، خصوصاً 

 .في حضرموت وبقية المحافظات الجنوبية

وقال اللقاء , إن حماية المحتجين المطالبين بتحسين 

المكال هي مسؤولية األجهزة األمنية , محذَّرين الخدمات في 

من استمرار قمع المحتجين وعدم االستجابة لمطالبهم   

 .المتمثلة في تحسين الوضع المعيشي

تجاجات احتجاجات شعبية غاضبة، وتشهد مدينة المكال اح

تنديداً بارتفاع أسعار المشتقات النفطية والمواد الغذائية , 

يار العملة المحلية, وسط توسع وانقطاع الرواتب وانه

 .امتداد االحتجاجات إلى لحج وأبين

 

 

 

 

قيادي في الحراك: األزمات  
المستمرة في الجنوب مخطط 

 يدعمه التحالف 

اك الثوري الدكتور عبد الرحمن الوالي  قال القيادي في الحر 

, إن األزمات المستمرة في عدن والجنوب مخطط مقصود  

يت الصف الجنوبيمن قبل التحالف بهدف تشت . 

وأوضح الوالي في تغريدة على حسابه بتويتر إن التحالف  

 .عمل وال يزال على تشتيت الصف الجنوبي وأهدافه

لمخطط كعمل مقصود  وبحسب الوالي فإن التحالف ينفذ هذا ا

ومبرمج وأنه لهذا السبب يعيش الجنوب في أزمات 

 .مستمرة وتدمير ممنهج، وأنه ضد استقالل الجنوب

وأضاف الوالي إن أي اتفاقات مع التحالف هي مضيعة 

للوقت والجهد ومن يعتقد أن االنبطاح للتحالف ممكن يكون  

له حسنات فهو واهم، في إشارة إلى انبطاح المجلس  

نتقالي الجنوبي للتحالف السعودي اإلماراتياال . 

 

 

  

تعرض له أركان حرب اللواء الخامس   أكدت مصادر خاصة في تعز للجنوب اليوم أن االستهداف الغامض الذي

من مرافقيه بينهم قيادي سلفي يدعى طالل الدوالر  8حرس رئاسي في تعز عمار الجندبي والذي أدى إلى مقتل 

يس الماضي، لم يكن بفعل مواجهات مع قوات الحوثيين كما زعمت وسائل إعالم  في الكدحة مساء الخم

 .اإلصالح

بي هو تعرضه الستهداف من قبل أحد القيادات المسلحة التابعة لإلصالح بتعز وقالت المصادر إن ما حدث للجند

ء الخامس حرس  والذي يدعى مفضل الحميري، وقالت المصادر إن هدف اإلصالح من هذه الحركة إيهام اللوا

رئاسي الذي يقوده عدنان رزيق بأن من استهدف رفيقه الجندبي هم أتباع عدنان الحمادي المحسوبين على 

إلمارات بتعز، وذلك ألن الجندبي كان قبل تعرضه لالستهداف قد نصب كميناً ألحد الشخصيات المسلحة ا

 .المحسوبة على الحمادي، وهو ميثاق سيف فارع

المصادفة هي في أن أتباع الحمادي قاموا أيضاً باالنتقام من الجندبي في الوقت الذي دفع فيه وقال المصدر إن 

تهدافه أيضاً،، مشيراً إلى أن اإلصالح كان هدفه اإليقاع بين مسلحي عدنان رزيق اإلصالح بالحميري الس 

المسلحين عقبة أمام تقدم  ومسلحي الحمادي إلضعاف الطرفين معاً نظراً ألن اإلصالح يرى في هذين التيارين 

إلصالح إلى التقدم  اإلصالح في الكدحة ومقبنة وبقية المناطق الجنوبية الغربية لتعز والتي يهدف من خاللها ا

 .نحو المخا للسيطرة عليها وعلى الشريط الساحلي الذي تتمركز فيه قوات طارق صالح المدعومة من اإلمارات

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جتدد مطالبتها برحيل حكومة هادي    تظاهرة يف املنصورة 
 وحتسي اخلدمات 
ة هادي في عدن, حيث خرج مساء اليوم  تواصلت االحتجاجات الشعبية المطالبة بتحسين الخدمات ورحيل حكوم

السبت المئات من أبناء مديرية المنصورة بتظاهرة شعبية منددة بتردي الخدمات وتدهور العملة المحلية 

الغذائيةوارتفاع أسعار المواد   . 

ل  وردد المحتجون الذين جابوا شوارع المديرية هتافات تطالب التحالف وحكومة هادي والمجلس االنتقالي بتحم

 .مسؤولياتهم تجاه المواطنين وحل األزمات المتتالية في مقدمتها الكهرباء وارتفاع االسعار وانهيار العملة

ن شعبي مطالب برحيل الحكومة وتحسين الخدمات, وسط ولألسبوع الثاني على التوالي تشهد مدينة عدن غليا

 .توسع االحتجاجات الشعبية في كل المحافظات الجنوبية

 

 

ظهور أمساء وتفاصيل جديدة يف حادثة استهداف أركان حرب  
حرس رئاسي بتعز   5اللواء الـ   

 

سياسية حبضرموت تندد بقمع  الاملكونات  
 احملتجي وتؤكد استمرار االحتجاجات الشعبية 

 


