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 أبرز أحداث األسبوع

دول التحالف تعيد سالطني اجلنوب 
عامًا من سقوط  54للواجهة بعد 

 السلطنات
 

"  اإلصالح واستغالله الرخيص لـ
.. وقود حروب غري مكلف" الصبيحة  

 

قوات تابعة لإلمارات تنتهك امرأة 
 سقطرية وتداهم منزهلا بقوة السالح

 

كشف باألرقام عائدات اجلنوب اليوم ي
النفط املسروق من منشأة شبوة 

 وحضرموت
 

هل عادت احملافظات اجلنوبية إىل حكم 
عامًا من  54املندوب السامي بعد 
 االستقالل؟

 



 
 

                 

 

 2صفحه 

 

 

بإرسال أبنائها إلى محارق   اإلصالح   اتهمت قبائل شبوة،

 .موت جماعية في معارك خاسره مسبقا مع قوات صنعاء

وحذرت القبائل , قوات هادي واإلصالح من مواصلة  

تجنيدها المزيد من أبنائها، مؤكده عزمها على وضع حد  

 .للكارثة التي حلت بأسرها

مديريات محافظة  يأتي ذلك بالتزامت مع تشييع عدد من 

ن أبنائها، سقطوا  ت عشرات القتلى م شبوة، الخميس، 

 .خالل معارك ضد قوات صنعاء

وأكدت المصادر الطبية وصول عدد كبير من الجثث  

لعسكريين من قوات هادي واإلصالح وصلت خالل الساعات 

مدينة عتق الماضية، إلى مستشفيات  . 

وفشلت قوات هادي في هجوم واسع شنته ضد قوات  

صنعاء في بيحان، ما تسبب في سقوط عشرات القتلى  

 .والجرحى في صفوفها

 
 
 
 
 
 

مسلحون يختطفون اثنين من أبناء 
 دوعن بوادي حضرموت 

أقدم مسلحون على اختطاف أثنين من أبناء دوعن في   

 .مديرية حورة بوادي حضرموت

وقالت مصادر محلية أن المواطنين عبدالباري العطاس  

وعمر الحبشي كانا ع يستقالن سيارتهما، تعرضا أمس  

األربعاء لالختطاف من مجهولين أثناء مرورهما على الخط 

وادي العينالسريع في جولة البريكي بمديرية حورة و . 

ودعا شيخ المشهد بوادي دوعن علوي علي بن هادون  

العطاس القيادات الحضرمية والشخصيات المجتمعية  

والقبلية إلى الوقوف بحزم أمام قضايا االختطاف التي تدينها 

 .كل األعراف الدينية والقانونية والقبلية،

واعتبر األهالي قضايا االغتياالت واالختطافات بحق أبناء 

وادي فوضى أمنية وظاهرة دخيلة على المجتمع  ال

 .الحضرمي المسالم

وطالبوا أبناء القبائل التصدي لمن يقفون خلف الجرائم  

 .وبحزم وعزم، والعمل على تتبع المجرمين

وكان قد تعرض الداعية الدكتور طاهر بن حسين العطاس  

لالختطاف منتصف أكتوبر الماضي من مدينة تريم، واقتياده 

مجهولة من قبل عناصر تنظيم القاعدة إلى جهة . 

وتشهد مناطق وادي حضرموت انفالت أمني وعمليات  

 .اختطافات واغتياالت واسعة في ظل سيطرة اإلصالح 

 

  

 

األخيرة تسربت أنباء أن هناك انقسامات داخل مركزي عدن بسبب توجه التحالف لتغييرات في  في اآلونة   

 .قيادة البنك وتحميل مسؤولين حاليين مسؤولية انهيار العملة

وجزء من هذه القيادات سربت أيضاً معلومات أن هناك توجهاً إلعادة البنك المركزي إلى صنعاء بعد الفشل  

زي عدن وإداراته المتعاقبة منذ نقله إلى عدن وحتى اآلن، وكان نائب محافظ البنك  الذي برز في سياسة مرك

رشحة أن يتم اإلطاحة بها وإلصاق تهم فساد بحقه والتضحية به المتصاص  شكيب الحبيشي من القيادات الم

 .غضب الشارع الجنوبي

البنك المركزي إعادة البنك إلى  وخرج الحبيشي قبل يومين بتصريح ناري كشف فيه أن هناك من يريد داخل  

 .صنعاء، وأن اعتراضه على هذه الخطوة دفعهم للتشهير به وتشويه سمعته بتهم فساد

واليوم تسربت أنباء أن شكيب الحبيشي هرب من عدن قبيل أن يتم اإلطاحة به واتهامه بالتسبب بانهيار  

 .العملة

لوضع االقتصادي في المحافظات الجنوبية، قيادات  ويقدم التحالف السعودي اإلماراتي المتحكم الرئيسي با 

الشرعية كبش فداء للتضحية بهم في كل مرة تشهد المحافظات الجنوبية احتجاجات وانتفاضات شعبية ضد  

 .التحالف

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ياح لنهب الثروة النادرة جلزيرة سقطرى 
ُ
 اإلمارات ترسل الس

حيث أفادت مصادر محلية أن سواح    تواصل اإلمارات نهب ثروات سقطرى من األشجار والحيوانات النادرة,

ب لعينات من الحشرات وألياف الشجر النادرة والحيوانات من جزيرة سقطرىقاموا بنهأجانب   . 

إلمارات حاول  وقالت المصادر إن سائح يحمل الجنسية التشيكية كان قد وصل سقطرى بتأشيرة عبر دولة ا

ر وحشرات وأغصان عدد من األشجارتهريب عينات من أشجا ”. 

ولفتت المصادر إلى أن العينات التي ضبطت مع السائح تحتوي على عينات من حشرات الخنافس، باإلضافة  

ميته من أغصان األشجار إلى ألياف من األشجار النادرة ويرقات وقطع . 

تسير اإلمارات الرحالت الجوية السياحية مباشرة إلى جزيرة   م ,2016ومنذ سيطرتها على الجزيرة في 

 .سقطرى لعدد من السياح معظمهم إسرائيليين بتواطؤ من حكومة هادي واإلنتقالي

كما نهبت اإلمارات العديد من السالحف المعمرة واألشجار النادرة وعملت على توطينها في مختلف المناطق  

 .اإلماراتية

 

هروب أبرز قيادات مركزي عدن خوفًا من تقدميه كبش  
 فداء إلنقاذ التحالف من ثورة جنوبية 

 

قبائل شبوة تتهم اإلصالح  
 بإرسال أبناءها إىل حمارق املوت 

 



 
 

                 

 

 3صفحه 

 

 

 30بينما كان الكثير من اليمنيين يحتفون بذكرى ثورة الـ 

تي انهت سلطات المليشيات المحلية التي صنعتها  نوفمبر ال

بريطانيا لحمايتها وتنفيذ اجنداتها االستعمارية، اقدمت  

على انتهاك ومداهمة  مليشيات اإلمارات في جزيرة سقطرى

يرة  منزل امرأة سقطرية مستخدمة القوة المفرطة في جز

شيات  مسالمة ومدنية ، مصادر محلية أكدت أن قائد ملي

اإلمارات في مدينة حديبوا المدعو ، محسن الجحافي  

الضالعي ، اقدم على انتهاك حرمات منزل امرأة سقطرية  

يوم امس بشكل فج مما اثار ردود أفعال غاضبة في أوساط 

  أبناء الجزيرة الذين اعتبروا ما اقدم عليه الجحافي اعتداء

 . على كل السقطريين

االنتهاك األخير ليس األول ويعد واحد من سلسلة انتهاكات  

ترتكبها قوات موالية لإلمارات في جزيرة سقطرى ضد  

السكان المسالمين ، وعمدت مؤخراً وفقاً لمصادر متعددة  

على استالب المواطنين أراضيهم وحجزها بعدما ارتفع طلب 

لجزيرة بمبالغ مالية  االماراتيين على شراء أراضي في ا

كبيرة ، وهو ما دفع القيادات العسكرية التابعة لإلنتقالي  

الذين ينحدرون إلى الضالع ويافع على نهب الكثير من  

 . أراضي السقطريين لغرض بيعها

 

 

 

قبائل الصبيحة تتهم اإلصالح بتغذية  
 الصراعات والفتن بين أبناءها 

اتهمت قبائل الصبيحة , اإلصالح بتغذية الصراعات والفتن  

 .بين القبائل في طور الباحة بمحافظة لحج

وقال بيان صادر عن قبائل المقاشرة والعميدة والمناصرة  

أن اإلصالح بقيادة أبوبكر الجبولي قائد اللواء الرابع مشاة  

ومدير عام مديرية طور الباحة ورئيس الدائرة السياسية  

صالح يقفون وراء زعزعة األمن واالستقرار واالنفالت  لإل 

 .األمني وإثارة الفتن بين أبناء القبائل في طور الباحة

وحمل بيان قبائل الصبيحة ، اإلصالح من استغالل الظروف 

المعيشية الصعبة التي يمر به المواطنين في لحج  

والمحافظات الجنوبية للدفع بأبناء الصبيحة ليكونوا كبش  

لتنفيذ مخططات اإلصالح في طور الباحة فداء . 

كما حمل البيان , اإلصالح كامل المسؤولية في حال نجح  

 .في تنفيذ مخططاته في إشعال الفتن بين أبناء القبائل 

وتتهم قبائل الصبيحة ’ اإلصالح بالدفع بأبناءها إلى معارك  

 .القتال الخاسرة وتغذية الصراعات بين قبائل الصبيحة

 

  

 

في الوقت الذي يعاني المواطن الجنوبي من ارتفاعات مهولة في أسعار المواد الغذائية واألساسية نتيجة ارتفاع سعر 

لاير في صنعاء ، يواصل التحالف نهب النفط في   600لاير مقابل سعر صرف ال يتجاوز  1700صرف الدوالر إلى 

الية من العمالت الصعبة التي تورد إلى بنوك سعودية  المحافظات الجنوبية دون توقف ويتعمد مصادرة عائداته الم

 .وتصرف تحت تصرف قيادة التحالف دون ادنى اكتراث لمعاناة الشعب اليمني

ألف برميل من النفط  400مصادر متعددة أكدت أن التحالف وحكومة هادي نهبوا خالل نوفمبر الماضي أربعة ماليين و

ألف دوالر ما يعادل   600وماليين  303ئدات تلك الكمية المباعة تجاوزت الخام ، ووفقا لخبراء اقتصاديين فان عا

ي كل انحاء  مليار لاير شهرياً ف  75مليار لاير ، وهو مبلغ يفوق احتياجات رواتب موظفي الدولة الذي لم تتجاوز  1٨3

200اليمن ،وعائدات كهذه تغطي رواتب موظفي الدولة بنسبة  % . 

طن   300ألفاً و  321قد وصلت الشهر الماضي ميناء الشحر في حضرموت وحملت وكانت السفينة “اندروميدا” 

ألف برميل نفط خام ، وابحرت باتجاه سنغافورة 400مايعادل مليونين و  . 

 165دوالراً، لتصل قيمة الشحنة كاملة إلى  69وقالت المصادر أن هذه الشحة تم بيعها بسعر البورصة بسعر البرميل 

مليار  7٨مليون لاير بسعر صرف صنعاء، بينما المرتبات تبلغ  691ملياراً و  99دوالر ما يعادل ألف  600مليوناً و

 .لاير شهريا

طناً ما يقارب مليون برميل نفط خام من  549ألفاً و 114وقالت المصادر أن السفينة “سي ترست” تم تحميلها بـ 

عه كما عادت السفينة “سي ترست” مؤخراً لنهب نوفمبر الماضي، وقد تم بي  17ميناء رضوم بمحافظة شبوة في 

ألف  400وتحميل مليون برميل نفط خام آخر ليصبح إجمالي ما تم نهبه منذ منتصف شهر نوفمبر أربعة ماليين و 

 .برميل نفط خام

ألف  950الى ميناء بير علي في محافظة شبوة وحملت  seascout وفي أكتوبر الماضي وصلت ناقلة نفط تدعى

مليون دوالر أي ما يعادل  ٨2ألف طن من النفط الخام والتي توازي مبلغ  105من النفط الخام أي ما يقارب برميل 

مليار لاير حسب سعر الصرف في المحافظات   104ي ما يعادل مليون دوالر، أ ٨2مليار لاير، بقيمة تبلغ  104

حضرموت وتحديداً عبر مينائي بير على والضبة الجنوبية، ووفقا للمصادر فان عمليات تهريب النفط الخام من شبوة و

 .يتم حمايتها من قبل سفن وبوارج تابعة للتحالف

وتتهم مصادر محلية دول التحالف بنهب النفط والغاز بشكل منظم وتقاسم ثروات البالد مع الجماعات الموالية لها، في 

ختلفة من جانب، يضاف إلى أن محافظة شبوة ظل تواصل تدهور الوضع المعيشي وارتفاع مستويات األسعار للسلع الم

التي تصدر بشكل شهري عملية نهب لقرابة مليون برميل نفط تعاني من ازمة خانقة بالمشتقات النفطية وصل معها 

ألف لاير 22000سعر العشرين لتر من البنزين إلى   . 

مليارات دوالر يتم   7هلي السعودي تصل إلى ووفقا لمصادر اقتصادية، فأن إيرادات النفط والغاز المصادرة في البنك األ

التصرف بها من قبل قيادة القوات المشتركة ومكتب هادي ، ولم تستخدم تلك اإليرادات في تغطية واردات البالد من  

الغذاء والدواء والوقود وهو ما تسبب بانهيار كبير بالعملة المحلية ، وتستخدم من قبل قيادة التحالف لتمويل الحرب  

رية على اليمن بقيادة السعوديةالجا  . 

  490وبلغت مبيعات النفط الخام التي صدرت من ميناء النشيمة النفطي فقط خالل الفترة الماضية من العام الجاري 

مليون دوالر، ووفقاً لمصادر إدارية في ميناء “النشيمة” بمديرية رضوم محافظة شبوة، فإن تهريب شحنات نفطية 

أشهر الماضية،   7ت حزب اإلصالح وان عمليات تهريب لشحنات نفط عبر الميناء تمت خالل الـ متواصل برعاية مليشيا

ألف برميل، موزعة كاآلتي 650ماليين، و 6بلغت  : 

ألف طن( مليون برميل 114)  2021فبراير   

ألف طن( مليون برميل 115) 2021أبريل   

ألف برميل 900ألف طن(   100) 2021يونيو   

ألف برميل 950الف طن( آ 106) 2021أغسطس   

ف برميلأل 950آالف طن(  107) 2021سبتمبر   

ألف برميل 950آالف طن(  107) 2021أكتوبر   

ألف طن( مليون برميل 114) 2021نوفمبر  ”. 

قيمة تلك الشحنات موزعة كاآلتي وأوضحت أن  : 

مليون دوالر  70شحنة فبراير   

مليون دوالر 60شحنة أبريل   

دوالر ن مليو 72شحنة يونيو   

مليون دوالر 60شحنة أغسطس،   

مليون دوالر 65شحنة سبتمبر   

مليون دوالر ٨0مليون دوالر، نوفمبر  ٨2شحنة أكتوبر  . 

 

كشف باألرقام عائدات النفط املسروق من  اجلنوب اليوم ي 
 منشأة شبوة وحضرموت 

 

قوات تابعة لإلمارات تنتهك امرأة  
 سقطرية وتداهم منزهلا بقوة السالح 



 
 

                 

 

 4صفحه 

 

 

لقي علي جوهر قائد األمن المركزي بمعسكر عين بامعبد  

التابع لإلصالح مصرعه إثر اشتباكات مسلحة داخل في  

 .ميناء النشيمة النفطي بشبوه

أن آل االعور هاجموا أهل العظم   وقالت مصادر محلية ان 

المتعاقدين منذ سنين مع الشركة المتواجدة في أرض تابعة  

لهم وقاموا بمنع الباخرة من التحميل حتى يدفعون  

مستحقاتهم بموجب العقد المبرم مع شركة خزانات ميناء  

 .النشيمه النفطي

ولفتت المصادر أن قائد األمن المركزي اقتحم بوابة الشركة 

النار وتم منعه والقوه القادمة معه إطالق  ما أدى إلى تبادل 

جنود من األمن   3 من دخول الشركة أسفرت عن إصاب 

 فيما قتل قائد األمن المركزي بعد نقله إلى عتق 

 

 

 

 

كيف تحول اعتقال الناس بعدن  
إلى ممارسة يومية وهدف  
 مشروع لفصائل اإلنتقالي 

االعتقاالت  كشف الناشط محمد الثريا عن اتساع دائرة  

واستمرارها بصورة ممنهجة بعدن  . 

واعتبر الثريا أن استمرار االعتقاالت يكشف جزء مهما من  

فع تعطيل القضاء بالمدينة والجهات المستفيدة من وراء دوا

 .ذلك !! في إشارة إلى اإلنتقالي الموالي لإلمارات

ولفت الثريا إلى أن اإلعتقال تحول إلى هدف مشروع  

نية التايعة لإلنتقالي , الفتا على أنه لم يعد  لألجهزة األم

قاصرا على ما يشكل تهديدا أمنيا بل أضحى المعارضون  

السياسيون وأصحاب الرأي المناهض وحتى مخالفو المزاج 

السياسي هدفا مشروعا ألجهزة األمن بعدن وإن حمل صفة 

مدني أعزل، إن مثل هذا التطور الالفت في الواقع ليس إال  

تحول المدينة إلى قطاع بوليسي منكفئ تماما على  إيذانا ب

 .ذاته المقموعة

ولم يستغرب الناشط الثريا من استمرار واتساع نطاق  

األعمال غير القانونية التي تمارسها أجهزة األمن اليوم  

طالما وأنها تحدث تحت سقف مفتوح وفي ظل سلطة 

قضائية غائبة أو باألحرى موقوفة قسرا عن ممارسة  

الطبيعي والحاسم في مثل هكذا ظروف بحسب  دورها 

 .وصفه

وأكد الثريا رفض جميع عمليات اإلعتقال السياسي الحاصلة 

 .في في عدن وكافة المحافظات الجنوبية

 

  

 

كعادته، يستغل اإلصالح عفوية وشدة وبأس وكثافة البشر في الصبيحة بكل قبائلها وأفخاذها، ليحول أبناء هذه  

القبائل من الشباب بل ومن األطفال لتجنيدهم مستخدماً إياهم بنادق حرب لتغذية معاركه ونفوذه وسيطرته في  

ة  الجنوب، في حين ال يجد أبناء الصبيحة شيئاً من كل تلك الدماء التي تهدر لمصلحة الحزب الذي يستغل الكثاف

محاوالً أن يجعل من نفسه رقماً صعباً ويثبت   السكانية للصبيحة كوقود حرب في سبيل بقائه قوياً في الجنوب

 .أن لديه حاضنة شعبية وقوة عسكرية تمنحه شرعية التمسك بالسيطرة على الجنوب 

أدرك اإلصالح جيداً ما تعنيه قبائل الصبيحة وكيف يمكن استغالل طيبة وعفوية وحماسة أبناء هذه القبائل  

ارضاً قبضته العسكرية،  ئ ويوظف لمصلحة بقاء الحزب فالشرسة، غير أن هذا االستغالل يستخدم بشكل خاط

ورغم أن اإلصالح يستغل الصبيحة بهذا الشكل الذي يوصف أقل ما يوصف بأنه استغالل رخيص ودنيء ينم  

تجاه الجنوب والتعامل مع المحافظات   94عن أن تلك العقلية العفنة لإلصالح التي برزت مع وبعد حرب صيف 

افظات الجنوبية، تلك العقلية ال تزال معشعشة لدى نخبة اإلصالح وأصحاب القرارالجنوبية وأبناء المح . 

الدليل على أن اإلصالح ينظر بازدراء تجاه قبائل الجنوب وقبائل الصبيحة تحديداً، هو عدم تحريك اإلصالح أي  

على الرئيس  ورقة من تلك التي يملكها ويستخدمها عندما يريد تحقيق مصلحة ذاتية وشخصية له، للضغط 

عبدربه منصور هادي إلعطاء اإلفراج عن اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع السابق بحكومة هادي، والذي  

 .ال يزال أسيراً لدى صنعاء منذ وقوعه في فخ قاعدة العند

وبيد اإلصالح وبإمكانه بسهولة الضغط إلخراج الصبيحي وإطالق سراحة، فكما أراد وقرر إطالق سراح نجل 

ي محسن األحمر بموجب صفقة بين اإلصالح والحوثيين، يستطيع الحزب الذي يستغل اليوم أبناء الصبيحة  عل 

 .وقوداً لنفوذه وسيطرته في الجنوب أن يكرر التجربة ذاتها إلخراج اللواء الصبيحي من األسر

بالطريقة التي يتعامل بها مع  ولألسف تؤكد األحداث والتطورات أن اإلصالح ال يزال يتعامل مع قبائل الجنوب  

القبلية في الصبيحة والتي بدأت تشكل خطراً على اإلصالح  قبائل الصبيحة، الذين يسعى حالياً لتفكيك األفخاذ  

 .وبدأت تتنبه لحقيقة تعامل الحزب معها

صالح وذكرت  ومن أمثال تلك القبائل: قبائل المقاشرة والمناصرة والعميدة” والتي أصدرت بياناً اتهمت فيه اإل

قيادات باإلسم بأنها تنفذ مخططاً لتفكيك قبائل الصبيحة وتجنيد شباب طور الباحة ليكونوا وقود حرب 

لإلصالح، األمر الذي ينذر باحتمال أن تشهد الصبيحة وطور الباحة تحديداً تصعيداً عسكرياً بين القبائل  

ا يعني أننا أمام احتمال اقتتال قبلي داخلي سببه  وعناصر اإلصالح التي أصبح معظمها من أبناء هذه القبائل، م

 .اإلصالح

البيان الصادر عن قبائل المقاشرة والمناصرة والعميدة في الصبيحة اتهم اإلصالح بالعمل على إثارة الفتن بين  

مشاة   أبناء القبيلة في طور الباحة، وذكر البيان كالً من القيادي بالحزب أبو بكر الجبولي قائد اللواء الرابع

جبلي ومدير عام طور الباحة وإياد العبدلي رئيس الدائرة السياسية لإلصالح بأنهم يقفون خلف ما وصفه  

البيان بـ”زعزعة األمن االستقرار واالنفالت األمني والعمل على إثارة الفتن بين أبناء القبائل في طور 

 .”الباحة

ي استغالل الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها  وحذر بيان قبائل الصبيحة، اإلصالح من “االستمرار ف

 .”البالد للدفع بأبناء الصبيحة ليكونوا كبش فداء لتنفيذ مخططات التنظيم اإلخواني في طور الباحة

كما حمل البيان حزب اإلصالح المسؤولية الكاملة لما سيحدث ألبناء الصبيحة في حال نجح التنظيم في  

فتن بين أبناء القبيلةمخططه الهادف لـ”إشعال ال  ”.   

 

.. وقود حروب غري  "   الصبيحة "    اإلصالح واستغالله الرخيص لـ 
 مكلف 

. قتلى وجرحى بينهم قائد األمن  شبوة . 
 املركزي باشتباكات داخل ميناء النشيمه 
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نقطة أمنية موكب حسن باعوم من     منعت قوات اإلنتقالي

من نوفمبر30دخول المكالللحتفال بعيد ال . 

ومنعه    وقالت مصادر. محلية أنه تم توقيف موكب باعوم

 .من دخول المدينة في نقطة الضبة على مداخل المكال

نوفمبر في  30وكان باعوم قد دعا الجماهير للمشاركة بعيد 

 .مدينة المكال 

ويواصل االنتقالي منع باعوم المدعوم من السعودية من  

 .دخول المكال

 

 

 

 

 

احتجاجات بالشيخ عثمان  عدن .. 
ترفض سياسة التجويع وتطالب  

 برحيل حكومة المناصفة 

نظم المئات من أبناء عدن بمديرية الشيخ عثمان مظاهرة   

احتجاجية في جولة الغزل والنسيج احتجاجا على انهيار  

 .العملة والوضع االقتصادي

وخالل االحتجاجات التي حضرها المواطنين والنخب  

والنشطاء والصحفيين والمثقفين من مختلف ابناء عدن ,  

أكدوا رفضهم لسياسة التجويع التي تنتهجها حكومة  

 .المناصفة والتحالف

وطالبوا برحيل التحالف والحكومة , مؤكدين أن ما يحدث  

من انهيار للعملة وارتفاع لألسعار سياسة متعمدة ضاعفت 

 .من معاناة المواطنين 

وحكومة هادي  لتحالف وحمل المحتجون , ا

المسؤولية الكاملة عن التدمير والتجويع الممنهج   واإلنتقال 

الذي يتعرض له أبناء الجنوب ، في ظل غياب تام وغريب  

 .ألي دور وحلول واهتمام من قبل حكومة المناصفة 

كما استنكروا التجاهل المستمرة لحكومة معين عبدالملك  

ته , مؤكدين أنه  لحالة االنهيار المتسارع للوضع برم

المسؤول األول عن انهيار الوضع وتخليه عن تحمل  

 .مسؤولياته

الجرعات السعرية التي وصفهوا   كما استنكر المحتجون, 

باإلجرامية التي تنفذ يومياً واسبوعيا بكل قسوة في كل  

قطاعات الحياة بالوقود والمؤن الغذائية والخضار واللحوم 

جاالت الحياة، ودون أي مراعاة وانهيار العملة وانهيار كل م

 .لظروف الناس

 

  

 

كشفت وسائل إعالم سعودية اليوم الثالثاء أن حكومة هادي بصدد إجراء تعيينات دبلوماسية واسعة تشمل  

 .عدداً من العواصم الدولية

ونقلت صحيفة الشرق األوسط السعودية عن مصدر مطلع قوله إن “وزارة الخارجية بعثت بملفات ترشيح  

السفراء لعدد من العواصم الدولية المهمة على رأسها العاصمة األمريكية واشنطن، لتفعيل دور الدبلوماسية  

 .”اليمنية وزيادة حضورها على المشهد الدولي

فات ترشيح السفراء للدول المعنية قبل نحو أسبوعين، مشيرة إن الترشيحات  وأضافت أن الخارجية أرسلت مل

، احمد عوض بن مبارك نجح  الصحيفة أن وزير خارجية هاديشملت عدداً من العواصم الدولية، كما أشارت  

لت  في تفعيل دور البعثات الدبلوماسية في الخارج خصوصاً بدول االتحاد األوروبي التي زارها مرات عدة، وقا

 .إنه أحدث تغييراً في أدائها نحو األفضل

الحديث السعودي عن التعيينات الدبلوماسية في حكومة المناصفة، يأتي في ظل وصول مشاورات الرياض بين  

طرفين االتفاق االنتقالي وهادي إلى طريق مسدود، كما تأتي في ظل اعتراض االنتقالي على قرارات هادي  

اطق حكومته راجح بادي سفيراً له في قطر، حيث اعتبر االنتقالي ذلك القرار مخالفاً  األخيرة والمتمثلة بتعيين ن 

التفاق الرياض، مطالباً في اجتماع استثنائي عقده مطلع األسبوع الحالي بإلغاء ذلك القرار وعدم إصدار أي  

 .قرارات أخرى أحادية حسب وصفه بيان هيئة رئاسة االنتقالي

لسعودية عبر إعالمها لخبر ترتيبات التعيينات الدبلوماسية الجديدة في الوقت الذي  ويرى مراقبون إن تسريب ا 

يدروس الزبيدي غادر  لتي تحدثت اليوم عن أن علم يصل فيه الطرفان إلى اتفاق وفي ظل األنباء الواردة وا

دية إلثارة  العاصمة السعودية الرياض متجهاً إلى أبوظبي، يراها مراقبون بأنها حركة مقصودة من السعو

 .االنتقالي في هذا التوقيت تحديداً وإلحداث هزة تعمل على إدامة المشاورات في الرياض

 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلنقاذ اجلنوبي يف أبني وحضرموت يتهمون التحالف باستهداف قيادته 
 اتهم مجلس اإلنقاذ الوطني الجنوبي ,األربعاء التحالف باستهداف قيادات المجلس ورموزه

وأدان مجلس اإلنقاذ الوطني فرع محافظة أبين في بيان، الحملة اإلعالمية التي استهدفت الشيخ “علي سالم  

الحريزي” واللواء “أحمد محمد قحطان” من بعض األصوات واألقالم المأجورة بدعم وتوجيه باطل من  

 .التحالف السعودي اإلماراتي

د محاوالت عقيمة ال تحمل سوى الحقد والكراهية لرموز  واعتبر المجلس في البيان الحملة اإلعالمية مجر

قطرى؛ وشخصيات قيادات اإلنقاذ التي تحظى باحترام الجميع بسبب مواقفها الوطنية ليس فقط في المهرة وس

 .بل في كافة المحافظات اليمنية

المجلس يسير في  وأشار البيان إلى أن المحاوالت اليائسة ضد “الحريزي” و”قحطان” خير دليل على أن  

انتهجه المجلس النهج الصحيح، وبداية النصر الذي   . 

وأكد البيان رفض قيادة وأعضاء مجلس اإلنقاذ الوطني الجنوبي في أبين لكل ما يسيء للقياديين الحريزي  

 .وقحطان ووقوفهم الثابت والمتين خلفهما

وفي السياق حذَّر مجلس اإلنقاذ الوطني فرع محافظة حضرموت من أي مساس أو تجاسر على مرجعية  

الحريزي ورئيس المجلس اللواء محمد قحطان، بأي شكل من األشكالالمجلس، الشيخ علي  . 

دوات  واستنكر المجلس في بيان حملة اإلساءات والتحريض واالتهامات المبطنة التي تقوم بها من وصفها بـ أ

ضد الشيخ “الحريزي واللواء قحطان  االحتالل المحلية”  . 

واعتبر بيان المجلس الحملة التي وصفها بالرخيصة والبائسة تعبيراً عن حالة اإلفالس التام التي يعاني منها  

سب قولهاالحتالل في المرحلة األخيرة من مراحل التحرير، ح . 

جد السعودي في المحافظة مؤكدين أنهم مستمرين في نضالهم  ويرفض الحريزي وقحطان وأبناء المهرة التوا

 . حتى طرد ما وصفوه االحتالل السعودي واإلماراتي

 

الرياض تسرب معلومات عن مساعي هادي لتنفيذ تعيينات  
 دبلوماسية بعيدًا عن االنتقال 

 

اإلنتقال مينع حسن باعوم من االحتفال  
من نوفمرب يف املكال   30بعيد ال   
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أفادت مصادر عسكرية، الثالثاء، عن وصول تعزيزات عسكرية 

إلى محافظة شبوة   جديدة لإلنتقالي . 

وقالت المصادر أن لواء عسكري يضم عناصر من  

مزود بعتاد وآليات عسكرية   اإلنتقالي الموالي لالمارات  قوات

من  ضخمة وصل الساعات الماضية، إلى ميناء بلحاف قادما 

 .عدن 

عدن     ولفتت المصادر إلى أن اللواء تم تدريبه في معسكرات في

 .ولحج

وبحسب المصادر فإن اللواء الجديد سيتولى مهمة إقتحام مدينة  

 .عتق، ومهاجمة مواقع االصالح

وكانت االمارات دفعت بالظيخ عوض الوزير لقيادة االحتجاجات  

المطالبة بإقالة بن عديو والمحرضة ضد االصالح  الشعبية 

 .والهدف من ذلك إزاحة اإلصالح من المشهد بكامله

لمواجهة قوات االنتقالي   اإلصالح قواته وفي المقابل يحشد . 

 

 

 

 

 

 

دعوات لالصطفاف مع باعوم ضد  
االنتقالي بسبب منعه دخول المكال 

 للمرة الثانية 

تصاعدت دعوات جنوبية لالصطفاف إلى جانب القيادي الجنوبي  

الجنوبي،  البارز ورئيس المجلس األعلى للحراك الثوري السلمي  

للمرة الثانية من دخول مدينة المكال من  حسن باعوم، بعد منعه 

 .قبل مليشيا تتبع المجلس االنتقالي الجنوبي 

واستهجن رئيس الحراك الثوري الجنوبي فؤاد راشد قيام مليشيا  

االنتقالي في حضرموت بمنع باعوم من الدخول لمدينة المكال  

الي وبدون أي أسبابأمس الثالثاء، للمرة الثانية على التو . 

د في تغريدة على حسابه بتويتر “ممنع مجدداً الزعيم  وقال راش

حسن احمد با عوم من دخول مدينة المكال وهذه المرة دون أن  

يحمل أحد من مرافقيه السالح”، مضيفاً “ذريعة المرة السابقة  

 .”هي حمل مرافقي باعوم السالح فما هي الحجة هذه المرة إذن

لجنوبية للتضامن مع  وطالب راشد في تغريدة أبناء المحافظات ا 

 .باعوم 

 

 

م، 1976نوفمبر  30عاماً من استقالل المحافظات الجنوبية وخروج آخر جندي بريطاني في الـ  54قبل  

أسقطت الجبهة القومية السلطنات والمشيخات لتنهي تبعات سياسات التجزئة وزرع الكيانات االجتماعية تحت  

الحكم الذاتي لتسيطر على كافة المحافظات الجنوبيةمسميات مختلفة ومنحت كل كيان صفة   . 

رغم ذلك تعمل اإلمارات والسعودية على إعادة السالطين والمشيخات وكل من سيوفر لها غطاًء الحتالل  

المحافظات الجنوبية وفرض سيطرتها على موانئها وشواطئها ونهب ثرواتها النفطية وتحويل شواطئها  

البريطاني الذي صنع  سمكية لتثبت أن دول التحالف تمضي على نهج االحتالل  الساحرة والغنية بالثروة ال

م، لفرض سيطرتها على كافة المحافظات الجنوبية بعد أن بقيت أكثر من  1900السالطين والمشيخات عام 

 .سبعين عاماً محصورة في نطاق مدينة عدن وأجزاء من لحج

العامين الماضيين، يصب في إطار مساعي الرياض وأبوظبي  التوجه الجديد لالحتالل الجديد الذي تكشف خالل 

لسيطرة الكاملة على المحافظات الجنوبية والتهيئة الستمرار االحتالل تحت غطاء أدوات محلية  لفرض ا

كالكيانات االجتماعية والسياسية التابعة لها، والالفت في األمر أن الرياض وأبوظبي عملتا على استغالل  

ية ألبناء السالطين في أوساط القبائل لتمرير أجندتها وحماية مصالحها في المحافظات  المكانة االجتماع

 .الجنوبية والشرقية للبالد مؤخراً 

فبعدما استعانت دول التحالف بسلطان المهرة وسقطرى السابق، الشيخ عبدهللا بن عيسى ال عفرار، في فرض  

بعدما اتسع نطاق المناهضة   ى وقبول مجتمعيتواجدها في المهرة ومنح التواجد العسكري السعودي رض 

الشعبية من قبل قبائل المهرة للتواجد العسكري السعودي ووصفته باالحتالل األجنبي واالنتهاك السافر للسيادة  

الوطنية، يضاف إلى أن استعانة الدولتين ببن عفرار الذي يحضى بشعبية كبيرة في محافظتين المهرة  

هدئة الشارع وتطويعه لالحتالل من خالل شراء المزيد من الوالءات وتحجيم  وسقطرى، وكان الهدف منه ت 

دور التيارات القبلية المناهضة للتواجد األجنبي في المهرة وسقطري؛ دفعت اإلمارات الشهر الماضي بسلطان  

دور قبلي  قبيلة العوالق، كبرى قبائل محافظة شبوة، الشيخ عوض الوزير العولقي، بالعودة إلى الواجهة للعب 

،  2019وسياسي مستغلة فشل حزب اإلصالح في شبوة منذ سيطرته على المحافظة أواخر أغسطس عام 

ببناء حاضنة شعبية وارتكاب العديد من االنتهاكات التي طالت حقوق االنسان، مما هيأ المجتمع الشبواني في  

باإلصالح مؤخراً معظم المديريات إلى االلتفاف إلى جانب السلطان عوض العولقي، نكاية  . 

الالفت في األمر أن إعادة االمارات للعولقي تزامن مع انسحاب اإلمارات الشهر الماضي من إحدى معسكراتها  

في منطقة العلم تنفيذاً التفاق أبرمته القوات السعودية المتواجدة في المحافظة بين سلطات حزب اإلصالح  

لفائت، ومنح فيه الجانب اإلماراتي شهرين إلخالء مواقعه  والقوات اإلماراتية في المحافظة أواخر أغسطس ا

من معسكر العلم  من شبوة، لكنه رفض االنسحاب من ميناء بلحاف االستراتيجي، واكتفى بسحب قواته 

بمديرية جردان الواقعة بالقرب من محور مديريات بيحان بالمحافظة نفسها والتي تحررت من قبل قوات  

 .الحوثيين الشهر الفائت

لطان العوالق باشر تحركاته في المحافظة وفقاً لتوجهات أبوظبي منذ األيام األولى لعودته بعقد تحالفات مع  س

مراكز قوى قبلية وسياسية في شبوة، وتمكن من حشد الكثير من قبائل شبوة مستغالً مكانته القبلية، لكنه  

إنقاذها من مليشيات حزب اإلصالحصدم المجتمع القبلي بتوجهه باستدعاء قوات أجنبية لتحرير شبوة و . 

وخالل لقاء نصاب القبلي المنعقد منتصف الشهر الجاري، توجه سلطات العوالق بالدعوة لدول التحالف  

وتحديداً اإلمارات بالعودة إلنقاذ شبوة من حكم حزب اإلصالح وقبضته العسكرية، وطالب اللقاء بتدخل أجنبي  

وثيين، يضاف إلى أنه أمهل سلطات اإلخوان الحاكمة في مدينة “عتق  الستعادة مديريات بيحان من قوات الح

” أسبوعاً لإلفراج عن معتقلي االنتقالي وتحسين الخدمات في المحافظة، أو االستقالة، متوعداً بالتصعيد وطرد  

 .كل مليشيات حزب اإلصالح من شبوة

المحافظة التابعة لإلصالح يسانده في هذا  الخطاب الحاد الذي تبناه آخر سالطين العوالق في شبوة ضد سلطات  

لإلمارات سياسياً واعالمياً، وهو ما عكس رغبة إماراتية في    التوجه المجلس االنتقالي الجنوبي الموالي

خوض مواجهة غير مباشرة عبر دعم القبائل المناهضة لمليشيات االخوان بالسالح والدفع بها لقتال مليشيات  

وذلك رداً على تصعيد األخيرة ضد الوجود العسكري اإلماراتي في المحافظة،  اإلصالح وطردها من شبوة،  

 .خالفاً لتوجه قبائل شبوة التي تبنت مواقف وطنية رافضة ألي تواجد أجنبي على أراضيها 

  

 

عامًا من سقوط    54دول التحالف تعيد سالطني اجلنوب للواجهة بعد  
 السلطنات 

 

اإلنتقال يدفع بتعزيزات  شبوة ..  
 عسكرية باجتاه عتق 
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تناقلت وسائل إعالم محلية اليوم األربعاء تسريبات وصفت بأنها  

نقلت عن مصادر دبلوماسية بحكومة المناصفة المدعومة من  

السعودي اإلماراتي في اليمن، تتعلق برئيس الحكومة  التحالف

 .معين عبدالملك

وقالت المصادر الدبلوماسية أن التصريحات التي أطلقها النائب  

زيز جباري ورئيس الحكومة السابق احمد عبيد  البرلماني عبدالع

بن دغر سببها وجود توجه سعودي لالستغناء عن معين  

عبدالملك والتضحية به واستبداله بشخصية أخرى أكثر قبوالً 

 .لدى الشارع الجنوبي

وقالت المصادر أيضاً أن بن دغر وجباري واحمد الميسري  

مرشحين لمنصب  يحاولون تصدر المشهد حالياً لتقديم أنفسهم ك

رئيس الحكومة، في ظل التحركات السعودية الهادفة للتضحية 

بمعين من رئاسة الحكومة والهادفة بدورها المتصاص الغضب  

الشعبي في المحافظات الجنوبية والشرقية التي يسيطر عليها 

 .التحالف في اليمن

ونقلت المصادر الدبلوماسية أن السفير السعودي لدى اليمن  

جابر هو من يمسك بملف رئيس حكومة المناصفة، في  محمد آل 

إشارة إلى أن آل جابر هو من سيقترح على الرياض اسم  

 .المرشح الجديد

 

 

 

 

 

 

 

احتجاجات بالمكال تندد باإلنفالت 
 األمني 

نظم المئات من أبناء مدينة المكال اليوم اإلثنين وقفة احتجاجية  

مواطن في المدينة ضد األجهزوة األمنية حول قضية مقتل  . 

واتهم المحتجون سلطات البحسني باإلفراج عن قتلة أحد  

 .المواطنين 

أن الوقفة بشأن مقتل المواطن أحمد زكي     ولفا المحتجون

 .باسالم من قبل متهمين أطلقت السلطات سراحهم

وندد المجتجون باالنفالت األمني الذي تشهده المكال, محملين  

نفالت األمنيسلطات اإلصالح مسؤولية اال  . 

 

 

تكشفت العديد من المشاريع التي وقف خلفها االحتالل االماراتي السعودي خالل السنوات الماضية في  

المحافظات الجنوبية والتي كشفت عن أجندات االحتالل ومطامعه.. )الجنوب اليوم( وبمناسبة الذكرى الـ  

فة إلى ضرب  ، ينتشر أبرز صور وسلوكيات ومخططات االحتالل الهاد1967نوفمبر  30لثورة  54

 .المجتمع من الداخل وتفكيكه بهدف السيطرة عليه بعد إفراغة من قوته وتماسكه

عدة مشاريع جاء بها االحتالل السعودي ـ اإلماراتي في المحافظات الجنوبية وأصبحت مرتبطة بتواجده  

 :منذ سنوات نوجزها كالتالي

يلها من قضية عادلة إلى واجهة الستغالل  إفراغ القضية الجنوبية من مضمونها السلمي وتعطيلها وتحو •

أدوات حرب  ضية من قبل االحتالل السعودي ـ اإلماراتي وتحويلهم إلى  عاطفة شباب الجنوب تجاه الق 

 .يستخدمها التحالف وفقاً ألجندته ومطامعه ومؤامراته تجاه اليمن والمحافظات الجنوبية بشكل خاص

واستنزاف أبنائه في جبهات وحرب عبثية لخدمة االحتالل   افراغ المجتمع الجنوبي من قوته البشرية •

 .من خالل تشكيل مليشيات عسكرية

استهداف اللحمة االجتماعية وإثارة العنصرية والقروية والمناطقية في أوساط المجتمع وتحويل عدن   •

 .والمحافظات الجنوبية إلى ساحة للصراعات الجنوبية الجنوبية

إحداث انقسام في أوساط كيانات الحراك الجنوبي المعبرة عن تطلعات  تفكيك المجتمع الجنوبي و  •

المجتمع، من خالل خلق كيانات سياسية موازية للحراك السلمي الذي أفرغ من مضمونة مما أدى إلى  

 .تواري القضية الجنوبية وتراجع الزخم الجماهيري تحت ظلها

قبل اإلمارات وفرض سياسات تجويع ممنهجة  تدمير البنية التحتية وتعطيل الموانئء والمطارات من •

 . أدت إلى تدهور الخدمات العامة وتراجع مستويات المعيشة إلى ادنى المستويات 

تقاسم دول االحتالل النفوذ في المحافظات الجنوبية وتحويلها إلى ساحة صراع إماراتية سعودية   •

 .خارجية وأشبه بساحات تصفيات لخالفات سابقة وحالية

ق الفوضى الخالقة وإدارة الجنوب بالرعب واالغتياالت واالختطافات والوقوف وراء تصاعد  اختال  •

االنفالت األمني وانتشار ظاهرة تعاطي المخدرات في المدن وتنامي اعمال السطو على أراضي وممتلكات  

 .المواطنين والدولة

ن في عدن والمكال ولحج ونقل  انشاء العشرات من السجون السرية التي تدار من قبل ضباط إماراتيي •

 . العشرات من المعتقلين والمخفيين قسرياً إلى سجون سرية في قواعد إماراتية في ارتيريا

نهب ثروات الجنوب وتجريف الثروة السمكية من المياه اإلقليمية اليمنية ومنع الصيادين من ممارسة   •

وك سعودية بينما العملة اليمنية في  إلى بنالصيد ، ومصادرة إيرادات النفط والغاز وتحويل ايراداته 

افظات الجنوبية تنهار بشكل يومي، وينهار معها الوضع االقتصادي والمعيشي واإلنساني البناء  المح

 .المحافظات الجنوبية

عام من االستقالل من خالل تسليم إدارة    54إعادة حكم المندوب السامي عبر اتفاق الرياض بعد  •

ودي لدى اليمن محمد ال جابرالجنوب للسفير السع . 

إعادة مشاريع االحتالل البريطاني السابقة كالمليشيات التابعة لالحتالل ودعم المشيخات والسالطين   •

من نوفمبر 30التي سقطت في الـ  . 

 .تصفية العشرات من خطباء وأئمة المساجد في عدن ولحج وحضرموت •

واإلسرائيلي وتحقيق مخططات أمريكا السابقة بالتواجد   فتح المحافظات الجنوبية لالحتالل البريطاني •

 .العسكري في السواحل الغربية والشمالية لليمن وعلى امتداد البحر العربي 

تحويل حكومة هادي إلى غطاء الحتالل محافظة المهرة وتحويلها إلى ثكنة عسكرية سعودية يتواجد   •

كمطاري الريان بالمكال والغيضة بالمهرة إلى قاعدتين  معسكراً سعوديا وتحويل المطارات  30فيها 

 .عسكريتين

 

 

اجلنوب اليوم ينشر أبرز مشاريع االحتالل اإلماراتي ــ السعودي  
 يف جنوب اليمن 

 

بعد استخدامه عامني.. تسريبات بشأن  
 مساعي سعودية لتغيري معني عبدامللك 
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على مواقع التواصل االجتماعي، األحد، الى   ناشطون   دعا

الخروج في مسيرات كبيرة في عدن وحضرموت وشبوة  

والمهرة وسقطرى والضالع وابين ولحج،ث ضد التحالف  

 .وحكومة المناصفة

وأكد الناشطون أن الدعوة تأتي رفضا لسياسة التجويع التي  

 .يمارسها التحالف وحكومة المناصفة

وتوعد الناشطون بمسيرات عارمة وغاضبة تنطلق بوقت  

واحد في كل المحافظات الجنوبية ضد سياسة التركيع  

 .والتجويع المتعمدة

بانهيار العملة الوطنية والتدهور    و تسببت حكومة هادي

االقتصادي وتردي الخدمات، وارتفاع االسعار بشكل جنوني 

لمعيشة، كما حد عجز المواطنين عن شراء ابسط أساسيات ا 

 ..يقول الناشطون

لاير يمني، ما تسبب   1600واقترب سعر الدوالر من الـ  

 .فيارتفاع جنوني في االسعار الضرورية

 

 

 

 

 

 

بن عديو يتوعد بقمع االحتجاجات  
 املطالبة بإقالته 

بقمع أية    محمد صالح بن عديو توعد محافظ شبوة  

 .احتجاجات مطالبة بإقالته في عتق 

جاء دلك في بيان للجنة األمنية التابعة للمحافظة الثالثاء  

عقب أيام من دعوات القيادي في المؤتمر القادم من  

الشيخ عوض الوزير العولقي للخروج في   اإلمارات 

احتجاجات في عتق للمطالبة بإقالة بن عديو وطرد اإلصالح 

لنفطيةمن المحافظة ا . 

واصدرت اللجنة االمنية التابعة للمحافظ بن عديو بيانا  

ا حذرت من أي دعوات للتظاهر , وقالت انها ستقوم بواجبه 

 .إلفشال ما أسميته المؤامرة

وقبل أيام عاد القيادي المؤتمري عوض الوزير قادما من  

اإلمارات لتنفيذ مهمة إزاحة اإلصالح من المحافظة وإقالة  

 .بن عديو

 

 

 

دعت حركة “شباب عدن الثائر” إلى التصعيد الثوري حتى إسقاط حكومة المناصفة الموالية للتحالف   

 .السعودي وكافة القوى المتورطة معها في الوضع االقتصادي المنهار الذي وصلت إليه المحافظات الجنوبية

وقال “عدن الثائر” في بيان تناقلته وسائل اإلعالم مساء اليوم اإلثنين، إن الواقع المأساوي الذي يعيشه  

لاير، بفعل السياسة   1600المواطنون نتيجة استمرار العملة باالنهيار وتخطي سعر الدوالر حاجز الـ

ناً التصعيد الثوري السلمي منذ لحظة الممنهجة في تدمير االقتصاد من قبل التحالف والفصائل الموالية له، معل

 .صدور البيان

وقد شهدت دعوة شباب عدن الثائر للتصعيد الثوري تفاعالً واسعاً بمواقع التواصل االجتماعي من قبل  

الناشطين من أبناء المحافظات الجنوبية الذين أكدوا على صوابية ما تطرق له البيان من نقاط أبرزها “أن  

ة المعلنة لم تزد الوضع  التي مر عليها شهران إلى عدن واإلجراءات االقتصاديعودة معين عبدالملك  

االقتصادي إال انهياراً فوق االنهيار السابق وهو ما يؤكد تعمد الشرعية واألطراف األخرى ومن خلفهم  

يد  التحالف بشكل رئيسي تدمير العملة الوطنية وقتل الشعب اليمني بالجوع والفاقة”، باإلضافة إلى تأك

الناشطين على أن أمام أبناء الجنوب خيارين تجاه وضع مأساوي يعيشه الجنوب من غزو للجوع والفقر  

والعوز إلى كل بيت، وهما وفق ما تضمنه بيان عدن الثائر “إما أن نتساقط ضحايا للجوع في المنازل  

ث الذي يطال اقتصادنا  والشوارع، أو ننتصر ألنفسنا ونكسر جدار الصمت فنعيش أعزاء أحرار وننهي العب 

 .”وبالدنا

وبدى التفاعل واضحاً من قبل الناشطين على مواقع التواصل االجتماعي والذين ناقشوا وتفاعلوا مع دعوات  

“عدن الثائر” للتصعيد الشعبي السلمي ضد التحالف وحكومة المناصفة لوضع حد لالنهيار الذي يعيشه  

االنتقالي الجنوبي التابع لإلمارات وآخرين من الناشطين    الجنوب، فيما حاول البعض من ناشطي المجلس

الموالين لحزب اإلصالح إلى حصر التفاعل مع دعوات التصعيد للنيل فقط من اإلصالح كما فعل ناشطوا  

االنتقالي أو للنيل من االنتقالي وقصر الهجوم على اإلمارات فقط وهو ما بدى من خالل تفاعل ناشطي حزب  

 .اإلصالح

بيان عدن الثائر إن “من يحكمون الجنوب اليوم ليسوا أكثر من قتلة ولصوص”، في إشارة لحكومة  واعتبر

عى من يستمتعون  الشرعية والمجلس االنتقالي والتحالف السعودي اإلماراتي الذي قال البيان إنه يشرف وير

يفاً بالقول “ما كان لالنتقالي  بمعاناة أبناء الجنوب ويبنون على أمعائهم الخاوية استثماراتهم في الخارج، مض 

 .”وال للشرعية أن يكونوا شيئاً أو يصدروا قراراً بدون العودة إلى التحالف السعودي اإلماراتي ووفق أوامر

وفي ختام البيان دعا شباب عدن الثائر إلى طرد قوات التحالف وإسقاط هيمنتها على كافة المنشآت الحيوية،  

والعمالية المنددة بالتدهور المعيشي ودعا بقية االتحادات العمالية إلى االضطالع  كما بارك التحركات النقابية 

بمسؤولياتها واالنحياز ألنات الجوع لدى منتسبيها من موظفين وعمال، كما حذر مما أسماه “تجيير الحراك  

ب موجة الشعبي من قبل أي طرف سياسي”، في إشارة إلى أن قوى جنوبية موالية للتحالف قد تسعى لركو

أي حراك شعبي تصعيدي قادم لتجيير الحراك لمصلحتها ضد خصومها كما حدث سابقاً بين االنتقالي  

 .واإلصالح

 
 
 
 
 
 

 عدن.. قتيل باشتباكات مسلحة بني احلزام األمني ومسلحني بدار سعد 

 .قتل جندي تابع للحزام األمني اليوم االثنين، إثر. اشتباكات في مدينة عدن

مصادر محلية أن اشتباكات بين قوة من “الحزام األمني” القطاع الشرقي ومسلحين مجهولين في  وأوضحت 

 .شارع زهرة خليل بمديرية دار سعد أسفرت عن مقتل أحد أفراد الحزام األمني

 .وبحسب المصادر فإن اإلشتباكات أسفرت عن تضرر السيارات والمنازل ورعب النواطنين

 

 

ذر ثورة وتصعيد شعبي ضد التحالف    30تزامنًا مع  
ُ
نوفمرب.. ن

 وحكومة املناصفة بعدن 
 

الحتجاجات واسعة يف اجلنوب  دعوات  
 ضد التحالف وحكومة املناصفة 
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تنعي هيئة تحرير موقع “الجنوب اليوم” لكافة الصحفيين  

الصحفي  اليمنيين والصحفيين الجنوبيين خصوصاً رحيل 

الزميل محمد القاضي والذي توفي صباح اليوم األحد بأحد  

 .مشافي مدينة عدن

وتوفي الصحفي القاضي متأثراً بجلطة دماغية أصيب بها  

قبل عدة أيام نقل على إثرها إلى مستشفى المصافي في  

 .عدن، وفارق الحياة صباح اليوم

ويعد الزميل القاضي من أبرز الصحفيين في محافظة عدن، 

 .وهو أحد مؤسسي وكالة “عدن الغد” اإلخبارية

هيئة تحرير الجنوب اليوم تتقدم بالتعازي والمواساة ألسرة 

موماً  الزميل القاضي وذويه ولألسرة الصحفية اليمنية ع

 .وتسأل هللا أن يتغمده برحمته

 

 

 

 

 

قتلى وجرحى بمواجهات 
عنيفة بين اإلصالح وقبائل 

 لقموش بشبوة 

مسلحين في مواجهات عنيفة بين  10قتل وأصيب أكثر من  

القوات الخاصة التابعة لإلصالح ومسلحين موالين  

في محافظة شبوة  لـاالنتقالي . 

مواجهات عنيفة اندلعت مساء   أن  وقالت مصادر محلية

أمس األحد بين مسلحي اإلصالح وقبائل خبر لقموش  

قتلى من   3الموالين لـ”االنتقالي”، في منطقة حبان خلفت 

من مسلحي اإلصالح، فيما أصيب أكثر   4صفوف القبائل و

 .من ثالثة آخرين

وأوضحت المصادر أن قوات األمن الخاصة التي يقودها  

ثت نقاط تفتيش جديدة في المديرية  عبد ربه لكعب استحد 

وقامت باستفزاز مسلحي األهالي في نقاط التفتيش  

 .والمنطقة دون مراعاة لحرمة منازلهم السكنية

وبحسب المصادر فإن اإلصالح يواصل االعتداءات على  

 .قبائل لقموش الرافضة لتواجده

وتشهد المحافظة توتر أمني بين اإلصالح و الشيخ عوض  

والذي دعا إلى الخروج في    دعوم من اإلماراتالوزير الم

 .مظاهرات تطالب برحيل اإلصالح وإقالة بن عديو

 

  

عاماً من التحرر واالستقالل من االحتالل البريطاني    54عاد حكم المندوب السامي للمحافظات الجنوبية بعد 

أكتوبر واحرار  نة، فتحت ضغط شعب وثوري وتضحيات جسيمة نقذها ابطال  س 129الغاضب على مدى 

م، ومغادرة   67من نوفمبر   30الجنوب ضد المحتل البريطاني انتهت برحيل اخر جندي بريطاني في الـ 

المندوب السامي البريطاني السير همفري تريفيليان عدن مرغماً من ارض الجنوب، عاد االستعمار بحلة  

سعودي لدى اليمن محمد ال الجابر من  جديدة وتحت غطاء التواجد السعودي واالماراتي ، وتحول السفير ال

سفير دولة إلى مندوب سامي جديد في المحافظات الجنوبية تحت غطاء ” تحالف دعم إعادة الشرعية “، التي  

لم يسمح بعودة رئيسها من قبل السعودية التي وضعت عبدربه منصور هادي الذي قدمته للعالم كرئيس  

الجبرية ويمنع من زيارة مدينة عدن أليام معدودات  شرعي إلى معتقل غير معلن , يخضع لإلقامة . 

االحتالل الجديد الذي تفرضه السعودية واإلمارات على المحافظات الجنوبية منذ سنوات انتقل من ذريعة إعادة  

م ، إلى تنفيذ اتفاق  2015“دعم إعادة الشرعية الذي يرفعه التحالف بقيادة السعودية منذ أواخر مارس 

، والذي  2019بين حلفاء السعودية واالمارات في العاصمة السعودية في الخامس من نوفمبر الرياض الموقع 

وفر غطاء قانوني جديد لدول االحتالل ونقله الوجود السعودي واإلماراتي في المحافظات الجنوبية إلى الوضع  

الجنوب وصاحب القرار  القانوني ، واصبح دولتي السعودية واالمارات منذ ثالث سنوات المتحكم األساسي في 

ال جابر مثال ليس كالمستعمر هينز وال كالمندوب السامي البريطاني السير همفري األول فيه ، فالسفير  

تريفيليان بل اصبح وفق اتفاق الرياض الذي انتزع قرار حكومة هادي واالنتقالي الجنوبي التابع لإلمارات  

دياً متحكم بزمام األمور في المحافظات الجنوبيةووضعة تحت تصرف السفير السعودي حاكم مدنياً سعو . 

م ، واستطاعت الجبهة القومية انتزاع الجنوب من بريطانيا  1967فبين اتفاقية جنيف التي عقدت في نوفمبر 

ونيل االستقالل ، وبين اتفاق الرياض بون شاشع ، فوفقاً التفاقيه جنيف التي عقدت بين وفدي حكومة دولة  

م انتهت  67ني والجبهة القومية كممثل للجنوب وشعبة ، وعقدت في جنيف في شهر نوفمبر االحتالل البريطا

بانتزاع وفد الجبهة القومية اعتراف بريطاني بالهزيمة واالنكسار، ليحقق الوفد نصراً سياسيا استعاد من  

افة االراضي في  خالله سيادة الجنوب وهويته واستقالله من خالل إلزام المحتل البريطاني باالنسحاب من ك

، أستقبل أبناء المحافظات الجنوبية المناضل الرئيس  1967نوفمبر  30المحافظات الجنوبية وفي صباح يوم 

قحطان الشعبي ، والوفد المرافق له العائد من جنيف ، بعد أن انتزع من الوفد البريطاني استقالال كامال على  

الت األنباء بأن قحطان الشعبي استقبل كبطل تاريخي، بل  مستوى السيادتين الداخلية والخارجية، وقالت وكا

  عاد قحطان إلى مقر الحكم بحي التواهي الذي كان فيه مقر المندوب السامي البريطاني سابقاً ، ليعلنه مقراً 

لحكم الدولة الجنوبية المستقلة ، وفي مثل هذا اليوم انتخبت القيادة العامة للجبهة القومية المناضل قحطان  

عبي رئيساً لجمهورية اليمن الجنوبية الشعبية لمدة عامين وكلفته بتشكيل الحكومة واعالن االستقالل  الش

 ً  .رسميا

اليوم تعود بريطانيا تحت غطاء سعودي إلى المهرة التي حولت مطار المحافظة الشرقية إلى قاعدة عسكرية  

امها المهرة وسواحلها لتنفيذ خطط استخد لقواتها البحرية ومركز تجسس جديد في المنطقة يضاف إلى 

عسكرية استعمارية، لكن عودة االنجليز للجنوب كان نتيجة لتأطير االحتالل السعودي وفق بنود اتفاق الرياض  

، ومنح القوات السعودية ضوء اخضر من قبل حكومة هادي المقيم في الرياض وتحت رعاية وحراسة  

، فالسعودية التي كانت والتزال حليف لبريطانيا رغم انتقال ملف  االستخبارات السعودية منذ سبع سنوات  

حمايتها للجانب األمريكي ، إال انها التزال تحلم بتحقيق المطامع التي لم تنفذ في ستينيات القرن الماضي ،  

ها  عام ، عادت اليوم عبر أدوات محلية موالية ل  50فالسعودية التي لم تستطيع احتالل الجنوب بالقوة طيلة 

لتنفيذ مخططاتها االستعمارية السابقة ، وتحت اطار اتفاق الرياض اصبح االحتالل السعودي واإلماراتي يتبادل 

األدوار المصالح في المحافظات الجنوبية ، فاتفاق الرياض انهى شرعية هادي وانتزع صالحياتها وحولها إلى  

وظبي إدارة الملفات األمنية والعسكرية وهو ما  أداة من أدوات شرعنه االحتالل الجديد ، واتاح للرياض واب 

سمح للدولتين باستدعاء قوات اجنبية وعلى سبيل المثال قالت بريطانيا ان قواتها في الرياض جاءت بطلب  

من السعودية ، وعلى هذا النحو تمارس اإلمارات أدواراً انتهازية وتنتهك السيادة الوطنية في سقطرى كونها  

  تفاق الرياض المتعثر داخلياً بين حلفاء التحالفالشريك الثاني في ا

 

 

هل عادت احملافظات اجلنوبية إىل حكم املندوب السامي بعد  
عامًا من االستقالل؟   54  

 

اجلنوب اليوم” تنعي للصحافة  “
 اليمنية وفاة الزميل حممد القاضي 
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البيض من  حذَّر نجل الرئيس الجنوبي األسبق , هاني  

استغالل التحالف للقوات الجنوبية وإجبارها على المشاركة 

 .في معارك الشرعية بمحافظة الحديدة 

وأوضح “هاني” نجل الرئيس األسبق علي سالم البيض أن 

مشاركة القوات الجنوبية في القتال بالحديدة جعلها بندقية  

 .لإليجار بحسب التوصيف والنظرة العامة، حسب وصفه 

دة على حسابه في تويتر قال البيض: ليس  وفي تغري

 %70صحيحاً أن تذهب القوات الجنوبية شماالً وغرباً بينما 

 .من أراضي الجنوب تحت سيطرة قوات هادي

كما انتقد البيض , موافقة المجلس االنتقالي على مشاركة  

القوات الجنوبية في تلك المعارك في الوقت الذي هي  

نمحاصرة في مثلث لحج عدن أبي  . 

ويؤكد تصريح هاني البيض أن مشاركة ألوية العمالقة  

الجنوبية مع قوات هادي في معارك الساحل الغربي خروج  

عن القضية الجنوبية وإسقاط لمظلومية الجنوبيين كون  

في احتالل   7/7اآلالف من الجنوبيين يشاركون نظام 

 .الشمال

وقتل المئات من الجنوبيين في معارك حيس في الحديدة  

ناء مشاركتهم مع طارق عفاش في معارك خاسرة مع  أث

 قوات صنعاء 

 

 

 

 

 

الحراك الثوري : في القريب  
العاجل الدوالر في عدن 

 سيصل إلى ألفين لاير

شن رئيس المجلس األعلى للحراك الثوري فؤاد راشد   

هجوما الذعا على التحالف واالنتقالي وحكومة هادي  

الجنوبيينواتهمهم بالتعمد في تجويع  . 

وحمل راشد في تغريدة له على حسابه بتويتر التحالف كامل 

في إشارة إلى    المسؤولية والقوى المنضوية تحت ابطه ,

 .االنتقالي وحكومة هادي

كل المؤشرات تدل على  وقال راشد في تغريدته : )) 

استمرار هبوط العملة المحلية وتردي الوضع المعيشي,  

ن وقت قصير سيصل سعر الدوالر مشيرا إلى أنه وفي غضو 

الفين لاير يمني في ظل تفرج كل الجهات المعنية وعلى  

رأسها التحالف العربي وقواه المنضوية في إبطه الذين  

اضحوا سوط الجالد على الضحية . وضع مؤلم بكل  

 . المقاييس

 

السعودي اإلماراتي من   ال يعتبر المجلس االنتقالي الجنوبي التابع لإلمارات أن كل ما يفعله التحالف  

وهيمنة ونفوذ وتحكم بكل شاردة وواردة وسيطرة على االقتصاد وعلى الموانئ    سياسات وإجراءات وسيطرة

وعلى الثروات وعلى الجزر والموانئ والمطارات، كل ذلك ال يعتبره المجلس االنتقالي تهديداً للهوية الجنوبية  

ديداً ومعيقاً في سبيل مساعي االنتقالي الستعادة دولة الجنوب،  والقضية الجنوبية وال يعد من وجهة نظره ته

بينما حين يقدم مذيع من أبناء المحافظات الشمالية لحفل فني في مدينة عدن عن حدث هام وقع في الجنوب  

سابقاً وشارك في مفاعليه وتحقيقه ونجاحه أبناء الشمال في القرن الماضي فإن ذلك يعد تهديداً لهوية الجنوب  

ويستدعي وقوف االنتقالي عنده واستنفار كل هيئاته وناشطيه لتضخيم الحدث وإصدار البيانات والتصريحات  

 .وإشعال ثورة بوسائل التواصل االجتماعي

االنتقالي الذي لم تهتز لقياداته شعرة واحدة حين وجهت اإلمارات رئاسة المجلس ممثلة بعيدروس الزبيدي  

ي لتحقيق تحالف بين االنتقالي مع قوات طارق عفاش وإعادة تيار المؤتمر  للترحيب برغبة الرياض وأبوظب

العدو األول ألبناء الجنوب إلى السيطرة على الجنوب من جديد بدعوى توحيد   7/7التابع ألبوظبي وصلب نظام  

  –مته بحق أبناء الجنوب على مدى العقود الماضية، قامت قيا 7/7الصف متناسياً كل جرائم وانتهاكات نظام 

حين قدم المذيع المنتمي لمحافظة تعز، سمير السروري والذي يعمل بقناة اليمن التابعة   –اي االنتقالي 

نوفمبر )عيد الجالء( لخروج آخر  30لحكومة المناصفة المتواجدة في الخارج، حفالً فنياً بمناسبة ذكرى 

م1967مستعمر بريطاني من جنوب اليمن عام  . 

المذيع ينتمي لمحافظة شمالية وقدم حفالً يخص الجنوب رغم أن الحدث الذي يقام له   لهذا السبب فقط ولكون 

سبتمبر في   26فظات الشمالية، فال قامت ثورة ، شارك في تحقيقه وإنجازه أبناء المحا54االحتفال بذكراه الـ

بمشاركة رئيسية   اكتوبر من جبال ردفان في الجنوب إال 14صنعاء إال بمشاركة جنوبية وال لحقت بها ثورة 

من الشمال ولوال سالح الشمال الذي تم تفعيله في جبهات الجنوب ضد المستعمر البريطاني لما تفجرت ثورة  

م ولما انتهت تلك الثورة بالنجاح وهزيمة المستعمر البريطاني الذي أخرج آخر جندي له يوم  62اكتوبر  14

يع شمالي استنفر المجلس االنتقالي قواعده ومؤيديه  م، لهذا السبب ولمجرد أن المذ1967من نوفمبر  30الـ

وهيئاته، حيث اعتبرت الهيئة الوطنية لإلعالم الجنوبي في بيان رسمي وعقدت اجتماعاً لمناقشة هذا الحدث،  

واعتبرته “اختالالت مرفوضة ولن تسمح بتكرار هذه االختالالت التي تستهدف الهوية الوطنية للشعب  

ا تفعله اإلمارات والسعودية في الجنوب ال يعد اختالالت وتهديدات للقضية الجنوبية وال  الجنوبي”، بينما كل م 

 .يعد تكراراً آخر لسيناريو احتالل الجنوب من قبل بريطانيا في القرنين الماضيين

يعد  منع االنتقالي من قبل التحالف من فرض السيادة على مدينة عدن سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وأمنياً ال 

من وجهة نظر المجلس التابع لإلمارات تهديداً للهوية الجنوبية وال تهديداً للقضية الجنوبية وتضييعها،  

واستمرار انتهاج التحالف بشقيه السعودية واإلمارات في استغالل االنقسامات الجنوبية الداخلية بين مواٍل  

القوى والمكونات القبلية والعسكرية على   للرياض وآخر مواٍل لإلمارات وهندسة وضبط إيقاعات صراعات كل

أسس مناطقية وعدم حسم الوضع في الجنوب وعدم تمكين أي طرف من تحقيق أي نجاح والحفاظ فقط على  

سنوات منذ   4بقاء الصراع والحرب قائمة تارة تميل الكفة لطرف وتارة للطرف اآلخر، كل ذلك وعلى مدى 

الصراع الجنوبي الجنوبي معه دون أن يتم تحقيق شيء، كل ذلك من  بروز المجلس االنتقالي الجنوبي وبروز  

وجهة نظر االنتقالي ال يعد تهديداً للقضية الجنوبية وال يسقطها وال يهدد الهوية الجنوبية، بينما تقديم مذيع  

ن  شمالي لحفل في عدن أمر خطير ويجب محاسبة مرتكبيه وإشعال ثورة للتحذير من تكراره، وتلك وفق مراقبي

 .مفارقة عجيبة في سياسة االنتقالي الجنوبي تكشف حجم عقله وسقف تفكيره السياسي المحدود جداً جداً 

 

 

عقلية االنتقال تقف عند مذيع مشال يقدم حفالً جنوبيًا  
 بينما االحتالل املتكرر للجنوب ال يهدد الوطن 

 

ر من استغالل التحالف للقوات  
َّ
البيض حيذ

اجلنوبية وإجبارها على املشاركة يف معارك  
 احلديدة 
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تشهد كمدينة كريتر توتر أمني عقب قيام جنود يتبعون  

القيادي في االنتقالي مختار النوبي باختطاف مجموعة من  

الشبان من أبناء حي الطويلة بكريتر عدن التابعين ألوسان  

 .العنشلي

وقالت المصادر أن الجنود التابعين لمختار النوبي اختطفوا  

العاصفة    عدد من الشباب المحسوبين على قائد قوات

التابعة ألوسان العنشلي الذي تسيطر قواته على المديرية  

 .بعد الحملة العسكرية األخيرة التي طردت النوبي

بعودة كريتر إلى     وٲفادت المصادر ٲن النوبي توعدوا

والمواجهات بين فصائل  سيطرته قريبا، ما يؤكد أن الصراع

 .المجلس االنتقالي قد تتجدد في أي وقت

عدد المختطفين لدى أوسان العنشلي    علومات أنوتشير الم

جندي وشاب محسوبين على    400من أبناء حي الطويلة 

قبل أكثر من    إمام النوبي شقيق مختار النوبي الذين اختفهم

 .شهر ال يزالون تحت االعتقال 

وتسببت المواجهات األخيرة بين النوبي والعنشلي إلى مقتل 

و اختطاف المئات من  بينهم مدنيان وجرح العشرات  10

المنازل والسيارات  شباب المديرية وتدمير . 

أسرة   200كما قامت قوات تابعة ألوسان العنشلي بتهجير 

 .من سكان حي الفرس وإحراق منازلهم وتشريدهم

 

 

 

 

شبوة.. اإلصالح يقتحم مؤسسة  
شبابية في عتق ويعتقل عدد من  

 الناشطين 

اعتقلت قوة أمنية تابعة لإلصالح ناشطين ، في محافظة  

 .شبوة

وقالت مصادر محلية اليوم األحد بأن قوات األمن الخاصة  

التي يقودها القيادي في اإلصالح عبدربه لعكب اعتقلت  

رئيس مؤسسة الشباب الديمقراطي ماجد الدويل، والمنسق 

العام فيها صالح مرزوق الزبيدي خالل مداهمة مقر  

 .المؤسسة في مدينة عتق مركز المحافظة

ة اقتادت الناشطين إلى سجن  وأوضحت المصادر أن القو

 .سري في عتق

وكانت قوات االمن الخاصة اعتقلت امس الناشط في  

 .المؤسسة ذاتها، أحمد سعيد أحمد خبازي

 

 

  

لم يعد مفهوماً هل يملك البنك المركزي في عدن سياسة نقدية حقيقية أم أنه يمارس دوراً تمويهياً للتغطية على  

ن قبل حكومة المناصفة والتحالف السعودي اإلماراتي ضد االقتصاد اليمني  جرائم االقتصاد التي تمارس م

 ً  .والوضع االقتصادي في المحافظات الجنوبية خصوصا

فإجراءات مركزي عدن السابقة والخاصة بوقف بعض شركات الصرافة وذهابه التهامها بأنها مخالفة وتتالعب  

إيجابية، لكن  الصرف، يقول مراقبون بإنها إجراءات صحيحة وبسعر الصرف وذهب لتحميلها مسؤولية انهيار 

حين يأتي المركزي بإجراءات أخرى تعقيباً على تلك اإلجراءات السابقة مثل قيامه ببيع الدوالر بالمزادات معتمداً  

سعر السوق السوداء فهذا يدل أن مركزي عدن يدير الوضع االقتصادي بعقلية شركات الصرافة ويقوم عمله  

المضاربة بالعملة فقط  على . 

حيث يفترض في أي حلول يقدمها مركزي عدن أن تحد من تدهور سعر العملة المحلية، أو على األقل وقف  

تدهورها عند قيمتها الحالية، لكن حين يقوم البنك بتنفيذ أي إجراء يدعي بأنه في صالح تعافي العملة المحلية  

لاير    1600اليمني زاد من انهياره أكثر وأكثر، حتى وصل مساء اليوم إلى يتفاجأ الشارع الجنوبي بأن اللاير 

لاير في عدن، وذلك بعد ساعات فقط من إعالن مركزي عدن في   1590للدوالر الواحد في محافظة حضرموت و

ليمن  مليون دوالر للبنوك التجارية واالسالمية في ا  15بيان رصده الجنوب اليوم عن اعتزامه القيام ببيع مبلغ 

 .األربعاء المقبل

الحقيقة الوحيدة الملموسة على أرض الواقع اقتصادياً في المحافظات الجنوبية أنه كلما أعلن بنك عدن عن  

إصالحات اقتصادية أو إجراءات للحد من التدهور كل ما زاد التدهور في قيمة العملة المحلية في هذه المناطق  

: هل البنك المركزي بعدن يستخدم هذه  ة، وهو ما يدعو للتساؤلالخاضعة لسيطرة التحالف وحكومة المناصف

اإلجراءات للتغطية على جرائم اقتصادية أم أنه يقوم بالتغطية على نهب إيرادات النفط التي يتم تصديرها من  

ً  2الجنوب من شبوة وحضرموت والتي تصل إلى  مليار دوالر سنويا . 

لمحافظات الجنوبية، بطلها حكومة هادي “المناصفة” التي يديرها  الجزء اآلخر من المؤامرة ضد االقتصاد في ا 

حقيبة دبلوماسية مع مدير مكتبه إلى القاهرة،   هّرب قبل أيام قليلة مبلغ مليون دوالر في معين عبدالملك، الذي

واكتشفتها سلطات مطار القاهرة وحاول معين إعادتها بمذكرات رسمية، رغم أن معين سبق ووجه بمنع خروج  

أي مبالغ بالعملة الصعبة من مطار عدن ومع ذلك احتجزت قوات االنتقالي ذلك المبلغ قبل خروجه من المطار  

ولم تمِض ساعات حتى وصلت اتصاالت باإلفراج عن مدير مكتب معين والمبلغ الذي بحوزته ليواصل طريقه  

 .للقاهرة

محمد آل جابر، تتحدث تسريبات شبه مؤكدة أنها  عبدالملك وحكومته المملوكة سلفاً للسفير السعودي لدى اليمن 

تسعى الستجداء السعودية منحها وديعة بقيمة مليار دوالر، فإذا كانت هذه الحكومة بحاجة لوديعة مالية وإذا  

كانت هذه الوديعة ستحل لها مشكلة انهيار العملة، فلماذا ال تطلب من السعودية إعادة الملياري دوالر التي تورد  

خزائن البنوك السعودية والتي هي قيمة مبيعات الشرعية من نفط شبوة وحضرموت، وبدالً من وديعة  سنوياً ل

سعودية تعود أموال اليمنيين إلى بنكهم المركزي في عدن، أم أن التحالف السعودي اإلماراتي يخصص هذه  

 األموال لإلنفاق على حربه العسكرية في اليمن؟

 

 

ع من انهيار العملة مبزاداته التي اعتمد هلا  
ّ
سر

ُ
مركزي عدن ي

 سعر السوق السوداء 
 

عقب اختطاف  عدن.. توتر أمني يف كريرت  
 النوبي جنود تابعني ألوسان العنشلي 

 


