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السعودية حتاصر اإلمارات يف عدن 
 واالنتقايل يستنفر قواته
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تواصالً للصراع اإلماراتي السعودي المحتدم في المحافظات 

الجنوبية منذ أشهر ، تقدمت قوات اللواء الثاني عمالقة  

الموالية الرياض بقيادة العميد حمدي شكري ، خالل  

اليومين الماضيين نحو مدينة عدن لتفرض واقعاً عسكرياً  

هداف اعتبره المجلس االنتقالي الجنوبي التابع لإلمارات است

 . ممنهج لنفوذه العسكري في مدينة عدن ومحيطها 

اللواء الثاني عمالقة،   وقالت مصادر محلية أن عناصر من

رت في محيط انتش  الذي يقوده حمدي شكري الصبيحي،

المنفذ الشمالي لمدينة عدن، بعد أن سيطرت على نقطة 

مصنع الحديد التي كانت تحت سيطرة قوات موالية لالنتقالي  

هذه النقطة احد أهم البوابات الرئيسية للمدينة، وتعد  . 

وأوضحت المصادر أن قوات العمالقة أرسلت خالل الساعات 

الماضية، ،تعزيزات عسكرية إلى المنطقة قادمة من  

 .معسكرات العمالقة بمحافظة لحج

وفي ظل تصاعد التوتر بين قوات الصبيحي وأخرى تابعة  

د في مديرية طور االنتقالي في محيط منطقة مصنع الحدي

الباحة بمحافظة لحج، توتراً بين قبائل الصبيحة وقوات  

تابعة للمجلس االنتقالي تنتمي لمنطقة يافع.وذكرت مصادر  

محلية أن خالفات بين قوات الحزام األمني ومجندين تابعين  

للواء الثاني عمالقة الذي يقوده “حمدي شكري الصبيحي” 

تي تتمركز فيها قوات  للسيطرة على نقطة مصنع الحديد ال 

 .”“شكري

هها مكتب رئيس المجلس   وجاء التوتر بعد مذكرة وجَّ

بيدي”، للقائد العام أللوية العمالقة  االنتقالي “عيدروس الزُّ

الجنوبية “أبو زرعة المحرمي” يطالبه فيها بإخالء قوات  

“شكري” من نقطة مصنع الحديد كونها تابعة لقوات  

ها “محسن الوالي” حسب  األحزمة األمنية التي يقود

 .المذكرة

إلى ذلك اعتبر مراقبون بأن سيطرة قوات العمالقة على  

واحد من أهم المداخل لمدينة عدن يمثل تحركا عسكريا  

يهدف إلى تطويق االنتقالي الجنوبي ومنع خطوط التعزيزات 

العسكرية ال سيما من محافظتي لحج والضالع التي تعد  

نتقالي الرديف الحقيقي للمجلس اال  . 

وتأتي األحداث االخيرة في ظل صراع نفوذ إماراتي سعودي 

احتدم خالل األشهر الماضية إلى أعلى مستوياتها دون أن  

يحدث تصادم بطريقة مباشرة ، اال أن تهديد االنتقالي في  

عقر دارة في مدينة عدن من قبل السعودية بتحريك قوات  

نحو  مواليه لها وعلى عداء مع اإلنتقالي سيدفع باالوصاع 

التصادم العسكري ، وال يستبعد أن يتسع نطاق أي 

مواجهات قد تحدث نتيجة التقدم األخير لقوات تنحدر إلى  

  الصبيحة إلى فتنة مناطقية بين الصبيحة ويافع

  

 

ع حرقيق في منطقة دمنة خدير جنوب محافظة تعز في مكان تتجمع فيه كميات من المشتقات النفطية  اندل 

 .التي يتم شراؤها من سوق سوداء رئيسية في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة المدعومة من التحالف

نارية، إال  دراجات  3سيارات و  5وعلى الرغم من سقوط ضحايا وحدوث خسائر مادية كبيرة تمثلت باحتراق 

أن وسائل اإلعالم التابعة لحزب اإلصالح وقنوات التحالف في السعودية واإلمارات عملت على توظيف الحدث  

المأساوي “بطريقة غير أخالقية ومتجردة من كل القيم اإلنسانية” بحسب وصف الصحفي أحمد الكمالي  

 .المتخصص باألخالقيات الصحفية واإلعالمية

ح خاص للجنوب اليوم، إن وسائل إعالم اإلصالح والتحالف استغلت حدوث الحريق في  وقال الكمالي في تصري 

منطقة فوفلة بعزلة دمنة خدير جنوب تعز لتوظيفه سياسياً ضد خصومها الحوثيين بغرض محاولة إدانتهم  

واتهامهم بوجود سوق سوداء في مناطق سيطرتهم، على الرغم من أن هذه السوق ورغم كونها موجودة في  

منطقة تعتبر من مناطق سيطرة حكومة الحوثيين جنوب تعز إال أن مكان تواجد السوق هو على مقربة من  

سوق سوداء تعتبر سوقاً مركزية في منطقة العين المجاورة لدمنة خدير والخاضعة لسيطرة الحكومة الموالية  

 .للتحالف

واإلصالح تضخيم الخسائر واالدعاء بأن   وإضافة لالستغالل السياسي للحدث المأساوي، حاول إعالم التحالف

الحريق أدى لتدمير عشرات السيارات فيما عدد السيارات التي احترقت فقط بحسب ما هو واضح من الصور  

دراجات نارية 3سيارات فقط و 5التي انتشرت على وسائل اإلعالم االجتماعي  . 

ركزية في منطقة العين بنطاق مناطق  وكانت بعض وسائل اإلعالم قد أشارت إلى أن السوق السوداء الم

سيطرة حكومة الشرعية هي ذاتها التي تقوم بتغذية السوق السوداء في منطقة فوفلة بدمنة خدير الواقعة  

بمناطق سيطرة حكومة الحوثيين، كما قال مصدر خاص إن التجار المالكين للسوق السوداء المركزية في  

ات النفطية في منطقة فوفلة بدمنة خدير عبر أقاربهم حيث تتداخل  منطقة العين هم أنفسهم من يبيعون المشتق

المناطق والقرى في مناطق سيطرة الحوثيين مع القرى األخرى في مناطق سيطرة التحالف وهو ما يسهل نقل  

المشتقات النفطية في جالونات كبيرة على متن سيارات نقل صغيرة الحجم، ونظراً لالحتياج الشديد للمشتقات  

طية في دمنة خدير كغيرها من المناطق األخرى الواقعة تحت سيطرة حكومة الحوثيين بسبب مضاعفة  النف

ة عبر عدن رغم تكلفتها الباهضة وفارق  الحصار عليها من قبل التحالف إلجبارها على شراء المشتقات النفطي

المواطنون في تلك المناطق   السعر الكبير فيما لو تم الشراء واالستيراد للمشتقات عبر ميناء الحديدة فإن

 .يضطرون للشراء من السوق السوداء رغم سعره المرتفع

للحدث المأساوي من قبل إعالم التحالف مسيئاً جداً لها وانتهاكاً لألخالقيات اإلعالمية   وكان التوظيف السياسي

الم اإلصالح  الصحفيين والناشطين والذين علق بعضهم على تغطية إع والصحفية والمهنية وفق عدد من 

للحدث بالقول إنه “ليس كل شيء يمكن توظيفه سياسياً ضد الخصم.. احترموا قليالً مشاعر الجرحى ومن  

فقدوا سياراتهم ودراجاتهم”، في حين استنكر آخرون هذا التوظيف بالقول إن “ما حدث من مأساة ال يحتمل  

ما كان هناك سوق سوداء في هذه المناطق علماً  سخافات إعالم اإلصالح ولوال إغالق التحالف لميناء الحديدة ل

أنه حين كان الحوثيون يستوردون المشتقات النفطية ويدخل من ميناء الحديدة كانت أسعار المشتقات منخفضة  

ساعة في محطات البترول بينما كانت المناطق الواقعة تحت سيطرة التحالف   24ومتوفرة على مدار 

مشتقات النفطية ويأتي أبناء تلك المناطق لشراء احتياجاتهم من المشتقات من  والمجاورة لدمنة خدير تفتقر لل

الدمنة ولم يكن الحوثيون يمنعونهم أو يجبرون المواطنين على إفراغ سياراتهم من البترول عند النقاط  

 .”الفاصلة بين مناطقهم ومناطق الشرعية كما كان يحدث العكس لألسف من قبل نقاط الشرعية

 

 

 

 

 

ي وتوظيف سياسي مفضوح حلريق يف تعز  سقوط مهن 
 بسوق سوداء للمشتقات النفطية 

 

السعودية حتاصر اإلمارات يف عدن واالنتقايل  
 يستنفر قواته 
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كشفت اللجنة الوطنية للتحقيق عن أرقام مرعبة لتعرض  

نساء المعتقلين في مدينة عدن لالبتزاز والعنف جاء ذلك  

خالل جلسات االستماع ألمهات وزوجات المعتقلين للتحقيق 

 . في ادعاءات انتهاكات حقوق االنسان جنوب اليمن

وأوضحت الناطقة باسم اللجنة الوطنية إشراق المقطري أن  

ة عقدت جلسة علنية لالستماع واستعراض اآلثار  اللجن

النفسية ألمهات وزوجات المعتقلين والمخفيين قسًرا ومدى 

 .تأثيرات ذلك على واقع النساء

امرأة تحدثن حول   22وأضافت أن اللجنة استمعت لشهادات 

وقائع اعتقال وإخفاء أبناءهن وأزواجهن وتعرضهن  

ثناء البحث لمعرفة مصير لالبتزاز والعنف النفسي والمادي أ

 .ذويهن  

وأشارت المقطري إلى أن المتحدثات أظهرن  مدى المعاناة  

واآلثار النفسية التي تواجه هذه الفئة من النساء كضحايا  

غير مباشرات في ظل غياب ذويهن  المعتقلين والمخفيين  

قسًرا، األمر الذي كلفهنَّ تحمل المسؤوليات واألعباء  

األسر واألطفال وتوفير أدنى حاالت  المختلفة في رعاية 

 .األمان والحماية في الجانب األسري

وقالت المقطري إن هذه الفئة من النساء جددنَّ مطالبهن  

للجهات التي التزال تمارس اإلعتقال واإلخفاء القسري  

بسرعة اإلفراج عن ذويهن المعتقلين والكشف عن مصير  

ى اللجنة  المخفيين قسًرا، وهو ذات المطلب الذي تسع

الوطنية للتحقيق لتنفيذه، والتفاوض مع الجهات المعنية  

بصدد وضع حلول ومعالجات تخفف من األضرار النفسية  

 .والصحية واالقتصادية التي لحقت بهذه الفئة من النساء

وحتى   2021وكشفت المقطري أن اللجنة وثقت منذ يناير 

  امراة وإصابة 56مقتل أكثر من  2022نفس الفترة في 

امرأة ضحايا جراء القصف العشوائي لألحياء السكنية  60

أسرة تعرضت   125وانفجارات باأللغام االرضية، مؤكدةً أن 

أسرة أجبرت على مغادرة    155للتهجير القسري، و 

منازلهن بسبب القصف أو تفجير منازلهن وأصبحت مشردة 

 .من غير مأوى

مسؤولة  ووجهت المقطري نداًء لكافة األطراف والجهات ال

باليمن بضرورة اإللتزام بمبادئ حقوق اإلنسان في حفظ  

كرامته أكان رجالً أو امرأة، والحد من الظواهر الخاطئة  

التي تُمارس في عمليات اإلختطاف واإلعتقال واإلخفاء  

القسري وطول فترة الحجز وضياع الحقوق بطول فترة  

 .الغياب الذي يتضرر منه الكثير من األسر واألفراد

 

  

 

تحترف األمم المتحدة اللعب بمشاعر الشعوب وتستطيع توظيف الظروف والتمويالت لصالح موظفيها وهيئاتها  

أساساً بهذه المنظمة ثم تبقي فتات التمويل للشعوب التي تكتوي بنيران صراعات القوى الدولية المتحكمة  

 .الدولية التي كشفت األزمة األوكرانية حقيقة أنها منظمة أمريكية بامتياز

على استالم   –أي نصف عام    –أشهر  6منذ الخامس من سبتمبر العام الماضي وحتى اليوم، مضى أكثر من 

رصيد إنجاز الرجل األصفر  المبعوث األممي الجديد إلى اليمن هانز غروندبيرغ لمهامه، وحتى اللحظة ال يزال 

 .لمهامه يساوي صفر

ويبدو أن األمم المتحدة تتعمد إطالة أمد الحرب في اليمن قدر المستطاع لغرضين أساسيين، األول: تحقيق أكبر  

فائدة مادية لصالح الموظفين األمميين العاملين تبعها في الملف اليمني من جهة نظراً للحجم الهائل للميزانية  

يتقاضونها والتي تُخصم رأساً من التمويالت الدولية وتعهدات المانحين المخصصة أساساً لتنفيذ مشاريع  التي 

اإلنقاذ واإليواء والكساء والغذاء والدعم للمستهدفين من هذا التمويل، الثاني: وهو غرض سياسي أمريكي  

إلى ورقة مساومة سياسية، كما  غربي بامتياز هدفه تحويل الحرب في اليمن وعلى اليمن من قبل التحالف  

تفعل أمريكا مثالً مع السعودية حين تستخدم الحرب باليمن ورقة مساومة وابتزاز للرياض لشفط أموالها ثم  

استخدام الورقة ذاتها ضد السعودية حين تفكر باالنحراف عن السياسة األمريكية ورفض إمالءات البيت  

 .األبيض

األممي بتهيئة األرضية المناسبة لعقد لقاءاته مع األطراف اليمنية الفاعلة  بعد مرور نصف عام، يبدأ المبعوث 

على األرض واألطراف اليمنية المنفية في الخارج واألطراف اإلقليمية الداعمة لها ممثلة بالسعودية  

ري واإلمارات، وبعض هذه اللقاءات لم تتم حتى اآلن، فعلى سبيل المثال ال يزال مكتب المبعوث األممي يج

الترتيبات الالزمة لعقد اجتماع بين المبعوث والمجلس االنتقالي الجنوبي وهذا اللقاء يأتي ضمن مشاورات  

المبعوث مع األطراف المعنية بالحرب في اليمن والتي يهدف منها المبعوث ليس إلى مباشرة العملية السياسية  

ي بموجبها سيعمل على إعداد الخطوط وإعالن إنهاء الحرب، بل إلى “تصميم إطار عام لوضع الخطة الت 

الرئيسية واالستراتيجية لعمله ضمن العملية السياسية الشاملة”، ما يعني أن المبعوث األممي ومن خلفه األمم 

المتحدة يخططون ألن يتم تنفيذ هذه الخطوات عدة أعوام، ويعلم هللا متى سيحين دور البدء بالعملية السياسية  

ذا كان المبعوث األممي يجعل مكتبه يتفرغ لمدة شهر كامل إلجراء ما يسميه “الترتيبات  التفاوضية الشاملة، فإ

االستباقية” لعقد المبعوث لقاءاً مع أي طرف من أطراف الحرب، فهذا يعني أن الجدول الزمني لعمل المبعوث  

 :األممي هو كالتالي

المبعوث اللقاء به، ومن ذلك مثالً إرسال    يوم إلجراء ترتيبات بين مكتب المبعوث وبين الطرف الذي يريد 30

المبعوث لمدير مكتبه بيتر رايس ومستشارة مكتبه لورا ميتشل إلى عدن اليوم األربعاء للقاء بناصر الخبجي  

عضو هيئة رئاسة االنتقالي لوضع الترتيبات الخاصة والالزمة لزيارة المبعوث بنفسه إلى عدن واللقاء  

 .بالمجلس االنتقالي

أخرى سيحضر فيها المبعوث األممي نفسه وسيقوم بزيارة عدن واللقاء بالمجلس االنتقالي يوم 30 . 

يوماً حتى يلتقي به ضمن ما يسميها المبعوث   60بمعنى أن كل طرف يحتاج المبعوث األممي أن يخصص له  

راف المتصارعة  نفسه بـ”مشاوراته المبدئية واألحادية أي كل طرف على حده”، وطبعاً في اليمن أصبحت األط

أطراف )السعودية واإلمارات  5حدث والحرج، صنعاء طرف، التحالف  وأمريكا وبريطانيا( ومع اندالع الحرب   

في أوروبا والتسابق على الغاز يبدو أن فرنسا أيضاً ستصبح طرف عبر شركة توتال بمعنى أن التحالف  

أطراف على    5وجودة على األرض أو المنفية أطراف، األطراف المحلية الموالية للتحالف سواء الم 6سيصبح 

النحو التالي: االنتقالي طرف، جناح عفاش بالمؤتمر الموالي لإلمارات طرف، بقايا المؤتمر المحسوبين على  

 .السعودية طرف، ما بقي من حزب اإلصالح طرف، هادي ومن معه من بقايا الشرعية طرف

يوماً، أي عامين كاملين   60ص له المبعوث األممي طرف، وكل طرف يخص 12وبحسبة بسيطة يصبح لدينا  

يحتاجهما المبعوث األممي لعقد لقاءاته التشاورية مع كل طرف على حده من أجل البدء بالخطوة التالية وهي:  

 .“تصميم إطار عام لخطة عمله” والتي تشير التوقعات إلى أنه سيظل فيها مدة ال تقل عن عام كامل

نصف عام منذ استالم مهامه بدون إنجاز أي مهمة، وعامين للقاء باألطراف كالً على حده،  صرنا اآلن أمام  

أعوام ونصف 3وعام لتصميم اإلطار العام لخطة عمله، أي  . 

بعد ذلك سيبدأ المبعوث غروندبيرغ بتنفيذ خطة عمله على أرض الواقع لتنفيذ العملية السياسية الشاملة،  

امل للتحضير للمشاورات السياسية إن لم يكن أكثر، ثم عام إلى عامين لتنفيذ هذه  وهذه الخطة ستتطلب عام ك

أعوام لتنفيذ كل ما يتم االتفاق عليه في هذه المفاوضات على أرض    3المشاورات على مراحل متعددة، ثم 

اآلن   سنوات من  9الواقع، معنى ذلك أنه وقياساً على تحركات المبعوث )السلحفاة( يفترض أن يأتي بعد 

بالضبط وقد تم إنجاز كل شيء وتنفيذ كل بنود االتفاق السياسي الشامل على أرض الواقع، وإذا حدث أي تغير  

كبير على األرض أو صعود طرف جديدة مثالً في الجنوب أو دخل طرف دولي آخر على الخط، فمن غير  

الحوثيين كانوا على حق حين رفضوا   المستبعد أن يعيد المبعوث تنفيذ خطواته السابقة من البداية، يبدو أن

تعاطي األمم المتحدة مع القضية اليمنية بهذا الشكل ولهذا قرروا منذ البداية قطع التعامل مع المبعوثين حتى  

 تحترم المنظمة الدولية وظيفتها والشعوب التي تتعامل معها وتسترزق باسمها 

نصف عام منذ استالم املبعوث األممي لليمن مهامه..  
 اإلجناز: صفر 

 

الكشف عن إحصائية مرعبة لتعرض نساء  
 املعتلقني لإلبتزاز والعنف يف عدن 
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األربعاء وقفة احتجاجية أمام   13نفَّذ مالكو وسكان بلوك 

مبنى السلطة المحلية في المعال بعدن؛ تنديداً باستمرار  

 .السطو على األراضي

ل  المحتجون السلطة محلية التابعة لإلنتقالي مسؤولية  وحمَّ

مواصلة السطو على األراضي واستحداث األبنية العشوائية  

في الشوارع الرئيسة والفرعية والمتنفسات الطبيعية،  

باإلضافة إلى البسط على مساحات المساجد والمدارس من  

 .قِبل نافذين يحظون بتواطؤ من األجهزة االمنية

تجون االستمرار في التصعيد حتى تحقيق كافة  وأكد المح

مطالبهم المشروعة، المتمثلة في حماية أراضيهم  

 .ومساحاتهم من بطش هوامير األراضي

بمنطقة الممدارة نظموا   13وكان مالكو أراضي بلوك 

أمام هيئة أراضي   فبراير الماضي 20وقفات احتجاحية في 

يداً بعمليات  وعقارات الدولة ومبنى السلطة المحلية تند 

 .السطو التي تطال أراضيهم بصورة مستمرة

في   655وحدة جوار  13وكان أهالي وُمالك مخطط بلوك 

فبراير   9الممدارة بمديرية الشيخ عثمان نفَّذوا األربعاء 

وقفتهم االحتجاجية األسبوعية؛ رفضاً الستمرار   2022

عمليات البسط على المتنفسات من قِبل نافذين يتبعون  

تقالي االن . 

وتشهد عدن منذ سبع سنوات عمليات بسط على أراضي  

الدولة والمواطنين والمتنفسات العامة وتورط مسؤولي  

 .االنتقالي في عمليات

 

 

 

عدن.. هجوم مسلح يستهدف مدير 
 أمن شرطة خور مكسر 

  هاجم مسلحون في عدن، األربعاء، منزل مسؤول أمني , 

بالتزامن مع استمرار االنفالت األمني في المدينة وعمليات  

 .التصفيات

الرائد جالل الصبيحي،  شرطة خورمكسر،   وقال مدير أمن

أن مسلحين يتبعون مدير األمن السياسي السابق حسين  

عبس أطلقوا النيران على منزله في المديرية بهدف إجباره  

لقاء قنابل  نجله المحتجز على ذمة إ   على إطالق سراح

 .يدوية في المديرية

وتشهد عدن انفالت أمني وعمليات اغتياالت متبادلة بين  

اإلصالح واالنتقالي من جهة وبين الفصائل الموالية  

 .لإلمارات من جهة أخرى

 

  

 

تساؤالت التزال غادر المبعوث األمريكي لدى اليمن ، تيم ليندر كينيغ ، محافظة شبوة مساء الجمعة الماضية ، ليفتح 
دون اجابات محددة ، فما هدف زيارة تيم والوفد المرافق له ، ولما اختار المبعوث األمريكي ميناء تصدير الغاز اليمني  
مقراً الجتماعة مع قيادة محافظة شبوة الموالية لإلمارات ، وما دار في االجتماع من نقاش ، وهل اوصل مبعوث السالم  

الغاز اليمني ، فالمصادر تفيد بأن تيم ليندر كينيغ وعد محافظ شبوة بدعم مالي كبير في حال تم  النوايا األمريكية بنهب 
النفطي بمأرب وميناء  1٨استئناف إنتاج الغاز المسال ، وشدد على ضرورة حماية أنبوب النفط الرابط بين قطاع 

مريكا إستئناف إنتاج وتصدير الغاز  بلحاف ، ووعد بطلب دعم عسكري للسلطات المحلية في عتق ، وكشف عن نية ا 
 .المسال خالل اقرب وقت ممكن

تلك المساعي األمريكية تكشف مخطط لنهب امريكي فرنسي واسع للغاز اليمني عبر بلحاف، وهو ما يحذر منه خبراء  
كارثية على اقتصاديون ونفطيون في الداخل والخارج ، ويعتبرون أي إستئتاف لتصدير الغاز اليمني سيكون له تداعيات 

إنتاج النفط الخام في القطاع ، يضاف إلى أنه ليس من صالح اليمن إعادة استئناف إنتاج الغاز حالياً دون تعديل اسعار  
البيع وتحريرها والبيع وفقا لالسعار السائدة في السوق الدولي كون بنود اإلتفاقية السابقة تحدد سعر كل مليون وحدة  

، بينما ما تم بيعه من قبل شركة توتال وهنت  1996الر ويعود ذلك التفاق ابرم عام دو 3حرارية بريطانية بمبلغ 
دوالر للمليون وحدة حرارية  15إلى  12كان بين  2013م إلى عام 2009وشركائها خالل سنوات التصدير من عام 

 .بريطانية
دوالر للمليون وحدة حرارية  3ارثي ولفتت المصادر إلى أن إستئناف التصدير في الظرف الحالي بنفس ذلك السعر الك

والتي رفضت شركة توتال الفرنسية وهنت األمريكية تعديله قبل سنوات الحرب يعد سرقة منظمة للثروة الغازية اليمنية  
دوالر بسبب الحرب الروسية  45كون الغاز ارتفع سعرة عالمياً ووصل سعر المليون وحدة حرارية إلى أكثر من 

، وهو ما يؤكد أن خسارة اليمن ستكون باهضة في حال أعيد اإلنتاج والبيع باالسعار السابقة ، وفي األوكرانية مؤخراً 
حال تعديل االسعار المقيدة سوف تكون تلك األموال التي سوف مصادرها الشركات األجنبية على اليمن كافية إلحداث 

 .نهضة تنموية كبري في اليمن في ظل وجود حكومة وطنية حقيقية
التحذيرات أكدها المهندس النفطي عبدالسالم التويجي، في منشور له في صفحته على الفيس بوك اليوم ،. قال هذه 

م 2011م أو بعد 2011التويجري إلى أن لوبي الفساد الذي تورط بعمل تلك اإلتفاقيات سواء مافيا ولوبي الفساد قبل 
مليون   10ها من شركة توتال الفرنسية التي خصصت لهم مقابل زيادة أرصدة حسابتهم البنكية بالرشاوي التي يتلقو

دوالر لتمرير تلك اإلتفاقية الكارثية ، ونتيجة لذلك خططت شركة توتال وشركائها ولولي الفساد في الداخل اليمني لنهب 
جانب تريليون قدم مكعب من إحتياطي الغاز الذي هو في ملك اليمن وخارج عن االتفاقيات المبرمة بين ال 5حوالي 

 7.2الحكومي والشركات األجنبية ، فاالتفاقيات حددت منح للشركاء األجانب في اإلتفاقيات لشركة الغاز المسال بلحاف 
مليون طن بوحدة األوزان ، وأن   5.3تريليون قدم مكعب بوحدة الحجوم خالل عمر المشروع بمعدل تصدير سنوي فقط 

تريليون قدم مكعب يبقي للوقود واإلنكماش  2جانب هي ملك لليمن منها تلك الكمية المخطط نهبها من قبل الشركاء األ
سنة ، وأن اليمن بعد نهب تلك  40ميجاوات لمدة  600محطات كهرباء غازية بطاقة  3ومنها ما هو مخصص لتشغيل 

شراء ما يعادل  الكمية وبيعها بسعر مليار دوالر فقط بتلك األسعار البخسة من قبل الشركاء األجانب ، فإنها ستضطر ل
 25تريليون قدم مكعب غاز من الوحدات الحرارية لتشغيل محطات كهرباء تعمل بالمازوت تحتاج اليمن  2تلك الكمية 

مليار دوالر لشرائها حسب األسعار  35مليار دوالر لشرائها ولتشغيل محطات كهرباء تعمل بالديزل تحتاج اليمن 
مية الحاليالقديمة وستزيد مع إرتفاع األسعار العال . 

)غاز الطبخ المنزلي (   LPG وتفيد المصادر إلى أن الشركاء األجانب قامت بمصادرة كمية كبيرة من الغاز البترولي
النفطي إلى منشاة بلحاف نتيجة ضعف كفاءة وحدات الفصل والمعالجة للغاز في القطاع   1٨الذي تسرب من القطاع 

ز البترولي ، ورغم مطالب الجانب اليمني باصالح وتحديث وحدات الفصل النفطي والتي انشئتها توتال بقصد سحب الغا
رفضت شركة توتال وشركائها األمريكان ، واستمروا لنهب الغاز البترولي المصاحب الذي تسرب إلى بلحاف والذي  

الغاز المسال مليون دوالر ، بينما قدرت عائدات اليمن من بيع  500مليار و 5تؤكد تقارير رسمية بان قيمة تتجاوز 
مليار  5عام ، بمبلغ  20دوالر لكل مليون وحدة حرارية خالل عمر المشروع أي أكثر من  3وفقاً لالسعار السابقة 

مليون دوالر حسب معادلة تلك األسعار الكارثية ، ومن خالل األرقام فإن إجمالى عائدات الغاز المسال الذي تم   200و
مليون دوالر وهو مبلغ رمزي  7٨7م، لم يتجاوز 2013م إلى عام 0092بيعة خالل سنوات ماقبل الحرب عام 

2015مليار دوالر مطلع العام  1.1،وارتفع إلى  . 

عمليات نهب شركة توتال واالمريكان النفط اليمني كبيرة ومنظمة وتستهدف استنزاف ثروات اليمن ، اذ يؤكد مهندس 
مليون طن سنوياً   9نب رفعوا السعة التصديرية في بلحاف إلى  النفط اليمني، عبدالسالم التويجي أن الشركاء االجا

مليون طن   5.3بوحدة األوزان مع أن ما هو مقر باإلتفاقيات الموقعة مع الحكومة اليمنية للسعة التصديرية محدد 
  سنويا ، وهو ما يكشف مخطط األمريكان والفرنسيين إلستهداف مخزون غازي يخص اليمن ، ويكشف التويجري قيام

تريليون قدم مكعب ، لتقوم توتال  3م ، بتزوير محررات لمنح الشركاء األجانب 2011فاسدين شركة صافر بعد عام 
مليون قدم مكعب يوميا بشكل غير قانوني وغير وطني لصالح الشركاء األجانب 1252إلى  2013برفع الضخ عام  . 

إنتاج النفط سوف يتسبب بسحب الغاز الضروري للتغذية  ولفت التويجي إلى أن إنتاج الغاز في الوضع الحالي دون 
مأرب النفطي، مما ينتج عنه إنهيار في إنتاجية براميل النفط من قطاع   1٨والحقن في مكامن حقول النفط في قطاع 

 ، وخسارة اليمن ستكون مليارات الدوالرات وقد تكون خسائر أكبر بكثير مما ستخسره اليمن من بيع الغاز المسال 1٨
 .بتلك األسعار البخسة

ووفقا لعدد من المصادر فإن شركة توتال الفرنسية وهنت األمريكية اعتدت على الحق السيادي اليمني وتقوم بدفع  
مليون دوالر إلى شركة وهمية ال وجود لها  900مأرب النفطي وهو مبلغ  1٨رسوم منشآت المنبع الغازية في قطاع 

األجانب من الخلفية وهي شركة مأرب لخدمات منشآت المنبعاال علي الورق، وتمثل الشركاء   MSC  مع أن قطاع ،
النفطي في مأرب مع كافة أصوله بما فيها منشآته 1٨  

  1٨م بإنتهاء إمتياز شركة هنت األمريكية في قطاع  2005نوفمبر  14الغازية قد آل إلى السيادة اليمنية بعد تأريخ 
هنت وأكسن األمريكييتين ولم يسلموا القطاع وتهربوا من محاصصة الحكومة   مأرب النفطي ، ومع ذلك أعربت شركة

اليمنية في النفقات الرأسمالية والتشغيلية كون تلك المنشآت أصبحت تابعة للدولة اليمنية والمفترض إعتبارها جزء من 
 .النفقات الرأسمالية والتشغيلية لمشروع الغاز المسال من بلحاف 

ي في منشورة أيضاً ، أن الشركاء األجانب وبسبب خدعة مقام النفقات الرأسمالية والتشغيلية يقول المهندس التويج
% بينما كانت اليمن ممكن تصل نسبة حصتها إلى   25ومعادلة البيع الخبيثة ستظل نسبة حصة اليمن ال تتجاوز ال 

الية والتشغيلية وزيادة نسبة أرباحها ،  م ما يعني إسترداد الحكومة اليمنية سريعا للنفقات الرأسم2015بعد عام  90%
بشكل غير قانوني وتعدي علي السيادة اليمنية ضمن   MSC محاولة فرض إدارة شركة مأرب لخدمات منشآت المنبع
أهدافه إستمرار المخالفات الجسيمة والتالعب بالضخ لكميات من مخزون اليمن الغازي دون حسيب أو رقيب رغم أن 

م قد قام بتلك المهمة القذرة2011صافر بعد عام لوبي الفساد في شركة  . 

ويختتم الخبير النفطي تصريحه بالقول إن هذه القضية فيها تقرير متكامل للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتقارير  
عامة الثانية الخبراء والكفاءات اليمنية وقرار إيقاف ومحاسبة من تسبب بتلك اإلتفاقية الكارثية من قبل نيابة األموال ال

2014بقيادة النائب العام السابق ، علي األعوش ، مطلع شهر أغسطس  . 

ماوراء زيارة الوفد األمريكي الرفيع إىل ميناء بلحاف بشبوة.. نهب  
 الغاز أم إنشاء قاعدة أمريكية؟ 

 

استمرار االحتجاجات املنددة بعمليات  
راضي يف عدن السطو على األ   
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توعد المجلس االنتقالي الموالي لإلمارات , بالتصدي  

 . ” للمؤتمر الشعبي العام , الذي وصفه ” بمؤتمر عفاش

هيئة رئاسة المجلس االنتقالي  ناصر الخبجي عضو  وقال 

ورئيس وحدة المفاوضات إن مؤتمر عفاش مجرم بحق  

 .شعب الجنوب وجرائمه لن تسقط بالتقادم

في كلمة ألقاها في احتفال بمناسية يوم    وأضاف الخبجي

المرأة العالمي , األربعاء ، إن اعادة المؤتمر انتاج نفسه  

كل  سيتم مواجهته بكل قوة وشعب الجنوب مستعد ل

 .االحتماالت

يحاول   7/7” نظام  1994واكد الخبجي بأن تحالف ” 

إعادة انتاج أنفسهم بالجنوب بينما هم من استباحوا األرض 

والعرض وقتلوا وأجرموا في الجنوب انطالقا من فتاوى 

التكفير لشعب الجنوب واستدعاء االرهابيين لغزو واحتالل 

مقدراته والعبث بثرواته  أرض الجنوب وقتل شعبه ونهب 

 . حسب وصفه

 

 

 

اإلنقاذ الجنوبي ُيحذر من  
التحركات المشبوهة للقوات  

 البريطانية في المهرة

كشف األمين العام لمجلس اإلنقاذ الوطني اليمني الجنوبي  

عن تحركات مشبوهة للقوات   فرع المهرة “مسلم رعفيت”

بريطانية  البريطانية في المهرة. وقال رعفيت إن القوات ال

تخرج ليالً من مطار الغيضة وتذهب إلى عدة مناطق، األمر 

الذي لفت انتباه الكثير من المواطنين وجعلهم يتساءلون  

 .عن طبيعة تلك التحركات

وطالب “رعفيت” القوات البريطانية بالرحيل فوراً من مطار 

الغيضة الذي تحتله قوات سعودية إماراتية أمريكية  

 .بريطانية

جانبه، تساءل رئيس الدائرة السياسية في لجنة  من 

االعتصام السلمي بمحافظة المهرة “سعيد عفري” عن  

الدور المشبوه والتحركات األخيرة للقوات البريطانية في  

 !المهرة؟ 

وأشار “عفري” في منشور على فيسبوك إلى أن تلك  

القوات تتحرك في نقاط ومراكز المهرة، منوهاً بأن الجهات  

والشعبية ال يعرفون طبيعة تلك التحركات الرسمية . 

ل “عفري” حكومة هادي والسلطة المحلية في المهرة  وحمَّ

 .مسؤولية تداعيات تلك التحركات غير المبررة

وحول التحالف مطار الغيضة إلى قاعدة عسكرية للقوات  

البريطانية والبريطانية وسط رفض شعبي مستمر لتواجد 

 هذه القوات 

 

  

 

ال يمكن اعتبار التصاعد الالفت لالنفالت األمني في مدينة عدن الخاضعة لسيطرة مليشيا المجلس االنتقالي الجنوبي  

بأنها مجرد صدفة، كما ال يمكن المرور على ما التابعة لإلمارات وأيضاً العودة القوية لعمليات االغتيال في هذه المدينة 

 .يحدث في عدن من دون العودة إلى دراسة الوضع وتحركات األطراف المتصارعة فيما بينها جنوب اليمن

قبل يومين يعلن المجلس االنتقالي على وسائل إعالمه بأن أجهزة األمن التابعة له كشفت وجود مخطط إرهابي يجري  

في عدن عبر منظمات وجمعيات محلية موجودة في عدن تتخذ من العمل المجتمعي والمنظماتي غطاء اإلعداد له لتنفيذه 

باعتبار أن  –فرع تنظيم اإلخوان المسلمين في اليمن  –لنشاطها، وذهب االنتقالي على الفور إلى اتهام حزب اإلصالح 

 .الحزب وثيق الصلة بالتنظيمات اإلرهابية الدولية

قد نقل عن مصادر سياسية قولها إن إعالن االنتقالي بوجود خاليا إرهابية ومخطط إرهابي تشارك    وكان الجنوب اليوم

فيه منظمات وجمعيات مدنية تعمل في عدن لحساب اإلصالح وأن من ضمن هذا المخطط تنفيذ اغتياالت تطال قيادات  

ي يهدف من هذا اإلعالن إلى القضاء نهائياً إلى احتمال أن يكون االنتقال –حسب المصادر السياسية  –لالنتقالي، يشير 

على أي شيء ال يزال يتخذ منه حزب اإلصالح ممراً ووسيلة الستمرار نشاطه في عدن وحضوره في المدينة والذي قد  

لي ال يزال حتى اللحظة مخترقاً لالنتقالي استخبارياً وأمنياً، األمر الذي يشير إلى أن االنتقا –أي اإلصالح   –يكون أيضاً 

 .قد يتخذ من هذا اإلعالن ذريعة للقضاء على آخر وجود لإلصالح في هذه المدينة

أمس الثالثاء على سبيل المثال كشفت وسائل إعالم االنتقالي عن عثور األمن التابع للمجلس في مديرية دار سعد على 

بطال هاتين العبوتين قبل تفجيرهما،  عبوتين ناسفتين تم تفخيخهما بالمئات من قطع الشظايا القاتلة، مؤكدة أنه جرى إ

وعلى الفور قامت قوات االنتقالي بتنفيذ حملة اعتقاالت، حسب ما أفادت به مصادر أمنية داخل عدن، في حين لم تكشف 

 .األخيرة عن انتماء األشخاص الذين جرى اعتقالهم أو عددهم

لم يكن الحدث األمني الالفت في عدن،  –النتقالي بحسب إعالم ا –الكشف عن عبوتين ناسفتين وإبطالهما قبل االنفجار 

حيث وفي اليوم ذاته أيضاً تم العثور على جثتين لشخصين قتال في عدن في منطقتين مختلفتين، وكان الالفت أن إحدى  

في   هاتين الجثتين هي لضابط في قوات االنتقالي وتحديداً فيما يعرف بالحزام األمني، والالفت أيضاً أن اغتيال شخصين

ساعة فقط على عثور مواطنين أمس األول اإلثنين على جثة مواطن ثالث، األمر الذي يشير  24عدن يأتي بعد أقل من 

إلى عودة قوية لالغتياالت في عدن تقف خلفها أطراف محلية تهدف لخلط األوراق في الجنوب، بالتزامن مع تصاعد  

ف السعودي اإلماراتيالصراع السياسي بين القوى المحلية الموالية للتحال . 

يقول محللون سياسيون إن إحداث أي تغيير سياسي أو عسكري في أي منطقة ما، يقتضي اختالق مبررات ومسوغات  

تجعل من السهل المجتمع المحلي في هذه المنطقة قبول حدوث هذا التغيير والتعايش معه وعدم مقاومته بل والنظر إليه 

كان بالنسبة لهذا المجتمع عدواً تاريخياً، ومن هنا يستند هؤالء المحللون إلى رأيهم بأن  كمنقذ حتى وإن كان من طرف 

رغم أنها موجودة من قبل  –االحتمال الكبير في هوية الجهة التي تقف خلف تصعيد االنفالت األمني والفوضى في عدن 

لإلمارات بمختلف انتماءاتها ومسمياتها هو طارق عفاش الذي يقود المليشيات المسلحة التابعة  –ولكن بشكل متقطع 

والتي تهدف أبوظبي إلى نشرها في الجنوب كبديل عن قوات المجلس االنتقالي التي بدأت أبوظبي بتفكيكها من شبوة 

بدءاً من إلغاء ما كان يعرف سابقاً بالنخبة الشبوانية وإحالل “قوات دفاع شبوة” التي يجري تشكيلها من جديد بتجنيد  

للمؤتمر جناح عفاش واإلمارات بدالً عن الموالين للمجلس االنتقالي، حيث تستوجب عملية إعادة خلق نظام  موالين 

عفاش من جديد وتمكينه من جنوب اليمن كأداة محلية ُمنِفذة لكل ما يأتي من أبوظبي يتطلب أيضاً خلق كيان عسكري  

مجلس االنتقالي غبي إلى هذه الدرجة حتى يسمح بعودة موالي لهذه األدوات الجديدة، وهنا قد يتساءل البعض: وهل ال

نظام عفاش إلى الجنوب وهل يعلم االنتقالي بأنه وبتحالفه وتغطيته على عودة أبناء عفاش للجنوب كالذي يطلق النار  

 على قدميه؟ والجواب على هذا التساؤل هو: ليس غبياً بل عميالً ومتآمراً ضد أبناء الجنوب وما مسرحية اقتحام

االنتقالي لفرع حزب المؤتمر في إحدى مديريات عدن قبل عدة أيام والذي تبين أن ذلك الفرع لم يكن يتبع جناح عفاش 

في المؤتمر بل كان فرعاً تابعاً لجناح الرئيس الموالي إلسرائيل عبدربه منصور هادي وشلة المؤتمر الموالي للرياض،  

تسغفل الشارع الجنوبي ويتآمر مع طارق عفاش ضد الجنوب في السرهذه المسرحية أكبر دليل على أن االنتقالي ي . 

 

عودة االغتياالت بقوة وتصاعد االنفالت األمني يف عدن.. هل  
 هي صدفة؟ 

 

اإلنتقايل يتوعد مبواجهة املؤمتر يف  
 اجلنوب 

 



 
 

                 

 

 6صفحه 

كشفت مصادر خاصة في ميناء عدن عن وصول أدوية منتهية 

ومقلدة إلى الميناء عبر حاويات ليست مخصصة لشحن األدوية, 

 .األمر الذي يهدد حياة المواطنين في المدينة

مقل دة من الصين  وقالت المصادر إن تجاراً يستوردون أدوية 

مشحونة بحاويات عادية ويتم تفريغها إلى حاويات خاصة  

 .بالتبريد عقب وصولها إلى ميناء عدن وتخرج بشكل طبيعي

لة  وأشارت المصادر إلى خروج بعض األدوية من الميناء؛ محمَّ

محافظ عدن ووزير الصحة بحكومة المناصفة والهيئة العليا  

تداعيات السماح بخروج هذه لألدوية المسؤولية الكاملة عن 

 .األدوية إلى المخازن

وطالبت المصادر بالتحقيق مع الجهات المسؤولة على الرقابة  

والتفتيش بميناء عدن, محذرة في نفس الوقت التداعيات  

الخطيرة النتشار األدوية المنتهية والمهربة على المرضى  

 .ومضاعفة معاناتهم ، وقد تؤدي إلى وفاة الكثير منهم

وتنتشر األدوية المهربة منتهية الصالحية في صيدليات  

ومستشفيات عدن والتي يتم إدخالها عبر الميناء بتواطؤ من  

 .السلطة المحلية التابعة لإلنتقالي

 

 

 

في يومها العالمي .. أمهات الجنوب تبكي فقدان  
 أبناءها المعتقلين في سجون اإلمارات

والمحافظات الجنوبية منذ سبع  تستمر معاناة األمهات في عدن 

في ظل االنتهاكات التي يمارسها التحالف وأدواته من بين   سنوات

تلك االنتهاكات , حرمانها من أبناءها المعتقلين والمخفيين قسرا  

 .واستمرار اعتقالهم

وفي مناسبة اليوم العالمي للمرأة , ناشدت أمهات المعتقلين 

ي الموالي لالمارات في عدن، والمخفيين قسراً في سجون اإلنتقال

المنظمات الدولية إلى الضغط على اإلمارات سرعة اإلفراج عن  

أبنائهن المحتجزين منذ سنوات، بدون مسوغ قانوني أو محاكمة 

 .قضائية

وأوضح بيان األمهات، خالل مشاركتهن في الجلسة التي ُعقدت 

هاكات الثالثاء في مقر ”اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انت

حقوق اإلنسان”؛ أنهن يتعرضن لالبتزاز والعنف من قِبل مسؤولي 

السجون في عدن، الذين لم يسمحوا لهن بزيارة أبنائهن، في ظل 

تجاهل حكومة المناصفة والتحالف اللذين يصدران الوعود الزائفة  

 .لهن

لت األمهات التحالف واالنتقالي وحمومة هادي مسؤولية حياة   وحمَّ

أبنائهن الذين يعانون من ظروف مأساوية داخل السجون، باإلضافة 

 .إلى معاناة أوالدهم وأسرهم نتيجة غيابهم

ونفذت أسر المعتقلين مئات الوقفات للمطالبة باإلفراج عن أبناءها 

 .المعتقلين في سجون االنتقالي لكن دون جدوى

 ٨لمرأة” وتأتي هذه الوقفة بالتزامن مع مناسية “اليوم العالمي ل

2022مارس  . 

 

د مستشار ولي العهد اإلماراتي، محمد بن زايد على حسابه بتويتر ُمد عياً أن من التقاهم من أبناء جزيرة   غر 

سقطرى التي دخلها المسؤول اإلماراتي بدون تأشيرة يمنية، قالو له بأنهم يتمنون أن تكون الجزيرة هي  

رة إلى أن أبوظبي بدأت تعمل على ترويض اليمنيين على تقبل  اإلمارة الثامنة في دولة اإلمارات، في إشا

احتالل سقطرى نهائياً وضمها إليها وتمكين إسرائيل من حلمها الذي تسعى لتحقيقه منذ ستينات القرن  

 .الماضي 

وقال عبدالخالق عبدهللا مستشار بن زايد في ثاني تغريدة له من داخل سقطرى استفز بها مشاعر اليمنيين،  

ان يصف الجزيرة ويتغنى بجمالها، وقال إن “البعض ممن تحدثت اليهم من أهلها الطيبين يتمنى أن  حيث ك

 .”تكون اإلمارة الثامنة في دولة اإلمارات

وتأتي هذه التغريدة المستفزة بعد تغريدة سابقة له أمس اإلثنين نشر فيها صورته من داخل سقطرى متغنياً  

األرض من النباتات والحيوانات التي ال توجد في أي منطقة في العالم بجمالها وما تحويه من نوادر  . 

وتسيطر اإلمارات على الرحالت إلى جزيرة سقطرى، حيث تمنع وصول أي رحلة إلى سقطرى، واحتكرت  

الرحالت إلى الجزيرة عبر طيرانها فقط وعلى أن تكون من مطار أبوظبي، حيث ال يستطيع أي مواطن يمني  

سؤولي حكومة الرئيس هادي المتحالف مع إسرائيل، أن يصل إلى سقطرى إال عبر المرور أوالً  بما في ذلك م

2019بأبوظبي وال يزال الوضع كذلك منذ العام  . 

زيارة مستشار بن زايد ودخوله غير الشرعي لجزيرة سقطرى باإلضافة إلى ترويجه ومزاعمه بأن البعض من  

الثامنة لإلمارات، يشير إلى أن أبوظبي تخطط لتنفيذ هذا السيناريو فعالً    أبناء الجزيرة يتمنون أن تكون اإلمارة

أن اتفاقات ُعقدت بين تل   2021مدفوعة من الكيان الصهيوني الذي سبق وأعلنت وسائل إعالمه في العام

أبيب وأبوظبي على إنشاء قاعدة استخبارية وعسكرية مشتركة بين إسرائيل واإلمارات على جزيرة سقطرى  

يمنية، وحالياً شرعت اإلمارات بإنشاء وحدات سكنية في مناطق نائية في الجزيرة وعلى مقربة من  ال

المرتفعات الجبلية االستراتيجية التي تخطط لتحويلها إلى مقر للقاعدة االستخبارية التي تريد منها إسرائيل  

ئيلية نقالً عن مسؤولين يهود  التجسس ومراقبة التحركات اإليرانية حسب ما نشرته وسائل اإلعالم اإلسرا 

 .خالل العام الماضي

الالفت أن ترويج أبوظبي وتمهيدها الحتالل سقطرى وضمها إليها بالقوة يأتي بالتزامن مع ما كشفه وزير  

عالقة، حيث   الخارجية اإلسرائيلي السابق يسرائيل كاتس في حوار أجرته معه صحيفة هآرتس اإلسرائيلية عن

جرى الحوار مع كاتس على موقعه الشخصي باإلنترنت، كل المعلومات التي تحدث بها  نشر الصحفي الذي أ

الوزير اإلسرائيلي أثناء الحوار والتي لم تنشرها الصحيفة كاملة واقتطعتها وتركت أمر نشرها للصحفي  

النبض  صاحب الحوار كي ال تُعتبر تلك التصريحات اعترافاً رسمياً من إسرائيل ونشرها عبر الصحفي لجس 

وقياس ردة الفعل خاصة وأن المعلومات تضمنت كشف الوزير اإلسرائيلي أن هادي على عالقة وطيدة بالكيان  

الصهيوني وأنه زار تل أبيب مرتين منذ بداية الحرب وأن الزيارة األولى كانت في بداية الحرب والثانية كانت  

أخرى تتعلق بمشاركة الجيش اإلسرائيلي بشكل   قبيل معركة الحديدة على الساحل الغربي باإلضافة لمعلومات

مباشر في الحرب في اليمن وأن بن سلمان لم يكن ليتمكن من الصمود أمام مواجهة الحوثيين لوال الدور  

 .والدعم العملياتي للرياض والذي قام به الجيش اإلسرائيلي

 
 
 
  

 

مستشار بن زايد يقول من داخل سقطرى إن بعض أبنائها  
 يتمنون أن تكون اجلزيرة اإلمارة الثامنة لإلمارات 

 

 فضيحة جديدة لإلنتقايل يف ميناء عدن 
 



 
 

                 

 

 7صفحه 

 

 

شهدت الهيئة العسكرية الجنوبية، االثنين، استقاالت وسط 

 .تصاعد المطالب بصرف المرتبات

وأعلن أبرز مؤسسي الهيئة، العميد مهدي حنتوش، استقالته 

ألنها   من الهيئة ، موضحا في بيان له إلى عدم جدوى بقائها

مجرد اسم وانخرطت بما وصفه بت”الحزبية” بدال  اصبحت 

حقوق المنتسبين   البحث عن   عن . 

بأن الهيئة أصبحت أدة ابتزاز لالنتقالي ال   مما اعترف حنتوش

 .اثأكثر

كان ضباط وعسكريين جنوبيين في بيان طالب فيها حكومة و

أشهر 10المتأخرة منذ أكثر من    المناصفة بصرف مرتباتهم . 

في خطوة   البيان إلى تحمل االنتقالي جزء من معاناتهم  وأشار

داخل صفوف الجناح العسكري لالنتقالي   تعكس حجم االنقسام . 

للهيئة خالل   ويتهم العسكريون االنتقالي بإحباط مساعي تصعيد 

الفترة الماضية ومنعها من وضع يدها على ميناء عدن أبرز 

 .مصادر إيرادات حكومة هادي 

 

 

 

 

  

أنجلينا جولي تختتم زيارتها بهذا 
 التصريح 

دعت مبعوثة المفوضية السامية لشؤون الالجئين التابعة لألمم   

المتحدة، أنجلينا جولي، أطراف الحرب في اليمن إلى احترام 

 .القانون اإلنساني الدولي

وصرحت جولي في ختام زيارتها لليمن حيث التقت بالنازحين  

اليمنيين في المناطق الشمالية والجنوبية، بأن على جميع  

األطراف أن تتجنب استهداف المدنيين، وضمان وصول  

عوائق لجميع المحتاجين، وتوفير المساعدات اإلنسانية دون  

 .ممرات آمنة للمدنيين الهاربين من مناطق الصراع

كما حثت جولي األطراف في اليمن على التوصل لتسوية  

سياسية وتفاوضية، مطالبة المجتمع الدولي زيادة دعم خطة 

االستجابة اإلنسانية التي تعاني تقلصاً شديداً جداً في تمويل 

 %10اإلغاذية والذي وصل حسب تصريحات أممية إلى برامج  

 .فقط

كما دعت إلى مضاعفة الجهود للسعي إلنهاء العنف الذي أدى 

 4ألسوأ أزمة إنسانية في العالم، بما في ذلك نزوح أكثر من  

 .ماليين شخص

 

 

 

أراضيهم في منطقة الحسيني  تدافع عدد من أبناء القبائل في محافظة أبين االثنين إلى محافظة لحج لحماية 

 .من االعتداءات المتكررة عليها من قِبل المستثمرين وسماسرة األراضي والمتنفذين

وحملت قبائل أبين السلطة المحلية بقيادة المحافظ المعيَّن من هادي “أحمد عبدهللا تركي” وشيخ مشايخ  

ت التي تطال أراضيهمقبائل الصبيحة “عبدالرحمن شاهر”، إيقاف االستحداثات واالعتداءا . 

 .وتتواصل عمليات النهب لإلراضي من قبل عصابات محسوبة على االنتقالي وحكومة هادي

وكانت قبائل “آل فضل” نددت أواخر ديسمبر الماضي في وقفة احتجاجية، باستمرار عمليات السطو على  

 .أراضيها الواقعة شرقي مدينة عدن من قِبل متنفذين مسنودين بقيادات أمنية

واتهمت القبائل محافَظي أبين ولحج بالوقوف وراء االعتداءات وعمليات البسط التي طالت أراضيهم في  

 .منطقة العلَم

وكان العشرات من مشايخ وأبناء القبائل في أبين أوقفوا االعتداءات واالستحداثات في أراضي منطقة  

ن من هادي “أبو بكر حسين سالم” للمتنفذ  العلَم، ومنها “مدينة الخليج” التي صرفها محافظ أبين المعيَّ 

كيلو مترات 3في  6“وليد السعدي”، وتقدَّر مساحتها بـ . 

كما تمكنت القبائل من إيقاف نهب مخطط الشباب في المنطقة ذاتها والذي ُصرف بأوامر من محافظ لحج  

راضي وتسخيرها  “تركي”، دون أي مخططات معتمدة، وأُطلقت عليه هذه التسمية ذريعة للسطو على األ

لصالح نافذين، إضافة إلى نهب أراٍض أخرى تابعة لقبيلة “آل فضل” والقبائل الموالية لها، بدون أي  

 .مسوغ قانوني

وتشهد محافظة لحج والمحافظات الجنوبية عمليات نهب وسطو منذ ست سنوات بتواطؤ من االجهزة  

 .األمنية وتورط قيادات ومسؤولين في اإلنتقالي

 
 
 
 
 
 
 

استفزاز جديد .. مدمرتان أمريكيتان تدخال حبر البلطيق بأسلحة  
 نووية 

أعلن أسطول البلطيق، التابع للجيش الروسي، اليوم الثالثاء رصد مدمرتين أمريكيتين دخلتا بحر البلطيق، بحسب  

تصاعد التوترات وكالة األنباء الروسية )تاس(، وأعلن أنه يراقب المدمرتين ونشاطهما في بحر البلطيق، في ظل 

 .بسبب الهجوم الروسي العسكري على أوكرانيا

حت في بيان لها أن قوات بحر البلطيق الروسي بدأت بتتبع مدمرتين أمريكيتين، دخلتا   وزارة الدفاع الروسية صرَّ

 .”بحر البلطيق، وهما تحمالن صواريخ موجهة، تحمالن اسمي “دونالد كوك” و”فورست شيرمان 

الد كوك” من الجيل الرابع من السفن الحربية، وسالحها األساسي هو صواريخ توماهوك القادرة تعتبر سفينة “دون

كيلومتر 2500على حمل رؤوس نووية، ويصل مداها إلى  . 

صاروخاً من طراز توماهوك، القادرة على حمل أسلحة نووية، والسفينتان   96إلى  56تحمل المدمرة الواحدة من 

60ألمريكي المدمر رقم تشكالن جزءاً من السرب ا . 

 مخاوف من كارثة نووية

في سياق متصل تنامت المخاوف العالمية من كارثة نووية في أوكرانيا، نتيجة للسيطرة الروسية على تشيرنوبل،  

19٨6والتي شهدت كارثة نووية سابقة في عام  . 

ر مفاعل نووي في أوروبا، في مدينة باإلضافة إلى ذلك تبادلت قوات روسية وأوكرانية إطالق النار بالقرب من أكب

 .زابوريجيا األوكرانية

جاء ذلك بعد إعالن روسيا تأهب قوات الردع النووي، على إثر التوتر الناجم عن الهجوم الروسي العسكري على  

 .أوكرانيا، وتنديد غربي بعدم مسؤولية الخطوات الروسية

 

 

 

أراضيها من عمليات  قبائل أبني تتدافع إىل حلج حلماية  
 السطو والنهب 

 

حنتوش يقدم استقالته .. اهليئة العسكرية  
 اجلنوبية أصبحت أداة ابتزاز لإلنتقايل 
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اتهم المجلس االنتقالي الجنوبي التابع لإلمارات، حكومة  

هادي بالوقوف خلف دعم التنظيمات اإلرهابية في بعض  

الجنوبيةالمحافظات  . 

جاء ذلك على خلفية قيام إرهابيين باختطاف موظفين أجانب 

يعملون في إحدى المنظمات الدولية في منطقة الخشعة 

 .بوادي حضرموت قبل عدة أيام

واتهم الناطق باسم االنتقالي، علي الكثيري، في تصريح  

للصحافة، قوات المنطقة العسكرية األولى في محافظة 

اختطاف موظفين األول من  حضرموت بالوقوف خلف 

جنسية مكسيكية والثاني من جنسية ألمانية يعمالن في  

منظمة أطباء بال حدود الهولندية في منطقة الخشعة بوادي 

حضرموت حيث تمت عملية االختطاف في مناطق تخضع  

لسيطرة قوات المنطقة العسكرية األولى”، ما يعني من  

تقف خلف  وجهة نظر االنتقالي أن قوات هادي هي من  

 .االختطافات في هذه المناطق

وقال الكثيري “العملية اإلرهابية تأتي بعد أسابيع من عملية 

مماثلة في محافظة أبين التي تهيمن عليها مليشيات  

إخوانية”، في إشارة إلى اختطاف تنظيم القاعدة لموظفين  

تابعين لألمم المتحدة بينهم مسؤول األمن والسالمة وهو من  

بية جنسية أورو . 

واستغل االنتقالي اختطاف موظفين أجانب في مناطق  

خاضعة لسيطرة قوات هادي واإلصالح، إلى تصعيد الخطاب 

ضد الشرعية والدعوة لضرورة سيطرة قوات االنتقالي على 

هذه المناطق والمحافظات لوقف مسلسل االنفالت األمني،  

  حيث قال الكثيري “نجدد التأكيد على أن انتعاش التنظيمات

اإلرهابية في مناطق أبين وحضرموت يثبت باليقين القاطع 

الحاجة إلى تمكين القوات المسلحة الجنوبية ممثلة في  

الحزام األمني بأبين وقوات النخبة الحضرمية في وادي  

وصحراء حضرموت للقيام بدورها في تطهيرها من  

 .”الجماعات اإلرهابية وقطع دابر خطرها

اغتيال جديدة تطال مواطن يف  عدن .. عملية  
 املنصورة 

اغتال مسلحون مجهولون اإلثنين مواطن بمديرية المنصورة 

 .في مدينة عدن

أطلق الرصاص على    وقالت مصادر محلية إن مسلح

 40المواطن “أحمد حسين” الملقب بـ”الكيري”، في بلوك 

 .بمديرية المنصورة، ما أدى إلى مقتله على الفور

االنتقالي تورطت في مقتل وإحراق جثة   وكانت قيادات في

الشاب “أنور عبدالحكيم الحماطي” الذي ُعثر عليه جثته في  

مارس الجاري، في حي جعولة بمديرية دار سعد بعد   3

 .حوالي أسبوع من اختطافه

وتشهد عدن انفالت أمني وعمليات اغتياالت يومية في ظل 

 .سيطرة اإلنتقالي الموالي لإلمارات

 

 

 

قال الكاتب الصحفي الجنوبي المتخصص بالشأن االقتصادي أحمد سعيد كرامة، إن محافظ البنك المركزي  في  

في عدن أحمد المعبقي مر على تعيينه محافظاً لمركزي عدن تسعين يوماً ولم ينجح في تحقيق شيء، وأن  

ابة والمحاسبة بمراجعة  ، بشأن تكليف الجهاز المركزي للرق قرار الرئيس هادي والذي ُكشف مؤخراً عن 

وحتى اآلن، كان مجرد مراوغة ال أقل وال   2016أعمال مركزي عدن منذ نقل البنك من صنعاء إلى عدن في  

 .أكثر

وقال كرامة في مقال نشرته وسائل إعالم محلية، إن الخطوة الوحيدة التي استمات البنك المركزي بتنفيذها  

بنوك جنوبية لصالح البنوك الشمالية والتي لم تنقل مقارها  ونجح بها، هي عرقلة إجازة تصاريح إنشاء 

الرئيسة من صنعاء إلى عدن، مضيفاً بالقول “إن شيطنة معظم شركات الصرافة الجنوبية وتحميلها وزر  

المضاربة بالعمالت بدون أي دليل قاطع ودامغ حتى اللحظة عمل تخريبي عنصري ليس إال ، ولماذا لم تسحب  

لمهنة من قبل البنك المركزي لتلك الشركات التي يدعون أنها سبب رئيس في إنهيار اللاير  تصاريح مزاولة ا 

 .”اليمني

ولفت كرامة إلى أن الدليل على فشل مركزي عدن خالل هذه الفترة يتمثل في “االرتفاع الكبير بأسعار المواد  

ل الصرف اليوم في الجنوب إلى  الغذائية وغيرها”، وذلك مقارنة باالرتفاع الطفيف في سعر الصرف حيث وص

رياالً للدوالر الواحد مع ذلك فإن األسعار للسلع الغذائية تشبه األسعار حين كان الدوالر قد وصل إلى   12٨5

 .ما يقارب األلفي لاير للدوالر الواحد قبل عدة أشهر

إلى تفاهمات شيطانية  وتساءل الكاتب بشأن ارتفاع األسعار وعالقة مركزي عدن بذلك بالقول: “هل يعود ذلك 

أفضت إلى الزيادة المستمرة بأسعار المواد الغذائية وغيرها من خالل رفع قيمة تلك المواد باللاير السعودي ،  

 .”ناهيك عن مصارفة الدوالر واللاير السعودي بأسعار تفوق السعر الحالي بالسوق المحلية 

ي مضت لم تستطع التقدم حتى خطوة واحدة إلى  وأكد كرامة أن إدارة مركزي عدن خالل التسعين يوماً الت 

األمام الحتواء موارد الدولة الكبرى أوالً، من عائدات بيع شحنات النفط الخام المحلية وغاز ومشتقات مصفاة  

صافر والمنافذ البرية والبحرية في حضرموت والمهرة وشبوة وسقطرى، ناهيك عن موارد مالية خارج  

كات الحكومية الكبرى كطيران اليمنية واالتصاالت وعدن نت وغيرهاخزينة بنك عدن المركزي للشر  . 

واختتم مقاله بالقول “الطامة الكبرى التي إرتكبتها وزارة مالية الشرعية تحويل رواتب السلطة المحلية  

والمركزية إلى كاك بنك رغم علمهم بمحدودية نشاط البنك في عدن وباقي المحافظات المحررة ، ناهيك عن  

قضايا المرفوعة ضد كاك بنك من قبل بعض المودعين في المحكمة التجارية ، قرارات كارثية غير مدروسة  ال

 .”نهايتها معروفة كالعادة

 
 
 
 
 
 

 قوة عسكرية تداهم مقر مدير عام مديرية تريم حبضرموت 
قوات هادي في وادي حضرموت االثنين مقر السلطة المحلية في مديرية تريم  داهمت . 

وقالت مصادر محلية أن مجاميع مسلحة من قوات المنطقة العسكرية األولى داهمت قصر الشعب في مديرية  

 .تريم الذي تتخذه السلطة المحلية مقراً لها وقامت بمحاصرة المبنى ومنعت الموظفين من الخروج

جة بمختلف أنواع األسلحة تحاو ل اعتقال مدير عام  وأضافت المصادر أن عدد من األطقم العسكرية المدجَّ

المديرية “خالد عوض هويدي”، وسط نداءات للمواطنين في تريم إلجبار المجاميع المسلحة على االنسحاب  

 .والسماح لـ”هويدي” وموظفي السلطة المحلية بمغادرة المقر

م  وكان البحسني أصدر قبل قرارات مطلع مارس الجاري أطاح فيها بعدد من المسؤولين في المحافظة بينه

للمطالبة بإيقاف نهب مسؤولي   من ديسمبر  19“خالد هويدي” مدير عام تريم الذي أي د الهبة الشعبية في ال

 .هادي للثروات النفطية والسمكية في حضرموت

وتشهد تريم توتر أمني عقب محاصرة البحسني لمقر السلطة المخلية بعد يرفض “هويدي ” قرار  

 .”“البحسني

 

 

 تسعون يومًا على فشل املعبقي يف مركزي عدن 
 

االنتقايل يتهم هادي بدعم اإلرهاب ويطالب  
بتمكني قوات االنتقايل من السيطرة يف  

 حضرموت وأبني 
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سخر رئيس لجنة االعتصام في المهرة الشيخ علي سالم  

من مزاعم التحالف بافتتاح مطار الغيضة, مؤكدا   الحريزي

استمرار أبناء المحافظة بمواجهة المحتل وتحركاته  

 .المختلفة حسب وصفه

وقال الشيخ الحريزي في االجتماع الذي عقد اليوم األحد  

لمناقشة مستجدات األوضاع في المحافظة واليمن عموماً،  

ة بمثابة ذر إن مزاعم افتتاح مطار الغيضة من قبل السعودي

الرماد في العيون، وتحويل أنظار الناس عن الواقع، مؤكدا 

أن المطار ال يزال يخضع لالحتالل وتتحكم به وتمنع الناس  

 .دخوله

ولفت الحريزي إلى أن االحتالل يدفع بشخصيات من حكومة 

هادي إلى المهرة الفتتاح المطار، وكأنه جديد ليتم افتتاحه،  

مهزلة والغير مقبولةواصفا تلك الخطوات بال . 

وأضاف الحريزي أن خطوات قوات االحتالل السعودي  

اإلماراتي األخيرة المتعلقة بفتح المطار، ما هي إال مساعٍ  

وخطوات مكشوفة تضاف إلى مساعيه المعروفة، مؤكدا  

مواصلة ابناء المهرة النضال حتى رحيل كافة القوات  

 .األجنبية من المحافظة

ودية سيطرتها على مطار الغيضة  وفرضت القوات السع

م، وحولته إلى  2017البعيد عن المواجهات نهاية العام 

أمريكية بريطانية على بحر العرب, وسط    قاعدة عسكرية

رفض أبناء المهرة لتلك األطماع السعودية الهادفة إلى مد  

أنبوب النفط عبر األراضي اليمنية من منطقة الخراخير  

لواقع على بحر العربوصوال إلى ميناء نشطون ا  . 

 
 
 
 
 
 

توتر أمني في طور الباحة عقب رفض  
 اإلنتقالي قرار وزير داخلية هادي 

أمن لحج، المحسوب على االنتقالي، االثنين،   مدير  أعلن

رفضه قرار لوزير الداخلية في حكومة معين يقضي بتعيين 

مدير ألمن مديرية طور الباحة، التي يسيطر عليها  

 .االصالح، شمال غرب لحج 

أمن لحج إن قرار الوزير تجاوز  في  وقالت مصادر

لصالحيات مدير األمن الذي عين في وقت سابق مدير ألمن  

 .المديرية ، متوعدا بإفشال القرار

طور الباحة نشرت بيان   وكانت سلطة االصالح في مديرية 

أعلنت فيه توصلها إلى اتفاق برعاية الوزير المحسوب على 

ديد للمديرية  يقضي بتعين مدير ج  الحزب إبراهيم حيدان

تحت مسمى “محور     التي تتمركز فيها فصائل االصالح

 .”طور الباحة

ويري مراقبون أن رفض االنتقالي قد تفجر الوضع بين  

 .اإلصالح واإلنتقالي 

 

  

 

استوردته دول يكشف التقرير العالمي السنوي للغاز الطبيعي المسال، الصادر عن االتحاد الدولي للغاز، أن إجمالي ما 

مليون طن متري وهي  77.7أوروبا من الغاز المسال الذي يتم نقله عبر السفن “ناقالت الغاز” بلغ العام الماضي 

كمية قليلة مقارنة بالصين واليابان وكوريا الجنوبية، وذلك ألن أوروبا معتمدة في الغاز كوقود للطاقة على ما تشتريه 

( والذي يتم نقله مباشرة عبر األنابيبمن روسيا من غاز طبيعي )غير مسال . 

مع ذلك فإن واشنطن وفي سياق حربها على روسيا ومساعيها لقطع الغاز الروسي عن أوروبا أو على األقل التقليل  

منه، تسعى لتوفير الغاز البديل ألوروبا من الدول التي تمتلك إمكانية إنتاج وتصدير كميات كبيرة جداً من الغاز الطبيعي  

من إجمالي ما استوردته أوروبا العام   %12ال، وبالنسبة لليمن فإن منشأة بلحاف تنتج من الغاز المسال ما يعادل المس

الماضي من هذه المادة، األمر الذي يفسر سبب االهتمام األمريكي المفاجئ بمنشأة بلحاف ومسارعة واشنطن إلرسال 

المتحالف مع إسرائيل بحسب ما كشفه وزير خارجية تل أبيب  – مبعوثها إلى اليمن تيم ليندركينغ للقاء الرئيس هادي

ومن الرياض انطلق ليندركينغ إلى شبوة والتي  – السابق يسرائيل كاتس في حوار لصحيفة هارتس حسب ما كشفه

على  تتواجد فيها منشأة بلحاف الغازية إلسالة الغاز الطبيعي اليمني وتصديره والمتوقفة عن العمل منذ بداية الحرب 

حيث التقى المبعوث األمريكي بسلطة هادي في شبوة ممثلة بالمحافظ عوض الوزير العولقي  2015اليمن في 

المحسوب على اإلمارات، وهناك أيضاً تؤكد مصادر موثوقة إن المبعوث األمريكي عقد اجتماعاً بقيادة القوات اإلماراتية  

لعسكرية المعنية بتأمين المنشأة قاعدة عسكرية لها، حيث ضم المتواجدة داخل منشأة بلحاف حيث تتخذ من المنطقة ا

 .االجتماع أيضاً محافظ شبوة عوض العولقي

ويعاني اليمن من شحة كبيرة في توفير مادة الغاز المنزلي على الرغم من أن البلد يعد واحداً من البلدان القليلة المنتجة 

ن قبل الدولة في عهد الرئيس السابق علي عبدهللا صالح فإن إنتاج  والمصدرة للغاز، وبحسب األرقام الرسمية المعلنة م

ماليين طن متري سنوياً، لكن هذا الرقم غير حقيقي، حيث كشفت الخالفات التي   6منشأة بلحاف من الغاز المسال يبلغ 

وتال الفرنسية وهنت وقعت بين الحكومة اليمنية السابقة التي كانت قائمة إلى ما قبل الحرب على اليمن، وبين شركتي ت

لتوتال   %40األمريكية المشغلتين لمنشأة بلحاف والمالكتين للحصة األكبر من الكمية المنتجة من الغاز المسال بواقع 

ونسبة أقل لهنت األمريكية ثم شركة كورية بحصة أقل ثم تأتي الحصة األدنى لليمن وتلك كانت صورة من صور الفساد  

ماً في اليمن بعهد صالح، كشفت تلك الخالفات أن اإلنتاج الفعلي الذي كانت نتنجه توتال ونهب الثروات الذي كان قائ

ماليين  9مليون طن متري في السنة، وأن اإلنتاج الحقيقي هو  6وشركائها من بلحاف ليس الرقم المعلن عنه بواقع 

لسابقة والتي أتت بعد اإلطاحة بنظام  طن متري وأن توتال وهنت كانتا تُخفيان هذه المعلومات عن الحكومة اليمنية ا

، ولم تُحل هذه الخالفات بسبب اندالع الحرب في 2014صالح، وهذا بحسب مصادر حكومية في تلك الحكومة ذاتها في  

وتوقف المنشأة عن العمل 2015مارس  . 

من  %12ها أن توفر ماليين طن متري سنوياً، يعني أن أمريكا يمكن 9إنتاج منشأة بلحالف من الغاز المسال بواقع 

إجمالي ما تستورده أوروبا من الغاز المسال من الدول المنتجة والمصدرة لهذه المادة، وإذا ما تمكنت واشنطن من أخذ  

الغاز اليمني ومنحه ألوروبا فإنها ستقلل ستمثل ضربة ضد روسيا فيما يخص صادراتها إلى أوروبا من الغاز المسال،  

من هذه الكمية تم استيرادها من  %1٨مليون طن متري  77.7م الماضي من الغاز المسال إذ أن أوروبا استوردت العا

روسيا، وهذا طبعاً خالفاً للغاز الروسي الطبيعي المنقول بصورته الغازية إلى أوروبا عبر األنابيب المباشرة، وبما أن 

من   %12ذلك يعني أن هذه الكمية تساوي ماليين طن متري سنوياً ف  9إنتاج بلحاف في شبوة من الغاز الطبيعي يبلغ 

إجمالي ما استوردته أوروبا من الغاز المسال، أي أن أمريكا قد تنجح في جعل الدول األوروبية تخفض استيرادها للغاز 

فقط %6إلى   %1٨المسال من روسيا من إجمالي احتياجها السنوي من  . 

مبعوثها إلى شبوة والتحركات التي تتالت ألمريكا بهذا الشأن يؤكد االهتمام األمريكي بمنشأة بلحاف وإرسال واشنطن ل

بأن واشنطن على علم بأن اإلنتاج الفعلي والحقيقي لمنشأة بلحاف من الغاز المسال كبير جداً وليس كما كان يعلن عنه 

ماليين طن متري 6رسمياً بـ  . 

وحدها وإلى جانبها توتال الفرنسية تعلم كم يكشف مصدر اقتصادي خاص لـ”الجنوب اليوم” إن أمريكا عبر شركة هنت 

النفطي والغازي في حوض صافر جنوب شرق مأرب شمال شبوة، مضيفاً إن  1٨يبلغ االحتياطي الغازي في القطاع 

ومع ذلك تعتبر   2005“هذا القطاع ال يزال حتى اليوم تحت السيطرة األمريكية رغم أن عقد شركة هنت انتهى عام 

نفطي الغني بالغاز أنها أرض أمريكية حتى اليوم وال تزال شركة هنت تتقاضى أجور كبيرة من  هنت أرض القطاع ال

شركة توتال الفرنسية باعتبار أن إنتاج توتال من الغاز عبر بلحاف سابقاً كان يتم عبر أرض ومنابع إنتاج الغاز في  

أرضاً أمريكية 1٨القطاع  ”. 

 

 

من    % 12الكمية التي تنتجها بلحاف من الغاز املسال تعادل  
2021إمجايل ما استوردته أوروبا يف   

 

يسخر من مزاعم    الشيخ احلريزي 
 التحالف بتشغيل مطار الغيضة 
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كشفت تسريبات بشأن نتائج اجتماع هادي األخير مع قادة  

األحزاب السياسية الموالية له إلى التوصل التفاق بأن يتم  

اإلطاحة بعلي محسن األحمر وتعيين إما عيدروس الزبيديأو 

رشاد العليمي مع منح النائب الجديد جزءاً من صالحيات  

 .هادي

ادي، صالح وبحسب ما نشره مدير إذاعة أبين في حكومة ه

الحنشي، فإن اجتماع هادي بقادة األحزاب ومستشاريه  

مؤخراً في العاصمة السعودية الرياض توصل إلى اتفاق بأن  

 .أبرز المرشحين لمنصب نائب هادي، هما الزبيدي والعليمي 

والمح الحنشي إلى أن هذه الخطوة تعكس مخاوف من نتائج  

فيها من   مفاوضات في العاصمة البلجيكية بروكسل يشارك

وصفهم بـ”الحوثيين” ، مشيرا إلى أن المفاوضات التي  

يرعاها االتحاد االوروبي تطرح خاللها سيناريو جديد  

اقاليم ابرزها الشرقي ويضم الهالل    3لتقسيم اليمن إلى 

النفطي الممتد من شبوة وحضرموت والمهرة واجزاء من 

إلى مارب والجوف ، وهذا لم يحدد شكل إدارته بعد، إضافة  

اقليم غربي يضم لحج وتعز والضالع وعدن وابين إلى جانب 

 ..اقليم شمالي يضم مناطق سيطرة “الحوثيين” والحديدة

واعتبر الحنشي عملية اعادة التموضع لقوات طارق كانت  

 .ضمن هذا السيناريو

 

 

 

محتجون يغلقون منفذ شحن احتجاجاً  
 على رفع الرسوم الجمركية 

األحد، على إغالق منفذ شحن البري في    أقدم محتجون ، 

محافظة المهرة، والحدودي مع سلطنة عمان، تنديدا  

للرسوم الجمركية    بإستمرار رفع حكومة معين . 

وندد المحتجون الغاضبون برفع حكومة هادي رسوم 

%، والتي انعكست سلبيا على  300الجمارك إلى ما يقارب 

بسرعة إلغاء  الحركة التجارية واالستثمارية، مطالبين 

 .القرار

ونظم عدد من التجار والمواطنين خالل األسابيع الماضية  

عدة وقفات احتجاجية في منفذ شحن رفضا للقرار، إال أن  

حكومة هادي لم تتجاوب مع مطالبهم ، ما دفعهم إلغالق  

 .المنفذ

وكانت حكومة معين عبد الملك رفعت سعر التعرفة  

لاير في    500ـ  250م، من 2021الجمركية في أغسطس 

كافة الموانئ والمنافذ اليمنية، ما تسبب في ارتفاع جنوني  

 .ألسعار السلع والخدمات 

 

 

 

كشفت إسرائيل بشكل شبه رسمي وألول مرة منذ بداية الحرب في اليمن عن عالقتها المباشرة بهذه الحرب وطبيعة 

بحسب ما كشفه أحد الوزراء اإلسرائيليين في حوار أجرته معه  دورها وأيضاً عالقة تل أبيب بالرئيس هادي والذي تبي ن 

صحيفة “هآرتس” اإلسرائيلية، بأن هادي زار إسرائيل مرتين منذ بداية الحرب في اليمن، األولى كانت في بداية 

 .الحرب والثانية كانت أثناء معركة الحديدة على الساحل الغربي

والذي نشر المعلومات التي   في صحيفة “هآرتس” آموس هارئيل، علىورصد الجنوب اليوم ما نشره كبير الصحفيين 

كشفها وزير الخارجية اإلسرائيلي السابق يسرائيل كاتس والتي حذفتها صحيفة “هآرتس” من نص الحوار الذي أُجري  

في  معه، على الرغم من أنها تتضمن معلومات خطيرة للغاية ومهمة، بحسب قول الصحفي، وتكشف سياسة إسرائيل 

وتضمنت هذه  “ البحر األحمر، وهو ما دفع بالصحفي هارئيل إلى إعادة نشرها بموقعه الشخصي تحت عنوان أنها

المعلومات تفاصيل بشأن سياسة إسرائيل في البحر األحمر، والحضور اإلسرائيلي في الحرب على اليمن، وعالقة 

اإلسرائيلي وعدد المرات التي زار فيها هادي تل أبيب  الرئيس اليمني الموالي للتحالف عبدربه منصور هادي بالموساد 

201٨واتفاقه مع إسرائيل منذ بداية الحرب، وعالقة إسرائيل بالمعركة التي جرت في الساحل الغربي في  . 

وبحسب ما نشره كبير صحفيي “هآرتس” فإن الوزير اإلسرائيلي قال “ما ال يعرفه الجميع هو أن الرئيس اليمني 

ه منصور تربطنا به عالقات وطيدة، وقد زار إسرائيل أكثر من مرة منذ أن بدأت الحرب في اليمنالحالي عبدرب ”. 

كما كشف الوزير كاتس تفاصيل إضافية بخصوص زيارة هادي إلى إسرائيل حيث قال “عندما بدأت الحرب في اليمن 

الفتاح السيسي، ووصلنا خالل هذه زار الرئيس اليمني تل أبيب بمساعدة وتنسيق من األردن والرئيس المصري عبد

 .”الزيارة إلى تفاهمات واتفاقات جيدة مع هادي

، حيث قال “لقد كانت  201٨وكشف وزير خارجة إسرائيل السابق عن عالقة إسرائيل المباشرة بمعركة الحديدة عام 

دي إلى تل أبيب حيث كان معركة الحديدة في الساحل الغربي نتيجة الزيارة الثانية التي قام بها عبدربه منصور ها

 .”إلسرائيل قيادة التنسيق بين كل من اإلمارات والسعودية وهادي في هذه المعركة

وقال كاتس إن معركة الحديدة لم تأتي بالنتائج المطلوبة، مؤكداً أن ذلك ال يعني أن إسرائيل فقدت السيطرة في هذه  

الوضع في جنوب البحر األحمرالمنطقة، مؤكداً أن تل أبيب ال تزال هي المهيمنة على  . 

وعلى الرغم من ذهاب هادي وارتمائه في حضن إسرائيل بشكل واضح، إال أن الكيان الصهيوني ال يزال يسخر من  

هادي، حيث يصفه الوزير اإلسرائيلي بأنه “شخص فاشل وال يملك سلطة القرار في قيادة هذه الحرب ضد الحوثيين”  

ي إن هادي بالنسبة إلسرائيل ال يزال يحظى بالدعم اإلسرائيلي، مؤكداً بأن إسرائيل رغم ذلك يقول الوزير اإلسرائيل 

ستستمر في دعم هادي، حيث قال “المشكلة تكمن في أن عبدربه منصور هادي ليس قائداً شجاعاً وقوياً، فإذا أعطيته  

ل والسعودية ال تمتلكان بديالً جيشاً فسيُهزم هذا الجيش دون شك”، وأضاف “ولكن ال يمكن غض النظر عن أن إسرائي

 .”مناسباً عن الرئيس اليمني الحالي ولذلك سيبقى تقديم الدعم له في جدول أعمالنا

وقال الوزير كاتس رداً على سؤال الصحفي اإلسرائيلي بشأن الحرب في اليمن: “ليس لدينا حلفاء موثوقون في اليمن.  

عالقات وطيدة معنا ولكنه ليس قادراً على قيادة الحرب ضد  يمتلك الرئيس الحالي لليمن عبدربه منصور هادي 

الحوثيين. عندما بدأت الحرب في اليمن زار الرئيس اليمني تل أبيب بمساعدة األردن وعبدالفتاح السيسي. ووصلنا 

فإذا  خالل هذه الزيارة إلى تفاهمات، ولكن المشكلة تكمن في أن عبد ربه منصور هادي ليس قائداً شجاعاً وقوياً،  

أعطيته جيشاً غالباً سيهزم دون شك. ولكن ال يمكن غض النظر عن أن إسرائيل والسعودية ال تمتلكان بديالً مناسباً عن  

الرئيس اليمني الحالي ولذلك سيبقى تقديم الدعم له في جدول أعمالنا. على سبيل المثال كانت معركة الحديدة نتيجة 

إلى تل أبيب، فتمكنا خالل هذه المعركة من أن ننسق بين السعودية واإلمارات  الزيارة الثانية لعبد ربه منصور هادي 

والرئيس اليمني الحالي بشكل جيد ولكن لم تحقق لنا هذه المعركة النتائج المرجوة. لكن هذا األمر ال يضر بهيمنة  

دية ضد الحوثيين، وليست إسرائيل في البحر األحمر؛ إن الحرب في اليمن هي في الحقيقة حرب بين اإلمارات والسعو

 .”حرباً إقليمية

وكشف كاتس عن مشاركة الجيش اإلسرائيلي في الحرب باليمن، حيث قال إن السعودية لم تتمكن من استمرارها في 

الحرب ضد الحوثيين إال بالمساعدة التي قدمها الجيش اإلسرائيلي للرياض وأن محمد بن سلمان كان لعدة مرات قد  

لالنسحاب من الحرب باليمن بعد هزيمة السعودية لوال تدخل الجيش اإلسرائيلي، قائالً “إن ما  أعلن عن استعداده

نشاهده من صمود الرياض أمام الحوثيين لم يكن ليتحقق لوال دعم الجيش اإلسرائيلي العملياتي للرياض، وجميع القادة  

ى وشك إعالن هزيمة السعودية واالنسحاب من  العسكريون يدركون ذلك جيداً، فمحمد بن سلمان ولمرات عديدة كان عل

 .”الحرب في اليمن

واعتبر مراقبون إن عدم نشر هذه المعلومات التي كشفها وزير الخارجية اإلسرائيلي السابق في الحوار المنشور في 

يل صحيفة “هآرتس” والسماح للصحفي الذي أجرى الحوار بنشرها على موقعه الخاص باإلنترنت، هدفه قياس إسرائ

 .ردة الفعل اليمنيين تجاه التهيئة اإلسرائيلية إلعالن التطبيع وتوسيعه بين تل أبيب وسلطة الشرعية الموالية للرياض

ويرى المراقبون إن تصريحات الوزير اإلسرائيلي ستتسبب بإحراج كبير لسلطة هادي والتي قد تُقدم على نفي ما صرح 

بون إن اكتفاء إسرائيل بنشر هذه المعلومات عن طريق الصحفي الذي أجرى  به الوزير اإلسرائيلي، ولهذا يرى المراق 

الحوار مع كاتس كان مدروساً لكي يكون إلسرائيل خط رجعة في حال أتت نتائج هذه التصريحات بشكل عكسي بعد  

ها فإن الخطوة  قياس ردة فعل الشارع اليمني، فإذا لم يكن هناك ردة فعل يمنية شعبية على هذه المعلومات وجرى تقبل 

القادمة ستكون نشر هذه التصريحات بشكل رسمي الحقاً وإذا كانت هناك ردة فعل شعبية ترى فيها إسرائيل بأنها تهدد  

بقاء هادي في السلطة فإنها ستقوم بتوجيه الصحفي بحذف ما نشره أو تدفع بالوزير كاتس للتصريح بنفي هذه  

بقائهاالمعلومات وذلك حفاظاً على هادي وسلطته و . 

 

 

الرئيس هادي زار إسرائيل مرتني من بداية احلرب..  
 اعرتافات وزير اخلارجية اإلسرائيلي 

 

تسريبات خمرجات اجتماع هادي  
 بقيادة األحزاب 
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شهدت مدينة المعال في عدن وقفة احتجاجية ضد فساد  

 . وناهبي األراضي

مدرع السكنية ولجنة  31ونظمت الوقفة , جمعية اللواء 

المستفيدين أمام مبنى محافظة عدن والتي دعت فيها كافة  

الشرائح الجنوبية الوقوف معهم في قضيتهم العادلة  

 .المتمثلة بانتزاع أراضيهم المنهوبة

لجنة الجمعية السكنية للواء العميد ثابت يوسف  وقال رئيس 

كلمة في البيان عقب الوقفة :” نحن مستمرون في التصعيد 

وان لم يتم انصافنا سنعلن ثورة غضب ولن تتوقف اال  

بإنتزاع حقوقنا وسنحمل كل الجهات المسؤولية التي  

 . تتالعب بحقوق هذة الجمعيات 

سطو على  وتشهد عدن منذ ست سنوات عمليات نهب و

أراضي الدولة والمواطنين والمتنفسات وسط تورط قيادات  

 .ومسؤولين في االنتقالي

 

 

 

 

اإلنتقالي يتهم اإلصالح بتنشيط خالياه  
 النائمة في عدن 

كشفت وسائل إعالم اإلنتقالي، األحد، عن وجود خاليا   

تابعة لإلصالح في مدينة عدن وصفتها باإلرهابية  . 

عدن المستقلة ” الناطقة بإسم االنتقالي في    وقالت قناة ”

تقرير لها إن األجهزة األمنية التابعة لإلنتقالي حددت نشاط  

 .لخاليا نائمة إرهابية وسط المدينة، يقودها اإلصالح

وأوضح التقرير أن خاليا اإلصالح تتستر عبر جمعيات  

ومنظمات مدنية تعمل لصالح الحزب الستهداف قيادات  

 .اإلصالح

هد عدن بين الحين واألخر تفجيرات وعمليات عسكرية وتش

 .وكمائن تستهدف قيادات االنتقالي

وكانت قناة الغد المشرق، قد كشفت في تقرير سابق، عن  

عودة نشاط اإلصالح في عدن، عبر انتشار مجموعة من  

 .الجمعيات التابعة له، في أبرز معاقل اإلنتقالي

راد قسم دار سعد  وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت بين أف

 .وعناصر مسلحة ، عقب الهجوم المسلح

وأوضحت المصادر أن االنفجارات أسفرت عن مقتل 

وإصابة أربعة من عناصر قسم مديرية دار سعد، في  

 .حصيلة أولية

بدعم الجماعات    ويتبادل اإلصالح واالنتقالي اإلتهامات

 .اإلرهابية في عدن والمحافظات الجنوبية

 

 

 

 

كشفت معلومات موثوقة إن محاولة اغتيال القاضي خالد علي عمر الهادي، في مديرية قعطبة شمال محافظة 

الضالع والتي جرت بعد منتصف ليل الجمعة الماضية، لها عالقة بمخطط يجري التحضير له من اآلن وسيتم  

الضالع ويتورط فيه بشكل مباشر طارق عفاش، وجناح عفاش بالمؤتمر ووفقاً لخطة وقيادة إماراتيةتنفيذه في   . 

وكان القاضي خالد الهادي قد نجا من محاولة اغتيال تعرض لها بعد منتصف ليل الجمعة الماضية بمديرية  

منزل القاضي   قعطبة شمال الضالع، حيث أطلق مسلحون مجهولون وابالً من الرصاص بشكل كثيف على

 .الهادي، ما أدى إلى أضرار كبيرة بالمنزل فيما نجا القاضي وعائلته من االغتيال

وخالل اليومين الماضيين تصاعدت األصوات القبلية والمجتمعية من داخل مديرية قعطبة والمنددة بمحاولة  

ناً” مطالبين األجهزة األمنية  اغتيال القاضي الهادي، واعتبر أبناء قعطبة محاولة اغتيال القاضي “عمالً جبا

 .بمالحقة الجناة ومحاسبتهم

وقال مصدر قبلي موثوق بمحافظة الضالع في تصريح خاص للجنوب اليوم، إن محاولة اغتيال القاضي الهادي  

كان يمكن أن تستهدف أي شخصية قبلية أو عسكرية أو أمنية أخرى داخل مديرية قعطبة، مشيراً إلى أن اختيار  

اولة االغتيال التي نجا منها القاضي الهادي  هادي الغتياله كان عشوائياً وأن من يقفون خلف محالقاضي ال

وعائلته كان هدفهم تنفيذ عملية اغتيال تستهدف أي شخصية داخل مديرية قعطبة، مؤكداً أنه لو كان الهدف من  

ترصدوا للقاضي أثناء وجوده خارج   هذه العملية اغتيال القاضي ذاته ألسباب شخصية مثالً لكان منفذوا العملية

دوا استهداف القاضي داخل منزله بقصد قتله وقتل عائلته وهو ما يؤكد أن   المنزل وهو بمفرده لكن المنفذين تعم 

 .هذه العملية كان هدفها إحداث صدمة مجتمعية وإحداث هزة داخل الرأي العام المحلي

الوضع األمني في قعطبة وتصعيد االنفالت األمني بشكل يجعل   المصدر أكد أن هذه العملية تأتي تمهيداً إلرباك 

من الحاضنة الشعبية في قعطبة تتقبل أي تغييرات عسكرية قد يفرضها التحالف السعودي اإلماراتي في هذه  

 .المديرية الواقعة أقصى شمال محافظة الضالع

لعمار عفاش شقيق القيادي الموالي  وأضاف المصدر أن هناك شكوكاً قوية بوقوف خلية االغتياالت التابعة  

لإلمارات طارق عفاش خلف محاولة اغتيال القاضي الهادي، الفتاً إلى أن من المحتمل جداً أن تشهد قعطبة  

مزيداً من عمليات االغتيال أو التفجيرات كون خطة التغييرات العسكرية في قعطبة تستهدف خلق حالة من  

هدف تهيئة أبناء قعطبة لتقبل واقع عسكري جديد في منطقتهم وتجنباً  الفوضى األمنية واإلرهاب المجتمعي ب

 .لعدم اصطدام هذا الواقع العسكري الجديد بالحاضنة الشعبية والقبلية في قعطبة

وعن التغييرات العسكرية التي ستشهدها قعطبة، قال المصدر القبلي إن لديهم معلومات مؤكدة بأن اإلمارات  

ت بتجنيد ألوية جديدة في الساحل الغربي يدين منتسبوا هذه األلوية ألبوظبي بشكل  وعن طريق طارق عفاش بدأ 

خالص، مؤكداً أن هذه األلوية أطلق عليها اسم “ألوية المغاوير”، كما كشف أن أبوظبي بدأت بتشكيل اللوائين  

غرب تعز وطور   األول والثاني مغاوير حيث سيقود اللواء األول فهمان الغبس وسيتم نشره في كل من جنوب

الباحة في لحج، فيما اللواء الثاني مغاوير أسندت قيادة لـ”فتح القاضي” وسيتم نشره في مديرية قعطبة  

والمناطق األخرى الجنوبية الحدودية لنقاط التماس الفاصلة بين مناطق سيطرة قوات صنعاء شماالً ومناطق  

 .سيطرة التحالف جنوباً في المحافظة ذاتها

معلومات التي أفاد بها المصدر القبلي أن أبوظبي تعمل على تغيير التشكيالت العسكرية في مناطق  ويتضح من ال

التماس والمناطق المحاذية لمناطق سيطرة قوات صنعاء واستبدال القوات الجنوبية التابعة لالنتقالي أو قبائل  

مر الذي سيمثل تهديداً لالستقرار  يافع بمليشيات تتبع طارق عفاش محسوبة على المؤتمر جناح اإلمارات، األ

األمني والمجتمعي بسبب نشر أبوظبي مليشيا ستكون في نظر القبائل المنتشرة بمناطق الحدود الشطرية مثل  

 .”“قعطبة ويافع الحد” بأنها “مليشيا شمالية عفاشية

 

 

للخارطة العسكرية على احلدود    كشف تفاصيل تغيري أبوظبي 
 الشطرية.. قعطبة بانتظار سيناريو دموي 

 

احتجاجات بعدن ضد ناهبي  
 األراضي واملتنفسات 

 


