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 2فحه ص 

 

 

قالت صحيفة إيطالية أن صادرت األسلحة اإليطالية زادت  

 .ستة أضعاف بالتزامن مع الحرب علي اليمن

ي” اإليطالية، إلى “ذا بوست انترناسيونال  وتشير صحيفة

مليار في  1.3أن مبيعات إيطاليا من االسلحة ارتفعت من  

2016مليار في عام   14.6إلى   2013عام  ″. 

الل تلك  ادة في حجم الصادرات خ وأكدت الصحيفة أن الزي

السنوات، عندما كان ماتيو رينزي يقود الحكومة ، وغطى 

ي تشنان العالم بأسره ، وبالتحديد السعودية واإلمارات الت 

حربا على اليمن، وكانت الوجهات المميزة لرحالت رئيس 

الوزراء السابق األخيرة ، الذي سافر بين فبراير ومارس  

لمملكة العربية السعودية )المملكة  ثالث مرات في ا 2021

 .العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة و البحرين(

، ياُلحظ أنه في عام ثم بالنظر إلى المملكة العربية السعودية 

  20قامت الحكومة االيطالية بقيادة رينزي بتصدير  2016

مليون يورو ، وهو أكبر   411بقيمة  MK80 ألف قنبلة

تتلقاه إيطاليا منذو عقود طلب للذخيرة . 

من  وفقًا للتقارير  Done Quotidiano   بالنظر إلى رقم

MAE45560ترخيص تلك القنابل ،  ،   2015، في عام 

نزي سلسلة من االجتماعات مع دعاة الحكومة نظم ري

السعودية ، وهو نفس الشخص الذي يتواصل معه اآلن  

ستثمار بسبب مشاركته في مجلس إدارة مبادرة مستقبل اال

 .والتزامه بتعزيز التجارة تجاه البلدان في الخليج الفارسي

وسبق للصحيفة “ذا بوست انترناسيونالي” أن نشرت 

الموت في اليمن والمصنعة في إيطاليا تحقيقا حول” قنابل 

، والتصاريح التي منحتها   2017و   2016” ، بين عامي 

الشركة المملوكة   – RWM الهيئة الوزارية لشركة

األلمانية ، والتي تنتج القنابل في  Rheinmetall لشركة

للتصدير   –، في مقاطعة كالياري  Domusnovas مقر

ة ، فقد بلغت قيمتها أكثر  بالنسبة للمملكة العربية السعودي

، وعندما   2018مليون يورو من المواد في عام   460من 

، كان  MEF لم يعد رينزي رئيًسا للوزراء ، وفقًا لبيانات

مليونًا في صيف عام   29امالت الشركة حوالي حجم مع

، وتم تعليق صادرات األسلحة إلى المملكة العربية  2019

2021ا في يناير السعودية ، ليتم إلغاؤها نهائيً  . 

 

  

 

ة مأرب.  بات تنظيم »القاعدة«، بشكل ال لبس فيه، وكيل عمليات التحشيد السعودية لصالح جبهات القتال في محيط مدين

ين سواحل محافظة إذ تكشف معلومات استخباراتية حصلت عليها “األخبار” أنه أُوكلت إلى التنظيم، أخيراً، مهّمة تأم

يوائهم، ومن ثّم نقلهم عبر معقله المتبقّي له في محافظة البيضاء إلى  أبين، بهدف استقبال مقاتلين من خارج اليمن، وإ

ا، بصورة غير معلَنة، دور المسانِد الخلفي، عبر تسهيل وصول أولئك المقاتلين محافظة مأرب. مخّطط تلعب فيه تركي

من جهة أخرى،  خطوة إضافية على طريق »إصالح« العالقات مع السعودية، من جهة؛ ووأسلحتهم، في ما يبدو أنه 

من تدعيم جهود بقاء الحلفاء »اإلصالحيين« الذين يوشكون على خسارة أهّم معاقلهم في شمالي الي . 

ل تركيا في الصراع الدائر في اليمن في دائرة التكهُّنات؛ إذ إن الكثير من المؤّشرات على األرض تُجلّي تعاظُم   لم يعد تدخُّ

تحت  اإلصالح« )إخوان مسلمون(. دَخلت أنقرة إلى هذا البلد منذ ثالث سنواتالدور التركي المسانِد لميليشيات حزب »

لم يتجاوز خريطة سيطرة »اإلصالح« في محافظات تعز ومأرب وشبوة، حيث قّدمت  الفتة »العمل اإلنساني« الذي 

ر هذا الدور الكثير من الخدمات اللوجيستية إلى تأسيس ذراع   لميليشيات الحزب بطريقة غير مباشرة، قبل أن يتطوَّ

تعز، قبل نحو عام، بعد  عسكرية موالية لها ُمتمثّلة في ميليشيات »الحشد الشعبي«، بتمويل قَطري، غربّي محافظة 

»اإلصالح« في آب/  فشلها في تأسيس ذراع مماثلة في محافظة شبوة )شرق( عقب سقوط المحافظة تحت سيطرة 

ادات الحزب في قواعد عسكرية تركية خارج اليمن، فيما ال يزال . كذلك، تولّت تدريب العشرات من قي2019أغسطس 

عّد لتكون معقاًل بدياًل لـ«اإلصالح« في حال سقوط مأرب. تحت أكثر من  دورها االستخباري ملحوظاً في شبوة، التي تُ 

عة على سواحل ر الماضية، من تأمين مساحات ساحلية واسعة في مديرية رضوم الواقذريعة، تَمّكن الحزب، خالل األشه

توجيهات من وزارة  بحر العرب، بتعاون لوجيستي تركي، بالتزامن مع قيامه بتأسيس معسكر دفاع ساحلي من دون أّي 

تهريب البحري التي  الدفاع في حكومة الرئيس المنتهية واليته، عبد ربه منصور هادي، في أحد أهّم ممّرات ال

النفطية والسالح من الخارج. وعلى رغم رفض حكومة هادي   يستخدمها الحزب منذ عقود في تهريب المشتقّات

كات »اإلخوانية« في سواحل شبوة، وكذلك تص اُعد اتّهامات القوى الموالية لإلمارات لـ«اإلصالح« بتلقّيه شحنات التحرُّ

اق الرياض« اإلماراتي بتنفيذ »اتف –ت سيطرته، ومطالَبتها التحالف السعودي سالح تركية عبر ميناء قنا الواقع تح

ري في  الذي يقضي بإخراج ميليشيات »اإلصالح« من شبوة وأبين ووادي حضرموت، َعّزز الحزب وجوده العسك 

اراتسواحل شبوة منتصف الشهر الماضي، استعداداً لمواجهة أّي هجوم محتَمل من الميليشيات الموالية لإلم . 

وبإشراف مباشر من الجانب السعودي المخّطط الجديد بدأ منذ أسبوعين بالتعاُون مع »اإلصالح«   

تنسيق مع تركيا، لتأمين وصول السفن التجارية  تأمين سواحل شبوة من قِبَل »اإلصالح« خالل األشهر الماضية، جاء ب

ما تُستخَدم لحمل شحنات سالح تركية، كالقنّاصات واألسلحة المتوّسطة، التي تستخدمها ميليشيات  التركية التي غالباً 

اض  بهات القتال في تعز ومأرب. لكن الدور التركي تصاَعد، خصوصاً، بعد تحسُّن العالقات بين أنقرة والريالحزب في ج

في اليمن »دفاعاً« عن  الشهر الماضي، وإعالن التنظيمات اإلرهابية الموالية لتركيا في سوريا التعبئة واالستنفار للقتال

شمال البالد، لينتقل المخّطط إلى محافظة أبين الواقعة غرب مدينة  مدينة مأرب، التي تُعّد آخر معاقل »اإلصالح« في 

ن وصول السفن ونقل العناصر اإلرهابيين الُمتوقَّع وصولهم من سوريا عبر تركيا، عدن، حيث أُوكلت مهّمة عملية تأمي

كات نشطة  تنظيم »القاعدة«. وتؤّكد معلومات استخبارية، حصلت عليها »األخبار«، وجووبتنسيق سعودي، إلى  د تحرُّ

ل. وتكشف المعلومات أن قيادة  للتنظيم، بدعم وتمويل سعوديَّين، في عدد من مديريات محافظة أبين القريبة من الساح

ة« في أبين بتأمين وصول سفن مجهولة اإلماراتي في مدينة عدن َكلّفت أمير تنظيم »القاعد –التحالف السعودي 

أخرى مع أسلحتهم، وتأمين الطريق الساحلي الواقع بين محافظتَي شبوة   ستحمل مقاتلين قادمين من سوريا ودول

، ومن ثّم إيصالهم إلى جبهات مأربوأبين، وإيواء أولئك المقاتلين  . 

المخّطط الجديد، الذي شارف تنظيم »القاعدة« على إنهاء تنفيذه في محافظة أبين بقيادة أمير التنظيم في المحافظة  

دأ منذ أسبوعين بالتعاُون مع ميليشيات »اإلصالح« في المحافظة، وبإشراف مباشر من الجانب المدعو سالم الشنعاء، ب

ذ نفّذ عناصر »القاعدة«، األسبوع الماضي، عملية إعادة انتشار في مناطق واسعة قريبة من الساحل.  السعودي؛ إ

له في المحفد، وفي وادي حمراء  يد مصادر مّطلعة بأن التنظيم كثّف وجود عناصره في معسكر الخيالة التابعوتف

تّسم بتضاريس ُمعقّدة وجبال شاهقة، إضافة  ومناطق يحمس وخبر المراقشة الواقعة بين الوضيع وساحل أحور، والتي ت

اصر »القاعدة« يتحّركون بشكل علَني، ويسلُكون الطرق إلى منطقة موجان في مديرية الوضيع. وتؤّكد المصادر أن عن

جاه معسكرات تابعة لـ«اإلصالح« كمعسكر عكد، أم من معسكرات حكومة هادي إلى جبال مودية  الرئيسة، سواًء باتّ 

د  در والصومعة التي تُعّد آخر معاقل »القاعدة« في محافظة البيضاء، بعد سقوط منطقة يكال في مديرية ولوالمحفد ولو

أغسطس الماضيربيع في المحافظة نفسها تحت سيطرة الجيش و«اللجان الشعبية« مطلع آب/  . 

ول األسلحة والمقاتلين إلى  وفي خالل األسبوع الفائت، وفي إطار تنفيذ »القاعدة« المهّمة الموَكلة إليه بضمان وص

الهجمات ضّد نقاط تابعة لميليشيات »المجلس االنتقالي   الصومعة ومن ثّم إلى مأرب، أقَدم التنظيم على شّن عدد من 

حافظة أبين، على خلفية رْفض تلك الميليشيات إخالء نقاطها. ووفقاً لمصادر محلّية، الجنوبي« الموالي لإلمارات في م

تهَدفة في مديريتَي أحور والوضيع ذات أهمية استراتيجية؛ إذ يستخدم »القاعدةفإن المواقع المس طرقاً تربط بين   «

لمصادر أن استهداف نقطة الريدة أحور والمحفد ومودية ولودر والساحل، تجتمع كلّها شرق مديرية الوضيع. وتوضح ا

الية لعناصر »االنتقالي« لالنسحاب، وهو ما  في الوضيع جاء بعد أن قَّدمت ميليشيات »اإلصالح« عروضاً وإغراءات م

 .تّم رفضه

كات »القاعدة« في سواحل أبين ومديريات أحور والوضيع ومودية مخاوف »االنتقالي«، الذي َوّجه، مطلع  وأثارت تحرُّ

ألّي طارئ، ُمحذّراً  ع الحالي، الميليشيات التابعة له كافّة برْفع درجة االستعداد القتالي والتأهُّب األمني استعداداً األسبو

كات التي وصفها بـ«المشبوهة«، ومتّهماً، خالل اجتماع أمن ي عقَده في مدينة عدن، السبت  من مخاطر تلك التحرُّ

ط التنظيمات اإلرهابية للسيطرة على مواقع ومساحات وَصفها الماضي، »اإلصالح« بالوقوف وراء تسهيل نشا

شبوة ووادي حضرموت. لكن »االنتقالي« سلّم، األربعاء، تحت ضغوط بـ«الحّساسة« على امتداد محافظتَي أبين و

على   عنصراً من قّواته، األسبوع الفائت، 14إلى قوات موالية لهادي، بعد مقتل سعودية، مهاّم األمن في مدينة أحور 

نفيذ أوامر الجانب يد »القاعدة«، وهو ما أثار سخطاً في صفوف أنصاره الذين اتّهموا المجلس بخيانة دماء قتاله، وت

 .السعودي لصالح التنظيمات اإلرهابية

 
  

دة  صحيفه : »القاعدة« الوكيل »الرمسي« للسعود 
َ
ية: مسان

 تركية لـ»االخوان« يف مأرب 
 

“ اإليطالية    ذا بوست انرتناسيونايل”: األسلحة 
أضعاف مع    6دية واإلمارات زادت  إىل السعو 

 حرب اليمن 
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تأكيداً لما كشفه المركز اإلعالمي للمحافظات الجنوبية بشأن  

عجز مدير أمن مدينة عدن المعين من قبل الرئيس هادي 

وفقاً التفاق الرياض ، وعدم قدرته حتى األن على ممارسة 

مليشيات مسلحة  أي مهام أمنية على أرض الواقع وقيام

لمهام  وقيادات عسكرية وـأمنية تابعة لالنتقالي بممارسة ا

األمنية بحكم األمر الواقع ، اعترف مدير أمن عدن العميد  

يحيى الشعيبي أمس بفشله في القيام بمهامة كمدير ألمن 

 . عدن

وأكد في تصريحات صحفية أن الملف األمني يعاني من 

لتابعة لالنتقالي ، وعبر عن  تدخالت القيادات العسكرية ا

عد ظاهرة السطو  أسفه البالغ لمظاهر اإلنفالت األمني وتصا

المسلح على أراضي وممتلكات المواطنين ، وأعادت تلك  

الفوضي إلى تيارات مسلحة في عدن يقف ورائها قيادات 

 .عسكرية تابعة لإلنتقالي

الشعيبي اعترف بفشله في استعادة أمن عدن من تحت 

يطرة تلك المليشيات وحملها مسؤولية ماتعانية سطو وس

را إلى أن أمن عدن يعاني من فالت أمني ، مشيعدن من ان

نقص حاد بالدعم المالي ويواجه تدخالت كبيرة وتداخل في 

 . المهام واالختصاصات مع الجانب العسكري

 

 

 
 
 
 
 
 

جرحى باشتباكات بين عناصر اإلنتقالي  
 في سقطرى 

اء بين عناصر سلحة اليوم األربعاندلعت اشتباكات م 

 .االنتقالي في جزيرة سقطرى

وقالت مصادر محلية أن أحد جنود اللواء األول مشاة بحري 

الموالي لإلنتقالي ، في الجزيرة إثر تبادل إطالق النار بين 

 .عناصر االنتقالي

وبحسب المصادر فإن االشتباكات اندلعت نتيجة تصاعد  

ستقدامها من  لإلنتقالي التي تم ا فات بين عناصر تابعةالخال

 .خارج الجزيرة

 

  

 

ت أدى اختفاؤهم أو نفيهم وإبعادهم عن قيادة المجلس بأمر من قيادات المجلس االنتقالي الجنوبي المدعوم من اإلمارا 5

ى إزاحتهم كل واحد  قيادات االنتقالي أد من  5مباشر من التحالف السعودي اإلماراتي إلى إحداث هّزات داخل االنتقالي، و

مجلس ي الهم عن منصبه في المجلس إلى وضع عالمات استفهام عديدة حول الشخصية الُمبعدة ومدى تأثيرها فمن

والظروف التي أحاطت بمالبسات اإلبعاد أو النفي وهو ما قاد أيضاً إلى وضع عالمات استفهام حول دوافع التحالف  

شأ ومّول وجّهز االنتقالي ومنحه الغطاء السياسي  لتحالف ذاته هو من أنى هذا العمل رغم أن االسعودي لإلقدام عل

 .والغطاء اإلعالمي أيضاً 

ين جرى إبعادهم قسراً عن قيادة المجلس االنتقالي الجنوبي، أحمد لملس أمين عام هيئة رئاسة  آخر هؤالء القادة الذ

متفرغاً للمنصب بحكم انشغاله  صبه بحجة أنه لم يعد الي اإلطاحة به من منالمجلس االنتقالي والذي قررت قيادة االنتق

 .بمنصب محافظ عدن 

كرتير لملس الخاص في مكتب المحافظة كذريعة لإلطاحة بلملس وجرى اتخاذ تغريدة هجومية ضد االنتقالي نشرها س

اجم فيها سابه بتويتر تغريدة همن قيادة االنتقالي، حيث كان سكرتيره الخاص في مكتب المحافظة قد نشر على ح

لجنوبي واتهمه بمحاولة إفشال لملس في أداء مهامه كمحافظ لعدن االنتقالي ا . 

لي فتحت ملف القيادات السابقة التي تمت اإلطاحة بها من قيادة االنتقالي خالل العامين اإلطاحة بلملس من قيادة االنتقا

االنتقالي الحالية بنائب  طاح أيضاً وعبر قيادةسعودي اإلماراتي قد أالماضيين، فقبل اإلطاحة بلملمس كان التحالف ال

تم تعيينه قبل أيام من عزله قائماً بأعمال لملس  ن قداألمين العام هيئة رئاسة االنتقالي الدكتور فضل الجعدي والذي كا

مصر ال للعيش في جمهورية في قيادة االنتقالي إال أن التحالف أصدر توجيهات بخروجه من عدن بشكل نهائي واالنتق

لين  لت قيادات االنتقالي الحالية التغطية على حدث اإلطاحة بالجعدي ولملس حيث دفعت بناشطين مواالعربية، وقد حاو

للمجلس للترويج بأن تعيين عدنان الكاف أميناً عاماً لهيئة رئاسة االنتقالي لم يكن المقصود به اإلطاحة بلملس بل 

االنتقالي عن غير قصد أن الجعدي تم نفيه بأمر  عدي مدينة عدن، ليكشف شاغر بعد أن غادر الجتغطية هذا المنصب ال

االنتقالي للكاف بدالً عن الجعدي ريثما يعود األخير من مصر كانت   عيين من التحالف من عدن إلى القاهرة ألن ذريعة ت

نهائياً إذ ال يوجد ت أن الجعدي لن يعود مفضوحة وأتت بنتائج عكسية لما أراده المجلس حيث كشفت هذه التبريرا

ا كانت هذه   إذيادي بهذا المنصب يتم تعيين شخص آخر بدالً عنه لمجرد أنه سيغيب بضعة أيام فذلك ال يحدث إالق

 .المغادرة نهائية

ملس بهذا نكون أمام قياديين من قيادات المجلس االنتقالي تمت اإلطاحة بهما خالل أقل من شهر واحد هما احمد ل 

ي، سنجد أن وتحديداً إلى أواخر أكتوبر العام الماض –لى ما قبل عدة أشهر إ –لعودة إلى الوراء وفضل الجعدي، وبا

لالنتقالي ورئيس لجنة اإلدارة الذاتية اللواء احمد سعيد بن بريك والذي كان أيضاً قائماً بأعمال   رئيس الجمعية العمومية

ة، ولم يعد بن بريك إلى عدن منذ عاصمة المصرية القاهرة عدن متوجهاً إلى الرئيس المجلس، غادر بشكل مفاجئ مدين

تقالي بزيارة للعاصمة الروسية موسكو في يناير االنذلك الحين كما أنه لم يظهر إعالمياً سوى حين قامت قيادات 

شات إعالميةالماضي على حسابهم الخاص بعد تلقيهم دعوة من مركز دراسات روسي أجرى معهم لقاءات ومناق . 

سنجد أن االستهداف الغامض الذي تعرض له منير  2019 إلى الوراء أيضاً تحديداً مطلع أغسطس ة قلياًل وبالعود

اسم “أبو اليمامة” قائد ألوية الدعم واإلسناد التي تعد القوة العسكرية الضاربة لالنتقالي والتي  اليافعي المعروف ب

تله، كان هذا  ، وأدى إلى مق2018طس ة هادي من عدن في أغسسيطرت على عدن وأخرجت اإلصالح وحكوم

هي الجهة التي استهدفته  ة من االستهداف ضمن مسلسل تصفيات ألبرز قيادات االنتقالي والذي لم يعرف حتى اللحظ

خصوصاً مع عدم إعالن قوات الحوثي مسؤوليتها عن االستهداف باإلضافة إلى تضارب االتهامات التي أطلقت من قبل 

لى توجيه االتهام للحوثيين في حين ذهب االنتقالي للتلميح بتوجيه أصابع  صالح اللذين اتفقا ع قيادة حكومة هادي واإل

اإلرهاب والتخريب ومن يدعون الوقوف إلى جانب التحالف وهي إشارة واضحة قصد بها قوى االتهام لمن وصفها 

 .االنتقالي قوات اإلصالح

ز قياداته العسكرية هما القائد العام أللوية الدعم  من أبر النتقالي سيخسر اثنين وفي مطلع مارس المنصرم كان ا

ي محاولة اغتيال نجيا منها بأعجوبة وسقط قتلى وجرحى واإلسناد محسن الوالي وأركان حرب األلوية نبيل المشوشي ف

بها من دفة والمراد اإلطاحة من مرافقيهما داخل مدينة عدن، ولم نكن لنذكر هذين القائدين ضمن الشخصيات المسته

ريرالي، إال أن ارتباط هاتين الشخصيتين بالذات بـ”أبو اليمامة” فرض علينا ربطهما في هذا التققيادات االنتق . 

وليس ببعيد أيضاً آخر مرة كان فيها رئيس المجلس االنتقالي عيدروس الزبيدي موجوداً في عدن وغادر بعدها إلى  

التي سيطر فيها االنتقالي على   2018سطس مة هادي عقب أحداث أغ كة في مفاوضات مع حكوالسعودية بقصد المشار

ي اإلمارات تحت اإلقامة شبه اإلجبارية ولم يخرج منها طالق وبقي فعدن ومن حينها لم يعد الزبيدي إلى عدن على اإل

د تمت بين والتي كانت أساساً ق  سوى حين عاد مرة أخرى إلى الرياض للمشاركة في مفاوضات اتفاق الرياض الشكلية

العام   وظبي وجيء بالزبيدي كإجراء شكلي لمنح االتفاق السعودي اإلماراتي صبغة محلية أمام الرأي الرياض وأب

المي والمجتمع الدوليالع . 

ليوم من من قيادات المجلس االنتقالي الجنوبي جرى اإلطاحة بهم من قيادة المجلس، فالزبيدي هناك ا 5بهذا نكون أمام 

ن مسؤولي  ي، وأبو اليمامة قُتل في ذكرى طرد االنتقالي لإلصالح ومن بقي مفي عدن هو ناصر الخبجيقوم بمهامه 

إلى مصر، ولحقه مؤخراً فضل الجعدي، وها نحن اليوم أمام  هادي من عدن، وأحمد سعيد بن بريك أجبر على النفي 

و، وفق مراقبين، بقية   سيطال هذا السينارينتقالي، وبالمثل أيضاً إقالة أحمد لملس من منصب أمين عام هيئة رئاسة اال 

ة معينة ومن ثم  ضيرها ثم تلميعها وتصعيدها إلى القيادة ليتم استغاللها فترالقيادات في المجلس التي يتم إعدادها وتح

اف التحالف السعودي  يجري التخلص منها إما باالغتيال أو النفي أو اإلقالة ليأتي آخرون يكملوا مشوار تنفيذ أهد

ون خوف من استثارة مشاعر  خفية فقط بل باتت كاًل من الرياض وأبوظبي تجاهران بها علناً د إلماراتي التي لم تعدا

تفجر وتتوقد غضباً ضد التحالف ومن معه من حلفاء أو “أدوات” محليةقبائل الجنوب والتي بدأت مؤخراً ت . 

 

نوبي..  التحالف يطيح خبمسة من أبرز قيادات االنتقايل ال 
 مؤامرة التدمري من الداخل 

 

مدير أمن عدن يتهم قيادات عسكرية  
 بتقويض األمن ويعرتف بالعجز والفشل 
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ر وأخبا نوب اليوم في تقاريرتأكيداً لما سبق ونشره الج

الجنوب بترتيب مباشر من أن ما يحدث في سابقة بش

التحالف السعودي اإلماراتي حول إفراغ عدن من أي تواجد 

سلطوي لحكومة ومؤسسات الشرعية وتمكين المجلس  

 .االنتقالي من المدينة

أكدت مصادر قضائية رفيعة في عدن أن قيادة مجلس  

ومة هادي في العليا التابعة لحك القضاء األعلى والمحكمة

ن قبل عدة أيام وانتقلت إلى العاصمة  غادرت مدينة عدعدن 

 .السعودية الرياض

وأكدت المصادر أن المغادرة من عدن هي نهائية حيث نقلت 

قيادة السلطة القضائية كل معداتها بما في ذلك سكرتارية 

لمجمع  المجلس وطاقم المحكمة العليا بالكامل، مؤكدة أن ا

ن أصبح معطالً القضائي في عد . 

إلى ذلك اعتبرت مصادر سياسية أنه وبمغادرة قيادة السلطة  

عدن وانتقالها إلى  القضائية التابعة لـ”الشرعية” مدينة 

الرياض، تصبح جميع السلطات الرئيسية الثالث )القضائية 

والتشريعية والتنفيذية( التابعة لهادي والمعترف بها دولياً  

تى ة “منفى” وفقاً حبشكل رسمي مجرد سلط أصبحت

 .لالعتبارات الدولية

 
 

 
 

ك الثوري يدعو إلى ثورة شعبية الحرا
 إلسقاط سلطة البحسني 

دعا رئيس المكتب السياسي للحراك الثوري الجنوبي فادي  

باعوم أبناء حضرموت إلى الخروج بمظاهرات شعبية 

تإلسقاط سلطة البحسني والتديد بانهيار الخدما . 

رموت بالفساد  محلية في حضطة الالسل واتهم باعوم

مع السفير السعودي محمد آل جابر على نهب  والتواطؤ

الثروة النفطية في المحافظة مقابل تلقيها رواتب ضخمة من 

 .الرياض

كما اتهمها أيضا بالتبعية الُمطلقة لحكومة هادي والسفير 

 .السعودي محمد آل جابر

اد وتلقِّي الفس ن غيرالسلطة ال تُتقولفت باعوم إلى أن تلك 

ط في حكومة هادي التي تحصد  العموالت من شركة النف

النصيب األكبر من تلك اإليرادات، بالتقاسم مع السفير  

داً أن ذلك هو السبب الرئيس الذي يمنع  السعودي, مؤّكِ

 .تغييرها

وتابع باعوم قوله انه ال أمل يرجى من السلطة المحلية 

قاطها, داعيا إلى إسوحكومة هادي  . 

قمع سلطات البحسني  جرح العشرات بوقُتل مواطن و

لتظاهرة شعبية خرجت أمس األربعاء في ميفع تطالب  

 .بتحسين األوضاع االقتصادية وتندد بانهيار الخدمات

  

 

ديدة  كشفت مصادر خاصة في جزيرة سقطرى عن ممارسة قوات المجلس االنتقالي التابعة لإلمارات أساليب ع

الجزيرة بسبب عدم تقبلهم الوجود العسكري األجنبي في األرخبيلاة المواطنين في للتضييق على حي . 

ن الجزيرة وهاجروا  وأكدت المصادر للجنوب اليوم أن نسبة غير قليلة من أهالي جزيرة سقطرى خرجوا م 

ا له في الجزيرة بعوائلهم وممتلكاتهم إلى محافظات يمنية أخرى بسبب تضييق العيش الذي تعرضو . 

فيذه ضد أبناء سقطرى منذ مدة طويلة وأن الهدف من ذلك هو  هذا المخطط يجري تنفت المصادر إن  ضاوأ

لصالح اإلمارات التي تخطط الحتالل  إفراغ الجزيرة من أبنائها في مؤشر على مخطط مسح عرقي في الجزيرة

 .الجزيرة وضمها إلى أراضيها

اء بعض أبناء سقطرى باالنتقال للعيش  على إغر الماضية ات عملت خالل الفترةوتجدر اإلشارة إلى أن اإلمار

نسية، حيث تهدف أبوظبي من إخراج أكبر عدد من أبناء سقطرى من الجزيرة  في اإلمارات مقابل منحهم الج

نهائيبشكل  . 

اك عالقة قوية وخالل األعوام الماضية من عمر الحرب ظلت اإلمارات تروج على وسائلها اإلعالمية بأن هن

ى ومواطني اإلمارات منذ مئات السنين وأن هناك عالقات مصاهرة أيضاً، وهي واطني جزيرة سقطربين م

بأن جزيرة سقطرى جزء من  العام المحلي واإلقليمي  مقدمات تضخها أبوظبي بين فترة وأخرى إلقناع الرأي

 .اإلمارات

ص مساحات رى يتمثل في تقليأبوظبي ضد أبناء سقطوكانت تقارير سابقة قد كشفت أن جزءاً مما تمارسه 

ماراتية حق ممارسة أعمال الصيد في المياه اإلقليمية للجزيرة لدرجة كبيرة في مقابل منح شركات اصطياد إ

سقطرى التي استولى عليها االنتقالي على إجبار الصيادين بيع ما الصيد بطريقة الجرف، كما عملت سلطات 

ن كميات بأسعار زهيدة وتقوم ببيعه مرى أخرى منهم ما لديهم م ماراتية والتي تشترييصطادونه للشركات اإل

 .للمواطنين بأسعار كبيرة

 

 
 
 
 
 
 
 

فيما الشرعية ممنوعة من تصدير النفط والغاز.. بن سلمان يتفضل على هادي  
 مبنحة مشتقات نفطية 

ي بكمية مشتقات دية منحة لحكومة هادأبلغ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الرئيس هادي تقديم السعو

مليون دوالر 422فطية بمبلغ ن . 

ونقلت وكالة األنباء السعودية أن بن سلمان أجرى اتصاالت مع هادي أبلغه فيه تقديم السعودية منحة مشتقات 

تها  مليون دوالر لكي تقوم حكومة هادي بتشغيل الكهرباء ولكي تستخدم الكمية في تقديم خدما 422بقيمة 

ف باليمناطق سيطرة التحالللمواطنين في من . 

إلى ذلك استنكر مصدر اقتصادي جنوبي رد الرئيس هادي على بن سلمان والذي وصف المنحة السعودية 

تخفيف معاناة الشعب اليمنيبأنها منحة سخية من المملكة وأنها ستعمل على  . 

أن على  النفط والغاز، و ة السماح لهم بتصديروقال المصدر إن األحرى بالرئيس هادي أن يطلب من السعودي

 من سيطرة التحالف  هادي مطالبة التحالف بالخروج من منشأة بلحاف الغازية إلعادة تصدير الغاز المسال بدالً 

لنفطية والغاز والتفضل على الشعب اليمني بكميات من المشتقات ومنعهم تصدير حكومة هادي للمشتقات ا

نتظار ما تتفضل به المملكة في حين يتم نهب ه تحت حاجتها وباة وقت ما تشاء لتبقيالنفطية تقدمها السعودي

 .النفط الخام من اليمن تحت إشراف وعلم التحالف

لنفط الخام المستخرج من منشأة صافر، غير وتسمح السعودية لحكومة هادي بتصدير كميات قليلة جداً من ا

لي السعودي وليس إلى البنك ه إلى البنك األه المحدودة يتم توريد  أن عائدات األموال من بيع هذه الكميات

 .المركزي اليمني في عدن

اصة تؤكد: أبوظبي متارس تطهريًا عرقيًا ضد أبناء جزيرة  مصادر خ 
 سقطرى 

 

قيادة السلطة القضائية للشرعية يف عدن  
 تغادر إىل املنفى بشكل نهائي 
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كشفت منظمة “غرانت ليبرتي” لحقوق اإلنسان أن 

“غسيل مليار دوالر من أجل  1.5السعودية استثمرت نحو 

 .سُمعتها” والتغطية على سجل انتهاكات حقوق اإلنسان

غارديان”  لقرير نشرته صحيفة “افي ت-وأوضحت المنظمة 

أن هذه األموال استُثمرت الستضافة ودعم   -انيةالبريط

ة عالمية، مثل بطوالت التنس والخيول  أحداث رياضي

ا  والمالكمة وكرة القدم العالمية، مشيرة إلى أن صفقة وقَّعته

” 1السلطات الُمختصة في السعودية مع هيئة “الفورمال

ى مدى عشر سنواتمليون دوالر عل 650بقيمة  . 

ات الهائل ” أن حجم االستثمار“غرانت ليبرتي أتور

للمملكة العربية السعودية في تلك األحداث ضمن ما بات 

يُعرف بـ”الغسيل الرياضي” أو “التبييض الرياضي” بهدف 

عودية في مجال حقوق اإلنسان”،  “تحسين سُمعة الس

 .والترويج لها كوجهة سياحية عالمية رائدة

  145يمة بق وقَّعت عقداً  ر أن السعوديةالتقريوأضاف 

ستضافة بطولة كأس  مليون دوالر مع االتحاد اإلسباني ال

السوبر لمدة ثالثة أعوام، غير أن البطولة لم تُقَم العام  

 .الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا

تخصيص مبلغ   -وفق تقرير “غرانت ليبرتي”-كما جرى 

احدة،  لغولف للرجال لمرة ومليون دوالر لبطولة دولية ل 15

مليون دوالر على بطولة   33لى إنفاق مبلغ باإلضافة إ

مليون دوالر لمباراة المالكمة بين “آندي  100بلياردو، و

2019وني جوشوا” في العام رويز جونيور” و”أنت . 

مليون دوالر  500عودية أيضاً صفقة بقيمة وأبرمت الس

أعوام مع شركة 10لمدة   WWE  0142في العام  ،

رالتقري ارعة، حسبم عروض مصلتقدي . 

وأكدت “غرانت ليبرتي” أن األرقام الُمبلَّغ عنها للصفقات،  

جرى رصدها من خالل تحليل العقود التي وقَّعتها منظمات 

ات وقَّعها أو  ومؤسسات حكومية، وال تتضمن أي اتفاقي

أنجزها أفراد العائلة المالكة، الفتة إلى أن هذا يعني أن 

تكون أكبر  لغسيل الرياضي قدغ التي أُنفقت على االمبال

 .بكثير من مليار ونصف المليار دوالر

منظمة دولية أخرى  41وكانت منظمة هيومن رايتس و

إدارة الرئيس األميركي جو   -2021مطلع مارس -طالبت 

إلى فرض عقوبات ُمتاحة بموجب “قانون  بايدن، 

نسان” على ماغنيتسكي العالمي للُمساءلة بشأن حقوق اإل

ت القيادة السعودية، ومنهم  ن في أعلى مستوياالمسؤولي

 .”“بن سلمان

ودعت المنظمات إلى معاقبة محمد بن سلمان شخصياً، 

ومساءلته عن مشاركته في جريمة اغتيال الصحفي جمال 

الت إن بن سلمان وافق على قتله عام  خاشقجي الذي ق

م2018 . 

ياً في قمع واعتقال  وتصدَّرت السعودية المركز األول عرب

ستمرار سلطات النظام السعودي في  االصحفيين في ظل 

ض عدد آخر  شخصاً في سجونها في حين تعرَّ  34اعتقال 

د أو الموت بفعل التعذيب في سجون المملكة  .للقتل الُمتعمَّ

 

  

 

دة تكشف عن ارتفاع ” في عدن إحصائية جدي19أعلنت اللجنة العليا لمواجهة وباء فيروس كورونا “كوفيد

واإلصابات بفيروس كورونا في المناطق التي تسيطر قوات التحالف السعودي  وفيات ضطرد في أعداد ال م

 ً  .اإلماراتي وحكومة هادي شكليا

حالة إصابة جديدة في مختلف  132وقالت اللجنة في آخر إحصائية أعلنتها مساء اليوم الثالثاء أنها سجلت  

الة وفاةح 19المناطق الجنوبية و . 

حاالت 6حاالت، حضرموت   5حاالت، الضالع   8عز لي: تكالتاة الت الوفاوتوزعت حا . 

  7حالة، المهرة  18حالة، الضالع   46حالة، حضرموت  54بينما توزعت حاالت اإلصابة كالتالي: تعز 

حاالت، مأرب حالتين، شبوة حالتين 3حاالت، لحج  . 

حالة،   4247ى صل إلابة وحاالت اإلص كورونا بعدن فإن عددوبموجب إحصائية اللجنة العليا لمواجهة 

، فقط، وهو ما يكشف مستوى التدني الكبير في  1667بينما حاالت التعافي بلغت فقط  882وحاالت الوفاة  

الرعاية الصحية في المحافظات الجنوبية والشرقية والذي يتضح من خالل العدد الكبير في حاالت الوفاة  

ف حاالت التعافيمن نصأكثر الت الوفاة  تعافي حيث تتجاوز حامقارنة بحاالت ال . 

إلى ذلك كشفت مصادر طبية خاصة في محافظة لحج أن المدير السابق لمستشفى ابن خلدون محمود مهدي  

 .كرد توفي متأثراً بإصابته بفيروس كورونا

ام وعدم الكشف عن األرقكما اتهم ناشطون في الجنوب لجنة طوارئ مواجهة كورونا بتظليل الرأي العام 

فيروس، وقال الناشطون إن أعداد المصابين بفيروس كورونا في محافظة شبوة بالمئات يا اللضحا الحقيقية

 .وأن ما تعلنه اللجنة رسمياً غير صحيح

في هذا الصدد أيضاً شن ناشطون على مواقع التواصل االجتماعي هجوماً عنيفاً على حكومة هادي والتحالف  

دم اتخاذ السلطات المحلية وقيادة السلطة أي ظل ع نا فيفيروس كورو اإلماراتي بسبب تفشيالسعودي 

إجراءات احترازية حقيقية باإلضافة إلى غياب الدور الصحي الرسمي بسبب غياب الحكومة بأكملها وبقاءها  

 .”في “المنفى بالخارج

ين موال والمجندا سوى جمع قوافل األوأضاف الناشطون إن حكومة هادي في اآلونة األخيرة لم يكن همه

اء من المحافظات الجنوبية وإرسالها إلى محافظة مأرب بحجة دعم جبهات القتال ومواجهة الحوثيين،  الغذو

فيما تم إهمال الجانب الصحي في المحافظات الجنوبية، مؤكدين إن السلطات المحلية اليوم والقطاعات الصحية  

ي الالزم لمواجهة الوباء لمادعم اافتقارها للدزمات الطبية لديها وفي الجنوب تشكو انعدام المستل . 

 

 
 
 
 
 

 اشتعال النريان بإحدى مناطق يافع بلحج وغياب تام لسلطات هادي 
علم “الجنوب اليوم” من مصادر محلية في منطقة يافع بمحافظة لحج جنوب البالد أن الحريق الذي اشتعل 

تكدسة من القمامة والتي جرى مواطنين لكميات ماتج عن إحراق بعض الوانتشر بقوة في أرجاء المنطقة ن

ومؤسساتها العامة في مجال النظافة في منطقة يافع إحراقها كالعادة نظراً لغياب الدولة  . 

وقالت المصادر إن المنطقة التي يجري تكديس القمامة فيها تنتشر فيها كميات كبيرة من الحشائش واألشجار 

ة اللهب بفعل الرياح وسرعان ما اشتعلت تباعاً وانتقلت  نتقلت إليها ألسنة وأن هذه األشجار االصغيرة اليابس

محيطة بمكان حرق القمامة لمناطق عدة . 

وقالت المصادر إن النيران ال زالت مشتعلة ولم يتمكن المواطنون من احتوائها وأنها تقترب من المنازل اآلهلة  

 .بالسكان في المنطقة

 

مر يف أعداد املصابني  هجوم ضد الشرعية بسبب االرتفاع املست 
 والوفيات بكورونا جنوب اليمن 

 

غرانت ليربتي” : السعودية استثمرت أكثر  “
من مليار دوالر للتغطية على انتهاكات بن  

 سلمان 
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ثروات   اإلصالح بنهبالي الجنوبي حزب اتهم المجلس االنتق

حضرموت    وادي حضرموت واحتكار السلطة وحرمان أبناء 

 .من حقوقهم في الوظيفة العامة والثروة النفطية

القائم بأعمال رئيس المجلس أثناء  وقال ناصر الخبجي

اجتماع عقده مع عدد من قيادات ومشائخ من وادي 

 ن ممثلة بالمنطقةعدن إن قوات اإلخوا  حضرموت في مدينة

ولى في وادي حضرموت تمارس سياسة القمع العسكرية األ

بحق المواطنين وحولت مناطقهم إلى بؤرة ومسرح 

إفراغ  للجماعات اإلرهابية، حسب توصيفه، بهدف

 .حضرموت من كفاءاتها وتصفية كوادرها

وقال الخبجي إن نهب اإلصالح لثروة حضرموت يتم 

ئوية حسب وصفهها لصالح أهدافه الفتسخير . 

طقة العسكرية األولى بوادي لى تنفيذ المنعا الخبجي إدو

حضرموت لبنود اتفاق الرياض فيما يتعلق بالشق العسكري  

ومة المناصفة تحت إشراف منه ودعاها للعمل إلى جانب حك

 .ورعاية التحالف السعودي اإلماراتي

ثروة وادي   ويأتي اتهام االنتقالي لإلصالح بنهب

وبية توتراً المناطق الجن في وقت تشهد فيهحضرموت، 

كبيراً حيث تجري استعدادات عسكرية لكال الطرفين )قوات 

جهة ومليشيا المجلس االنتقالي هادي واإلصالح من 

من جهة أخرى( في المناطق المتوترة في أبين  الجنوبي 

التي توقف فيها القتال قبيل اإلعالن عن تشكيل حكومة  

النتقالي  قاد المجلس اتوتر عاد بعد أن المناصفة، غير أن ال

تمرداً شعبياً ضد حكومة المناصفة أدى إلى طردها من عدن  

 .وعودتها إلى السعودية

مجلس الحراك الثوري ُيحمل البحسني  
 مسؤولية قتل المتظاهرين في ميفع

وصفه   ندد مجلس الحراك الثوري بقوة التصرف الذي  

ن  مواجهة المتظاهريرعن لقوات األمن في باإلجرامي األ

ليوم بمنطقة ميفع وإطالق الرصاص الحي بكثافة  السلميين ا

والتي أودت بمقتل متظاهر وجرح العشرات بعضهم 

 . بإصابات خطيرة

وحمل مجلس الحراك الثوري محافظ حضرموت فرد 

كامل المسؤولية عن حياة المواطنين الجرحى وما  البحسني 

باب ومطاردتهم كر وفر ومالحقة الش يجري حالياً من

ويدعو كافة التكوينات السياسية إلى شجب رض االعتقال بغ

هذه األفعال اإلجرامية التي تهدد السلم االجتماعي 

 . بحضرموت

وكان المحافظ البحسني شهد عرضا عسكريا بالقرب من 

ظاهرات وسط اتهام له بإصدار أوامر بقمع  مكان الم

بانهيار الخدمات بين برحيله والتنديدالمحتجين المطال . 

  

 

على خلفية انهيار في   في الوقت الذي تضرب المحافظات الجنوبية موجة غضب شعبية عارمة منذ أسابيع ،

مختلف الخدمات من الكهرباء والصحة والمياه، وتردي للوضع االقتصادي، جراء فشل حكومة هادي بإدارة  

بارتفاع أسعار المواد الغذائية ، وارتفاع سعر العمالت   الملف االقتصادي مما ضاعف معاناة المواطنين وتسبب

ة غير القانونية في تلك المحافظاتاألجنبية مقابل انخفاض سعر صرف العملة المحلي . 

علم “الجنوب اليوم” أن الرئيس عبدربه منصور هادي وجه قبل يومين من مقر إقامته بالعاصمة السعودية 

، بتحويل خمسة مليارات لاير كمجهود حربي لمليشيات حزب اإلصالح  الرياض البنك المركزي في مدينة عدن

 .في مدينة مأرب

مليارات لاير كدعم لوزارة الدفاع في مأرب من   5يهات هادي قضت بسرعة تحويل وقالت المصادر أن توج

 .حساب الحكومة أي من إيرادات موانئ عدن

دات الجنوب في ظل انهيار شبه شامل للخدمات العامة  وتأتي هذه التوجيهات بتحويل مليارات الرياالت من إيرا

الموظفين في المحافظات الجنوبية من قبل البنك المركزي  عدن وتوقف صرف رواتب شرائح واسعة من في 

 .بعدن ، دون مبرر

توجيهات هادي المستفزة للشارع الجنوبي الذي يتجاهل هادي مطالبه المشروعة بتحسين خدمات المياه 

ع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف ، تزامنت مع دعوة محافظ عدن التابع لإلنتقالي أحمد  والكهرباء م

ملس للدول اإلقليمية بإنقاذ عدن محذراً من كارثة إنسانية ، إال أن هادي رغم وصول تقارير تبين معاناة عدن  ل

وال الجنوب لحزب اإلصالحوالمحافظات الجنوبية إال أنه يتذرع بتقدم الحوثيين في محيط مأرب لنقل أم . 

ت الحوثيين في معارك الشمال تحت يوم أمس وفيما له عالقة بنهب أموال الجنوب واستغاللها في مواجها

فزاعة أن سقوط مأرب مقدمة لسيطرة الحوثيين على المحافظات الجنوبية ، قالت مصادر محلية في منطقة  

األموال تم نقلها من مدينة سيئون وكانت في طريقها إلى  العبر ـن باص ركاب كان يحمل كميات كبيرة من 

بر ، وتم العثور على مئات المالييين من العمالت اليمنية كان مدينة مأرب تعرض لكمين مسلح في منطقة الع

الباص يحملها لقيادة مليشيات اإلصالح في مأرب كمجهود حربي ، الالفت في األمر أن السلطات التابعة لحزب  

ي مدينة سيئون استخدمت القمع المسلح واالعتقاالت واالنتهاكات ضد العشرات من المحتجين على اإلصالح ف

تدهور األوضاع اإلنسانية واالقتصادية في وادي حضرموت األسبوع الماضي ، قابل هذا القمع الذي   خلفية

وت فرج البحسني الذي أدانه المجلس االنتقالي الجنوبي التابع لإلمارات ، قمعاً أخر من قبل محافظ حضرم 

، مبرراً ذلك بأن سلطاته  أعلن حالة الطوارئ مساء الثالثاء الماضي ووجه بقمع وحضر أي احتجاجات سلمية

 . المحلية ال عالقة لها بمطالب المواطنين الحقوقية كون الجهة المعنية هي حكومة هادي

دينة مأرب التي تصل إيراداتها اليومية  نهب أموال الجنوب وتوظيفها كمجهود حربي لمليشيات اإلصالح في م

افظة شبوة التابعة لحزب اإلصالح مئات الماليين ، يأتي بالتزامن مع نقل سلطات مح إلى أكثر من مليار لاير

من الرياالت من أموال وإيرادات شبوة التي تعاني من نقص حاد في الخدمات العامة واألالف من موظفيها  

لمشروعة ، وأعقبت موجة نهب إيرادات الجنوب وتحويلها لصالح مليشيات يعيشون ألشهر دون رواتبهم ا

ل غذائية فرضت بالقوة من قبل السلطات المحلية في لحج وأبين وشبوة اإلصالح في مأرب ، وصول قواف

وحضرموت والمهرة إلى مدينة مأرب كدعم لمليشيات اإلصالح بينما لم تلتفت تلك السلطات لمطالب مواطنيها 

ل معاناتهم المتصاعدةوتتجاه   . 

 

مليارات عدن وحضرموت تصل مأرب كمجهود حربي  
سمع ؟ 

ُ
 لإلصالح .. آنات النوبني ال ت

 

بنهب ثروات   يتهم اإلصالح  االنتقايل 
حضرموت وحرمان أصحاب األرض وادي    
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أن هناك قواعد   قال محافظ المهرة السابق راجح باكريت

 .بريطانية وأمريكية في المطار الرئيس للمحافظة االستراتيجية 

ولفت باكريت في تصريح نقله تحقيق صحفي نشر في موقع ” 

األجنبية متواجدة   المشاهد نت ” إن تلك القواعد العسكرية

 . بتنسيق سعودي

نت في فبراير الماضي عن سلطة صنعاء أعلت مخابرات انوك

تم تدريبها من   س تابعة لإلستخبارات البريطانيةضبط خلية تجس

قبل ضباط من المخابرات البريطانية واألمريكية في مطار 

 .الغيضة

وأضاف باكريت ” المطار جاهز، وحتى عملية الترميم لم يكن  

ة مبالغ الترميم سرق لها داع، هو أصاًل جاهز لكن الهدف من

ا ألي مشروع من خيالية من المشروع، وأنا رفضت أوقع استالمً 

 . ” اإلعمار السعودي، ألنهم كانوا يبالغون باألسعار بشكل خيالي

واتهم باكريت التحالف بالتعمد في عدم تشغيل مطار الغيظة ,  

ر سببه التحالف، ورفعنا عدة  حيث قال: “إن عدم تشغيل المطا

حالف من أجل التشغيل، لكنهم يتعذرون  لى قيادة التمذكرات إ

مطاربعدم جاهزية ال  ” . 

ومؤخرا منعت السعودية باكريت من العودة إلى محافظة المهرة  

قبل أن تسمح له بالتوجه الى القاهرة للعيش هناك كمنفى جديد  

 .له

ا رسميا للسفير ويرى مراقبون أن تصريح باكريت اتهام

لجابر بالفساد المالي  مد سعيد آل احالسعودى لدى اليمن م

االعمار والتالعب بمخصصات برامج إعادة  . 

وكانت مصادر مطلعة أكدت وصول قوات إماراتية وأليات  

عسكرية جديدة لمطار الغيضة وميناء نشطون قبل أيام بتنسيق  

 .سعودي

نوفمبر   30اليمن وفي عيد جالء آخر جندي بريطاني من جنوب 

في والية ترامب، كرستوفر  كا لدى اليمنم قام سفير أمري2020

أثنى على جهود مكافحة التهريب هنزل بزيارة إلى المهرة و

 . واإلرهاب

وحولت السعودية واإلمارات مطار الغيظة إلى قاعدة عسكرية  

وموقع تدريب عسكري يقوم به البريطانيون واألمريكيون إضافة  

   إلى تحويل جزء منه إلى سجن ألبناء المحافظة

 

ة جنوبية بين الحراك الذي شهدته مدن الجنوب على المستوى الشعبي وما تال ذلك من  در سياسيربطت مصا 

حكومة هادي من عدن وعودتها إلى منفاها في السعودية ومصر بالمستجدات األخيرة التي شهدتها خروج ل

طنية اومة الواسي للمقالسيمنطقة الساحل الغربي بقيادة طارق صالح على رأسها إشهاله ما يسمى المكتب 

 .المشتركة

شعرت بضعف شعبية االنتقالي  المصادر قالت إن خطوة طارق هي في األساس خطوة دفعت بها اإلمارات التي 

من جهة وأدركت أن مسألة استمرار الحرب على اليمن لم تعد ممكنة وأن المجتمع الدولي عازم على إنهائها  

ك طارق في المفاوضات المقبلة على اعتبار أنه  ركة إشرابهذه الح ادت والبدء بمفاوضات سياسية، ولهذا أر

رافية ذات أهمية استراتيجية قصوى بالنسبة لدول التحالف ومن  أصبح طرفاً سياسياً مسيطراً على منطقة جغ

خلفها أمريكا وبريطانيا الحاضرتان فعلياً جنوب البالد بقوات عسكرية تحت مسمى “مكافحة اإلرهاب”،  

وسائل إعالمها نشاطاً عسكرياً لها في جزيرتي ميون وسقطرى جنوب البالد لتي كشفتسرائيل ااً إومؤخر . 

ف لفرض وجود طارق في هذه المنطقة الجغرافية خالل المرحلة المقبلة ولم يأتي إشهار المكتب  فاإلمارات تهد

ي باتت  يمن، التعة من الالبقالسياسية لما يسمى المقاومة الوطنية إال كغطاء سياسي لفرض وجوده في هذه 

حيث تستخدم   تتنافس عليها عدة قوى إقليمية بهدف فرض السيطرة على باب المندب والساحل الغربي

الرياض حكومة هادي بينما تستخدم اإلمارات طارق صالح فيما دخلت مؤخراً على الخط جماعة اإلخوان  

إلصالح للسيطرة على  ا سارع اكيا ولهذوتر بفرعه المعروف بمواالته لقطر –حزب اإلصالح  –المسلمين 

الغربي من المخا وحتى باب المندبالمرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية لتعز المطلة على جنوب الساحل  . 

وتأتي التطورات األخيرة لطارق صالح في الساحل الغربي لتكشف اللغز وراء الصور التي انتشرت على مواقع  

من الضباط اإلماراتيين في جزيرة ميون المهيمنة على ومجموعة رق صالح لطا التواصل االجتماعي قبل مدة

رته صحيفة يديعوت أحرنوت اإلسرائيلية بشأن وجود نشاط إسرائيلي  باب المندب، ليتبين اليوم أن ما نش

مشترك مع اإلمارات في جزيرتي ميون وسقطرى كان لطارق صالح يد فيه وأن اللقاء مع اإلماراتيين في 

قاءاً سرياً لطارق صالح مع ضباط مخابرات إسرائيليين في التوقيت ذاته وفي نفس يون تضمن أيضاً لرة مجزي

وهو ما يجعل تحركات طارق مؤخراً وإعالنه المكتب السياسي وتنصيب نفسه رئيساً للمكتب يأتي  المكان، 

فير البريطاني  بدليل مباركة الساً، بترتيب واتفاق مع الجانب اإلسرائيلي أيضاً، وبترتيب إماراتي بريطاني أيض

م عبر تقنية الفيديو، حيث مايكل آرون إشهار طارق صالح المكتب السياسي ومحادثته مع طارق صالح اليو 

قام السفير البريطاني بإعادة نشر تغريدة ألحد الحسابات التابعة لطارق صالح يحمل اسماً مستعاراً تضمنت 

اسي وأنه سيساهم في دعم العملية السياسية في  شكيل المكتب السيرك تالتغريدة أن السفير آرون رحب وبا

اللقاء مع السفير بأنه تضمن نقاش ضرورة مشاركة جميع  اليمن، في حين نشرت وسائل إعالم طارق خبر

المكونات السياسية الموجودة على األرض وضرورة أال يستني الحل أي مكون سياسي يفرض حضوره  

 .الجغرافي

حقوقيون وسياسيون إن اللعبة اإلماراتية اإلسرائيلية باتت مكشوفة في الساحل االعتبارات يرى  ن كلوبعيداً ع

من وباب المندب، وأن الدفع بطارق صالح الذي لم يعد خافياً على أحد بأنه يعمل لصالح وبموجب الغربي للي

سوى شرعنة  مكتب سياسي ليس  شهارالتوجيهات اإلماراتية المعلنة رسمياً تطبيعها للعالقات مع إسرائيل، إل

ومكتبه السياسي،   استباقية لسيطرة اإلمارات وإسرائيل على باب المندب تحت غطاء قوات طارق صالح

وخالفاً لكون ذلك التخطيط والتوجه يعد كشفاً واضحاً ألجندة خطيرة يجري العمل لتنفيذها في اليمن بعيدة جداً  

ري في اليمن، فإن هذا التوجه يعد منافياً لتدخله العسك 0152رس عن أهداف التحالف التي أعلنها في ما

أجنبية عسكرياً لإلضرار بالمصلحة الوطنيةللدستور اليمني الذي يجّرم التعاون مع دولة  . 

جانب آخر من المؤامرة التي يجري حياكتها جنوب اليمن، وهو أن سماح التحالف لطارق صالح بتهيئة 

لليمن لواقع سياسي وعسكري غير خاضع للسيادة اليمنية  ل الغربي الجنوبيلساحاألرضية في باب المندب وا

 ً للسيادة اليمنية الجنوبية ومنحه الضوء األخضر لفرض وجوده كمكون   وباب المندب الذي لن يكون خاضعا

سياسي يعد ضربة موجعة للقضية الجنوبية من قبل التحالف السعودي اإلماراتي والذي عمل خالل الست 

حرب على جر الحراك السلمي الجنوبي إلى حراك مسلح من جهة عبر فكفكته ودفع  ت الماضية عمر السنواال

مام للمجلس االنتقالي الجنوبي كمقاتلين من جهة وتحويل أبناء الجنوب بشكل عام إلى مخزن عناصره لالنض

ود  اليمن داخل الحد خارجبشري يستخدمه التحالف كمقاتلين مأجورين في الجنوب أو خارج الجنوب بل وحتى 

 .السعوية الجنوبية

الحرب تأكيداً على استمرار التحالف تنفيذ  كما يعد تجاهل التحالف للقضية الجنوبية من مبادرة السعودية لوقف

 .مؤامرته بالتوافق مع اإلمارات ضد القضية الجنوبية

يكون بذلك  سي قادم األيام لسيا والواضح في نهاية األمر أن التحالف يتجه لمنح طارق صالح ممارسة دور

اإلصالح هذا إن لم يكن هذا    الدور أكبر حجماً وأكثر أهمية من المجلس االنتقالي الجنوبي أو من هادي وحزب

الدور بديالً للطرفين اللذين أنهكهما الصراع المسلح جنوب اليمن خاصة مع اعتبار طارق صالح هو األقرب 

بتنفيذ أي دور عسكري أو سياسي وبالتأكيد لن   مارات من توجيهاتاإل  واألكثر والًء وطاعة لما يصدر من

ن جهة واإلصالح والشرعية من جهة ثانيةيكون هذا الدور إال على حساب االنتقالي م . 

وباختصار.. أياً كان الحل في اليمن فإن ما يتم اليوم هو تخطيط مسبق لجعل منطقة جنوب الساحل الغربي 

ة سواًء سيادة الشمال أو سيادة الجنوب أو حتى سيادة اليمن ككلج السيادة اليمنيخار وصوالً إلى باب المندب  . 

 

 

الساحل الغربي وما جيري    تفاصيل جديدة بشأن تطورات
 ترتيبه من حتت الطاولة 

 

ريت يعرتف .. السعودية أدخلت أمريكا  باك 
 وبريطانيا إىل املهرة 
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شهدت مديرية الحبيلين التابعة لمنطقة ردفان بمحافظة لحج   

جنوب البالد احتجاجات شعبية واسعة ضد فساد السلطة 

تفاع وار واستمرار انهيار الخدمات وتردي الوضع المعيشي

 .األسعار

هدت مدينة ردفان خروج المئات من المواطنين الذين جابوا  وش

طالب برحيل سلطة هادي في شوارع المدينة مرددين هتافات ت

المحافظة بسبب الفساد المستشري في مرافق المؤسسات 

الحكومية والفشل الذي تسببت به حكومة المناصفة والتحالف  

توى مسإلى انهيار ال وأدىالسعودي في الجانب االقتصادي 

المعيشي إلى الحظيظ لدى أبناء لحج خاصة وأبناء الجنوب  

 .كافة

رف مرتبات العسكريين من أبناء لحج  كما طالب المحتجون بص

والمتوقفة من عدة أشهر من قبل حكومة المناصفة، وسلطة 

 .هادي المالية

وكان منتسبو المنطقة العسكرية الرابعة قد طالبوا في وقت 

لين الصرف مستحقاتهم بق بسا متوقفة منذ ستة أشهر، ُمحّمِ

التحالف المسؤولية الكاملة عما وصفوه بسياسة التجويع 

 .الممنهجة ضد العسكريين الجنوبيين

الحراك الشعبي في ردفان بلحج لم يقتصر على المواطنين فقط 

بل شمل أيضاً موظفي القطاع العام، حيث نفَّذ عمال مستشفى  

سياسات اإلقصاء والتهميش  ض ة احتجاجية لرفوقف ردفان العام

الذي يطال البعض منهم من قِبل السلطات المحلية في محافظة 

 .لحج

على صعيد متصل دفعت حكومة المناصفة ناشطيها على مواقع  

التواصل االجتماعي إلى نشر شائعات واتهامات ألبناء لحج ممن  

س  لمجلخرجوا في التظاهرات األخيرة بعمالتهم لصالح ا 

وبي جناالنتقالي ال . 

وقال الناشطون، ومعظمهم موالين لإلصالح، إن االحتجاجات 

اإلطاحة بالمحافظ احمد التركي،  في لحج ليس لها مبرر سوى

وهو المحافظ المحسوب على اإلصالح، كما اتهم الناشطون 

أبناء لحج بأنهم ينفذون مخططات مليشيا المجلس االنتقالي  

األوراق على  عال الفوضى وخلطى إشالجنوبي الهادفة إل

التحالف السعودي للتهرب من تنفيذ اتفاق الرياض خاصة ما  

ري واألمنييتعلق بالشق العسك . 

 

المسيطر على عدن في استعادة ما بحوزة مسؤولي هادي من أموال فشل المجلس االنتقالي الجنوبي 

، كما فشل المجلس  نوب بطريقة عادلةالج وإيرادات حكومية رسمية وإعادة توريدها وتوزيعها على أبناء 

7/7طة مع نظام  في أمور أخرى كثيرة كان قد وعد بها أبناء الجنوب قبل أن يتقاسم السل . 

الي ألزمة مالية خاصة مع استمرار الخالف بينه وبين الرئاسة المتواجدة في إزاء هذا الفشل تعرض االنتق

طع الموارد من قبل التحالف وهو ما أدى إلى قخرى الرياض من جهة وبينه وبين السعودية من جهة أ 

 .على االنتقالي

تبدو في  جلس االنتقالي دفعته إلى ابتكار طرق وأساليبحالة العوز وانعدام المال والسيولة لدى الم

ظاهرها دبلوماسية ومشروعة لكن هدفها وبحسب اعتراف المجلس هو جني األموال من المواطنين في 

 .عدن

ية التي نشرتها شرطة مرور عدن المحسوبة على االنتقالي بأن من ستر الخاص بالدعاالبوحيث لوحظ في 

عدن هو جني األموال باسم توفير عدنية الخاصة بأرقام المركبات والسيارات في أهداف تغيير اللوحات الم

ت المعدنية لوحاإيرادات للدولة، وهذا ما نُشر في البوستر الدعائي والذي جاء فيه أن من أهداف تغيير ال

بحاجة  ر إيراد إضافي للدولة”، وكأن لسان حال االنتقالي يقول ألبناء الجنوب وعدن تحديداً نحن“توفي

نية للسيارات وأنتم ملزمون بتغييرها ودفع الرسومللمال لذا سنغير من شكل اللوحة المعد . 

نوبي عموماً  ن لدى الشارع الجحتقاهذا اإلجراء في هذا التوقيت يرى مراقبون بأنه قد يزيد من حالة اال

بعدن بسبب ارتفاع سعر وأبناء عدن خصوصاً، نظراً للوضع االقتصادي المنهار الذي يعيشه المواطنون 

العملة وارتفاع األسعار وانقطاع المرتبات عن معظم موظفي القطاع العام وانحسار الصرف وانهيار 

وعدم االستقرار السياسي، وذلك االنفالت األمني فعل االستثمارات وارتفاع نسبة البطالة بشكل كبير ب

الذي ال كلف المواطنين مبالغ كبيرة في الوقت بالنظر إلى أن رسوم تغيير اللوحات المعدنية للسيارات ست

 .يجدون فيه ما يسدون به جوعهم وجوع أسرهم

 

 
 
 
 
 
 
 

لون اإلصالح مسؤولية خسائرهم البشرية جببهة  
ّ
عسكريون جنوبيون حيم

الساعات املاضية ال  ن   

م  بشرية كبيرة بصفوف المقاتلين الجنوبيين الذين دفع بهكشف مصدر عسكري جنوبي وقوع خسائر 

 .اإلصالح قبل أسابيع ونشرهم في مقدمة جبهة نخال شرق مرتفعات الكسارة غرب مدينة مأرب

قتيل وجريح في بين وقالت المصدر في تصريح خاص للجنوب اليوم مساء األحد أن سقوط أبناء الجنوب 

لشرعية في  اإلصالح الذي دفع بالمقاتلين الجنوبيين المساندين ل هة نخال بمأرب يتحمل مسؤوليته حزبجب

 .مأرب إلى مقدمة الصفوف بدون تأمين إمداد عسكري لهم وبدون تغطيتهم جوياً من قبل طيران التحالف

اجري والذي استجاب العميد صالح الش قودهوقال المصدر إن مقاتلين جنوبيين من لواء األماجد الذي ي

وا زمالء لهم في أبين بتعرضهم  تعزيز جبهات مأرب بمقاتلين جنوبيين قبل أسابيع، أبلغلدعوة اإلصالح 

لهجوم عنيف من قبل الحوثيين، وأن الهجوم أدى لسقوط الكثير من القتلى والجرحى، وأضافوا إن هناك  

األماجد قارنة بأعداد الخسائر بصفوف لواء دهم قليلة جداً مأعداقتلى من قوات هادي واإلصالح إال أن 

يتم تغطيتها جوياً بالطيران الحربي بسبب انتشار اللواء في مقدمة الجبهة التي لم . 

وقال المصدر العسكري إن هناك شكوى من مقاتلي الجنوب بهجوم كبير من قوات الحوثي منذ يوم أمس  

مامية، مشيراً  داءات القوات المتقدمة بالصفوف األفي االستجابة لن طيئةوأن قيادة قوات هادي في مأرب ب

وا بأن جثث زمالئهم ال تزال في المناطق التي سيطرت عليها  إلى أن من نجا من مقاتلي الشاجري أكد

 .قوات الحوثي

 

النهب على املواطنني بعدن بطريقة دبلوماسية النتقايل ميارس  ا   
 

والشرعية تتهم    احتجاجات شعبية بردفان 
 املواطنني بالعمالة لصاحل االنتقايل 
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اتهم  توعد أبناء شبوه الساكنين في مدينة عدن بحماية ممتلك

ل األجهزة األمنية التابعة المتنفذين عقب فشين ومن الناهب

 .لإلنتقالي في حماية ممتلكاتهم

 أمس السبت ، ه في عدن،جاء دلك في لقاء ألبناء شبو

احتجاجا على االعتداءات المتكررة على ممتلكاتهم في مدينة  

عدن , متهمين األجهزة األمنية بالتواطؤ مع منفذي هده  

ئفية والمناطقيةالطاإثارة النعرات االعتداءات و . 

وعقدت رابطة أبناء شبوة الساكنين في عدن، وبالتعاون  

قاء ألبناء المحافظة والتنسيق مع جمعية ملتقى شبوة، ل

حت شعار “عندما تغيب هيبة الدولة وتعجز مؤسساتها عن ت

ردع الخارجين عن النظام والقانون يحل محلها المجتمع 

 .”لحماية مصالح أبنائه

الحشد جاء بعد أن بلغ   الشبواني أن هذا لحشدوقال بيان ا

السيل الزبى من جراء االعتداءات المتكررة على ممتلكات  

رار والترصد, في اتهام وة في عدن مع سبق اإلصأبناء شب

للقوات التابعة لإلنتقالي بالتورط في عمليات البسط 

 .واالعتداء على ممتلكاتهم

متلكات أبناء لى مءات المتكررة عولفت البيان إلى االعتدا 

ة في عدن دون وجه حق قانوني بالتصرف الخارج عن شبو

لتشيكالت غير النظام والقانون بأسلوب ممنهج من قبل ا

ات الطابع والوالء المناطقي التي باتت تقترب من نظامية ذ

 .منحى خطير المراد منه جر أبناء شبوة إلى مربع العنف

ي , محاربة الت من االنتهاكات الهدف  وأوضح البيان أن

األموال الشبوانية وتضييق الخناق عليها من خالل  رؤوس 

عنه الزمن  استحضار صراع الماضي البغيض الذي عفى 

التصالح والتسامح والسلم االجتماعي بغية تقويض 

والتعايش السلمي بين شرائح مجتمع عدن المدني، وفق 

 .البيان

رات إلما نوبي الموالي لوحمل أبناء شبوه االنتقالي الج

منية التابعة له مسؤوليات هذه االعتداءاتواألجهزة األ . 

على حماية وقال البيان أن أبناء شبوة في عدن قادرون 

حال اعترفت األجهزة األمنية بفشلها في ردع  ممتلكاتهم في

المعتدين والمتنفذين, مؤكدين أنهم لديهم القدرة على حماية 

 .ممتلكاتهم في عدن

 

 

لدولي والتحركات الدولية األخيرة بشأن مباحثات السالم في اليمن إلى  جه فيه المجتمع اي اتفي الوقت الذ 

والمجلس االنتقالي الجنوبي سواًء طب مع سلطة الحوثيين وصنعاء وتجاهل حكومة هادي  التركيز حول التخا

رات حليفها في إلماة عمان، دفعت امن المبادرة السعودية األمريكية أو من المفاوضات المنعقدة في سلطن

ساحل الغربي طارق صالح إلنشاء مجلس سياسي على غرار المجلس االنتقالي الجنوبيال . 

لح الدخول في هذا الحراك الدولي كطرف سياسي  طوة عّدها مراقبون محاولة من اإلمارات وطارق صاهذه الخ

 .لكن من موقع المصلحة اإلماراتية

اعيات خطيرة منها ما يؤثر ويهدد وضع حزب  الساحل الغربي تدتي بالتحرك اإلماراويرى مراقبون إن لهذا 

اً للقضية  قية اليمنية والساحل الغربي ومنها ما يعد تهديداإلصالح وحكومة هادي في الجنوب والمناطق الشر

 .الجنوبية من جهة والمجلس االنتقالي الجنوبي من جهة ثانية

إلماراتي، إذ أن الجنوبيون يفسرون لتحالف السعودي اضد الشارع الجنوبي أبرز هذه التداعيات هو تصعيد ا

ارب بين التحالف وطارق صالح وأن دفعهم له  هذه الخطوة التي تمت بضوء أخضر من التحالف بأنها تق

ر مجلس سياسي هو بمثابة اهتمام التحالف بطارق صالح وبالمنطقة الجغرافية التي يتواجد فيها وأن  إلشها

لفرض وجود طارق صالح في طاولة المفاوضات السياسية، بينما   ها تهيئة األرضيةهدف لخطوة السياسيةهذه ا

ى الست السنوات الماضية وبية وأبناء الجنوب الذين قدموا أبناءهم على مدلم يحدث ذلك مع القضية الجن

ً دروعاً بشرية ومقاتلين نيابة عن الجيش السعودي وعن القوات اإلماراتية، وهو  يانة من  وخ ما يعد التفافا

وطارق   للقضية الجنوبية التي يجري تعمد إهمالها وتهميشها بمقابل االهتمام فقط بالساحل الغربيالتحالف 

 .صالح

إن تداعيات تشكيل طارق لمجلس سياسي في الساحل الغربي بدأت تأتي على الناحية األخرى يؤكد مراقبون 

هادي ومن معه من جهة  اإلصالح وحكومة   حزب من جهة ومصالح على مصالح المجلس االنتقالي الجنوبي

 .ثانية

من حضرموت يؤكد مساعي اإلمارات الدفع   ويرى مراقبون إن تعيين طارق صالح لشخصيات جنوبية وتحديداً 

لح عبر غطاء المجلس السياسي لمنافسة اإلصالح في وادي حضرموت وفي المناطق الشرقية  بطارق صا

 ً  .لليمن عموما

رق لقيادات جنوبية في مجلسه السياسي يعني بدء التحالف تمكين اً فإن احتواء طاأيض  ى الجانب اآلخرعل

بي الذي لم يرد له ذكر ال  وأهم في الجنوب على حساب المجلس االنتقالي الجنوطارق من ممارسة دور أكبر 

الياً والتي تتم ية حلمفاوضات الجارهو وال حكومة هادي واإلصالح ال في المبادرة السعودية األمريكية وال في ا

 .بشكل مباشر بين )الحوثيين كطرف والواليات المتحدة والسعودية كطرف(

 

 

سياسي يف الساحل  طارق صاحل جملس  تداعيات تشكيل  
 الغربي 

 

بعدن يتهمون قوات  أبناء شبوة  
 االنتقايل التورط بنهب أراضيهم 
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للسعودية بفرض حصار اقتصادي  في اتهام غير مباشر  

نظم أهالي وذوي المعتقلين في سجون حكومة هادي 

ي مدينة  األحد وقفه احتجاجيه ف  اليوم بمحافظة حضرموت 

تقال أبنائهميداً باستمرار اعتند المكال . 

وطالب المحتجون أمام المجمع القضائي في المكال , السلطة 

ات القضائية؛ باإلفراج عن أبنائهم الذين  المحلية والسلط

 .قضوا مدة عقوبتهم في السجن

ودعا المحتجون إلى سرعة تنفيذ أحكام المحكمة الجزائية 

بة الجزائية لنيام الصادرة من ا وأوامر اإلفراج عن ذويه 

خصصة، والتي مضى عليها أكثر من عامالمت . 

وكشف المحتجون عن عمليات انتحار لسجناء بسبب طول  

فترة اعتقاله دون محاكمة وممارسة مختلف أساليب 

سنوات من اعتقالهم في سجون اإلمارات   4التعذيب مند 

 .والسعودية

على رفض إطالق بتعمد السلطة المحلية  وندد المحتجون

ين، محملين سلطات بن عديو أبنائهم المعتقل سراح

 .مسؤولية انتحار عدد من أبناءها في السجون

أن  -مارس الجاري 22ي بيان لها يوم ف-وأكدت المنظمة 

بعض الُمعتقَلين في سجن المكال أقدموا على االنتحار، 

حصولهم على بسبب ظروف توقيفهم المأساوية وعدم 

ة التي لممارسات التعسفيلى انونية، إضافة إحقوقهم القا

 .يتعرضون لها من قِبل مسؤولي السجن

قلين في وترفض اإلمارات والسعودية اإلفراج عن المعت

سنوات وبدون   4سجونها رغم مرور على اعتقالهم  

 .محاكمة

وكان أهالي المعتقلين والمخفيين قسراً بمحافظة حضرموت  

جمع  الم احتجاجية أمام  نوفمبر الماضي وقفة 8ي نظموا ف

دينة المكال، للمطالبة بالنظر في قضايا أبنائهم القضائي في م

العالقة منذ سنوات،  وإحالتهم إلى القضاء والبت في القضايا

وأيضاً النظر في ملفات المعتقلين قسراً في السجون غير 

يان والقصر  النظامية التابعة للقوات اإلماراتية في مطار الر

يرهاالجمهوري وغ . 

مارات باعتقال المئات من ت دولية ومحية اإلنظماوتتهم م

سنوات دون محاكمة   4الجنوبيين في سجون سرية منذ 

ف أساليب التعذيب بينها االغتصاب والتعذيب  وتمارس مختل

 .حتى الموت

 

  

 

لبة بصرف هادي للمطا ومةجددت الهيئة العسكرية العليا للجيش واألمن الجنوبي استمرار التصعيد ضد حك

ور والتنديد بانهيار الخدماتشه المتأخرة منذ بات المرت . 

يوم في خور مكسر بعدن التحالف بتمكين واتهمت اللجنة التحضيرية للهيئة في مؤتمر صحفي عقدته ال

يث ، حة من التحكم وإدارة شؤون الجنوب مستغلة قواها ونفوذها وغطاء البند السابع حكومات هادي المتعاقب

حربها القذرة ضد الجنوب وشعبه في تدمير كافة الخدمات    تمارس إلى اليوم زالتك الحكومات والمارست تل

منع باء والمياه والمستشفيات والتعليم والصرف الصحي والطرقات والضرورية للشعب في مجاالت الكهر

الوطن راتدخول المشتقات النفطية ونهب الخيرات واإليرادات والثروات والعبث بمقد . 

برعاية اإلرهاب بدعم من التحالف وممارسة سياسة التجويع   يانها حكومة هاديفي باتهمت اللجنة  كما

بنا المدنية وق والمرتبات المستحقة المكتسبة والمحتسبة لكافة قطاعات شعواإلفقار من خالل مصادرة الحق

 .والعسكرية واألمنية وأسر الشهداء والجرحى على حد سواء 

على مواصلة التصعيد تنفيذا للمرحلة الثانية من في تأكيدا جديدا الصحية أن المؤتمر هيئة العسكرال وأكدت

الفساد والفشل بمطالب الشعب المشروعة والعادلة والمحقة انتفاضة الغضب، ردا على استخفاف حكومة 

ب البيانبحس . 

ة  إرادإن االستخفاف ب, حيث قالت وب وهددت الهيئة حكومة اتفاق الرياض، بمواجهة واسعة من أبناء الجن

لن تجني من وراءه إال الويل، وستواجه طوفان بشري غاضب ال يبقي منها وال يذر، فال الشعب ومطالبه 

دروس ثورات الشعوب، واستيعاب الدرس   د هذه الحكومة تكرار اختبار صبر المظلومين، وعليها استيعابتعاو

امامهت كل الموانع أفة بشرية دكعاصالثوري األخير لشعب الجنوب الذي هب ك . 

ا  من حكومة المناصفة إثبات مصداقيتها وجديتها بتنفيذ كافة المطالب المشروعة التي احتواه وطالب البيان 

ارس الجاري وهي المطالب ذاتها الواردة في م  17و   16البيان الرسمي لفعاليات انتفاضة الغضب األخيره  

ير وتحسين الخدمات العامة  ي في صدارتها توفتأت ة العليا والتييئة العسكريللهكافة البيانات الرسمية السابقة 

تمام والرعاية بأسر الشهداء والجرحى، للشعب وصرف كافة المرتبات المتأخرة كاملة غير منقوصة، وااله 

لتسويات والدرجات الوظيفية للمتقاعدين والمبعدين قسرا من وظائفهم مدنيين وتنفيذ كافة قرارات ا

ة بذلك، وإطالق سراح كافة األسرى وفي مقدمتهم اللواء  القضائية الصادر حكامين، وتنفيذ األكريين وأمنيوعس

هزةمنصور هادي وفيصل رجب، مالم فإن خيارات التصعيد واردة وجا الركن محمود الصبيحي ورفاقه ناصر  . 

عين وفرار عدد  دن قبل أسبوي عوكان متظاهرون بينهم عسكريون اقتحموا قصر معاسيق مقر حكومة هادي ف

لوزراء عبر البحرمن ا . 

 

 

 
 
 
 
 

 أول مثار جملس طارق السياسي.. احلوثيون يستعيدون السيطرة يف تعز 
الحوثي من استعادة السيطرة على عدد من المناطق في جبهة االحكوم بعد أيام من سيطرة قوات  تمكنت قوات 

 .محور تعز والفصائل التابعة له المحسوبة على اإلصالح

متواجدة في ساحل تعز تشكيل المجلس السياسي الخاص بما الن قوات طارق الد إعلسيطرة تأتي بعهذه ا

”، وهو ما أثار غضب قيادات اإلصالح في تعز وقيادة المحور المحسوبة ية المشتركةتسمى “المقاومة الوطن

ف معترلإلمارات وغير على اإلصالح التي رأت في هذه الخطوة تمهيداً لخلق كيان في الساحل الغربي موالي 

غرار المجلس االنتقالي الجنوبي في الجنوب بسلطة هادي على . 

ن طارق صالح وعبر تعيينه أحد أبناء حضرموت كنائب له في للشرعية، فإعوضاً عن كون ذلك يعد تهديداً 

 المجلس السياسي يعد تهديداً آخر للقضية الجنوبية بشرعنة واضحة من التحالف السعودي، حيث يرى

ق من لعب دور سياسي في الجنوب ما يعني تهميش المجلس االنتقالي تحركات ستمكن طاره المراقبون إن هذ 

حقيقي لنفوذ اإلصالح في حضرموتجهة وتهديد الجنوبي من  . 

ووصف مراقبون التحركات األخيرة التي ظهرت إلى السطح في الجنوب والساحل الغربي عقب المبادرة  

ئيسية التقليدية التي يجري إبعادها تدريجياً عن ية ومكوناتها الرلشرعتفكيك ممنهج ل السعودية، تعد بمثابة

 .المشهد السياسي مستقبالً 

 

اهليئة العسكرية يف عدن تدشن مرحلة تصعيد جديدة  
ة هادي كوم ضد ح   

 

ب باإلفراج  طال جية يف املكال ت وقفة احتجا 
 عن املعتقلني واملخفيني قسراً 
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اقتحمت قوة أمنية اليوم األحد منزل أحد األكاديميين في 

 .مديرية البُريقة بعدن

وقالت مصادر محلية أن أطقم ومدرعات تابعة لقوات 

ي  يمي فعلى منزل األكاد  ثافةطلقت الرصاص بكالعاصفة أ

لية الطب بجامعة عدن ومدير مستشفى الجمهورية السابق  ك

لشعب، قم قامت باقتحامهخالد الجرادي، في مدينة ا . 

ودعا الجرادي أبناء باكازم من محافظة أبين التي ينتمي  

ى االحتشاد في منزله بمديرية البريقة، من أجل  إليها، إل

رس  تُما ل اإلرهابية التيعماما وصفها بـاأل الوقوف أمام

ضد أبناء أبين وشبوة من قِبل القوات األمنية التابعة 

االعتداءات د هذه لإلنتقالي التخاذ موقف ض . 

ل الجرادي في منشورات على فيسبوك محافظ عدن   وحمَّ

ر األمن مطهر الشعيبي المسؤولية أحمد حامد لملس ومدي

نوني. وطالب  ر قابدون أي ُمبرِّ الكاملة عن استهدف منزله 

يق في الحادثة لمعرفة الدوافع واألسبابتحقملف  بفتح . 

كات قوات العاصفة  وتوعدت قبيلة باكازم بالرد على انتها

 .واألجهزة األمنية واقتحامها منازل أبناءها في عدن

دت قبل أيام على األكاديمي في كلية وكانت قوة أمنية اعت

ضرب المبرح بال يب الرحمن حسيناآلداب بجامعة عدن مج

يخ عثمان، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة الشيرية في مد

 .في الرأس 

 

 

 

 

دم السماح  قيادي جنوبي يطالب بع
 لحكومة المناصفة بالعودة إلى عدن 

خالد النسي أن حكومة   الكاتب والمحلل العسكري العميد 

فاق  في تحقيق أهدافها التي نص عليها أت فشلتالمناصفة 

 الرياض.

لى “تويتر” إلى عدم السماح  لنسي في تغريدة ععا اود

بتنفيذ  لحكومة المناصفة بالعودة إلى عدن حتى تلتزم

وأهمها المرتبات وإيجاد الخدمات.   أهدافها  

وقال النسي “غادرت الحكومة عدن بعد فشلها في تحقيق  

تفاق الرياض والمفروض ال يسمح  أهدافها التي نص عليها ا

ا وأهمها  زم بتنفيذ أهدافهتلت ا مرة أخرى حتىبعودته

 المرتبات وإيجاد الخدمات وفق فترة زمنية محددة”.

وبيين بشراكتهم مع الشرعية وأضاف النسي: ” أخطاء الجن

 دون الحصول على ضمانات لتنفيذ ما تم االتفاق علية”.

 
 

 

ماراتي اإل لتحالف السعوديالمفاوضات المنعقدة في العاصمة العمانية مسقط مدى إهمال افت كش 

رض بأنه حليف” للجنوب وأبنائه وقيادته وقضيته وعدم اكتراث الرياض ألي لال للجنوب وال “الذي يفت

تم توجيهها حيث  ة يورلقيادته، إذ يبدو أن السعودية تترجم فعالً اعتبارها الجنوبيين بأنهم مجرد بنادق مأج

ن ما ستقرره وتتفق عليه ألن الرياض ترى أهم، سية فال مكان لتشاء فقط أما عند المفاوضات والحلول السيا

 .في المفاوضات سيكون الجنوبيون ملزمون بالقبول وعدم االعتراض

ر الطبيعي  مصيالهذه كانت نتيجة طبيعية لنهاية كل حرب، وهذا المصير الذي يواجهه الجنوبيون اليوم هو 

ره ولتحقيق ه وأرضه لخدمة غيومالوأن يسخر دمه  والمنطقي لمن ارتضى لنفسه أن ال يكون صاحب قضية

هادي ومن معه والتحالف عالقة  مصالح الغير، ولو كانت العالقة بين الجنوبيين والتحالف أو حتى بين الرئيس 

يتفاوضون اليوم في مسقط هم الحوثيون من ن ندية قائمة على المصالح المشتركة وليس على التبعية لكا

ين والبريطانيين والسعوديينبمقابل األمريكي ثيينهادي وليس الحوبمقابل الجنوبيين أو  . 

رخص ثمن حتى بات الجنوب بنظر التحالف مجرد  لألسف لقد قدم قادة الجنوب أبناءه للسعودية واإلمارات بأ

فعلية لذلكمة رجأدوات، هذه هي الحقيقة وما حدث في مسقط ت . 

وبريطانيا والسعودية   فإذا كانت أمريكاقط، في مفاوضات مس  بقليل من التمعن سنجد أن إيران لم تكن موجودة

ط بين اإليرانيين من جهة واألمريكيين  صادقتان في أن الحوثيين هم أدوات إليران لكانت المفاوضات في مسق

لحرب بين الحوثيين من جهة والجنوبيين وهادي تحت ت اانوالبريطانيين والسعوديين من جهة مقابلة، ولو ك

في مسقط هي أيضاً بين هذه األطراف المفاوضات اليوم كانترعية” من جهة لمظلة “الش . 

يادة الشرعية فكالهما جعال المواطن اليمني عموماً والمواطن  سواًء كانت قيادة المجلس االنتقالي الجنوبي أو ق

( 1000هر )يد الرياض وأبوظبي وال قيمة له سوى ما يتقاضاه نهاية كل شة بيالجنوبي خصوصاً مجرد بندق

سواًء االنتقالي أو الشرعية بمكوناتها وقادتها ليسوا في نظر السعودية واإلمارات دي، هذه القيادة سعو لاير

  دوات، الرياض وأبوظبي تخططان حسب مصالحهما ووتتفاوضان وتقرران وتقبالن أو ترفضان وكلسوى أ

عليهماتم االتفاق  نيابة عن الجنوبيين والشرعية اللذين عليهم فقط أن ينفذوا ذلك . 

 

 

 
 
 
 
 
 

سعودي.. وصول قوات عسكرية إماراتية جديدة ميناء    بتنسيق 
 نشطون ومطار الغيضة 

محافظة المهرة، أن قوات إماراتية وصلت ميناء نشطون ومطار الغيضة بتنسيق   في  قالت مصادر مطلعة

 .سعودي

  جهيزها داخل مطارتم توصلت إلى مبان حت المصادر أن أكثر من خمسين عنصرا من القوات اإلماراتية أوضو

 .الغيضة

اجدة في المهرةلمتو وبحسب المصادر أن وصول القوات اإلماراتية جاء بالتنسيق مع القوات السعودية ا . 

شطون الخاضع لسيطرة مشتركة من ء نوكانت بارجة اماراتية أنزالت عشرات اآلليات ومئات الجنود في مينا

يلماضانية األسبوع اقوات سعودية وأمريكية وبريط . 

ة لتحويل المحافظة ممر لتصدير نفطها إلى العالم عبر بحر العربوتسعى السعودي . 

اء الماضي ترتيبات إلفراغ معسكرات قوات هادي في المهرة، عند الساحل الشرقي  الثالثوبدأت السعودية 

سلحة الثقيلة وإرسالها إلى مأرباأللليمن، من  . 

خص أي تحركات عسكرية في المحافظةواإلمارات فيما يدية نسيق بين السعوويرى مراقبون أن هناك ت . 

 

ا يف املبادرة ويف  اءها فتم تهميشه قيادة النوب اسرتخصت أبن 
لنوب مبفاوضات مسقطموقع ا ما املفاوضات   ” 

 

قبيلة باكازم تتوعد األجهزة األمنية  
حام منزل أكادميي عدن ردا على اقت ب   

 



 
 

                 

 

 12فحه ص 

 

 

م السبت مطار عدن الدولي  غادر أعضاء حكومة هادي اليو

متجهين إلى العاصمة المصرية القاهرة ومدينة جدة  

ما أفادت مصادر في مطار عدن، سب السعودية، بح

والية للتحالفوبحسب ما نشرت وسائل إعالم م . 

تبقى من أعضاء حكومة المناصفة  لت المصادر إن من وقا

في عدن هم فقط الوزراء المحسوبين على االنتقالي ووزير 

الداخلية الذي حاصر عناصر االنتقالي منزله أكثر من مرة  

 .في عدن

اليوم إن مغادرة الوزراء  وب وقالت مصادر خاصة للجن

لتي ات اركة في المفاوضاليوم لمدينة عدن ليس هدفه المشا

ودية بين االنتقالي وهادي من جديد لبحث ستجريها السع

رة إلى أن  استكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض المتعثر، مشي

مغادرة هؤالء الوزراء عبارة عن مغادرة نهائية بدون  

ل شبه دائم في القاهرة  بشكدة حيث سيقيم الوزراء عو

 وا سيشاركون فيومدينة جدة، الفتة إلى أنهم لو كان

عودية نقلتهم إلى الرياض كما هو  فاوضات لكانت السالم

الحال مع رئيس الوزراء معين عبدالملك الذي غادر قبل 

يام برفقة وزير الماليةأ . 

نة عدن وإبقاء  واعتبرت المصادر مغادرة وزراء هادي مدي

نتقالي مؤشر على تسليم عدن مرة أخرى االوزراء 

فشل اتفاق عني نوبي، وهو ما يللمجلس االنتقالي الج

وانهيار ما سبق وتم تنفيذه من تشكيل للحكومة   الرياض

خراج الحكومة  وإعادتها إلى عدن، حيث ترى المصادر أن إ

عد  من عدن وبقاءها منفية في المدن السعودية والقاهرة ي

عد أشهر قليلة من تشكيلها وإعادتها  ة بطياً لصفحة الحكوم

الصفر في قطة من جديد إلى ن إلى عدن، كما يعد عودة

بين االنتقالي وهادي واإلصالحالصراع  . 

 

 

 

أبين.. مقتل سائق باص وإصابة  
ر أخر برصاص مسلحين بأحو  

قتل سائق باص وأصيب آخر في الخط الرابط بين عدن   

 .وحضرموت برصاص مسلحين

لية أن مقطعين أطلقوا الرصاص على  مح وقالت مصادر

رموت  وحض الرابط بين عدنائق باص هايس على الخط س

ور بأبين وأصيب سائق أخرفي منطقة أح . 

وتشهد مديرية أحور انفالت أمني وعمليات اغتياالت 

ي ظل سيطرة االنتقالي واإلصالحوتقطعات ف . 

 

  

الفرنسية إن المجلس االنتقالي الجنوبي منح اإلمارات  راتأونالين” التابع لوكالة المخاب كشف موقع إنتلجينس 

للسيطرة أيضاً على  في البحر العربي، كاشفاً أيضاً أن ابوظبي تتطلع إلى جزيرة سقطرى زاً اً بحرياً متميمنفذ

 .مطار سقطرى

د إلقالة مدير حمي ه في حكومة المناصفة عبدالسالم لموقع الفرنسي إن االنتقالي دفع بوزير النقل الموالي لوقال ا

د، وأن السفينة كانت سسة خليفة بن زايلمؤ  ول باخرة تابعةمدير ميناء سقطرى رياض سليمان بسبب رفضه دخ

ين يتم تشييدهما في الجزيرة من دامها إلى سقطرى لصالح قاعدتين عسكريتتحمل معدات عسكرية جرى استق

مجلس االنتقالي الجنوبي هو محمد سالم مديراً  ال ن وزير النقل قام بتعيين عضو فيقبل اإلمارات، مضيفاً إ

اتها هذه الطريقة فتح المجال أمام اإلمارات إدخال شحنوأن االنتقالي ب اري،مارس الج 4في  لميناء سقطرى

دون اعتراضات العسكرية إلى ميناء سقطرى بسهولة . 

لجوي لجزيرة سقطرى، الفتاً  ل اوكشف الموقع أيضاً أن اإلمارات تضع نصب عينها اليوم السيطرة على المجا 

ات لها في الجزيرة، في إشارة إلى أن  وري بحكم وجود قو كل داً السعودية بشإلى أن هذا المجال تستخدمه أيض

زيرة سقطرى عبر الجو بعد سيطرة من الوصول إلى جالسعودية التي قد ال تتمكن مرة أخرى   ذلك قد يهدد

سيأبوظبي على مجالها الجوي ومطارها الرئي . 

جزيرة ت مستمرة بين الرحال التخطيط لتنظيمولفت الموقع إلى قيام أبوظبي بترميم مطار سقطرى في إطار 

 4بية في قيام برحلة تجريرها الشارقة، مشيرة إنه جرى بالفعل الواإلمارات، عبر شركة “العربية للطيران” مق

 .مارس الجاري بين إمارة الشارقة ومدينة حديبو عاصمة األرخبيل

للتوتر بشكل قد تشهد تصعاداً  دية إلمارات والسعوهذا السياق اعتبر محللون للشأن الجنوبي إن العالقة بين ا في

نة على الممر  تراتيجية المهيمما يتعلق بالنفوذ في جزيرة سقطرى االسكبير خالل األسابيع القادمة خاصة في

 .المائي الدولي وصوالً إلى باب المندب

ية  الجوطبيعة الرحالت سعي اإلمارات للسيطرة على مطار سقطرى والتحكم به كلياً وبإن حيث يرى المحللون 

ض ص النفوذ السعودي في الجزيرة التي تفرعلى اإلمارات وعبر شركة إماراتية، من شأنه تقلي واقتصارها فقط

السابق احمد عبيد دي بعد التوتر الذي حدث بين رئيس حكومة ها 2018واجداً عسكرياً منذ العام الرياض فيها ت

اً في الجزيرة، غير أنها  فرض وجوداً عسكريط لتالسعودية كوسي بن دغر واإلمارات في سقطرى وتدخلت حينها

طرة على مؤسساتها الحكومية، ة ودخولها والسيالموالي لإلمارات بالسيطرة على الجزيرالحقاً سمحت لالنتقالي 

الحقاً الوصول إلى سقطرى واضطرارها لسحب قواتها وترك  ها مشيرين إلى أن السعودية قد ال يكون بمقدور 

تيمارايرة للنفوذ اإلالجز . 

الشرق األوسط، يرون أن الرياض قد ال ورات على المستوى اإلقليمي والدولي بخصوص منطقة مراقبون للتط

ك على  وذلزل عن النفوذ في سقطرى لصالح تعزيز النفوذ في مناطق أخرى جنوب اليمن، مانع في أن تتنات

على إنشاء قاعدة  فقت مع اإلمارات ن اتاألخيرة سبق أ اعتبار أن الرياض تقيم عالقات سرية مع إسرائيل فيما

العسكرية اإليرانية  ئيلية التحركات ى لمراقبة ما أسمتها وسائل إعالم إسرااستخبارية عسكرية في جزيرة سقطر

 .ومكافحة اإلرهاب والقرصنة

  تنفذ األمر دونرائيل ستوجه ببساطة الرياض بالخروج من سقطرى وأن الرياض سإس وأشار المراقبون إلى أن

هيمنة اإلماراتية في المنطقةذلك تقليصاً لنفوذها على حساب توسع النفوذ وال  ش حتى وإن كان فينقا . 

مارت  لإل سيشهد توتراً كبيراً خالل المرحلة المقبلة، إذ أن التحركات األخيرة  أن أرخبيل سقطرى المالحظ

يرة والمنطقة الذي يتهدد الجز لخطراستشعار حجم ا وحليفها االنتقالي في الجزيرة، دفعت أبناء سقطرى إلى

ة وعسكرية قاعدتين استخبارييل في مشروعهما السري المتمثل بإنشاء برمتها في حال مضي اإلمارات وإسرائ

ى إشهار لجنة االعتصام السلمي في سقطرى  إل في الجزيرة، ولهذا سارعت القوى القبلية البارزة في الجزيرة

 ي في الجزيرة، على غرار لجنة االعتصام السلمي فيد العسكري األجنب تواجمة شعبية ضد الكنواة لتشكيل مقاو

سعودي في المحافظة األكبر في البالد والحدودية مع  تواجد العسكري المحافظة المهرة شرق اليمن المناهضة لل

رية الب منافذ الحدوديةعودية إنشاء قواعد عسكرية صغيرة داخل المهرة بالقرب من الالسسلطنة عمان، وشروع 

إلى  غلقة تتواجد فيها حالياً قوات أمريكيةضافة إلى تحويل مطار الغيضة إلى قاعدة عسكرية ممع عمان، باإل

السعودية جانب القوات . 

 

حراكًا مريبًا يف سقطرى يكشف مرحلة توتر كبري بني  
تالل الح السعودية واإلمارات ومقاومة ا   

 

هادي من عدن    مغادرة نهائية لوزراء حكومة 
النتقايل يتمكن من املدينة وا   

 


