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قامت اإلمارات بتغيير اسم القوات التي أنشأتها في العام  

في محافظة شبوة والتي ظلت تسيطر على   2017

2019تى أغسطس المحافظة ح . 

التي كانت   ودفعت اإلمارات بقوات النخبة الشبوانية

متمركزة في المكال ومناطق أخرى إلى مدينة عتق بمحافظة 

شبوة، بعد أن قامت بتغيير مسمى هذه القوات حيث أطلقت 

 .”عليها اسم “قوات دفاع شبوة 

وفور وصول قوات النخبة أو ما يعرف حالياً “بقوات دفاع  

شبوة” لمدينة عتق سارعت هذه القوات الستالم مطار عتق 

مالقة التي كانت قد سيطرت على المطار قبل  من قوات الع

يومين وتعرضت لالستهداف بعد ساعات قليلة من انسحاب  

قوات اإلصالح من المطار ما أدى لسقوط قتلى وجرحى 

بينهم قوات من التحالف السعودي اإلماراتي التي كانت  

 .مرافقة لقوات العمالقة لحظة دخولها شبوة

شوارع مدينة عتق   كما انتشرت “قوات دفاع شبوة” في

عاصمة شبوة ومن المتوقع أن يقوم التحالف بالدفع بألوية 

العمالقة نحو معارك القتال في مديريات شمال شبوة فيما  

سيتم فتح الطريق أمام قوات طارق صالح التي لم تشارك  

في القتال حتى اللحظة لدخول محافظة شبوة واالكتفاء  

خطوط األمامية لجبهات  بألوية العمالقة الجنوبية لنشرها بال

 .القتال في شمال شبوة ضد قوات الحوثي 

 

 
 
 
 
 

انقالب غير معلن على قائد النخبة  
 الشبوانية في بلحاف 

كشفت مصادر خاصة عن انقالب االمارات على قائد النخبة  

وايكال مهم استعادة   الشبوانية التابع لإلمارات، محمد البوحر

وأوضحت المصادر أن شبوة من حزب االصالح لشخص اخر ، 

خالفات حادة بين محمد البوحر قائد النخبة الشبوانية واإلماراتين 

على خلفية إدخالهم , أحمد محسن السليماني، أحد قيادات النخبه 

 . إلى بلحاف واالعتماد عليهم رغم أنه من انقلب عليهم سابقاً 

مصادر إن القوات اإلماراتية أصدرت توجيهات بمنع ولفتت ال

 .دخول قوات البوحر إلى بلحاف

وقالت المصادر إن البوحر حاول التواصل مع االماراتيين ولكن 

دون جدوى , في إشارة إلى أنه اصبح ورقة محروقة لدى  

 . الجانب اإلماراتي

وأفادت المصادر بأن اإلمارات تخلت عن البوحر ولم تعد بحاجة 

إليه وأن ما تقدمه من دعم عسكرب للبوحر ضئيل جدا كبداية 

 .للتخلص منه

 

  

 

معركة جديدة يفتتحها التحالف بعدة غارات من علو مرتفع ليحولها إلى ساحة استنزاف جديدة وقودها أبناء الجنوب   

لواء عسكري في الساحل   18المقاتلين تحت الوية العمالقة، دون مشاركة مليشيات طارق عفاش المتواجدة بأكثر من 

ش او مليشيات اإلصالح في وادي حضرموت والعقلة ومناطق النفط في شبوة  الغربي، فالهدف ليس مليشيات طارق عفا

وحضرموت، بل استنزاف القوة البشرية للجنوب والزج بها في محارق موت حقيقية في بيحان وعسيالن وعين، 

 .وغيرها

كبيرة في هذه المرة كانت المؤامرة واضحة ومن الممكن التعرف على أهدافها، فالرياض وأبوظبي لديها أجندة 

المحافظات الجنوبية أكبر من مصالح أبناء الجنوب أنفسهم، وتعلم ان أي مليشيات دينية كالسلفيين ليس موثوق بهم  

ومن الممكن ان تتغير اتجاهاتهم ضدها في حال تعاظم نفوذ تلك القوات، فلإلمارات تجربة مع العديد من قيادات ألوية 

مصيرهم وقرارهم لطارق صالح في الساحل الغربي كونه الوحيد الموثوق به من العمالقة الذين رفضوا أوامرها بتسليم 

القة في الساحل الغربي وحولتهم إلى  الجانب األمريكي وصديق مقرب للموساد ايضاً، ولذلك عملت على ضرب قوى العم

ذي يدفع باي قوات  أدوات ال قيمة لها يحرك الكثير منها طارق صالح او الجانب اإلماراتي لصالح طارق عفاش، ال

جنوبية الى الخط االمامي والى التهلكة بقصد التصفية واالضرار بسمعتها ألنه يريد ان يظهر أمام اإلمارات ومن خلفها  

 .أمريكا وإسرائيل وكأنه رجل اإلمارات األبرز

لمئات من رجالها  كيلومتر، دفعت في تلك المساحة ا 170مؤخراً أجبرت العمالقة الجنوبية على االنسحاب ألكثر من 

الذين قتلوا وهم يقاتلون في مقدمة الصفوف ومن خلفهم مليشيات طارق عفاش تحصد أي انتصارات، وتحت ضغط  

اإلمارات والتهديد بحرق قوات العمالقة وخاصة قوات أبو هارون اليافعي وآخرين رفضوا االنسحاب من الدريهمي ومن  

رفاقهم دون أي مكاسب وشعروا بأنهم في المكان الخطاء ومع الطرف ثم أذعنوا لتوجيهات إماراتية وفرطوا بدماء 

الخطأ أيضاً، بعد أن تم الترويج بأن االنسحاب اإلجباري كان نتيجة تكتيك عسكري مهم اقره التحالف لفتح ساحات قتال  

قبل مليشيات جديدة خارج نطاق اتفاق استكهولم، فأتيح للعمالقة القتال في شرق وغرب حيس وتعرضت للخيانة من 

طارق عفاش التي دفعت بألوية العمالقة ومنها اللواء التاسع إلى ساحات موت جديدة فاللواء التاسع الذي وصل إلى  

القرب من جبل راس منتصف الشهر الماضي وجد نفسه تحت رحمة قوات صنعاء محاصراً من كل االتجاهات، وعندما  

ش، سلم سالحه وخرج بسالم، ونفس السيناريو نفذ في مقبنة أدرك أن الخديعة تقف وراءها مليشيات طارق عفا

فخرجت الوية العمالقة منها بعد وصولها إلى مناطق استراتيجية وخسرت الكثير من عناصرها، وعندما ارتأت مليشيات  

نات  طارق عفاش بأن العمالقة تقدمت في مقبنة عملت على انسحابها ونقلها إلى شبوة ليبدأ سيناريو جديد من الخيا

 .والتصفيات واالستنزاف البشري ألبناء الجنوب

قبل أسبوع تم نقل خمسة الوية من العمالقة إلى أبين ومنها إلى محافظة شبوة قبل أيام تحت ذريعة تحرير مديريات  

، ولكن تفاجأت تلك األلوية أنها نقلت إلى شبوة دون خطة عسكرية مسبقة، وحال وصولها إلى عتق استهدفت في  بيحان

المطار واستهدفت في معسكراتها في مديريات أخرى وتركت تنام في العراء واألودية والطرقات في جردان وعزان ولم  

أن يقول لعناصر العمالقة انتم جيء بكم للتصفية فقط،   يسمح لها بدخول ألوية أو أي مقرات أخرى وكان هناك من يريد 

ورغم ان انسحابها من الساحل الغربي كان احد ابرز عواملة خيانات طارق عفاش وميليشياته تفاجأت العمالقة بتغيير  

  اسمائها وتغيير مهامها وان دول التحالف ال تراها سوى مليشيات تنفذ ما تؤمر وانها قوات مشتركة تخضع لطارق

عفاش مباشرة وال قرار لقادتها في أي معركة، فظهر طارق عفاش منتشياً مقدماً نفسه كقائد أعلى لكافة ألوية العمالقة 

 .التي زج بها إلى محارق الموت في بيحان

ومارب، كان مقصوداً وبضوء أخضر إماراتي، فطارق   ظهور طارق عفاش في اإلعالم مؤخراً وحديثه عن معركة بيحان

عدداً من المعسكرات البديلة عمل على إنشاء معسكرات في مدينة عدن ويهدف وفق خطة إماراتية أمريكية أن يؤسس 

في شبوة، بقصد السيطرة على شبوة وإعادة نفوذ عفاش في المحافظات الجنوبية خالل للعمالقة والنخبة الشبوانية 

المقبلة في ظل وجود توجه إماراتي سعودي على إنهاء التحالفات مع مليشيات اإلصالح في شبوة وحضرموت الفترة 

والضالع واستبدالها بالتحالف مع تيار عفاش وتصعيد قيادات في حزب المؤتمر الشعبي جناح الخارج إلى   ولحج وأبين

كون تيار عفاش أثبت أنه أكثر العمالء وفاًء  فظات وتعيين رمزي لالنتقالي في مناصب محددة، مناصب محافظي محا

للخارج على مدى العقود الماضية، وذلك بعدما انشق اإلصالح إلى تيارين أحدهم موالي للسعودية واألخر موالي لقطر  

وتركيا ومناهض لدول التحالف، فخطة طارق عفاش واإلماراتيين في بيحان ضرب المليشيات التابعة لإلصالح 

قتال إلى جانب العمالقة وضرب العمالقة تحت ذريعة خيانات اإلصالح وضرب العمالقة واإلصالح في  المشاركة في ال

معركة هي أقرب للمحرقة، الجديد في هذا السيناريو السياسي العسكري أن دول التحالف بما فيها اإلمارات ال تثق  

لمؤتمر الموالي لها وتعمل على إعادة حكم عفاش بالمجلس االنتقالي الجنوبي التابع لها فاستبدلت تحالفاتها مع جناح ا

للجنوب، ولكنها قبل ذلك تعمل على انهاك مراكز القوى الجنوبية العسكرية والسياسية وترويضها لكي تتحول إلى 

العائد إلى احتالل الجنوب بدبابة إماراتية 7/7أدوات طائعة لنظام  . 

اجلنوب اليوم يكشف خفايا معركة بيحان وخمطط طارق عفاش  
 لضرب اخلصوم 

 

أبوظبي تغري اسم النخبة الشبوانية وتدفع  
 بها للتمركز فقط داخل مدينة عتق 
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في مؤشر على أن الوعود التي ساقتها اإلمارات على لسان 

ناشطيها والمسؤولين باالنتقالي التابعين لها وكل الحديث  

الذي جاء على لسان المحافظ الجديد قبل أن يتم تنصيبه  

إماراتياً وسعودياً كمحافظ بديل عن بن عديو بشأن شبوة  

نعم ووضعها وما يجب أن تكون عليه المحافظة في ظل ما ت 

ن ثروات، هناك مؤشرات على أن اإلمارات ستتنصل  به م

عن كل األمنيات والوعود التي استخدمتها لشحن قبائل  

شبوة ضد السلطة السابقة، وذلك من خالل تقديم مبررات  

تحمل في مدلولها أن الوضع سيضل على حاله في شبوة  

ولن تشهد المحافظة وأبناؤها أي تغيير بتغير رموز السلطة 

طراف اإلقليمية الواقفة خلفهاواأل . 

الالفت أن هذه المبررات التي بدأ ناشطون موالون لإلمارات 

يسوقونها بشأن شبوة تحمل المحافظ السابق مسؤوليتها،  

في مؤشر على أن اإلمارات سترمي بأي فشل للسلطة 

 .الجديدة فوق السلطة السابقة

من ذلك على سبيل المثال ما نشره ناشطون اليوم من أن  

المحافظ الجديد عوض الوزير العولقي الذي جاء من  

اإلمارات خلفاً لبن عديو التابع لإلصالح استلم محافظة  

مليون دوالر 80شبوة وعليها مديونية بأكثر من  . 

ويحمل الناشطون التابعون لالنتقالي واإلمارات مسؤولية  

ية للمحافظ السابق بن عديو، وهو ما يراه  هذه المديون

مراقبون بأنه مؤشر على أن السلطة الجديدة سترمي  

بفشلها في تحقيق أي تنمية لشبوة على المحافظ السابق  

ومعاونيه، وستظهر في األشهر المقبلة تبريرات بأن السلطة 

الحالية منشغلة بمعالجة االختالالت التي خلفتها سلطة  

 .اإلصالح

عودة مسلسل انهيار قيمة العملة  
  1020المحلية.. الدوالر في الجنوب بـ 

 لاير

أكدت مصادر محلية بمدينة عدن أن اللاير اليمني عاود انهياره 

 .من جديد أمام العمالت األجنبية

المصرفية إن سعر صرف الدوالر تجاوز اليوم  وقالت المصادر 

رياالً للدوالر الواحد، الفتة إلى أنه السعر مرشح  1020الجمعة 

لالرتفاع أيضاً خالل األيام القادمة في ظل عدم وجود معالجات 

 .حقيقية لالنهيار االقتصادي الذي تعيشه المحافظات الجنوبية

م للدوالر  وبحسب المصادر المصرفية فإن سعر الصرف اليو

 950رياالً للدوالر للبيع و 1020الواحد أمام اللاير اليمني بلغ 

رياالً يمنياً    250رياالً للشراء، فيما بلغ اللاير السعودي الواحد 

رياالً للشراء 270للبيع و . 

   

  

 

في مؤشر على توجه اإلمارات لتصعيد قيادات جديدة في شبوة وتهميش القيادات السابقة التي كانت تعمل  

، كشفت معلومات من مصادر موثوقة عن استياء لدى قيادات قوات  2019لصالح أبوظبي قبل أغسطس  

لتصعيد قيادات    االنتقالي في شبوة وبعض المشائخ الموالين لإلمارات بسبب تهميش أبوظبي لهم ومساعيها

 .جديدة قليلة الخبرة ولديها تاريخ سيء من التعامل مع القيادات السابقة وكبار المشائخ

المصادر أكدت أن أحد القيادي بالنخبة الشبوانية محمد الغيثي على خالف كبير مع قيادات أخرى بالنخبة  

ي الحارثي، على خلفية عدم تعامل  المؤثرين في شبوة منهم الشيخ ناجأبرزهم أصيل بن رشيد وبعض المشائخ  

الغيثي مع القيادات التي تعلوه وبعض المشائخ باحترام وتعاليه عليهم مستغالً قربه من القيادات اإلماراتية في  

 .شبوة

الموالين لإلمارات بناًء    وأضافت المصادر أن الغيثي يتعامل مع القيادات األخرى بالنخبة الشبوانية والمشائخ

على بقية القيادات والمشائخ    على ما ينفقه عليهم من أموال يتلقاها من اإلمارات، مؤكدة أن ما يوزعه الغيثي

 .من األموال التي يتلقاها من اإلمارات ال يساوي شيئاً أمام ما يتحصله الغيثي من أبوظبي

ز القيادات بالنخبة الشبوانية المدعومين بقوة من رئيس  باإلضافة إلى ذلك كشفت المصادر ان الغيثي من أبر

االنتقالي عيدروس الزبيدي لدرجة سيطرة الغيثي على القرارات التي يمكن للزبيدي اتخاذها    المجلس

بخصوص شبوة، وأن من بين هذه القرارات التي كان للغيثي تأثيره في إصدارها من قبل الزبيدي تعيين أبناء  

ي إليها الغيثي بشكل عنصري وهو ما أزعج بقية القيادات السابقة بالنخبة الشبوانية  المنطقة التي ينتم 

 .والمشائخ

الالفت أن الغيثي وعلى الرغم من وجود قيادات أخرى تحظى بشعبية أكبر ولها بصمات في تشكيل قوات  

ستوى الشعبي في شبوة،  بوانية إضافة لبعض المشائخ المعروفين بعالقتهم وتأثيرهم الكبير على المالنخبة الش 

إال أن الغيثي ورغم حداثة عهده باالنتقالي والنخبة الشبوانية إال أنه أصبح يحظى بثقل لدى القوات اإلماراتية  

لدرجة أن تأثيره لم يعد يطال فقط الزبيدي بل وصل إلى التأثير على قرارات قيادات القوات اإلماراتية في شبوة  

باختيار قيادات جديدة للنخبة وكذا تولي مهام مباشرة من اإلمارات بتشكيل  ومن ذلك تقديمه لهم لمقترحات 

 .وحدات عسكرية جديدة في بعض المناطق بشبوة

مراقبون اعتبروا المستجدات الطارئة على المشهد في العالقة بين قيادات القوات التابعة للنخبة الشبوانية التي  

مؤشر على توجه    ، بأنها2019وحتى أغسطس  0162عملت مع اإلمارات منذ سيطرتها على شبوة في 

إماراتي الستبدال هذه القيادات بقيادات جديدة أكثر والًء من القيادات السابقة األمر الذي قد يضعف النخبة  

وهو ما سيسهل المهمة على اإلمارات الستبدالها بألوية العمالقة التابعة  خلها في صراعات بينية الشبوانية ويد

 .لطارق صالح

 

انقسام بقيادات خنبة شبوة على خلفية تصعيد اإلمارات  
 قيادات جديدة وتهميش السابقة 

 

اإلمارات تتخلى عن تنمية شبوة ومتهد لبقاء  
ل مسؤوليتها  

ّ
الوضع على حاله بتربيرات حتم

 لنب عديو 
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أفادت مصادر مطلعة بأن مليشيات طارق المسمى بألوية  

العمالقة اقتحمت اليوم الثالثاء، معسكر القوات الخاصة في  

 .مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة

وأوضحت المصادر محلية بالمدينة، أن مسلحي القوات  

عبدربه لعكب، التابع لإلصالح ،  الخاصة التي يقودها  

 .تبادلوا إطالق النار مع “العمالقة” داخل المعسكر

عسكر جاء بعد سيطرة  وذكرت المصادر أن اقتحام الم

“العمالقة” على مطار عتق، وسط تحليق كثيف للطيران  

 .الحربي اإلماراتي في أجواء المدينة

وكانت معلومات أشارت إلى سيطرة العمالقة على مديرية  

 .عزان

وتشهد المنطقة توتر عسكري بين “العمالقة” وقوات االمن 

 .الخاصة التابعة لإلصالح

 

 

 

 

الجنوبي يعلن موقفه من  الحراك 
 هبة قبائل وادي حضرموت 

عبر رئيس المكتب السياسي للحراك الثوري الجنوبي الذي  

،  2007يقوده حسن باعوم مؤسس الحراك الجنوبي في 

عن موقفه وموقف الحراك الثوري مما يعرف بالهبة  

الحضرمية التي تقودها قبائل بوادي حضرموت مدعومة  

 ً  .إماراتيا

فادي باعوم في منشور على حسابه بالفيس بوك  وقال 

وقوف الحراك إلى جانب من يعمل لمصلحة حضرموت العليا 

بعيداً عن التسييس، في إشارة إلى تسييس حراك القبائل  

لمصلحة اإلمارات فقط وتحت غطاء المجلس االنتقالي  

 .الجنوبي

وطالب باعوم بضرورة تلبية كافة مطالب أبناء حضرموت  

ن، مضيفاً إن الحقوق ال تتجزأ بدءاً بحق أبناء  دون نقصا 

حضرموت في ثرواتهم إلى فتح المطارات والطرقات، في  

إشارة إلى مطار الريان المغلق من قبل القوات اإلماراتية،  

ووصوالً إلى حق صيادي المحافظة في بحارها المغلقة  

أمامهم، حيث تسيطر قوات التحالف على الشريط الساحلي  

منع الصيادين من االصطياد في أماكن عديدة لحضرموت وت

ما أدى لضعف إنتاج الثروة السمكية والتسبب بحرمان  

قطاع كبير من الصيادين من أعمالهم، في ظل سماح  

التحالف لسفن صيد أجنبية بأعمال جرف للثروة السمكية  

 .في مياه اليمن اإلقليمية

  

 

جمهوري صدر بضغوط سعودية، وتحت ذريعة استعادة مديريات بيحان عادت اإلمارات مرة أخرى إلى شبوة بقرار 

 .وليس تنفيذاً التفاق الرياض

عودة أبو ظبي لمحافظة شبوة النفطية جاء بعد أن وجهت وسائل اإلعالم الموالية لإلنتقالي بتكثيف مهاجمة اإلصالح  

قبضة الحديدية والعقلية البوليسية التي أدار  مع عليه مستغلة أخطائه الكارثية الناتجة عن الفي شبوة، وتحريض المجت

2019بها المحافظة منذ سيطرته عليها بقوة السالح أواخر أغسطس  . 

على مدى األيام القليلة الماضية حركت اإلمارات القوات التابعة لها من الساحل الغربي ومن منطقة رأس عمران في  

لك القوات تحت ذريعة استعادة مديريات بيحان دون تصادم عدن إلى أبين وبتوجيهات من عبدربه منصور هادي مرت ت

مع مليشيات اإلصالح التي التزال مرابطة في جبهات شبوة ومواقعها المتقدمة في الشيخ سالم وقرن الكالسي ومناطق  

عه ، أخرى شرق زنجبار في حالة استعداد قتالي عالي ، إال أن اإلصالح وجد نفسة امام واقع اخر غير الذي كان يتوق 

فمعظم القوات التي دخلت عتق عاصمة محافظة شبوة كانت قادمة من عدن وتتبع قوات النخبة الشبوانية وليست 

العمالقة وقوات العمالقة اتجهت صوب عزان ومناطق أخرى ، يضاف إلى أن القوات التي عادت إلى شبوة كانت تحمل  

تفاق ، وتبين أن هناك عشرات القيادات العسكرية اإلماراتية  أعالم دولة الجنوب وليس أعالم الجمهورية اليمنية وفق اال

عادت مع النخبة الشبوانية التي سيطرة على مطار عتق المحلي وتسعى الستعادة معسكر العلم وتعزيز وجودها في  

 . محيط منشأة بلحاف االستراتيجية

ه سيدفع ثمن كبير في شبوة وأن قرار  المؤشرات األولية تكشف عن تعرض اإلصالح لخدعة ورائها السعودية وعلى أن

عزل المحافظ الموالي له محمد بن عديو ليس سوى بداية النهاية لها في شبوة وإنما قد تمتد إلى حضرموت وشقرة،  

فمصير اإلصالح ومصالحه في شبوة النفطية في خطر كبير، سيما وأن عين قوات العمالقة عقب وصولها شبوة كان  

ب اإلصالح وإخراج ميلشياته منها والتمركز فيهاالسيطرة على معسكرات حز . 

في األمس تم إخراج ما تسمى بقوات األمن الخاصة التابعة لإلصالح بقيادة عبدربه لكعب من مطار عتق وتم تسليمة 

لقوات إماراتية تحميها قوات من النخبة الشبوانية دخلت شبوة تحت غطاء العمالقة، وبعد ساعات من طرد مليشيات 

ح من المطار هز انفجار ضخم مبنى كان يتواجد فيه عدد من الضباط اإلماراتيين ، مما أدى إلى مقتل عدد منهم  اإلصال

وفق المعلومات األولية ، ولكن تلك مجرد بدايات لكمائن قد يقف ورائها اإلصالح وينفذها تحت ذريعة الحوثيين ، فقوات  

ومن المتوقع ان تقتحم كافة مقرات حزب اإلصالح خالل األيام   العمالقة الجنوبية دشنت مرحلة استعادة المعسكرات

القادمة وتقتحم السجون التابعة لمليشيات لكعب في مختلف مناطق شبوة ، فاالتفاق ليس استعادة بيحان بل تحرير  

أكثر من   شبوة من مليشيات اإلصالح بعد عامين وإعادة اإلمارات إلى المحافظة النفطية ، خالل الساعات الماضية رصد

حالة توتر بين مليشيات اإلصالح وقوات االنتقالي في جردان وعزان ،إذ رفض مسلحي اإلصالح خالل الساعات  

 .الماضية تسليم عدد من معسكراتهم لعناصر من ألوية العمالقة التابعة لإلمارات في شبوة

، رفضت قواته السماح للعمالقة من ميكا بقوات العمالقة 21وبعد ساعات من ترحيب العميد حجر حنش قائد اللواء 

دخول معسكر العلم بمنطقة جردان شمال مدينة عتق ، مما أدى إلى تمترس قوات العمالقة في محيط المعسكر وفرض  

حصار علية مطالبة بإخالئه وتسليمة ، وفي ذات السياق قالت مصادر محلية مطلعة أن مسلحي “اللواء الثاني مشاة 

ن عناصر “العمالقة” من دخول قيادة المعسكر الواقع بمحيط مدينة عزان، واجبروا األخير جبلي” منعوا أمس األثني

على مغادرة المنطقة والتزال العمالقة ترابط في محيط المعسكر ، وكانت عناصر العمالقة قد حاولت اقتحام معسكر  

 . القوات الخاصة التابع لحزب اإلصالح عقب وصولها مدينة عتق يوم امس

مصادر متعددة أن مواجهات اندلعت بين الطرفين قبل أن تتدخل وساطات محلية في اقناع العمالقة بالتمركز في  وقالت

 . المطار وهو ما حدث اليوم

هذه المؤشرات تفيد إلى مهمة العمالقة الجنوبية التابعة لإلمارات ال تقتصر على استعادة بيحان كما يتم الترويج له ، بل 

السيطرة الكاملة على شبوة وتحريرها من حزب اإلصالح واعادتها إلى حضن اإلمارات ، سياسياً هذا مهمتها فرض 

ت الجنوبية  التوجه لم يتوقف عند سقوط شبوة من تحت سيطرة مليشيات اإلصالح بل أن سقوط اإلصالح من المحافظا

منه والتخلص منه من كافة مناطق الجنوب  سيكون كأحجار الدومينو فسقوطه من شبوة سيفتح الباب واسعاً امام النيل 

تحت ذريعة تنفيذ اتفاق الرياض أو بضغط شعبي ، فالتصعيد القبلي الذي أدارته االمارات عبر المحافظ الجديد عوض  

العولقي ، تديره عبر قيادات محلية موالية لها في محافظة حضرموت منذ أسابيع مع تشابه المطالب التي تشير إلى أن 

لرياض اتفقتا على إزاحة اإلصالح من المشهد واإلجهاز عليه بعد تراجع نفوذه العسكري في مأرب وكاد يفقد  ابوظبي وا

 . أخر مناطق سيطرته في مأرب بفعل تقدم قوات صنعاء وتمكنها من إحراز تقدم واسع في مختلف جبهات القتال

 

اجلنوب اليوم يكشف عن املهمة اإلماراتية اجلديدة يف شبوة  
 ومستفبل إالصالح فيها 

 

شبوة.. توتر عسكري يف عتق عقب  
حماولة االنتقايل اقتحام معسكر قوات  

 األمن اخلاصة 
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كشف حساب “نحو الحرية” التابع للمعارضة السعودية  

المحسوبة على تنظيم اإلخوان المسلمين والذي يدار من  

قطر عن أن التفجير الذي وقع في مطار عتق بمحافظة  

شبوة جنوب اليمن، استهدف قواتاً إماراتية الجنسية إضافة 

مالقة السلفية، وأن التفجير تم باستهداف  للعشرات من الع

 .المطار بصواريخ باليستية

ونشر حساب “نحو الحرية” مقطع فيديو للتفجير الذي  

استهدف مطار عتق والذي حدث بعد دخول قوات تابعة  

للتحالف السعودي اإلماراتي ووحدات من ألوية العمالقة  

التفجير  الجنوبية التي يقودها طارق صالح، مؤكداً أن  

استهدف مبنى داخل المطار وصلت إليه القوات اإلماراتية  

التي رافقت قوات العمالقة أثناء سيطرتها على المطار، كما  

كشف الحساب التابع للمعارضة السعودية على منصة  

تويتر، أن القوات التي دخلت مطار عتق هي قوات إماراتية 

ضباط   7أن وسعودية أيضاً، وأن المعلومات المتوفرة تؤكد  

إماراتيين كانوا في غرفة عمليات المطار قتلوا بسبب  

 .االنفجار

وكانت قوات أمن المطار وحمايته العسكرية التابعة  

لإلصالح قد رفضت في وقت سابق اليوم تسليم المطار وبعد 

ضغوط انسحبت قوات اإلصالح من المطار بالتزامن مع  

تشرت بالمطار  دخول القوات اإلماراتية وقوات العمالقة وان 

 .ومرافقه

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

احتجاجات لخريجي الكلية  
 العسكرية بعدن 

نظم خريجو الكلية العسكرية )صالح الدين( في مديرية  

اليوم األحد وقفة احتجاجية للمطالبة     البريقة بعدن

 .بإنصافهم وصرف مستحقاتهم 

وخالل الوقفة االحتجاجية رفع خريجي الكلية العسكرية  

والفتات تطالب بصرف مستحقاتهم الشهرية  شعارات 

 .بأسرع وقت ممكن نظراً للظروف الصعبة التي يُمرون بها

وطالب الخريجون بإنصافهم ورفع الظلم عنهم ومنحهم  

حقوقهم عقب ثالث سنوات من الخذالن والحرمان, محملين 

 .حكومة المناصفة مسؤولية نهب رواتبهم

الدائرة المالية لوزارة   ونُظمت الوقفة االحتجاجية أمام مبنى

 .الدفاع في العاصمة المؤقتة عدن

 

  

 

في مؤشر على بدء اإلصالح االنتقام من االنتقالي الجنوبي بكشف ملفات فساد مسؤوليه المشاركين في سلطة  

ودها  بالحكومة في مذكرة رسمية عن تبديد شركة مصافي عدن التي يقحكومة المناصفة، كشفت وزارة المالية  

مليون دوالر هي تكاليف   20محمد البكري الذي يُتهم بأنه يعمل لحساب المجلس االنتقالي الجنوبي مبلغ 

 .تخزين الشركة للمشتقات النفطية لديها 

اصفة عبدالسالم با عبود موجهة  الوثيقة التي عززتها وثيقة أخرى من وزير النفط والمعادن بحكومة المن 

للمدير التنفيذي لشركة مصافي عدن محمد البكري بتقديم توضيحات حول ما كشفته هيئة مكافحة الفساد من  

مليار لاير يمني في حساب خاص بشركة   4مليون دوالر وأكثر من  15قيام الشركة بإيداع مبلغ أكثر من 

بتكاليف تخزين الشركة لكميات من المشتقات النفطية لديها في   القطيبي للصرافة وعدم توريد المبالغ الخاصة

 .حساب الشركة بالبنك المركزي بعدن، وقيام الشركة بسحب المبلغ المودع وتبديده

ورغم أن الوثيقة تكشف حجم الفساد الذي ينخر في سلطة “الشرعية” إال أنها تكشف أن الصراع بين  

الجنوبي وصل حد مكاشفة قضايا الفساد في محاولة من اإلصالح لتعزيز السخط اإلصالح والمجلس االنتقالي 

 .الشعبي ضد المجلس االنتقالي الجنوبي التابع لإلمارات

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حدد موعد إغالق ميناء الضبة ووقف تصدير النفط 
ُ
 قبائل حضرموت ت

تواصل قبائل حضرموت موقفها الرافض من نهب الثروات النفطية من قبل حكومة هادي والتحالف وحرمان  

المواطنين من هذه الثروات, حيث دعا مشائخ وأعيان بمحافظة حضرموت إلى احتشاد شعبي يوم الخميس  

 .تكون منطقة الضبة موقعا له

لزحف لوقف تصدير النفط من ميناء الضبةوقال المشائخ وبينهم صالح بن حريز المري أنهم بصدد ا  . 

بن حريز المري إلى أن القبائل ستمنع تصدير النفط   وأشار . 

جميع الشرائح الحضرمية التجمع غدا صباحا في نقطة وادي العين للزحف نحو المكال    كما طالب بن حريز

ة هادي لكافة المطالبلمنع تصدير النفط من قبل السفينة القادمة لميناء الضبة ، حتى تستجيب حكوم . 

ويرى اقتصاديون أن واردات الثروة النفطية التي يتم مصادرتها من قبل التحالف واإلصالح تكفي لتحقيق  

وصرف رواتب الموظفين في كل اليمن  اقتصادي   استقرار . 

 

 اإلصالح يفتح ملفات فساد االنتقايل ومسؤوليه 
 

تأكيدات مبقتل إماراتيني داخل مطار  
وقعت بعد دخول التحالف  عتق والضربة  

 والعمالقة للمطار 
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قال مصدر خاص للجنوب اليوم إن انفجاراً عنيفاً هز مدينة عتق  

جنوب شرق البالد عاصمة محافظة شبوة  . 

المصدر أكد أن االنفجار وقع بمطار عتق الذي تحاول وحدات من  

ألوية العمالقة التابعة لطارق عفاش السيطرة عليه في ظل رفض 

 .قوات حماية المطار التابعة لسلطة بن عديو السابقة

جدير بالذكر أن وحدات ألوية العمالقة متمركزة بالقرب من  

الكامل وخروج قوات  المطار منذ عصر اليوم وتطالب باستالمه ب

اإلصالح منه، فيما وردت معلومات نقلها ناشطون بمواقع  

التواصل االجتماعي ال تزال غير مؤكدة تتحدث بأن ألوية  

 .العمالقة سيطرت على حرم المطار

 

 

 

 

 

 

 

أبين.. عمال النظافة بأحور يبدأون 
 اإلضراب عن العمل

رابهم عن  بدأ عمال النظافة في مديرية أحور بمحافظة أبين إض

العمل؛ تنديداً باستمرار استثنائهم من المعونات اإلغاثية  

 .واستمرار نهبها من قِبل مسؤولي السلطات المحلية

ضم     عمال النظافة في مديرية أحور أن السلطات رفضت  وقال

أسمائهم في كشوفات السلة الغذائية التي يجري صرفها في 

استحقاقاتهم في المعونات اإلغاثية  المديرية، وكذا االستيالء على 

 .الشهرية التي يتم صرفها من قِبل األمم المتحدة

مسؤولي مكتب التحسين والنظافة وقيادات   واتهم العمال ,

اإلستيالء على كميات كبيرة من األغذية يتم  المجلس المحلي ب 

 .إيجادها الحقاً في األسواق معروضة للبيع

نظافة نظموا منتصف أغسطس عمال وعامالت صندوق ال    وكان

وقفة احتجاجية أمام مبنى السلطة المحلية في زنجبار بمحافظة 

أبين؛ تنديداً بنهب المواد اإلغاثية من قِبل المنظمات الدولية 

 .والمحلية

 

 

  

التحالف  كشف ناطق ألوية العمالقة والقوات المشتركة بالساحل الغربي أن التفجيرات التي استهدفت قوات  

والعمالقة داخل مطار عتق بعد سيطرتها على المطار مساء اليوم تمت بعبوات ناسفة، ما ينفي صحة مزاعم  

 .ناشطي اإلصالح الذين سارعوا للنشر بأن التفجيرات ناجمة عن استهداف المطار بصواريخ باليستية

ة منها ونقلها من الساحل الغربي  وقال وضاح الدبيش، ناطق القوات المشتركة والتي سحب التحالف عدة ألوي

انفجار  إلى شبوة، في تغريدة على حسابه بتويتر، رصدها الجنوب اليوم، إن التفجيرات في عتق ناتجة عن 

 .عبوة ناسفة

وكانت التفجيرات قد أدت لسقوط قتلى وجرحى من قوات التحالف، وبحسب ما نشره حساب “نحو الحرية”  

ضباط إماراتيين   7وبة على اإلخوان، فإن التفجير بمطار عتق أدى لمقتل  التابع للمعارضة السعودية المحس

من ضمن من قتلوا وجرحوا إثر هذا االستهداف الذي وقع بعد دخول هذه القوات لمطار عتق وبعد أن خرجت  

قوات اإلصالح التي كانت مسيطرة على المطار والتي كانت قد رفضت الخروج من المطار وتسليمه عصر  

 .اليوم

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البحرين تتسلم أوراق اعتماد أول سفري إلسرائيل 
اإلسرائيلي،   تسلم ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، األربعاء، أوراق اعتماد أول سفير لدولة اإلحتالل

 .في المنامة، أبرز الدول المشاركة في تحالف الحرب على اليمن

وذكرت وكالة األنباء البحرينية، أن آل خليفة تسلم خالل احتفال في قصر الصخير، أوراق اعتماد سفير كيان  

 .اإلحتالل ، آيتان نائي

باالستقبال الرسمي الذي حظي به السفير آيتان، في القصر  وأشاد الحساب الرسمي لسفارة االحتالل بالبحرين  

 .الملكي بالعاصمة البحرينية

نوفمبر الماضي، وسبقه وصول السفير البحريني، خالد    29وكان سفير االحتالل، قد وصل إلى المنامة في 

س الماضي أغسط 31يوسف الجالهمة، إلى تل أبيب لتسلم مهامه في   

 

 

ناطق العمالقة والقوات املشرتكة يؤكد أن التفجريات  
 مبطار عتق متت بعبوات ناسفة 

 

توتر بني العمالقة وقوات  بالتزامن مع  
اإلصالح بسببه.. انفجار عنيف يهز مطار عتق  

 بشبوة 
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نفَّذ عمال وموظفو مجمع المنصورة الجراحي الثالثاء وقفة 

جديدة، أمام مكتب الصليب األحمر في مديرية خور احتجاجية 

مكسر؛ للمطالبة بصرف حقوقهم المنهوبة من قِبل اللجنة  

2019وحتى  2015الدولية التي عملوا معها خالل الفترة من  . 

ورفع المحتجون الفتات منددة بتصرفات اللجنة الدولية للصليب  

  األحمر، مؤكديت أنها لم تلتزم بوعودها في صرف حقوق

 .العمال المستحقة

وأكدوا أنهم لن يتنازلوا عن المطالبة بحقوقهم وسيستمرون 

بالتصعيد حتى الحصول على كامل مستحقاتهم التي ترفض  

 .إدارة الصليب األحمر الدولي صرفها

احتجاجاتهم لفضح فساد اللجنة الدولية     وهددوا باستمرا

 .للصليب األحمر ونهبها حقوق من عملوا معها

رفعوا قضية ضد إدارة    (150وظفون وعددهم)وكان الم

الصليب األحمر التي ترفض المثول أمام المحكمة اإلدارية، أو 

 .إرسال ممثل عنها

 

 

 

 

 

 

قيادي جنوبي يحذر من عودة  
 نظام صالح لحكم الجنوب 

حذر قيادي جنوبي من إعادة سيطرة حزب المؤتمر على الحكم  

 .في عدن عبر اإلنتقالي

القيادي في الحراك الجنوبي د. عبدالرحمن الوالي ان وقال 

تعيين محافظ جديد لشبوة ال عالقه له بالقضية الجنوبية ,  

من مخاوف أن التعيين أعاد الى األذهان بإن    محذرا

مجرد جسر عبور يريد التحالف عبره اعادة المؤتمر  االنتقالي 

 .لحكم الجنوب

بوة ال عالقه له  واضاف الوالي : “تعيين محافظ جديد لش

بالقضية الجنوبية ولم يكن ابدا من دعاتها وبموافقة االنتقالي  

أعاد إلى األذهان وشاوش بدأت مع تأسيس االنتقالي بأنه مجرد 

جسر عبور يريد التحالف عبره اعادة العفافشه لحكم الجنوب 

ولهذا ننصح االنتقالي بشده لالنتباه لهذا االمر ألنه سيدمر كل 

جنوبمايبنيه لل . 

 

 

شهدت مدينة عزان بمحافظة شبوة أمس اإلثنين توتراً شديداً بعد رفض قوات اللواء الثاني مشاة جبلي  

 .السماح لقوات العمالقة بالدخول للمعسكر

عمالقة قد تقدم في مديرية ميفعة ووصل إلى مركزها بمدينة عزان وأراد قائده السيطرة  11وكان اللواء 

اللواء الثاني مشاة جبلي بمحيط مدينة عزان على مقر قيادة   . 

وأفادت مصادر مطلعة اليوم الثالثاء أن قوات اللواء الثاني مشاة جبلي هربت من مناطق سيطرتها بمدينة  

عزان ومحيطها، غير أن األنباء لم تؤكد حتى اللحظة ما إذا كانت قوات العمالقة قد سيطرت على مقر قيادة  

ي أم الاللواء الثاني مشاة جبل  . 

إلى ذلك كشفت مصادر عسكرية أن كتائب إضافية من ألوية العمالقة وصلت مدينة عتق اليوم الثالثاء 

 .قادمة من الساحل الغربي ألبين

وقالت المصادر إن قوات االنتقالي تحركت من مناطق تمركزها بناًء على توجيهات من قيادة التحالف  

اإلصالح والمتمركزة في شقرة لم تعترض قوات العمالقة ال في  السعودي اإلماراتي، مشيرة إلى أن قوات  

 .شقرة وال في الطرق التي سلكتها داخل شبوة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التحالف وحكومة هادي يتسببون مبعاناة أمهات وأطفال  
 زجنبار 

االثنين وقفة  نفذت منظمات المجتمع المدني وعدد من الناشطين والحقوقيين والصحفيين في مدينة زنجبار 

 .للمطالبة بإنقاذ المرأة والطفل في المحافظة

ورفع المشاركون خالل “وقفة مناصرة”، يافطات ناشدوا فيها جمعية اإلغاثة الكويتية والمنظمات المانحة  

ى تخصصي لألم والطفل إلنقاذ الكثير من األرواح وتخفيف آالم األطفالإنشاء مستشف . 

تشفى نظراً لما عانته المحافظة من ويالت الحروب وانهيار الخدمات الصحية  لهذا المس   وقالوا أبين بحاجة

مشيرين إلى أمراض كثيرة تعانيها األم والطفل وتستحق العناية   وانتشار األوبئة,  . 

ولفت المشاركون إلى أن مسؤولي الجمعية الكويتية سبق وأن وعدوا بإنشاء هذا المستشفى بعد قيام  

موقعالجمعية بعملية مسح لل . 

ويرى محللون أن خذالن التحالف وحكومة هادي ألبناء محافظة أبين جعلهم يلجأون إلى الكويت  

لمساعدتهم في التغلب على المشاكل والصعوبات التي يعانون منها جراء الحرب التي تشنها السعودية  

 .على اليمن

ي التي وعد التحالف  وتساءلوا عن مشاريع البنى التحتية والخدمية، وخصوصاً في القطاع الصح

 .و”هادي” قبل سنوات بإنشائها في المحافظات الجنوبية؟! والتي لم ينفذ أي نشروع منها

سنوات يعاني الجنوبيين من أزمات مختلفة وانهيار للوضع االقتصادي والعملة الوطنية 6ومنذ  . 

 

 

بعد توتر شديد.. قوات طارق تسيطر على أوىل مديريات  
 شبوة 

 

احتجاجات ضد جلنة الصليب  
 األمحر الدويل بعدن 
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وصلت قوات موالية لإلمارات مدينة عتق عاصمة محافظة  

شبوة ألول مرة منذ عامين, وذلك عقب إقالة بن عديو  

 .وتعيين رحل اإلمارات ابن الوزير

وتأتي هذه التطورات في إطار مساعي اإلمارات إلعادة نظام 

صالح للجنوب والتمهيد للقضاء على قيادات اإلصالح,  

شهدت مديريات محافظة شبوة، اإلثنين، انتشار    حيث

لقوات تابعة لقائد الفصائل اإلماراتية في الساحل الغربي،  

 .طارق صالح

عسكرية من قوات  وقالت مصادر. خاصة إن أطقم ومعدات  

العمالقة معززة بمختلف أنواع األسلحة دخلت مدينة عتق،  

 .المركز اإلداري لشبوة

وذكرت المصادر أن عناصر العمالقة السلفية، الجناح التابع 

لطارق صالح، تسلمت مواقع القوات الخاصة التابعة  

 .لإلصالح

وكان المحافظ الجديد ابن الوزير. وجه مدير أمن شبوة ،  

بسرعة رفع النقاط العسكرية لقوات     الدحبول ،عوض 

من كافة    العسكري لإلصالح،  األمن الخاصة، الذراع

المديرية وشوارع عتق، إضافة إلى اغالق السجون الخاصة 

باإلصالح, وهو ماعده مراقبون أن تلك االجراءات ستقابل  

 .بالرفضوالمواجهة من قبل اإلصالح

 

 

 

 

 

عيد نش 
ُ
ر قواتها يف  املهرة.. السعودية ت

 ميناء نشطون 

أعادت القوات السعودية، االثنين انتشارها في محافظة 

 .المهرة

وأوضحت مصادر محلية بأن القوات السعودية المتواجدة في  

مطار الغيضة دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى ميناء  

 .نشطون

استحداث مواقع  بدأت   ولفتت المصادر إلى أن هذه القوات

 . وثكنات في محيط الميناء

وتفيد المعلومات أن هناك ترتيبات سعودية لتغيير المحافظ  

الذي تربطه عالقة كبيرة مع القبائل الرافظة للتواجد  

 . السعودي واإلماراتي

 

 

 

قيادات وناشطين  وصل عمار عفاش إلى محافظة شبوة، وهو القائد الفعلي لكافة عمليات االغتيال التي طالت  

من حزب اإلصالح بمدينة عدن عقب طرد اإلصالح منها، وإلى جانبه خاليا اغتياالت أجنبية استأجرتها  

 .اإلمارات طيلة عام كامل

وصول عمار عفاش إلى شبوة تزامن مع تنفيذ أول عملية اغتيال تطال قيادياً إصالحياً بالمحافظة حيث اغتال  

مع الفاروق بمدينة عتق اليوم اإلثنين، في مؤشر على أن ما حدث في  مسلحون مجهولون إمام وخطيب جا

عدن من تصفيات لقيادات وناشطي وكوادر اإلصالح سيتم تنفيذه أيضاً في شبوة بعد طرد التحالف لإلصالح  

 .منها واإلطاحة بالمحافظ المعزول محمد بن عديو

ي تركيا، إن قيادات بكتائب العمالقة  وقال عادل الحسني، وهو ناشط وقيادي بحزب اإلصالح متواجد ف

ة بلحاف التي تسيطر  المتواجدة في منشأة بلحاف على تواصل به وأبلغته بأن عمار عفاش وصل إلى منشأ

2015عليها القوات اإلماراتية منذ العام  . 

ء وقال الحسني نقالً عن مصادره إن عمار عفاش سيقود ألوية العمالقة في محافظة شبوة، والتي دخل جز

محيطة بمدينة عتق لتدخل أول أفواجها اليوم إلى عتق بناًء على  منها للمحافظة وانتشرت بالمديريات ال

 .توجيهات من المحافظ الجديد عوض العولقي

غير أن ما قاله الناشط باإلصالح والذي ورد في تغريدة له على حسابه بتويتر، يراه مراقبون بأنه يكشف  

دومه إلى بلحاف، فيما الجزء اآلخر من هذه الحقيقة هو أن الرجل قد يقود خاليا  جزءاً من السبب الحقيقي لق

اغتياالت وتصفيات بصفوف قيادات وأعضاء اإلصالح البارزين إضافة لقيادات إدارية وعسكرية وأمنية  

 .موالية لإلصالح وعملت مع المحافظ بن عديو طوال العامين الماضيين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

املؤمتر مبدينة عتق بشبوة.. أول انقسام بني  اقتحام مقر حزب  
 االنتقايل وجناح عفاش باملؤمتر 

قاد أبرز خصوم المؤتمر في الجنوب، شالل شايع مسلحيه في مدينة عتق بمحافظة شبوة القتحام مقر حزب  

المؤتمر، على الرغم من أن المحافظ الذي تولى قيادة المحافظة خلفاً لإلصالح بن عديو، من أبرز قيادات  

أبرز قياداته العسكرية واألمنيةالمؤتمر ومدعوم من اإلمارات التي تقف خلف دعم االنتقالي الذي يعد شايع   . 

وقالت مصادر بمدينة عتق أن مسلحين موالين لالنتقالي اقتحموا مقر حزب المؤتمر وحولوه إلى مقر لغرفة  

 .عمليات ما تسمى “المقاومة الجنوبية” التي يقودها شايع

ت لقوات ألوية العمالقة التي  الجدير بالذكر أن اقتحام مسلحي االنتقالي لمقر المؤتمر، يأتي بعد تمكين اإلمارا

حل الغربي وجرها نقلها إلى أبين مؤخراً ومن ثم السماح بدخولها شبوة بعد  كان يقودها طارق صالح في السا

إقالة بن عديو، وهو ما لم يكن يريده االنتقالي الجنوبي الذي كان يتوقع أن اإلمارات ستسمح بعودة النخبة  

2019ان عليه الحال سابقاً قبل أغسطس الشبوانية للسيطرة على شبوة كما ك . 

ويرى مراقبون إن ما حدث في مدينة عتق اليوم، مؤشر على أن شبوة سيبقى فيها ثغرة لحدوث صراع دائم  

يمكن اإلمارات من المزيد من السيطرة عليها أطول فترة ممكنة مستغلة االنقسام والصراع الداخلي بين  

اش من جهة أخرىاالنتقالي من جهة والمؤتمر جناح عف . 

 

 

عمار عفاش يف مهمة تصفية اإلصالح وقيادة خاليا  
 االغتيال بشبوة 

 

قوات موالية لإلمارت تعود إىل مدينة عتق  
 ألول مرة منذ أكثر من عامني 
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كشف ناشط يمني عن اعتقال قوات طارق صالح عفاش في 

الساحل الغربي لبطل اليمن في الكونغفو لمجرد انتمائه  

 .لحزب اإلصالح 

ورصد الجنوب اليوم ما نشره الناشط احمد فوزي، على  

قوات طارق عفاش المعروفة باسم  حسابه بتويتر إن 

“حراس الجمهورية” تعتقل بسجونها السرية التي تشرف  

ها اإلمارات في مدينة المخا بالساحل الغربي جنوب  علي

غرب محافظة تعز، بطل العرب والعب المنتخب الوطني  

اليمني في الكونغفو، مروان محمد هادي، بتهمة أنه  

 .”“إصالحي يتواصل مع حوثيين

وأنشأت اإلمارات سجوناً سرية في المخا ومناطق محيطة 

السجون قوات طارق بها بالساحل الغربي، وحالياً تدير هذه 

صالح، حيث زجت مليشيا طارق بالمئات من أبناء تهامة  

في السجون السرية التي يتواجد بعضها تحت األرض على  

الرغم من الظروف المناخية الحارة في هذه المنطقة، وسبق 

أن كشف منشقون عن قوات طارق صالح ممن عادوا إلى  

ن  صنعاء عن سجون تعرف بـ”الضغاطة” وهي عبارة ع

شخص واحد موجودة تحت  غرفة صغيرة جداً بالكاد تكفي ل

األرض في صحراء المخا الالهبة وتستخدم هذه السجون  

 .كنوع من التعذيب التي تعد جرائم ضد اإلنسانية 

 

 

 

 

 

شبوة .. االنتقالي يشن هجوم  
مسلح على مواقع اإلصالح قرب  

 حقول النفط في العقلة 

االحد، هجوم على مواقع اإلّصاُلُح    شنت قوات االنتقالي ، 

نقل االسلحة الثقيلة إلى خارج    بدء. األخير  بالتزامن مع

السابق   إقالة المحافظ   المحافظة استعداد لمرحلة ما بعد

 .المحسوب على االصالح محمد بن عديو

وقالت مصادر مطلعة إن مواجهات اندلعت بالقرب من حقول 

تتمكن وساطة قبلية من اخمادهاالنفط في العقلة قبل أن  . 

ويرى مراقبون إنه من الصعب تسليم اإلصالح المحافظة 

النفطية لإلنتقالي عقب قرار تعيين العولقي رجل االمارات  

يو, مشيرين إلى أن المحافظة ستدخل في  بدال عن بن عد

 .صراع عنيف بين الطرفين 

  

  

 

عديو ، موجة سخط كبيرة في أوساط حزب االصالح، لكن  أثار قرار عزل محافظ شبوة السابق، محمد بن  

ز في محافظتي شبوة وحضرموت أصبح خارج االهتمام  م يغير من األمر شيئاُ، فحليف الرياض األبرالسخط ل

السعودي، فالرياض اتفقت مع اإلمارات على إزاحة اإلصالح من المشهد اليمني ككل وإحالل تيار عفاش  

الل االيام الماضية، فالتحالف يعمل على إعادة النظام السابق للسلطة ويدفع  محله، وهو مابدى واضحاً خ 

بتهيئة األوضاع لتمكين حليفه الجديد جناح حزب المؤتمر للسلطة، ولعل قرار تعيين القيادي في حزب المؤتمر  

أجنحتها  احمد غالب محافظ بنك مركزي والعمل على وقف المضاربة بالعملة خير دليل على وقوف اإلمارات و

وراء رفع سعر صرف الدوالر وخلق حالة عدم استقرار وذلك في إطار خطة لترويض المجتمع في المحافظات  

لحكم الجنوب من عدن وشبوة وحضرموت 7/7الجنوبية بالقبول بعودة نظام   . 

ن  قرار عزل بن عديو وتعيين عوض الوزير العولقي ليس آخر القرارات بل أول مراحل تمكين تيار عفاش م 

ة األمر الواقعحكم الجنوب وترويض كافة التيارات السياسية في المحافظات الجنوبية بالقبول بسياس  . 

التحالف استغل سيطرة االصالح على قرار الحكومة وسلطاتها في شبوة ومأرب وحضرموت، والذي تسبب  

والتحالف مع الحرس   ه كحليف استراتيجي في المحافظات النفطية الجنوبية،بسخط جنوبي واسع، ليطيح ب 

هدئة الساحة في المحافظات الجنوبية واستكمال تنفيذ مخطط السيطرة واالستحواذ على  القديم نظام عفاش لت

المحافظات الجنوبية، فقرار االستغناء عن خدمات اإلصالح في شبوة وحضرموت من قبل السعودية يضعف  

م األيام، بل وجد االصالح نفسه محشوراً في  اإلصالح سياسياً وينهي أي دور سياسي وعسكري له في قاد

عاماً من تأسيسه، ولذلك تشير    30زاوية ضيقة إن التزم الصمت فيها فهو يوافق على شهادة وفاتة بعد 

التوقعات بأن اإلصالح يواجة مؤامرة مصيرية ستدفعه للقيام بتحالفات جديدة على المستويين المحلي والدولي  

 .في قادم األيام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السلطة احمللية يف أبني تنهب مساعدات املعاقني 
قال ذوو االحتياجات الخاصة في مديرية خنفر بمحافظة أبين، أن السلطة المحلية في المديرية تنهب  

 .المساعدات المخصصة لهم

المساعدات  أن السلطة المحلية تقوم بتوزيع   -وأكدوا في وقفة احتجاجية نفذوها، األحد، في مدينة جعار

 .الغذائية التي تقدمها المنظمات الدولية على فئات أخرى في مناطق ريفية رغم أنها مرصودة لهم

وطالب المحتجون السلطة المحلية بقيادة الشيخ “ناصر عبدهللا المنصري” بعدم التصرف في المساعدات  

األوضاع االقتصادية المتدهورةالغذائية الخاصة بالمعاقين ومراعاة الظروف الصعبة التي يعيشونها جراء  . 

وقفات احتجاجية أمام مبنى   -في أكتوبر الماضي-وكان ذوو االحتياجات الخاصة في مديرية خنفر نظموا 

السلطة المحلية بمدينة جعار؛ للمطالبة برفع الظلم الذي لحق بهم، متهمين وزير الشؤون االجتماعية بحكومة  

لمتورطين بنهب المساعدات والمخصصات المالية المقدمة لهمالمناصفة “محمد سعيد الزعوري” بدعم ا . 

وناشد المعاقون أهل القلوب البيضاء والرحيمة بالوقوف إلى جانبهم، ورفع الظلم عنهم وإزالة رأس الفساد  

وسرعة تغيير ومحاسبة رئيس جمعية المعاقين حركياً بخنفر “محمد قائد محمد” الذي اتهموه بنهب  

الخاصة بهمالمخصصات المالية  . 

 

 

 اإلصالح خارج التحالف.. مصري جمهول لإلخوان يف اجلنوب 
 

إصالحي يتواصل حبوثيني.. تهمة طارق عفاش  
 العتقال بطل العرب واليمن يف الكونغفو باملخا 

 



 
 

                 

 

 10صفحه 

 

دخلت ألوية عسكرية تابعة للعمالقة الجنوبية السلفية  

محافظة شبوةالمدعومة من اإلمارات  . 

وقالت مصادر مطلعة أنه وبعد ساعات من إعالن اإلطاحة 

بمحافظ شبوة محمد صالح بن عديو التابع لإلصالح وتعيين 

رجل اإلمارات األول في المحافظة الشيخ عوض بن الوزير  

العولقي، دخلت ألوية العمالقة المتمركزة في أبين إلى  

 .محافظة شبوة

قوات جديدة لإلصالح دفع بها يأتي ذلك بالتزامن مع وصول 

 .الحزب إلى مدينة عتق عاصمة المحافظة

ووفقاً لما نقلته وسائل إعالم محلية فإن األلوية الجنوبية  

التابعة لإلمارات التي دخلت شبوة سيتم توزيعها في  

 .مديريات عدة محيطة بمدينة عتق 

ومن المتوقع أن تشهد مدينة عتق مواجهات بين قوات  

العمالقة التي تستعد لدخول عتق بناًء على   وقوات الوية

 .توجيهات إماراتية بموافقة سعودية

 

 

 

 

 

 

احتجاجات أمام السفارة السعودية في 
 لندن تنديًدا بقتل اليمنيين

اعتصاما أمام مقر السفارة السعودية في   نّظمناشطون  

العاصمة البريطانية لندن تنديدا بالجرائم التي ترتكبها  

 .الرياض في المنطقة

ورفع الناشطون الالفتات وأطلقوا الشعارات المطالبة آل  

سعود بوقف عدوانهم وحصارهم المتواصل على الشعب  

 .اليمني منذ نحو سبع سنوات

ذا االعتصام الذي اقيم في  كما طالبوا آل سعود في ه

ديسمبر بوقف دعم الجماعات اإلرهابية في   22األربعاء 

المنطقة والعالم. ودعوا ولي العهد السعودي إلى سحب  

حسبما   2011قواته من البحرين التي احتلتها في مارس 

 .افاد موقع البحرين اليوم

وأدان المحتجون صمت المجتمع الدولي حيال هذه الجرائم  

ن بإدانتها وبوقف صادرات األسلحة إلى السعودية,  مطالبي 

ومراعاة معايير حقوق اإلنسان عند إبرام أي صفقة مع آل 

 .سعود

 

 

 

 

 

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

اعلن عضو مجلس النواب عن محافظة حضرموت ورئيس الكتلة الجنوبية ببرلمان هادي، فؤاد واكد انشقاقه  

 .عن سلطة هادي وانضمامه للمجلس االنتقالي الجنوبي التابع لإلمارات

ن حضرموت للمجلس االنتقالي في هذا التوقيت، عده مراقبون بأنه يحمل دالالت قوية بأن  انضمام برلماني ع

 .التحالف السعودي وبعد اإلطاحة رسمياً باإلصالح من شبوة سيتجه لتكرار الخطوة ذاتها في وادي حضرموت

موت  بدوره رحب رئيس االنتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي بانضمام عضو برلمان الشرعية عن حضر

دي التي يهيمن عليها اإلصالح، واعتبر الزبيدي هذا االنضمام بأنه يمثل  لالنتقالي وانشقاقه عن سلطة ها

 .”حافزاً لمن أسماهم بـ”المترددين إلعالن خطوات مماثلة

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه محافظة حضرموت توتراً خطيراً تقوده اإلمارات ضد اإلصالح في المحافظة الغنية  

ط خاصة في مناطق الوادي التي تسعى أبوظبي رفع يد اإلصالح عسكرياً عنها حيث ال يزال علي محسن  بالنف

األحمر نائب الرئيس هادي فارضاً قبضته العسكرية على وادي حضرموت عبر المنطقة العسكرية األولى التي  

 .تنتشر في مناطق حقول النفط 

باإلصالح نهائياً في المناطق الشرقية والجنوبية لليمن،  ما يعزز صحة التوجه السعودي اإلماراتي لإلطاحة 

ت األخيرة التي أجرتها قيادة التحالف على أذرع محسن العسكرية في صحراء الجوف الحدودية مع  التغييرا

منطقة نجران جنوب السعودية، حيث أقال التحالف قائد محور الجوف قبل عدة أيام، هيكل حنتف، وأصدر  

ت المحور لتكون تحت قيادة التحالف مباشرة عبر محور نجران، باإلضافة إلصدار قرار  توجيهات بتحويل قوا 

آخر قضى بإقالة قائد المنطقة العسكرية السابعة، عمر سجاف، وكال القياديان من المحسوبين على نائب  

 .هادي، علي محسن األحمر

ي لإلمارات كقوة محلية جديدة يستخدمها  مقابل اإلطاحة باإلصالح يتجه التحالف الستبداله بجناح عفاش الموال 

وحتى اآلن، ومن ثم قد تواجه   2015 التحالف مدة من الزمن كما فعل مع اإلصالح منذ بداية الحرب في

 .األدوات الجديدة للتحالف مصير األدوات السابقة

الذي ينفذه   وتأتي المستجدات على الساحة السياسية والعسكرية جنوب وشرق اليمن لتؤكد صحة هذا المخطط

ودي اإلماراتي، حيث أطاح التحالف بمحافظ شبوة محمد بن عديو المحسوب على اإلصالح ليعين  التحالف السع

بدالً عنه رجل اإلمارات األول والقيادي بحزب المؤتمر جناح عفاش اإلماراتي، عوض الوزير العولقي،  

عمر سجاف التابع لمحسن، تبعه قرار بتعيين  وبالمثل فإن تغيير التحالف لقائد المنطقة العسكرية السابعة  

محمد المنتصر المحسوب على رئيس أركان الشرعية، الفريق صغير بن عزيز المحسوب على اإلمارات وأحد  

 .قيادات جناح عفاش العسكرية 

نحن إذاً أمام مساعي سعودية إماراتية لتفكيك قوات علي محسن األحمر قائد الذراع العسكري لإلصالح،  

غييرات في المحور الشمالي لليمن هدفها من وجهة نظر مراقبين عسكريين تحييد محسن من استخدام هذه  فالت

القوات لتعزيز بقاء سيطرته على وادي حضرموت المهدد بالسقوط مباشرة بعد تمكن اإلمارات من تنفيذ أولى  

نحو القوى الموالية لإلمارات  خطوات إسقاط اإلخوان من المحافظات الشرقية لليمن، وبما أن البوصلة تتجه 

في الجنوب فإن من الطبيعي أن يعلن البرلماني عن حضرموت، واكد، انشقاقه عن سلطة هادي وانضمامه  

 .لالنتقالي

 

 

دالالت انشقاق النائب الربملاني عن حضرموت ورئيس الكتلة  
 اجلنوبية بربملان هادي وانضمامه لالنتقايل 

 

دخول ألوية للعمالقة املوالية لإلمارات حمافظة  
 شبوة بعد ساعات من اإلطاحة بنب عديو 
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استعادة دولة اإلمارات العربية المتحدة محافظة شبوة بعد  

أكثر من عامين من سقوطها تحت مليشيات حزب اإلصالح  

، وبعد أكثر من أسبوع من  2019أواخر أغسطس 

استدعاء محافظ شبوة السابق الموالي لإلصالح، محمد  

صالح بن عديو الى الرياض، صدر اليوم قرار جمهوري  

ي قضى بتعيين القيادي في حزب من عبدربه منصور هاد

المؤتمر الشعبي العام، عوض بن الوزير العولقي ، محافظا 

 .لشبوة خلفا لمحمد صالح بن عديو

كما عين هادي المحافظ المعزول محمد صالح بن عديو  

ن األخير رفض قرار تعينه رفضاً مطلقاً ، مستشارا له ، لك

ب بقرار عزل المجلس االنتقالي الجنوبي التابع لإلمارات رح

بن عديو وقال ان القرار التوافقي المتضمن تعيين ،عوض  

محمد عبدهللا العولقي محافظاً لمحافظة شبوة، مؤكداً على  

ضرورة تكاتف الجهود لدعمه ومعالجة االختالالت التي  

تراكمت في المحافظة خالل العامين الماضيين، ومشدداً  

ود اتفاق  على مضيه نحو استكمال تنفيذ ما تبقى من بن

 .الرياض

 

 

 

 

 

 

التحالف يطيح ببن عديو رسمياً  
ويلزم هادي بإصدار قرار بتعيين  
عوض الوزير العولقي محافظاً  

 لشبوة 

أصدر التحالف السعودي اإلماراتي قراراً صادق عليه  

الرئيس هادي، يقضي بإقالة محافظ شبوة التابع لإلصالح  

 .محمد صالح بن عديو

وتضمن القرار أيضاً الذي نشرته وكالة سبأ التابعة  

تعيين الشيخ عوض  للشرعية والتي تعمل من الرياض، 

لفاً لبن عديو محمد عبدهللا الوزير العولقي محافظاً لشبوة خ

 .الذي عينه هادي مستشاراً له كمنصب شرفي

 

 

  

 

حصل الجنوب اليوم على معلومات من مصادر خاصة تؤكد أن الرياض وأبوظبي معاً تعمالن   2020في ديسمبر 

على تغيير األدوات المحلية التي تستخدمها جنوب البالد حيث استجابت الرياض للضغوط  2019منذ العام 

لس االنتقالي الجنوبي، وبعد أن  اإلماراتية الهادفة الستبدال اإلصالح ونائب هادي، علي محسن األحمر، بالمج

هادي فإن تمكينه من بقية المناطق والمؤسسات سيتم بالتدريج ووفقاً لما كشفه  أصبح االنتقالي شريكاً في سلطة 

بالسفير الصيني والتي وردت أثناء حديثه عن استكمال تنفيذ بقية اتفاق الرياض   2020الزبيدي في ديسمبر 

االقتصادية والمالية والجهات الرقابية والمحاسبية وتعيين محافظين   ومن ذلك إعادة هيكلة المؤسسات

للمحافظات الجنوبية ومدراء األمن وتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض في كل من محافظات شبوة  

والمهرة ووادي حضرموت، واليوم وبعد مرور عام مما نشره “الجنوب اليوم” هاهي المعلومات التي وردت  

ً بذلك التقر ير تتحقق حرفيا . 

أطاحت الرياض بعد االتفاق مع اإلمارات باإلصالح من محافظة شبوة التي ظل اإلصالح مسيطراً عليها عسكرياً  

وحتى اآلن مستثمراً المحافظة المطلة على البحر العربي لبناء ثروة   2019واقتصادياً وسياسياً منذ أغسطس 

ة وبعض أجزاء حضرموت عبر ميناء النشيمة بشبوة المطلة  من تهريب النفط الخام المستخرج من مأرب وشبو

على البحر العربي، في مقابل تغاضيه عن نهب قيادة الشرعية إليرادات النفط الخام المباع سنوياً والمقدرة  

 .بملياري دوالر والتي يتم توريدها لحسابات خاصة في البنك األهلي السعودي

األول الذي عاد مؤخراً من القاهرة بطلب إماراتي، الشيخ عوض بن    اإلطاحة باإلصالح وتعيين رجل اإلمارات

اني والقيادي البارز بحزب المؤتمر الموالي  طين العوالق في عهد االستعمار البريطالوزير العولقي نجل آخر سال 

قا على  لإلمارات وعضو البرلمان أيضاً عن المؤتمر، وهو ما يعني أن التحالف بشقيه السعودية واإلماراتي اتف

 .اإلطاحة نهائياً باإلصالح وطي صفحته إلى األبد

وتؤكد مصادر سياسية مطلعة أن هناك توجه سعودي إماراتي للتخلص من اإلصالح بشكل كامل واستبدال  

التحالفات بين التحالف من جهة مع علي محسن واإلصالح من جهة ثانية بتحالف جديد مع تيار عفاش التابع  

 .لإلمارات

لجديد الذي مكن اإلمارات من استعادة سيطرتها على شبوة برضى وموافقة سعودية، والذي بدأ بعدة  التحالف ا 

من ما خرج من  خطوات كانت آخرها قرار إقالة بن عديو، سيتبع هذا التحالف تنفيذ خطوات جديدة وردت ض

 .تسريبات بشأن استراتيجية اإلمارات ومعها السعودية بالتأكيد في تفكيك جنوب اليمن 

أبرز هذه الخطوات التي ستتبع اإلطاحة باإلصالح من شبوة، هي إعالن باب المندب ووادي حضرموت  

محافظتين مستقلتين، فبعد استغناء السعودية تحالفها السري مع اإلصالح في المحافظات الشرقية لليمن،  

دي حضرموت محافظة سيصبح من السهل على اإلمارات الضغط على الرياض إلعالن باب المندب محافظة ووا

هو هدف سعودي إماراتي إال أنه  ا أخرى في سياق تقاسم الطرفين لكعكة جنوب اليمن، وهذا المشروع بقدر م 

 .يعد مشروعاً مؤتمرياً تبناه وسعى لتنفيذه وتطبيقه على األرض الواقع تيار مؤتمر عفاش الموالي لإلمارات

عيداً عن هذه السياسة التي يدرك بعض قياداته أنها ستقود إلى  االنتقالي الجنوبي التابع لإلمارات بدوره ليس ب

رع لمباركة تعيين رجل اإلمارات عوض العولقي  هم سياسياً أمام الشارع الجنوبي، فاالنتقالي سانهايته وإحراق

محافظاً لشبوة، ودعا في بيان له إلى مساندته ودعمه لحل اإلشكاليات التي وقعت في شبوة خالل العامين  

2019اضيين منذ تولي بن عديو منصب المحافظ بعد سيطرة اإلصالح على المحافظة في أغسطس الم . 

كل المؤشرات على الواقع السياسي والعسكري في الجنوب تقود إلى أن اإلطاحة باإلصالح من شبوة يمهد  

المتمثل بإعالن باب المندب  الف قراراً باعتماد مشروع جناح المؤتمر الموالي لإلمارات  الطريق التخاذ التح

محافظة ووادي حضرموت محافظة، وتعيين قيادات لهاتين المنطقتين االستراتيجيتين من قيادات المؤتمر  

 .الموالين لإلمارات

 

 

دالالت إطاحة التحالف باإلصالح من شبوة وأبرز اخلطوات  
 التالية 

اإلمارات تستعيد شبوة بقرار  
 مجهوري 

 


