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 أبرز أحداث األسبوع

حرج ا
ُ
إلصالح تقارب أبوظبي وأنقرة ي

ي تبعيتهما العمياء
ّ
 واالنتقايل ويعر

 

سرقة الدوالر.. فضيحة حقيبة معني 
التي صادرتها السلطات  عبدامللك

  املصرية مبطار القاهرة
 

شبوة تنتظر معركة كسر العظم بني 
 اإلمارات واإلصالح

 

الشرعية تكشف القناع عن وجهها 
للتطبيع مع احلقيقي املتعطش 

 إسرائيل 

ران حيذسؤول حوثي بارز البيض وم
االنتقايل من خمطط خفي ألستنزافه 

 مشاالً وإسقاط القضية اجلنوبية 
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أعلنت عدد من االقسام في جامعة عدن التوقف عن الدراسة 

جراء الغالء المعيشي , وعدم القدرة الطالب على استمرار  

الدراسة جراء ارتفاع اسعار المواصالت والوجبات  

 .والمالزم

اقسام الهندسة المدنية   وأصدرت أقسام الجامعة بيان بينها 

لميكانيك  واالعمار و علم نفس واإلعالم واالنجليزي وا 

والبحرية واإلتصاالت والكمبيوتر التوقف عن الذهاب إلى  

 .الجامعة

كما أعلن الطالب اإلضراب بسبب ارتفاع االسعار وعدم  

المقدرة على الحضور الى الكلية وبسبب الغالء المعيشي  

 .  وكذلك اسعار المالزم 

وانتقد البيان سياسة التجويع التي تفرضها حكومة  

 .المناصفة والتحالف

 
 
 
 
 

الشرعية: مستعدون للتطبيع مع  
  إسرائيل

حكومة الشرعية الموالية للتحالف  قال مسؤول سابق في 

 .السعودي اإلماراتي إنهم مستعدون للتطبيع مع الكيان الصهيوني

وقال محافظ عدن السابق ومستشار الرئيس هادي حالياً،  

عبدالعزيز المفلحي في مقابلة لقناة “روسيا اليوم” الروسية 

مساء الخميس الماضي إن بالده مستعدة إلقامة عالقات مع  

“إذا تحقق بناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس   إسرائيل

 .الشرقية”، حسب تعبيره

مضيفاً إن الدول التي طبعت عالقاتها مع إسرائيل إنما انطلقت 

ينا االتحاد والنظر من تحقيق مصالح مشتركة، مضيفاً بالقول “عل

 .”إلى المصالح المشتركة

وتجدر اإلشارة إلى أن المجلس االنتقالي الجنوبي التابع لإلمارات 

بداء أيضاً كان الجهة الجنوبية التابعة للتحالف السباقة إلى إ

رغبتها بالتطبيع مع الكيان الصهيوني ومباركتها تطبيع العالقات 

 .بين اإلمارات وإسرائيل

وفتحت الشهية للتطبيع مع الكيان الصهيوني، الباب أمام 

إسرائيل لتوسيع نفوذها غير المباشر في اليمن خاصة في 

المحافظات الجنوبية لتحقيق مصالحها التي طالما حاولت  

لعقود الماضية نظراً ألهمية المنطقة الجغرافية تحقيقها خالل ا

التي تهيمن عليها اليمن جنوب الجزيرة العربية ومدخل جنوب  

 .البحر األحمر الممر المائي الدولي الواصل إلى إسرائيل

 

  

 

يدفع اإلصالح بالمزيد من ميلشياته للدفاع عن معقلة بمحافظة شبوة، متمسكاً بمكاسبه المالية الكبيرة   

والنفطية حتى وإن تحولت المحافظة إلى ساحة حرب طاحنة ، وفي المقابل تستعد اإلمارات ومن ورائها  

 . المجلس االنتقالي الجنوبي لمعركة فاصلة مع اإلصالح في المحافظات 

تطورات التي تنذر بتفجر الصراع في المحافظة النفطية ، جائت بالتزامن مع سقوط معقل اإلصالح في  هذه ال

 . مارب تحت سيطرة الحوثيين ، وتخلي الرياض عن حليفها السابق في شبوة وحضرموت والمهرة

واستبداله   وكما يبدوا أن اإلمارات والسعودية متفقة على أزاحة االخوان من المشهد السياسي بشكل كلي

بحلفاء جدد ” االنتقالي ، طارق صالح ، التيارات السلفية ” ، فاالنسحاب السعودي من شبوة وعدن ورماه في  

حضرموت يضعف األصالح ويتيح هامش واسع لالنتقالي للتسيد على مناطق سيطرة اإلصالح السابقة ، إال ان  

اإلصالح بمليشيات بديلة اكثر والًء لها ،   هناك حسابات سعودية توحي بأن الرياض سوف تستبدل مليشيات 

وتستند هذه الحسابات على قيام السعودية خالل السنوات الماضية بتدريب العشرات من المعسكرات الموالية  

لها معظمها من ذوي الفكر السلفي المتطرف ، وهنا تفيد التوقعات بان الرياض سوف تستبدل أذرعها الجديدة  

مناطق النفطية ، ولن تمكن االنتقالي من السيطرة على منابع النفط والغاز خشية  بمليشيات اإلصالح في ال

استغالل تلك الموارد وانقالبه على مطامعها واجندتها في المنطقة كونها حتى االن ال تثق بالمجلس التابع  

 . لإلمارات كحليف بديل لها ، كون اإلمارات التزال صاحبة القرار األول في المجلس

وبعد أكثر من أسبوع من تجاهل حكومة هادي وحزب اإلصالح نتائج لقاء منطقة الوطأة القبلي الذي   من جديد

دعا له سلطان العوالق العائد من االمارات ، عوض الوزير العولقي ، والذي اتخذ من انتهاكات حزب اإلصالح  

لعام، العولقي، قبائل شبوة إلى  في شبوة مدخالً للتصعيد ضد الحزب ، دعا القيادي في حزب المؤتمر الشعبي ا

االعتصام المفتوح ضد سلطات اإلصالح داخل مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة ، وطالب العولقي بتشكيل  

لجنة تنظيمية لالعتصام من مختلف أبناء شبوة، مشددا على ضرورة تنفيذ مخرجات مهرجان الوطأة الذي  

ولقي في بيان، اليوم الخميس، اللجنة المنظمة  عقده في مديرية نصاب مطلع الشهر الجاري.وحث الع

لالعتصام االسراع في استكمال عملها والتحضير لميثاق شرف شبواني للحفاظ على محافظتهم واعتبر  

العولقي أن تصعيده السلمي سيكون في عتق عاصمة المحافظة حتى تتم االستجابة لكافة مطالب أبناء شبوة  

ونوا يوما دعاة فوضىوالقانون، الفتا إلى أن أبناء شبوة لم يكوالحصول على حقوقهم بحسب النظام  . 

ووفقا لمصادر متعددة فقد أبدى ما يسمى بـ”التحالف الموحد ألبناء شبوة” استعداداته لنقل اعتصامه السلمي  

من مديرية نصاب وبقية المديريات، إلى مدينة عتق عاصمة المحافظة حتى تتم االستجابة لمطالبهم ويلمسون  

ه المجتِمعون اللجنة التحضيرية بسرعة استكمال عملها في إعداد ميثاق  ح قيقتها على أرض الواقع ، ووجَّ

شرف “شبواني” يضمن ألبناء شبوة الحق في الدفاع عن المحافظة وحقوق أبنائها والحفاظ عليها وحمايتها  

 .من العبث 

إلمارات نشرت ، الخميس، بوارجها  وفي موازاة الحراك الداخلي في شبوة ، قالت مصادر عسكرية أن ا

الحربية قبالة سواحل المحافظة ، تزامنا مع ترتيبات عسكرية الجتياح مركز المحافظة، وأكدت المصادر ، أن  

زودت المجلس االنتقالي بسفينتين حربيتين، في إطار دعم معركتها الفاصلة مع حزب اإلصالح  االمارات 

وبية. وأوضحت المصادر أن مهمة البوارج الحربية تتمحور حول متمركزة في شبوة وبعض المناطق الجنال

 .التجهيز لعملية بحرية مرتقبة في شبوة

 

شبوة تنتظر معركة كسر العظم بني اإلمارات  
 واإلصالح 

 

جامعة عدن تغلق الدراسة جراء  
 ارتفاع األسعار 
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الصحفي والناشط السياسي الموالي لحزب اإلصالح  كشف 

للمليشيا   اراتوالمقيم في تركيا عادل الحسني عن نقل اإلم

المسلحة التابعة للمجلس االنتقالي الجنوبي التابع لإلمارات 

والتي كانت متمركزة في أبين بصدد التقدم براً نحو شبوة،  

عن  أفاد الحسني أن اإلمارات نقلتهم إلى بلحاف بشبوة  

 .طريق البحر

ونشر الناشط اإلصالحي الحسني بحسابه على تويتر،  

رصده الجنوب اليوم، مقطع فيديو ألحد العناصر التابعة  

لالنتقالي وهو على متن قارب متحدثاً أنهم في طريقهم إلى  

شبوة لتحريرها ممن أسماهم “الغزاة والمحتلين  

 .”اإلخوانيين

نقل مليشيا االنتقالي إلى  وقال الحسني إن اإلمارات لجأت ل

شبوة عبر البحر بعد أن تعثر نقلهم إليها براً بسبب تصدي  

قوات هادي لهم في أبين، مؤكداً أن من نقلتهم أبوظبي بحراً 

إلى شبوة دخلوا منشأة بلحالف لترتيب فوضى في شبوة،  

 .حسب وصفه

 

 

 

 

بعمل تخريبي في حيس والخوخة..  
االتصاالت واإلنترنت عن العمالقة تقطع 

 المخا 

أدت العمليات التخريبية التي ارتكبتها قوات العمالقة   

السلفية الجنوبية الموالية لطارق عفاش واإلمارات، في كل 

من حيس والخوخة جنوب الحديدة، إلى قطع االتصاالت  

واإلنترنت عن أجزاء واسعة من مدينة المخا الساحلية  

الغربيجنوب غرب تعز على الساحل  . 

وقالت مصادر متعددة أن االتصاالت لشركة يمن موبايل  

واإلنترنت المشغل من قبل الشركة انقطعت تماماً عن أجزاء 

واسعة من المخا منذ فجر أمس األربعاء وأنها ال زالت  

 .منقطعة حتى اللحظة

وأفادت المصادرأن االنقطاع ناجم عن عمل تخريبي  

منطقتي حيس   استهدف خطوط االتصاالت في كل من

والخوخة جنوبي الحديدة الخاضعة لسيطرة ألوية العمالقة  

السلفية، حيث تعرضت تلك الخطوط للتخريب قبل نحو 

 .يومين من اآلن

 

  

 

قال العميد نصر الشاذلي مدير مكتب محافظ عدن االسبق جعفر محمد سعد، والذي يقيم حاليا في مدينة لوزان  

تحريك لدعوى قضائية ضد هاني بن بريك نائب رئيس المجلس االنتقالي الجنوبي التابع  بسويسرا ان هناك 

ه تم تسليم محامين  لإلمارات والذي كشف مؤخراً عن توقيفه في أبوظبي بتهم اختالس، حيث قال الشاذلي إن 

عدن خالل  اوروبيين ملف ادلة إدانة بن بريك باألشراف المباشر على جرائم االغتياالت والتفجيرات في 

 .السنوات الماضية

جاء هذا في تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية اجراها الشاذلي مع وزارة الخارجية االماراتية البالغها بمصير  

هاني بن بريك الذي يقيم في ابوظبي وتحميه اإلمارات في حال أرادت أن تخلي مسؤوليتها عن جرائم القتل  

ة وعسكرية في عدنلسياسيين وائمة مساجد ودعاة وشخصيات أمني . 

وأبلغ العميد نصر الشاذلي وزارة الخارجية اإلماراتية أنه بعث إلى بريدها االلكتروني والى بريد وزارة  

الداخلية االماراتية ايميالً آخر، يشعرهم بالبدء في تحريك دعوى قضائية ضد هاني بن بريك الذي يقيم على  

الغتياالت والتفجيرات في مدينة عدناراضيها وتتولى حمايته في العشرات من جرائم ا . 

وبحسب التسجيل الصوتي للمكالمة، قال العميد الشاذلي للخارجية االماراتية: “أنا كنت اعمل مع هاني بن  

االغتياالت التي حصلت في عدن منذ   بكل CD بريك في عدن، وعندي كل االدلة في الفالش )ذاكرة( وقرص

سعد ابتداء من محافظ عدن جعفر محمد 2016 ”. 

وقال في المكالمة التي أعاد نشر تسجيلها على حسابه بالفيس بوك ورصدها الجنوب اليوم، إن “االدلة تشمل  

اثبات ادارة هاني بن بريك اغتياالت عدن بدءاً من المحافظ جعفر محمد سعد، ودعاة وائمة المساجد والضباط،  

للقتلة واالرهابيين وكل األدلة معي وكل اصوات هاني بن بريك وهو يسلم الفلوس ”. 

ونصح الشاذلي اإلمارات قائال “عندي كل االدلة والمكالمة مسجلة عندك وانا عارف انها مسجلة عندك،  

ورقمي عندك .. وعندي كل االدلة على هاني بن بريك، واآلن قريباً المحامين األوروبيين سيوصلوه إلى  

يدون ان تخلون مسؤوليتكم اخرجوه من بلدكمالجمعيات الدولية األسبوع القادم بإذن هللا، إذا تر ”. 

وأبدى الشاذلي استعداده إلسماع الخارجية اإلماراتية كل األلة التي تشمل أصوات هاني بن بريك وهو يتفاوض  

مع القتلة على المبالغ المالية وكم دفع مقابل اغتيال محافظ عدن األسبق جعفر محمد سعد وكم دفع على  

كم دفع على اغتيال الشهيد احمد االدريسي وكم دفع لكل االغتياالت، إضافة ألدلة  اغتيال الشيخ الراوي و

 .مصورة بالفيديو، مشيرا الى انه تم تصويره في شقة بمدينة انماء مديرية المنصورة بعدن

  واختتم العميد نصر الشاذلي الذي سبق أن تعرض لتهديدات من عناصر تابعة لالنتقالي التابع لإلمارات بالقتل

س وقياداته بقوله: ”أبلغوا هذا للشيخ هاني بن بريك اللي عامل نفسه شيخ وهو  على خلفية كشفه جرائم المجل 

 .”قاتل وسفاح. تحياتي لكم مع السالمة

ورغم أن الشاذلي لم يشر إلى رد أبوظبي حول ما أبلغهم به بشأن بن بريك، إال أنه ألمح إلى تفاعل أبوظبي  

ما اعتبره مراقبون بأنه إيحاء بتغيير أبوظبي الستراتيجيتها تجاه حلفائها السابقين   مع هذه المطالب، وهو

كافة فصائل االنتقالي  داخل االنتقالي، والتي بدأتها من خالل ضغوطها مؤخًرا إلى تمكين طارق صالح من قيادة 

دون صالحيات في حين  وتحييده من الواجهة السياسية والعسكرية وجعله فقط واجهة أمام الشارع الجنوبي ب

تؤول كل المهام العسكرية واالقتصادية الهامة واإليراداية إلى طارق صالح وشقيقه وقيادات المؤتمر الموالين  

لإلمارات، األمر الذي يشير برمته إلى أن أبوظبي ستحمل كافة جرائمها وانتهاكاتها في المحافظات الجنوبية  

لى األقل ألشخاص داخل االنتقالي لتخرج هي من دائرة االتهام أمام  ضد أبناء الجنوب للمجلس االنتقالي أو ع 

 .المحافل والهيئات الدولية المعنية والمجتمع الدولي 

 

أبوظبي ترمي جبرائمها يف اجلنوب فوق االنتقايل وأول  
 ضحاياها هاني بن بريك 

 

اإلمارات تنقل مليشيا االنتقايل من  
 أبني إىل شبوة عرب البحر 

 



 
 

                 

 

 4صفحه 

 

 

دراسة أعدها المجلس االقتصادي واالجتماعي    نشرت

ثر جائحة كورونا في مجاالت الصحة والعنف  األردني عن أ

 .األسري واالقتصادي في األردن بحسب النوع االجتماعي

وقدمت الدراسة التي ساهمت في تمويل إعدادها هيئة األمم 

المتحدة للمرأة وفريق وطني من الباحثين واألكاديميين  

وبرنامج “احتساب كل امرأة وفتاة”، تحليالً من منظور  

جندري عن آثار فيروس كورونا على الجوانب الصحية  

واالجتماعية واالقتصادية في األردن خالل الفترة الممتدة  

2020بين مارس ومايو عام  . 

للصحفيين األردنيين المهتمين  وتعد هذه الدراسة مهمة 

بشأن الجندر وكيف أثر فيروس كورونا على ضوء القيود  

 .المفروضة لمكافحة انتشاره

وخرجت الدراسة بمعلومات حيث تضمنت مقارنة بين  

وبعدها ورعاية الحوامل   19الخدمات الصحية قبل كوفيد  

العنف  وخدمات الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة ومظاهر 

اإلنجابفي مرحلة  . 

كما ناقشت الدراسة مدى العنف األسري في األردن في ظل 

جائحة كورونا، كما تضمنت الدراسة تحليالً ألثر الوباء على 

االقتصادي وفق النوع االجتماعي )الجندر( وتأثير ذلك على 

مشاريع المرأة االقتصادية ووضعها بسوق العمل  

 .والمشاريع الصغيرة للنساء

 

 

 

لي يقتحمون مطعم  مسلحو اإلنتقا
 في سقطرى ويهددون عماله 

أقدم مسلحون تابعين لالنتقالي في جزيرة سقطرى، على   

 اقتحام مطعم تحت تهديد السالح. 

إن مسلحين تابعين لالنتقالي افتعلوا    وقالت مصادر محلية

فوضى في مطعم شبوة بعاصمة سقطرى حديبو، وقاموا  

جنسيات مختلفة. بترويع الزبائن من بينهم سياح من   

وأوضحت المصادر أن المسلحين هددوا صاحب المطعم  

والعمال باالعتقال وأشهروا السالح عليهم بسبب رفض  

مالكه في دخول المسلحين بطريقة روعت المواطنين  

والسياح , ما دفع المسلحين بإطالق الرصاص وترويع 

 المتواجدين. 

سردهين  وكان مسلحين اعتدوا قبل أيام على أهالي منطقة 

 بسقطرى.

وانتشرت الجماعات المسلحة التابعة لإلنتقالي والتي جاءت  

من الضالع ومن خارج سقطرى والتي تسببت بإشعال 

 الفوضى األمنية. 

  

 

حذر محافظ لحج المعين من قبل حكومة الحوثيين بصنعاء، احمد جريب من مؤامرة تقودها اإلمارات وينفذها  

الستنزاف أبناء الصبيحة ويافع في معارك وصفها بالعبثية في الساحل الغربيطارق عفاش  . 

وقال جريب في تصريح لوكالة سبأ التابعة لحكومة صنعاء أن التآمر اإلماراتي “عمل ممنهج يهدف للزج  

المحافظات  بأبناء محافظة لحج وإفراغها من قوتها البشرية الشابة التي يعول عليها دحر االحتالل من 

الجنوبية”، الفتاً إلى “مساهمة أبناء لحج بشكل فاعل في طرد الغزاة والمحتلين من أرض الجنوب في الثالثين  

م67من نوفمبر عام  . 

وحاول جريب تبسيط المؤامرة التي تجتمع فيها كالً من القوى الدولية التي تهدف لتحقيق مصالحها في جنوب  

وإسرائيل وبريطانية والسعودية واإلمارات، وقال جريب إن مخطط هذه الدول  اليمن ممثلة بالواليات المتحدة 

سيصطدم بالقوة البشرية من أبناء الجنوب وبالتالي فإن التخلص من هذه القوة البشرية هو بزجها في جبهات  

 .القتال الستنزافها ضد قوات الحوثيين 

ن طبيعة الصراع في الجنوب والقوى  تصريحات جريب المثيرة للجدل والتي كشف فيها بعض الحقائق ع 

  ه بأن التحركات اإلماراتية جنوب اليمن تدل أن بريطانيا هيالدولية المنخرطة فيه، تضمنت أيضاً ما قال

 .المخطط األول وأن التنفيذ عبر أدوات إقليمية، في إشارة إلى اإلمارات 

توبر ونوفمبر الذين لم تقرح بنادقهم في  ودعا جريب قبائل الصبيحة ويافع وردفان إلى “انتهاج نهج أحرار أك

دور الغزاة والمحتلين، ووقف القتال في صفوف االحتالل اإلماراتي في كافة  صدور إخوانهم بل في ص

 .”الجبهات، والعودة إلى جادة الصواب باالستفادة من قرار العفو العام وأخطاء السنوات السابقة

مة صنعاء إضافة لتصريحات القيادي الجنوبي الموالي لالنتقالي  ومن تصريحات المسؤول الجنوبي التابع لحكو

هناك اصطفافاً جنوبياً ضد لرفض أي   اء والمتطابقة مع تصريحات جريب، يتبين أن هاني علي سالم البيض

تصعيد عسكري من قبل القوات الجنوبية التابعة لالنتقالي ضد قوات صنعاء أو ضد أي قوات أخرى سواًء في  

لجنوب، خاصة وأن هذا التصعيد لن يحقق أي مكاسب للقضية الجنوبية بقدر ما سيفرغها من  الشمال أو ا

محتواها ويسقطها من مظلومية إلى قضية ثأر وحقد تسقط معها استحقاقات أبناء الجنوب التي ظل الجنوبيون  

2007يقاومون من أجلها منذ انطالق الحراك السلمي الجنوبي في  . 

 

 

 
 
 
  
 
 

 احتجاجات بعدن تطالب برحيل التحالف وحكومة املناصفة 
وقفة احتجاجية رفضا لسياسة التجويع التي تمارسها حكومة    نظم ناشطون وصحفيين وإعالميين في عدن

 .المناصفة

وأكد المشاركون في الوقفة األسبوعية التي نظمتها مجموعة حقوق المواطن بعدن األربعاء في جولة الغزل  

بمديرية الشيخ عثمان؛ أن التحالف وحكومة المناصفة فاقمت من معاناة المواطنين من خالل الجرع  والنسيج  

 .المستمرة وانهيار العملة وارتفاع األسعار

مجموعة حقوق المواطن في بيان صادر عن الوقفة أن حكومة هادي والسلطة المحلية لم تكتفيا    وقالت

 ادة حجم المعاناة بجرع سعرية للمشتقات النفطية أثقلت كاهلبتجاهل معالجة األوضاع بل ساهمتا في زي

 .المواطن وأوقفت حال الناس، حد تعبيرها 

وأشارت إلى أن عدن تتعرض لحالة من التجهيل وتعطيل الدراسة الجامعية وحركة المواطنين داخل المدينة  

 .بسبب االرتفاع الجنوني ألسعار النقل

وعقب الوقفة انطلقت مسيرة راجلة إلى ساحة الشهداء في مديرية المنصورة رددت شعارات ال لسياسة  

 .التجويع واإلذالل, مطالبة برحيل التحالف وحكومة المناصفة

جريب حيذر من خمطط الستنزاف أبناء الصبيحة ويافع مبعارك  
 عبثية يف الساحل الغربي 

 

للصحفيني األردنيني املهتمني بالعنف  
تأثري كورونا على العنف  اجلندري.. دراسة حول  

 والصحة ضد املرأة 
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تتلقاها القوات الجنوبية  على الرغم من حجم الخسائر التي 

ة بالساحل الغربي جنوب الحديدة  في ألوية العمالقة السلفي

من خسائر بشرية فادحة وسقوط عشرات القتلى والجرحى 

يومياً بنيران قوات الحوثي، إال أن التحالف يدفع بناشطين  

ومسؤولين سابقين بحكومة الشرعية إلى التأثير على  

مطالبات لها بوقف التصعيد  العمالقة لعدم االستجابة ألي 

   العسكري.

وفي رسالة وجهها أحد مسؤولي الشرعية السابقين، دعا  

عبدهللا لملس وزير التربية السابق بحكومة هادي مقاتلي  

العمالقة بجبهات القتال جنوب الحديدة إلى إغالق هواتفهم  

ورفض أي ضغوطات إليقاف ما وصفها بـ”تقدماتهم” في  

ة األمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة  إشارة لدعوة بعث

“استوكهولم” إلى وقف التصعيد العسكري في الحديدة  

 لحماية المدنيين. 

 

 

 

البيض يحذر االنتقالي من مخطط  
 الستنزافه بجبهات القتال 

حذر نجل الرئيس السابق علي سالم البيض المجلس   

الستنزاف  االنتقالي الجنوبي التابع لإلمارات من مخطط 

 .قواته في الجنوب بجبهات القتال ضد الحوثيين

وقال هاني علي سالم البيض في تعليقه على لقاء رئيس  

المجلس االنتقالي، عيدروس الزبيدي بسفراء الدول دائمة  

العضوية في مجلس األمن بالرياض أن هناك مخطط دولي  

يهدف الستنزاف المجلس االنتقالي من خالل استثماره  

ً ودفعه ل لواجهة في مواجهة قوات صنعاء شماالً وجنوبا . 

وأضاف البيض في تغريدات على حسابه بتويتر “تحركات  

هذه الدول وتقربها من االنتقالي في هذه الفترة ليس تعاطفاً 

مع الجنوبيين وقضيتهم بل جاء نتيجة لمتغيرات المتسارعة 

على األرض لصالح الحوثيين في ظل عجز مكونات  

 .”الشرعية

شار البيض إلى أن الطرف الوحيد المهيء على األرض  وأ

في الوقت الحالي هو االنتقالي كون المجتمع الدولي لن  

يتدخل فيما وصفه بـ”المستنقع القادم” الفتاً أن إسناد هذه  

 .المهمة ستوكل إلى المجلس 

وقال البيض إن على االنتقالي استغالل الوضع الراهن  

الجنوب وعدم التوغل في الشمال،  لفرض أمر واقع في 

متوقعاً بأنه لن يكون هناك رد فعل دولي كالسابق وسيتم  

غض الطرف عن ذلك، في إشارة إلى إعالن االنتقالي إعادة 

 .تفعيل قرار اإلدارة الذاتية للجنوب بعيداً عن الشرعية 

  

 

تسربت معلومات أن لقاءاً في العاصمة السعودية الرياض جمع بين رئيس المجلس االنتقالي الجنوبي التابع 

عبدالرزاق الهجريارات عيدروس الزبيدي وبين عضو الهيئة العليا لإلصالح ورئيس كتلته البرلمانية  لإلم . 

اللقاء الغريب الذي جمع بين الشخصيتين يكشف حجم تبعية كالً من اإلصالح واالنتقالي ألوليائهما اإلمارات  

مؤخراً بعد قطيعة دامت عدة سنوات وتركيا، اللتين حدث بينهما تقارب . 

جب طيب أردوغان رغم أن  فمؤخراً زار محمد بن زايد ولي العهد اإلماراتي أنقرة والتقى بالرئيس التركي ر

ت لإلخوان  البلدان كانا معاديان لبعضهما البعض بسبب دعم أنقرة لإلخوان المسلمين ومحاربة اإلمارا

 .المسلمين

بالنسبة للمكونات اليمنية، يرى مراقبون إنها تثبت يوماً بعد آخر بأنها ال موقف وال مبدأ لها وأنها مجرد  

أرادت  كيفما تشاء، فمتى تريدها تتصارع مع بعضها البعض تنفذ ومتى ما   أدوات بيد القوى اإلقليمية تحركها

التوفيق فيما بينها تناسى كل طرف وعوده وتهديداته وضجيجه اإلعالمي واتهامه للطرف اآلخر وذهب  

 .صاغراً للقبول بما أملت عليه الدولة التي ترعاه وتتحكم به 

 7/7فالزبيدي على سبيل المثال أجبرته اإلمارات والسعودية على القبول بالتصالح مع طارق صالح ونظام 

وتناسى االنتقالي وعوده للجنوب وشعاراته التي   94أبرز أعداء الجنوب ومنتهك الجنوب منذ حرب صيف 

أن يكون جندياً تابعاً لطارق  رفعها في بداية ظهوره بأنه حامل للقضية الجنوبية وها هو اليوم يقبل بنفسه  

وجيهات من اإلمارات، واليوم أيضاً ها هي التبعية ذاتها تفرض على االنتقالي  صالح بناًء على ما جاءته من ت

أن يقبل صاغراً التصالح مع اإلصالح رغم كل ما فعله الحزب اإلخواني بالمجلس االنتقالي من محاربة وإقصاء  

ومنع للمجلس من إثبات جدارته ووجوده وسيطرته في المناطق التي  وقمع واعتقاالت وهيمنة وسيطرة 

يسيطر عليها واستخدام اإلصالح سلطته في الشرعية لمحاربة االنتقالي اقتصادياً وسياسياً وكل ذلك لمجرد أن  

اإلمارات تقاربت مع تركيا، فأي قوى محلية تلك التي تريد أن تفرض سيطرتها وهيمنتها على الجغرافيا  

شر والثروات في جنوب اليمن وهي التي قبلت على نفسها أن تكون تابعة للخارج تفعل ما تؤمر به بدون  والب

 .نقاش 

 
 
 
 
 
 
 

عسكري يف سقطرى مبشاركة  اإلمارات تستحدث مركز  
 اسرائيلية 

تواصل اإلمارات توسيع احتاللها لجزيرة سقطرى وتنفيذ أجندات خارجية’ حيث أكدت مصادر محلية  

أناإلمارات استحدثت مركزا عسكريا مشتركا مع البحرية اإلسرائيلية في جزيرة عبدالكوري التابعة إداريا  

نديلمحافظة سقطرى اليمنية الواقعة بالمحيط اله . 

خبراء من البحرية اإلسرائيلية وصلوا إلى جزيرة عبدالكوري إلنشاء مركزا عسكريا  وأوضحت المصادر ، أن 

ب المندب، والقرن األفريقيمتقدما للمراقبة البحرية باتجاه مضيق با  . 

ة لمرتبطة  وذكرت المصادر أن خبراء البحرية اإلسرائيلية شرعوا بتركيب أنظمة المراقبة والرادارات الحديث

ا إلى “كلميه” بحسب الصور  بالغواصات التجسسية الصغيرة في جزيرة عبدالكوري، التي تم تغيير اسمه

جوجل  الجوية لخرائط . 

ات المشتركة اإلماراتية  ولفتت المصادر إلى أن مركز المراقبة البحرية في عبدالكوري مرتبط بغرفة العملي

ان”، جنوب غرب سقطرىاإلسرائيلية الواقعة في منطقة “رأس قطين . 

 .وتأتي هذه التحركات العسكرية لإلمارات واالحتالل اإلسرائيلي في سقطرى برضا حكومة هادي واإلنتقالي

حرج ا 
ُ
ي  تقارب أبوظبي وأنقرة ي

ّ
إلصالح واالنتقايل ويعر

 تبعيتهما العمياء 
 

ضغوطات أممية لوقف التصعيد  
باحلديدة والتحالف يدفع حنو جتاهل  

 الضغوطات 
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حذر خبير ومحلل عسكري من انتشار ظاهرة جديدة في عدن  

خاصة والمحافظات الجنوبية عامة والتي تشكل خطراً كبيراً على  

 .الشباب

وقال العميد خالد النسي في تدوينة له على موقع”تويتر”هناك  

عدن إلى جانب كثير من   ب وخاصةكارثة تهدد أبناء الجنو

 .الكوارث التي أصبحوا يوجهونها ليل نهار

ولفتالنسي إلى أن هذه الكارثة هي انتشار المخدرات والمنشطات  

 .التي تستهدف األطفال والشباب استهداف ممنهج

سي االسر إلى متابعة أبناءها الذين تهددهم هذه  ودعا الن

 .الظاهرة

وانتشرت عمليات االختطافات والقتل والسرقة واالغتصابات 

النتقالي  جراء انتشار المخدرات وسط اتهامات لمسؤولي في ا

 .بالتورط في ترويج المخدرات 

 

 

 

 

 

اإلنتقالي يواصل اإلخفاء  
 القسري لشباب عدن 

اعتقال وإخفاء المئات من المواطنين في  تواصل قرات اإلنتقالي 

في عدن وتمارس مختلف اساليب التعذيب  7سجونها السري

 .بينها القتل واالغتصاب 

الحقوقي انيس الشريك أكد أن الشاب ماجد مختار إسحاق الذي 

منذ أربعة أشهر يتواجد في اعتقله االنتقالي والمخفي قسراً 

 .”سجن سيئ السمعة “سجن قاعة وضاح

وأوضح الشريك أنه تم اعتقاله من أمام صيدلية الصانبي المعال  

من قبل القيادي والمشرف على سجن قاعة وضاح والمشرف 

 ” على المداهمات “سامر جندب 

ولفت الشريك إلى أن أربعة أشهر من اإلخفاء القسري يحرم 

ماجد مختار من التواصل مع اسرته وتحرم أسرة مختار من  

معرفة مصيرهالتواصل مع إبنها و . 

وأشار إلى أن االنتقالي يرفض اإلعتراف عن تواجده لديهم في  

 .سجن قاعة وضاح/جولدمور

 

 

في ظل التحرك العسكري المكثف لإلنتقالي للعودة إلى محافظة شبوه النفطية الخاضعة لسيطرة اإلصالح   

عسكرية جديدة إلى المحافظة لمواجهة وإنساء غرف عمليات عسكرية في المحافظة, دفع اإلصالح بتعزيزات  

 .تلك التحركات التي يجريها األول

آلية ومدرعة   25مشاة” التابع لإلنتقالي علي الخضر محمد، أكد أن أكثر من   30رئيس عمليات “اللواء 

 .عسكرية تابعة لإلصالح وصلت إلى عتق عاصمة شبوة

رق الصعيد ومعسكر القوات الخاصة، ومبنى  وأوضح الخضر أن اإلصالح وزع التعزيزات العسكرية على مف

 .اإلذاعة 

كما اتهم الخضر , سلطات اإلصالح بممارسة الفساد واإلضرار بالتنمية المحلية بمحافظة شبوة وبمصالح  

 .المواطنين 

وتفيد المعلومات بأن اإلمارات كلفت القيادي في اإلنتقالي عوض العولقي بتجنيد آالف المواطنين تحت مسمى  

وطنية إٍلسقاط اإلصالح عسكريا في شبوه وحضرموتمقاومة  . 

 . كما تفيد المعلومات بأن اإلنتقالي بدأ بإنشاء غرفة عمليات عسكرية خاصة في األوضاع في المحافظة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هل جنحت زيارة غروندبريغ للقاهرة لطلب وساطتها 

القاهرة بدون نتائج ملموسة على أرض الواقعانتهت زيارة المبعوث األممي إلى اليمن للعاصمة المصرية  . 

وكحال زيارات المبعوث إلى طهران والرياض وعدن لم تقدم زيارته للقاهرة أي جديد، حيث التقى هانس  

غروندبرغ بوزير الخارجية المصري سامح شكري واألمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط  

سبة لمنطقةمية استقرار اليمن بالنوناقشوا أه . 

وبدا من الواضح أن المبعوث األممي أراد دفع القاهرة لتفعيل وساطتها علها تستطيع التأثير على صانعي  

دفع طهران لتفعيل الدور ذاته القرار السياسي في صنعاء بعد فشله في . 

مزيد من  وناقش المبعوث مع المسؤولين المصريين أهمية المسؤولية المشتركة لدول المنطقة في تجنب ال

 .التصعيد في اليمن، في إشارة لمصر لدفعها لتفعيل دورها كوسيط لدى صنعاء

وكان المبعوث األممي قد التقى في القاهرة بعدد من الموالين للتحالف السعودي المقيمين في القاهرة من بينهم  

ان البركانيبرلمانيين وعلى رأسهم رئيس برلمان الشرعية سلط . 

يمنيين الذين التقاهم بالقاهرة ضرورة خفض تصعيد العنف والتركيز على أثر التدهور غروندبيرغ طرح على ال

االقتصادي على حياة المدنيين وكذا طرق بدء حوار سياسي جامع يضع طلبات األطراف في سياق أجندة يمنية  

 .أوسع تتضمن أولويات سياسية واقتصادية وأمنية

دي إلى حل مستدام ويجب أن يكون هناك تركيز بشكل متساٍو على  وأشار غروندبيرغ أن الحلول الجزئية لن تؤ

المدى المطلوبة من أجل  األولويات العاجلة الرامية لتخفيف أثر الحرب على المدنيين وعلى القضايا طويلة  

 .التوصل إلى حل مستدام وعادل للنزاع، حسب تعبيره

 

 

حزب اإلصالح يستعد ملواجهة شاملة مع اإلنتقايل يف  
 شبوة 

 

 املخدرات تهدد حياة الناس يف عدن 
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كشفت مصادر مطلعة عن وصول باخرة إماراتية محملة بمعدات  

عسكرية ثقيلة تم تفريغها بجزيرة عبد الكوري بأرخبيل سقطرى 

 .على البحر العربي

وأضافت المصادر أن اإلمارات تؤسس إلنشاء قاعدة عسكرية 

جديدة في الجزيرة المسيطر عليها من قبل مليشيا المجلس 

االنتقالي الجنوبي التابعة لإلمارات، مؤكدة أن إسرائيل هي من  

تشرف بشكل مباشر على إنشاء القاعدة العسكرية بالجزيرة 

 .األهم ضمن األرخبيل

يرة التي تسعى اإلمارات إلنشاء قاعدة الجدير بالذكر أن الجز

عسكرية جديدة عليها بإشراف إسرائيلي من أهم جزر األرخبيل 

قطاعات نفطية 6الحتوائها على  . 

كما كشفت المصادر أيضاً أن الدور اإلسرائيلي متمثل في  

ة إلى أن الخبراء اإلشراف على إنشاء القاعدة العسكرية، مشير

إنشاء القاعدة يجري نقلهم إلى   اإلسرائيليين المشرفين على

جزيرة سقطرى ومنها يتم نقلهم عبر مروحيات إلى جزيرة عبد  

 .الكوري

 

 

 

 

جرعة المشتقات النفطية ترفع تعرفة  
 المواصالت بعدن 

تسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في عدن بارتفاع أجرة  

 ..المواصالت والتنقل بين مديرياتها

المواطنون أن أجرة سيارات النقل )الباصات( من مديرية وقال 

 500لاير ارتفاعاً من  800الشيخ عثمان إلى كريتر بلغت 

 .لاير 

وحمل المواطنون محافظ عدن “أحمد حامد لملس” مسؤولية 

تلك االرتفاعات في أسعار الوقود وانعكاساتها السلبية على 

 .تعرفة النقل

د جرعة نفطية جديدة أوصلت وجاءت ارتفاعات أجرة النقل بع

ما أدى   ألف لاير، 23لتراً إلى  20سعر الصفيحة البنزين سعة  

إلى مضاعفة معاناة المواطنين بشكل كبير في ظل انهيار العملة 

المحلية وانقطاع المرتبات في سيطرة التحالف واإلنتقالي  

 . وحكومة هادي

 300 من -نوفمبر الجاري 6في - وكانت تكاليف النقل ارتفعت 

لاير بعد إعالن الجرعة الجديدة للمشتقات   500لاير إلى 

النفطية في عدن، فيما بلغت أجرة التنقل من جولة إلى أخرى 

لاير 100لاير بعد أن كانت سابقاً بـ 200 . 

 

ال تزال أسعار الصرف في المحافظات الجنوبية مرتفعة بشكل كبير ولم تتمكن حكومة المناصفة التي  

دالملك الموصوف بكونه سكرتير الحاكم الفعلي للجنوب محمد آل جابر السفير السعودي  يقودها معين عب

 .لدى الشرعية

ويتساءل الشارع الجنوبي: كيف يمكن لهذه الحكومة أن تكون سبباً في تخفيض سعر صرف العمالت  

األجنبية أمام اللاير اليمني بمناطق سيطرة الشرعية جنوب وشرق اليمن في الوقت الذي ينهب فيه من  

المحافظات    يفترض بهم تصحيح الوضع االقتصادي الدوالرات بمئات اآلالف يومياً من السوق اليمني في

 .الجنوبية وتهريبها للخارج عبر حقائبهم الدبلوماسية وعلى رأسهم رئيس حكومة هادي، معين عبدالملك

الخميس الماضي كشف الصحفي الجنوبي صالح الحنشي عن قيام معين عبدالملك بتهريب ماليين  

 .الدوالرات إلى الخارج عن طريق أنيس باحارثة مدير مكتبه 

ور على حسابه بالفيس بوك أن باحارثة غادر عدن األربعاء الماضي إلى القاهرة،  وقال الحنشي في منش

وأن أمن مطار عدن عثر على مليون دوالر أمريكي بحوزة باحارثة في حقيبته وأنه تم تأخيره في المطار  

 .ثم السماح له بالمغادرة باتصال من قيادات في االنتقالي

 ً  في مطار القاهرة وبعد التواصل من قبل مكتب رئيس حكومة  كما أكد الحنشي أن باحارثه احتجز أيضا

 .هادي تم إخالء سبيله

وكان الحنشي قد كشف بسلسلة منشورات سابقة عن وثائق رسمية من إحدى مؤسسات حكومة معين  

 .ذاتها تثبت تورطه بصفقات فساد جنى منها مليارات الرياالت

زي للرقابة والمحاسبة عملية فساد كبيرة في البنك  حيث كشفت الوثائق التابعة لتقرير الجهاز المرك

مليارات لاير عن طريق عملية بيع   8ا معين عبدالملك حيث جنى من هذه العملية المركزي متورط فيه

وشراء عمالت أجنبية بين البنك المركزي بعدن من جهة والبنك الكريمي وبنك التضامن اإلسالمي الدولي  

 .من جهة مقابلة

تكشف أن مسؤولي حكومة هادي يستغلون سلطتهم ومناصبهم للتالعب بسعر الصرف لرفعه  تلك الوثائق 

بما سيؤول عليه    فتهم المسبقةوتخفيضه حسب ما يشاؤون للقيام بعمليات بيع وشراء للعمالت بحسب معر

  الوضع بعد عمليات البيع والشراء وحققوا من خالل تلك العمليات أرباحاً هائلة من فارق سعر الصرف 

  .الذي يكتسبوه في غضون لحظات فقط

أي أن مسؤولي الشرعية ومعهم مجموعة من التجار والصرافين يقومون بخفض سعر الصرف قليالً لدفع  

المواطنين وصغار التجار للقيام ببيع ما لديهم من عمالت أجنبية من خاللهم خديعتهم بأن الصرف سينزل  

فين بجمع ما تم  أكثر فيسارعون للبيع لتفادي أي خسارة ثم يقوم مسؤولو الشرعية ومن معهم من صرا

ت األجنبية وبعد ذلك بيوم واحد يرتفع سعر الصرف من جديد ليضخ مسؤولو الشرعية  شراؤه من العمال

ما جنوه من أوراق نقدية أجنبية للسوق لبيعها بسعر الصرف المرتفع وهكذا يحققون أرباحاً خيالية من  

وتتكرر باستمرار حتى وصل سعر   جيوب البسطاء من المواطنين وصغار التجار، وهكذا تستمر العملية

للشراء 1520رياالً للبيع و 1535الصرف اليوم إلى  . 

 

 

التي صادرتها    سرقة الدوالر.. فضيحة حقيبة معني عبدامللك 
  السلطات املصرية مبطار القاهرة

 

قاعدة إماراتية جديدة بإحدى جزر سقطرى  
 بإشراف إسرائيلي مباشر 
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االثنين جريمة جنائية    شهدت مديرية تُبن بمحافظة لحج

 .بشعة أثارت الرعب والخوف في أوساط المواطنين 

وقالت مصادر محلية أن خالفات أسرية نشبت بين الشاب  

 25شيخان” )عاماً( وشقيقه “طالب   23“محمد شيخان” )

عاماً(، في قرية لسلوم، تطورت إلى درجة جعلت األول يقوم 

بطعن الثاني في صدره باستخدام السالح األبيض )السكين(،  

ما أدى إلى مقتل طالب شيخان الذي تم إسعافه إلى أحد  

 .المستشفيات إال أنه فارق الحياة متأثراً بجراحه

رات في أوساط وأرجع محللون تلك الجرائم إلى انتشار المخد

المواطنين، باإلضافة إلى ارتفاع معدل البطالة وضيق  

المعيشة التي تدفع المواطنين إلى ارتكاب مثل تلك الجرائم  

 .الجنائية الجسيمة

وتنتشر الجرائم الجنائية واالنتحارات واالغتياالت وغيرها  

من الجرائم في ظل سيطرة اإلنتقالي واإلصالح والتي ساعد 

ني في تصاعدهااالنفالت األم . 

 

 

 

 

 

شبوة .. هجوم مسلح يستهدف منزل  
 رئيس انتقايل ميفعة 

شن مسلحون مجهولون هجوما مسلحا على منزل قيادي في  

 .االنتقالي الجنوبي اليوم األثنين في محافظة شبوة

وقالت مصادر محلية أن منزل رئيس فرع االنتقالي الموالي 

هادي باديان،  لإلمارات في مديرية ميفعة شبوة صالح 

بمدينة عزان، تعرض إلطالق نار كثيف من قبل مسلحين  

 .مجهولين

وأوضحت المصادر أن المسلحين هاجموا منزل باديان أثناء 

ر  تواجد أسرة القيادي باديان داخل المنزل، ثم الذوا بالفرا

 .وتعرض المنزل للدمار

وكان القيادي في االنتقالي باديان تعرض لالعتقال لمدة  

، من قبل القوات الخاصة التابعة لحزب اإلصالح في  أسبوع 

منتصف سبتمبر الماضي خالل مشاركته بتظاهرات ضد  

 .اإلصالح

ويتهم اإلنتقالي الموالي لإلمارات , اإلصالح باستهداف  

 .كوادره وتصفيتهم في شبوة والمحافظات الجنوبية

 

 

 

داخلية هادي ومدير أمن عدن الرامية لسحب البساط أمنياً  تحاول اإلمارات قطع الطريق على تحركات وزير  

 .من تحت سيطرة المجلس االنتقالي الجنوبي

ويستغل اللواء إبراهيم حيدان االنتهاكات التي يرتكبها قيادات االنتقالي الجنوبي التابعة لإلمارات ضد أبناء  

بسط عليها وعلى أراضي وأمالك  دن من نهب ألراضي المواطنين وال المحافظات الجنوبية خاصة أبناء ع

 .الدولة واألوقاف العامة

ودفع حيدان بمدير أمن عدن مطهر الشعيبي للتصعيد األمني ضد قيادات االنتقالي األمنية المسيطرة على  

مراكز الشرطة وبعض المنشآت األمنية بعدن وتستغل سلطتها لنهب األموال العامة والخاصة، ففي آخر لقاء  

دعا الرجل إلى تصفية مراكز الشرطة في عدن ممن أسماهم بالبالطجة والنصابينلمدير أمن عدن،  . 

وأكد الشعيبي أن بعض المسؤولين والعناصر في أقسام الشرطة بالطجة ونصابين ولصوص وإرهابيين ويجب  

 .إزالتهم، مؤكداً بأن الناس سابقاً كانت تأمن على نفسها في أقسام الشرطة وهو ما ال يحدث اليوم

كداً أيضاً أنه كان قبل تعيينه مديراً ألمن عدن يخاف من دخول مركز شرطة في عدنمؤ . 

وبناًء على تصعيد الحراك األمني من قبل حكومة المناصفة التي يهيمن عليها اإلصالح، حاول االنتقالي قطع 

لشعيبي القائم  الطريق أمام الشعيبي وحيدان، من خالل االجتماع الذي عقده في اليوم التالي لتصريحات ا

 .بأعمال رئاسة المجلس التابع لإلمارات اللواء احمد بن بريك بالقيادات العسكرية واألمنية لالنتقالي 

وفي اللقاء تحدث بن بريك عن ما وصفها بـ”الممارسات والسلوكيات الخاطئة التي تبدر من قبل بعض  

لالنتقالي من ألوية العمالقة الجنوبية التي   لمواليةالعسكريين واألمنيين” في إشارة إلى انتهاكات القوات ا 

أسرى من قوات الحوثيين قبل انسحابها من أطراف   10تقاتل في الساحل الغربي والتي أقدمت على إعدام 

 .محافظة الحديدة

أسماها “االنتصارات التي حققتها قوات العمالقة الجنوبية    وكان بن بريك قد تحدث خالل االجتماع عن ما

تطرق لالنتهاكات األمنية لمليشيا االنتقالي ملمحاً   الساحل الغربي خالل األيام الماضية”، كما والمشتركة بجبهة

لعمليات السطو والنهب لألراضي في كل من عدن ولحج والتي قال إنها ممارسات يجب اتخاذ إجراءات قانونية  

 .والزمة وصارمة ضدها

 

 
 
 
 

 بن بريك قيد االعتقال يف أبوظبي 
اعتقلت السلطات اإلماراتية نائب رئيس المجلس االنتقالي الجنوبي التابع لها، هاني بن بريك، والذي تناقلت  

وسائل إعالم محلية نقالً عن مغردين إماراتيين بأن بن بريك موقوف رسمياً من قبل سلطات أبوظبي بعد  

 .اتهامه بتهم فساد واختالس أمواالً إماراتية

االنتقالي بن بريك من مدة طويلة حيث يقيم الرجل في اإلمارات منذ أكثر من عام، لكن األنباء  ولم يظهر نائب  

ع ون الرجل قد خضانقطعت عنه منذ عدة أشهر مؤخراً األمر الذي سمح بظهور إشاعات بإمكانية أن يك

لشرعية في  لإلقامة الجبرية من قبل اإلمارات على غرار فرض الرياض لإلقامة الجبرية على قيادات ا

 .السعودية

وفي تغريدة ألحد ناشطي اإلمارات ويدعى منصور خلفان، ذكر الناشط اإلماراتي أن هاني بن بريك أن النيابة  

العامة في أبوظبي تحفظ على المدعو هاني بن بريك وتأمر باحتجازه على ذمة التحقيق بتهمة اختالس أموال 

عقارات في القاهرة وأندونيسيا ومشاريع تجارية أخرى  مخصصة للمرضى وأن تلك األموال استغلها بشراء . 

ومن غير المستبعد أن تقدم اإلمارات على اعتقال أو تصفية القيادات البارزة الموالية لها في جنوب اليمن  

وتقديمهم كبش فداء لصالح تحقيق مصالح أخرى وجديدة لإلمارات باستخدام شخصيات وأدوات جديدة تسمح  

سيع نفوذها وسيطرتها على الجنوبلها باستمرار تو . 

 

سحب البساط األمني بعدن.. االنتقايل حياول قطع الطريق على  
  الشعيبي وحيدان 

 

انتشار اخلالفات وجرائم القتل يف  
 حلج 
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شهدت محافظة شبوة االثنين جرعة جديدة في أسعار  

 . المشتقات النفطية هي الثانية خالل أسبوع

لاير   1250وقال مواطنون أن سعر لتر البنزين ارتفع إلى 

ألف لاير يمني  25لتراً”  20، حيث بلغ سعر الدبة سعة “  . 

واتهم حقوقيون أن حكومة المناصفة تضاعف معاناة  

تمرار سياسة التجويع ورفع سعر المواطنين من خالل اس

 .الوقود

اعتبرت المصادر الجرعة الجديدة تنكيالً بالمواطنين وتأزيماً 

للواقع المعيشي للسكان من قِبل السلطة المحلية بقيادة  

 .”“محمد صالح بن عديو

 17وكانت أسعار المشتقات النفطية ارتفعت األربعاء 

حد، ليقفز سعر  لاير للتر الوا 1200نوفمبر الجاري بواقع 

ألف لاير  24لتراً إلى  20صفيحة البنزين سعة  . 

أكتوبر الماضي أقرت حكومة المناصفة جرعة   11وفي 

لاير للتر الواحد من البنزين   900حيث ارتفع سعر اللبواقع 

ألف لاير  18لتراً إلى  20والديزل ليصل سعر الصفيحة   . 

 

 

 

 

 باعوم يبعث رسالة تهديد لإلنتقالي 

بعث القيادي في الحراك حسن باعوم رسالة تهديد لإلنتقالي   

الموالي لإلنتقالي بعد أكثر من شهرين من منعه دخول  

 .المكال

ودعا حسن باعوم رئيس المجلس األعلى للحراك الجنوبي 

نوفمبر بالمكال  30في   أنصاره لالحتشاد ضد اإلنتقالي . 

المكال بالقوة    استعداد الحراك دخول ويؤكد تصريح باعوم

نوفمبر القادم تزامنا مع ذكرى إجالء اخر جندي   30في 

 .بريطاني من عدن

حسن باعوم    وكان اإلنتقالي الموالي لإلمارات قد منع

 .الشهر الماضي من دخول المكال برفقة موكبه المسلح

واستقدمت السعودية حسن باعوم من عمان الى المكال  

ن جديد يواجه االنتقالي الجنوبي الموالي  لخلق مكو

لإلمارات. ومع تصاعد االنتهاكات التي طالت قيادات  

محسوبة على الحراك الثوري من قبل االنتقالي وفشل تيار  

باعوم في فرض حضوره في الشارع الجنوبي , زاد العداء  

بين االنتقالي وباعوم فاستغلت الرياض ذلك لتعيد انتاج  

سعودي باعوم بدعم مالي . 

  

أعلن فرع اتحاد نساء اليمن بساحل حضرموت تأيده لمطالب النقابات والمكونات السياسية الرافضة للجرعة  

 .التي فرضتها شركة النفط في أسعار الوقود في المحافظة

ت  وقال االتحاد في بيان صادر عن اجتماع لهيئته اإلدارية األحد بمدينة المكال أنه يؤيد مواقف اتحاد نقابا 

التي تطالب بإيجاد حلول سريعة لألزمة   حضرموت ونقابة هيئة التدريس بجامعة حضرموت والكيانات األخرى

 .الراهنة 

االتحاد في البيان إلى االرتفاع الجنوني في أسعار المشتقات النفطية والذي انعكس سلباً على حياة    ولفت

صالت، ما تسبب في حرمان الكثير من الطالب من  المواطنين وأدى إلى زيادة أسعار المواد الغذائية والموا 

 .مواصلة التعليم

كما حذر بيان اتحاد نساء اليمن من انتشار العديد من الظواهر التي وصفها بـ “الخطيرة” على المجتمع  

 .الحضرمي والتي تهدد السلم المجتمعي في حضرموت تبعاً لإلجراءات التي تتخذها السلطات في المحافظة

ة أعضاء هيئة التدريس بجامعة حضرموت، أعلنت أواخر أكتوبر الماضي إيقاف العملية التعليمية  وكانت نقاب

 .في كليات الجامعة، تنديداً بارتفاع أجرة النقل , متهمة التحالف وحكومة المناصفة بنهب ثروات المحافظة

رين لتراً من البنزين إلى  سعر الصفيحة العش  أكتوبر الماضي  24وكانت شركة النفط فرع المحافظة أقرت في 

لاير، وقد وصلت حالياً أسعار البنزين الرسمية إلى   17000لاير، بينما وصلت الصفيحة الديزل إلى  18000

ألف لاير  24 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

موظفو التعليم الفني حبضرموت حيتجون رفضًا لسياسة التجويع  
 وارتفاع األٍسعار 

نظم موظفو وعمال مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت ، ومدراء ومعلمي وطالب  

التابعة للمكتب وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم  المعاهد المهنية والتقنية . 

لمعاهد ،  بيان أقرت خالله على تعليق العمل والعملية التعليمية والتدريبية با أصدرت  وكانت اللجان النقابية

والنظر إليه وإلى  والذي تجاوز األسبوعين وعدم تجاوب السلطة المحلية بالمحافظة لهذا القطاع من التعليم 

 .معاناته

وأعلنت النقابة تصعيدها بوقفه احتجاجيه أمام مقر مكتب الوزارة وأمام كل معهد حتى تستشعر السلطة  

في الوضع الراهن ووضع الحلول   عاقدين التعليم الفنيبالمعاناة التي يعاني منها طالب ومعلمي وموظفي ومت

 . لجميع مطالبهم

وطالب المحتجون بوضع الحلول الالزمة التي تمكن الطالب و الموظفين والمعلمين من الوصول إلى مقر  

عملهم ومعاهدهم بتكلفة تتناسب مع مقدرتهم المالية وإقرار وصرف العالوات السنوية بأثر رجعي والمتوقفة  

م وإطالق التسويات الوظيفية لجميع الموظفين وصرف مايترتب عليها من مستحقات مالية  2014عام من 

وصرف عالوة غالء معيشة ورفع هيكل األجور والمرتبات ورفع مرتبات المتعاقدين وتثبيثهم في الوظيفة  

 . وتصحيح وضع المتقاعدين وتوقيف استقطاع ضريبة كسب العمل وإضافتها في رتب الموظف

 .وأكد المحتجون أنهم مستمرون في وقفاتهم االحتجاجية حتى تحقيق كافة مطالبهم . مطالبين بمحاسبة الفسدة

 

 

 احتاد نساء حضرموت يؤيد االحتجاجات الشعبية ضد حكومة املناصفة 
 

سلطات بن عديو تفرض جرعة ثانية يف  
 املشتقات النفطية 
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شن الصحفي فتحي بن لزرق هجوما الذعا على القيادات  

األمنية التابعة لإلنتقالي عقب تصريح لقائد الحزام األمني  

الربيعي يعترف باالنفالت األمني وتورط قيادات المجلس في  

 .نهب األراضي في عدن

وقال بن لزرق في منشور عبر صفحته الشخصية بفيس  

بوك: لم تفاجئني التصريحات التي اطلقها مدير أمن عدن  

وقائد الحزام في المحافظة حول فوضوية المشهد األمني  

ولصوصيته. تحدثنا منذ سنوات وقلنا ان الواقع األمني في  

 .عدن ال يمت حتى لشكل عصابة مهترئة

ريق التي مضينا عليها  وأضاف بن لزرف : ذات الط

يسيرون عليها اليوم والقول الذي قلناه قبل سنوات  

وأغضبهم هو ذات القول الذي يرددونه في اجتماعاتهم  

 .الرسمية

ولفت بن لزرف إلى أن ثمة حقيقة واحدة في عدن ال تقبل  

ات )ٌغثاء( النقاش وال الجدال ،هذا الكم و الضخم من القياد

طريق ولن يكون سبباً في  ولن يزيح حجر واحدة عن ال 

 .إستقرار أي وضع أو نجاح أي منظومة

وتابع قوله لن ينقذ “عدن” إال الدولة وحضورها  

ذلك قيادي يجوب األراضي حامال علم   ومؤسساتها ودون

الجنوب يسرق ويبطش ويشيّد السجون ويزج باألبرياء  

 .فيها

آالف   7اإلمارات تقتلع قرابة 
شجرة دم األخوين في  

 سقطرى

تساقطت اآلالف من أشجار دم األخوين بشكل مفاجئ في   

محمية دكسم وسط جزيرة سقطرى الخاضعة للقوات  

 .اإلماراتية

وقال ناشطون من أبناء جزيرة سقطرى على مواقع  

التواصل االجتماعي، “إن أشجار دم األخوين الفريدة عالميا 

كم في منطقة دكسم تساقط منها   2المتواجدة على مسافة 

آالف شجرة من جذورها خالل الخمس السنوات   7قرابة 

الماضية، بعد انشاء اإلمارات محطة كهربائية ومصانع  

عليب األسماك بالمنطقةاستثمارية لت ”. 

وأوضحوا أن الكنز الطبيعي والقيمة العالمية لجزيرة  

سقطرى، أصبحت مهددة باالنقراض، نتيجة العبث الذي  

منذ أن سيطرت قواتها على الجزيرة    تمارسه االمارات

تحت يافطة اإلنسانية عن طريق “مؤسسة خليفة” خالل  

م2016العام  . 

شجار دم األخوين بالكارثة  واعتبر الناشطون أن تساقط أ 

والجريمة الممنهجة غير المسبوقة بحق المحمية، دون  

الكشف عن األسباب العلمية التي تقف خلف التساقط  

 .المفاجئ لألشجار

 

يتعرض الجنوبيين لمقتله كبيرة في جبهات الشمال ، ووفقاً لمصادر عسكرية فأن ابناء الجنوب الذين   

يتعرضون لمحرقة حقيقة في الساحل الغربي منذ ايام ، ووفقاُ للمصدر فأن    يقاتلون في صفوف االمارات

قتيل وجريح ، ووفقا للمصادر فقد بلغ  350خسائر الوية العمالقة الجنوبية خالل اليومين الماضييه تجاوز 

  قتيل سقطوا في مواجهات 30قتيل منهم  70إجمالي القتلى الجنوبيين في معارك الساحل الغربي اكثر من 

اخرين سقطوا في مواجهات مديرية موزع ، كما بلغ إجمالي الجرجى   40مديرية حيس جنوب الحديدة و

جريح منهم  270الجنوبيين   

جريح اصيبوا خالل مواجهات مديرية موزع غرب تعز   70جريح اصيبوا في مواجهات مديرية حيس و 200

 خالل اليومين الماضيين 

يها ذلك نتيجة استهدفها من قبل الحوثيين بصواريخ حراريه في  واشار إلى أحتراق عشرات االطقم بمن ف

مابين قتيل   70جبهة حيس ، وتفيد المعلومات إلى ات حصيلة خسائر اللواء الرابع عمالقة بلغت اكثر من

 .وجريح جنوبي ، ومن بين الجرحى القيادي الجنوبي ، نزار الوجيه قائد اللواء الرابع عمالقه

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

االنتقايل يعرتف بانتهاكات مليشياته العسكرية ضد أبناء  
 اجلنوب واألسرى 

في اعتراف صريح من قيادة المجلس االنتقالي الجنوبي التابع لإلمارات باالنتهاكات التي ترتكبها مليشيا  

المجلس العسكرية ضد أبناء المحافظات الجنوبية وضد األسرى من مقاتلي قوات الحوثي، دان المجلس  

نتقالي في اجتماعه الذي عقد اليوم برئاسة القائم بأعمال رئيس المجلس اللواء أحمد بن بريك ما أسماها  اال

“الممارسات والسلوكيات الخاطئة التي تبدر من قبل بعض العسكريين واألمنيين”، في إشارة إلى انتهاكات  

في الساحل الغربي والتي أقدمت على إعدام  القوات الموالية لالنتقالي من ألوية العمالقة الجنوبية التي تقاتل 

أسرى من قوات الحوثيين قبل انسحابها من أطراف محافظة الحديدة 10 . 

وكان بن بريك قد تحدث خالل االجتماع الذي رأسه مع القيادات العسكرية واألمنية التابعة لالنتقالي عن ما  

بجبهة الساحل الغربي خالل األيام الماضيةلمشتركة أسماها “االنتصارات التي حققتها قوات العمالقة وا ”. 

وعن االنتهاكات األمنية لمليشيا االنتقالي ضد أبناء الجنوب خاصة أبناء عدن من سلب ونهب األراضي  

والبسط على أمالك الدولة وأمالك المواطنين في عدن ولحج ، قال بن بريك إن تلك الممارسات يجب اتخاذ  

والصارمة ضدها وضد تلك السلوكيات التي قال إنها تسيء لسمعة قوات االنتقالي  اإلجراءات القانونية الالزمة 

 .وصورتها أمام الرأي المجتمعي

الجدير بالذكر أن االنتهاكات التي يرتكبها قيادات االنتقالي العسكرية واألمنية ال تقابل بأي اعتراض أو  

ادات أو أفراد االنتقالي من مرتكبي االنتهاكات  أي من قيإجراءات فعلية على أرض الواقع، إذ لم يتم محاسبة 

 .ضد أبناء عدن أو ضد خصومهم السياسيين والعسكريين من القوى األخرى شمالية أو جنوبية

 

 

أبناء اجلنوب يتعرضون ملقتلة كربى يف جبهات جنوب  
 . احلديدة وغرب تعز

 

بن لزرق يشن هجومًا الذعًا على  
 قيادات احلزام األمني بعدن 
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اعترف القيادي في المجلس االنتقالي بتورط قيادات أمنية  

 .تابعة للمجلس في نهب األراضي بمدينة عدن

قائد   –وانتقد جالل الربيعي نائب قائد قوات الحزام األمني  

الحزام في عدن خالل لقاء مع مسؤولين أمنيين  

بالممارسات التي وصفها بـ”الخاطئة” التي تقوم بها   األحد

 .قيادات أمنية لنهب األراضي

وأوضح الربيعي إن بعض القيادات تقوم بعمليات ضبط  

تيالء على نصف األراضي ناهبي األراضي لكنها تقوم باالس . 

وكانت منطقة بير فضل في مديرية دار سعد مطلع أغسطس  

الماضي اشتباكات بين مجاميع مسلحة على أطقم يقودها  

اكرم الربيعي المقرب من قائد حزام عدن جالل الربيعي  

وقوات يقودها قائد طوارئ عدن محمد حسين الخيلي على  

 .خلفية نهب أراضي المواطنين 

وتشهد عدن عمليات نهب لألراضي منذ ست ستوات وسط 

 .تورط قيادات أمنية تابعة لإلنتقالي في نهبها

 

 

 

 

 

 

مدير أمن عدن يصف قادة  
اإلنتقالي باإلرهابيين ويطالب  
 بإقالتهم من أقسام الشرطة 

في إطار الترتيبات إلعادة المؤتمر إلى الواجهة، وبالتزامن  

مع بدء طارق صالح إعادة هيكلة فصائل االنتقالي في عدن  

للسيطرة عليها، دعا مدير أمن عدن بإقالة رؤساء أقسام  

 .شرطة عدن الموالين لإلنتقالي

وقال مطهر الشعيبي:” إن بالطجة ومطلوبين وإرهابيين  

م الشرطة” في إشارة إلى قادة  صاروا جنودا في أقسا 

 .اإلنتقالي في أقسام الشرطة

وأوضح الشعيبي أن أقسام الشرطة بعد بحاجة لتطهير  

 .”ويجب إزالة من بداخل األقسام “والحزام األمني

ولفت الشعيبي أحد الموالين للمؤتمر بالقول:”ال يجب أن  

 . ”النطبطب عليهم والترحيب بهم كالم مرفوض

 

 

  

صحيفة “وول ستريت جورنال” األمريكية إن السعودية تعيد تقييم استراتيجيتها الداخلية في اليمن التي  قالت  

وتقود تحالفاً ضد البلد األفقر في العالم بمعية اإلمارات 2015تشن عليها حرباً منذ مارس   . 

يتها في اليمن، حيث  ونقلت الصحيفة عن شخصيات مطلعة أن السعودية أطلقت إعادة تقييم داخلية الستراتيج 

 .يفترض أن تنتهي عملية التقييم نهاية نوفمبر الجاري

وكشفت الصحيفة عن طلب سعودي من الرئيس األمريكي جوزيف بايدن طلبت منه تقديم دعم استخباراتي  

وعسكري الستهداف مواقع تستخدمها قوات صنعاء إلطالق طائرات مسيرة وصواريخ باليستية على أهداف  

ديةداخل السعو . 

تقول وول ستريت جورنال إن إدارة بايدن وافقت على أكثر من مليار دوالر من المبيعات العسكرية للسعودية من  

جو، وخدمة المروحيات الهجومية السعودية، غير أن الصحيفة أضافت أن “هناك القليل من   –صواريخ جو 

ي تنفيذ هجمات استهداف للحوثيين داخل المؤشرات على أن بايدن مستعد لتغيير المسار لمساعدة السعودية ف

التدخل العسكري المباشر في اليمن وطلبت من بايدن التوجيه  اليمن”، ما يعني أن الرياض طلبت من واشنطن 

بتنفيذ ضربات جوية أمريكية مباشرة على أهداف ضد قوات صنعاء داخل اليمن وهو ما لم توافق عليه إدارة  

أن واشنطن قد توافق على تنفيذ الهجمات الجوية بشكل مباشر في حال قدمت  بايدن حتى اآلن مع الترجيحات ب

 .الرياض المزيد من اإلغراءات المالية لواشنطن لتنفيذ ذلك

ويقف المجلس االنتقالي الجنوبي التابع لإلمارات أمام مفترق طرق اليوم بعد استدعاء الرياض لرئيس المجلس  

ة في  سط أنباء بأن الزبيدي ورفاقه وضعوا تحت اإلقامة الجبريعيدروس الزبيدي وأعضاء هيئة رئاسته و

 .الرياض

وحسب معلومات حصل عليها الجنوب اليوم من مصدر دبلوماسي مطلع فإن االنتقالي يهدف لتجاوز الرياض  

والخروج من عباءتها عبر االرتباط المباشر بواشنطن واستغالل المساعي السعودية للدفع بالواليات المتحدة  

نخراط بشكل أكبر في الحرب باليمن وتنفيذ هجمات جوية أمريكية ضد قوات الحوثيين بعد العجز السعودي  لال

عن وقف تقدمها في مأرب، وبذلك يكون االنتقالي قد انخرط بشكل أكبر في توسيع عالقاته وتحالفه مع واشنطن  

ية أو اإلمارات، حيث تؤكد المعلومات أن  ليكون االرتباط بين األخيرة واالنتقالي بشكل مباشر وليس عبر السعود

االنتقالي يدرك احتمال تنفيذ واشنطن تدخل عسكري مباشر في اليمن في المرحلة المقبلة ويسعى المجلس  

الجنوبي المدعوم من اإلمارات ألن تعتمد واشنطن على االنتقالي بشكل مباشر من دون الرجوع إلى السعودية أو  

 .اإلمارات

ن هذه الفرصة قد تكون مناسبة لالنتقالي الستعادة ما فقده من شعبية سابقة بسبب رضوخه ويرى مراقبون إ 

ن سلمان، فالتعاطي األمريكي مع  غير المنطقي لإلمارات وتقديمه أبناء الجنوب كوقود حرب وبنادق إلرضاء ب

حيث تحترم واشنطن    أدواتها في المنطقة مختلف عن التعاطي السعودي أو اإلماراتي مع أدواتها في الجنوب،

التي تتعاطى مع أدواتها بعنجهية وتعاطي التابع والمتبوع في حين  أدواتها نوعاً على عكس الرياض أو أبوظبي  

تمارس واشنطن شيئاً من الدبلوماسية وتشعر أدواتها باحترام آرائهم أو أهدافهم رغم أنها تستخدم أساليب  

 .أخرى لتمرير ما تريده 

 

 

هل ينجح االنتقايل بتجاوز السعودية واالرتباط املباشر مع  
 واشنطن؟ 

قايل يعرتف بتورط قيادات  قيادي يف اإلنت 
 يف اجمللس بنهب األراضي بعدن 

 


