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 أبرز أحداث األسبوع

حضرموت.. زخم التصعيد ضد 
الشرعية يتصاعد والقبائل تسيطر على 

 مناطق االمتياز النفطي باخلشعة
 

التصعيد االقتصادي اخلطري يف اجلنوب 
والتمهيد لعودة نظام صاحل أبرز 

 حماور إحاطة غروندبريغ مبجلس األمن
 

وصول طائرة شحن عسكرية سعودية 
 مطار عدن

 

قيادي باإلصالح يكشف سبب سحب 
التحالف للمرة الثانية قوات العمالقة 

 من الساحل الغربي
 

ما وراء اعتقال قيادات للحراك الثوري 
 اجلنوبي يف عدن ودور طارق صاحل
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ط أحد معسكرات التحالف من تمكن المئات من جنود وضبا 

المنتمين لمحافظة شبوة من السيطرة على مقر قيادة  

حافظتي  المعسكر ومحيطه الواقع في منطقة العبر بين م

 .مأرب وحضرموت

عسكرية مطلعة أن نحو   وعلم “الجنوب اليوم” من مصادر

شخص من أبناء شبوة من الضباط والجنود التابعين   400

ي في منطقة العبر والذي لمعسكر التحالف السعودي اإلمارات 

يقوده السلفيون الموالون للسعودية، تمردوا على قيادة  

السلفي زيد الحجوري  اللواء بسبب عنصرية قائده القيادي

 .وتعنته أبناء شبوة التابعين للواء

وقالت المصادر إن تمرد ضباط وجنود شبوة في اللواء أدى 

 .لسيطرتهم على مقر قيادة اللواء ومحيط المعسكر بالكامل

تدخلت   23وأشارت المصادر أن وساطة من قيادة اللواء 

  وحاولت إنهاء التمرد بشكل سلمي بعد اعتذار القيادي

السلفي الحجوري ألبناء شبوة من قوات اللواء، مشيرة إن 

الوساطة تمكنت من سحب أبناء شبوة من مبنى قيادة اللواء 

ورفعها أيضاً من محيط المعسكر وبوابته التي كانت قد  

 .سيطرت عليها بالكامل

 
 
 
 
 

خيانة طارق تدفع ألوية العمالقة  
الجنوبية لإلنسحاب من الساحل  

 الغربي 

كشفت مصادر مطلعة عن انسحاب عدد من ألوية العمالقة  

 .الموالية لإلمارات من جبهة الساحل الغربي

وقالت المصادر أن تلك االألوية تم نقلها مع كامل معداتها  

 .العسكرية والطبية إلى محافظة أبين

  عادل   وفي سياق الموضوع أوضح القيادي الجنوبي

الحسني في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر  

  1، و5، و11، و12، و15تويتر، إنه جرى نقل اللواء 

 .عمالقة من جبهة الساحل الغربي إلى محافظة أبين

وأضاف الحسني : “علماً أن هناك إعادة تموضع حقيقية  

بين السعودية واإلمارات، وستستلم األخيرة ملف المهرة  

 .”!وحضرموت

تي هذه االنسحابات في ظل األزمة بين االنتقالي  وتأ

ومليشيات طارق في الساحل الغربي واستمرار خيانة طارق 

 .للجنوبيين في الساحل الغربي

 

  

 

اقتحم الشيخ القبلي البارز “عوض محمد الوزير العولقي” الذي يعد اليد اليمني لدولة اإلمارات العربية   

وذلك بعد أيام من مغادرة المحافظ “محمد   –بموكب قبلي مسلح كبير  –مدينة عتق -عصر األربعاء- المتحدة 

السعودي لدى اليمن محمد ال  صالح بن عديو” إلى العاصمة السعودية الرياض بعد استدعاءه من السفير  

خ “العولقي” دخل عتق بموكب كبير يرافقه العشرات من المسلحين ولم  جابر ، وذكرت مصادر أن الشي

تعترضهم النقاط األمنية المنتشرة في مداخل المدينة ، وكان “العولقي” قد هدد األسبوع الماضي بنقل 

كز محافظة شبوة ، وهو ما يشير إلى أن الوزير يعتزم  االعتصامات القبلية من جردات إلى داخل مدينة عتق مر

تنفيذ سلسلة اعتصامات جديدة تطالب بإقالة السلطة المحلية التي يتهمها المجتمع الشبواني بممارسة الفساد  

 25، وفي 1994وتغطية سطو اإلصالح للثروة النفطية في المحافظة وحماية مصالح امراء حرب صيف 

نقل   -خالل لقاء قبلي موسع ُعقد في منزله بمديرية نصاب-شيخ “العولقي” نوفمبر الماضي، أعلن ال

االعتصامات الشعبية المناهضة للسلطة المحلية وجماعة “اإلصالح” إلى مدينة عتق، ودعا اللجنة المنظمة  

إلى إجراء الترتيبات الالزمة لنقل االعتصام، وإعداد ميثاق شرف “شبواني” يضمن الحق في الدفاع عن  

محافظة وحقوق أبنائها والحفاظ عليها وحمايتها من العبثال . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أوىل خطوات التصعيد الشعبي بشبوة.. تشكيل جلان شعبية  
 ونصب خيام داخل عتق 

بعد ساعات من اقتحام رجل اإلمارات األول الشيخ القبلي والقيادي بالمؤتمر عوض محمد الوزير لمدينة عتق  

بموكب قبلي مسلح مستغالً غياب محافظ شبوة التابع لإلصالح محمد بن عديو، شرعت القبائل الموالية للوزير  

بتأسيس اعتصام سلمي مفتوح داخل مدينة عتق سمته لجاناً شعبية وباشرتبتشكيل ما أ . 

ول خطوات التصعيد الشعبي في شبوة بنصب مخيمات  وقالت مصادر إن “اللجان الشعبية قامت بتنفيذ أ

 .”اعتصام سلمي داخل عاصمة المحافظة )عتق(

مخرجات  المصادر قالت إن إقرار نصب هذه الخيام وبدء االعتصام السلمي ضد سلطة اإلصالح كان ضمن 

ي الذي عقد في مديرية نصاب ودعا له الشيخ الوزير المدعوم من اإلماراتاالجتماع القبل  . 

وقال ناشطون في شبوة إن هذه الخطوة تعد “البداية النطالق الهبة الشبوانية التي ستنتزع موارد المحافظة  

ضرموت التي نصبت نقاط  من أيادي العابثين واللصوص”، في إشارة إلى أن قبائل شبوة ستلحق بقبائل ح

 .تفتيش ومنعت خروج المشتقات النفطية والثروة السمكية والحيوانية والمعادن من المحافظة

 

رجل اإلمارات األول يف شبوة يقتحم مدينة عتق مبوكب  
 قبلي مسلح 

 

مترد مبعسكر للتحالف يف العرب ينتهي  
بسيطرة جمندي شبوة على قيادة املعسكر  

 وحميطه 
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أبرز الناشطين  كشف قيادي في حزب اإلصالح وأحد 

لقطر وتركيا، عن وجهة قوات ألوية العمالقة التي  الموالين

سحبتها قوات التحالف مؤخراً وللمرة الثانية من الساحل  

 .الغربي

وقال القيادي والناشط بالحزب، عادل الحسني في تغريدة  

األول والخامس  قة على حسابه بتويتر، إن ألوية العمال

لخامس عشر تم نقلها  والحادي عشر والثاني عشر وا

 .بالكامل من الساحل الغربي إلى أبين

الحسني كشف أن هدف االنسحاب، وهو الثاني الذي يتم في  

غضون شهر واحد من الساحل الغربي، هو في سياق إعادة 

التموضع الذي يتم لقوات التحالف بين السعودية واإلمارات  

  جنوب اليمن، كاشفاً أن اإلمارات ستستلم ملف المهرة

وحضرموت، في إشارة إلى أن ألوية العمالقة الجنوبية  

السلفية الموالية لإلمارات سيتم استخدامها عسكرياً لفرض 

 .سيطرتها على محافظتي المهرة وحضرموت على ما يبدو

وأكد الحسني في سياق ما كشفه أن من ضمن ما تم نقله  

من الساحل الغربي إلى أبين “نقل المستشفى الميداني  

المعدات العسكرية” التابعة أللوية العمالقة التي تم  وجميع 

 .سحبها من الساحل

وفيما يبدو فإن طائرة الشحن العسكرية السعودية التي  

وصلت أمس مطار عدن، قد نقلت عتاداً عسكرياً للقوات  

السعودية التي يبدو أنها اتفقت مع اإلمارات على بقاءها  

الغربية فيما    مهيمنة ومسيطرة على المحافظات الجنوبية

المحافظتين الشرقية المهرة وحضرموت ستستلمها  

 .اإلمارات

 

 

 

وصول طائرة شحن عسكرية سعودية  
 مطار عدن 

قالت مصادر مالحية بمطار عدن الدولي جنوب البالد إن   

طائرة شحن عسكرية سعودية وصلت مطار عدن اليوم  

 .الخميس 

المصادر لم توضح ما إذا كانت الطائرة تحمل عتاداً عسكرياً  

تحالف السعودي أم أن الطائرة السعودية  أم قوات تابعة لل

العتاد  هبطت بالمطار بهدف نقل مزيد من المعدات و

العسكري السعودي من مقر قيادة التحالف بالبريقة في عدن  

 .على غرار ما حدث في اكتوبر الماضي 

في الوقت ذاته نقلت وسائل إعالم جنوبية إن الطائرة  

ملة بعتاد عسكري، غير أن  السعودية العسكرية كانت مح 

  .هذه المعلومات ال تزال غير مؤكدة حتى اللحظة

  

 

الحضرمية الثانية” زخماً شعبياً وقبلياً في حضرموت، وفي الوقت ذاته  يوماً بعد آخر تكتسب ما باتت تعرف بـ”الهبة

ة التصعيد مشتعلة بعقد لقاءات وإصدار  أيضاً تحاول األطراف الحضرمية التي تقف خلف التصعيد القبلي إبقاء جذو

 ً  .التصريحات وإبقاء التفاعل الشعبي قائماً ومتوسعا

يدية عبر إقامة المزيد من النقاط والتي وصلت آخرها إلى مناطق االمتياز  في غضون ذلك تتوسع إجراءات القبائل التصع 

 .النفطي

وأكدت مصادر للجنوب اليوم أن القبائل استحدثت نقاطاً شعبية في منطقة الخشعة بمديرية حورة ووادي العين، مؤكدة 

نفطي بالمنطقةال 9ن القبائل تمكنت من السيطرة على مداخل ومخارج الشركات العاملة في القطاع إ . 

ومؤخراً التقى أعضاء الهيئة العليا لمؤتمر حضرموت الجامع لمديريتي تريم وسيئون والمحسوبين على كتلة “حلف 

وجامع حضرموت من أجل حضرموت والجنوب”، برئيس الكتلة سالم مبارك بن سميدع، حيث أكد بن سميدع على 

الب الشعباستمرار التصعيد حتى “استجابة السلطة والحكومة لمط ”. 

وأثنا بن سميدع على ما وصفه بـ”صمود وبسالة الشباب في النقاط الشعبية وصبرهم وتفانيهم في خدمة أهلهم من أجل 

 .”حضرموت وشعبها

أعضاء كتلة حضرموت الجامع بتريم وسيئون أكدو لبن سميدع تأييدهم لما تنفذه لجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت  

ق حضرموت والتخفيف عن المواطن أزمة تدهور األوضاع االقتصادية والمعيشية التي أضرت العام )حرو( النتزاع حقو

 .به، حسب ما دار داخل االجتماع 

كما أكد بن سميدع أن هذه الفترة تحتاج لتظافر وتكاتف جهود جميع أبناء المجتمع الحضرمي، ألجل الوقوف على ما  

قادمة، في إشارة إلى جملة من اإلجراءات التي  الشعبية والتحركات ال تمر به البالد ودعم ومساندة أبناءهم في النقاط

 .ستتخذها القبائل في سياق تصعيدها ضد سلطة هادي والتحالف بحضرموت

في سياق متصل وتأكيداً على توسع المكونات الحضرمية المؤيدة للتصعيد القبلي ضد الشرعية، زار الشيخ علي صالح 

ت القبلية البارزة بحضرموت، نقطة القبائل الثانية في المنطقة الغربية لحضرموت بن عزون النهدي، من القيادا

والواقعة بمنطقة حرو، حيث قال النهدي إن هذه الخطوة “تعد خطوة مهمة من أجل انتزاع الحقوق ودحر الظلم”، داعياً  

من إنتاج   %75خبة الحضرمية، ولفرض مطالبهم واستعادة حقوقهم والمتمثلة بـ”تسليم المنطقة العسكرية األولى للن 

خيرات حضرموت ورفض تسعيرة المشتقات النفطية وإقرار السعر الرسمي الصادر عن مصفاة بترومسيلة 

وعودة الصرف لما كان عليه سابقاً 185بـ ”. 

وتفادياً ألي تصادم بين قبائل حضرموت والتجار واألطراف األخرى المتضررة من وقف مرور الشاحنات المحملة 

مشتقات النفطية والبضائع ومنع خروجها من حضرموت، سارع الشيخ القبلي البارز ورئيس اللجنة التنفيذية بال

لمخرجات لقاء حرو، حسن الجابري، إلى تقديم اعتذار للشعب اليمني وللتجار بسبب التصرفات التي يقومون بها من 

 .إغالق للطرق واحتجاز لناقالت الوقود والغذاء وغيرها

ابري في تصريح بأن التصعيد مستمر ومتواصل، محمالً حكومة هادي والتحالف السعودية مسؤولية تجاهلها  وقال الج 

 .”لمطالب “الهبة الحضرمية

وقال الجابري إن الخطوات التصعيدية التي قاموا بها في حضرموت هي من أجل الشعب وأنه ليس للجنة أي أهداف  

دة الضغط على السلطة عيد في الخطوات التي يقوموا بها هدفها زياخاصة من هذا التصعيد، مشيراً إلى أن التص

 .والحكومة للتجاوب وتلبية مطالب أبناء حضرموت بتنفيذ مطالب ومخرجات مؤتمر حضرموت الجامع

 ما هي مطالب ومخرجات مؤتمر حضرموت الجامع )حرو(؟ 

(لاير مع 185رفض تسعيرة المشتقات النفطية وإقرار السعر الرسمي لمادة الديزل الصادر عن مصفاة بترومسيلة بـ)

 .إضافة الخدمات وأجور النقل العادل

يؤكد الحاضرون على أن تبقى حضرموت منطقة عسكرية واحدة بقيادة النخبة الحضرمية في كل من الساحل  *

 .والهضبة والوادي والصحراء

معسكرات ومراكز تدريب الشباب حتى يتسنى لهم المشاركة في شرف الدفاع عن حضرموت وحماية أمنها فتح * . 

( جندي توضع لها اآللية المناسبة25000يقر الحاضرون تشكيل مقاومة حضرمية بقوام أقله ) * . 

ء حضرموتمجند على أن تشمل كافة أبنا 3000يقر الحاضرون تفعيل قرار رئيس الجمهورية بتجنيد  . 

 .إلزام الحكومة بدفع كافة مستحقات حضرموت المتأخرة عن السداد *

ان والشخصيات اإلجتماعية الوازعة تكلف بها رئاسة الكتلة كلجنة تواصل ومتابعة تقوم تشكيل لجنة من األعي *

 .بالجلوس مع قيادة التحالف العربي والسلطة المحلية من أجل رفع المعاناة عن مواطني حضرموت

يؤكد الحاضرون على أهمية التصالح والتسامح المجتمعي والعمل على صلح عام بين كافة الشرائح القبلية  *

واجهة الخطر الداهم على حضرموت وأبنائهاواالجتماعية حتى يتفرغ الجميع لم . 

لغازية في كل من  يؤكد الحاضرون على إلزام الحكومة بالوقوف على إلتزاماتها السابقة بإنشاء محطتي الكهرباء ا *

 ً  .الساحل والوادي المقرة سابقا

يؤكد المجتمعون بهذا اللقاء على أهمية التعاضد الجنوبي في إطار الدولة الجنوبية الفيدرالية المنشودة وإعطاء  

حضرموت حقها الغير منقوص سياسياً كإقليم مستقل بذاته ويمارس إداراته دون أي إمالءات مع اإلحتفاظ بقدراته 

ية والعسكرية واإلقتصادية المستقلة وبما يتوافق مع مخرجات مؤتمر حضرموت الجامعاألمن . 

اإللتزام الكامل بعالقات حسن الجوار مع كافة األشقاء بالمنطقة بما يخدم حسن الجوار واحترام كافة المواثيق  *

 .الدولية المتعارف عليها

ام كل التعاقدات وحمايتها من كل ابتزاز أمني وخالفه، مع  التعهد لكافة الدول والشركات العاملة بحضرموت باحتر *

 .اإلحتفاظ بحقوق حضرموت في تلك اإلتفاقيات

 

حضرموت.. زخم التصعيد ضد الشرعية يتصاعد والقبائل  
 تسيطر على مناطق االمتياز النفطي باخلشعة 

 

قيادي باإلصالح يكشف سبب سحب  
التحالف للمرة الثانية قوات العمالقة  

 من الساحل الغربي 
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التشغيل في النقل الداخلي بعدن “فواز صالح  اعترف مدير  

عبر خط تعز ــ عدن    بن زيد” بتعرض السائقين المارين

لالبتزاز من قبل مليشيات مسلحة تتبع اطراف الصراع  

الموالين للتحالف، وأشار “بن زيد” إلى أن ارتفاع أسعار  

الوقود انعكس بشكل سلبي على أجور النقل، باإلضافة إلى  

ة والتي تسببت بالكثير من الحوادث المرورية الطرق الترابي

منها طريق السائلة الصبيحة غير الصالحة، ألنها ترابية  

وفيها كثير من العيوب الفنية، بسبب مرور القاطرات على  

 .هذا الخط، وأن مثل تلك الطرق تعرض المسافرين للخطر

ولفت إلى أن هناك إجراءات تعسفية يتم من خاللها ابتزاز  

المسافرين على الخط الرابط بين عدن وتعز، وعرقلة بعض 

مرور الشاحنات، باإلضافة إلى أن مطالبة البعض بدفع  

إيجار نقل البضائع والمواد االستهالكية بالعملة الصعبة  

ابتزاز يستدعي تدخل الجهات المعنية إليقاف مثل تلك  

 .التصرفات غير القانونية

إجراءات تعسفية    ويواجه قطاع النقل الداخلي والخارجي

تُتَّخذ من قِبل سلطات الشرعية في مناطق سيطرة التحالف، 

عدداً    -ديسمبر الجاري 5في - حيث أغلقت السلطة المحلية 

من مكاتب النقل في عدن، مطالبة إياها بدفع جبايات باهظة 

 .وغير قانونية 

 

 

 

 

مسلحو القبائل بحضرموت  
يقطعون الطريق على تعزيزات  

األحمر محسن   

تمكنت العناصر القبلية المسلحة بمحافظة حضرموت من   

وقف وصول أي تعزيزات عسكرية للمنطقة العسكرية  

األولى التابعة لنائب الرئيس هادي، علي محسن األحمر  

والذي سبق وهدد القبائل بالتصدي لها عسكرياً ما لم ترفع 

 .نقاطها القبلية

عسكرية تابعة لمحسن  وقالت مصادر مطلعة إن قوة  

والمعنية بحماية شركة بترومسيلة حاولت محاصرة القبائل 

في النقطة الشعبية التي نصبوها لمنع خروج شاحنات النفط 

 .الخام

وأضافت المصادر إن رجال القبائل في مناطق االمتياز  

النفطية هبوا لمساندة مسلحي القبائل في النقطة حيث جرى 

رية وإقناعها بالتراجع وأن ما  التخاطب مع الحملة العسك

يقوم به رجال القبائل هو في صالح أبناء حضرموت بالكامل 

 .بما في ذلك العسكريين واألمنيين

 

  

 

تعرض العديد من المواطنين في مدينة عدن لمضايقات وتعسفات من قبل مليشيا المجلس االنتقالي الجنوبي  

المواطنين للعلم اليمني وصور المنتخب الوطني للناشئين الذي فاز ببطولة غرب  التابعة لإلمارات بسبب رفع 

 .آسيا لكرة القدم ألول مرة في تاريخ اليمن

وقالت مصادر محلية إن قوات الحزام األمني التابعة لالنتقالي تمنع المواطنين المحتفلين من رفع علم اليمن  

م، األمر الذي قد يهدد  على المواطنين إزالة األعال  وصور المنتخب بمدينة عدن وعلى سياراتهم وتفرض

 .بإفشال احتفال أبناء عدن باستقبال المنتخب

ولقيت تصرفات االنتقالي هجوماً عنيفاً من قبل سياسيين وناشطين وإعالميين جنوبيين ضد قيادات المجلس،  

بالقول   اليمن احتفاالً بالفوز، على قيام االنتقالي بمنع المواطنين من رفع أعالم  حيث علق بعض السياسيين 

“معظم قيادات االنتقالي وقفوا أمام العلم اليمني وأدوا اليمين الدستورية لتسلم مهامهم كما يرفعون العلم في  

مكاتبهم تبعاً لتوجيهات مموليهم في الخارج وفي الوقت ذاته يوجهون قواتهم بمهاجمة المواطنين الذين  

 .”يرفعون ذات العلم على سياراتهم

وسبق لقوات االنتقالي أن اعتقلت مواطنين من المحتفلين بفوز المنتخب ليلة المباراة النهائية وفوز اليمن  

بالكأس، حيث قامت قوات االنتقالي باعتقال عدد من المحتفلين ثم وبسبب الضغط الشعبي اضطرت لإلفراج  

 .عنهم

ه التودد للسعودية كما فعل سابقاً حين قام  في سياق متصل اعتبر سياسيون إن ما يقوم به االنتقالي هدف

 .بإجهاض انتفاضة أبناء عدن ضد التحالف لمصلحة السعودية في أغسطس الماضي

 

 
 
 
 
 

فرادها ٲ مليشيات اإلصالح تهاجم نقطة شعبية يف حضرموت وتعتقل    

في عدة مناطق بوادي   يستمر التوتر األمني بين مسلحي اإلصالح من جهة، والقبائل التي تنصب نقاط 

 .حضرموت

قامت بمحاصرة النقطة التي   قوة من حماية الشركات النفطية التابعة لإلصالح  إن  وقالت مصادر محلية

 . إستحدثتها المجاميع القبلية في منطقة رسب بمديرية ساه لمنع خروج قاطرات النفط من حضرموت

وأوضحت المصادر أن مجاميع مسلحة من القبائل وصلت إلى منطقة رسب لدعم النقطة في مواجهة أي  

لفك الحصار عنها ن قِبل مسلحي اإلصالح، وتعزيزها استفزازات م   . 

أن مسلحي اإلصالح، اعتقلوا عدداً من أفراد النقطة الشعبية في منطقة رسب بتوجيهات من     وأفادت المصادر

 .محافظ حضرموت فرج سالمين البحسني

حسن عززت قوات عسكرية  وأكدت المصادر أن المنطقة العسكرية األولى التابعة لإلصالح وبتوجيه من علي م

 .لرفع النقاط التي نصبتها القبائل في عدة مناطق بوادي حضرموت

وكانت قبائل حضرموت عززت قبل أيام نقاطها المسلحة التي استحدثتها في مداخل ومخارج المحافظة النفطية  

يزها من أي عمليات معادية  اليوم بالمئات من العناصر القبلية المسلحة ، الذين توافدوا إلى النقاط الشعبية لتعز 

 . بعد تلقي قبائل حضرموت تهديدات من مليشيات اإلصالح في المنطقة العسكرية األولى بسيئون

متطوع وعدد من األسلحة الثقيلة والمتوسطة،   5000ووفقا للمصادر فأن النقاط الشعبية عززت مواقعها بـ

تلفة ، وأشارت المصادر إلى أن النقاط الشعبية  وأسلحة رشاشة وغيرها من األسلحة المخ RBG منها قذائف

تواصل احتجاز عدد من القاطرات والناقالت النفطية في عقبة “عصم” وفغمة شرق تريم، وغيرها من المواقع 

 .والطرق الرئيسة والدولية

د في أكتوبر  يشار إلى أن النقاط الشعبية التي أقامها أبناء وادي حضرموت، جاءت تنفيذاً لدعوة لقاء قبَلي ُعقِ 

شركة “بترومسيلة” على إيقاف إنتاجها من نفط المحافظة، األمر الذي جعل الشركة   -السبت- الماضي، أجبرت 

ديسمبر الجاري، بسبب الفائض الكبير الذي يفوق الحد   12تقوم بإيقاف ضخ النفط اعتباراً من األحد 

يين برميلبثالثة مال  -وفق خبراء-االستيعابي لخزاناتها والذي يُقدَّر  . 

قوات من االنتقايل بعدن توقف سيارات ترفع صور املنتخب  
 الوطني للناشئني ومتنع رفع العلم 

 

 االبتزاز يف طريق تعز ـ عدن يتصاعد 
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أعلنت البحرية األمريكية اليوم األربعاء أنها اختبرت سالح 

 .ليزر ودمرت هدفاً عائماً في مضيق باب المندب 

األمريكية  وقال األسطول األمريكي الخامس التابع للبحرية 

والذي ينتشر في منطقة الشرق األوسط في بيان رصده  

وترجمه الجنوب اليوم، إن النظام الجديد الذي تم تركيبه  

يمكن استخدامه لمواجهة زوارق مسيرة التي يصنعها  

 .الحوثيون

وقال البيان إن االختبار الذي أجري أمس الثالثاء شهد قيام 

ار نظام سالح الليزر  السفينة يو اس اس بورتالند باختب 

الخاص بها على هدف في خليج عدن حيث استهدف جسماً  

مائياً عائماً في المنطقة البحرية الفاصلة بين شرق أفريقيا  

 .وشبه الجزيرة العربية

استخدمته السفينة بورتالند   وقال البيان إن سالح اللزر

2020سابقاً إلسقاط طائرة بدون طيار في مايو  . 

 

 

 

 

 

 

تزامناً مع رفض الحزام األمني  
إخالء الشيخ عثمان مجهولون  

أشخاص  4يلقون قنبلة ويصيبون   

بالتزامن مع استمرار رفض قوات القطاع الثامن بالحزام   

بمقابل  األمني في عدن إخالء مديرية الشيخ عثمان 

استالمها من قبل قوات لواء العاصفة التي يقودها قيادي  

باالنتقالي محسوب على رئيس المجلس االنتقالي التابع  

لإلمارات عيدروس الزبيدي، تشهد المديرية تطورات في  

 .جانب االنفالت األمني

وشهدت المديرية اليوم انفجار قنبلة وسط سوق الحراج،  

لمنطقة أن مسلحاً مجهوالً حيث أفادت مصادر محلية في ا

قام برمي قنبلة على المواطنين وسط سوق مزدحم 

 .بالمواطنين

وأشارت المصادر أن القنبلة أدت إلصابة ثالثة أطفال  

 .وشاب، تم إسعافهم ألحد المستشفيات للعالج

 

  

 

مصدر خاص للجنوب اليوم عن سبب قيام قوات االنتقالي التابعة لإلمارات باعتقال قيادات من الحراك  كشف 

الثوري الجنوبي ومضايقات قيادات الحراك منها منع زعيم الحراك الجنوبي حسن باعوم من دخول المكال  

 .ومؤخراً اعتقال االنتقالي لعضو المكتب السياسي للحراك عبدالولي الصبيحي

وقال المصدر إن هناك توجيهات من قائد ما يعرف بالمقاومة المشتركة بالساحل الغربي، طارق صالح،  

وشقيقه عمار الذي قاد سابقاً خاليا اغتياالت في عدن، وأن هذه التوجيهات ممنوحة بضوء أخضر من  

ضد نظام علي عبدهللا   اإلمارات، قضت باعتقال قيادات الحراك الثوري الجنوبي، خصوصاً القيادات التي خرجت

2007صالح والذين كان لهم موقف رافض لنظام صالح في  . 

وأضاف المصدر إن التوجيهات واضحة وصريحة باعتقال كل من ال يزالون على موقفهم الرافض لنظام عفاش  

حتى اآلن، في إشارة إلى أن هدف االعتقاالت بصفوف قيادات الحراك إبعاد أي صوت مناهض لعودة نظام  

اش إلى السيطرة على الجنوب من جديد عبر أبنائه وأبناء أخيه وعلى رأسهم طارق وشقيقه عمار ونجل  عف

 .صالح، أحمد علي 

الحراك الثوري الجنوبي قال إن اعتقال عبدالولي الصبيحي عضو المكتب السياسي للمجلس األعلى للحراك  

لجهة مجهولة الجمعة الماضية، جاء  اقتياده  الثوري الجنوبي في رأس عمران بمدينة عدن والذي جرى 

 .”بحسب وصفه بـ”أوامر إماراتية وسائس الجواسيس من الطابور الخامس وعمالة المجلس االنتقالي

وكانت قوات الحزام األمني التابعة لالنتقالي قد اعتقلت الجمعة الماضية الصبيحي ومعه مدرم أبو سراج وهو  

 .قيادي آخر في الحراك الثوري 

اك الثوري الجنوبي قد أصدر بياناً أمس األحد وصف فيه اعتقال الصبيحي بأنه “تعسفي وعدواني  وكان الحر

حقوق اإلنسان  النتهاك  واقتادته إلى جهة مجهولة ولم تكشف عن مصيره”، معتبراً اعتقاله “استمراراً سافراً 

سيادة الوطنية والمنتهجة للحقوق  والتي دأبت عليها تلك التشكيالت العسكرية الخارجة عن القانون والعابثة بال

اإلنسانية والحريات العامة في وطننا الجنوبي الطاهر”، في إشارة إلى مليشيا الحزام األمني التابعة لالنتقالي  

 .المدعوم من اإلمارات

 
 
 
 
 
 
 

التصعيد االقتصادي اخلطري يف اجلنوب والتمهيد لعودة نظام صاحل أبرز حماور  
 إحاطة غروندبريغ مبجلس األمن 

وصف المبعوث األممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ، الوضع العام في المحافظات الجنوبية والشرقية التي  

تي، بالقول إن التعبيرات عن ذلك  التحالف السعودي اإلماراتسيطر عليها حكومة المناصفة المدعومة من  

الوضع “تعبيرات قوية عن اليأس واإلحباط في عدن وتعز وفي كل مكان قابلت فيه يمنيين ويمنيات”، في  

 .إشارة للمناطق التي زارها المبعوث األممي في اليمن والتي شملت مناطق سيطرة الشرعية

اء بجلسة مجلس األمن الدولي بشأن اليمن، إن “هناك  وقال غروندبيرغ أثناء إحاطته التي قدمها اليوم الثالث 

قتصادي، وإلى إصالحات أوسع لتحسين سبل العيش وخفض تكلفة السلع  حاجة عاجلة إلى خفض التصعيد اال

 .وحماية العملة”، في إشارة إلى الوضع االقتصادي المنهار في مناطق الشرعية جنوب وشرق البالد

وم بمجلس األمن عدها مراقبون بأنها تمّهد الطريق لدخول العبين قدماء جدد  إحاطة المبعوث األممي لليمن الي

د بالمؤتمر وقيادات النظام  لدولية الغربية في الدفع من جديفي المشهد السياسي، في إشارة إلى الرغبة ا 

إذا لم  السابق إلى واجهة المشهد السياسي داخل الشرعية، حيث قال غروندبيرغ إن “الحل لن يكون مستداماً  

 .”يمثل مصالح اليمنيين على تنوعهم، سواء من المشاركين في القتال أو من غير المشاركين

يأتي بالتزامن مع امتداح قيادات في المؤتمر من المقيمين في الخارج من أمثال أبو بكر   حديث غروندبيرغ

زعج اإلصالح  احدة، وهو ما أالقربي له، ووصفه بأنه يتعامل مع األطراف اليمنية على خط واحد ومسافة و

ديد كبديل فيما يبدو  الذي شن هجوماً على المبعوث األممي بسبب دفعه بالمؤتمر للعودة للحياة السياسية من ج

  .عن اإلصالح

ما وراء اعتقال قيادات للحراك الثوري اجلنوبي يف عدن ودور  
 طارق صاحل 

 

بارجة أمريكية بباب املندب تقوم بتجربة  
سالح الستهداف أهداف متحركة بتحكم  

 عن بعد 
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بالتزامن مع مغادرة محافظ شبوة المحسوب على اإلصالح محمد 

بن عديو للمحافظة متجهاً إلى العاصمة السعودية الرياض، شنت  

صحيفة األهرام المصرية الرسمية هجوماً على تنظيم اإلخوان  

المسلمين في اليمن، وجاء ذلك في تقرير موسع سلط الضوء 

ى ما أسمته الصحيفة باالنتهاكات واإلجراءات التعسفية التي  عل

 .تتخذها سلطات اإلصالح في شبوة ضد المواطنين

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن سلطات شبوة اإلخوانية  

رسيخ هيمنتها على المحافظة الغنية تستغل الحرب من أجل ت

االعتقاالت التي تمارسها بالثروات النفطية، الفتة إلى أن عمليات 

السلطات األمنية والعسكرية في شبوة، ضد المواطنين  

والصحفيين والناشطين والقبائل المعارضة لسياسات حزب  

اإلصالح، ال تكاد تتوقف، وأنها تتزايد يوماً بعد يوم رغم الحراك  

 .الشعبي والقبلي المطالب بإسقاط هيمنة حزب اإلصالح

األمنية والعسكرية في شبوة اعتقلت وأكد التقرير أن القوات  

شخص حتى الثلث األول من العام الجاري 700 . 

وقالت الصحيفة في تقريرها إن القلق بدأ يرتاب المسؤولين 

الُمعيَّنين بتوصيات من حزب التجمع اليمني لإلصالح في  

المناصب المهمة والحساسة بالمحافظة، بمن فيهم المحافظ “بن  

أعقاب تحركات يقودها ناشطون ومشايخ قبائل  عديو”، وذلك في 

لنقل اعتصام أبناء المحافظة إلى مدينة )عتق( مركز المحافظة 

 .حتى االستجابة لمطالبهم

وتشهد شبوة حراكاً شعبياً ضد سلطات حزب اإلصالح منذ  

ير من  وحتى اللحظة، حيث يطالب الكث 2019أغسطس 

المتهمين بالفساد  المواطنين بسرعة إقالة “بن عديو” وحاشيته  

ونهب المال العام وتسخير إيرادات المحافظة النفطية لخدمة 

 .الحزب

 

 

 

عملية اغتيال جديدة تطال موظف 
 في البنك المركزي بشبوة 

اغتال مسلحون مجهولون اليوم الثالثاء موظفاً في البنك  

 .المركزي اليمني في مدينة عتق بمحافظة شبوة

مسلحين مجهولين أطلقوا النار على  وقالت مصادر محلية أن 

أمام بوابة البنك   المواطن صالح أحمد سالم سلطان الخليفي 

 . المركزي بعتق، ما أدى إلى وفاته فيما الذ المسلحون بالفرار

لم تحرك ساكناً وتركت   وأوضحت المصادر أن حراسة البنك

 .المسلحين يفرون

تهامات لإلصالح  وينتمي القتيل إلى قبيلة ” آل خليفة ” وسط ا

 .بتنفيذ عمليات االغتيال التي طالت عدد من أبناء قبيلة آل خليفة

 .وتتهم قبائل شبوة , اإلصالح بتغذية الصراعات بين القبائل

 

شن الذباب اإللكتروني لجماعة اإلخوان المسلمين في اليمن )حزب اإلصالح( حملة إلكترونية ضد التصعيد   

سلطات الشرعية والتحالف السعودي اإلماراتي والذي تمثل بمنع القبائل خروج  القبلي لحضرموت ضد 

العملة والفساد   رشاحنات النفط والذهب واألسماك من المحافظة احتجاجاً على تردي األوضاع المعيشية وانهيا

 .المستشري بمفاصل الشرعية بمقابل نهب ثروات حضرموت ومنع أبنائها من التمتع بها 

حزب اإلصالح وحسابات وهمية ضمن ما يعرف بالذباب اإللكتروني على مواقع التواصل  وشن ناشطوا 

ن الحملة بأنها تهدف لمنع ما  االجتماعي حملة هجومية ضد قبائل حضرموت وتصعيدها ضد الشرعية، واصفي

  أسماه اإلخوان “ملشنة حضرموت” فيما اعتبر ناشطون جنوبيون أن حملة اإلخوان المسماة )منع ملشنة

حضرموت( هدفها حماية هوامير الفساد والنهب لثروات حضرموت على رأسهم قائد الذراع العسكري لإلخوان  

 .علي محسن األحمر نائب الرئيس هادي

وأطلق ناشطوا اإلصالح حملتهم منذ عصر اليوم اإلثنين بإطالق هاشتاج “#ال_لملشنة_حضرموت،  

الذي سارع  لمجلس االنتقالي الجنوبي التابع لإلمارات  #تنمية_وادي_حضرموت_تغيظ_المرتزقة” في إشارة ل

لتأييد تصعيد القبائل بحضرموت ضد الشرعية ونهبها ثروات المحافظة لمصلحة ثلة من المسؤولين  

 .بالشرعية

وقال ناشطو اإلخوان إن حملتهم تهدف لرفض ما أسموها “المساعي الداعية للفوضى وتنفيذ مخططات  

ة خارج مؤسسات الدولة الرسمية تحت ذريعة المطالبة بحقوق حضرموت”،  مشبوهة والتحركات المسلح

موت ضد الشرعية قاموا بتنفيذ  وذريعة اإلخوان في هذا الطرح أن من يقفون خلف التصعيد القبلي بحضر

إجراءات وسلوكيات تحمل مغزى سياسي نظراً ألنها تجاهلت منشآت مهمة، في إشارة إلى تجاهل القبائل  

ارات عسكرياً على مطار الريان بالمكال وتحويله قاعدة عسكرية مغلقة لها وللقوات األمريكية  لسيطرة اإلم

 .المتواجدة هناك

وأتى التصعيد القبلي في حضرموت على حساب المصالح غير المشروعة واألرباح الطائلة التي تجنيها قيادات  

ا يتم نهبه من الثروات في حضرموت  صالح جراء معسكرية ومدنية تابعة للشرعية معظمها قيادات باإل 

وتقاسمها فيما بينها دون أن يحصل أبناء حضرموت على حقوقهم المشروعة من االستفادة من تلك الثروة  

 .المنهوبة من نفط خام وذهب وثروة سمكية وثروة حيوانية 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

باعتقال أبناءها أثناء احتفاهلم بفوز املنتخب اليمني للناشئني   أسر عدنية تتهم اإلنتقايل   

أبناءها أثناء احتفالهم بفوز المنتخب اليمني للناشئين ببطولة    كشفت أسر. عدنية عن اعتقال االنتقالي بعدن

 .غرب أسيا

سنة يسكن في خورمكسر بجانب فندق المطار   27وعمره  واتهمت أسرة المواطن عبدالسالم محمد احمد 

من قبل نقطة جولة العاقل  باعتقاله . 

وأوضحت األسرة أن إبنها كان يمر بسيارته بجولة العاقل حينما استوقفه مشهد احتجاز عدد من الشباب الذين  

لون علم الجمهورية خالل احتفال أمس بفوز المنتخبكانوا يهمون بالمرور بالنقطة وهم يحم . 

ولفتت إلى إنه تدخل لدى جنود النقطة للتوسط إلطالق سراح الشباب لكنه تعرض لالعتقال حيث تم نقله إلى  

 .سجن معسكر تابع لالنتقالي بالقرب من الجولة 

قالوناشدت األسرة إطالق سراح ابنها مؤكدة انه لم يرتكب أي جرم يستوجب االعت . 

واعتقلت قوات االنتقالي العشرات من المواطنين الذين خرجوا يهتفون بالروح بالدم نفديك يايمن بمناسية  

 .االنجاز الكروي الذي حققه الناشئين بفوزهم على السعودية 

 

على خلفية وقف خروج النفط والذهب واألمساك.. اإلخوان يصفون  
حبقوقها باملليشيا قبائل حضرموت املطالبة    

 

مصر تسلط الضوء على انتهاكات اإلصالح  
 بشبوة وتشن هجومًا على بن عديو 
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تحدثت عدة مصادر متطابقة عن مغادرة محافظ عدن احمد 

التابع هو اآلخر  لملس التابع للمجلس االنتقالي الجنوبي 

العاصمة المصرية القاهرةلإلمارات لمدينة عدن متوجهاً إلى   . 

المصادر تحدثت عن أن خروج لملس من عدن جاء بسبب  

تصاعد التوتر بين فصائل االنتقالي على خلفية السيطرة على 

مدينة عدن من قبل قوات لواء العاصفة بقيادة أوسان العنشلي  

المقرب من الزبيدي الذي نشر قواته بدالً عن قوات قوات  

لما يسمى القطاع الثامن بالحزام األمني والتي جرى إخضاعها  

“دورات إعادة التأهيل” في الوقت الذي ال زالت فيه هذه القوات  

ترفض إخالء مواقعها في مديرية الشيخ عثمان مع اقتراب  

انتهاء مهلة رئيس االنتقالي عيدروس الزبيدي للحزام إلخالء  

 .تلك المناطق

االنفالت الحاصل في السيطرة على فصائل االنتقالي دفعت لملس  

اف في العاصمة المصرية القاهرة، وهو ما يدعو إلى االعتك 

للتساؤل عما إذا كان لملس يشعر بخطر على حياته في ظل 

تصاعد التوتر والصراع بين هذه الفصائل ومخاوفه من محاولة 

اغتياله؟ أم أن مغادرته تأتي احتجاجاً على عدم قدرته على  

حكمها؟ التحكم بالفصائل األمنية لالنتقالي داخل مدينته التي ي . 

 

 

 

 

 

اشتباكات بين عناصر أمنية 
بعدن تسفر عن إصابة قيادي 

 بالداخلية

أصيب مسؤول أمني بارز بوزارة الداخلية بحكومة المناصفة  

بمدينة عدن إثر اشتباكات اندلعت بين أفراد من قوات األمن ضد  

 بعضهم البعض. 

وقالت مصادر إن مدير عام فرع مصلحة األحوار المدنية  

والسجل المدني العقيد عصام عمر فقيرة أصيب بطلقة نارية،  

بسبب خالف شب بين أفراد حراسة إدارة مصلحة األحوال  

 المدنية بمديرية كريتر. 

وأضافت المصادر أن الخالفات تطورت إلطالق نار ضد بعضهم  

البعض ما أدى إلصابة العقيد فقيرة الذي كان موجوداً بمكان  

 االشتباك. 

 

 

قال مصدر اقتصادي متخصص بمجال الثروات المعدنية إن إعالن شركة بترومسيلة توقفها عن إنتاج  

 .النفط الخام في محافظة حضرموت، يعني تكبد الشركة خسائر فادحة جداً يصعب تعويضها بوقت قصير

حضرموت بمنع  وقال المصدر الذي رفض كشف هويته في تصريحه للجنوب اليوم، إن قيام القبائل في  

ء خزانات الشركة من  خروج المشتقات النفطية من حضرموت أدى إلى توقف حركة اإلنتاج نظراً المتال

النفط الخام وهو ما يعني أن الشركة إما مضطرة للتوقف عن اإلنتاج وذلك سيكلفها خسائر مادية كبيرة  

 .جداً 

بب سياسات حكومة المناصفة الشرعية  وأضاف المصدر إنه لم يعد أمام الشركة سوى تقبل الخسارة بس

هم بهذا اإلجراء التصعيدي ضدها، مشيراً إلى أن خسارة الشركة  التي أدت لخروج قبائل حضرموت وقيام

تتمثل بتوقف اإلنتاج بحد ذاته نظراً لعدم إمكانية احتواء الكميات المستخرجة من النفط الخام يومياً بسبب  

الشركة االحتياطية من النفط الخام وهو ما سيدفع الشركة إلى أحد    توقف قاطرات النقل وامتالء خزانات

األمرين إما توقف اإلنتاج وذلك يعني خسارة كبيرة جداً كون وقف اإلنتاج يعني تعطيل حقول النفط واآلبار  

التي تعمل وإعادة تشغيلها من جديد يكلف الشركة مبالغ باهضة جداً، وأضاف أن الخيار اآلخر هو إعادة  

ن الكميات المستخرجة من النفط الخام لآلبار من جديد وذلك يعني تكلفة مالية كبيرة أكبر من تكلفة  حق

 .االستخراج ما يعني أن عمل الشركة سيستمر ولكن بدون فائدة وتتكبد خسائر مالية كبيرة جداً 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مقتل قائد قوات الشرعية يف مأرب بعملية غامضة للحوثيني 

قتل القائد األول لقوات الشرعية في محافظة مأرب اللواء ناصر علي الذيباني، في عملية عسكرية لم  

تكشف عنها قوات الحوثي حتى اللحظة غير أن وصولها إلى قائد قوات الشرعية بمأرب يكشف حجم 

 .االختراق االستخباري الذي حققه الحوثيون ضد خصومهم بمأرب

وقالت مصادر موثوقة للجنوب اليوم إن القائد األول واألبرز لقوات هادي في مأرب اللواء ناصر الذيباني  

قتل بعملية نفذتها قوات الحوثي استهدفته ومعه قيادات أخرى من بينهم قيادي بارز من تنظيم داعش  

 .”يدعى “أبو عبيدة

عملية التي نفذتها قوات الحوثي ضد قائد قوات  وعن تفاصيل العملية قالت المصادر إنها ترجح أن تكون ال

ة، مشيرة إلى أن وصولها إلى الذيباني القائد األول  الشرعية بمأرب استخبارية أكثر من كونها عسكري

لقوات هادي في مأرب والذي ظل متوارياً عن األنظار طيلة سنوات الحرب الماضية، يكشف حجم االختراق  

ي والتي وصلت إلى قيادات الصف األولاالستخباري للحوثيين لقوات هاد . 

هو القائد الفعلي لقوات هادي في جبهات القتال، وأن   –وفق المصادر   –وتجدر اإلشارة إلى أن الذيباني 

أهمية هذا القائد تفوق بكثير أهمية وزير الدفاع المقدشي ورئيس أركانه اللواء صغير بن عزيز، وهذا  

يباني خالفات عديدة بسبب تحكم وسيطرة الذيباني على الدعم  األخير سبق أن وقعت بينه وبين الذ 

ارة  صفته المصادر بأنه القائد الحقيقي لوز اللوجستي والمادي المقدم من التحالف لقوات هادي، في حين و

الدفاع ورئاسة األركان وأن المقدشي وبن عزيز ال يستطيعان رفض أو االعتراض على مطالبه وتوجيهاته  

كانتوقراراته أياً   . 

وكان الذيباني قد تعرض لحملة تحريض قادتها اإلمارات عبر وسائل إعالم محلية مدعومة منها أبرزها  

إعالم طارق عفاش خالل الفترة الماضية، األمر الذي يرجح إمكانية أن يكون اختراق الحوثيين لقيادة  

وعلى رأسها اللواء صغير بن  قوات هادي حدث عن طريق القيادات العسكرية الموالية لإلمارات في مأرب 

 .عزيز

 

توقف إنتاجها من النفط بسبب منع القبائل خروج    برتومسيلة 
 شحناتها وخسائر فادحة تتكبدها الشركة 

 

صراعات فصائل االنتقايل العسكرية داخل  
 عدن تدفع مللس لالعتكاف يف القاهرة 
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تعرض الصحفي برهان مانع في مدينة عدن اليوم لالعتداء 

 .من قبل عناصر أمنية أثناء تغطيته وقفة احتجاجية

وقالت مصادر أن حراسة مؤسسة المياه في عدن قامت  

بمهاجمة الصحفي برهان وحاولت انتزاع هاتفه الجوال  

وهددته وطالبته بحذف الصور التي التقطها للوقفة  

االحتجاجية التي أقامها أهالي جبل العيدروس في مديرية  

 .كريتر

وأضافت المصادر إنه لوال تدخل المحتجين الذين حالوا بينه 

ين عناصر الحراسة األمنية للمؤسسة لتم اعتقال الصحفي  وب

 .ومصادرة هاتفه

وكان أهالي جبل العيدروس بمديرية كريتر في منطقة صيرة 

قد خرجوا في وقفة احتجاجية للمطالبة بوقف ما يصفونه  

بـ”العقاب الجماعي” من قبل المؤسسات الخدمية وال سيما  

نازلهم بالمياه،  مؤسسة المياه التي قطعت عنهم تغذية م

 .منددين باستمرار قطع المياه عنهم ألكثر من شهر

 

 

 

 

هجوم لإلصالح ضد املبعوث األممي بسبب  
 املؤمتر 

شنت وسائل إعالم حزب اإلصالح هجوماً على المبعوث  

على خلفية لقاء    األممي إلى اليمن هانس غرودنبرج

 .المبعوث بعدد من قيادات حزب المؤتمر في عمان

وبحسب تقرير لقناة “بلقيس” التابعة لإلصالح، ذكر التقرير 

أن لقاء غروندبيرغ بقيادات المؤتمر جاء برغبة سعودية،  

األمر الذي يعني أن اإلصالح يحاول القول إن السعودية  

 .تسعى إلقصاء الحزب من المرحلة المقبلة

إضافة لتقرير آخر نشرته قناة المهرية وهي تابعة لإلصالح 

أيضاً وتبث من تركيا، اتهمت فيه المبعوث األممي بعدم  

 .نزاهته

وكان المبعوث األممي قد زار أمس اإلثنين العاصمة العمانية 

رفيعي المستوى إضافة   مسقط والتقى بمسؤولين عمانيين

ين لحكومة الحوثيين  للقاء بكبير المفاوضين اليمنيين التابع

محمد عبدالسالم وقيادات مؤتمرية، في حين أشاد القيادي  

بحزب المؤتمر أبو بكر القربي بالمبعوث األممي وقال إنه  

اتضح من لقائه بقيادات المؤتمر في مسقط تعامله بشفافية  

 .مع أطراف الصراع وأنه يعمل بمسافة واحدة من الجميع

 

 

 

بقصد تلميع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي تلطخت صورته بالدماء جراء جرائم الحرب المرتكبة   

في اليمن بسبب قتل طائراته للنساء واألطفال في سياق حربه على الحوثيين، إضافة لقتله الصحفي جمال  

ومالحقات عناصره   خاشقجي بطريقة بشعة وحمالت االعتقاالت التي طالت ناشطين وناشطات سعوديين

أراضي المملكة لتصفيتهم بهدف إسكاتهم عن نشر حقائق تتعلق به  االستخبارية لناشطين سعوديين خارج  

شخصياً وأخرى تتعلق بمنظومة الحكم السعودية بشكل عام، استقدم النظام السعودي عدداً من الفالسفة  

 .الغربيين للمشاركة في مؤتمر للفكر الفلسفي

عد األول من نوعه الذي أقامته الرياض، والذي يأتي في سياق سياسة اإلصالح السعودية التي  المؤتمر الذي ي

فكرة هذا   الذي رفض تقبل تنتهجها المملكة وسياسة االنفتاح والتي انعكست سلباً على المجتمع السعودي

تقدمتهم الرياض بهدف  االنفتاح بطريقة بن سلمان الفضائحية، شارك فيه عدد من الفالسفة الغربيين الذين اس

تلميع بن سلمان وتلميع نظامه الدموي، ورغم ذلك لم يسلم بن سلمان من االنتقاد حتى من قبل من استقدمهم  

 .لتلميعه

فخالل المؤتمر خرج أحد الفالسفة المعروفين عالمياً، بتصريح حمل شيئاً من السخرية على نظام حكم بن  

سفة كان هدفه تلميع بن سلمان ونظامه، وقال مايكل ساندال  سلمان على الرغم من كون استقدام الفال

الفيلسوف الذي اعتبرته صحف غربية بأنه أكثر الفالسفة تأثيراً في العصر الحالي إن حملة اإلصالح التي  

يقودها ولي العهد السعودي يمكن تحديد حقيقتها وفعاليتها من خالل مستوى تعزيز الفكر النقدي، وهو ما لم  

بن سلمان حتى اليوم حيث إن معظم المعتقلين السياسيين في السعودية هم معتقلي رأييسمح به   . 

وكان الفالسفة الغربيين الذين شاركوا بمؤتمر الرياض الفلسفي قد ناقشوا عدداً من المفاهيم والمشكالت  

يس الفلسفة في  الفلسفية كاألخالق والعدالة والواجب العالمي مع الطالب السعوديين، كما ناقشوا عدم تدر

 .المدارس والجامعات والمعاهد السعودية حتى اليوم

الصحف األمريكية التي تحدثت عن مؤتمر الفكر الفلسفي الذي عقدته الرياض، قالت إن المؤتمر يأتي في  

سياق محاولة النظام السعودية تلميع ولي العهد محمد بن سلمان وتلميع حملته الهادفة لتنويع مصادر الدخل  

السعودية وقبلها تلميعه وتبييض سجالته الدموية خصوصاً مع المجازر المرتكبة في اليمن بحق النساء  في 

 .واألطفال وجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مليشيات اإلصالح يف طور الباحة تقطع الطريق الرابط بني تعز وحلج 

قطع عدد من مليشيات حزب اإلصالح التابعين لمحور طور الباحة في محافظة لحج اليوم الطريق الرابط بين  

محافظتي عدن وتعز؛ احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم ، وقال اكثر من مصدر أن العشرات من منتسبي  

بو بكر الجبولي”، قطعوا  اللواء الرابع مشاة جبلي الذي يقوده القائد العسكري التابع لحزب اإلصالح ” أ 

ة بمديرية طور الباحة ومنعوا عدداً من الشاحنات والقاطرات والسيارات من  الطريق في منطقة المعامي

المرور، بُحجة عدم صرف مستحقاتهم المالية ، كما أشار عدد من سائقي الشاحنات إلى أنهم كانوا في  

للواء الرابع مشاة جبلي منعوهم من العبور من منطقة  طريقهم من عدن إلى التربة ومدينة تعز إال أن أفراد ا 

المعامية، الواقعة بين منطقة الفرشة ونقطة الجبلين ، ولفت سائقو الشاحنات إلى أن أفراد اللواء الرابع مشاة  

جبلي رفضوا التفاهم معهم، موضحين أن األفراد أبلغوهم أنهم لن يسمحوا للشاحنات بالمرور حتى صرف  

يمهم رسمياً ضمن قوام وزارة الدفاع التابعة لهادي، متهين قائد محور طور الباحة الجبولي  مرتباتهم وترق

 .بمصادرة مستحقاتهم وعدم االستجابة لمطالبهم

 

رغم استقدامه وآخرين لتلميع بن سلمان.. فيلسوف أمريكي يسخر  
 من ويل العهد من الرياض 

 

صحفي يف عدن يتعرض لالعتداء من قبل  
 عناصر أمنية أثناء تغطيته وقفة احتجاجية 
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عززت قبائل حضرموت اليوم نقاطها المسلحة التي  

استحدثتها في مداخل ومخارج المحافظة النفطية اليوم  

بالمئات من العناصر القبلية المسلحة ، وقالت مصادر محلية 

أن المئات من المسلحين من أبناء قبائل حضرموت توافدوا  

اليوم إلى النقاط الشعبية لتعزيزها من أي عمليات معادية  

د تلقي قبائل حضرموت تهديدات من مليشيات اإلصالح  بع

في المنطقة العسكرية األولى بسيئون ، ووفقا للمصادر فأن 

متطوع وعدد من   5000النقاط الشعبية عززت مواقعها بـ

وأسلحة   RBG األسلحة الثقيلة والمتوسطة، منها قذائف

رشاشة وغيرها من األسلحة المختلفة ، وأشارت المصادر  

النقاط الشعبية تواصل احتجاز عدد من القاطرات  إلى أن  

والناقالت النفطية في عقبة “عصم” وفغمة شرق تريم،  

 .وغيرها من المواقع والطرق الرئيسة والدولية

يشار إلى ان النقاط الشعبية التي أقامها أبناء وادي  

حضرموت، جاءت تنفيذاً لدعوة لقاء قبَلي ُعِقد في أكتوبر  

شركة “بترومسيلة” على إيقاف   -سبتال- الماضي، أجبرت 

إنتاجها من نفط المحافظة، األمر الذي جعل الشركة تقوم  

ديسمبر الجاري،   12بإيقاف ضخ النفط اعتباراً من األحد 

بسبب الفائض الكبير الذي يفوق الحد االستيعابي لخزاناتها 

بثالثة ماليين برميل  -وفق خبراء-والذي يُقدَّر  . 

 

 

 

 

غامض لعدد من انسحاب 
الوية العمالقة من الساحل 

 الغربي 

كشفت مصادر عسكرية في الساحل الغربي ، اليوم األحد،   

عن ترتيبات لسحب ألوية العمالقة من الساحل الغربي، في  

ظل تعرضها لعملية استنزاف واسعة ، وقالت المصادر أن  

اللواء الثاني عمالقة بقيادة ، حمدي شكري الصبيحي،  

نسحاب قواته من جبهات الساحل الغربي لليوم  استكمل ا 

الثاني للتوالي ، وقالت المصادر أن توجيهات سعودية  

صدرت بانسحاب اللواء الرابع عمالقة من أطراف مديرية  

حيس ، وعدد من االلوية الموالية للرياض ألسباب غامضة  

، وكان اللواء التاسع عمالقة قد وقع في حصار من قبل  

ام وسلم كافة أسلحته مقابل انسحابهالحوثيين قبل أي  . 

 

  

قالت مصادر متعددة أن نائب هادي، الجنرال علي محسن األحمر ، هدد قبائل حضرموت باستخدام القوة  

العسكرية لرفع نقاط تفتيش القبلية التابعة لقبائل حضرموت التي تم نشرها على مداخل ومخارج محافظة 

محافظة ، واعتبر محسن  حضرموت ومنع خروج أي كميات من النفط أو األسماك أو الثروة الحيوانية خارج ال

التخريبية ووصف أبناء حضرموت بقطاع الطرق بعد فشل وساطة باقناع القبائل   تلك التحركات باالعمال

بالسماح للقاطرات النفطية المتحجزة منذ أربعة أيام والتابعة للتاجر الحثيلي التابع لعلي محسن ، ويطالب أبناء  

مشروعة وبتخفيض أسعار المواد الغذائية واالساسية وتحسن سعر  قبائل المحافظة الذين يطالبون بحقوقهم ال

لقائد العسكري التابع له أبو عوجاء ،  صرف العملة ، وقالت المصادر أن علي محسن األحمر وجه اليوم ا

بالضرب بيد من حديد ، متهماً قبائل حضرموت بالتمرد على الشرعية وقطع الطرقات والتخريب ، وأشارت  

قيادة المنطقة العسكرية األولى في مدينة سيئون وجهت كافة المعسكرات برفع الجاهزية   المصادر إلى ان

العسكرية والستعداد لمهمة قتالية وان هناك قوات انسحبت من مارب باتجاه حضرموت للمشاركة في قمع  

 . أبناء حضرموت في العبر والقشعة

اطها القبلية بالعشرات من المسلحين استعداداً  ورداً على تهديدات علي محسن عززت قبائل حضرموت اليوم نق

الي مواجهات محتملة ، وحذرت مصادر قبلية في وادي حضرموت المنطقة العسكرية األولى من أي حماقة ،  

 مؤكدة أي ان ردة فعل ستواجه بالعنف وتفجير األوضاع بشكل كلي في المحافظة ، 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ميلشياته يف ابني واالنتقايل يستعد لتغطية الفراغ اإلصالح يسحب العشرات من    

أفادت مصادر محلية بان قوات المجلس االنتقالي الجنوبي التابع لإلمارات، وجهت قواتها في الشيخ سالم  

والكالسي برفع الجاهزية القتالية تحسباً لتنفيذ عملية تجاه مواقع تابعة المليشيات حزب اإلصالح في شقرة ،  

ر مطلعة فان االنتقالي حصل على معلومات استخباراتية بخروج المئات من مليشيات اإلصالح  ووفقا لمصاد

وعودتهم إلى مارب للدفاع عن المدينة األيلة للسقوط ويرغب بتغطية الفراغ العسكري هناك بشكل مباغت ،  

ن مناطق عدة في  وقالت المصادر أن مليشيا اإلصالح قامت أمس السبت بسحب الكثير من فصائلها المسلحة م

محافظة أبين لتعزيز جبهات مدينة مأرب، وأكدت المصادر، أن اإلصالح سبق له سحب أعداد كبيرة من مقاتليه  

وعناصر من تنظيم القاعدة من أبين خالل الفترة الماضية لتعزيز عدد من الجبهات في مأرب وشبوة، والتي  

د معارك عنيفة تكبدت خاللها قوات التحالف وميليشيا  تمكنت قوات صنعاء من احراز تقدمات ميدانية كبيرة بع

 .اإلصالح خسائر فادحة

وبدوره أستغرب مراقبون للشأن اليمني، من المغامرة العسكرية التي أقدمت عليها ميليشيا اإلصالح بالتضحية  

ي مأرب  بمحافظة أبين لصالح ميليشيا “األنتقالي”، من أجل معركة باتت شبه محسومة لصالح قوات صنعاء ف 

فبراير الماضي، عناصرها المسلحة من مدينة شقرة شرق   24، الجدير ذكره، أن ميليشيا اإلصالح سحبت في 

سبتمبر الماضي، من لودر صوب مأرب 23أبين باتجاه مأرب، كما سحبت عناصرها في  . 

 

 

علي حمسن األمحر يوجه باستخدام القوة ضد أبناء قبائل  
تستنفر حضرموت واألخرية    

 

قبائل حضرموت تعزز موقفها العسكري  
 باملئات من املسلحني القبليني 
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تعرضت محالت صرافة اليوم السبت للنهب من قبل  

حالة االنفالت  مسلحين في محافظة لحج في ظل استمرار 

 ً  .األمني التي تشهدها المدن الجنوبية عموما

وقالت مصادر بأمن لحج أن مسلحين مجهولين قاموا  

باقتحام شركات صرافة في الحبيلين بلحج، وأن من بين  

شركات الصرافة التي تم اقتحامها شركة العمقي وشركة  

الكريمي وشركة بن لشبح، وأدى االقتحام لنهب مبالغ مالية 

 .كبيرة من جميع الشركات التي تم اقتحامها 

إلى إصابة مواطن من أبناء الحبيلين    وأدت عملية االقتحام

ً  20ويدعى هيثم احمد علي فضل ويبلغ من العمر  عاما . 

وتسببت عملية اقتحام شركات الصرافة من قبل المسلحين  

إلى قيام بقية شركات الصرافة بإغالق أبوابها خشية  

 .تعرضها لهجمات من قبل المسلحين

الذين  وحتى اللحظة لم يتم الكشف عن هوية المسلحين  

 .اقتحموا شركات الصرافة ونهب ما فيها من أموال

 

 

 

 

 

السفير السعودي يستدعي 
حاكم اإلصالح في شبوة  

 للرياض 

قام السفير السعودي لدى اليمن ، محمد ال جابر،   

مد  باستدعاء محافظ شبوة الموالي لحزب اإلصالح “مح

صالح بن عديو” إلذي وصل اليوم للرياض تلبية لالستدعاء 

الذي حمل صفة العاجل ، وقالت المصادر أن االستدعاء  

المتزامن مع اتهامات لبن عديو بالفشل في إدارة المحافظة  

للحزب وتصاعد االنتهاكات ضد الموالين لالنتقالي وتسليمها  

منصبة  يأتي في إطار مساعي إماراتية ألبعاد بن عديو من 

وتعيين موالي لها من قيادات المؤتمر الشعبي العام جناح  

الخارج بديالً له ، وذلك لتهدئة االحتجاجات الشعبية  

والسخط الشعبي المضاد لسيطرة اإلخوان على كافة  

ولة في المحافظة وتحويلها إلى معقل من  مؤسسات الد

معاقل حزب اإلصالح في المحافظات الجنوبية ، وذكرت  

مطار  -عصر األحد- المصادر أن المحافظ “بن عديو” غادر 

سيئون باتجاه الرياض بعد تلقيه دعوة من مكتب هادي  

والجانب السعودي للتباحث حول األوضاع التي تشهدها  

 .محافظة شبوة

 

 

يقوم هذه األيام ولي العهد السعودي األمير /محمد بن سلمان بجولة خليجية، شملت وتشمل كل الدول   

الخليجية ابتدأها بدولة قطر وينهيها بدولة الكويت، وعند ختام كل زيارة يصدر عن الجانبين بيانا سياسيا يكرر  

ني من تكرار لعبارات مملة وممجوجة فيه ذات المفردات ويؤكد على نفس التأكيدات، بما يتعلق بالشأن اليم 

شرب، ولن تجد طريقها للتنفيذ مطلقا، فبرغم تأكيد التحالف)السعودية  اكل عليها دهر السبع السنوات.حرب و

دعوته لليالم ورغبته بوقف الحرب باليمن والشروع بتسوية سياسية    واإلمارات والحكومة اليمنية له ( عن 

لدعوة نسفا حين يصر على وضع شروط مسبقة يعرف استحتلة تنفيذها وان لم  إاّل انه ما ينفك ان ينسف هذه ا

كتلط الشروط التي دأب التحالف وبعض حلفاؤه بالداخل اليمني على التمسك بها ومنها    يعرف فالمصيبة اعظمُ 

ــ   المسماة بالمرجعيات الثالث المتمثلة ب

ياح) العاصفة الحزمية(، تلك المبادرة التي  التي اضحت هشيما ذروته ر  م2011المبادرة الخليجية لعام 

وضعتها السعودية إلنقاذ نظام الرئيس الراحل صالح ولرأب الصدع بين قوى الصراع على الحكم في صنعاء  

إعادت تقاسم جتاحي الصراع المؤتمر الشعبي    التي عصفت بها ثورات الربيع العربي وقضت ) المبادرة(

حزب اإلصالح لمقاليد السلطة من جديد، اما الجنوب فقد اهملته المبادرة  الحاكم حينها حزب الرئيس صالح و

اليوم عالقة مباشرة  بما يجري  تماما كون جوهرها اتى لحل اشكالية محددة ولزمن محدد، ال عالقة لها . 

وعارض شقها السياسي كل    م والتي اُقصي منها2013مخرجات حوار فندق موفنبيك في صنعاء عام 

اجحاف واحتيال    ومعظم القوى الشمالية بمن فيها المؤتمر الشعبي وحركة الحوثيين، لما فيها منالجنوبيون 

سياسي بحق القضية الجنوبية، وما تمثله من مخطط تآمري خطير على اليمن ووحدته وسيادته وثرواته  

ها باستثناء  كونها مخرجات صيغت بقلم سعودي بريطاتي امريكي توسعي بحسب تفسير القوى الشمالي جميع

 .حزب االصالح

وبالتالي فتمسك السعودية وحزب اإلصالح والفئة الجنوبية النفعية المحيطة بالرئيس هادي منصور بهكذا  

وتجاوزتها الوقائع والواقع، فضالً عن رفضها من قبل   –مرجعيات وشروط قديمة اثبتت فشلها قوال وفعال  

عادلة العسكرية اليوم على االرض )الحوثيين(،وفي ذات  معظم اطراف الصراع بمن فيها الطرف القوي بالم

ال يمكن فهمه إال انه  لوقف الحرب واحالل السالم   الوقت استمرار السعودية واعوانها بالداخل بالدعوات

استغفال لعقول الناس وقلوبهم ولالبقاء على الحرب بذريغة رفض الطرف اآلخر لوقفها وبُحجة رفص المبادرة  

نه سذاجة سياسية وغباء يتملك اصحابه. فالدعوة السعودية للسالم مصحوبة بشروط مسبقة ال  السعودية،او ا

آال انها دعوة لالستسالم ال للسالم وهم   -الذين رفضوها باألمس وهم في ضعفهم  -يمكن ان يفهمها الحوثيون

اوئة لهم وموالية  في اوج، قوتهم اليوم…. شروط لم تعد مقبولة ليس فقط من جانبهم، بل من عدة جهات من

للتحالف،ففي الجنوب كالمجلس االنتقالي الجنوبي وباقي قوى الحراك الجنوبي، وفي الشمال معظم قيادات  

 .وقواعد المؤتمر الشعبي وقوى وطنية مستقلة

 

 

السعودية  صالح السقلدي: هلذه األسباب لن تنجح دعوات  
 لوقف احلرب باليمن 

 

حمالت صرافة تتعرض للنهب يف  
 حلج من قبل مسلحني 
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قال القيادي الجنوبي السياسي الدكتور حسين لقور إن صبر 

 .”الشعب نفد على فساد من أسماها “شرعية المنفى

جاء ذلك في تعليقه على قيام قبائل من حضرموت بحجز 

شاحنات النفط واألسماك ومنعها من الخروج من  

الشرعية مسؤولية ما يحدث بسبب  حضرموت، حيث حمل 

فسادها الذي قال إن أبناء حضرموت يرفضونها ويرفضون  

 .سياسة اإلفقار التي ترتكبها الحكومة بحق أبناء الجنوب

وقال لقور المقرب من االنتقالي في تغريدة على حسابه  

بتويتر، رصدها الجنوب اليوم إن “ما يقوم به المجتمع  

قاطرات النفط واألسماك  المدني في حضرموت من حجز ل

التابعة لحيتان النهب اليمني، هي رفض لسياسة اإلفقار  

والتجويع التي تمارس شرعية الفساد التي لم تعد أمراً  

 .”مقبوالً 

وأضاف لقور “هذه الهبة الحضرمية رسالة قوية للجميع  

تعكس نفاد صبر جماهير حضرموت على النظام الذي  

 .”يمارس ضد أبناءها

ر عده مراقبون بأنه مؤشر على بدء تقبل  تصريح لقو

عبي ضد حكومة تصعيد الشالنخبة السياسية في الجنوب لل

الشرعية والتحالف السعودي اإلماراتي، األمر الذي يشير  

إلى احتمال توسع هذا التأييد واتخاذ نهج القوة ضد  

الشرعية طريقة وأسلوباً مجدياً ألخذ حقوق أبناء  

لحكومة الشرعية المقيمة خارج  المحافظات الجنوبية من ا 

 .اليمن

 

 

 

االنتقالي يفرض قياديين له مدراء  
مديريات بعدن بقرارات أحادية  
 الجانب قد تهدد اتفاق الرياض 

أفاد مصدر خاص للجنوب اليوم قيام محافظ عدن احمد  

لملس بإقالة مديري مديريتي دار سعد والبريقة وتعيين  

عنهما، في خطوة قد تثير الخالفات  قياديين باالنتقالي بدالً 

من جديد بين طرفي اتفاق الرياض بسبب اتخاذ االنتقالي  

 .قرارات أحادية الجانب

وقال المصدر إن لملس عيّن رائد محسن ضباب وهو قيادي 

بالمجلس االنتقالي الجنوبي مديراً عاماً لمديرية دار سعد،  

فيما عيّن صالح يحيى مثنى الشوبجي مديراً عاماً لمديرية  

 .البريقة

وقال المصدر إن رائد ضباب يعد قيادياً بارزاً بالمجلس  

مجلس االنتقالي الجنوبي االنتقالي حيث كان سابقاً رئيساً لل

 .بمحافظة شبوة

 

  

تصاعدت الخالفات بين قبائل حضرموت وبين مليشيات حزب اإلصالح في محافظة حضرموت في أعقاب قيام  

القبائل بنشر عدد من النقاط الشعبية التابعة لها ووقف تصدير األسماك للسعودية والنفط إلى ميناء الضبة عبر  

قرب من الجنرال علي محسن األحمر , وقالت مصادر محلية ان النقاط الشعبية  ال مقاطرات تتبع رجل اعم

التابعة لقبائل حضرموت الواقعة في مناطق الردود، والعليب، ووادي العين، وعقبة عصم، ومناطق أخرى ،  

تنوي منع تصدير النفط إلى الخارج من منشأت المسيلة النفطية لعدم استفادة المواطن في وادي وصحراء 

حضرموت من خيرات أرضه في ظل استمرار انهيار العملة، وأفادت المصادر منع مسلحي القبائل القاطرات  

 , المحملة بالوقود من شركة بترومسيلة من الخروج حتى تباع بسعر الكلفة للمواطن 

ه وكيل  وجراء ذلك تصاعد التوتر بين قبائل حضرموت وبين مليشيات اإلصالح في الوادي بعد فشل اجتماع عقد 

محافظة حضرموت لشؤون الوادي عصام بن حبريش الكثيري مع اللجنة التنفيذية للقاء “حرو” الذي ضم قبائل  

من وادي حضرموت والتي شرعت منذ اربعة أيام بفرض نقاط تفتيش على مداخل ومخارج محافظة حضرموت  

محافظة ، وحاول بن حبريس اقناع  ومنع خروج أي كميات من النفط أو األسماك أو الثروة الحيوانية خارج ال

القبائل برفع النقاط القبلية التي فرضتها على الخطوط الرئيسية الدولية الرابطة بين حضرموت والتي تصل إلى  

السعودية ، وكانت القبائل قد طالبت بتنفيذ عدة مطالب من قبل حكومة هادي من بينها مطالب تتعلق بالشأن  

لية وارتفاع األسعار، غير أن حكومة تجاهل مطالب أبناء حضرموت ولم تلتفت  االقتصادي وتدهور العملة المح

لها مما دفع بالقبائل لفرض نقاط تفتيش ومنع خروج أي كميات من النفط الخام أو األسماك أو الثروة الحيوانية  

دة فعل  ، مصادر قبلية في وادي حضرموت حذرت المنطقة العسكرية األولى من أي حماقة ، مؤكدة أي ان ر

 . ستواجه بالعنف وتفجير األوضاع بشكل كلي

مصادر مطلعة قالت ان المجلس االنتقالي الجنوبي التابع لإلمارات يحاول استغالل الهبة الحضرمية الثانية منذ  

أسابيع ، اال ان مقادمة حضرموت الذين اتضح أنهم األقرب للقيادي في الحراك الجنوبي ، حسن باعوم ،  

قضية حتى االن ، وفي المقابل، دعا المجلس االنتقالي، قبائل حضرموت إلى تصعيد خطواتها  يرفضوا تسيس ال

بإغالق صنبور ميناء الضبة في إشارة إلى منع تصدير نفط حضرموت عبر البحر، ومن شأن أية خطوة في هذا  

من أهم   االتجاه حرمان “الشرعية” التي تبيع شحنتين أسبوعين وبمتوسط مليوني برميل في كل شحنة

مواردها، وهو ما يعني نقل المعركة إلى هذه المحافظة التي ظلت خالل سنوات الحرب الماضية خارج المعادلة  

 .بفعل نفوذ اإلصالح بدعم سعودي عليها

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يقف خلفها االنتقايل.. حماولة اغتيال تطال شيخًا قبليًا يف حلج 
في محافظة لحج لمحاولة اغتيال من قبل مسلحين مجهولين مساء اليوم السبت تعرض شيخ قببلي . 

مصادر في طور الباحة أفادت أن مسلحين يعتقد أنهما ينتميان للمجلس االنتقالي الجنوبي كانا على متن دراجة  

يارة الشيخ  نارية قاما بتفجير عبوة ناسفة في طريق خط الرجاع بمديرية طور الباحة غرب لحج أثناء مرور س

 .ناصر الكليبي أحد القيادات القبلية الموالية لهادي

من مرافقيه، مشيرة أن إصابة الشيخ   2وأفادت المصادر أن التفجير أدى إلصابة الشيخ إصابة بليغة وإصابة 

 .القبلي أدت إلى بتر ساقه بسبب إصابته البليغة

 

 

احلضارم يقودون ثورة قبلية مسلحة على هادي وحكومته يف  
 الوادي والصحراء وحيذرون اإلصالح من أي محاقة 

 

إجراءات قبائل حضرموت ضد الشرعية  
النخبة السياسية يف  حتظى بتأييد من  

 اجلنوب 
 


