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قبائل املهرة تعلن جاهزيتها لبدء

الكفاح املسلح ضد القوات األجنبية

هل سيعيد عوض الوزير اإلمارات إىل
شبوة ؟

اإلمارات ترسل معدات عسكرية بينها
زوارق عسكرية إىل سقطرى

صفحه 1

إلثبات أن هدفه " دولة اجلنوب " ..االنتقايل يفرد عضالته على

تسريبات :اإلصالح حياول االنتقام من ختلي
التحالف عنه بالتخطيط الغتيال ضباط

مواطنني مشاليني وينحني برأسه أمام طارق عفاش

سعوديني

شكا مواطنون من أبناء المحافظات الشمالية متواجدون بمحافظة لحج من تعرضهم لمعاملة عنصرية من قبل

تناقلت وسائل إعالم محلية تسريبات نُقلت عن مصادر قيل

أشخاص مدنيين وعسكريين ينتمون للمجلس االنتقالي الجنوبي التابع لإلمارات على خلفية انتمائهم لمحافظات

إنها “عسكرية” ،حيث أفادت المصادر أن اإلصالح يسعى

.شمالية

لالنتقام من تخلي التحالف السعودي اإلماراتي عنه وإزاحته

ونقلت وسائل إعالم محلية عن المواطن عبدهللا عثمان غالب وهو مالك لمحل تجاري إنه ومواطنين آخرين من عن المشهد السياسي في اليمن وخلق شرعية جديدة يمثلها
المجلس االنتقالي الجنوبي وتيار المؤتمر الموالي لإلمارات
أبناء المحافظات الشمالية يتعرضون “يوميًا لممارسات عنصرية وتهديدات من قبل العديد من الشخصيات
واألفراد الذين يتبعون المجلس االنتقالي” ،مضيفا ً إن هذا األمر “يقلقهم ويهدد حياتهم ويضر بمصالحهم”،

.بقيادة صغير بن عزيز رئيس أركان قوات هادي

.حسب وصفه

المصادر قالت إن اإلصالح يسعى لتنفيذ مخطط اغتياالت

ومن أشكال المضايقات والمعاملة العنصرية التي يتلقاها أبناء المحافظات الشمالية بمحافظة لحج الجنوبية،

بصفوف ضباط سعوديين من أولئك الموجودين ضمن

حسب ما يفيد عبدهللا عثمان “تعرضهم للسب والشتم ومطالبتهم بين فترة وأخرى بالرحيل والمغادرة من

القوات السعودية المتواجدة بالمحافظات الجنوبية منها

”.مناطقهم تلك

.محافظتي شبوة والمهرة

ويحاول االنتقالي إثبات أنه يهدف الستعادة “دولة الجنوب” من خالل قيامه بمثل هذه االنتهاكات التي انعكست

وأضافت المصادر العسكرية أن اإلصالح بدأ برصد تحركات

سلبا ً على شعبيته في المحافظات الجنوبية ،وبدالً من تلك االنتهاكات يطالب أبناء المحافظات الجنوبية من

الضباط السعوديين في هاتين المحافظتين ،مشيرة إلى أن

االنتقالي أن يثبت جدارته في بناء المؤسسات في مدينة عدن وتوفير الخدمات ألبناء المدينة التي يفرض

.الضباط المستهدفين سيكونون من الصفين األول والثاني

.المجلس التابع لإلمارات سيطرته عليها ،ويتخلى عن تحالفه مع خصوم الجنوب من بقايا نظام صالح عفاش

وفيما لم تتأكد حقيقة تلك التسريبات حتى اآلن ،يبدو أسلوب

ويرى مراقبون إن تصرفات االنتقالي لن تزيد شعبيته إال تقلصا ً أكثر مما هي عليه اآلن ،وأن السبيل الوحيد

حزب اإلصالح في االنتقام من خصومه يتكرر باستمرار من

إلثبات حسن نية االنتقالي هو عدم رضوخه للرغبات اإلماراتية الرامية إلى تمكين بقايا نظام عفاش من

خالل اللجوء لالغتياالت والتصفيات الجسدية والعبوات

السيطرة والتحكم بأبناء الجنوب والمحافظات الجنوبية تحت غطاء توحيد الصف بين المكونات الموالية

الناسفة والعمليات اإلرهابية االنتحارية وهو ما قد تلجأ له

.للتحالف السعودي ضد الحوثيين

قوات اإلصالح ضد القوات السعودية في محافظة شبوة التي

وسبق أن رحب رئيس المجلس االنتقالي عيدروس الزبيدي بتصريحات صدرت من طارق عفاش والتي أعلن
فيها استعداده االصطفاف إلى جانب أي قوى محلية جنوبية أو شمالية في سبيل مواجهة ما أسماه “التوسع
اإليراني” ،غير أن طارق لم يقدم أي دعم عسكري لمساندة مقاتلي الشرعية واإلصالح في مأرب ضد هجمات
قوات الحوثي التي باتت على مشارف المدينة ،بينما دفع طارق بكتائب عسكرية من القوات التي قام بتجميعها

تعد المحافظة األولى المهدد فيها اإلصالح بالقضاء عليه بعد
الموافقة السعودية على إخراج اإلصالح من المحافظة
النفطية وتمكين االنتقالي وقوات طارق صالح والسلفيين
.من السيطرة على المحافظة بدالً عن اإلصالح

في الساحل الغربي إلى خطوط التماس في جبهات القتال ضد اإلصالح في أبين والتي تهدف وفق ما هو
 .مرسوم لها إلى التقدم نحو شبوة للسيطرة على المحافظة التي يسيطر عليها اإلصالح وقوات هادي
وجاء ترحيب الزبيدي بتصريحات عفاش كضوء أخضر لمؤيدي االنتقالي وأتباع المجلس التابع لإلمارات لعدم
مهاجمة طارق صالح أو أي شخصية مؤتمرية موالية لإلمارات حتى ولو كان لهذه الشخصية تاريخا ً أسود ضد
الجنوب سابقاً ،األمر الذي يمثل خضوعا ً ورضوخا ً من االنتقالي أمام بقايا مؤتمر عفاش المدعومين من

االنتقالي يخسر قيادي عسكري مهم
في معارك جنوب الحديدة

اإلمارات والذي يعني بدوره خيانة واضحة من االنتقالي للقضية الجنوبية ونكثا ً بعهده أمام الجنوبيين بأن

قتل قيادي بارز في القوات الموالية للمجلس االنتقالي الجنوبي

.هدف المجلس توحيد الصف الجنوبي الستعادة دولته التي يزعمها االنتقالي

التابع لإلمارات في جبهات القتال جنوب محافظة الحديدة على
.الساحل الغربي
وقالت مصادر متعددة أن ركن استطالع اللواء األول عمالقة
ومهندس العبوات الناسفة واأللغام صالح محمد الصبيحي قتل في
المعارك ضد قوات الحوثيين في أطراف مديرية حيس جنوب
.محافظة الحديدة
وأضافت المصادر أن الصبيحي من القيادات العسكرية المهمة
لقوات االنتقالي ،ما يعني أن خسارته تمثل خسارة باهضة
لالنتقالي الذي كان يعتمد عليه في تفخيخ المناطق التي يخشى
.االنتقالي تقدم قوات اإلصالح إليها في أبين
وتجدر اإلشارة إلى أن معظم المقاتلين في الساحل الغربي من
أبناء المحافظات الجنوبية حيث دفعت اإلمارات مجدداً بالعمالقة
لشن هجمات على قوات الحوثيين جنوب الحديدة بعد أن أمرت
هي بانسحابهم من الشريط الساحلي لجنوب الحديدة وهددت
ألوية العمالقة بقصفها بالطيران إن رفضت االستجابة للتوجيهات
.التي قضت بانسحابها من الساحل إلى المخا

صفحه 2

ُ ّ
ُّ
توجه لتشكيل ميليشيا جديدة يف شبوة :اإلمارات تعوم
»السالطني بوجه «اإلصالح

ي أكثر من  54عاما ً على سقوط ُحكم السالطين وانهيار اتحاد إمارات «الجنوب العربي» ،ال
على رغم ُمض ّ

اإلمارات ترسل معدات عسكرية

بينها زوارق عسكرية إىل سقطرى
تواصل اإلمارات توسيع نفوذها العسكري في جزيرة

آثار تحاول اإلمارات اليوم ،مجدّداً ،استغاللها في إعادة
تزال آثار هذا ال ُحكم ماثلةً إلى اليوم في جنوب اليمنٌ .

سقطرى  ,حيث أمدت مصادر محلية وصول شحنة أسلحة

تصدير ساللة السالطين ،خصوصا ً في محافظة شبوة ،من أجل خدمة أجندتها

.من اإلمارات إلى الجزيرة

على غرار ما فعلته في محافظتَي المهرة وسقطرى ،حيث اتّخذت من الشيخ الق َبلي عبد هللا بن عيسى آل

وأوضحت المصدر أن باخرة إماراتية أفرغت أسلحة وعتاداً

عفرار ،نجل آخر سالطين المهرة وسقطرى ،وعضو هيئة الرئاسة في «المجلس االنتقالي الجنوبي» ،مطيّة

بينها  3زوارق عسكرية في رصيف ميناء مدينة حديبو

لخلق حاضنة شعبية مؤيّدة لها في المحافظتَين المذكورتَين ،عبر م ّد الرجل باإلمكانات والموارد الالزمة

مركز محافظة سقطرى ،مقدمة لقوات االنتقالي المتمركزة

الستمالة السكّان ،وتأسيس ميليشيات «النخبة المهرية» ،ت ُعيد اإلمارات الك َّرة اليوم ،ولكن في محافظة شبوة،

.في األرخبيل

حيث دفعت األسبوع الماضي بزعيم قبيلة العوالق العليا ،كبرى قبائل المحافظة ،الشيخ عوض الوزير العولقي ،ولفتت المصادر إلى أن الشحنة الواصلة سبقها شحنات
طط جديد يستهدف سحب البساط من تحت قد َمي حزب «اإلصالح» ،بالتوازي مع رفض أبو عسكرية أرسلتها اإلمارات للموالين لها المجلس االنتقالي
للبدء في تنفيذ مخ ّ
ظبي االنسحاب من منشأة بلحاف النفطية االستراتيجية الواقعة على البحر العربي ،وفقا ً لما كان ُمتّفقا ً عليه

.الستمرار احتاللها للجزيرة

بينها وبين السلطات المحلية ،برعاية السعودية ،واستعدادها لنقل عدد من األلوية التي انسحبت من الساحل
.الغربي إلى المحافظة النفطية
المرة األولى التي تحاول فيها اإلمارات اختراق شبوة عبر شخصية منتمية إلى زمن السالطين
وليست هذه ّ
وصاحبة مكانة في المحافظة؛ إذ إنها سعت إلى تحقيق ذلك سابقا ً من خالل نجل األمين العام السابق لحزب
«المؤتمر الشعبي العام» ،عوض عارف الزوكا ،الذي قُتل أبوه إلى جانب الرئيس السابق علي عبد هللا صالح،
يتكرر اليوم مع قيادي بارز آخر في «المؤتمر» ،بدأ ،منذ األيام
األول  .2017وهو ما
في صنعاء في كانون ّ
ّ
تحركات الستقطاب مراكز القوى القبلية والسياسية ،والتي تمكّن من اجتذاب
األولى لعودته إلى شبوة ،سلسلة ّ
جزء منها إلى خطابه الداعي إلى «إنقاذ شبوة من ُحكم حزب اإلصالح وقبضته العسكرية» ،واستعادة حقوق
سع الذي دعا إليه الثالثاء المنصرم في مديرية
كرره في اللقاء القبلي المو ّ
المحافظة المسلوبة .وهو خطاب ّ
نصاب ،مطا ِلبا ً بـ«تد ّخل أجنبي الستعادة مديريات بيحان من قوات صنعاء» ،و ُممهالً سلطات «اإلصالح» في
مدينة عتق أسبوعا ً واحداً لإلفراج عن معتقلي «االنتقالي» وتحسين الخدمات ،أو االستقالة ،متوعّداً بطرد
.ميليشيات الحزب من شبوة
وفي هذا اإلطار ،تكشف مصادر قبلية م ّ
طلعة ،لـ«األخبار» ،أن سلطان العوالق يسعى إلى تشكيل ميليشيا
جديدة من أبناء القبائل تحت مس ّمى «المقاومة الشعبية» ،بتمويل من أبو ظبي ،لخوض المعركة ض ّد
سلم من التعثّر
«اإلصالح» ،وذلك بعد أن فشلت اإلمارات في تشكيلها العام الماضيّ .إال أن جهوده تلك قد ال تَ ْ
مرة أخرى ،في ظ ّل االنقسام القبَلي في شبوة ،والممتدّة جذوره إلى أيام السلطنات والمشيخات التي رعاها
ّ
االحتالل البريطاني .وبموجب خريطة االنقسام تلك ،يمثّل عوض العولقي سلطنة العوالق العليا ،فيما سالطين

حضرموت ..معسكر الخالدية برماه
يفجر الصراع بين القبائل واإلصالح
بعد انسحاب القوات السعودية من معسكر الخالدية في
منطقة رماه القريبة من الحدود اليمنية السعودية بمحافظة
شبوة ،سارعت قوات اإلصالح في المنطقة العسكرية األولى
.الموالية لمحسن األحمر إلى السيطرة على المعسكر
وكانت قبائل مسلحة في منطقة رماه قد سارعت لنهب
محتويات المعسكر بعد انسحاب السعودية المفاجئ منه،
غير أن اصطدام القبائل مع اإلصالح أدى إلى صراع بين
.الطرفين

آل باكازم يمثّلون العوالق السفلى .وإلى جانبهم ،تأتي قبائل الواحدي التي كانت سلطنتها من أهم السلطنات في تفيد المعلومات الواردة اليوم أن قبائل المناهيل فرضت
ّ
شبوة ،ويمت ّد نطاقها من حبان إلى بلحاف وعزان وبير علي .أما إمارة بيحان ،فكانت إحدى اإلمارات المستقلّة طوقا ً مسلحا ً على مسلحي اإلصالح داخل معسكر رماه
ّ
شرقي حضرموت ،وذكرت مصادر مطلعة أن قبائل المناهيل
س ْلطنات األخرى في المحافظة .وانطالقا ً من الحقائق المذكورة ،برزت تحذيرات من إمكانية أن يسهم
عن ال َ
معززة بعناصر من النخبة الحضرمية المدعومة من
يجر فتنة ال ت ُحمد عقباها .وجاءت هذه
حراك العولقي في تعميق االنقسام المجتمعي والقبلي في شبوة ،وأن ّ
اإلمارات حاصرت المعسكر ،في حين طلبت قوات اإلصالح
التحذيرات في وقت أعلنت فيه قيادة «اإلصالح» االستنفار في أوساط ميليشياتها ،وتشديد اإلجراءات األمنية
في المدن والطرقات العا ّمةُ ،مط ِلقةً موجة اعتقاالت ض ّد الموالين لإلمارات ،ومتوعّدة بـ«الضرب بيد من حديد

.تعزيزات من المنطقة العسكرية األولى

تسول له نفسه االعتداء على ممتلكات الدولة أو استهدافها
»ك ّل من ّ

المصادر أكدت أن مسلحي قبائل المناهيل والنخبة
الحضرمية رفضوا سيطرة قوات اإلصالح التابعة للمنطقة
العسكرية األولى على المعسكر وطلبت منهم مغادرته ،غير
أن قوات العسكرية األولى رفضت ،األمر الذي دفع بالقبائل
.لمنحها مهلة زمنية لمغادرة المعسكر

صفحه 3

ُ
ّ
ّ
السعودية تسرتضي «االنتقايل» :شبوة… وجهة الصراع املقبل

اإلصالح يتأهب لبيع شحنة نفطية بـ 2مليون
برميل عرب حضرموت ..ماذا عن تهديدات
البحسني؟

الوجهة المقبلة لصراع النفوذ ،في ظ ّل تسابُق األطراف الفاعلة فيها لتعزيز
يبدو أن محافظة شبوة ستكون ُ

تتأهب سلطات اإلصالح في محافظة حضرموت لتصدير

تعوضها الخسارة المنتَظرة في مأرب .وبينما ت ُعيد السعودية
أوراقها هناك ،أمالً في ج ْني مكاسب مستقبلية ّ

شحنة نفطية جديدة من المحافظة الغنية بالنفط ،وتوريد

وصْل ما انقطع مع «االنتقالي الجنوبي» في هذا السبيل ،ت ُخرج اإلمارات من جعبتها أوراقا ً جديدة بوجه

مبالغ هذه الشحنة كغيرها من مئات الشحنات السابقة التي

المسيطر عمليا ً على األرض في شبوة
« .اإلصالح»،
ِ

تم بيعها خارج اليمن ،إلى البنك األهلي السعودي ،فيما ال

جريدة األخبار :لقمان عبدهللا

يتحصل أبناء المحافظات التي تسيطر عليها حكومة

تفتح عملية االنسحاب التي نفّذتها ميليشيات موالية للتحالف السعودي – اإلماراتي من مناطق واسعة في

الشرعية شيئا ً من هذه الماليين من الدوالرات وخالفا ً لذلك

تطورات دراماتيكية في مناطق أخرى ،وخصوصا ً منها محافظة شبوة التي تبدو
الساحل الغربي ،الباب على ّ

تزداد تداعيات انهيار العملة المحلية وانهيار الوضع

الوجهة المقبلة للصراع .ذلك أن األطراف الخارجية الطامعة في موارد المحافظة النفطية ستسعى إلى تثبيت
ُ

.االقتصادي والمعيشي

حصصها فيها باالعتماد على وكالئها المحلّيين .لكن بالنظر إلى فشل الرهان السعودي سابقا ً على سلطات

وكشفت مصادر معنية بمحافظة حضرموت عن بدء حكومة

الرئيس المنتهية واليته عبد ربه منصور هادي ،التي يسيطر الجناح «اإلخواني» فيها على شبوة ،يبدو أن

المناصفة الترتيبات لتصدير شحنة النفط الكبيرة عبر ناقلة

المملكة تعيد ترتيب أوراق تحالفاتها ،ساعيةً في وصْل ما انقطع مع «المجلس االنتقالي الجنوبي» الذي يملك

النفط اليونانية “أندروميدا” والتي رست قبل نحو أسبوع

حافزية كبيرة للسيطرة على المحافظة المذكورة ،كونها تؤ ّمن له مورداً رئيسا ً لتغذية موازنته .وفي هذا

.من اآلن في ميناء الضبة النفطي

السياق تحديداً ،ت ُفهَم دعوة رئيس «االنتقالي» ،عيدروس الزبيدي ،إلى السعودية ،في إطار العمل على تنقيح

وأضافت المصادر أن الشحنة النفطية مستخرجة من حقول

استراتيجية المواجهة ،وتعديل قائمة األولويات ،خصوصا ً بعد سيطرة قوات صنعاء على ثالث مديريات في

.المسيلة النفطية بحضرموت

مدركا ً له؛ خصوصا ً لناحية
شبوة ،توازيا ً مع اقترابها من السيطرة على مدينة مأرب .وهو ما يبدو «االنتقالي» ِ

وتجدر اإلشارة إلى أن محافظ حضرموت فرج البحسني كان

«تآكل مساحة سيطرة وقدرات» حكومة هادي ،مقابل حكومة صنعاء .ولذا ،رأى المجلس في دعوة الزبيدي

قد هدد بمنع خروج أي شحنة نفطية من موانئ حضرموت

«تطوراً دبلوماسياً» يهيّئ لتبدّل في الخريطة السياسية المقبلة ،ومؤشّراً إلى أن «القضية
إلى الرياض
ّ

النفطية إال بعد رفع نسبة حصة حضرموت من عائدات

 .الجنوبية» باتت على الطاولة السعودية

النفط المستخرج من المحافظة القابعة على بحيرة نفطية

»يبدو أن المملكة تعيد ترتيب أوراق تحالفاتها ،ساعيةً في وصْل ما انقطع مع «االنتقالي

يقدرها الباحثون الغربيون بأنها تضاهي ما يساوي مخزون

من جهتها ،وبعد أن فشلت في لملمة شتات «النخبة الشبونية» الموالية لها ،أخرجت اإلمارات من جعبتها

.دول الخليج مجتمعة

ورقة جديدة ،باعثةً بالشيخ عوض بن محمد الوزير (برلماني حالي عن حزب «المؤتمر الشعبي» – فرع أبو
ظبي ،ومتحدّر من ساللة سالطين شبوة سابقاً ،وكان يقيم في أبو ظبي) إلى مديرية نصاب التي وصلها قبل
أكثر من أسبوعين ،في ما بدا محاولةً الستدراك الموقف وتوجيه دفّته لمصلحة أبو ظبي .وفي هذا السبيل،
سع دعا إليه العولقي في مديرية نصاب ،بعدما ُر ّوج له على أنه سيشكّل
عُقد ،قبل يومين ،لقا ٌء ق َبلي مو ّ
«عالمة فارقة» في تاريخ المحافظة ومستقبلها ،وأنه يستهدف «توحيد الصف الشبواني» .وفي أبرز ما خرج
عن اللقاء ،طالب المجتمعون بإقالة محافظ شبوة ،محمد صالح بن عديو ،المحسوب على «اإلصالح»،
مشدّدين على ضرورة «نيل المحافظة حصّتها من ك ّل شيء» ،وهو ما قوبل بترحيب «االنتقالي» ،فيما
استنكره مستشار وزير اإلعالم في حكومة هادي ،مختار الرحبي ،واصفا ً الوزير بأنه «أداة جديدة تستخدمها

طائرة سعودية تصل تل أبيب

اإلمارات للنيل من الدولة والسلطة المحلية» ،مضيفا ً أن أبو ظبي استخدمت «ك ّل األدوات الرخيصة من أجل

أفادت قناة “كان” اإلسرائيلية بأن طائرة سعودية وصلت

اإلطاحة بمحافظ شبوة والقيادات األمنية للبقاء في المحافظة وتسليمها للميليشيات التابعة لها» .وكان وزير

إلى مطار بن غوريون اإلسرائيلي بعد أن توقفت

«أي صدام في شبوة سيفتح الطريق
النقل السابق ،صالح الجبواني ،وجّه رسالة إلى الوزير حذّره فيها من أن
ّ

“.دبلوماسيا” في العاصمة األردنية عمان

تف بوعدها بتسليم منشأة بلحاف ،الفتا ً إلى
لقوات صنعاء لدخولها» ،في حين اتهم بن عديو اإلمارات بأنها لم ِ

وقال الصحفي في قناة “كان” اإلسرائيلية ايتاي بلومنتيل،

وجود « 90ألفا ً من المرتزقة (الموالين لها) في كامل أنحاء اليمن يتسلّمون رواتب» ،واصفا ً تلك الميليشيات
».بأنها «كيانات موازية دخلت مع الشرعية عدّة مرات في حروب وصدامات وتنفيذ هجمات واغتياالت
يُذكر أنه سبق لإلمارات أن انسحبت من معسكر العلم القريب من مدينة عتق – مركز المحافظة  ،-فيما كان
منتَظراً أيضا ً انسحابها من منشأة بلحاف بموجب تسوية بينها وبين سلطات هادي رعتها السعودية ،التي
انسحبت هي األخرى من من معسكرها الوحيد في مطار عتق .وفيما جرى الحديث عن أن جزءاً من «ألوية
العمالقة» المنسحبة من جنوب الحديدة سيُعاد نشرها في شبوة ،يسود الترقّب لما ستحمله األيّام المقبلة لهذه
المحافظة ،وسط اهتمام مركّز بالموارد النفطية والغازية التي تتحكّم بها شركات أميركية وفرنسية

في تغريدة عبر “تويتر” :ال يمكن التفسير ،شيء ما يحدث
وصلت الليلة إلى ) (CS-CHEعلى الخط :طائرة خاصة
مطار بن غوريون من المملكة العربية السعودية مع توقف
”.دبلوماسي في عمان
ويظهر في الصور التي أرفقها المراسل مع التغريدة أن
 bombardier challenger 350الطائرة من نوع
انطلقت من السعودية وحطت في عمان ومن ثم أكملت
.وجهتها إلى مطار بن غوريون

صفحه 4

هل سيعيد عوض الوزير اإلمارات إىل شبوة ؟

قبائل املهرة تعلن جاهزيتها لبدء

الكفاح املسلح ضد القوات األجنبية

تتجه محافظة شبوة إلى دائرة الصراع بين اإلصالح واالنتقالي خالل الفترة القادمة ،فاإلطاحة بسلطات حزب

أكدت لجنة اعتصام أبناء المهرة استعدادها البدء بالكفاح

اإلصالح من المحافظة أصبح من أولويات االمارات في المحافظات الجنوبية خالل الفترة القادمة ،التحرك

.المسلح ضد القوات األجنبية في المحافظة

اإلماراتي بدا منذ مطلع سبتمبر الماضي على خلفية استفزاز مليشيات اإلصالح لقوات ابوظبي المحتلة لمنشأة

وأوضحت اللجنة في اجتماع عقدته الخميس في مدينة

بلحاف االستراتيجية ،وتضييق خيارات االمارات في المحافظة وتحجيم دورها العسكري واألمني ،وبينما كانت

الغيضة برئاسة الشيخ علي الحريزي ،إن االحتالل السعودي

سلطات اإلصالح تنتظر انسحاب اإلمارات من منشاة بلحاف بعد انسحاب رمزي لها من معسكر العلم بجردان

اإلماراتي يواصل حربه على الشعب اليمني من خالل تدميره

األسبوع قبل الماضي  ،دفعت أبوظبي بالشيخ القبلي عوض الوزير العولقي اخر سالطين العوالق من مقر

الممنهج لالقتصاد ،وتعطيل كافة مؤسسات الدولة والعبث

إقامته على نفقتها من الخارج إلى شبوة لسحب البساط من تحت اإلصالح في المحافظة  ،معتمدة على فشل

بها حسب البيان .وجددت اعتصام المهرة مطالبتها برحيل

 .اإلصالح في بناء حاضنة اجتماعية في المحافظة على مدى ثالث سنوات

كافة القوات األجنبية من اليمن بصورة عامة والمهرة

تحرك العولقي كان منذ الوهلة األولى سياسيا ً رغم انه استخدم وجاهته القبلية كغطاء لتمرير مخطط اإلمارات

.بصورة خاصة

في شبوة  ،فالوزير حشد القبائل في لقاء قبلي عقد امس الثالثاء في منطقة الوطاة لكن اللقاء الذي كان معظم

وفي االجتماع قال الشيخ الحريزي رئيس اللجنة ،أن أبناء

المشاركين فيه من أعضاء االنتقالي في شبوة كان إماراتي بامتياز تبنى فيه العولقي رؤية ابوظبي للوضع

المهرة أصبحوا اليوم أكثر وعيا ً من السابق ،لمخططات

القائم والمستقبلي لشبوة  ،واكد اعتزام ابوظبي تحريك الورقة الشعبية لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية في

قوات االحتالل ،وأنهم لن يخضعوا أو يركعوا وسيظلون

المحافظة  ،لكن في المقابل فأن دعوات التصعيد التي دعا لها عوض الوزير ستدخل شبوة في دوامة الصراع

.أوفياء لوطنهم ومحافظتهم حسب وصفه

الدموي من جديد بين اطراف التحالف  ،فالخطاب التحريضي للقاء الوطاة في نصاب امس اعتبرته مليشيات

وأشار الحريزي إلى استعداد أبناء المهرة لتقديم التضحيات

حزب اإلصالح بمثابة بيان انقالبي ضد حكومة الشرعية  ،وفي اول رد توعد عبدربه لكعب قائد قوات االمن

.مهما كانت في سبيل طرد قوات االحتالل من المحافظة

الخاصة التابعة لإلصالح في شبوة  ،علي مطالب لقاء الوطاة القبلي الذي توعد بإسقاط سلطات اإلصالح

وطالب الحريزي جميع اليمنيين بالتوحد إلخراج االحتالل

واعلن والئه لإلمارات بالقول ” ندرك جيداً بأن شبوة لجميع أبناءها ولكننا لن نسمح بعودة التمرد على الدولة

السعودي اإلماراتي من اليمن الذي يواصل اإلمعان والتفنن

ومؤسساتها وتنفيذ أجندة إماراتية في شبوة ”  ،كما شددت مليشيات اإلصالح إجراءاتها األمنية على مدينة

.في تعذيب الشعب اليمني بكافة األساليب حد تعبيره

عتق  ،وأعلنت حالة استنفار لمواجهة مؤامرة محتملة ،

وجددت لجنة االعتصام على أن ملف حادثة األنفاق التي

وزير النقل في حكومة هادي المستقيل  ،صالح الجبواني الذي سبق له ان حذر الشيخ عوض بن محمد

نفذتها القوات السعوديه ما يزال مفتوحاً ،ومثّل انطالقة

الوزير ،من مخاطر تبنية أجندات إماراتي كونها ستؤدي إلى صدام مع السلطة المحلية وأجهزتها العسكرية

.الشرارة األولى لمالحقة القتلة حتى اليوم

واألمنية سيؤدي ذلك إلى احتراب أهلي ستكون نتيجته فتح كل الطرق للحوثي لدخول شبوة حتى بالحاف”،
وقال “ال أحد يدق الطبول أن دول سوف تتدخل فلن يتدخل أحد ولن يتقاتل غير أبناء شبوة والمسئولية في هذا
المنحى عظيمة والذي لم يستطع االنتقالي ومن خلفه ،باألمس فعله لن يستطيع غيرهم فعله وأن فعل سيهدي
شبوة للحوثي”  ،رد على مخرجات لقاء الوطأة بالتأكيد على ان ال احد يستطيع اإلطاحة بمحافظ شبوة التابع
لإلصالح محمد بن عديوا  ،من عوض بن الوزير وال أخشى عليه من المجلس االنتقالي وال أخشى علية من
.االمارات  ،وانما أخشى عليه من عبد ربه منصور هادي الذي لطالما باع رجاله األوفياء والمخلصين

وأوضحت اللجنة فشل مخططات االحتالل الذي كان يريد من
جر المهرة لمربع االقتتال
.خاللها ّ
كما حذّرت اللجنة من استمرار الحرب االقتصادية التي
تمارسها السعودية واإلمارات ضد أبناء المهرة خاصة
.واليمن عامة

يشار إلى أن استنجاد اللقاء القبلي باإلمارات ومطالبته لدول التحالف بالتدخل إلنقاذ شبوة  ،اثار سخط شعبي
واسع في أوساط قبائل شبوة وفي أوساط قبيلة العوالق التي اعتبرت خطاب الوزير العولقي ال يمثل القبيلة
وتوجهاتها  ،وسبق للشيخ صالح بن فريد العولقي  ،أن اكد في كلمة انه لن يسمح ان تصبح شبوة مثل عدن
مكان للسرق والبالطجة والفاسدين  ،والمدعيين  ،وقال لألسف ان عدن اليوم مستباحة من قبل العصابات
 .المسلحة واللصوص والفاسدين الذين يستخدمون المليشيات واالطقم لنهب أراضي وممتلكات المواطنين

مسلحون يغتالون جندي في سيئون
اغتال مسلحون مجهولون اليوم الجمعة ,جندي في مدينة
.سيئون بوادي حضرموت
وقالت مصادر محلية أن مسلحين أطلقوا الرصاص على أحد
جنود قوات النجدة في منطقة ممدوده بالقرب من سيئون
.وأردوه قتيال ثم الذوا بالفرار
وتشهد مناطق وادي حضرموت انفالت أمني وعمليات
اغتياالت واسعة في ظل سيطرة المنطقة العسكرية التابعة
.لإلصالح

صفحه 5

بعد إهانته باستدعائه ملقابلة السفري ..السعودية تضع الزبيدي ووفد

قوات االنتقايل يف يافع تقصف مواقع
للحوثيني جنوب البيضاء

االنتقايل حتت اإلقامة اجلربية

قالت مصادر للجنوب اليوم إن رئيس المجلس االنتقالي التابع لإلمارات عيدروس الزبيدي ووفد المجلس

أكدت مصادر ميدانية بمديرية الحد يافع في محافظة لحج أن

الذين جرى استدعاؤهم إلى الرياض ،والتقوا أمس بسفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر جرى إخضاعهم

قوات يعتقد أنها تابعة للمجلس االنتقالي الجنوبي التابع لإلمارات

.لإلقامة اإلجبارية في السعودية

قامت شن هجمات بالمدفعية والرشاشات الثقيلة على مواقع

ولم توضح المصادر أسباب وضع الزبيدي ووفده لإلقامة اإلجبارية بالمملكة ،غير أن مراقبين أشاروا إلى أن

.لقوات الحوثيين جنوب محافظة البيضاء

الطريقة التي استدعت السعودية بها الزبيدي مثلت إهانة وصفعة لالنتقالي الذي تفاخر في وسائل إعالمه بأنه

وأضافت المصادر أن قوات الحوثيين ردت على قصف االنتقالي

تلقى دعوة رسمية من السعودية لزيارة المملكة ليتبين الحقا ً أن الرياض تعمدت إهانة االنتقالي باستدعائه

لمواقعها ،مشيرة إلى أن التوتر في المنطقة الحدودية بين لحج

.إليها لمقابلة السفير السعودي محمد آل جابر والذي يراه سياسيون بأنه الحاكم الفعلي جنوب اليمن

والبيضاء قد يتصاعد خالل الساعات القادمة إذا ما استمرت

ووجهت السعودية صفعة قوية لالنتقالي بتصغير تمثيلها عند مقابلة الزبيدي ،إذ كشفت المقابلة األولى

قوات االنتقالي في قصف مواقع الحوثيين خصوصا ً وأن هناك

الرسمية بين االنتقالي والسعودية بأن األخيرة استدعت رئيس االنتقالي استدعاء ولم يكن األمر توجيه دعوة

اتفاق سابق بين الطرفين على عدم قصف أي طرف لآلخر في

.رسمية قد يقبلها االنتقالي أو يعتذر عنها حسب رغبته

مقابل عدم تقدم أي طرف على المناطق التي يسيطر عليها

وتبين ذلك من خالل اللقاء األول بين السعودية التي اختارت سفيرها لدى اليمن كممثل عنها وبين الزبيدي

.الطرف اآلخر

وأعضاء هيئة رئاسة االنتقالي ،األمر الذي يكشف حسب مراقبين ،أن من استدعى الزبيدي للقدوم إلى الرياض وسبق أن عقد االنتقالي في يافع اتفاقا ً مع قوات الحوثيين نص
ليس الديوان الملكي السعودي بصفة رسمية وإنما استدعاء من قبل الحاكم العسكري الفعلي للمناطق الجنوبية

على عدم تقدم قوات الحوثي نحو يافع في مقابل عدم سماح

لليمن ،في حين كان يفترض أن يكون اللقاء بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والزبيدي وليس بين

االنتقالي ألي فصيل عسكري موالي للتحالف السعودي بالقصف

.السفير ال جابر والزبيدي

على مناطق سيطرة الحوثي بما في ذلك عناصر القاعدة التي

ويؤكد المراقبون إن السعودية لو كانت تحترم المجلس االنتقالي بصفته ممثالً عن الجنوب ولو كان السفير

كانت تهدف للتموضع العسكري في يافع واتخاذها منطلقا ً إلعادة

السعودي (الحاكم الفعلي) يحترم االنتقالي وقيادته لكان ذهب بنفسه للقاء بالزبيدي في مقر قيادة االنتقالي في

قصفها على قوات الحوثي الستعادة المناطق التي سيطر عليها

عدن ،ولما اختار هذه الطريقة للقاء بالزبيدي والجلوس معه عبر استدعائه إلى الرياض ،في مؤشر على أن

.الحوثيون مؤخراً في مديرية الزاهر جنوب البيضاء

السعودية كانت قاصدة إهانة االنتقالي بهذه الحركة ،وهو ما يرجح صحة األنباء المتداولة بشأن إخضاع

ومن شأن خرق االتفاق مع الحوثيين ،إتاحة المجال لهم للرد

.الرياض للزبيدي ووفده لإلقامة اإلجبارية

على مصادر النيران التي يتعرضون لها من مناطق يافع األمر

وتهدف الرياض من خالل استدعاء الزبيدي إلى دفعه للقبول بالمخطط الجديد للتحالف السعودي اإلماراتي

الذي قد يتعداه إلى اقتحامهم ليافع والقتال فيها ضد القوات

والذي يهدف لتشكيل شرعية جديدة يصبح اإلصالح خارج اللعبة فيها وعلى أن تكون الشرعية الجديدة مشكلة

.المدعومة من التحالف السعودي

من االنتقالي كواجهة وتيار المؤتمر الموالي لإلمارات والذي يمثله طارق صالح ورئيس أركان قوات هادي،
.صغير بن عزيز والذي جرى استدعاؤه هو اآلخر جنبا ً إلى جنب مع الزبيدي إلى السعودية

انتقالي شبوة يتهم اإلصالح باحتالل
المحافظة ويكشف عن رصيد انتهاكاته

ُ

قبائل ردفان تهدد بطرد اإلنتقايل من حلج
هددت قبائل ردفان بالرد على قيام فصائل االنتقالي في اللواء الخامس بشن حملة اعتقاالت واطالق
.الرصاص الحي على مشاركين في تظاهرات تفجرت الثالثاء ضد سلطة االنتقالي وطالبت برحيله
وأفادت مصادر محليه إن مديريات ردفان األربع في وقت سابق اليوم انتشار عسكري لمقاتلي االنتقالي خشية
.ردة فعل قبلية
وأشارت المصادر أن قوات االنتقالي ال تزال تحتجز  4إعالميين وناشطين من أبناء القبائل وتخفي مصيرهم
.منذ مساء الثالثاء
وبحسب المصادر فإن المعتقلين هم ” رائد الغزالي ،وسام الداعري ،عبدالدائم الواحدي ووهيب الذيباني”
.اعتقلوا إلى سجون سرية في الحبيلين

اتهم القيادي في المجلس اإلنتقالي الجنوبي التابع لإلمارات بشبوة
،العميد علي أحمد الجبواني خالل لقائه اليوم بمدير وأعضاء مركز
الحوار اإلنساني الذي مقره في جنيف بسويسرا  ،حزب اإلصالح
باحتالل شبوة ورفض تنفيذ إتفاق الرياض واحتالل مقرات المجلس
االنتقالي وهو شريك مع حكومة المناصفة بموجب إتفاق الرياض
،واكد أن مليشيات اإلصالح في المحافظة تمارس حمالت تنكيل
واعتقاالت مستمرة وتقود المعتقلين إلى سجون سرية  ،وتمارس
مالحقات يومية ضد كل من ينتمي الى المجلس االنتقالي او جنود
النخبة واإلعالميين والصحفيين والنشطاء الذين يعارضون سياسة
هذه الجماعة
وخالل لقاءه بالوفد األوروبي الذي ضم مدير البرنامج السيد
فرانسيس وارد ومديرة المشاريع السيدة سارة البخاري واألستاذ
محمد القاضي وآدم بارون مستشارا مركز الحوار اإلنساني
قال ان مليشيات اإلصالح ارتكبت اعداد كبيرة من االنتهاكات التي
طالت حقوق االنسان  ،ومنذ أغسطس 2019م وقال إن هناك أكثر
 1200حالة إنتهاك و 68حالة إغتيال و 860حالة تعذيب و 37حالة
تعذيب أطفال و 8حاالت قصف قرى بالمدافع و 41منزل تم مداهمته
 .و 116جندي نخبه تم اعتقالهم و 134قرار إقصاء وظيفي

صفحه 6

شبوة  ..لقاء نصاب يتحول إىل مهرجان والء للتحالف ويستدعي
اإلحتالل

جامعة عدن تدشن اإلضراب وتطالب بتحويل
مرتبات موظفيها للدوالر وفق كشوفات ما قبل
2015

تحول اللقاء القبلي الموسع الذي دعا له الشيخ عوض الوزير العولقي سلطان العوالق السابق  ،والذي
عقد اليوم في منطقة الوطأة بمديرية نصاب بشبوة إلى مهرجان سياسي اعلن فيه العولقي الوالء والطاعة

أعلنت جامعة عدن اليوم األربعاء تضامنها مع اإلضراب الذي

لدول التحالف  ،واستنجد بها النقاذ شبوة من سلطات االخوان  ،واكد وقوفة وراء مشروع التحالف

أعلنته نقابة أعضاء هيئة التدريس بسبب انهيار الوضع

التدميري في المحافظات الجنوبية  ،وخرج إالجتماع القبلي الموسع ببيان هزيل  ،عكس حرص الوزير

.المعيشي واستمرار انهيار العملة المحلية

العولقي العائد من القاهرة لتنفيذ مهمة خاصة في شبوة على مصالح واجندات دول التحالف وتحديداً

وأعلنت نقابة أعضاء هيئة التدريس في الجامعة تدشينها

االمارات  ،واكدت مخرجات هذا اللقاء ان قبائل المهرة التزال تتصدر المشهد القبلي في المحافظات

إضرابا ً شامالً من الخامس من ديسمبر المقبل احتجاجا ً على

الشرقية برفعها مطالب التحرير وتقف في صف الدفاع االول عن استقالل اليمن من موقعها في البوابة

انهيار العملة وتردي األوضاع المعيشية ،مطالبة في بيان لها

 .الشرقية لليمن

تسديد رواتب أعضاء الهيئة بالدوالر وحسب سعر صرف ما

فما خرج به اللقاء القبلي الموسع في نصاب شبوة كان اشبة بإعالن والء قبلي لدول التحالف واستدعاء

.قبل 2015

باسم قبائل شبوة لعودة التحالف إلى شبوة  ،ولم يقدم اي جديد بخصوص تحرير المحافظة وتسليم إدارتها

وأكدت النقابة أن مرتبات موظفي الجامعة من أعضاء هيئة

البنائها  ،أو وضعها كمحافظة محايدة وتجنيبها القتال  ،فاالجتماع القبلي لم يدعو إلى إخالء كل القوات

.التدريس لم تعد تساوي شيئا ً بالعملة المحلية المنهارة

المتواجدة في شبوة بل قدم عرض للتحالف بان هناك البديل من ابناء شبوة لمليشيات االصالح في ادارة

كما طالبت النقابة بسرعة صرف مستحقات أكاديميي الجامعة

 .المحافظة وحماية مصالح السعودية واإلمارات على حساب مصلحة شبوة وابنائها

المتوقفة وتسوية رواتبهم وتوفير الشواغر الوظيفية للمعينين

هذا اإلجتماع عزز االنقسام الحاصل في المحافظة بين مليشيات االصالح والمجلس االنتقالي الجنوبي

.من غير وظائف

التابع لإلمارات  ،وقدم ن فسه كتيار قبلي مساند للنخبة الشبوانية التابعة البوظبي التي فشلت في العودة إلى كما حملت النقابة حكومة المناصفة السبب وراء تدهور الوضع
المحافظة وفق اتفاق الرياض الموقع بين حكومة هادي واالنتقالي الجنوبي مطلع نوفمبر  ،2019كما انة .المعيشي ألعضاء هيئة التدريس
فقد صفتة القبلية واصبح سياسي بعد ان ايدة فرع االنتقالي الجنوبي في شبوة امس االول وتبنت جهات

ويأتي إعالن نقابة هيئة تدريس جامعة عدن بالتزامن مع

عسكرية مناهضة لمليشيات االصالح حمايته  ،ووفقا ً للمصادر فقد كان العضاء االنتقالي في المحافظة

الخطوات التصعيدية التي اتبعتها نقابة هيئة التدريس في

حضور فاعل في اللقاء القبلي الذي اولى مصالح دول التحالف على مصلحة شبوة وابتعد عن السالم

جامعتي حضرموت وسيئون ،حيث دعت نقابة عدن حكومة

.االجتماعي وتبنى خطاب تحريضي يستهدف مليشيات اإلصالح في المحافظة

المناصفة لتلبية كل المطالب التي تطالب بها نقابتي حضرموت

ورغم ا ن اللقاء قبلي موسع اال ان البيان الختامي للقاء الوطأة بنصاب شبوة  ،بدى بدعوة التحالف إلنقاذ

وسيئون معتبرة تلك المطالب بأنها معبرة عن مطالب كل نقابات

المحافظة وأهلها ،من المليشيات  ،وأعرب عن جاهزية ابناء المحافظة للدفاع عنها ضمن مشروع

.أعضاء هيئات التدريس بكافة الجامعات

التحالف  ،وعبر عن رغبتة في اإلطاحة بسلطات اإلصالح وبحسب البيان فقد تعهد المشاركون بالعمل
على بناء سلطة وطنية تجمع أبناء شبوة حول مصالح المحافظة ،وحمايتها ورعاية مستقبلها  ،ودعا
البيان السلطة اإلخوانية إلى االفراج عن المعتقلين من عناصر النخبة الشبوانية و االستجابة للمطالب
.الشعبية في غضون أسبوع ،ملوحا باحتجاجات تصعيدية إلى حين تلبية المطالب المشروعة

تسريبات :علي محسن يدعم الكوكباني
لالنقالب على طارق في الساحل الغربي
تناقلت وسائل إعالم محلية تسريبات بشأن تكليف نائب الرئيس
هادي ،علي محسن األحمر ،للقيادي في األلوية التهامية ،أحمد
الكوكباني ،والذي سبق وتعرض لعدة محاوالت اغتيال دبرها
.طارق صالح بسبب رفض األول الخضوع لقيادة األخير
وقالت مصادر مطلعة إن محسن كلف الكوكباني بقيادة األلوية

أبني  ..توتر عسكري يف جبهات غرب زجنبار ينذر بتفجر األوضاع

التهامية والقوات الجنوبية (ألوية العمالقة) بعد الخيانة التي
تعرضت لها تلك األلوية من قبل قوات طارق صالح التي

تصاعدت حدة االحتقان العسكري واألمني بين قوات هادي وقوات المجلس االنتقالي في أبين ،وسط

انسحبت من الساحل الغربي فجأة إلى مواقع خلف المواقع التي

مخاوف المواطنين من تداعيات التحركات األخيرة مليشيات اإلصالح في مناطق التماس  ،وهدد قائد

كانت تنتشر فيها ألوية العمالقة ما أدى بالعمالقة إلى انكشاف

الحزام األمني قطاع زنجبار “عبد سند المرقشي” -في تصريح تداولته وسائل اإلعالم -بالتصدي ألي
تحركات تستهدف أمن مدينة زنجبار ،مشيراً إلى أن أمن واستقرار أبين خط أحمر  ،وتوعد “المرقشي”
بالتصدي إلى كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار محافظة أبين  ،يأتي ذلك ضمن التحركات
األمنية والعسكرية المريبة في أبين ،ومساعي مليشيات اإلصالح الهادفة إلى زعزعة األمن واالستقرار،
وقالت المصادر أن نفذت -في  6نوفمبر  – 2021قوات الحزام األمني بقيادة “عبداللطيف السيد” انتشاراً
أمنيا ً مكثفا ً في دلتا أبين وداهمت منازل المواطنين بذريعة البحث عن عناصر إرهابية قالت إنها تسللت إلى

مواقعها فجأة أمام قوات صنعاء ،وهو ما دفعها لالنسحاب
لمسافة  100كيلو متر بنا ًء على توجيهات صدرت من
اإلمارات ،وهو ما أغضب هذه األلوية من طارق صالح ،ليستغل
محسن الفرصة الحتوائها عبر الدفع بالكوكباني كقائد تهامي
.لقيادتها انتقاما ً من طارق صالح

المنطقة  ،واتهم “عبداللطيف السيد” قيادات داخل حكومة هادي التي وصفها بـ”االخوانية” ،بزعزعة
.األمن واالستقرار في مناطق الدلتا عبر نشرها عناصر من أنصار الشريعة وداعش اإلرهابية

صفحه 7

التوتر خييم على شبوة مع اقرتاب حشد رجل اإلمارات لقبائلها..
امليسري يعرتض واالنتقايل يؤيد

إسرائيل تفتح فرع إلحدى شركاتها

اخلاصة باملنظومات الدفاعية يف اإلمارات

يخيم التوتر على التحركات التي ترعاها اإلمارات ألدواتها في شبوة وأبرزها الشيخ القبلي العائد مؤخراً من

كشفت شركة منظومات دفاعية إسرائيلية عن تطوير مجال

.أبوظبي إلى شبوة ،عوض محمد الوزير عضو البرلمان عن حزب المؤتمر ومستشار الرئيس هادي

التعاون طويل المدى بينها وبين الجيش اإلماراتي المشارك

وتزداد مخاوف اإلصالح من أن تنفلت األمور من يده في شبوة خاصة مع تزايد شعبية الشيخ الوزير المدعوم

.بالحرب في اليمن

من اإلمارات والذي عاد لتنفيذ مهمة تشرف عليها أبوظبي مباشرة وهي سلخ شبوة من سيطرة حزب اإلخوان وأعلنت الشركة اإلسرائيلية وتدعى “إلبيط معرخوت” في
المسلمين باليمن وتمكين تيار المؤتمر الموالي لعفاش واإلمارات من السيطرة على المحافظة الغنية بالنفط

بيان لها أنها فتحت فرعا ً جديداً لها في اإلمارات تحت اسم

والغاز والتي تعد حاليا ً المنفذ الرئيسي لتصدير اإلصالح ما يجنيه من نفط خام من حقول شبوة ومأرب عبر

“إلبيط إمارات سيستمز” وأن فرعها باإلمارات سيعمل على

.ميناء النشيمة على سواحل شبوة

“تطوير التعاون طويل المدى مع قوات الجيش اإلماراتية،

ولعل أبرز ما يقلق اإلصالح هو بدء انحراف تحركات الشيخ الوزير من تحركات قبلية وشعبية بقصد إحياء

كما لفتت الشركة أنها ستدير عمليات تنسيق الحلول

الروابط القبلية بين قبائل شبوة بعد تفككها بفعل المتغيرات السياسية والعسكرية خالل سنوات الحرب

التكنولوجية للمستخدمين ونقل تكنولوجيا للشركاء

الماضية ،إلى تحركات سياسية غرضها اإلطاحة بسلطة اإلصالح على رأسها محافظ المحافظة محمد بن عديو

”.المحليين

وقيادات اإلصالح العسكرية المتحكمة بالقرار العسكري واألمني والتي تتمحور مهمتها األساسية تأمين

من جانبه علق وزير جيش االحتالل اإلسرائيلي ،بيني

.استمرار تهريب النفط الخام من ميناء بير علي (قنا)

غانتس ،أن “الشراكة المتنامية بين إسرائيل واإلمارات بعد

وبعد لقاءات قبلية مكثفة وعزومات غداء وضيافة بماليين الرياالت يوميا ً أقامها الشيخ الوزير منذ عودته من

االتفاقيات اإلبراهيمية هي رصيد استراتيجي ومشاركة

أبوظبي إلى مسقط رأسه بمديرية نصاب بمحافظة شبوة ،دعا القيادي المؤتمري إلى اجتماع لكافة قبائل شبوة

وقيادة وزارة األمن للمعرض هي شهادة على عمق هذه

.وحدد االجتماع اليوم  16نوفمبر الجاري ،في منطقة الوطأة

العالقات الهامة” في إشارة لمعرض دبي للطيران 2021

االجتماع الذي أطلق عليه الوزير باللقاء الجماهيري الموسع ألبناء شبوة والذي تمت فيه دعوة أبناء شبوة

الذي شارك في افتتاحه قائد سالح الجو الصهيوني نوركين

بجميع قبائلها وعشائرها ومكوناتها المجتمعية والسياسية ،وتم توصيفه بـ”الحدث التاريخي المهم” ،هذا

.عميكام

اللقاء لم يعد – بحسب مراقبين – داخل الدائرة القبلية لشبوة بل أصبح يأخذ بعداً سياسيا ً خاصة بعد دخول

وكانت شركة “إلبيط” قد فتحت جناحا ً لها في معرض دبي

.االنتقالي رسميا ً على الخط في تحركات الوزير بشبوة

للطيران ،في مؤشر على تصاعد حجم التطبيع بين البلدين

حيث دعا االنتقالي بفرعه في شبوة كافة أبناء المحافظة وقبائلها وشخصياتها االجتماعية والسياسية والدينية

وحجم الشراكات بين أبوظبي وتل أبيب خاصة في المجال

إلى االحتشاد في منطقة الوطأة اليوم الثالثاء ،األمر الذي يؤكد أن االنتقالي بهذه الدعوة يعلن اصطفافه

العسكري واالستخباري األمر الذي يؤكد أن إسرائيل سيكون

.لتحركات الوزير وأن الطرفان يتحركان في خط واحد وبتوجيهات وإشراف إماراتي

لها دور عسكري واستخباري في المناطق التي تسيطر

ومقابل اصطفاف االنتقالي بشبوة مع تحركات الوزير ،أعلن الوزير السابق بحكومة هادي والقيادي الجنوبي

.عليها اإلمارات جنوب اليمن

المناهض لالنتقالي واإلمارات أحمد الميسري عبر التكتل الذي يقوده الرجل في شبوة تحت اسم (اللجنة
التحضيرية للمؤتمر الشعبي العام الجنوبي) في بيان باسم اللجنة ،عن وقوفه في صف سلطة اإلصالح
.ومحافظ شبوة بن عديو
وقال بيان الميسري “نؤكد على موقفنا الثابت في دعم مؤسسات الدولة وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة في
مواجهة ما تتعرض له من تآمر مستمر ومؤسف من قبل دولة اإلمارات التي لم تذخر جهداً الستهداف
”.المحافظة وزرع الفتن بين أبنائها ومحاربة وجود الدولة فيها
ووصف الميسري أن ممارسات اإلمارات تتم عبر ما أسماها بـ”أدوات أساءت لنفسها واختارت أن تكون

السعودية تسحب قواتها من سقطرى

بيادق بيد من يمولها لتنفيذ مخططاته ولتخوض حربه العدوانية بالوكالة” ،في إشارة إلى الشيخ عوض

قامت السعودية ،اإلثنين ،بصورة مفاجئة بسحب قواتها

.الوزير

 .المتمركزة في أرخبيل جزيرة سقطرى
وقالت مصادر مطلعة إن لواء ” الواجب  ” 808السعودي
باشر عملية سحب قواته وعددا من المدرعات واآلليات
العسكرية التي كانت تتواجد في منطقة موري ومطار
.سقطرى ،عبر ميناء األرخبيل
وكان اللواء السعودي يتمركز في سقطرى منذ عام
2018.م
وأوضحت المصادر أن المواقع التي انسحبت منها القوات
.السعودية تسلمتها قوات تابعة للمجلس االنتقالي

صفحه 8

بعد اعرتافات باطريف ..مركزي عدن يتجه لتمويل اإلرهابيني للقتال ضد
احلوثي عرب شركة باكستانية

الغرف التجارية حبضرموت تتهم مركزي عدن
باإلضرار بقطاعات واسعة من األنشطة
اإلقتصادية

كشفت مصادر مطلعة ،بحسب ما نقلته وسائل إعالم محلية ،عن قيام البنك المركزي بعدن بالتعاقد مع شركة
باكستانية لبناء نظام إلكتروني مالي ،غير أنه تبين أن الشركة الباكستانية متورطة بقضايا تمويل اإلرهاب

شنت الغرفة التجارية والصناعية بحضرموت ،هجوما على

.والجماعات المتطرفة والمحظورة

البنك المركزي في عدن ،معلنة رفصها ما وصفته

وقالت المصادر إن المركزي عدن يتجه للتعاقد مع شركة دولية متورطة بتمويل الجماعات اإلرهابية ،مشيرة

.باإلجراءات التعسفية ضد شركات الصرافة

إن الشركة تدعى “أفانسا” وجنسيتها باكستانية ،وأن التعاقد سيتم تحت غطاء بناء نظام إلكتروني للشبكة

وأكدت غرفة تجارة حضرموت في بيان صادر عنها قرار

اليمنية الموحدة لألموال التي تبنتها حكومة المناصفة ،واعتبرتها من إجراءاتها االقتصادية للحد من تدهور

الفريق الميداني التابع للبنك المركزي اليمني بعدن تعليق

.قيمة اللاير اليمني بمناطق سيطرة الشرعية جنوب وشرق البالد مقابل العمالت األجنبية

األعمال واألنشطة المالية ووقف مزاولة أعمال الصرافة

وبحسب ما كشفته المصادر فإن الشركة الباكستانية متورطة بدعم وتمويل الجماعات اإلرهابية من خالل

لعشر شركات صرافة في مدينة المكال ووصفت أسباب ذلك

تعاملها مع بنوك سيئة السمعة معروفة بدعمها لإلرهاب بشكل مباشر مثل بنك “سنده بنك” الباكستاني الذي

بـ “المزاعم الواهية” وقالت إنها تهدف إلى إحالل شركات

.تبين في وقت سابق أن لديه حسابات وهمية تم إيقافها بتهمة غسيل أموال

.أخرى بديلة عنها

في سياق متصل اعتبر مراقبون إن توجهات المركزي بعدن للتعاقد مع الشركة الباكستانية المتورطة بعمليات

واتهمت الغرفة في البيان مركزي عدن باستهداف

تمويل الجماعات اإلرهابية ،قد يكون مرتبطا ً بالتصريحات األخيرة التي نشرها تنظيم القاعدة لزعيم التنظيم

الشركات ,في وقت غير مالئم خصوصا ً مع استمرار

.خالد باطرفي والذي اعترف أن مقاتلي التنظيم اإلرهابي يقاتلون الحوثيين في  11جبهة عسكرية

الحرب وحاجة المواطن لخدمات تلك الشركات  ,مشيرة إلى

وأشار المراقبون إلى أنه ومع افتقار الشرعية لمقاتلين في الجبهات بسبب االنسحابات التي تحدث

أن قرار البنك المركزي بعدن أضر بقطاعات واسعة من

واالنشقاقات المتتالية في صفوف قيادات وأفراد وضباط هادي والذين يعودون إلى صنعاء وينضمون لصفوفها

.األنشطة االقتصادية واالجتماعية

ضد التحالف لم يعد لدى الشرعية مقاتلين تستطيع من خاللهم وقف تقدم الحوثيين نحو مدينة مأرب التي

وكان البنك المركزي بعدن أوقف في  9نوفمبر الجاري

أصبحوا على أبوابها وباتوا يطوقونها من  3جهات ،مضيفين إن التحالف السعودي قد يكون على اطالع

نشاط  10شركات صرافة في مدينة المكال ،تحت مبرر

بتوجه الشرعية نحو استخدام تنظيم القاعدة للقتال وتكثيف دعم التنظيم عسكريا ً وماليا ً لتعويض الخسائر

..اإلضرار بالعملة الوطنية واستقرارها في السوق

البشرية بصفوف مقاتلي الشرعية واإلصالح في مأرب وأن مركزي عدن هو من سيتولى مهمة تقديم

ويرى مراقبون اقتصاديون أن قرار البنك المركزي بعد

التمويالت المالية لمقاتلي تنظيم القاعدة والذي ال يستبعد أن يكون قد استقبل خالل األشهر األخيرة مقاتلين

.تغطية على فشله في وقف انهيار العملة

.عائدين من سوريا من جنسيات مختلفة للقتال في اليمن
وأشار المراقبون إن الخطورة في هذا األمر هو أن المناطق التي تسيطر عليها الشرعية والتحالف بقيادة
السعودية وهي المناطق الجنوبية هي التي ستحتضن مقاتلي تنظيم القاعدة وتأويهم وهو ما يمثل تهديداً
مباشراً لهذه المناطق التي قد تعود من جديد كموطن لإلرهاب ومن خاللها يصبح أمام القوات األمريكية
.والبريطانية المبرر الكافي لفرض تواجد عسكري أكبر من أي وقت مضى جنوب اليمن

االنتقالي :ساعة الصفر تقترب لتحرير
وادي حضرموت
هدد المجلس االنتقالي الجنوبي التابع لإلمارات باقتراب
موعد حسم الوضع في حضرموت لصالح المجلس
.المناهض لإلصالح
وقال رئيس الجمعية العمومية لالنتقالي ومحافظ حضرموت
السابق احمد بن بريك ،إن “ساعة الصفر تقترب لتحرير

قائد سالح اجلو بالكيان الصهيوني يزور اإلمارات رمسيا
.قالت إذاعة جيش االحتالل اإلسرائيلي إن قائد سالح الجو في الكيان وصل اليوم إلى اإلمارات
وقالت اإلذاعة إن نوركين عميكام يزور اإلمارات للمشاركة في افتتاح معرض دبي للطيران  2021والذي
.انطلقت فعالياته اليوم األحد بمشاركة  140دولة
وأضافت اإلذاعة أن قائد سالح الجو اإلسرائيلي التقى عند وصوله اإلمارات بقيادات الجيش اإلماراتي بينهم
.قادة سالح الجو اإلماراتي
 .وكان قائد سالح الجو اإلماراتي اللواء الركن طيار إبراهيم العلوي قد زار إسرائيل في اكتوبر الماضي
وقال المتحدث باسم جيش االحتالل الصهيوني ،أفيخاي أدرعي ،إن العلوي زار إسرائيل خالل مشاركة أبوظبي
”.في المناورات التي أقامتها إسرائيل والتي عرفت بمناولة “العلم األزرق
ومنذ إشهار التطبيع علنا ً بين الكيان الصهيوني ودولة اإلمارات المشاركة في الحرب على اليمن والتي تحتل
مناطق استراتيجية عدة جنوب اليمن ،كثفت اإلمارات من أنشطة التطبيع العلنية مع الكيان الصهيوني بما في
ذلك الزيارات الرسمية المتبادلة والمشاريع المشتركة بين الطرفين بما فيها مشاريع عسكرية واستخبارية
يجري الترتيب لها في اليمن ،كمشروع إنشاء القاعدة االستخبارية اإلسرائيلية اإلماراتية المشتركة في جزيرة
.سقطرى على البحر العربي والمطلة على المحيط الهندي وخطوط المالحة البحرية الدولية األهم في العالم

”.وادي حضرموت
وأكد بن بريك أن مديريات وادي حضرموت تعاني ويالت
“إرهاب حزب اإلصالح منذ سنوات” ،الفتا ً إن “االنتقالي
سيحقق مكاسب وانتصارات سياسية على حساب الشرعية
بجعله طرفا ً سياسيا ً معترفا ً به إقليميا ً ودولياً” ،في إشارة
إلى وجود ترتيبات دولية هدفها الدفع باالنتقالي وتيار
المؤتمر الموالي لإلمارات إلى الواجهة كبديل عن الشرعية
.التي يهيمن عليها اإلصالح
تصريحات بن بريك أتت بالتزامن مع انسحاب القوات
السعودية من معسكر الخالدية في مديرية رماه بوادي
حضرموت مساء أمس اإلثنين ،وهو االنسحاب الذي يأتي
أيضا ً بالتزامن مع عمليات إعادة تموضع للقوات السعودية
.في أكثر من منطقة جنوبية يمنية تسيطر عليها الرياض

صفحه 9

يف أقل من شهر  4صحفيني يقتلون يف عدن

حلج ..قتيل وجريح باشتباكات
مسلحة بتب

قتل شاب برصاص مسلحين وأصيب آخر في منطقة الرباط
) عن بالغ قلقها الرتفاع وتيرة األعمال العنفية في محافظة JSCأعربت لجنة دعم الصحفيين في جنيف (

.الشرقية بمديرية تبن بمحافظة لحج

عدن في اليمن ،والتي أودت بحياة  4صحفيين وتسببت بجرح آخرين في أقل من شهر واحد.

وقالت مصادر إن اشتباكات اندلعت االثنين في منطقة الرباط

وسردت اللجنة في بيان لها تفاصيل مقتل  4صحفيين جاءت كالتالي:

الشرقية ،بين مجاميع مسلحة تبادلت خاللها إطالق النار

فقد الصحفيان أحمد بو صالح (السكرتير الصحفي لمحافظ عدن) وطارق مصطفى (المصور في مكتب 1.

بشكل عشوائي ،ما أدى إلى مقتل الشاب “محمد نظير

المحافظ) لحياتهما خالل قيامهما بعملهما الصحفي خالل مرافقة المحافظ الذي تعرض موكبه للتفجير

علي”  23عاما ً إثر إصابته بطلق ناري في الرأس ،وقد

في منطقة حجيف بمديرية التواهي ،أثناء عودته برفقة وزير الزراعة والري والثروة السمكية من

جرى نقله إلى المستشفى األلماني في عدن ،إال أنه كان قد

فعالية رسمية في مديرية خور مكسر يوم األحد  11تشرين األول-أكتوبر .2021

.فارق الحياة

فقد احمد حديج باراس لحياته صباح األحد  7تشرين الثاني-نوفمبر  2021متأثراً باصاباته خالل 2.

وأوضعت المصادر أن شابا ً آخر يدعى عالء محمود جازي

قيامه بعمله الصحفي خالل مرافقة المحافظ الذي تعرض موكبه للتفجير اإلرهابي في منطقة حجيف

 22عاما ً أُصيب جراء االشتباكات بطلق ناري في رجله

بمديرية التواهي يوم األحد  11تشرين األول-أكتوبر .2021

اليمنى ،وتم إسعافه إلى مستشفى أطباء بال حدود في مدينة

فقدت الصحفيية رشا عبدهللا (مراسلة قناة الشرق) حياتها وحياة ابنها عصر الثالثاء  9تشرين 3.

.عدن

الثاني-نوفمبر  2021متأثرة باصاباتها بانفجار عبوة ناسفة وضعت قرب سيارتها في في خط ساحل
أبين في مديرية خور مكسر في عدن (الخاضعة لسيطرة المجلس االنتقالي الجنوبي)  ،حيث كانت
برفقة زوجها الصحفي محمود العتمي (مراسل قناة العين ،الذي اصيب اصابات خطرة) .هذا ويذكر أن
الفقيدة كانت حامالً ولم يستطع األطباء انقاذ جنينها.

وتشهد مديرية تبن سلسلة من عمليات االغتيال كان آخرها
العثور على جثة المواطن سليم علي سعيد والذي قتل بطلق
.ناري

وأضاف بيان اللجنة” ان اللجنة ،اذ تعرب عن حزنها لخسارة الصحفيين لحياتهم بهذه الطريقة المروعة ،تؤكد
على تضامنها الكامل مع عائلة الصحفيين الذين فقدوا حياتهم ومع الصحفيين الذين يتعرضون للترهيب
واالعتداءات واالعتقال ،كما تشدد على ضرورة اضطالع السلطات القائمة في محافظة عدن بفرض األمن
وإنهاء حالة السالح المتفلت .وتدعو الجهات الرسمية هناك لتأمين سبل الحماية لجميع الصحفيين والعاملين
في القطاع اإلعالمي التزاما بالتعهدات واالتفاقيات الدولية المعنية بحقوق االنسان ،وحقوق الصحفيين ،حفاظا
على حق جميع افراد المجتمع بالحصول على المعلومات من مصدرها ومتابعة االحداث ،ولتمكينهم من أداء
واجبهم المهني من نقل األخبار والوقائع بشفافية وموضوعية دون اي تهديد ألمنهم الشخصي .كما تطالب
االجهزة المحلية والدولية باجراء تحقيقات سريعة وشفافة لكشف المتسببين باالعمال العنيفة التي اودت بحياة
الصحفيين األربعة جراء التفجيرين”.

السعودية تعيد تموضع قواتها
في حضرموت وتخلي معسكر
الخالدية إلى منفذ الوديعة
قالت مصادر خاصة لـ”الجنوب اليوم” إن مسلحين قبليين
في مديرية رماه بمحافظة حضرموت استولوا على ما تبقى
من عتاد عسكري في معسكر الخالدية الذي كانت تتواجد
فيه قوات عسكرية سعودية بعد انسحاب األخيرة اليوم من
.المعسكر بشكل مفاجئ
وأضافت المصادر إن المسلحين القبليين استولوا على عتاد

اإلمارات تعتمد سفري اسرائيل لدى بالدها

المعسكر الذي خرجت منه القوات السعودية التي أعادت
.تموضعها إلى منفذ الوديعة مساء أمس اإلثنين

استقبلت اإلمارات ،اإلثنين ،رسميا سفير اإلحتالل اإلسرائيلي لدى بالدها ،تزامنا مع حراك اقتصادي وعسكري

وجاء االنسحاب من المعسكر في الوقت الذي أعادت فيه

.لتوطيد العالقات بين أبو ظبي والكيان الصهيوني

السعودية تموضع قواتها من أكثر من منطقة جنوب اليمن

وقدم سفير االحتالل اإلسرائيلي لدى أبو ظبي  ،أمير حايك ،نسخة من أوراق اعتماده لوزارة الخارجية

منها مطار عتق بمحافظة وشبوة ومقر قيادة التحالف في

.اإلماراتية
وقالت وزارة خارجية الكيان في منشور على صفحتها الرسمية بتويتر ،إن” سفير تل أبيب لدى اإلمارات ،قدم

عدن ومناطق جنوب شرق محافظة المهرة الحدودية مع
.سلطنة عمان

”.نسخة من أوراق اعتماده لوكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي اإلماراتي ،عبدهللا بالهول
وأضافت أن ” السفير حايك أعرب عن سعادته بتمثيل تل أبيب لدى اإلمارات ،وحجم الترحيب الذي القاه لدى
”.المسؤولين اإلماراتيين
وكان يائير البيد ،وزير خارجية االحتالل اإلسرائيلي ،أعلن في يوليو الماضي ،تعيين أمير حايك سفيرا للكيان
لدى دولة اإلمارات
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بلقيس :السعودية تريد اخلروج من مستنقع اليمن بأي مثن
وال يهمها الشرعية

ارتفاع بأسعار الذهب يف احملافظات اجلنوبية
اجلنيه الذهب بعدن تقفز لـ 640ألف

قالت قناة بلقيس الموالية لحزب اإلصالح والتي تبث من تركيا ،إن السعودية ال يهمها الحفاظ على “الشرعية”

شهدت أسعار الذهب في المحافظات الجنوبية ارتفاعا ً كبيراً

.وأن ما يهمها فقط هو مصالحها

.مقارنة بأسعاره خالل األيام القليلة الماضية

تعليق قناة بلقيس في تقرير لها جاء بالتزامن مع المستجدات العسكرية التي شهدتها الحديدة والتي انسحبت

وقالت مصادر بمدينة عدن أن سعر الجنيه الذهب وصل إلى

فيها قوات طارق صالح والعمالقة من مواقعها إلى المخا وموزع بمحافظة تعز بنا ًء على توجيهات صدرت من
.قيادة القوات اإلماراتية

 640ألف لاير فيما ال يزال السعر محافظا ً على استقراره
في المحافظات الشمالية بما فيها صنعاء حيث لم يرتفع

وأشارت القناة إن تعاظم قوة صنعاء العسكرية دفعت بالتحالف للخضوع لشروط أنصار هللا ،مضيفة إن

.سعر الجنيه الذهب إلى لـ 248ألف لاير

“السعودية تسعى للخروج من المستنقع اليمني بأي شكل وأنه ال يهمها الحفاظ على الشرعية بقدر ما يهمها

وأضافت المصادر أن سعر الجرام الذهب في عدن ،عيار

”مصالحها الشخصية
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وشن ناشطوا وإعالميو حزب اإلصالح حملة هجومية ضد التحالف الذي تقوده السعودية بمعية اإلمارات ،بسبب

شراء بـ 78ألف لاير وللبيع  81ألف لاير ،ولعيار ،18

توجيهات التحالف للقوات الموالية له باالنسحاب من الساحل المواقع التي تنتشر فيها جنوب الحديدة ،حيث قال

.بـ 65ألف لاير للشراء وللبيع بـ 68ألف لاير

مراسل قناة “الجزيرة” سمير النمري بتغريدة على حسابه بتويتر إن “الرياض تريد حالً عاجالً إلنهاء الحرب

يأتي ذلك وسط استمرار حالة التدهور في قيمة اللاير

في اليمن نظراً للواقع الذي يميل لصالح صنعاء ،مضيفا ً إن السعودية تهدف لحماية أراضيها من الهجمات

اليمني في المناطق الجنوبية والشرقية لليمن والتي تسيطر

.الجوية والبرية لقوات صنعاء وأنها مستعدة للتسليم لصنعاء والقبول بشروطها

.عليها قوات التحالف بقيادة السعودية وحكومة الشرعية

هجوم ناشطي اإلصالح أشار إلى أن السعودية ستتخلى عن كل من يتبعها من القوات الموالية لها بما فيها
“الشرعية” بمقابل ضمان عدم تعرضها للهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة من قبل قوات
صنعاء ،ما يعني أن الرياض ستتخلى عن أدواتها المحلية وأن من سيخرج من الحرب منتصراً هي قوات
.صنعاء

مصدر خاص باالنتقالي :مسؤولو
الشرعية ينهبون حصة عدن من
الغاز ويبيعونها تجارياً بمصفاة
صافر

توتر يف املخا بسبب ظهور شعارات احلوثيني

منذ عدة أيام ومدينة عدن تشهد أزمة خانقة في توفير

مع اقتراب قوات الحوثيين من محيط مدينة المخا الساحلية جنوب غرب محافظة تعز بعد سيطرتها على الشريط

مادة الغاز المنزلي األمر الذي أدى إلى تفاقم الوضع

الساحلي من جنوب مدينة الحديدة حتى مديرية الخوخة أقصى جنوب الحديدة ،رصدت مصادر خاصة في مدينة

المعيشي المنهار أساسا ً بفعل سياسات حكومة المناصفة

المخا التي تسيطر عليها قوات طارق صالح ظهور شعارات الصرخة التابعة لجماعة الحوثيين “أنصار هللا” في

االقتصادية التي قادت باللاير اليمني في الجنوب إلى الهاوية

جدران بعض المنشآت العامة وأسوار األحواش في المدينة إضافة لبعض منازل المواطنين ،األمر الذي دفع

.بمقابل العمالت األجنبية

بقوات طارق صالح لالستنفار وشن حملة إلزالة تلك الشعارات التي ظهرت بشكل مفاجئ عقب تقدم قوات

في هذا الصدد كشف مصدر خاص لـ”الجنوب اليوم” أن

.الحوثيين

سبب استمرار أزمة الغاز هو قيام سلطات الشرعية في

وأضافت المصادر أن بعض المواطنين أيضا ً شوهدوا وهم يصرخون في سوق مدينة المخا بصرخة

مأرب وتحديداً مسؤولين قائمين على ما تنتجه مصفاة

“الحوثيين” ،األمر الذي يؤكد أن الحاضنة الشعبية في مدينة المخا لم تعد ترغب ببقاء مليشيات طارق صالح

صافر بتحويل مخصص األحياء السكنية من مادة الغاز

.مسيطرة على مناطقها

.المنزلي إلى البيع التجاري

مراقبون اعتبروا التطورات في المخا بأنها رسائل غير مباشرة أراد أبناء مدينة المخا إرسالها لصنعاء بأنهم

وقال المصدر إن شحة مادة الغاز المنزلي في عدن سببها

مستعدون لالنضمام لمناطق سيطرة الحوثيين نظراً للوضع الذي تعانيه مناطقهم من انهيار اقتصادي وارتفاع

تحويل مخصص المواطنين من مصفاة صافر إلى البيع

األسعار بشكل كبير وانهيار العملة المحلية وانعدام األمن وتفشي الفساد والظلم والبسط على أراضي المزارعين

التجاري ،مؤكداً إن مسؤولين بحكومة الشرعية يجنون

من أبناء تهامة من قبل ضباط طارق صالح الذين انضموا إليه بعد مقتل علي عبدهللا صالح في صنعاء في

.مليارات الرياالت من بيع هذه الكميات في المصفاة رأسا ً

ديسمبر  2017والذين ارتكبوا جرائم حرب ضد أبناء تهامة منها إجبارهم على بيع أراضيهم بالقوة بأسعار
زهيدة لصالح ضباط طارق عفاش ،إضافة إلى االعتقاالت وعمليات التعذيب حتى القتل والتي تمت بحق العشرات
.من أبناء مدينة المخا بسبب اعتراضهم على ممارسات وانتهاكات مسلحي طارق عفاش
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