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اإلصالح يدفع بتعزيزات عسكرية كبرية 
 إىل شبوة

 

الصراع حبضرموت يتحول لصراع 
 إقليمي أقطابه اإلمارات والسعودية

 

فيما القبائل تهدد بإغالق األنبوب 
النفطي.. البحسني حياول الوقوف على 
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أصدر الخميس أمر بإلقاء القبض القهري على رئيس  

فيصل باخريبة  اللجنة النقابية للبنك األهلي في عدن محمد 

على خلفية التصعيد ضد مجلس إدارة البنك والمطالبة  

 .بحقوق الموظفين

ي على “باخريبة” بعد  وجاءت أوامر إلقاء القبض القهر

لقاء جمع بين رئيس مجلس إدارة البنك األهلي محمد  

 .”حسين حلبوب بمدير أمن عدن “مطهر الشعيبي

هم  ويهدف األمر القهري إلى قمع المطالبين بحقوق

 .المشروعة من موظفي البنك األهلي

ديسمبر الجاري أن   19وكان مدير البنك حلبوب. قال في 

االحتجاجات التي تنظمها نقابة البنك كانت تطالب بتسوية  

مرتبات المتقاعدين، وتوظيف أوالدهم, وصرف عشرة  

مطلباً,   14مرتبات كمكافأة نهاية الخدمة، تم تحولت إلى 

ج الوضع ورفع سقف المطالبمتهماً النقابة بتأجي  . 

ث للمطالبة -وكان موظفو البنك األهلي في عدن نفذوا األحد

بإقالة مجلس اإلدارة وتحسين أوضاع كافة منتسبي البنك،  

لين  مؤكدين استمرارهم بالتصعيد حتى تنفيذ مطالبهم، ومحم ِّ

رئيس حكومة المناصفة “معين عبدالملك” ومحافظ عدن  

ية تهميش وتجاهل مطالبهم  “أحمد حامد لملس” مسؤول 

 .وعلى رأسها تغيير مجلس إدارة البنك األهلي 

وأوضح رئيس نقابة البنك األهلي “محمد فيصل باخريبة”  

خالل التظاهرة أن الموظفين يعانون من أوضاع مأساوية  

جراء عدم صرف مستحقاتهم المالية وتثبيت المتعاقدين  

  وتحسين أوضاع المتقاعدين وغيرها من المطالب 

داً على ضرورة أن تستجيب حكومة  المشروعة، مشد ِّ

المناصفة والسلطة المحلية لمطالب موظفي البنك األهلي  

 .المشروعة

أيام، اتهم “باخريبة” إدارة البنك بالفساد المالي    وقبل

واإلداري، مشدداً على ضرورة االستجابة لمطالبهم المتمثلة 

لين الذي  الخاص ببالغي األج 31/ 12في إلغاء القرار 

اتخذه مجلس اإلدارة، باإلضافة إلى صرف عالوة غالء  

ألفاً للحراسة   50ألف للموظفين و 100المعيشة بواقع 

العاملة والمنضوية تحت إطار البنك األهلي، وتسويات  

المرتبات في التأمينات والمعاشات لكافة الموظفين سواء  

من  بالغي أحد األجلين أو األساسيين والدائمين، وغيرها 

مالية التي وصفها بالمشروعةالمطالب ال . 

  

 

في ظل تصاعد التوتر العسكري بين االصالح واالنتقالي الموالي لالمارات , في شبوة , أفادت مقادر محلية   

ات عسكرية كبيرة إلى المحافظة النفطيةأن األول دفعت ، السبت، بتعزيز . 

ية، مدينة  وأوضحت المصادر أن عدة كتائب عسكرية تابعة لمليشيات اإلصالح وصلت خالل الساعات الماض 

في أبين  عتق، عاصمة المحافظة، قادمة من معسكراتها . 

وبحسب المصادر فآن التعزيزات والتحشيدات التي يقوم بها اإلصالح تأتي بالتزامن مع التحركات العسكرية  

المحافظة النفطية من سيطرة مليشيات االصالحالمكثفة لالنتقالي النتزاع   . 

ة الداخلية بحكومة المناصفة ابراهيم حيدان، وتداولها ناشطون بمواقع  وثيقة رسمية صادرة عن وزار  وكانت

 ً  .التواصل االجتماعي , كشفت عن اعتزام التحالف السعودي اإلماراتي إسقاط محافظة شبوة عسكريا

توجيهات من وزير الداخلية بناًء على توجيهات هادي والموجهة لمدراء أمن كالً من عدن    الوثيقة  وتظمنت

وأبين بالسماح أللوية العمالقة وأي قوات تابعة للتحالف السعودي اإلماراتي من المرور من هذه  وشبوة 

المناطق، في مؤشر على عزم التحالف إسقاط شبوة عسكرياً في الوقت الذي ال يزال اإلصالح يناور إلثناء  

ف لبن عديو من العودة  هادي عن قرار إقالة بن عديو الذي لم يصدر بشكل رسمي حتى اآلن رغم منع التحال

 .إلى شبوة حيث يتواجد حالياً في األردن في رحلة عالجية حسب مزاعم اإلصالح 

كما تضمنت الوثيقة إن هذه القوات هدفها الوصول إلى مديريات بيحان الثالث شمال شبوة والحدودية مع  

يعة لتمكين القوات الموالية  راقبين أكدوا أن تحرير مديريات بيحان الثالث مجرد ذرمحافظة مأرب، غير أن م

 ً  .لإلمارات من دخول شبوة وإسقاطها عسكريا

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلصالح يرفض اتفاق البحسني والقبائل يف ساحل حضرموت 
التمرد على اتفاق بين محافظ المحافظة    علنت سلطة هادي في الهضبة النفطية لمحافظة حضرموت، السبت،أ

 .المحسوب على اإلمارات ولجنة التصعيد الشعبي التي تدعمها أبوظبي

اء، عصام الكثيري،  الوادي والصحر   وقالت مصادر قبلية في سيئون بأن وكيل محافظة حضرموت لشؤون

رفضه االتفاق جملة وتفصيال، معتبرا إياه محاولة    أبلغ اعضاء المجلس التنفيذي لمديريات الوادي والصحراء

 .من البحسني لالستحواذ على عائدات المحافظة لصالح الساحل ورفع حصته من مخصصات البنزين والديزل

بندا مع أعضاء وقيادة لجنة   26توصل إلى اتفاق من وكان البحسني أعلن في وقت متأخر من مساء الجمعة ال

النفط في ساحل حضرموت وتصدير النفط  بإنشاء مصفاة لتكرار    التصعيد الشعبي أبرزها خصصت للمطالبة

إلى جانب رفع حصة المكال من البنزين والديزل  عبر ميناء المكال . 

النفطية بالتزامن مع صراع النفوذ بين   ويرى مراقبون أن هذا الخالف يدفع إلى انقسام خطير للمحافظة

 .السعودية واإلما ات

 

 اإلصالح يدفع بتعزيزات عسكرية كبرية إىل شبوة 
 

أمن عدن يصدر أمر قهري باعتقال رئيس نقابة  
 البنك األهلي 
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قالت مصادر مطلعة أن اإلمارات استقدمت خالل الشهرين  

أبناء الضالع ويافع بينهم أطفال إلى    الماضيين المئات من

“الدعم واإلسناد   الجزيرة وأسست لواء ”. 

وأوضحت المصادر أن القوات اإلماراتية استحدثت مواقع  

لة منهم سياج  وثكنات عسكرية جديدة للدعم واإلسناد جاع

ضواحي    يل فيللقاعدة العسكرية المشتركة مع اسرائ

 .حديبو

مارات خالل األسبوع  وبحسب المصادر فقد استقدمت اإل

الجاري خبراء في الهندسة واالتصاالت العسكرية بينهم  

إسرائيليين إلى مطار حديبو عاصمة جزيرة سقطرى، بعد  

 .استقدامها عمالة من مختلف الجنسيات اآلسيوية 

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع الوجود االمريكي  

 .والبريطاني في المهرة بتواطؤ من حكومة هادي

 

 

 

 

 

 

عدن.. انفجار يهز كريتر بعد  
 يوم من تغيير قيادات أمنية

هَولَُوَن قنبلة قرب مدرسة شمسان    ُُ لُُحَوَن ٌمْج فجر ٌمسِّ

نَ  ما تسبب في حالة من    ومقبرة العيدروس في كريتر ب ْعدِّ

 .الرعب في أوساط األهالي

َر ٌمُحلُيَةِّ إت المسلحين فجروا قن ادِّ بلة ثم الذوا  َوقًالُْت ٌمص 

 .بالفرار وسط رعب حل في المنطقة

وأوضحت المصادر أن االجهزة االمنيةانتشرت بكثافة عقب  

 .التفجير

وجاء التفجير عقب يوم من إصدار مدير أمن عدن ،  

قرارات بالجملة طالت تعيين مدراء أمن ورؤساء أقسام في 

هد  كافة مديريات عدن من القيادات االمنية السابقة في ع

م صالح واغلبها ال تدين بالوالء لالنتقالي وال تؤمن  نظا

 .”بشعارات “استعادة الدولة

   

  

 

قع  كشفت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الداخلية بحكومة المناصفة ابراهيم حيدان، وتداولها ناشطون بموا

 ً  .التواصل االجتماعي عن اعتزام التحالف السعودي اإلماراتي إسقاط محافظة شبوة عسكريا

يأتي ذلك بعد إعفاء السفير السعودي محمد آل جابر لمحافظ شبوة المحسوب على اإلصالح محمد بن عديو من  

منذ أيام في األردن  مهامه ومنعه من العودة إلى شبوة حيث يتواجد . 

وحصل “الجنوب اليوم” على نسخة من الوثيقة التي تضمنت توجيهات من وزير الداخلية بناًء على توجيهات  

من الرئيس هادي، والموجهة لمدراء أمن كالً من عدن وشبوة وأبين بالسماح أللوية العمالقة وأي قوات تابعة  

عزم التحالف إسقاط شبوة عسكرياً   للتحالف السعودي اإلماراتي من المرور من هذه المناطق، في مؤشر على

قرار إقالة بن عديو الذي لم يصدر بشكل رسمي حتى   في الوقت الذي ال يزال اإلصالح يناور إلثناء هادي عن

اآلن رغم منع التحالف لبن عديو من العودة إلى شبوة حيث يتواجد حالياً في األردن في رحلة عالجية حسب  

 .مزاعم اإلصالح

ن هذه القوات هدفها الوصول إلى مديريات بيحان الثالث شمال شبوة والحدودية مع  وتضمنت الوثيقة إ 

محافظة مأرب، غير أن مراقبين أكدوا أن تحرير مديريات بيحان الثالث مجرد ذريعة لتمكين القوات الموالية  

 ً  .لإلمارات من دخول شبوة وإسقاطها عسكريا

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلصالح حياول إيقاف إقالة بن عديو بتظاهرة يف عتق 
محافظ شبوة محمد صالح بن عديو من مهامه بناًء على رغبة   حاول حزب اإلصالح اليوم، وبعد أن تم إعفاء

ما أكده وزير النقل السابق بحكومة هادي، صالح  من السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر بحسب 

 .الجبواني، إثناء التحالف عن قراره بإقاله بن عديو وإزاحة اإلصالح من السلطة في شبوة

معة ألنصاره بمدينة عتق دعماً لبن عديو ورفضاً لقرار إقالته الذي لم يصدر  وأخرج اإلصالح تظاهرة اليوم الج

في شبوة بما في ذلك هيمنته  يقضي بإزاحة اإلصالح من السلطة رسمياً بعد، لكنه صدر بتوقيع هادي اتفاقاً  

لي العهد  العسكرية على المحافظة، حيث تضمن االتفاق الذي أجبر هادي على التوقيع عليه بعد زيارة نائب و 

السعودي، خالد بن سلمان، له في وقت متأخر مساء أمس األول األربعاء، تضمن إلى جانب إقالة بن عديو  

 .إقالة مدير األمن وقائد محور عتق وقيادات أخرى

وفي التظاهرة طالب المحتشدون من هادي العدول عن أي قرار يستهدف المحافظ بن عديو، وشدد  

المتظاهرون على ضرورة تقدير رئاسة الشرعية وحكومة هادي لما أسمته التظاهرة “الموقف الوطني لشبوة  

وة على مواقفهم  الواقفة مع الشرعية والدولة”، معتبرين إقالة بن عديو عبارة عن “عقاب لجميع أبناء شب

 .”وتضحياتهم الكبيرة مع الشرعية والتحالف

 

وثيقة رمسية.. التحالف يسعى لإلطباق على شبوة عسكريًا  
 بذريعة حترير عسيالن وبيحان 

 

مارات تستحدث مواقع عسكرية يف  اإل
سقطرى بالتزامن مع وصول خرباء  

 اسرائيليي 
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في محاولة من حكومة هادي إثناء قبائل حضرموت عن  

ظ  اتخاذهم المزيد من الخطوات التصعيدية ضدها، دفع محاف

رياالً في   50لتخفيض حضرموت شركة النفط بالمحافظة 

 .سعر المشتقات النفطية فقط

وأعلنت الشركة في تعميم لها نشرته اليوم على وكالء بيع  

رياالً   50حروقات بواقع المشتقات النفطية تخفيض الم

رياالً وسعر اللتر الديزل   880ليصبح سعر اللتر البنزين 

رياالً  850 . 

ت  يأتي ذلك في الوقت الذي تطلب فيه قبائل حضرمو 

للتر الواحد لكل  205تخفيض المشتقات النفطية إلى سعر 

من البنزين والديزل، وهو واحد من ضمن مطالبها التي  

 .”خرج بها لقاء حضرموت العام المعروف بلقاء “حرو

 

 

 

 

شبوة.. هبة شبوانية على غرار  
 الهبة الحضرمية 

أعلنت قبائل موالية لإلمارات في شبوة انطالق ما أسمته   

رار غ“الهبة الشبوانية” بدءاً من اليوم األربعاء وذلك على  

“الهبة الحضرمية” التي أشعلتها بعض القبائل في  

حضرموت وتمكنت من خاللها من انتزاع بعض من حقوقها 

بعد قطعها طريق إمدادات النفط الخام المستخرج من حقول 

موت ومنع خروج الثروة السمكية والثروة الحيوانيةحضر . 

مراقبون اعتبروا إعالن القبائل في شبوة بأنه خطوة  

تصعيدية ضد السلطة المحلية التي يقودها المحافظ محمد  

بن عديو الذي تسعى اإلمارات إلقالته وتعيين بديالً عنه  

 .موالياً لها

التابع  ونقلت وسائل إعالم موالية لالنتقالي الجنوبي 

لإلمارات عن الشيخ سالم أبو زيد الخليفي، وهو أحد  

المشائخ الموالين لالنتقالي واإلمارات، دعوته ألبناء شبوة  

لالحتشاد إلى مثلث النقبة السبت القادم لنصب أول نقاط 

قبلية مسلحة، الفتاً أن النقطة التي ستنصب بين منشأة  

نع تهريب  بلحاف الغازية وحقول العقلة النفطية هدفها م

 .النفط الخام

 

  

 

المستفيدة اقتصادياً من  كشف مصدر مطلع أن الصراع في حضرموت لم يعد صراعاً محلياً بين القوى التقليدية  

بدأ يأخذ منحى إقليمي أكثر    ثروات حضرموت وبين القبائل المتهمة بتبعيتها ومواالتها لإلمارات، وأن الصراع

 .منه محلي

المصدر أكد أن ما يحدث في حضرموت انعكاس للصراع والتنافس والحرب الباردة بين السعودية واإلمارات  

لتحركات القبلية التي وصفها بأنها “تحركات إماراتية” في وادي وصحراء في جنوب اليمن، مشيراً إلى أن ا 

حضرموت ضد حكومة هادي، أكد المصدر أن اإلمارات تقف خلفها وأن تصعيد اإلمارات في حضرموت يأتي  

 .في سياق صراع النفوذ السعودي اإلماراتي الخفي

رسالة سياسية للسعودية، وهو ما جعل المصدر أشار إلى أن التصعيد اإلماراتي بحضرموت كان بمثابة 

األخيرة تدفع بالرد على هذه التحركات عبر الدفع برجلها األول في حضرموت رجل األعمال السعودي اليمني  

وأحد أعمدة حضرموت األثرياء عبدهللا بقشان والذي أجرى اتصاالت مكثفة بقيادات قبلية منخرطة في ما  

ة منه لتهدئة الوضع وخفض التصعيديعرف بـ”الهبة الحضرمية”، في محاول . 

بدورها اإلمارات لم تكتفِّ فقط بتحريك أدواتها القبلية في حضرموت، بل سعت للدفع بأدواتها الختراق قوات  

 .اإلصالح في وادي حضرموت 

ووفقاً لتقارير محلية نقالً عن مصادر مطلعة فإن التمردات داخل معسكرات اإلصالح في حضرموت تقف خلفها  

راتاإلما . 

وبحسب ما نشره موقع “المساء برس” نقالً عن مصادر مطلعة لم يسمها، أكدت المصادر أن “التمرد  

العسكري في معسكر السلفيين بمنطقة العبر والذي يقوده الحجوري بمنطقة العبر قبل عدة أيام والذي أدى  

وبوابة المعسكر الرئيسية   للواءمن ضباط وأفراد اللواء من المنتمين لمحافظة شبوة مقر قيادة ا  370لسيطرة 

ي لقائد اللواء الحجوري ضد أبناء شبوة المجندين ضمن قوة اللواء،  ومحيطه احتجاجاً على التعامل المناطق

تؤكد المصادر ان هذا التمرد تقف خلفه اإلمارات، مشيرة إلى أن القوى الموالية لإلمارات في شبوة تمكنت من  

ي حضرموتاختراق صفوف معسكرات اإلصالح ف ”. 

حرس   11المصادر لفتت إلى أن ما حدث بمعسكر القوات السلفية في العبر، تزامن مع حدث مشابه في اللواء 

حرس حدود  11حدود شمال حضرموت، حيث تمكنت قبائل المناهيل الحضرمية من محاصرة اللواء 

ائلالمحسوب على اإلصالح، مهددة باقتحام المعسكر إذا لم يتم تنفيذ شروط القب . 

بحسب المصادر تشترط قبائل المناهيل سحب اللواء لقواته من منطقتهم، وسط تهديدات من القبائل بتقدمهم  

 .نحو مواقع اللواء ومحاصرتها

حرس حدود بكافة   11وقال الموقع نقالً عن مصادره أنه وحتى اللحظة “ترفض قبائل المناهيل تواجد اللواء 

ت الذي تواصل فيه تطويقها منطقة الخالدية في أقصى مديرية رماة  مواقعه بالشريط الصحراوي، في الوق

شمال حضرموت والمحاذية لمنطقة الخرخير التي يتمركز فيها اللواء والتي سبق واحتلت السعودية جزءاً  

منها مطلع الحرب على اليمن، وتشترط القبائل من قوات اللواء الخروج من المنطقة وتسليمها المعسكر  

دة تكلفها بحمايته دون الحاجة لقوات من خارج المنطقةبالكامل مؤك ”. 

 
 
 
 

 

الصراع حبضرموت يتحول لصراع إقليمي أقطابه اإلمارات  
 والسعودية 

 

حكومة هادي ترشي قبائل حضرموت  
رياالً فقط   50بتخفيض البنزين    
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مطلعة بوصول دفعة جديدة من القوات  أفادت مصادر 

 . االمريكية الى محافظة المهرة 

وقالت المصادر إن قوات أمريكية وصلت الى محافظة  

 . المهرة على متن بارجة حربية

وتتمركز قوات أمريكية وبريطانية في مطار الغيضة بمركز  

المحافظة ذات الموقع االستراتيجي المطل على ممرات  

وإمدادات الطاقة العالميةالتجارة   . 

وكان محافظة المهرة علي ياسر قال في مقابلة تلفزونية إن  

هناك دوراً أمريكياً في المحافظة، وحين سألته المذيعة عن 

الدعم األمريكي للمهرة، قال المحافظ إنهم حين زار السفير  

األمريكي المهرة في آخر مرة طلبوا منه دعماً للمحافظة في  

نمية والخدمات، وأن رد السفير األمريكي كان  مجاالت الت

كالتالي: “نحن ال نقدم في مجال التنمية ودعمنا مقتصر  

 .”على تفاصيل أخرى غير التنمية

وفي إطار التحركات األمريكية والبريطانية في المهرة ,  

د زعبنوت  كشف القيادي بلجنة اعتصام المهرة، الشيخ حمي

لمسيطرة بالقوة على  عن استحداث القوات البريطانية ا

مطار الغيضة بمحافظة المهرة والذي سيطرت عليه القوات 

، عن استحداثات عسكرية جديدة 2017السعودية منذ العام 

 .قامت بها القوات البريطانية داخل المطار

وقال زعبنوت وهو رئيس لجنة االعتصام السلمي المطالب  

رية  بطرد “قوات االحتالل السعودي من المهرة” في مدي

شحن، في تغريدة على حسابه بتويتر، رصدها الجنوب  

اليوم، إن القوات البريطانية استحدثت مواقع وثكنات  

 .عسكرية جديدة داخل أرض المطار الدولي

كما صرح القيادي الجنوبي عادل الحسني، في سلسلة  

تغريدات له على موقع “تويتر”، في أغسطس الماضي أنه 

طانية في مقرات التحالف منذ  “تتواجد قوات أمريكية وبري

وأعدادها محدودة للغاية، وكان تواجدهم األكبر  2015العام 

 .في حضرموت والمهرة

وأضاف الحسني، “غير أن نزول القوات البريطانية األخير 

إلى مطار الغيظة كان بعدد أكبر وله أغراض أوسع من  

 .”مجرد إشراف واستطالع

ودية واإلمارات  وكانت قوات امريكية بتسهيل من السع

وبتواطؤ من حكومة هادي قد وصلت على دفعات للتمركز  

 . في مطار الغيضة التي تحول إلى ثكنة عسكرية

 

  

 

هددت “الهبة الحضرمية” باتخاذ خطوة تصعيدية جديدة ضد حكومة هادي في ظل تصاعد التوتر بين قوات  

بائل المسلحة المدعومة من االنتقالي واإلمارات في وادي حضرموتمحسن األحمر والق . 

التهديد األخير جاء على لسان الشيخ القبلي محمد بن جذنان النهدي، الذي صرح في مقطع فيديو بأنهم  

 .سيقدمون على إغالق أنبوب النفط حتى تحقيق مطالبهم الحقوقية

النهدي قال إن إغالقهم لألنبوب النفطي سيكون قريباً، الفتاً إن ذلك الحل الوحيد إلجبار سلطات هادي  

مطالبهملالستجابة ل . 

وفي لهجة تصعيدية أيضاً أكد الشيخ النهدي أنهم عازمون على مواصلة تصعيدهم ضد سلطات هادي حتى  

 .تحقيق كافة مطالبهم المشروعة حتى وإن تطلب منهم ذلك أن يبقوا على الماء والتمر فقط

الموقف ووقف خطوات ات البحسني التابعة لهادي تهدئة تهديدات الشيخ النهدي تأتي في وقت تحاول فيه سلط

لاير في قيمة اللتر البنزين الواحد ليهبط   50التصعيد القبلية، أبرزها إعالن شركة نفط حضرموت تخفيض 

للتر الواحد فيما تطالب القبائل ضمن مطالبها األخرى بتخفيض السعر للتر البنزين واللتر   880السعر إلى 

رياالت فقط،  205الديزل إلى  . 

حظى بدعم أمريكي بشكل مباشر نظراً لوجود العدد األكبر من القوة األمريكية الموجودة في  أما المحافظ الذي ي

موت من خالل  اليمن في قاعدة مطار الريان في المكال بحضرموت، فقد سارع لضمان مكانته مستقبالً في حضر

الذي عقده اليوم بالمكال   إبداء اصطفافه لجانب القبائل المناهضة لحكومة هادي، بدى ذلك جلياً من خالل اللقاء

مع قيادة وأعضاء اللجنة التنفيذية لمخرجات لقاء حضرموت العام )حرو(، حيث استمع البحسني لمطالب  

اللجنة، معتبراً تصعيد اللجنة التنفيذية بأنه تبنياً لمطالب وحقوق وقضايا المواطنين ومطالبهم، مؤكداً وقوفه  

حقوقه ومساندته ألبناء حضرموت في الحصول على . 

البحسني قال في اللقاء إن “ما تم عمله سيكون فاتحة لعمل جماعي منظم”، مقترحاً على اللجنة عقد مؤتمر  

لمناقشة االتجاهات العامة للبناء والتنمية في حضرموت، كما أثنى البحسني على ما وصفه بـ”التحام رجال  

ات الحزبية والسياسية والقبلية وتغليب  القبائل واصطفافهم من أجل مطالب حضرموت وترك كافة االنتماء

 .مصلحة المحافظة على كافة المصالح

الالفت أن ما قاله البحسني في اللقاء باللجنة التنفيذية للقاء )حرو( جاء بعد أن طرحت اللجنة على البحسني  

اليوم  دي وأبرزها وفق ما ُطرح في اللقاء المطالب التي من أجلها خرجت القبائل وصعدت ضد حكومة ها

“خفض أسعار المشتقات النفطية وإعادة النظر في كشوفات األفراد المسجلين في أمن سيئون والبالغ عددهم  

فرد، ووضع آلية إليقاف تصدير األسماك لتحقيق االكتفاء الذاتي، وتوحيد قوات الجيش في عموم   3000

ت الرئاسية بخصوص إنشاء  حضرموت، على أن تكون في إطار منطقة عسكرية واحدة، ومتابعة التوجيها

 .”محطتي كهرباء بالساحل والوادي

موقف البحسني الذي أبداه اليوم في تعاطيه مع القبائل يراه مراقبون بأنه ال يخرج عن احتمالين، األول أن  

حكومة هادي وأعلن اصطفافه مع االنتقالي واإلمارات تحت غطاء دعمه للقبائل والثاني   البحسني انقلب على

سني يلعب على القبائل ويخدعها لضمان إمساكه بالعصا من المنتصف وانتظار ما ستؤول إليه األمور  أن البح

يام ليتمكن من تحديد الطرف الذي سيقف إلى جانبهفي قادم األ . 

موقف البحسني ال يزال غامضاً حتى اللحظة فباألمس يجتمع البحسني بقيادات اللجنة األمنية ومن خالل ما  

تماعه تبين أن البحسني حاول إبراز رسائل تهديد ضد القبائل وتصعيدها األمر الذي فُسر على  طرحه أثناء اج 

أن البحسني يعمل كذراع لإلخوان في حضرموت، فيما موقفه اليوم يؤكد بأن الرجل يحاول إبقاء نفسه محايداً  

منتصر يضمن من خالله بقاءه  أطول فترة ممكنة منتظراً انتصار طرف على اآلخر ليأخذ الرجل موقفاً مؤيداً لل

في السلطة على الرغم من أن الرجل مدعوم غربياً وتحديداً من واشنطن وسفارتها لدى اليمن أكثر من كونه  

 .مسؤوالً محسوباً على حكومة هادي المدعومة من التحالف 

فيما القبائل تهدد بإغالق األنبوب النفطي.. البحسني حياول  
 الوقوف على احلياد لضمان مستقبله 

 

حتركات جديدة للقوات األمريكية يف  
 املهرة 
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وصفت مجلة أمريكية شهير السعودية بأنها عاصمة المخدرات  

 .في منطقة الشرق األوسط

بوليسي” أن السعودية أصبحت عاصمة   وقالت مجلة الـ”فورين

ي تقرير لها أن عمليات  لشرق األوسط، مضيفة فللمخدرات في ا

ضبط كميات الكبتاغون وهي عبارة عن حبوب مخدرة، أصبح  

أمراً عادياً في السعودية التي أصبحت حسب التقرير “سوقاً 

مربحاً لتجار المخدرات وظهرت كعاصمة الستهالك المخدرات في  

 .”المنطقة

ونقلت الصحيفة عن مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات 

والجريمة أن الكبتاغون أصبح البضاعة الرائجة الجديدة في  

، مشيراً إن أكبر الكميات  2019و  2015السعودية بين عامي 

 .تم ضبطها في الشرق األوسط كانت في السعودية

خدرة في  وتضمن التقرير الفئة األكثر تعاطياً لهذه الحبوب الم

 12السعودية، حيث أفاد التقرير أن الشباب والفتيات من سن  

عاماً هم أكثر فئة تتعاطى هذا المخدر، مضيفاً إن   22عاماً وحتى 

من مدمني المخدرات في السعودية يتعاطون هذا الصنف 40% . 

وأرجعت الصحيفة األمريكية أسباب تفشي تعاطي المخدرات في  

افي داخل المجتمع السعودي بسبب السعودية إلى التصادم الثق 

التغييرات االجتماعية األخيرة التي يقودها ولي العهد السعودي 

محمد بن سلمان والتي انعكست على شكل ارتفاع معدل تعاطي 

 .الشباب للمخدرات 

الالفت أن الصحيفة توقعت بناًء على تحليالت مختصين أن ابتعاد  

ة اإلسالمية السابقة  الشباب السعودي عن أسلوب الحياة الطبيعي

والميل نحو الثقافة الغربية سيؤدي إلى مزيد من تعاطي الشباب  

 .للمخدرات الذي سيزداد منسوبهم بشكل كبير

توجه سعودي للتحكم باقتصاد  
 حكومة هادي في الجنوب 

تتجه السعودية للسيطرة أكثر على الوضع االقتصادي في جنوب  

بعناوين جديدة مستغلة فشل حكومة المناصفة بقيادة معين  اليمن 

 .عبدالملك في إدارة الوضع االقتصادي وقيادته لحافة االنهيار

وفي آخر لقاء جمع بين رئيس حكومة المناصفة معين عبدالملك  

ل الملف اليمني بالديوان الملكي  وخالد بن سلمان مسؤو

نب االقتصادي السعودي، تبين أن الرياض تتجه للتحكم بالجا 

حت عنوان حوكمة االقتصاد اليمني، وهذا ما أكده  لجنوب اليمن ت

بن سلمان خالل لقائه معين والذي قال إن بالده تدرس حوكمة 

االقتصاد في المناطق التي تسيطر عليها الشرعية، مشيراً إن  

ذلك سيساهم في دفع وتشجيع السعودية والدول المانحة “لتقديم  

لحكومة الشرعية اليمنيةالمزيد من الدعم ل  ”. 

 

 

واإلمارات عمليات التهريب للمخدرات إلى ميناء عدنتواصل السعودية   . 

مصادر محلية أكدت أن قوة أمنية في عدن ضبطت مساء االثنين شحنة مخدرات كبيرة على متن سفينة قادمة  

لتفتيش في ميناء جدة السعودي والذي سمح بمرورها إلى عدنمن البرازيل تعرضت ل  . 

لو غرام من الهيروين والكوكايين قدمت من البرازيل عبر ميناء  كي 200وأفادت المصادر أنه تم ضبط أكثر من 

 .عدن على متن حاويات سكر

أكتوبر   26في -وأعادت الحادثة إلى األذهان كمية الثالثة أطنان من المخدرات التي ضبطتها إدارة أمن عدن 

ينة قادمة من  وكانت معبأة في أكياس خاصة بالسكر في إحدى الحاويات، التي جاءت على متن سف 2020

دة، قبل أن تقوم بتفريغ شحنتها في عدن   .البرازيل، وصلت إلى ميناء جِّ

االنتقالي  تمكنت حينها قواو الواحب السعودي تمييع القضية بدعم من قيادات . 

واالتجار بالمخدرات والتي انتشرت بشكل واسع في عدن    ويتهم حقوقيون السعودية واإلمارات في تهريب 

نوبيةوالمحافظات الج . 

وتعد العملية هي الثانية خالل أكثر من أربعة عشر شهراً في عدن، والتي تهدف إلى إغراق عدن والجنوب  

بالمخدرات لتدمير الشباب وتفكيك المجتمع الجنوبي، بما يسهل السيطرة عليه وتطويعه للقيام بالمشاريع  

 .واألجندات الخارجية، بحسب مراقبين

فريق من مكتب األمم المتحدة لمكافحة المخدراتوفي اعتراف أممي , أقر   (UNODC)   والبرنامج العالمي

في يوليو الماضي بوجود   (GARS) وبرنامج خليج عدن والبحر األحمر (GMCP) للجريمة البحرية

قصور في الميناء يستدعي تعزيز الجانب األمني بالمعدات واألجهزة الالزمة للكشف عن شحنات المخدرات  

تدخل عبر ميناء عدن بشكل متزايدالتي  . 

جاء ذلك خالل زيارة للفريق األممي إلى ميناء الحاويات والمنطقة الحرة بعدن، وشد د على ضرورة دعم  

 .مكافحة المخدرات وتالفي القصور الحاصل في الجانب األمني

المخدراتوالحوادث المرورية نتيجة انتشار    وانتشرت جرائم القتل واالغتصابات واالختطافات . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

سفراء اخلمس دائمة العضوية يدعون لوقف شامل إلطالق النار باليمن ويتجاهلون حصار  
 التحالف 

دعا رؤساء بعثات الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس األمن، جميع األطراف إلى العمل معاً تحت رعاية  

شاملة لتحقيق سالم دائم في اليمناألمم المتحدة لوضع خطة  . 

ودعا سفراء كالً من )الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة(، بشكل عاجل جميع  

األطراف إلى االتفاق على وقف شامل إلطالق النار على مستوى البالد من أجل تسهيل المحادثات الهادفة إلى  

فراء الدول الخمس لم يتطرقوا إلى استمرار فرض التحالف حصاراً  التوصل إلى تسوية سياسية، غير أن س

 .على اليمن شماالً وجنوباً، في مؤشر على أن هدف الدول الخمس فقط وقف تقدم الحوثيين نحو مأرب 

جاء ذلك خالل اجتماع للسفراء مع رئيس حكومة المناصفة معين عبدالملك في العاصمة السعودية الرياض  

2015لشرعية منذ  حيث تقيم قيادة ا  . 

وتسبب حصار التحالف على اليمن بمنع وصول السلع الغذائية وتلف معظمها في كل شحنة غذائية تصل اليمن  

حيث تحتجز السعودية سفن البضائع والسلع والمشتقات النفطية في ميناء جدة وتبقيها لديها مدة تتراوح ما  

رة يتكبدها التجار والموردون، بحسب التصريحات  أشهر ما يؤدي لتلف البضائع وخسائر كبي 6إلى  5بين 

 .األخيرة لوزير النقل السابق بحكومة هادي صالح الجبواني 

 

 

 التحالف يرسل شحنة ثانية من املخدرات إىل ميناء عدن 
 

الرياض عاصمة املخدرات يف الشرق األوسط..  
ر ألبرز الصحف األمريكية عنوان تقري   
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إعالم محسوبة على حزب اإلصالح اليوم اإلثنين  نشرت وسائل  

لية لم تحدد قيمتها للبنك إن السعودية تعتزم تقديم وديعة ما

المركزي اليمني بعدن لتحقيق تعافي اقتصادي في قيمة العملة 

المحلية المنهارة بمناطق سيطرة حكومة المناصفة والتحالف،  

شرطاً  غير أن هذه الوديعة مرهونة بتنفيذ الرئيس هادي 

 ً  .رئيسيا

وقالت وسائل إعالم اإلصالح إن الشرط الذي تطرحه الرياض 

بالتفاهم مع اإلمارات هو إقالة هادي لمحافظ شبوة محمد صالح  

 .بن عديو

مراقبون توقعوا إن تسريبات إعالم اإلصالح قد ال تكون  

صحيحة وأن هدفها فقط تلميع محافظ شبوة بن عديو المتهم 

وات شبوة لصالح مجموعة من قيادات بالمشاركة في نهب ثر

الشرعية واإلصالح واستغالل شبوة كمورد اقتصادي هام  

لإلصالح وقياداته الذين يستثمرون األموال التي يكتسبوها من  

 .نفط شبوة في عدد من الدول في المنطقة على رأسها تركيا 

 

 

 

 

 

حسن باعوم يصل إلى المكال 
 متسلالا 

أعلن المجلس األعلى للحراك الثوري لتحرير واستقالل   

الجنوب، وصول القيادي حسن باعوم، اليوم االثنين، إلى بيته  

بمدينة المكال عاصمة محافظة حضرموت، “رغم التشديد  

الضباط اإلماراتيين القابعين في معتقل وطوق المنع من قبل  

ومطار الريان الدولي وأذنابهم في السلطة المحلية الفاسدة” 

 حسب وصفه. 

وقال بيان الحراك : “نؤكد أن األرض أرضنا وكل ُحر، ولن 

ل أن يتحكم بها أجنبي أو يجعل بعض أبنائها المحسوبين نقب

منع الممتدة  عليها مجرد أداة تخدمهم؛ وما صمتنا طوال فترة ال

لشهرين إال  حكمة وُحلما واستجابة للغة العقل والمنطق  

ولتفويت الفرصة على كل المتربصين ، وترجمة للواقع الذي 

عاد من أجله الزعيم في لملمة الصفوف والوقوف مع شعبنا  

ومعاناته ورفض سياسة التجويع والعبث بمقدرات وخيرات 

 بلدنا”. 

قالي وصول باعوم إلى المكال  ومنذ اكتوبر الماضي يمنع االنت

 الذي عاد بدعم من السعودية لمواجهة االنتقالي. 

 

كشف مسوقي الغاز في مدينة عدن عن حقيقة رفع تسعيرة الغاز المنزلي، والتي قالوا إنها غير معلنة  

 ً  .رسميا

آالف  4“عدن الحدث” عن مسوقي الغاز المنزلي بعدن إن سعر االسطوانة الغاز ارتفع من ونقل موقع 

آالف لاير من قبل شركة الغاز 4لاير، مؤكدين أن الغاز كان يباع للمسوقين بمبلغ  5500لاير إلى  . 

 وأضاف المسوقون إن شركة الغاز بحكومة هادي أقرت توحيد سعر بيع الغاز للمواطنين بعدن بمبلغ

ف نقل الغاز واأليادي العاملة من تحميل  لاير، مضيفين إن وكالء بيع الغاز لم يحسب لهم تكالي 5500

 .وإنزال إلى محالت الوكالء

لاير، بعد أن كان   5000وأكد مسوقوا الغاز المنزلي إن محالت شركة الغاز تبيع االسطوانة الواحدة بـ

آالف لاير  4يبالغ بمبلغ  . 

التجارة بعدن قد رفع بمذكرة إلى مدير شركة الغاز أفاد فيها مكتب الصناعة بأنهم  وكان مكتب الصناعة و

ض سعر البترول عملة المحلية وانخفا كانوا يتوقعون انخفاض سعر اسطوانة الغاز بناًء على تعافي ال

  والديزل وأسعار المواصالت عموماً، وأضاف مكتب الصناعة في مذكرة لشركة الغاز إن “المفاجأة كانت

بزيادة سعرية غير مبررة في قيمة الغاز المنزلي”، داعياً إلى مراجعة التسعيرة األخيرة من قبل شركة  

 .الغاز بناًء على المتغيرات السعرية الجديدة وسعر الصرف

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

للمرة الثانية يف أقل من أسبوعي قيادي باالنتقايل يشرتي  
بعدن مبليون ونصف   ربطة قات   

كشف ناشط جنوبي بارز اليوم اإلثنين عن بيع ربطة قات في مدينة عدن بمبلغ مليون ونصف المليون لاير  

 .لصالح شخص يدعى “بن مانع” يعتقد أنه قيادي بالمجلس االنتقالي الجنوبي التابع لإلمارات

حمدان القعيطي مقطع فيديو في سوق القات بمنطقة خور مكسر عرض ربطة قات بمزاد  وصور الناشط 

مجهولون  تراها أشخاص بدأ بسعر مليون لاير حتى وصلت قيمتها إلى مليون ونصف المليون لاير اش

 .ليتبين الحقاً أن ربطة القات بيعت لصالح قيادي يدعى “بن مانع” بحسب ما كتب على الربطة بعد بيعها

ه هي المرة الثانية التي يشتري فيها قيادي بالمجلس االنتقالي الجنوبي التابع لإلمارات ربطة قات  وهذ

بمبلغ باهض كهذا حيث اشترى قيادي آخر في سوق الكراع بعدن في العاشر من ديسمبر الجاري ربطة  

اقع التواصل  قات بمبلغ مليون لاير، وهو ما أثار استياء وغضب الشارع الجنوبي والناشطين على مو

المحافظات الجنوبية الذين شنوا هجوماً على المجلس االنتقالي المسيطر على مدينة عدن   االجتماعي في 

وإيراداتها وتقاسم قيادات االنتقالي لإليرادات فيما يعيش معظم أبناء عدن تحت خط الفقر بسبب انهيار  

ةسعر العملة وارتفاع األسعار الجنوني وغياب الخدمات األساسي . 

 

 

  5500آالف إىل    4تأكيدات برفع تسعرية الغاز املنزيل يف عدن من  
 ريال 

 

تسريبات.. وديعة سعودية مرهونة بإقالة  
 بن عديو 
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أعلن نزالء في سجن المنصورة بمدينة عدن اإلضراب  

 .المفتوح عن الطعام حتى الموت

وقالت مصادر حقوقية إن السجناء يتهمون النيابة  

باالستمرار في مماطلة قضاياهم بعد إحالتها إلى المحكمة  

العليا نظراً لتعارض موطن االختصاص، مشيراة إلى أن  

رئيس نيابة أبين قام بإحالتهم إلى سجن المنصورة بعد  

تعرضه لإلحراج، حد تعبيره، ما فرض اختالف موطن  

ة القضية إلى المحكمة العليا واستمرار  االختصاص وإحال

 .مماطلة قضاياهم والبت فيها

لت لبحث ملفات   وأوضخت المصادر إن اللجنة التي ُشك ِّ

القضايا العالقة في المحكمة العليا تماطل في إجراءاتها رغم 

سهولة األمر، مطالبين بإحالتهم إلى محكمة مختصة على  

دفعهم إلعالن اإلضراب عن  الفور، وأن هذا هو السبب الذي 

 .الطعام حتى الموت

المئات من     وتعتقل قوات االنتقالي الموالي لإلمارات ‘

الجنوبيين فيسجونها السرية دون محاكمة وتمارس مختلف 

اساليب التعذيب في حقهم بينها االغتصاب والتعذيب  

 .والتصفية بحسب تقارير محلية ودولية

 

 

 

النار على موظف  قوات االنتقايل تطلق  
 حكومي بعدن أثناء تأدية عمله 

أطلقت قوات للمجلس االنتقالي الجنوبي التابع لإلمارات  

النار على موظف حكومي بمدينة عدن أثناء تأديته لعمله في  

 .مديرية خور مكسر

وقالت مصادر إن موظفاً حكومياً أصيب بإطالق النار عليه  

ي لحملة أمنية  خالل اعتراض قوات أمنية تابعة لالنتقال

أخرى برفقة موظفين حكوميين معنيين إلزالة عشوائيات  

 .بناء في مديرية خور مكسر

وبحسب المصادر فإن قوات تتبع القيادي باالنتقالي فضل  

باعش، أطلقت النار على الحملة التي تضم قوات أمنية  

وموظفين من البلدية، ما أدى إلصابة أحد الموظفين والذي 

فىجرى نقله للمستش . 

وتؤكد المصادر إن منطقة خور مكسر بعدن إحدى أكثر  

تشهد انتشاراً للبناء العشوائي والبسط على  المناطق التي 

 .أراضي الدولة من قبل نافذين بالمجلس االنتقالي 

 

 

 

بدأت السعودية بالتهديد بوقف المنحة النفطية أو ما يعرف بـ”منحة الوقود” المقدمة لحكومة الشرعية   

ومة  “المناصفة” والتي حددتها الرياض بمدة عام واحد فقط تنتهي بنهاية هذا العام ورغم ان السعودية وحك

بحكومة هادي فإن هذه المنحة  هادي أسمتها منحة إال أنها ليست كذلك حيث وبحسب اعتراف وزير الكهرباء  

 ً  .مدفوعة القيمة وال تسلم السعودية أي شحنة منها إال بعد دفع الشرعية لقيمتها مقدما

مؤخراً بدأت السعودية بالتلويح بوقف هذه المنحة المزعومة، فيما يبدو أنه ضغط من السعودية على األطراف  

لرياض إال بحسب رغبة كل طرف محلي  اتفاق ا   المتصارعة في الجنوب والموالية لها والتي ترفض تنفيذ

 .وبحسب تفسيره لالتفاق

وفي خبر نشرته صحيفة الشرق األوسط السعودية، حذر مسؤول يمني رفيع في حكومة المناصفة من أزمة  

مياه قادمة في غضون شهر ونصف على أبعد تقدير، في عدد من المدن الرئيسية بسبب انقطاع دعم الوقود  

مه جهات مانحة لمؤسسات المياه والصرف الصحي المحلية، في إشارة للمنحة السعودية  الذي كانت تقد

 ً  .مدفوعة القيمة مقدما

التحذير الذي نشرته الصحيفة السعودية على لسان مسؤول لم تذكر الصحيفة إسمه، اعتبره مراقبون بأنه  

المحلية الموالية للتحالف   سيستخدم كورقة مساومة ضد األطراف تلويح وتهديد سعودي بأن وقف المنحة

وهي ورقة مساومة أخرى تضاف إلى ورقة المساومة السابقة المتمثلة بالوديعة السعودية التي تشترط  

الرياض لتقديمها لحكومة معين عبدالملك إلنقاذها من االنهيار االقتصادي تنفيذ بعد الشروط التي طرحتها  

الجزء اليسير والتي أبرزها تمكين الرياض من التحكم    السعودية على الشرعية والتي لم يكشف منها سوى

 .بشكل أكبر بالجانب االقتصادي في حكومة هادي

بالعودة لخبر الشرق األوسط، تقول الصحيفة السعودية نقالً عن المسؤول اليمني بوزارة المياه بحكومة  

تمديد منحة دعم الوقود بحلول   تلقت إخطاراً رسمياً من المؤسسات المانحة بعدم  المناصبة قوله إن الوزارة

2022نهاية يناير المقبل  . 

وتجدر اإلشارة إلى أن المنحة السعودية مدفوعة القيمة محددة بمدة زمنية مقدارها عاماً واحداً فقط حيث  

 .تنتهي المنحة بحلول يناير المقبل

 

 
 
 
 
 
 
 

. عصيان مدني شامل يف مدينة املكال احتجاجًا على االنهيار  حضرموت . 
 اإلقتصادي 

القت دعوة الهيئة الحقوقية الحضرمية إلى عصيان مدني شامل في مدينة المكال عاصمة محافظة حضرموت 

 .استجابة واسعة لدى المواطنين والمحالت التجارية

تنديدا على تدهور العملة المحلية أمام العمالت األجنبية  وشهدت المكال وسيئون األحد عصيان مدني شامل  

 .وانهيار الوضع االقتصادي في المحافظات الجنوبية

وأوضحت مصادر محلسة أن مالكي المحالت التجارية ومحالت الصرافة والبقاالت الصغيرة أغلقوا مخالتهم  

 .استجابة لدعوة الهيئة الحقوقية

 تنديدا بالنهيار االقتصدي وسياسة التجويع التي فرضتها حكومة المناصفة  كما ُشلت حركة السيارات في المكال

 .والتحالف

وكانت الهيئة الحقوقية الحضرمية دعت قبل أيام إلى عصيان مدني شامل اليوم األحد لوقف االنهيار المتسارع  

صادي الذي تسسب بزيادة معاناة أبناء حضرموتفي العملة واالنهيار االقت . 

 

 

السعودية توقف منحة الوقود املخصصة ملناطق سيطرة الشرعية  
 حبلول يناير املقبل 

 

علنون  
ُ
املعتقلون يف سجون االنتقايل بعدن ي
 اإلضراب عن الطعام حىت املوت 
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في حضرموت بدأ االنتقالي    في إطار التحركات اآلماراتية

حيث أعلن    الموالي لإلمارات تصعيده ضد اإلصالح,

بحضرموت الدعوة لتنفيذ احتجاجات لإلطاحة    المجلس

 .بالمحافظ فرج البحسني 

تنظيم    وأقرت تنفيذية انتقالي حضرموت في لقاء اإلثنين

فعالية جماهيرية كبرى مساندة للتحركات الشعبية ومطالبة  

طة المحلية بحضرموتبتغيير السل . 

وأقر اجتماع مشترك بين الهيئتين التنفيذيتين للمجلس  

بمحافظة حضرموت ومديرية المكال،   االنتقالي الجنوبي  

عقد بمقر الهيئة التنفيذية للمحافظة، ، تنظيم فعالية  

جماهيرية كبرى مساء السبت القادم، دعما للتحركات القبلية 

 .بوادي حضرموت

لذي رأسه العميد الركن سعيدأحمد  وأكد االجتماع، ا

هيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس  المحمدي رئيس ال

بالمحافظة، على ضرورة المضي قدما بخطوات تصعيدية  

زعم أنها تهدف الجتثاث الفاسدين، وتمكن أبناء المحافظة 

من السيطرة على ثروات محافظتهم واالستفادة من مواردها 

زعمهفي عملية التنمية حد   . 

وعبر عن أسفه لموقف السلطة المحلية في المحافظة من  

 .التحركات االخيرة للمنطقة العسمرية األولى

واتهم االنتقالي , المحافظ البحسني بالوقوف إلى جانب  

ناهبي الثروات والفاسدينحد ادعائه، بدال من االنحياز إلى  

 .صفوف شعبها المقهورين

ير للفعالية الجماهيرية  وأقر االجتماع تشكيل لجان للتحض

 .الحاشدة، حاثا أبناء المحافظة للمشاركة الفاعلة فيها

وتشهد حضرموت توتر عسكري بين االنتقالي الموالي  

لإلمارات. بين اإلصالح وسط تحشيدات عسكرية وقبلية  

 .للطرفين 

البحسني يتوعد بقمع االحتجاجات  
 المطالبة برحيله 

ضد   خدام القوة هدد محافظ حضرموت ،االثنين، باست 

 .االحتجاجات التي دعا إليها االنتقالي منذ أسبوعين

خالل لقاء عسكري بمالحقة   فرج البحسني  وتوعد

المشاركين في ما وصفها بـ القطاعات وتحميلهم تكاليف  

 .الخسائر التي تكبدها التجار

وكان االنتقالي أقر اليوم االثنين بدء التحشيد لالحتجاجات  

تمهيدا لعمل عسكري ضد المنطقة   المطالبة برحيل البحسني

 .العسكرية األولى التابعة لإلصالح

وتأتي عمليات التحشيد لالنتقالي لمواجهة االصالح  

إماراتية في وادي حضرموت في إطار بالتزامن مع تحركات  

  .الصراع السعودي االمارتي على المحافظة النفطية

  

اتياً بنسختها التي تبث من القاهرة، رحمة حجيرة أن تدافع عن  حاولت المذيعة بقناة اليمن اليوم المدعومة إمار 

واني في برنامجها  وصاية التحالف على اليمن، أثناء حوارها مع وزير النقل السابق بحكومة هادي صالح الجب

 .”الذي يبث على القناة باسم “بال رحمة

وفي الحلقة التي رصدها الجنوب اليوم، ودافعت المذيعة حجيرة عن وصاية التحالف على اليمن بالقول إن هذه  

هي الشراكة، لكن الوزير الجبواني عارضها وقال بأن ما يفعله التحالف في اليمن ليس شراكة وإنما وصاية،  

ة إلى تركيا وبحث معها إمكانية شراكة  جاء ذلك تعليقاً على سبب ذهاب الوزير الجبواني حين كان في السلط

محافظات الجنوبية بعد أن منع التحالف عن الشرعية تشغيل الموانئ  تركيا في تطوير الموانئ اليمنية في ال

وفرض حصار على جميعها وإلغاء الخط المالحي الدولي إلى عدن وتحويل كل الحاويات التي يستوردها التجار  

لى بقاء البضائع في جدة لستة أشهر ما يؤدي إلى تلفها وخسائر يتكبدها  إلى ميناء جدة وهو ما يؤدي إ

 .االقتصاد اليمني والتجار اليمنيون

واعترف صالح الجبواني بالعديد من المعلومات التي كانت مغيبة عن الشارع اليمني حول ما يتعلق بتعامل  

شرعية لتسليح الجيش بسالح فاسد،  ت فساد بين التحالف والالتحالف مع الشرعية منها ماقال إنها صفقا

إضافة إلى مشاركة السعودية في الضربة الجوية للتحالف التي استهدفت قوات هادي في نقطة العلم مدخل  

مدينة عدن بعد سيطرة االنتقالي على المدينة، وقال الجبواني إن اثنين من الرئاسة كانا موجودين داخل غرفة  

للسفير السعودي محمد آل جابر وضباط من قيادة القوات المشتركة من   العمليات للتحالف في الرياض إضافة

 .السعودية واإلمارات وأنهم جميعاً كانوا موجودين داخل غرفة عمليات التحالف أثناء قصف قوات الشرعية

  وقال الجبواني أثناء الحوار الذي أجري معه، أن كالً الرئيس هادي ومعين عبدالملك رئيس الحكومة وبرلمان

مخططه التقسيمي والتفتيتي لليمن الشرعية جميعهم أصبحوا أدوات بيد التحالف السعودي اإلماراتي لتنفيذ . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مغادرة إيرلو لصنعاء تكشف توتر العالقات بي الرياض ومسقط 

، حيث تعترف طهران في اليمن بحكومة صنعاء التابعة  تكشف مغادرة السفير اإليراني لدى اليمن حسن إيرلو

لحوثيين، كشفت مغادرة الدبلوماسي اإليراني لصنعاء إثر وعكة صحية بعد إصابته بفيروس كورونا عن توتر  ل

العالقات بين الرياض ومسقط من جديد بعد أن كانت الرياض قد حاولت التقارب مع عمان نكاية باإلمارات التي  

لرياض على خلفية حصة أبوظبي من إنتاج أوبك من النفط الخاماختلفت معها ا  . 

ففي تصريح لسفير حكومة الحوثيين لدى إيران إبراهيم الديلمي، كشف فيه تفاصيل جديدة حول حيثيات  

مغادرة السفير إيرلو لصنعاء إلى طهران، شكر السفير الديلمي دولة سلطنة عمان على جهودها التي وصفها  

يل نقل السفير اإليراني من صنعاء إلى طهران للعالج، غير أن الديلمي كشف أن “جهود  بالمبكرة في سب

العمانيين لم تكلل مساعيهم بالنجاح نتيجة تعنت الجانب السعودي وعدميته” حسب توصيفه، ما يكشف أن  

 .العالقات بين الرياض ومسقط عادت للتوتر من جديد

افظة المهرة الحدودية مع سلطنة عمان والتي تحتلها السعودية  وعلى األرجح من وجهة نظر متابعين فإن مح 

 .بقوات عسكرية بذريعة محاربة تهريب األسلحة هي السبب في عودة التوتر بين البلدين 

 

اجلبواني يعرتف بإغالق التحالف للموانئ اليمنية ورمحة  
 حجرية تدافع عن وصاية التحالف للجنوب 

 

علن التصعيد ضد  حضرموت ..  
ُ
اإلنتقايل ي

 البحسني 
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أقدمت  تعرضت محالت صرافة اليوم السبت للنهب من قبل  

والمدرعات التابعة لقوات العمالقة واللواء  األطقم  عدد من

منطقة  الخامس دعم وإسناد بإطالق الرصاص على أهالي 

مغرس ناجي وتحديداً قرية الثعلب، ما أسفر عن إصابة  

عبدالكريم أحمد سالم برصاصة في الظهر، ومحمد عبدهللا  

البكري بطلقة في اليد، نُقال على إثرها إلى أحد المستشفيات 

عدن  الخاصة في . 

وردا على هذه االنتهاكات , نفَّذ أبناء منطقة الثعلب بمديرية 

تُبن في محافظة لحج االثنين وقفة احتجاجية أمام مبنى  

إدارة األمن للمطالبة بإنصافهم من هوامير األراضي وإيقاف 

االعتداءات المتكررة التي تطال ممتلكاتهم من قِّبل قوات  

 .أمنية وعسكرية

افظ لحج أحمد عبدهللا تركي بالتواطؤ  واتهم المحتجون مح

مع النافذين وهوامير األراضي، وتمكينهم من الممتلكات  

 .العامة والخاصة

ل المحتجون السلطة المحلية مسؤولية استمرار العبث  وحمَّ

 .باألراضي والممتلكات 

كما رفع المحتجون الفتات كتب عليها “أنقذونا من هوامير 

مصاب عبدالكريم أحمد  األراضي” و”نطالب بإنصاف ال

سالم”، وغيرها من الشعارات المعبرة عن استياء أهالي  

تبن الذين تتعرض أراضيهم للسطو المستمر من قِّبل  

 .هوامير مدعومين من األجهزة األمنية والعسكرية

ل  وكات مدير عام مديرية تُبن محسن جعفر السقاف حمَّ

المسؤولية محافظ لحج الُمعيَّن من هادي أحمد عبدهللا تركي 

الكاملة عن استمرار نهب األراضي العامة والخاصة في  

 .المديرية من قِّبل مسلحين مدعومين بقوات عسكرية

 

 

 

وقفة احتجاجية تُحمَّل سلطات بن  
 عديو مسؤولية اإلنفالت األمني 

نظم العشرات من موظفي البنك المركزي فرع محافظة  قام  

احتجاجية للمطالبة بالكشف  شبوة صباح اليوم األحد وقفة 

 .عن قتلة الشاب صالح الخليفي

وخالل الوقفة رفع المتظاهرون الفتات وشعارات تطالب  

سرعة    السلطة المحلية واألجهزة األمنية التابعة لإلصالح

ى قتلة زميلهم المغدور به الشاب صالح الكشف والقبض عل

 .أحمد سلطان الخليفي

ة مسؤولية االنفالت  وحمل المتظاهرون السلطة المحلي

 .األمني الحاصل في المحافظة

وتشهد مديريات ظبوة انفالت أمني وعمليات اغتياالت في  

 .ظل سيطرة اإلصالح

 

في مؤشر على تصاعد مخاوف المجلس االنتقالي الجنوبي التابع لإلمارات من خروجه من المشهد   

دواتها القديمة الممثلة  الذي يتزامن مع إعادة اإلمارات ألالسياسي مستقبالً إزاء التقارب اإلماراتي التركي  

بأبناء صالح عفاش للسلطة من جديد من باب الشراكة السياسية وتوحيد القوى الموالية للتحالف ضد  

الحوثيين، أثار المجلس االنتقالي عنوان ضرورة إشراكه في أي مفاوضات سياسية قادمة، ما يؤكد أن  

ر دخول عفاش على خط الصراع في الجنوب وتمكينه بدالً عن االنتقالي الذي قد يزيح  االنتقالي بدأ يشعر بخط

 ً  .األخير نهائيا

في هذا السياق أكد رئيس مركز دعم صناعة القرار بالمجلس االنتقالي، خالد با مدهف، على ضرورة تمثيل  

تبعاً لالعتراف بنديته عبر اتفاق الرياض المجلس في المفاوضات المرتقبة . 

قال با مدهف في لقاء تشاوري عقده مركز دعم القرار باالنتقالي تحت شعار “اتفاق الرياض بين الواقع  و

والطموح” إن “حراك المجلس االنتقالي على األرض جعل من الالزم دعوته ليكون طرفاً على طاولة  

يمي الستبعاده من المشهد  المفاوضات لالتفاق”، في إشارة إلى أن االنتقالي لديه معلومات بأن هناك توجه إقل

 .السياسي

وفي ضوء التقارب الذي حدث بين اإلمارات وتركيا، يبدو أن هذا التقارب سينعكس على الوضع في اليمن،  

فتركيا التي تدعم تيار اإلخوان المسلمين، قد تعمل على تحسين وضع حلفائها في اليمن على حساب المجلس  

مارات معها، باإلضافة إلى أن إعادة اإلمارات لقيادات المؤتمر وتيار صالح  االنتقالي الجنوبي مستغلة تقارب اإل

ه لالنتقالي تحت غطاء  عفاش وتمكينهم من الواقع السياسي في الجنوب بدءاً بشراكة طارق صالح وقوات

توحيد الصف ضد صنعاء، ومن ثم إعادة أبوظبي لنجل آخر سالطين شبوة والقيادي المؤتمري الشيخ عوض  

وزير العولقي إلى المحافظة الغنية بالنفط بالتزامن مع الحراك ضد محافظ شبوة التابع لإلصالح محمد بن  بن ال

عديو يشير إلى أن التيار المؤتمري التابع لإلمارات يتهيأ الستالم الجنوب والعودة للسلطة، كل ذلك دفع  

مع إبقاء استغالله عسكرياً لتغذية حرب   االنتقالي للشعور الحقيقي بخطر مستقبله السياسي وإمكانية استبعاده

 .التحالف في جبهات القتال الشمالية

 

 
 
 
 
 

اإلصالح ينقلب على قبائل حضرموت ويعود لفرض جبايات كبرية على  
 الشاحنات 

جبايات غير معلنة    اتهم سائقو شاحنات المواد الغذائية مليشيات االصالح في محافظة حضرموت فرض

تحميلها على السلع التي يقومون بنقلها وتتسبب في ارتفاع األسعاروبمبالغ ضخمة يجري  . 

وأكد سائقي شاحنات النقل الثقيل أن قوات المنطقة العسكرية األولى في وادي حضرموت تفرض عليهم مبالغ  

ألف لاير كجبايات إضافية في النقاط المنتشرة من منطقة رماة إلى العبر، كما   100مختلفة حدها األدنى 

ض عليهم مبالغ أخرى في الميازينتفر . 

كما أوضح السائقون أنالمنطقة العسكرية استحدثت نقاط بشكل مستمر في عدد من مناطق وادي حضرموت،  

مشيرين إلى وجود أكثر من جهة تستفيد من تحصيلها في مناطق قوات هادي، وابتي أثرت في ارتفاع  

 .األسعار

على الحافالت والشاحنات بمبالغ متفاوتة    طقة ساه بحضرموتفي من  وتفرض المنطقة العسكرية الجبايات

 .وبررت األمر بسوء األوضاع المعيشية التي تشهدها المنطقة

 .وكانت قبائل حضرموت التي فرضت نقاطاً لمنع تهريب النفط واألسماك واستحدثت نقاط مسلحة

احنات المواد الغذائية شريطة عدم  ويأتي فرض هذه الجبايات بعد يوم من استعداد قبائل حضرموت إلطالق ش

 .فرض أي جبايات عليها في النقاط التابعة للمنطقة العسكرية األولى

وتأتي هذه التطورات في ظل التحركات اإلماراتية في وادي حضرموت ودعمها للقبائل في مواجهة االصالح  

 . والمنطقة العسكرية

 

االنتقايل يستشعر خطر تسليم اجلنوب لعفاش على مستقبله  
 السياسي 

 

حلج.. سقوط جرحى من املواطني برصاص  
األمني بتب   احلزام   
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هدد أبناء أرخبيل سقطرى باتخاذ خطوات تصعيديه ضد  

شركة ديكسم باور اإلماراتية بسبب قطعها التيار الكهربائي 

 .عنهم

اإلماراتية قطعت التيار   أن شركة ديكسم   وقال المواطنون

 .الكهربائي عن مناطق كدحه وقاشعيهن وقاضب

ساعة إلعادة  24وأوضحوا أن أبناء قاضب أمهلوا الشركة 

 .التيار، ما لم فإنهم سيصعدون ضدها

يذكر أن الشركة اإلماراتية التابعة لمؤسسة خليفة لألعمال  

اإلنسانية قد فرضت رسوما باهظة على تعرفة الكهرباء 

ـ    100صلت قيمة فاتورة شهر لبعض المنازل ما يقارب وو

ألف لاير  900 . 

 

 

 

 

النافذون في البريقة يتسببون  
  11بانهيارات صخرية وسقوط 

 قتيل وجريح 

تسبب الحفر العشوائي للمتنفذين والباسطين على االراضي  

 .في جبل حديد بعدن 

السلطة المحلية     وحملت الناشطة العدنية لوال علي,

عدن المسئولية الكاملة في ضحايا االنهيار الصخري   في

 . الذي حصل في مديرية البريقة

وتسببت عمليات حفر في جبل بمديرية البريقة إلى أكثر من 

قتل وأربعة مفقودين تحت االنقاض، بحسب أخر   12

 .  احصائيات للحادثة

وقالت الناشطة الحقوقية لوال علي إن السلطات المحلية  

سئولية الضحايا الذي قضوا نحبهم تحت  بعدن تتحمل م

االنهيار الصخري، لسماحها باستخدام الكسارات دون أدنى  

 . معايير السالمة

واضافت : “االنهيار الصخري الذي حدث اليوم في مديرية 

شخص ما بين قتيل وجريح   11ريقة وذهب ضحيته الب

يرية  تتحمل مسئوليته السلطة المحلية في المحافظة والمد 

ماحها باستخدام الكسارات دون أدنى معايير للسالمة  عند س

واستمرار عمليات النهب لألراضي تحت أنظارها  

 .”وموافقتها

وتابعت الناشطة لوال بالقول: “هل سنرى محاسبة  

 .”!!للمتورطين بهذا

وتشهد مناطق عدنعمليات بس وحفريات عشوائية يقوم به 

لي في  المتنفذين وسط تورط قيادات ومسؤولي االنتقا

 .عمليات البسط

 

  

مر أسبوعان على تغيير هادي لقيادة مركزي عدن، وحتى اليوم لم تستلم إدارة البنك الجديدة بقيادة احمد بن  

امس محافظ لمركزي عدن عملهم ومهامهم في مركزي عدناحمد غالب والذي يعد خ . 

االنتقال إلى عدن حيث تتواجد حالياً في  مصادر أكدت أن اإلدارة الجديدة لمركزي عدن ترفض حتى اللحظة 

العاصمة السعودية الرياض، وترفض استالم مهامها حتى قيام حكومة المناصفة بتنفيذ إجراءات حقيقية  

وملموسة على أرض الواقع لتحسين الوضع االقتصادي ووقف انهيار العملة، خاصة وأن التراجع الذي طرأ  

مالت األجنبية تصفه مصادر اقتصادية بأنه تراجع وهمي وغير حقيقي  على سعر صرف العملة المحلية أمام الع

وهدفه فقط دفع المواطنين لبيع ما لديهم من عمالت صعبة على وقع تأثرها بدعاية أن العمالت األجنبية  

ستتراجع قيمتها أكثر وأكثر، في حين ومع قيام الصرافين بشراء العملة الصعبة من المواطنين بأسعار أقل من  

عارها السابقة إال أنها ترفض البيع للمواطنين بنفس السعرأس . 

تغيير هادي لقيادة مركزي عدن لم يهدئ من غضب الشارع الجنوبي بدليل عودة اإلضرابات الجماعية للنقابات  

والهيئات العمالية والموظفين بالتزامن مع عودة تدريجية لالحتجاجات الشعبية المناهضة للغالء وانهيار العملة  

 .في عدد من المحافظات الجنوبية

في هذا السياق قال محللون اقتصاديون إن مشكلة العملة لن تحل بتغيير قيادة البنك المركزي واستبدال قيادة  

بأخرى ومحافظ بآخر، مؤكدين إن مشكلة انهيار العملة هي مشكلة بنيوية وحلها لن يحدث إال بخروج التحالف  

من ورفع وصايته عن االقتصاد الوطني، إضافة الستعادة موارد الدولة  السعودي اإلماراتي من جنوب الي

 على  للتحالف السعودي اإلماراتي كالً  المصادرة من قبل قيادات الشرعية وقيادات الفصائل المسلحة الموالية

  حسب انتمائه المناطقي أو الجهة الخارجية التي تقف خلفه وتدعمه في حجز إيرادات منطقته وعدم توريدها

 .للبنك المركزي بعدن

العامل األكثر المؤدي النهيار العملة هو توريد عائدات بيع النفط الخام والمقدرة بملياري دوالر سنوياً إلى البنك  

األهلي السعودي وهو ما مكن السعودية من التحكم بمصير مسؤولي الشرعية وقراراتهم وسياساتهم وجعل  

كيفما تشاء وتستخدمها لتنفيذ مصالحها غير المشروعة في اليمنمنهم أدوات بيد الرياض تتحكم بهم  . 

إضافة لذلك فإن مركزي عدن ليس بمقدوره تغطية غياب القرار السيادي للدولة في الجنوب عوضاً عن غياب  

الشرعية ذاتها من تواجدها على األرض وفرض سلطتها بسبب غياب مسؤوليها وبقاءهم في الخارج، وهو ما  

مركزي عدن جاء كنتيجة لفشل حكومة المناصفة ومسؤولي الشرعية يعني أن فشل . 

األمر اآلخر والذي يعد سبباً لعدم عودة إدارة مركزي عدن الجديدة إلى عدن، من وجهة نظر سياسيين، هو  

االنتماء السياسي لمحافظ البنك الجديد والذي ُصنف على أنه من الموالين لإلمارات بحكم ارتباطه بطارق عفاش  

وبحكم كونه من قيادات المؤتمر الشعبي العام الموالي للخارج إضافة إلى أن نجله يعد أحد قيادات قوات طارق  

عفاش الموالية لإلمارات، األمر الذي يجعل من عدم عودته إلى عدن مصنف على أنه قرار سياسي هدفه إفشال  

 .الشرعية من جديد التي ال يزال اإلصالح مسيطراً على مفاصلها

 

 
 
 
 
 

 الكازمي يتمرد على وزير داخلية هادي 
بتوقيفه  رفض مدير أمن هادي في أبين، األحد، قرار لوزير الداخلية   . 

توعد بالحيلولة دون تنفيذ القرار الذي أصدره الوزير إبراهيم   بأن أبو مشعل الكازمي  وقالت مصادر أمنية 

لالنتقالي مجددا في حال تم فرض بديال  حيدان من مقر إقامته في سيئون وهدد باالنضمام .  

وكان حيدان أصدر قرار بتوقيف الكازمي ومحمد العوبان قائد القوات الخاصة في أبين أيضا على خلفية معارك  

ن بسبب خالف على مدرعةدامية بين الطرفي  . 

وكانت اشتباكات مسلحة وقعت بين العويان والكازمي عقب كمين نصبه األخير لتصفية العوبان األسبوع  

 .الماضي 

 

 !ملاذا مل تبدأ إدارة مركزي عدن اجلديدة عملها حىت اآلن؟
 

مهلون الشركة اإلماراتية    أبناء األرخبيل 
ُ
ي
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