
 

 1صفحه 

 

وعـبـــأس يــف نوبــجـال  

 

     
 

 

 أسبوعية تصدر عن موقع  نشرة                                                                                                                                                                                                     

 السبت م  2021 \  11 \ 6والسبعون  السادسالعدد                                                                                                                                                              

                                                                                                                     

                   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 
 

                                                                                                                                                          

                                                                                                                     

                 

 أبرز أحداث األسبوع

شعل األسعار يف 
ُ
حكومة املناصفة ت

 اجلنوب وتوقعات بتجدد ثورة اجلياع
 

خماطبًا أبناء املهرة:  احلريزي
السعودية متنع اليوم دخول املعدات 

 وغدًا ستمنع عنكم الطحني
 

هيومن راييتس: السعودية واإلمارات 
حتاوالن اهلروب من جرائمهما يف 

 اليمن
 

استدارة سعودية حنو اجلنوب: تأهيل 
»اإلصالح وعزل …»اإلنتقايل« » 

 

الثروة املنهوبة يف شبوة.. وأسباب 
 تشبث اإلصالح باحملافظة

 



 
 

                 

 

 2صفحه 

 

 

أطلق المجلس المحلي بمدينة عدن اسم الفنان اليمني القدير 

الراحل محمد مرشد ناجي على أحد شوارع مدينة عدن  

ع  الخاضعة لسيطرة المجلس االنتقالي الجنوبي التاب

 .لإلمارات

ى أسبوعاً واحداً فقط، حيث  غير أن هذا االسم لم يدم سو 

بقوات الحزام األمني التابعة لالنتقالي على اقتالع  أقدم قائد 

مي  الالفتة الخاصة بكورنيش المرشدي في منطقة ري

بمديرية المنصورة بصورة فجة أثارت استياء وغضب  

الشارع الجنوبي بشكل عام وعدن بشكل خاص وتسبب  

باستنكار سياسيين ومثقفين من أبناء مدينة عدن ضد  

 .المجلس االنتقالي

م المرشدي نجل الفنان محمد مرشد ناجي في  وقال هاش

حي أركان حرب  تصريح صحفي إن “المدعو عمار السر

الحزام األمني بعدن قام األحد الماضي بتخريب اللوحة  

اإلعالنية لشارع كورنيش المرشدي التي تم تركيبها بجوار 

النقطة األمنية في جولة سوزوكي وبصورة متعمدة  

تالع الالفتةمستخدمات الطقم العسكري الق ”. 

وأشار المرشدي إلى أن السرحي قام في اليوم الثاني  

بتمزيق صورة الفنان الراحل المرشدي والتلفظ على  

 .شخصيته بألفاظ بذيئة وال أخالقية

المرشدي االبن اعتبر تصرفات القيادي العسكري باالنتقالي  

“السرحي” بأنها تنم عن “حقد دفين على رجاالت عدن  

اء الذين أفنوا جل سنوات عمرهم في خدمة والجنوب الشرف

الوطن”، مؤكداً أن هذا التصرف يأتي ضمن ممارسات  

 .تستهدف بشكل متعمد وتهمش كوادر وأبناء عدن تحديداً 

وكانت سلطات عدن قد أطلقت الخميس قبل الماضي رسمياً  

اسم المرشدي على شارع كورنيش الممالح ليصبح اسم  

 .”الشارع “كورنيش المرشدي

جاء قرار السلطة المحلية في عدن بناًء على قرار سابق  و

اآلن  ، غير أن تنفيذه لم يتم إال  2013تم اتخاذه في العام 

بعد توجيهات من محافظ عدن التابع لالنتقالي احمد لملس  

والذي وجه بسرعة تنفيذ القرار وتركيب الالفتات التعريفية 

ن الراحل  باسم الشارع وكذا تركيب الفتة على منزل الفنا 

المرشدي والذي تحول منزله إلى مركز ثقافي أنشأه الفنان  

 .المرشدي بنفسه قبل وفاته وبإمكانيات ذاتية

 

  

 

ي جرائم الحرب على  إن على األمم المتحدة إنشاء آلية جديدة للتحقيق ف   قالت منظمة هيومن رايتس ووتش 

 .اليمن، مبرزة أن السعودية واإلمارات تحاوالن جاهدتين اإلفالت من العقاب من تلك الجرائم

إن مجلس حقوق  وأوضحت المنظمة أن الشهر الماضي، قال سفير هولندا لدى األمم المتحدة في جنيف 

يق في االنتهاكات الحقوقية وجرائم  اإلنسان التابع لألمم المتحدة “خذل الشعب اليمني” برفضه تجديد التحق 

 .الحرب المزعومة هناك 

وأكدت المنظمة أنه لدى الدول األعضاء في األمم المتحدة فرصة لتصحيح هذا اإلخفاق وإنشاء آلية أفضل مع  

 .استمرار الحرب على اليمن

دولة إلى “الجمعية العامة لألمم المتحدة”   37بيانا مشتركا نيابةً عن    انت هولندا األسبوع الماضي قدمتوك

أعربت فيه عن أسفها العميق لعدم تجديد مجلس حقوق اإلنسان والية فريق الخبراء البارزين، المكلّف منذ  

ون حقوق اإلنسان الدوليَّين في اليمن بالتحقيق في االنتهاكات المزعومة للقانون اإلنساني وقان 2017عام  . 

وحث البيان الدول األعضاء في األمم المتحدة على استغالل جميع الفرص المتاحة داخل منظومة األمم المتحدة  

ريقة محايدة، والعمل على تحقيق المساءلةلتقييم الحقائق على األرض بط . 

ودية يرحب بانتهاء والية فريق الخبراء  دولة، معظمها عربية، بيانا وضعته السع 20وأيدت أكثر من 

 .البارزين 

قد يسعى مجلس حقوق اإلنسان إلى إنشاء آلية مساءلة جديدة في اليمن في دورته المقبلة في مارس/آذار؛  

ولكن، لَم االنتظار؟ يمكن للجمعية العامة إنشاء هيئة تحقيق دائمة ومستقلة ومحايدة تبلغ عن االنتهاكات  

ل األعضاء في األمم المتحدة، وتجمع أيضا األدلة وتحفظها وتعد القضايا للمحاكمات  المزعومة إلى الدو

 .المحتملة في المستقبل

 .”وختمت هيومن رايتس ووتش “نحن مدينون لشعب اليمن بالمحاولة

 

 

 

 

 

احملافظات اجلنوبية يف ظل استمرار انهيار العملة  الذهب يقفز يف  
 احمللية 

شهدت أسعار الذهب في المحافظات الجنوبية التي تسيطر عليها حكومة الشرعية والتحالف السعودي  

الذهب في الجنوب ضعف سعره في المناطق  تجاوزت أسعار   اإلماراتي ارتفاعاً كبيراً في اآلونة األخيرة حيث

 .الشمالية الخاضعة لسيطرة حكومة الحوثيين

آالف لاير  608ألف لاير للبيع و  613وصل إلى  24ة إن سعر الجنيه الذهب عيار وقالت مصادر مطلع

دنللشراء في ع . 

 للشراء فيما وصل عيار  لاير ألف   87ألف لاير للبيع و 90، 24وبلغ سعر الجرام الذهب في عدن أيضاً عيار 

ألف لاير   65ألف لاير للبيع و 68بلغ سعره  18ألف لاير للشراء وعيار   76لاير للبيع و ألف   79إلى  21

 .للشراء

ألف لاير للبيع  243، 24وال يزال سعر الذهب محافظاً على استقراره حيث يبلغ سعر الجنيه الذهب عيار 

ذهب بمناطق سيطرة الحوثيين أقل من نصف قيمته في المناطق التي  ألف لاير للشراء أي أن قيمة ال 239و

 .تسيطر عليها الشرعية والتحالف

ويأتي ذلك في ظل استمرار انهيار العملة المحلية بمناطق حكومة الشرعية والتحالف في المحافظات الجنوبية  

يمني لللاير السعودي الواحد    لاير  400لاير للدوالر الواحد و 1520لصرف اليوم الى والتي وصل فيها سعر ا 

 .بحسب آخر تحديثات ألسعار الصرف مساء اليوم الجمعة

هيومن راييتس: السعودية واإلمارات حتاوالن اهلروب  
 من جرائمهما يف اليمن 

 

قيادي باالنتقايل يقتلع الفتة باسم أحد شوارع  
مدينة عدن مت تسميته بشارع حممد مرشد  

 ناجي 
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منذ ساعات الليل األولى تواردت معلومات من محافظة  

شبوة الخاضعة لسيطرة قوات اإلصالح، بأن األخيرة قامت  

بنقل المزيد من القوات التابعة لها من شبوة إلى مدينة  

 .شقرة بمحافظة أبين 

وتتوقع مصادر محلية في أبين أن قوات اإلصالح نقلت  

ي وقت استمرت  ف  إلى أبين المزيد من التعزيزات من شبوة

فيه بتعزيز انتشار قواتها على خطوط التماس بينها وبين  

قوات طارق عفاش واالنتقالي شرق مدينة زنجبار عاصمة  

 .أبين

التحشيد العسكري المستمر لإلصالح، وفق مراقبين، يشير 

ارات التي تعتزم  إلى تأكد الحزب من نوايا وخطوات اإلم

الح يحاول وقف أي  القيام بها عسكرياً، مضيفين إن اإلص 

تحرك عسكري لإلمارات من بدايته وأن اإلصالح ال يريد أن 

تنتقل معاركه مع الموالين لإلمارات إلى شبوة ويسعى  

 .لحسمها في أبين

وكانت عملية خروج القوات اإلماراتية من منشأة بلحاف  

الغازية جنوب شبوة قد فشلت بسبب عدم االتفاق على  

لم المنشأة بعد مغادرة اإلمارات،  الجهة العسكرية التي ستست 

بوة بأن تتولى هي  ففي الوقت الذي تطالب فيه سلطات ش

مهمة تأمين المنشأة عسكرياً تمهيداً إلعادة تشغيلها من  

جديد، تدفع اإلمارات بالمجلس االنتقالي للقتال على المنشأة  

والسيطرة عليها بدافع حمايتها وتحييدها من جماعات  

الشرعية التي تنهب النفط من حقول  المصالح في حكومة  

ألف برميل يومياً ويتم تهريبها   88مأرب وشبوة بما يعادل 

للخارج وبيعها في السوق اآلسيوية وعائداتها بالعملة  

الصعبة تذهب لحسابات جماعات المصالح بالشرعية فيما  

الجنوب وأبناء شبوة ال يستفيدون من ذلك أي شيء وأن  

على منشأة بلحاف سيمكنه من  سيطرة اإلصالح من جديد  

تعزيز دخله وما يجنيه من ماليين من الدوالرات يتم  

 .استثمارها في الخارج على شكل عقارات ومطاعم وشركات 

قيادي عسكري في  اختطاف
 العمالقة بلحج

اختطف مجهولون مندوب مالي في ألوية العمالقة مقرب من   

قائد الجناح اإلماراتي، ابوزرعة المحرمي، خالل مروره 

الخط الساحلي بمحافظة لحج  في . 

المحرمي  اختطفوا سمير   وقالت مصادر مطلعة أن المسلحون

إلى جهة مجهولة  واقتادوه .. 

واتهم اإلصالح في لحج بقيادة حمدي شكري الرافض 

اطق الساحلية ويتمركز في المن  لطارق صالح  للخضوع

عملية االختطاف  لمحافظة لحج بالوقوف وراء . 

وتواصل اإلمارات نقل قوات العمالقة إلى أبين و مأرب لمواجهة 

 .اإلصالح

  

 

تستعّد السعودية لمرحلة ما بعد تحرير محافظة مأرب، مطلقةً، بالتفاهم مع حليفتها اإلماراتية، ما يشبه »مراجعةً  

شاملة« لسياساتها في المحافظات الجنوبية، تقتضي إعادة »تأهيل« قوى وجهات تم إضعافها وعزلها في السابق، على 

معها كـ»أوراق رابحة« لكنّها أثبتت فشلها وضعفهاب أخرى تّم التعامل حسا . 

تبدو السعودية في مرحلة التمهيد ِلَما بعد تحرير مأرب، إذ تُبيِّن الدالئل والمعطيات المتوفّرة على األرض أن الحافزية 

تشتغل الرياض على  القتالية ِلَمن بقَي في هذه المدينة، تراجعت إلى درجة اليأس واإلحباط. وفي ظّل محدودية خياراتها، 

تها مأرب ستُفقد آخر قالعها في الشمال، وتُبِقي االستدارة جنوباً، في محاولة إلعادة ترتيب أوراقها، ال سيما أن خسار

ن لها مميزات حيوية قابلة لالستثمار السياسي أو العسكري. وعلى هذه  في متناولها بؤراً جغرافية متباعدة ال تؤّمِ

لسعودي، في األيام القليلة الماضية، في الترويج لـ»المجلس االنتقالي الجنوبي«، وأجرى الخلفية، نشط اإلعالم ا

مهم رئيسه عيدروس الزبيدي، الذي بدا منسجماً بالكامل مع األجندة  مقابالت مع العديد من شخصياته، وفي مقّدِ

شروع الدفاع عن األمن القومي  السعودية، وأبدى استعداده ليكون جزءاً منها، واضعاً نفسه بتصّرف ما سّماه »م 

العربي« في إطار »التحالف« الذي تقوده الرياض، وهي إشارة إلى جهوزية المجاميع المسلّحة المنضوية تحت لوائه،  

 .لبدء حربها على الشمال

ا  وفي سياق تعويم »االنتقالي«، أفرجت السعودية، الخميس الماضي، عن أربعٍ من قياداته، في خطوة تهدف من ورائه

إلى كسب وّد الفصيل المدعوم إماراتياً، والتقّرب منه بغية استقطابه وضّمه إلى صفّها، كبديل عن حزب »اإلصالح«  

 .الذي تعّرض لضربات متتالية من جانب الجيش اليمني و»اللجان الشعبية« في محافظتَي مأرب وشبوة

)الوكالء(، بعدما أطاح »سقوط« الشمال، معطوفاً   وتجلّى الدفع السعودي في الجهد المبذول لتوحيد صّف قوى العدوان

على المصالح الفئوية والشخصية لبعضها، العداء التاريخي بين مكّوناتها، معيداً إنتاج تحالفات جديدة على مقاس  

ب على أن المسبِّ  –على اختالفها  –اإلماراتي. وكمثال على ذلك، تُجِمع المكونات الجنوبية  –مصالح التحالف السعودي 

الرئيس لمآسي المحافظات الجنوبية، هو اجتياح الرئيس الراحل، علي عبد هللا صالح، بمؤازرة حزب »اإلصالح«، هذه 

( من دون االعتراف بحقوقها، ومن ثم عودة قواته إلى عدد  1994المحافظات وإجبار قادتها على توقيع اتفاق الوحدة ) 

2015من تلك المحافظات في عام  . 

رّحب الناطق باسم »المجلس االنتقالي الجنوبي«، علي الكثيري، بالدعوة التي أطلقها المكتب السياسي  في هذا الوقت، 

لما يسّمى »المقاومة الوطنية«، الجناح السياسي لميليشيا »حّراس الجمهورية«، إلى »االتّحاد في مواجهة أنصار هللا  

قد، الخميس، اجتماعاً هو األّول في مدينة المخا،  على امتداد خطوط التماس في اليمن والجنوب«. وكان المكتب ع

برئاسة العميد طارق صالح المدعوم من اإلمارات، والذي تسيطر قواته على أجزاء من مناطق الساحل الغربي على  

البحر األحمر، مؤكداً في بيان أّن قواته لن تكون خارج إطار »الشرعية« و»التحالف العربي«، ومشّدداً على ضرورة  

ل الجاّد بهدف تحقيق »شراكات فاعلة مع مختلف القوى الوطنية من أحزاب وتنظيمات شعبية بما تتطلّبه المرحلة العم

 .وحجم المعركة المصيرية« ضّد قوات صنعاء

ح، في هذا اإلطار، قيام المملكة بمراجعة شاملة لسياستها في المحافظات الجنوبية، حيث اعتمدت، في السابق، على   يُرجَّ

المكّونات الجنوبية، وعلى رأسها »االنتقالي«، وهي سياسة أّدت، في حينه، إلى التضييق على الفصيل الجنوبي   احتواء

وإضعافه وإحراجه أمام كوادره وجمهوره. ولم تتوّقف المراجعة السعودية عند محاولة ضّم »االنتقالي« إلى صفّها،  

؛ بل يبدو أن المراجعة شملت وكيلها الرئيس في العدوان،  وبّث الحياة في شرايينه في أكثر من موقع سياسي وعسكري

أي حزب »اإلصالح«، الذي حّملته مسؤولية االنسحاب من مديريات بيحان الثالث في شبوة من دون قتال، فضالً عن  

من   اتّهامه بالتخلّي عن القبائل في محافظة مأرب، واالستفادة من اإلمكانات الضخمة المقدَّمة من جانب »التحالف«

دون استخدامها في وجهتها الحقيقية. وفي هذا اإلطار، أجرت وسائل إعالم سعودية مقابلة مع أحد ضباط قوات الرئيس  

المنتهية واليته، عبد ربه منصور هادي، قدَّم فيها معلومات وأدلّة تؤكد »خيانة اإلخوان المسلمين للتحالف«، متّهماً 

فظة شبوةإيّاهم بتسليم المديريات الثالث في محا . 

ويبدو أن اإلمارات ليست بعيدة هي األخرى عن المراجعة السعودية، إذ يُظِهر السياق أن المراجعة مشتركة بين 

الحليفتَْين، ال سيما أن الرياض بدأت تستجيب لمطالب أبو ظبي، والقاضية خصوصاً بتقييد حزب »اإلصالح« وإبعاده 

لعّل أبرز مؤّشر على ذلك، االنسحاب اإلماراتي من معسكر »العلم« عن المشهَدين السياسي والعسكري في اليمن. و

، قبل أن يتمّكن -الممّولة إماراتياً  – بالقرب من مدينة عتق، مركز محافظة شبوة، وتسليمه إلى »النخبة الشبوانية« 

، 2018لتي تّم حلُّها عام »اإلصالح« من انتزاع المعسكر مجّدداً. ويُعمل حالياً على إعادة تشكيل »النخبة الشبوانية« ا

فيما تسّربت معلومات تفيد بأن أبو ظبي عازمة على االنسحاب من منشأة بلحاف الغازية في بحر العرب، وتسليمها  

 .«لـ»النخبة«، ما من شأنه أن يسعّر العداء بينها وبين »اإلصالح

الدول الداعمة للعدوان، والتي القت اإلماراتي يأتي في سياق خّطة أشمل تشارك فيها  –على أن النشاط السعودي 

، 2019بي في جهود تقودها لندن من باب إحياء »اتفاق الرياض« الموقَّع في تشرين الثاني من عام ياض وأبو ظالر

والسعي إلى االستجابة لمطالب »االنتقالي« من خالل الضغط على ما يسّمى »الشرعية« لتنفيذ تلك المطالب. وفي  

السفير البريطاني لدى اليمن، ريتشارد أوبنهايم، حكومة هادي، إلى البدء بتنفيذ »اتفاق الرياض«،  ضوء ما تقدَّم، دعا 

فيما تركَّز بحث الوفد األوروبي )ضّم نائب سفير االتحاد وسفراء كل من فرنسا وألمانيا والمبعوث السويدي إلى اليمن(،  

وخطورة تمدُّد قوات صنعاء في محافظتَي مأرب وشبوة   ر،الذي زار عدن، الخميس، على إعادة إحياء االتفاق المذكو

 .النفطيتَْين

ل ضغطاً كبيراً على  يفرض »االنتقالي« سرديته المعهودة على أنها حقائق ثابتة غير قابلة للنقاش، ويدَفع بها لتشّكِ

حيداً« للمحافظات  حزب »اإلصالح«، فيما يستثمر في حاجة »التحالف« المتجّددة إليه، عبر تقديم نفسه »ممثاّلً و 

الجنوبية، كما يقود مساعي محازبيه نحو فّك االرتباط مع الشمال. أما في شأن إحياء »اتفاق الرياض«، فيُظهر  

»االنتقالي« استعداده للسير في هذه الخطوة بما يتناسب مع رؤيته القاضية بانسحاب »اإلخوان المسلمين« من  

إغراء يقّدمه هذا الفصيل للقوى الغربية، هو تقديم نفسه كـ»حارس«  محافظات أبين وشبوة وحضرموت. ولعّل أبرز 

 الغرب و»التحالف« للممّرات البحرية في باب المندب وخليج عدن

 
  

  وعزل   … استدارة سعودية حنو اجلنوب: تأهيل »اإلنتقايل« 
 «»اإلصالح

 

اإلصالح ينقل املزيد من القوات التابعة له من  
شبوة إىل شقرة بأبني وسط توقعات بانفجار  

 املوا 
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في سياق التهيئة اإلماراتية لسحب البساط من اإلصالح في 

مؤتمر واالنتقالي بالسيطرة  شبوة وتمكين حلفائها من ال

على المحافظة الغنية بالنفط والغاز، أعادت أبوظبي شيخاً  

ء شبوة ينتمي لحزب المؤتمر إلى مدينة  قبلياً بارزاً من أبنا

ماً في  عتق عاصمة شبوة حيث كان الشيخ المؤتمري مقي

 .اإلمارات خالل سنوات الحرب الماضية

ووفق ما نقلته وسائل إعالم محلية منها مواقع إخبارية  

جنوبية ممولة من اإلمارات فإن الشيخ عوض الوزير  

ت المؤتمر عاد إلى محافظة شبوة  العولقي وهو أحد قيادا 

 .قادماً من اإلمارات

وجاء وصول العولقي بعد أيام من انسحاب القوات  

ماراتية من معسكر العلم القريب من مدينة عتق مركز  اإل

 .شبوة والتابع إدارياً لمديرية جردان

واعتبر مراقبون إن إعادة أبوظبي للعولقي إلى شبوة دليل  

على دعم أبوظبي للمشائخ والقيادات التابعين للمؤتمر في  

هيئة العسكرية لطارق صالح في أبين شبوة بالتزامن مع الت

القتحام شبوة في أي لحظة والسيطرة على  والتي تتأهب 

 .معسكر العلم ومنشأة بلحاف تحت اسم )القوات المشتركة(

وسبق أن حذر مراقبون حزب اإلصالح من تخطيط مؤامرة  

ضد اإلصالح في شبوة تقضي على وجوده السياسي  

والعسكري، وبدأت الحاضنة الشعبية لإلصالح في شبوة  

طته بقيادة محمد بن عديو باالنهيار بسبب فساد الحزب وسل

واستغالل الحزب لمحافظة شبوة فقط لجمع ماليين  

الدوالرات من جراء عمليات تهريب النفط الخام من ميناء  

 .قنا

عدن .. احتجاجات في كريتر  
تُندد بانهيار العملة وارتفاع 

 األسعار 

نظم العشرات من المحتجين وقفة احتجاجية أمام البنك   

األهلي بكريتر بعدن احتجاجا على تردي األوضاع وانهيار  

 .العملة

التجويع التي  وندد المحتجون بانهيار العملة وسياسة 

 .تمارسها حكومة المناصفة

وطالب المحتجون بإسقاط حكومة المناصفة جراء انهيار  

 .العملة وتردي األوضاع وانقطاع الرواتب

وتشهد المحافظات الجنوبية احتجاجات شعبية منددة بانهيار 

 .العملة ومطالبة برحيل التحالف وحكومة المناصفة

 

  

 

كل يوم والوضع يزداد تعقيدا في المحافظات الجنوبية وتزداد الظروف قساوة على المواطن البسيط في ظل 

والبضائع،    سياسة التجويع التي فرضتها حكومة المناصفة والتحالف , حيث شهدت أسعار السلع الغذائية 

 . مقابل العمالت األجنبيةالخميس، ارتفاعاً جنونياً في المحافظات الجنوبية، على خلفية انهيار اللاير 

كجم، الخميس في محافظة   ( 50وقال مواطنون في لحج وعدد من المحافظات أن سعر الكيس القمح )

. حسب ناشطون محليون9500فيما وصل سعر دبة زيت الطبخ اربعة لتر إلى  34800وصل إلى  لحج  . 

بصورة ال يستطيع     % 400بنسبة   وقال نشطاء على مواقع التواصل االجتماعي إن األ سعار ارتفعت

 .المواطن تحمل تكلفتها 

 .ويرى مراقبون أنه من الصعب أن تعود األسعار إلى طبيعتها بعد ارتفاعها في ظل استمرار انهيار العملة

خطيط لتدمير البالد واقتصادها وإدالل المواطنينكما اتهم أبناء الجنوب التحالف وحكومة المناصفة بالت . 

وتشهد المحافظات الجنوبية احتجاجات شعبية تنديدا بانهيار العملة وارتفاع األسعار والمطالبة برحيل التحالف  

وحكومة المناصفة أخرها في كريتر بعدن أمس األربعاء , حيث ظم العشرات من المحتجين وقفة احتجاجية  

بانهيار العملة وسياسة   احتجاجا على تردي األوضاع وانهيار العملة , منددين  لي بكريترأمام البنك األه

 .التجويع التي تمارسها حكومة المناصفة 

فيما خرج العشرات من المحتجين في منطقة العند في محافظة لحج اليوم الخميس طالبوا في المظاهرة برحيل  

دبمظاهرات في ظل ارتفاع األسعار والوقو التحالف وحكومة المناصفة, وسط دعوات للخروج . 

وفي حضرموت تستمر الدعوات للخروج في مظاهرات للمطالبة برحيل التحالف وحكومة هادي ورحيل 

المحافظة البحسني بالتزامن مع قيام شركة النفط في حضرموت , وبحسب المصادر فقد فرضت شركة النفط  

رياالً  850بحضرموت، سعر اللتر بـ . 

لاير بزيادة ثالثة آالف لاير عن   17800لتراً إلى  20فقد رفعت الشركة سعر صفيحة البنزين سعة   عدنأما  

لاير   12200ورفعت فيها سعر صفيحة البنزين والديزل من  -نهاية سبتمبر الماضي - التسعيرة التي أعلنتها 

شير إلى أن األسعار في  لاير، وهذه التسعيرة محصورة في محطات الشركة “المغلقة”، ما ي 14800إلى 

 .المحطات التجارية سيتجاوز ذلك بكثير

اتهم   انهيار العملة وارتفاع اأٍلسعار والمشتقات النفطية ساهم أيضا في تدمير الزراعة وتعطيل اإلنتاج , فقد 

مزارعو أبين حكومة المناصفة بالفساد ونهب ثروات الجنوب وحرمانهم من المشتقات النفطية لتشغيل  

أسعار المشتقات النفطية والبذور واألسمدة الزراعية،   م, مؤكدين أن انهيار العملة ساهم في ارتفاع مزارعه

 .والتأثيرات السلبية الرتفاعها عليهم 

اثة وصلت إلى  ألف لاير، بسبب ارتفاع أسعار الديزل، فيما ارتفع   20وقال المزارعون أن ساعة الحرث بالحرَّ

ألف لاير , مؤكدين   250ألف لاير، كما وصل سعر الكيس السمسم إلى  75سعر كيس البذور )البيتي( إلى 

 .عجزهم عن زراعة أراضيهم

وتوقع مراقبون تجدد اندالع ثورة الجياع التي خرجت في سبتمبر الماضي وأسعلت السارع الجنوبي في كافة  

طق التي تخضع لحكومة هادي في تعزالمحافظات الجنوبية بما فيها المنا  . 

 
 
 
 
 
  

شعل األسعار يف اجلنوب وتوقعات بتجدد  
ُ
حكومة املناصفة ت

 ثورة اجلياع 
 

مؤمتري يعود من اإلمارات    قيادي 
 إىل مسقط رأسه بشبوة 
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اندلعت اشتباكات مسلحة بين الفصائل المسلحة التابعة  

 .لحكومة المناصفة في محافظة شبوه

وقالت مصادر محلية أن االشتباكات اندلعت بين قوات تابعة 

للعمالقة الجنوبية المنضوية تحت القوات المشتركة وقوات  

األمن الخاصة في نقطتي الجلفوز والعكف شرقي مدينة  

تق ع . 

وبحسب المصادر فإن االشتباكات على خلفية منع قوات  

األمن الخاصة لقوات العمالقة القادمة من مأرب من العبور 

 .باتجاه مدينة عدن

ولفتت المصادر أن المدينة تشهد توتر بين الجانبين رغم  

 .الوساطات القبلية

وأوضحت المصادر أن قوات األمن الخاصة التي يقودها  

التابع لإلصالح تسعى إلى منع التئام قوات    عبدربه لعكب

العمالقة التي يشرف عليها طارق صالح بقوات المجلس  

 .االنتقالي 

وكانت موجة انشقاقات عسكرية وأمنية برزت في أوساط 

قيادات وضباط محور عتق التابع لقوات هادي برزت منذ  

الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي على خلفية سيطرة  

جماعة اإلصالح على مراكز القرار السياسي والعسكري  

 .وانضمت إلى اإلنتقالي

 

 

 

 

 

 

احتجاجات غاضبة وقطع  
لحج تنديداً بانهيار شوارع في 

 العملة وارتفاع األسعار 

خرجت احتجاجات غاضبة الخميس في منطقة العند   

تندد بانهيار العملة وارتفاع األسعار   بمحافظة لحج . 

وقطع المحتجون الشوارع والطرق وأحرقوا اإلطارات ,  

مطالبين بتوفير الخدمات ووضع حد النهيار العملة وخفض 

األسعارارتفاع  . 

وتصاعدت مؤخرا المظاهرات الشعبية المطالبة برحيل  

التتحالف وحكومة المناصفة تعبيرا عن رفضهم لسياسة  

المناصفة والتي ضاعفت من التجويع التي تنتهجها حكومة 

 .معاناة المواطنين

  

 

تداول ناشطون على مواقع التواصل االجتماعي مقاطع فيديو مقتبسة من كلمة ألقاها الشيخ علي سالم  

المهرية المسلحة ضد    الزعيم القبلي البارز في محافظة المهرة شرقي البالد والذي يتزعم المقاومة  الحريزي،

 .االحتالل السعودي للمحافظة

وفي أحد المقاطع قال الحريزي إن السعودية تسخر إعالمها للكذب على اليمنيين، داعياً أبناء المهرة إلى عدم  

تصديق ما تبثه وسائل إعالم السعودية من كذب وبهتان، مستدالً على ذلك بالشواهد الماثلة على األرض والتي  

كذب اإلعالم السعودي عما يحدث على أرض الواقعتعكس  . 

وقال الحريزي في كلمته إن السعودية تمارس التنظيل والتعذيب والظلم والقهر واإلرهاب على اليمنيين،  

مضيفاً بالقول “ليس هناك إرهاب أكثر من إرهاب أزيز طائراتهم، وليس هناك إرهاب أكثر من إرهاب أصوات  

اب أكثر من زنانهم، وليس هناك إرهاب أكثر من تجويع المواطنيندباباتهم، ليس هناك إره ”. 

وأضاف أن السعودية تمنع عن المواطنين استيراد السلع والحاجيات األساسية، ضارباً مثاالً على ذلك بالقول:  

“أنت صياد وتستورد مكينية )محرك( لتركيبه على قارب الصيد التابع لك وهم يمسكون المحرك في صرفيت  

قلوه إلى المطار ويحتجزوه هناك، السماد الخاص بالمزارعين في منطقة المسيلة بحضرموت اليوم له أكثر  وين

أشهر محتجز في المطار، السيارات ممنوع تدخل، وبكره بيقولو الطحين ممنوع يدخل!! بالتأكيد!!   3من 

ون، ألن هؤالء لم يعودوا  سيقولون الطحين ممنوع يدخل ألن الحوثيين يأكلون الطحين، وستصلون لهذا وتر

يستحون وهللا، ما في حياء، مواطن بريطاني مات على ظهر سفينة في مضيق هرمز قالوا من المهرة نحتل  

 .”المهرة، باهلل عليكم حد يقبل هذا الكالم!!؟؟ 

وكان الزعيم الحريزي قد تحدث أيضاً عن انبوب النفط السعودي الذي تسعى الرياض لمده عبر محافظة  

ة، كاشفاً عن تفاصيل الشروط التي طلبتها السعودية من الرئيس األسبق علي عبدهللا صالح والتي كانت  المهر

بمثابة االحتالل وفرض السيادة منها مد خطين ذهاب وخطين إياب من اإلسفلت وبين الخطين يريدون مد  

وخطوط اإلسفلت من  ألف برميل يومياً واستقطاع مساحة من جانبي األنبوب  500أنبوب يتسع الحتواء 

كيلو متر من كل جانب بطول األنبوب من منطقة الخرخير إلى ميناء   4الجانبين اليمين والشمال بمساحة 

كيلو متر، وهو ما يكشف ان الرياض   300نشطون إضافة لبناء شبك على طول المساحة المستقطعة بمسافة 

لمد األنبوب ومنع دخول أي يمني إلى   كيلو متر طول 300كيلو متر عرض و  8تريد السيطرة على مساحة 

هذه المنطقة وبالنسبة لتنقل المواطنين داخل المهرة من الجانب األيمن لألنبوب إلى الجانب األيسر قال  

الحريزي إن السعودية قالت لصالح إنها ستبني جسوراً من األعلى، وهو ما دفع بصالح لرفض هذه الشروط 

 .ورفض مد األنبوب 

 
 
 
 
 
 
 
 

 احتجاجات ملوظفي وعمال كهرباء الضالع 
  7وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف مرتباتهم المتوقفة منذ  021نظم عمال وموظفو كهرباء الضالع االربعاء 

 .أشهر

بالنظر في موضوع كهرباء الضالع    وطالب المحتجون حكومة المناصفة ووزير الكهرباء انور كلشات

 .  وموظفيها الذين يعدون األكثر معاناة من بين كل مناطق كهرباء المحافظات المحررة

 .وتشهد الضالع والمحافظات الجنوبية انقطاع متكررة للتيار الكهربائي وتردي في الخدمات وانهيار العملة

 

خماطبًا أبناء املهرة: السعودية متنع اليوم دخول    احلريزي 
 املعدات وغدًا ستمنع عنكم الطحني 

 

شبوه.. اشتباكات عنيفة بني فصائل  
 اإلصالح بعتق 
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اقتحام منازل المواطنين  أقدمت قوة أمنية في عدن األربعاء على 

 .في مديرية دار سعد بعدن واعتقلت عدداً من الشباب

وقالت مصادر محلية إن قوات من أمن لحج داهمت مساء  

الثالثاء منزل المواطن خالد الشامي في حي المغتربين بمديرية 

 .دار سعد ثم قامت باختطافه واقتياده إلى سجن اللواء الخامس

ات نفسها اقتحمت منزل الشاب أحمد وأوضحت المصادر أن القو 

 .المردمي في دار سعد، واختطفته من أمام أسرته

ولفتت المصادر أن القوات داهمت منزل المواطن منير أبو مريم 

 .ونهبت أثاث المنزل والمجوهرات من المنزل

وتتواصل االنتهاكات التي تمارسها قوات اإلنتقالي الموالي  

ن بينها االعتقاالت والتعذيب لإلمارات ضد المواطنين في عد

  والتصفية

 

 

 

 

 

 

تزايد عمليات االختطافات في 
 عدن

الشاب حسين سالم الجفري الخميس فس ظروف غامضة    اختفى

 .وسط استمرار االختطافات في المدينة

وقالت أسرته أن ابنهم اختفى في ظروف غامضة أثناء خروجه 

الثالثاءلشراء احتياجات في ساعة متأخرة من ليل  . 

منتصف الليل   12وأفادت أسرة الشاب أنه خرج الساعة الـ

واستقل سيارته متجهاً إلى إحدى البقاالت في منطقة إنماء  

لشراء بعض األغراض، ولم يصل أي خبر عنه حتى اللحظة كما  

 .لم تشاهد سيارته في مدينة عدن

و كانت مديرة مدرسة الروضة بحي القلوعة “إيمان زبيدي” 

نجلها “عبدربه عمر السبع” خرج من المنزل باتجاه  شكت أن

مقر عمله في إدارة المرور، إال أنه لم يعد، وبلغت عدد حاالت 

االختفاء في ظروف غامضة خالل شهر أغسطس في مدينة عدن  

حاالت 9أكثر من  . 

وتشهد عدن اعتقاالت واختطافات في ظل سيطرة اإلنتقالي  

 .الموالي لإلمارات

 

 

سياق الحراك السعودي ضد المجلس االنتقالي الجنوبي التابع لإلمارات، اتجهت السعودية نحو دعم كيانات  في  

سياسية جنوبية إلعادة ترتيب وضعها السياسي وفرض حضورها السياسي كقوى جنوبية منافسة للمجلس  

ة بل يقتصر فقط على المكونات  االنتقالي اإلماراتي، غير أن هذا الدعم ال يشمل كل المكونات الجنوبية الرئيسي

 .التابعة للسعودية 

ويبدو أن الرياض اتجهت لدعم بعض الكيانات السياسية الجنوبية إلنشاء جمعيات وطنية ومكاتب سياسية على  

غرار المجلس االنتقالي ومليشيات طارق عفاش التابع هو اآلخر لإلمارات والذي أشهر قبل عدة أشهر ما  

السياسي للقوات المشتركة في الساحل الغربي ككيان سياسي يدخل عبره طارق عفاش ومن  أسماه المكتب 

 .معه من أبناء صالح إلى طاولة المفاوضات السياسية الحقاً ويعود بذلك إلى السلطة

في هذا الصدد ذهب المجلس األعلى للحراك الثوري لتحرير واستقالل الجنوب التابع لفؤاد راشد المحسوب  

عضو، قال المجلس إنهم يمثلون كافة المحافظات الجنوبية   201اض، إلى إنشاء جمعية وطنية تضم على الري 

مع اعتبار منح عدن وحضرموت نسبة عددية أعلى من بقية المحافظات العتبارات سكانية وموضوعية لم يتم  

 .تحديدها

ساً للجمعية، التي يبدو أنها  وأقر رئيس الحراك الثوري لتحرير واستقالل الجنوب تعيين علي المصعبي رئي

 .ستعمل على منافسة االنتقالي في التحدث وتمثيل الجنوب

يرى مراقبون إن ذلك لن يؤدي إال إلى مزيد من التفكك الجنوبي سياسياً وقبلياً وعسكرياً ومناطقياً أيضاً، وهو  

سنى للرياض واإلمارات  التحالف بفرضه كأمر واقع والحفاظ على بقائه أطول فترة ممكنة حتى يتما يرغب 

تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الثروات في الجنوب لتعويض خسائر البلدين في الحرب على اليمن والتي  

أعوام عليها 7فشلت رغم مرور قرابة  . 

في المقابل تدفع اإلمارات نحو تحقيق تحالف ودمج بين القوات الجنوبية التابعة لالنتقالي ومليشيات طارق  

ينحدر معظمها لمنطقة سنحان مسقط رأس صالح، في الوقت الذي تسعى فيه أبوظبي لتمكين    عفاش والتي

هذه القوة من السيطرة على محافظة شبوة بما في ذلك السيطرة على منشأة بلحاف على أن يبقى القرار  

ورياً فقطالسيادي بيد اإلمارات فيما التنفيذ المباشر والرئيسي لطارق عفاش ويبقى االنتقالي مكوناً ص . 

، جاهر  7/7وفي الوقت الذي يتجه فيه االنتقالي إلى التحالف مع خصوم الجنوب السابقين والمتمثلين بنظام 

المجلس اإلماراتي بعدائه ضد أبرز المكونات الرئيسية الجنوبية وهو مجلس الحراك الثوري الجنوبي األعلى  

تقالي مؤخراً بمنعه من دخول مدينتي المكال والشحر  الذي أسسه القيادي الحراكي حسن باعوم والذي قام االن

في مقابل   7/7أمام تخادم انتقالي مع نظام بمحافظة حضرموت، وإجباره على العودة إلى المهرة، ما يعني أننا 

تفتيت االنتقالي وإقصائه للمكونات الجنوبية األساسية والحامل الفعلي للقضية الجنوبية، األمر الذي يعيد إلى  

ان االنتماء السياسي السابق لعيدروس الزبيدي رئيس االنتقالي والذي كان من كوادر المؤتمر الشعبي  األذه

 .العام، وهو ما يؤكد أننا أمام اختراق عفاشي للجنوب بكل ما تعنيه الكلمة من معنى 

 

 

فيما الرياض تسعى لسحب البساط من االنتقايل.. األخري  
اجلنوب ميكن عفاش من اخرتاق    

قوات اإلنتقايل تداهم املنازل يف دار سعد  
 وتعتقل عدد من املواطنني 
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فرضت شركة النفط في حضرموت جرعة سعرية جديدة في 

نة من فرع  أسعار المشتقات النفطية، متجاوزة التسعيرة المعل 

 .الشركة في حضرموت قبل أسبوع

شركة النفط في عدن أقر األربعاء وأوضحت المصادر أن فرع  

تسعيرة رسمية حددت فيها سعر اللتر الواحد من البنزين  

رياالً عن التسعيرة التي فرضها فرع   40رياالً بزيادة  890بـ

 850الشركة في حضرموت، والتي حددت فيها سعر اللتر بـ

 .رياالً 

وبحسب التسعيرة الجديدة رفعت الشركة سعر صفيحة البنزين  

لاير بزيادة ثالثة آالف لاير عن   17800لتراً إلى  20سعة 

ورفعت فيها  -نهاية سبتمبر الماضي - التسعيرة التي أعلنتها 

 14800لاير إلى  12200سعر صفيحة البنزين والديزل من 

لاير، وهذه التسعيرة محصورة في محطات الشركة “المغلقة”،  

ز ذلك  ما يشير إلى أن األسعار في المحطات التجارية سيتجاو

 .بكثير

وكانت مصادر في شركة النفط فرع عدن، كشفت أواخر أكتوبر  

عن توجهات الشركة لرفع سعر الديزل والبترول بعد موافقة 

حكومة المناصفة ومحافظ عدن “أحمد حامد لملس” على  

 .الزيادة الجديدة 

وتشهد المحافظات الجنوبية أزمة مشتقات وتردي في الخدمات  

 .وانهيار للعملة

 

 

 

 

 

أبين .. نهب مخصصات أبناء موديه من  
 الغاز المنزلي 

تشهد مدينة مودية بمحافظة أبين أزمة خانقة في الغاز المنزلي   

 .، وسط انتشار للسوق السواء واراتفاع أسعار الغاز

وقال مواطنون أنهم لم يحصلوا على أسطوانات الغاز المنزلي  

أمام محال وكالء رغم ساعات من االنتظار في طوابير طويلة  

 .بيع األسطوانات

وأوضح المواطنون أن وكالء الغاز قاموا ببيع الغاز للسوق 

السوداء بأسعار كبيرة وامتنعوا بيعها على المواطنين بالسعر 

 .الرسمي

ل أبناء موديه السلطة المحلية مسؤولية التالعب   وحمَّ

بمحاسبة بمخصصات المديرية من الغاز المنزلي، مطالبين 

 .الفاسدين الذين يضاعفون معاناتهم

 

وسط توقعات بانفجار الوضع    االحتقان العسكري في مناطق التماس بين قوات هادي واالنتقالي   تصاعد

 .في المحافظة

وقالت مصادر محلية، إن تعزيزات عسكرية من المنطقة العسكرية األولى التابعة لهادي في مدينة سيئون  

محافظة شبوة مساء االثنين قبل أن تغادر بعدها بساعات إلى مدينة شقرة الساحلية بمحافظة  وصلت إلى 

 .أبين

أن القوات التي يقودها أحمد عبدالحبيب الشريف ستستقر في مناطق التماس التي     وأوضحت المصادر

السابقة مواجهات عنيفة بين قوات هادي وقوات المجلس االنتقالي في شقرةشهدت األشهر  . 

وتأتي التحشيدات الجديدة لقوات هادي بعد ساعات من بيان أصدرته قوات محور أبين التابعة لها اعتبرت  

 .فيه احتشاد عدة ألوية عسكرية تابعة لالنتقالي إلى تخوم منطقتي الشيخ سالم وقرن الكالسي

أبين يثير القلق ويبعث على  وأكد البيان الذي تداولته األوساط اإلعالمية أن تواجد قوات االنتقالي في ملعب 

 .زعزعة األمن واالستقرار، حد وصفه

قوات هادي اعتبرت تحركات االنتقالي طعنة في الظهر.. محملة المجلس مسؤولية أي أحداث قادمة في  

أبين قد تتسبب في الخروج من اتفاق الرياض ومخالفة اللجان العسكرية السعودية المعنية باإلشراف  

من االتفاقذ الشق العسكري واألمني والمراقبة على تنفي . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املعلمون يدعون إىل اخلروج يف احتجاجات ضد بن عديو بعتق 
دعت النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية في محافظة شبوة، جميع المعلمين والتربويين الخروج في  

ة المحافظةعاصموقفة احتجاجية أمام مبنى السلطة المحلية في مدينة عتق  . 

، موعداً لتنفيذ الوقفة  2021نوفمبر  4وحددت النقابة في بيان لها الساعة التاسعة صباح الخميس 

التربوية، للمطالبة بتحسين أوضاع المعلمين وصرف مستحقاتهم وعالواتهم السنوية، والتتنديد بانهيار  

 .الخدمات والعملة الوطنية وارتفاع األسعار

احتجاجاتهم يأتي ضمن الخطوات التصعيدية التي ينفذها معلمو شبوة ضد بن عديو ,  وأكد المعلمون أن 

 .متهمين , المحافظ بن عديو بتدمير التعليم في المحافظة

سبتمبر الماضي وقفة احتجاجية أمام مبنى السلطة   9وكان عدد من المعلمين والتربويين بشبوة نظموا في 

التي تعصف بهم جراء استمرار رفض حكومة المناصفة لمطالبهمالمحلية، للتنديد بالظروف المعيشية  . 

 

 

 حتشيدات عسكرية جديدة لإلصالح يف أبني 
 

شركة النفط تفرض جرعة سعرية جديدة يف  
 املشتقات النفطية حبضرموت 
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تناقلت وسائل إعالم تابعة للتحالف السعودي وحكومة 

الشرعية خبراً قالت فيه إن قوات الحوثي قامت بإغالق  

إذاعة القرآن الكريم التابعة لمسجد أهل السنة في مديرية  

 .بيحان شمال محافظة شبوة عقب سيطرتها على المديرية

في هذا الصدد كشف إمام مسجد أهل السنة أن ما تناقلته  

ل االعالم عن إغالق “انصار هللا” الحوثيين إلذاعة  وسائ

 .القرآن الكريم التي تبث من الجامع غير صحيح

ونفى الشيخ وضاح احمد علي المذاح المسؤول عن الجامع 

في تصريح لموقع الوسط اإلخباري صحة الخبر، مشيراً الى 

أوضح ان “لدينا اذاعة تبث ان “هذا الخبر كاذب وملفق”، و

الكريم وقبل شهر من دخول انصار هللا مديرية    فقط القرآن

بيحان حصل في جهاز االذاعة عطل وتم ارساله الى  

حضرموت لالصالح اال ان المهندس قال بانه يجب ارسال  

 .”الجهاز الى الصين الصالحه

وحول ما ورد في أخبار إعالم التحالف السعودي بوجود  

قوات   مضايقات تعرض لها المسجد أو السلفيين من قبل

الحوثيين، علق إمام المسجد في تصريح بالقول “لم يحصل 

اي مضايقات ولم يدخلوا الجامع”، وأضاف “وعلى غير  

مايشاع بقصد اثارة الفتن بين اليمنيين فإن انصار هللا هم  

من يتولون حراسة الجامع في صالة الجمعة ولم ينالنا منهم 

 ان اهل اي اذى وهذا الكالم قلته لكل من تواصل معي اال

 .”الفتن كثير وقانا هللا شرهم

 

 

 

أسعار خيالية للوقود يف عدن فاقمت من  
 معاناة املواطنني 

لتر الثالثاء في عدن إلى مبالغ  20وصل سعر البنزين سعة 

 .كبيرة ضاعفت من معاناة المواطنين

وقالت مصادر محلية أن المئات من سيارات المواطنين  

وقفت أمام محطات بيع المشتقات النفطية أليام، مع استمرار 

األزمة ، مؤكدين أن سعر اللتر الواحد من البنزين خالل  

الساعات الماضية لمبلغ ألف لاير، وسعر الجالون سعة  

ألف لاير في محطات شركة النفط 20بمبلغ   لتر20 . 

ت السوق السوداء في عدن وسط عجز تام من قبل  وانتشر

 .حكومة المناصفة في توفير الوقود للمواطنين

أسعار بيع المشتقات    األشهر الماضية، قد وصلت   وكان

ألف لاير  30لتر بمبلغ 20النفطية، ليصل سعر الجالون   . 

وتشهد عدن والمحافظات الجنوبية أزمة خانقة في  

وانهيار اقتصادي وتردي الخدمات  المشتقات النفطية 

 .األساسية

 

 

تستعد القوات التابعة لإلمارات التي يقودها طارق صالح، وألوية العمالقة التي قدمت من الساحل الغربي   

وتمركزت في محافظة أبين بالقرب من مدينة شقرة الساحلية، للتحرك نحو محافظة شبوة والسيطرة على  

رة على معسكر العلم بمديرية جردانمنشأة بلحاف واستعادة السيط . 

وأكدت مصادر أن اتفاقاً غير معلن رعته اإلمارات بين المجلس االنتقالي الجنوبي التابع لإلمارات وبين طارق  

صالح ممثالً عن )مؤتمر صالح الموالي لإلمارات( على قيادة قوات الجنوب والساحل الغربي للسيطرة على  

الخاضعة لحزب اإلصالحشبوة الغنية بالنفط و محافظة  . 

في سياق متصل كشف الناشط باإلصالح والقيادي فيما يعرف بالمقاومة الجنوبية، عادل الحسني، عن تكليف  

اإلمارات لعمار صالح شقيق طارق بقيادة ألوية العمالقة ومن معها من قوات تابعة لالنتقالي والموجودة حالياً  

 .في شقرة

قد عادت للحكم في الجنوب من جديد بموافقة من المجلس االنتقالي  وبهذا التكليف تصبح أسرة عفاش 

لتي  الجنوبي التابع لإلمارات ما يعني إسقاط االنتقالي لكل عناوين القضية الجنوبية واستعادة دولة الجنوب ا 

 .ظل يتغنى بها طوال سنوات الحرب

سكرية لقواته في شقرة وأفادت مصادر  وبمقابل تحشيدات القوات الموالية لإلمارات، دفع اإلصالح بتعزيزات ع

 .بمدينة عتق في شبوة أن اإلصالح سحب قواته من عتق ودفع بها إلى شقرة مساء اليوم

وتحاول اإلمارات عبر الدفع بقوات طارق صالح واالنتقالي والعمالقة تمكين الموالين لها من السيطرة على  

أت من مساء الثالثاء مصادر موثوقة أن القوات اإلماراتية بد منشأة بلحاف الغازية التي تفيد معلومات من 

باالنسحاب من المنشأة الغازية وذلك بعد يومين من انسحاب القوات السعودية من مطار عتق عاصمة  

المحافظة وسحب كل عتادها العسكري من هناك وهو االنسحاب الذي جاء بعد انسحاب القوات اإلماراتية من  

عد الحامية العسكرية لمنشأة بلحافمعسكر العلم الذي ي . 

ويحاول اإلصالح وقف أي هجوم لقوات طارق والجنوبيين نحو منشأة بلحاف من بدايته من خالل التصدي لها  

 .في شقرة جنوب أبين

 

 
 
\\ 

اإلمارات تواصل العبث بالغطاء النباتي واحليوي جبزيرة سقطرى   علماء أوروبيون :   

يستمر العبث اإلماراتي بجزيرة سقطرى , حيث حذّر علماء مختصون في دراسات البيئة من عمليات وصفوها  

 .بالعبثية لطمر وتجريف الغطاء النباتي بجزيرة سقطرى

وفي دراسة أجراها باحثون أوروبيون عن النباتات النادرة في سقطرى، فإن فِرق عمل أكاديمي دولي من  

ثالث جامعات أوروبية، بقيادة البروفيسور بيتر مادير من جامعة مندل في التشيك، والبروفيسور فابيو أتور  

في بلجيكا؛ انتهت من إعداد دراسة  من جامعة سبنزا روما في إيطاليا، والدكتور كاي فاندام من جامعة جينت 

طرى، وكان لها متابعات ميدانية أسفرت عما أسمته بتقرير صادم عن  على النباتات النادرة في جزيرة سق

ممارسات ما عبرت عنها بالقوى السياسية المتحكمة بجزيرة سقطرى، من تجريف الغطاء النباتي وتلويث  

في الجزيرة، مع إهمال السواحل والمنتزهات واألماكن األثرية،  الغطاء الحيوي وقتل األنواع الحية عموماً 

 .وعدم المباالة بها

أنهم طرحوا على المعنيين في أرخبيل سقطرى، جملة من اإلرشادات للحفاظ على التنوع    ولفت العلماء

م من إخراج  النباتي الفريد في الجزيرة، لكن دون أن يلقى طرحهم تجاوباً كما قالوا، بل إنهم جددوا تحذيره

  730من المرجان و 253نوعاً من الطيور و 44سقطرى من قائمة التراث العالمي بعد تأكيد الدراسات أن 

ضة إلى االنقراض  .من األسماك باتت معرَّ

 825وتتميز الجزيرة اليمنية بمزايا معترف بها بحكم التراث الطبيعي الفريد في سقطرى، حيث يوجد بداخلها 

 .نوعا من النباتات 

 .وعلى مدى ست سنوات يستمر العبث اإلماراتي بجزيرة سقطرى وغطاءها النباتي وكل األشجار النادرة فيها

 

رمسيًا االنتقايل يسلم قيادة قواته لطارق عفاش وشقيقه عمار  
 يف أبني استعدادًا لدخول شبوة 

 

هل أغلق احلوثيون فعالً إذاعة القرآن  
 الكريم يف بيحان 
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عاد التوتر العسكري بين االنتقالي الموالي لإلمارات  

 .واإلصالح في محافظة أبين

وقالت مصادر محلية أن قوات هادي المتمركزة في منطقة  

أطلقت النار بشكل عشوائي ومن أسلحة   قرن الكالسي

مختلفة باتجاه مواقع تمركز قوات االنتقالي على الطرف  

 .األخر من المواجهات

وكانت قوات هادي حذرت االنتقالي من االنقالب على اتفاق 

للجان العسكرية السعودية، متهمة المجلس  الرياض وا 

بحشد ألوية عسكرية إلى خطوط التماس على تخوم مدينة  

قرةش . 

وكانت مدينة زنجبار استقبلت خالل اليومين الماضيين قرابة 

ألوية تابعة لالنتقالي بينها ألوية قدمت من الساحل  4

 .الغربي لليمن باسم العمالقة 

كما كشف متحدث قوات االنتقالي في أبين محمد النقيب عن 

تحركات إصالحية لتفجير الوضع في أبين ، معتبرا انسحاب 

بوة يمهد الطريق لتحرير المحافظة التي تعد السعودية من ش

معقل اإلصالح، ما يؤكد أن المرحلة مقبل على مواجهات  

 .مسلحة بين الطرفين

 

 

 

 

عمليات السطو تطال أراضي ساحلية 
 في عدن

سطا نافذون على أراٍض ساحلية في شواطئ مديرية   

 .البريقة بمدينة عدن

دة في البريقة وقالت مصادر محلية إن عمليات السطو الجدي 

طالت شواطئ صالح الدين، وسط استياء واسع من  

المواطنين الذين نددوا باتساع دائرة السطو والبسط  

 .ووصولها إلى شواطئ المدينة والمتنفسات الطبيعية 

ضمن عمليات     وتأتي عملية السطو على شواطئ البريقة

الطبيعية والمباني   مستمرة طالت عدداً من المتنفسات

التاريخية واألثرية، منها المساحة المحيطة ببرج الصمت  

)مهلكة الفرس( وساعة “بيغ بن”، وصهاريج عدن،  

 . والمتحف الحربي الذي تم تحويله إلى محال تجارية

كما طالت عمليات السطو على المقابر منها مقبرة القطيع  

لخاصة بمدينة كريتر وغيرها من الممتلكات العامة وا  . 

ويتهم حقوقيون , مسؤولي االنتقالي بالتورط في عمليات  

 .نهب األراضي والممتلكات والمواقع األثرية والسياحية

وكانت اشتباكات اندلعت قبل أسبوع بين الفصائل األمنية  

الي في منطقة بير فضل بمديرية دار سعد، ما  التابعة لإلنتق 

ع على  قتلى وجرحى، على خلفية نزا  5أدى إلى سقوط 

 .أرضية يدَّعي كل طرف ملكيتها

 

  

رصد الجنوب اليوم تغريدة للباحثة البريطانية في جامعة أكسفورد، إليزابيث كيندل، كشفت فيها عن شبه اتفاق  

بين الرياض ومسقط على مد السعودية انبوباً لنقل النفط الخام وتصديره عبر البحر العربي على السواحل  

الجنوبية على البحر العربيالعمانية   . 

ما تكشفه الباحثه البريطانية يؤكد فشل السعودية في تنفيذ هذا المشروع الذي كانت تخطط لتنفيذه في اليمن  

ر مد األنبوب عبر محافظة المهرة التي سعت الرياض لبسط سيطرتها العسكرية عليهاوعب . 

صحيفة   –ين ما نشرته صحيفة “عمان أوبزرفر” وربطت الباحثة البريطانية والمتخصصة بالشأن اليمني، ب

والتي كشفت أن وزير االقتصاد العماني يدعو إلى إحياء فكرة خط أنابيب النفط  –عمانية باللغة اإلنجليزية 

الذي يربط السعودية ببحر العرب عبر عمان، رابطة هذا الحدث باالنسحاب السعودي من عدة من مواقع في  

فادت مصادر أن الرياض سحبت كل قواتها وعتادها العسكري بالكامل من المنافذ  المهرة شرق اليمن، حيث أ

 .الحدودية بين المهرة وسلطنة عمان وأنها حالياً ال تزال متمركزة في مطار الغيضة وميناء نشطون

نشور  ولم تؤكد الباحثة البريطانية وجود اتفاق رسمي بين البلدين بهذا الشأن إال أن نشرها لرابط الخبر الم

على الموقع اإللكتروني للصحيفة العمانية مع التعليق عليه بأنه يتزامن مع انسحاب السعودية من عدة مواقع 

في المهرة، يشير إلى أن الباحثة أرادت القول بأن االنسحاب السعودي من المهرة مرتبط بموضوع االتفاق مع  

ع بالمهرة له أسباب أخرى خصوصاً وأن الرياض  سلطنة عمان، إال إذا كان االنسحاب السعودي من تلك المواق

 .لم تسحب كل قواتها من المهرة وال تزال تحتل مطار الغيضة وميناء نشطون اإلستراتيجيين

وسواًء اتفقت السعودية مع سلطنة عمان أم لم تتفق، فإن مسألة تنفيذ الرياض لمشروعها بمد األنبوب عبر  

يذ ذلك  اً محكوماً عليه بالموت وفشلت الرياض فشالً ذريعاً في تنف المهرة وفي ظل هذه الظروف أصبح مشروع 

حتى مع استخدامها القوة العسكرية التي حاولت من خاللها إرهاب قبائل شبوة التي جابهت الوجود العسكري  

 .السعودي بالتهديد باستخدام القوة ضد القوات السعودية وطردها بالكامل من كل مناطق تواجدها بالمهرة

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مساعد أمني عام االنتقايل يتهم اإلصالح صراحة بتفجريات عدن 

اتهم مساعد األمين العام لمجلس االنتقالي الجنوبي التابع لإلمارات حزب اإلصالح مباشرة بالوقوف خلف  

شخصاً بينهم أطفال ونساء وجرح   12التفجيرات اإلرهابية التي ضربت مدينة عدن مساء أمس وأودت بحياة 

آخرين 30نحو  . 

وقال فضل الجعدي في تصريح لصحيفة اليوم الثامن متحدثاً عن من قاموا بتنفيذ هذه العملية اإلرهابية بالقول  

“لم يستهدفوا في مفخخاتهم اي نقطة أو ثكنة أو موكب تابع للحوثي أو غيره، كل عملياتهم اإلرهابية توجه  

والى صدر المدنيين واألطفال”، وهو ما يعد تحريضاً  نحو الجنوب ومصالحه وكوادره ومنشئاته الحيوية 

واضحاً ورسمياً من قبل االنتقالي على تنفيذ اإلصالح لمثل هذه العمليات في مناطق سيطرة الحوثيين  

 .كالعاصمة صنعاء

وقال الجعدي “المؤكد انهم لن ينالوا ما يريدون ولن ينكسر الجنوب وسوف ينتصر حتما على هذا اإلرهاب  

هوادوات ”. 

إلى ذلك قال الصحفي بالمجلس االنتقالي صالح بن لغبر في تصريح لقناة الغد المشرق اإلماراتية والمحسوبة  

قيادياً عسكرياً إخوانياً هو المسؤول عن هذه التفجيراتعلى االنتقالي إن “ ”. 

كالمي من يقف وراء هذه  وقال الجعدي إن اتهامه هذا يتحمل مسؤوليته، وقال “أقول هذا وأنا مسؤول عن 

 .”التفجيرات هي الشرعية

 

باحثة بريطانية تلمح إىل شبه توافق بني الرياض ومسقط على مد  
مان بعد الفشل باليمن 

ُ
 أنبوب نفطي عرب ع

 

عودة التوتر بني قوات اإلنتقايل واإلصالح  
 يف أبني 
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بمجلس األمن  اصدرت الدول الخمس دائمة العضوية  

)أمريكا وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا( بياناً مشتركاً  

أدانت فيه المجموعة التفجير اإلرهابي الذي وقع يوم أمس  

 .عند حاجز بوابة مطار عدن جنوب البالد

وقال البيان إن رؤساء بعثات الدول الخمس دائمة العضوية 

وإدانتهم المشتركة  بمجلس األمن يعربون عن “استيائهم 

للهجوم اإلرهابي الذي وقع يوم أمس خارج مطار عدن  

 .”الدولي وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات

وأضاف البيان إن المجتمع الدولي “سيواصل الوقوف إلى  

 .”جانب الشعب اليمني في مكافحة اإلرهاب

بيان الدول الخمس أكد على استمرار دعمها “القوي  

اق الرياض ولجهود الحكومة اليمنية  والمستمر لتنفيذ اتف

إلعادة االستقرار واألمن إلى البالد”، ما يعني أن الدول 

دائمة العضوية ال تزال تضغط على التحالف السعودي لتنفيذ 

اتفاق الرياض الذي يقتضي خروج االنتقالي من عدن  

 .وإنهاء سيطرته على المدينة بالكامل

ة جاء بالتزامن مع الالفت أن بيان الدول دائمة العضوي

بيانات أخرى صدرت عن الجامعة العربية ومجلس التعاون  

الخليجي وجميعها أكدت على نقطة ضرورة تنفيذ اتفاق  

الرياض، وهو ما يشير إلى أن التفجير اإلرهابي قد يكون  

بالفعل رسالة لالنتقالي الجنوبي مفادها بأن ال أمان للمجلس  

 .في عدن إال بتنفيذ شروط الرياض

 

 
 
 
 

مقتل طالب وإصابة أخرين بانفجار  
 قنبلة داخل مدرسة بالضالع 

آخرين من الطالب األحد في انفجار    قُتل طالب وأُصيب 

 .قنبلة داخل مدرسة ثانوية بمحافظة الضالع

وقالت مصادر محلية أن عدداً من الطالب أُصيبوا بانفجار  

, ما أدى إلى مقتل أحد   قنبلة يدوية في مدرسة الحمزة 

 .الطالب

من الطالب على قنبلة من   5 وبحسب المصادر فقد عثر 

ت المسلحة التي شهدتها الضالع،  مخلفات االشتباكا

ا  وحملوها معهم إلى المدرسة، لتنفجر بهم أثناء ما كانو 

يلعبون بها، مشيرة إلى أن االنفجار تسبب في بتر رجل  

طالب ويد طالب آخر وإصابة ثالث بشظايا في الرقبة، وتم  

 .نقل المصابين إلى مستشفى النصر لتلقي العالج

وتشهد مدينة الضالع انفالت أمني في ظل سيطرة اإلصالح  

 .واإلنتقالي

 

 

  

اد في المياه اإلقليمية لبالدهم وعدم االقتراب منها ويواجهون  في حين يُمنَع المواطنون البسطاء من االصطي

وسعوديين وإماراتيين في  التهديد بالموت من قبل التحالف, يتم التسهيل للمتنفدين من حكومة المناصفة 

 .تهريب أطنان من المخدرات عبر الموانئ منها ميناء عدن 

ميناء عدن، ويشتبه في تبعيتها لرجال أعمال  مصادر مطلعة أكدت أن باخرة سنغافورية وصلت األحد إلى  

 .ومتنفذين يمنيين وسعوديين

رست في  (Sea Lead) وأوضحت المصادر أن الباخرة “سيروس” التابعة للخط المالحي السنغافوري

بمحطات حاويات ميناء جدة اإلسالمي ثم ميناء  ميناء عدن، وسوف تعمل على ربط محطة حاويات ميناء عدن  

الصيني كينجدو . 

مهمة توفير خطوط مالحية يأتي في مقدمتها الخط   (Sea Lead) وبحسب المصادر فإنها ترتبط بالخط

 .CMA CGM المالحي الفرنسي

ويرى مراقبون أنه يُحتَمل مساهمة رجال أعمال ونافذين في حكومة المناصفة بالشراكة مع آخرين سعوديين  

ليات ضبط  هذه الشخصيات وشركاتها دون رقابة أو أي عم في عمليات نفعية تعود من فتح الميناء أمام 

 .جمركي

تحذير مجلس   ويشهد ميناء عدن منذ خمس سنوات ارتفاع أعداد السفن الداخلة إلى الميناء بال تفتيش رغم 

إدارة موانئ عدن ، وسط تدخل التحالف في تفتيش السفن وانتهاك السيادة اليمنية من خالل استحداث مناطق  

موانئ جدة ودبي وجيبوتي، بدالً من المنطقة الحرة بعدن تفتيش في  . 

طن من الحشيش عبر سفينة خرجت من ميناء جدة ووصلت ميناء   3وكانت السعودية قد حاولت تهريب كمية 

عدن، غير أن الشحنة التي تتبع وفق تسريبات السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر واجهت عوائق أمام  

من المفترض أن يتم إدخالها عبر ميناء عدن إلى اليمن ومن اليمن يتم توزيعها براً وعن  تهريبها حيث كان 

 .طريق التهريب إلى دول خليجية

كيلو   250وبعد فضيحة التحالف بشأن الشحنة، سارعت أطراف خليجية إلى تالفي األمر عبر إتالف كمية 

تحالف، في حين ال يعرف حتى اللحظة ما  جرام من الكمية المضبوطة بحضور أجهزة أمنية وقيادات من ال

طن المتبقية والتي ضبطت داخل السفينة التي كانت محملة كميات من السكر األبيض 3مصير كمية الـ . 

 والبرنامج العالمي للجريمة البحرية (UNODC) وكان فريق من مكتب األمم المتحدة لمكافحة المخدرات 

(GMCP) وبرنامج خليج عدن والبحر األحمر (GARS)   خالل زيارته إلى ميناء الحاويات والمنطقة

بوجود قصور في الميناء يستدعي تعزيز الجانب األمني    م أٌقر2020الحرة بعدن في يوليو من العام الماضي 

 .بالمعدات واألجهزة الالزمة للكشف عن شحنات المخدرات التي تدخل عبر ميناء عدن بشكل متزايد

بتقييم الوضع األمني في المنطقة وعدم التزام ميناء عدن بالقوانين المتعلقة بمكافحة المخدرات  كما قام الفريق 

الالزمة للكشف عن   ومنع تهريبها، وأقر بوجود قصور يستدعي تعزيز الجانب األمني بالمعدات واألجهزة

ل أفراد وموظفي موانئ  شحنات المخدرات، وكذا تقديم مساعدات فنية وتقنية لميناء الحاويات وتدريب وتأهي

 .عدن 

ووفقا للتقارير المحلية والدولية فإن عمليات تهريب المخدرات عبر ميناء عدن تتم بشكل واسع وتورط 

رويج واإلتجار بالمخدرات لتدمير أبناء الجنوبالتحالف في تنسيق قنوات الت  . 

ة ال يزال مستمرا حيث  انتشار المخدرات والحشيش بين أوساط الشباب في عدن خالل السنوات الماضي

ل واالغتصاب واختطاف الفتيات حيث حذرت رئيسة مركز عدن للتوعية في يونيو من العام  انتشرت جرائم القت

انتشار للمخدرات بين أوساط الشباب في مدينة عدن   الماضي ، سعاد علوي، من مزيد من . 

في   هزة األمنية التابعة لإلنتقالي وانتشرت المخدرات بشكل واسع وسط الشباب في عدن وسط اتهامات لألج

 .دعم تجار المخدرات

هناك قلق مجتمعي من االنتشار الخطير للمخدرات في عدن، داعية إلى ضرورة البحث    وأوضحت علوي بأن

 .عن آلية وحلول فاعلة للقضاء عليها بشكل نهائي

إلمارات والسعودية بدعم مافيا  وتنامت جرائم االغتصاب واالغتياالت جراء انتشار المخدرات وسط اتهام ل

 .المخدرات في عدن

 

ميناء عدن .. بوابة مفتوحة لدخول السفن املشبوهة دون  
 تفتيش 

 

بيان للخمس دائمة العضوية بشأن  
 تفجري أمس بعدن 
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ألمح رئيس فرع المجلس االنتقالي في  (RT) اجرت قناة 

حزب اإلصالح خلف التفجير  عدن، نزار هيثم، إلى وقوف  

اإلرهابي الذي وقع بسيارة مفخخة في مدينة عدن عند  

الحاجز األمني األول لبوابة مطار عدن وأدى لمقتل وجرح  

 .العشرات من المواطنين وتسبب بخسائر مادية كبيرة

وقال هيثم في تصريح لقناة “عدن” التابعة لالنتقالي إن  

بية هدفها إفشال  التفجير اإلرهابي قامت به قوى إرها

التطورات األمنية في عدن وما يقوم به المجلس االنتقالي  

الجنوبي من تأمين للمدينة إلفشال المجلس في نجاح مهامه 

 .األمنية

ويعد تصريح رئيس انتقالي عدن تلميحاً صريحاً بأن من  

وقف خلف التفجير اإلرهابي هو حزب اإلصالح، خصوصاً  

بناشطيه إلى تداول تغريدات ومنشورات  أن المجلس دفع 

االجتماعي تتهم اإلصالح صراحة   على مواقع التواصل

بالتفجير اإلرهابي، وأن أسلوب المفخخات والتفجيرات  

 .االنتحارية هو أسلوب حزب اإلصالح 

 

 

 

 

 

مقتل شاب برصاص القوات األمنية  
 في المكل 

مدينة  قُتل شاب مساء السبت برصاص قوة أمنية في  

 .المكال بمحافظة حضرموت

وقالت مصادر محلية أن قوات األمن داهمت حي السالم في  

ار بصورة عشوائية على المواطنين مدينة المكال وأطلقت الن

 .ما أدى إلى مقتل الشاب أحمد زكي باسالم

وأوضحت المصادر إلى أن األهالي في حي السالم احتجزوا 

الضابط أكرم زعيزع رئيس التحريات في مديرية أمن المكال  

مشاركاً في المداهمة واشترطوا تسليم قاتل   الذي كان

 .الشاب باسالم مقابل اإلفراج عن زعيزع

أن الشاب باسالم تخرج قبل أسبوعين  ولفتت المصادر إلى 

 .من كلية القانون وكان عرسه بعد أربعة أيام

وتشهد مناطق وادي حضرموت انفالت أمني وعمليات  

ولى التابعة  اغتياالت واسعة في ظل سيطرة العسكرية األ

 .لإلصالح

 

 

  

تتغنى سلطة اإلصالح في شبوة بأنها حققت إنجازات أمنية وعززت من النمو االقتصادي، وبهذه العناوين تحاول  

سلطة اإلخوان تبرير التمسك بالمحافظة والسيطرة عليها لدرجة أنها لم تتردد أبداً بمواجهة أي صوت معارض  

جماهيري مناهض لهذه السلطة على خلفية فسادها واستحواذ فصيل  لها من أبناء شبوة أو قمع أي تحرك 

 .سياسي بالشرعية على السلطة والثروة فيما بقية فئات المجتمع في شبوة يفتقرون ألبسط اإلمكانيات والخدمات 

عبر  لكن الحقيقة أن الرقم الذي تتغنى به سلطة اإلصالح بشبوة والمتعلق بحجم الصادرات النفطية التي تخرج 

ألف برميل نفط خام يومياً ليس رقماً حقيقياً، وأن ما يتم تهريبه من النفط الخام يفوق هذا   15ء قنا والبالغ مينا

الرقم على األقل بستة أضعاف، فالتقارير الرسمية ذاتها أوضحت أن ذروة الصادرات من ميناء قنا بلغت في  

ألف برميل في الشهر 640مليون و 2ألف برميل يومياً ما يعني  88فبراير من هذا العام  . 

إال أننا سنفترض   –رغم أنه صادر عن سلطة اإلصالح نفسها في شبوة  –وعلى فرض أن هذا الرقم مبالغ فيه 

أن حجم ما تصدره سلطة اإلصالح في شبوة من النفط الخام شهرياً هو ثلث هذا الرقم أو أكثر بقليل أي ما يعادل  

وهذا هو الرقم الحقيقي الذي تخفيه سلطات شبوة بقيادة المحافظ بن عديو عن   مليون برميل من النفط الخام، 

أبناء شبوة كي ال يتعرض للمساءلة عن أين تذهب إيرادات هذه الكمية الهائلة من النفط الخام التي يتم تهريبها  

مد شرعية بقاءها  خارج اليمن وبيعها في الخارج، ما يعني أننا أمام توزيع غير عادل للثروة بسبب سلطة تست

هب ما في المناطق التي تسيطر عليها من ثروات نفطية  واستمرار ما تنهبه من ثروات، من األمم المتحدة، لن

وتوزيع عائداتها وإيراداتها بين مجموعة من األشخاص المتنفذين الموجودين خارج اليمن والذين يشغلون  

عبدربه منصور هادي الخاضع لإلقامة الجبرية في  مناصب رفيعة جداً في سلطة الشرعية بدءاً من الرئيس  

ؤولين والقيادات  الرياض ونائبه علي محسن األحمر قائد الذراع العسكري لإلصالح ومروراً ببقية المس

والشخصيات التي لها مصالح في استمرار الوضع على حاله في اليمن والحريصين على بقاء الحرب قائمة من  

ها المعروفين على حالهم أيضاً من جهة ثانيةجهة وبقاء هذه السلطة بشخوص . 

المؤكد أيضاً أن النشاط في ميناء قنا بدأ يتزايد بشكل الفت منذ عدة أشهر، وهذا النشاط يشجع الكثير ممن  

يشعرون بالظلم في شبوة بسبب ظروفهم االقتصادية المتدينة جداً بفعل فساد سلطة الشرعية وارتفاع األسعار 

على اإلقدام على ارتكاب أعمال تخريبية أو تقطعات على ناقالت النفط كتعبير عن اعتراضهم  وانهيار العملة،  

على استمرار نهب الشرعية واإلصالح تحديداً لما لديهم من ثروات فيما ال يحصل أبناء المحافظة على شيء  

 .منها

بن عديو مشروعاً هنا أو هناك   ولم تستفد شبوة من كل هذه الثروات التي تنهب يومياً، وإن وجد ونفذ المحافظ

فإن هذا المشروع ال يخلو من كونه كان غطاء لصفقات فساد يتم إبرامها في الباطن بين أصحاب المصالح  

الشخصية والمادية، وفوق ذلك لم ينفذ محافظ شبوة مشروعاً حقيقياً وملموساً وما قام به من سفلتة لبعض  

فقط داخل مدينة عتق مركز المحافظة بينما ال ينال أي منطقة أخرى  الطرقات او إعادة طالء بعض األرصفة يتم 

 .خارج عتق أي مشاريع تنمية حقيقية

ويرى مراقبون إن الصراع على الثروة في شبوة بسبب فساد اإلصالح وسلطته المهيمنة على المحافظة  

حكومة هادي وقد يخرج هذا التهديد  يؤدي لظهور أكبر تهديد على بقاء وحقولها النفطية بالقوة العسكرية قد 

عن السيطرة ما يؤدي بنهاية المطاف إلى القضاء نهائياً على الشرعية في الجنوب األمر الذي يهدد أيضاً بعملية  

 .السالم التي ترعاها األمم المتحدة في اليمن

 

 

الثروة املنهوبة يف شبوة.. وأسباب تشبث اإلصالح  
 باحملافظة 

 

رئيس انتقايل عدن يتهم اإلصالح بالتفجري  
إلفشال االنتقايل وختريب إجنازاته " اإلرهابي   ” 

 


