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 أبرز أحداث األسبوع

الصراع اإلماراتي »اإلخواني«: أبو 
 ظبي تنقل املعركة إىل مأرب

 

توتر بني العمالقة واالنتقايل يف أبني.. 
سباق على املكاسب قبيل أي 

 مفاوضات
 

اليمنية تؤكد ما سبق وكشفه الصحافة 
اجلنوب اليوم بشأن مساعي اإلطاحة 

 بالزبيدي
 

طارق عفاش ينقلب على رفاقه 
.. االنتقايل يواجه نريان  ىالقدام

 صديقة
 

تساؤالت بعد تفريغ حاويات جمهولة 
مبيناء عدن: هل قامت حكومة 
 العليمي بطباعة عملة حملية
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  أصيب عدد من أفراد قوات االنتقالي الموالي لإلمارات ،

في مديرية المحفد   الخميس , بانفجار استهدف موكب 

 .  بمحافظة أبين

وأكدت مصادر محلية أن ثالثة جنود أصيبوا بانفجار عبوة  

ناسفة مركبة تقل القياديين فهد المرفدي قائد قوات  

الطوارئ باألحزمة األمنية و سمير المشوشي قائد كتيبة  

 .اللواء الثالث دعم

عبوة الناسفة زرعت على جانب  وأوضحت المصادر أن ال

الطريق وانفجرت اثناء مرور موكب قائد قوات الطوارئ  

 .”“فهد المرفدي

وكانت قناة عدن المستقلة التابعة لإلنتقالي اتهمت السعودية 

 .بدعم القاعدة بشكل ميدباشر في أبين

  وتؤكد هذه الهجمات وهم عملية سهام الشرق التي أنطلقت

الشهر الماضي من قبل اإلنتقالي وفضحه ، حيث سبق وأن  

أعلن القضاء بشكل كامل على القاعدة في أبين، والتي تأتي 

غطاء لبقاء التنظيمات اإلرهابية في المحافظة بدعم  

 .سعودي

 

 

 

 

 

برلماني إصالحي يغير موقفه  
 مؤقتاً من التحالف

القاضي المقيم في  غيّر البرلماني التابع لإلصالح شوقي 

تركيا موقفه من التحالف السعودي اإلماراتي الذي وقف في 

 .صفه ضد اليمن منذ بداية الحرب على البالد

وقال شوقي القاضي في تغريدة على حسابه بتويتر إن  

بوصلته الوحيدة “لالتفاق واالختالف مع الدول والمكونات 

شريك لهوالجماعات واألحزاب واألفراد هي اليمن ال  ”. 

وأضاف إن احترامه للدول قائم على مدى احترام هذه الدول 

لبلده اليمن وسيادته ومصالحه وأمنه، في موقف جديد  

سنوات من عمر انتهاك   8يبديه القيادي اإلخواني بعد 

التحالف السعودي اإلماراتي للسيادة اليمنية واحتالله أجزاًء 

ً  من البالد جنوباً وشرقا . 

اإلصالح بتباين مواقفهم تجاه التحالف بين    ويُعرف قيادات

الحين واآلخر، وذلك بحسب المصلحة فحين تصعّد  

السعودية ضد اإلخوان تماشياً مع السياسة اإلماراتية تبدأ  

 .قيادات اإلصالح بمهاجمة السعودية

 

  

 

كشف مصادر في عدن عن أسباب االشتباكات التي وقعت أمس في منطقة الشعب بين قوات أمنية وقوات من  

 .الحزام األمني التابعة لالنتقالي الجنوبي التابع لإلمارات

بمحاصرة قوات  وقالت المصادر إن االشتباكات كانت بسبب قيام قوات الحزام األمني التي يقودها جالل الربيعي  

األمن في منطقة الشعب وقامت بإقفال الشارع بعد أن قامت قوات األمن بالقبض على شخص يتبع الربيعي كان  

يقوم بتهريب الديزل من أنبوب المصافي بعد أن قام بحفر حفرة عميقة داخل الحوش المتواجد بالقرب من  

حتى وصل إلى أنبوب المصافي وقام بعمل فتحة  منطقة الكيبل بين منطقتي البريقاء والشعب ومواصلة الحفر 

 .في األنبوب وينهب منها يومياً مابين برميل إلى اثنين براميل من الديزل منذ ثالثة أشهر

 .مصادر أخرى قالت إن هذه الكميات من الديزل يستخدمها جالل الربيعي لتمويل كتيبته

كبير في اآلونة األخيرة وعندما قاموا بتفتيش  وأضافت المصادر إن مصافي عدن كانت قد اكتشفت وجود فاقد 

 .ممر األنبوب وجدوا تلك الفتحة وقاموا بإبالغ الشرطة

المصادر أضافت أيضاً أن قائد شرطة الشعب قام بالتحري وأحضر شيول لدفن الحفرة ووقف التهريب، بينما  

تم إلقاء القبض عليه   وصل صاحب الحوش التابع للربيعي وكان معه طقم عسكري تابع للربيعي وحينها

واقتياده إلى الشرطة غير أن الشخص المضبوط قام باالتصال بكتيبته التابعة للربيعي والتي أرسلت مدرعة  

وعدد من األطقم وقامت بتطويق مقر شرطة الشعب وإغالق الشارع الرئيسي لمدينة الشعب قرب مركز  

 .الشرطة وهناك وقعت االشتباكات بين الطرفين

أضافت أن قوات الربيعي أصابت مواطناً من الباعة المتجولين إضافة لألضرار التي لحقت بسيارات  المصادر 

 .المواطنين في الشارع الذي وقعت به االشتباكات

وانتهت االشتباكات بقيام قوات الحزام األمني بإجبار الشرطة على اإلفراج عن الشخص الذي كان ينهب الديزل  

لم يقم احد بإسعافه أو التكفل بعالجه، إضافة لقيام قوات الحزام األمني باالعتداء  فيما الشخص المصاب المدني 

والضرب بأعقاب البنادق على قائد شرطة الشعب وهو شخص كبير في السن حيث أدت الضربات إلى إصابة  

 .بليغة في رأسه أحدثت فتحة بعد أن تم ضربه بالبنادق

 

 

 

 

 

 

الوديعة التي وعدته بها السعودية العليمي يعرتف بكذبة    

وافقت أمريكا وبريطانيا السماح لرشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الذي شكلته السعودية مطلع أبريل  

مليون دوالر من حقوق السحب الخاصة في البنك الدولي 300الماضي، لسحب مبلغ  . 

األمر الذي يكشف إفالس حكومة العليمي وعدم قدرتها على تأمين العملة الصعبة بسبب الفساد المستشري في  

مفاصل سلطة التحالف السعودي اإلماراتي التي ظلت تنهب إيرادات مبيعات النفط الخام اليمني منذ منتصف  

لع أاكتوبر الماضيحتى وقت إيقاف أنصار هللا “الحوثيين” نهب النفط الخام مط 2016العام  . 

مليون دوالر من حقوق السحب الخاصة من البنك الدولي وهو ما يعادل نصف   300وسحب العليمي مبلغ 

المبلغ المتبقي من حساب اليمن في البنك الدولي، األمر الذي يعد استنزافاً للعملة الصعبة ويهدد بكارثة  

ة لها بعد وقف تصدير النفط الخام من اليمناقتصادية خاصة مع وقف السعودية تمويل الحكومة الموالي  . 

من إيرادات النفط الخام اليمني على مسؤولي الحكومة التابعة لها فيما بقية    %20وكانت السعودية تنفق 

 .اإليرادات تورد لخزينة البنك األهلي السعودي حيث تستخدمها الرياض لتمويل حربها في اليمن

الخاصة من البنك الدولي يكشف أن الوديعة التي وعدته بها الرياض  لجوء العليمي للسحب من حقوق السحب  

 .في أبريل الماضي عقب تعيينه رئيساً لمجلس القيادة كانت مجرد كذبة

مليار دوالر قرابة الثمانية أشهر وحتى اللحظة   3ومر على وعود الرياض للعليمي بمنحه وديعة مالية بمبلغ  

ً لم تدفع الرياض أو اإلمارات دوالراً    واحداً كما وعدت سابقا

سرق الديزل من املصايف.. الكشف عن أسباب اشتباكات عدن  
ة بني احلزام األمني والشرط   

 

أبني .. تفاصيل تفجري استهدف  
 قيادات عسكرية يف اإلنتقايل باحملفد 
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رفضت قوات الحزام األمني التي يقودها عبداللطيف السيد  

في محافظة أبين تسليم تفتيش أرادت قوات العمالقة  

 .السيطرة عليها بالقوة

اللواء األول مهام عمالقة  وقالت مصادر إن قوات من 

حاولت السيطرة على نقطة التفتيش التابعة للحزام األمني  

 .التابع لالنتقالي في جعار بمنطقة حسان

وأدى رفض قوات السيد تسليم النقطة األمنية للعمالقة إلى  

 .توتر الوضع بين الطرفين

ويحاول كل فصيل عسكري تابع للتحالف العسكري  

ض سيطرته على أكبر قدر ممكن من السعودي اإلماراتي فر

المناطق قبيل أي توافقات سياسية بين األطراف التابعة  

للتحالف والتي ستدخل بتوافق شامل مع صنعاء بحسب  

 .تسريبات نقلتها مصادر خاصة للجنوب اليوم

 

 

 

 

 

 

اختطاف فتاة يافعة وقتلها  
 وتقطيع جثتها في عدن

عاماً على يد أحد  14قتلت فتاة يافعة تبلغ من العمر 

 .جيرانها في مدينة عدن مساء اليوم الخميس

وقال مصدر في أمن عدن أن فتاة بحي الشولة تدعى )مها( 

تم اختطافها صباح اليوم من قبل أحد جيرانها، وظلت  

األسرة تبحث عن الفتاة طوال اليوم وشك جيران أسرة  

 .الفتاة في أن شاباً من الجيران هو من قام باختطافها 

أضاف المصدر أن المواطنين أصروا على دخول البيت  و

لتفتيشه وهناك وجدوا الفتاة فعالً وقد تم قتلها وتقطيع  

 .جثتها إلى أوصال

وتم تسليم القاتل ألمن عدن، وحسب المصدر األمني فإن  

 .الشرطة ستباشر التحقيق في هذه الجريمة

وتنتشر بشكل كبير في المدن الجنوبية الخاضعة لسيطرة  

تحالف الجريمة األخالقية واالختطافات واالغتياالت والقتل ال

والسطو المسلح بسبب االنتشار الكبير للفصائل المسلحة 

التابعة للتحالف واالنفالت األمني الذي أصبح سمة دائمة في  

2015الجنوب منذ العام  . 

 

  

 

 رشيد الحداد  

تمّكنت اإلمارات من نْقل معركة السيطرة والنفوذ المحتدمة منذ أشهر بين الجماعات الُموالية لها من جهة،  

وحزب »اإلصالح« من جهة أخرى، من محافظتَي شبوة وحضرموت شرقي اليمن إلى معقل الحزب في مدينة  

جّراء احتجاز السعودية عضو »المجلس الرئاسي«  مأرب، ُمستِغلّةً الفراغ السياسي الذي تعيشه هذه األخيرة 

ومحافظ مأرب المحسوب على »اإلصالح«، سلطان العرادة، في الرياض، منذ منتصف الشهر الماضي. ولعب  

تدهور عالقة الحزب بقبائل عبيدة، أيضاً، دوراً مهّماً في نجاح المساعي اإلماراتية، خصوصاً وأن هذه القبائل  

متعددة مع ميليشيات »اإلصالح«، آخرها األسبوع الماضي بين عناصر »الكتيبة  خاضت مواجهات مسلّحة 

حرس رئاسي« التابعة للحزب، وبين قبائل الدماشقة في وادي عبيدة، على خلفية رفض القبيلة   –الخامسة 

 .«استقطاع أراضيها لصالح إنشاء معسكرات خاصة بـ»اإلصالح

ير مسبوقة في مدينة مأرب، في وقت دفعت فيه الفصائل  وأعلن الحزب، السبت الماضي، حالة طوارئ غ 

الموالية لإلمارات بتعزيزات عسكرية إلى تخوم المناطق الشرقية للمحافظة النفطية، وهو ما أثار مخاوف من  

انفجار الوضع بالقرب من حقول النفط في منطقة صافر، التي عّزز »اإلصالح« تواجده العسكري فيها مطلع  

وبالتوازي مع ذلك، دعت قيادات رفيعة في الحزب، سّكان مدينة مأرب، إلى اّدخار المزيد   األسبوع الجاري.

من المؤن الغذائية وخْزن المياه في المنازل استعداداً لمعركة فاصلة. وبحسب مصادر محلّية تحّدثت إلى  

اضية، حواجز ترابية  »األخبار«، فإن وحدات من قّوات األمن الخاصة التابعة للحزب نصبت، خالل األيام الم

 .في منافذ المدينة الواقعة باتّجاه وادي عبيدة، وعّززت دفاعاتها استعداداً لحرب شوارع محتَملة

 ً  قّدم ُمحافظ مأرب استقالته من »الرئاسي« احتجاجاً على تحّركات الجماعات المدعومة إماراتيا

ض عدد من القيادات العسكر ية الموالية لـ»اإلخوان« لتصفيات جسدية  وجاءت تلك الترتيبات في أعقاب تعرُّ

ر المواجهات بين »اإلصالح« وخصومه في   داخل مأرب على أيدي مجهولين األسبوع الفائت، إضافة إلى تطوُّ

وادي عبيدة، وصوالً إلى اختراق معسكرات خاضعة لسيطرة الحزب في مأرب وتفجير مخازن أسلحة ضخمة  

»األخبار«، بتعّرض مدينة مأرب وضواحيها، مساء الثالثاء، لسلسلة   تابعة له. أيضاً، أفادت مصادر قبلية،

انفجارات استهدفت عربات عسكرية تابعة لـ»اإلصالح« في أطراف المدينة ووادي عبيدة ومنطقة الحصون،  

 .كما ُسّجل انفجار سيّارة مفّخخة داخل مركز المحافظة

وإضعافه، يُشرف عليه ضبّاط إماراتيون في غرفة  ويضع »اإلصالح« كّل ما تَقّدم في إطار مخّطط إلنهاكه 

العمليات القائمة في منشأة بلحاف في شبوة، تمهيداً لإلطاحة به في معقله األساسي، وانتزاع قرار مأرب  

العسكري واألمني منه. ووفقاً لمصادر سياسية مّطلعة تحّدثت إلى »األخبار«، فإن ُمحافظ مأرب قّدم استقالته  

اسي« احتجاجاً على التحّركات العسكرية التي يقودها عضو المجلس الموالي لإلمارات،  من »المجلس الرئ

طارق صالح، وسط صمت بقيّة األعضاء. وأفادت المصادر برْفض السعودية استقالة العرادة حرصاً منها على  

لة قوبلت  عدم انهيار »الرئاسي«، خاصة وأن هناك عدداً من أعضائه سبق لهم أن قّدموا استقاالت مماث

 .برفض سعودي

 

 

 

 

 

 

 

 

 اشتباكات بينية.. إعطاب سيارات مواطنني برصاص قوات احلزام األمني بعدن  
أعطبت سيارات عدد من المواطنين في مدينة عدن إثر اشتباكات وقعت ما بين قوات الحزام األمني من جهة  

 .وقوات األمن التابعة لمركز شرطة الشعب

الحزام األمني وشرطة مدينة الشعب فيما بينهم اليوم وتطايرت رصاصات الطرفين لتصيب وتعطب عدد  وتقاتل  

 .من سيارات المواطنين في منطقة االشتباكات التي وقعت بمنطقة الكيبل

وقالت مصادر إعالمية إن االشتباكات وقعت بعد خالفات نشبت بين الطرفين بعد مداهمة تعرض لها حوش  

الديزل المهربيستخدم لبيع  . 

الصراع اإلماراتي »اإلخواني«: أبو ظبي تنقل املعركة إىل  
 مأرب 

 

توتر بني العمالقة واالنتقايل يف أبني..  
 سباق على املكاسب قبيل أي مفاوضات 
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أصبحت مظاهر االنفالت األمني في المناطق الجنوبية شيئاً  

اعتيادياً، حيث اعتاد المواطنون على سماح الرصاص بشكل 

يومي والتفجيرات واالغتياالت وحوادث السرقة والسطو 

والتقطعات على المسافرين وغيرها من مظاهر  المسلح 

 .االنفالت األمني التي تعيشها المحافظات الجنوبية

وتوسع االنفالت األمني والعبث بالسالح ليصل إلى مالعب  

كرة القدم، ففي محافظة الضالع، في المناطق الخاضعة  

لسيطرة التحالف انتهت يوم أمس مباراة كرة قدم بإطالق  

لصوتية بشكل كثيف ما أدى لهلع السكان  النار والقنابل ا 

 .المحيطين بالساحة التي أقيمت فيها المباراة 

ونشرت وسائل إعالم أنه تم استخدام القنابل الصوتية  

واألسلحة المتوسطة خالل المباراة النهائية لدوري أبو  

اليمامة اليافعي والتي أقيمت بين فريقي المصنعة واقد  

خير، حيث انتهت المباراة  وغول سبولة وانتهت بفوز األ

بإطالق المشجعين األعيرة النارية بشكل كثيف كما قام  

 .البعض بإطالق قنابل صوتية أدت لفزع األهالي في المنطقة

 

 

 

فتاة سقطرية بعد أشهر من  25عودة 
 دورة أمنية استخباراتية في اإلمارات 

فتاة إلى جزيرة سقطرى من اإلمارات بعد أن تلقين  25عادت 

 . دورة أمنية ومخابراتية

مطلعة ، إن الفتيات خضعن لدورات أمنية مكثفة    وقالت مصادر

في أبوظبي منذ مطلع سبتمبر الماضي، بعد اختيارهن بعناية من 

قبل “مؤسسة خليفة” ذراع المخابرات اإلماراتية في سقطرى  

 .خالل أغسطس الماضي

استقطاب الفتيات  وأوضحت المصادر أن اإلمارات عملت على 

عام”، خالل الثالث السنوات الماضية،   22ـ  15بين سن” 

وإقناع أهاليهن الذين يتحصلون على المساعدات المالية 

والغذائية عبر “مؤسسة خليفة” بأن الفتيات سيكون لهن  

 .مستقبل بالجزيرة سيكون لهن مرتبات ثابتة بالدرهم اإلماراتي

ولى من فتيات سقطرى في العام وكانت اإلمارات جندت الدفعة األ 

م، وتلقين تدريبات ودورات أمنية على إيدي ضباط  2019

 .إماراتيين وأجانب يعتقد بينهم أمريكيين وإسرائيليين

وتواصل اإلمارات أنشطتها بطمس الهوية اليمنية في جزيرة 

سقطرى، وتدمير البيئة الطبيعية والبحرية النادرة، بإنشاء قاعدة 

مع البحرية اإلسرائيلية ومراكز للرقابة عسكرية مشتركة  

واالستطالع البحري في عدد من مناطق الجزيرة منذ العام  

م2020 . 

وأنشأت اإلمارات مؤخرا مدرج للطيران العسكري في جزيرة  

 6عبدالكوري بعد تهجيرها لسكان الجزيرة التي تتواجد فيها 

 .قطاعات نفطية

 

  

 

تدهورت العالقة بين المجلس االنتقالي الجنوبي وطارق عفاش وكالهما تابعان لإلمارات إلى مستويات غير  

وإضعافه سياسياً  االنتقالي   مسبوقة مؤخرا، على خلفية مشاركة طارق عفاش ومكتبة السياسي في تفكيك 

وعسكرياً ، فطارق عفاش الذي احتضنه االنتقالي قبل سنوات أصبح يطمح للعودة إلى مدينة عدن على أنقاض  

 . االنتقالي وكبديل له

االنتقالي،    تحركات طارق عفاش وتأمرة على االنتقالي أثار ردود أفعال جنوبية واسعة ، إذ اتهم قيادي في

قواته  بقيادة حملة ضد العناصر الموالية له فيالخميس، طارق صالح   . 

ونقلت وسائل إعالمية جنوبية عن الصحفي في اإلنتقالي، عادل المدوري، أن مجندين في صفوف قوات  

من أبناء المحافظات الجنوبية قالوا إن طارق وجه بدورات ومحاضرات مكثفة وصفها    بالساحل الغربي   طارق

الوضع بالخطير وانه يعكس مخطط طارق لالنقضاض على    المدوري  ووصفعلى االنتقالي.  بالتحريضية

 .الجنوب

يأتي ذلك في إطار استحواذ طارق عفاش على الدعم اإلماراتي على حساب االنتقالي وقيامة باستخدام المال  

االنتقالي الختراق االنتقالي في عدد من المحافظات الجنوبية مستغالً تدهور األوضاع المعيشية وتراجع شعبية  

. 

ووفقا لمصادر جنوبية فإن طارق عفاش لجأ إلى شراء الوالءات في أوساط قيادات جنوبية اجتماعية وسياسية  

وتمكنت من إستقطاب األالف،    في المحافظات الجنوبية،  وعسكرية ، يضاف إلى قيام عفاش بفتح باب التجنيد 

قة التي يعاني أولئك بعد وقف التحالف مستحقاتهم  نتيجة الفا   بما فيهم مقاتلين محسوبين على االنتقالي

 .المالية

وفي الوقت الذي يعزز طارق رد عفاش من قبضته العسكرية على مدينة عدن ، مستغالً منصبة كعضواً في  

المجلس الرئاسي ، يقف وراء تمويل كيانات جديدة مناهضة االنتقالي ويعمل على إحداث انشقاق في أوساط  

 . المجلس الجنوبي

لتشكيل “مجلس انقاذ” في المدينة التي تعد ابرز   مصادر محلية قالت إن هناك ترتيبات تجري في مدينة عدن

استمرار حملة تفكيك االنتقالي التي يشارك فيها طارق عفاش بفعالية ،    االنتقالي، ويتزامن ذلك مع  معاقل

ت عدنية وشخصيات بارزة في المدينة  وتفيد وسائل إعالمية صادرة من عدن ، بوجود اتصاالت بين قيادا 

يهدف الستعادة حقوق المدينة وأبنائها من القيادات    لتشكيل المجلس الجديد ، مشيراً إلى أن تشكيل المجلس

في إشارة واضحة لسلطة االنتقالي  التي تمرغت بالفساد . 

سواء على مستوى    تقاليولم يعرف الطرف الذي يدعم التكتل الجديد الذي يأتي في وقت عصيب يمر به االن

أو الحرب التي يشنها خصومه لإلجهاز عليه   تفكيك ميليشياته العسكرية . 

 

 

 

 

 اإلنتقايل يتهم السعودية بدعم القاعدة بشكل مباشر يف أبني 
الموالي لإلمارات، الخميس، السعودية بدعم الجماعات اإلرهابية بشكل مباشر في أبين  اإلنتقالي  اتهماعتبر  . 

“البوابة “، إن عودة نشاط تنظيم القاعدة في    وقالت قناة “عدن المستقلة” الناطقة بإسم اإلنتقالي في تقرير

لتنظيم اإلرهابيمحافظة أبين، جاء بعد إرسال السعودية أسلحة جديدة لإلصالح والذي بدوره سلمها ل . 

التقرير أن الرياض تسعى لضم عناصر القاعدة ضمن وحدات قوات الرئاسي خالل عملية الدمج التي    وذكر

 .تشرف عليها لجنة الهيكلة العسكرية واألمنية المكلفة من التحالف

عد أسبوع  وتكشف هذه األحداث وهم عملية سهام الشرق التي أطلقها االنتقالي الشهر الماضي، حيث أعلن ب

 .من انطالقها القضاء على الجماعات اإلرهابية وهو لم يحدث حيث زاد عناصر تنظيم القاعدة في المحافظة

 ..ويتهم أبناء أبين السعودية بضم تلك الجماعات اإلرهابية في قوة جديدة ومنحها غطاء للبقاء في المحافظة

.. االنتقايل    ى طارق عفاش ينقلب على رفاقه القدام
 يواجه نريان صديقة 

 

فوضى االنفالت األمني تصل إىل  
 املالعب الكروية جنوب اليمن 
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أكدت مصادر متطابقة وصول تعزيزات عسكرية تابعة  

لطارق صالح إلى منطقة طور الباحة الواقعة جنوب محافظة 

 .لحج وبوابة الدخول إلى عدن

وحدات عسكرية قدمت من المخا  وقالت المصادر إن 

 .بالساحل الغربي ووصلت اليوم األربعاء إلى طور الباحة

ومن المتوقع أن تلتحق هذه القوات بالقوات التابعة لطارق  

والتي ينتمي منتسبوها لمحافظات جنوبية وسبق أن دخلت 

 .عدن على فترات متقطعة خالل األسابيع القليلة الماضية

محتمل للتوتر في لحج خاصة بعد يأتي ذلك في ظل تصاعد 

 .بدء اإلصالح بتحشيد مقاتليه والقبائل الموالية له هناك

وتعتبر قوات اإلصالح في لحج هي ذاتها القوات المنتسبة  

للمنطقة العسكرية الرابعة التي يقع مقرها في عدن والتي  

يدين منتسبوها بالوالء لإلصالح خاصة قوات اللواء الرابع 

نفذت انتشاراً عسكرياً في منطقتي  والتي سبق وأن 

 .المضاربة ورأس العارة جنوب لحج

 

 

 

 

 

عشرات التجار يهددون بوقف  
 االستيراد عبر ميناء عدن 

التي طالت التجار المستوردة عبر   بعد أن زادت اإلنتهاكات 

ن صنعاء وعدن ، أكدت ميناء عدن وفي الطرقات الرابطة بي 

مصادر مالحية في ميناء عدن، األربعاء، أن عدداً من  

التجار ورجال األعمال ينوون مغادرة الميناء، وإيقاف  

االستيراد عبره ، وقالت المصادر إن عدد كبير من التجار  

تهم بسبب التعقيدات المالحية وتعدد  نقلوا حاوياتهم وتجار

مسميات الرسوم والجبايات الباهظة التي تفرضها الفصائل  

الحاكمة عسكرياً لعدن ولحج وهو ما تسبب بارتفاع تكلفة  

الواردات وانعكس على أسعارها في السوق وافقدها القدرة  

 .“ على منافسة منتجات منافسه لها في السوق 

كبيرة في ميناء عدن نتيجة تأخر ويشكو التجار من تعقيدات 

السفن لفترات طويلة والتعامل العنصري مع تجار صنعاء 

يضاف إلى اتاوات تدفع بطرق غير رسمية داخل ميناء  

الحاويات وعلى إمتداد الطرقات الرابطة بين صنعاء وعدن  

وتعز ، يضاف إلى إيقاف نقل البضائع التي يتم استيرادها  

صائل مسلحة في تلك الطرقاتعبر ميناء عدن ، من قبل ف   . 

 

  

 

 .قالت مصادر مطلعة في عدن إنه جرى يوم أمس تفريغ حاويات من ميناء الحاويات بعدن بشكل سري

وقالت المصادر إن قوات االنتقالي قامت بإخراج كل العاملين داخل الميناء وإخالئه تماماً وأن قوات سعودية  

الميناء لم تخرج وذلك قبيل إنزال عدد من الحاويات المجهولة إلى الميناءأيضاً كانت موجودة داخل  . 

وفيما تناقل ناشطون بمواقع التواصل االجتماعي أن إخالء الميناء من العمال قبيل تنزيل الحاويات وتفريغها  

إن التحالف يقوم  يشير إلى أن ما تم إفراغه في الميناء هي كميات من األسلحة التابعة للتحالف، قالت المصادر  

 .بإدخال األسلحة إلى الميناء بدون أن يتم إفراغه من العمال كما حدث هذه المرة

ورجحت المصادر أن تكون الحاويات التي تم إنزالها تحتوي على كميات جديدة من العملة المحلية، مشيرة إنه  

عندما تكون هذه الحاويات تحتوي لم يحدث أن يتم إفراغ الميناء من العمال عند إنزال حاويات مجهولة إال 

على أموال تمت طباعتها، الفتة إلى أن احتمال قيام حكومة العليمي بطباعة كمية جديدة من العملة المحلية أمر  

مرجح جداً خاصة مع عدم قدرة الحكومة على استئناف تصدير النفط والذي بسبب توقفه أوقفت السعودية  

لتالي فإنه لم يعد أمام هذه الحكومة سوى اللجوء لطباعة عملة محلية  تمويلها لحكومة العليمي ومعين، وبا

بدون غطاء نقدي لتغطية عجزها المالي لكن الخطير في األمر أن ذلك سيصيب قيمة العملة المحلية بالمزيد  

 .من االنهيار والتراجع في قيمتها الشرائية

يمني بمناطق سيطرة التحالف النخفاضه من  وكانت مصادر اقتصادية في عدن قد توقعت أن يعاود اللاير ال

لاير للدوالر الواحد  2000جديد وأن التوقعات تشير إلى أنه قد يصل في غضون عام واحد إلى  . 

 

 

 

 

 

 

 

احلوثيون يكشفون بالوثائق حجم النفط املنهوب من حضرموت وشبوة  
 شهريا  

“الحوثيين” حجم النفط الذي كان يتم نهبه من اليمن من حقول النفط  كشفت قناة المسيرة التابعة ألنصار هللا 

 .في حضرموت وشبوة شهرياً بموجب وثائق رسمية صادرة عن حكومة معين عبدالملك ونشرتها القناة اليوم

يأتي ذلك بعد نحو شهر ونصف من قرار حكومة صنعاء وقف نهب النفط اليمني والذي تذهب إيراداته لخزينة  

لجنة خاصة يرأسها السفير السعودي لدى اليمن   %20هلي السعودي ويتحكم بالصرف منها بما نسبته البنك األ

 .محمد آل جابر

وتكشف الوثائق وهي عبارة عن محاضر ومناقصات بين اللجنة العليا لتسويق النفط الخام بحكومة معين  

ط الخام من حقول المسيلة بحضرموت  والشركات األجنبية المشترية للنفط، أن حجم اإلنتاج الشهري من النف

ً  2تتجاوز  مليون برميل شهريا . 

ألف برميل   600كما كشفت الوثائق أن حجم اإلنتاج النفطي من حقول شبوة وآبار صافر في مأرب تبلغ  

 ً  .شهريا

األساسية  كل هذه الكمية من اإلنتاج الشهري وال يزال المواطن في المحافظات الجنوبية يفتقر ألبسط الخدمات  

 .من كهرباء وخدمات عامة

 

تساؤالت بعد تفريغ حاويات جمهولة مبيناء عدن: هل قامت  
 حكومة العليمي بطباعة عملة حملية 

 

تعزيزات عسكرية لطارق صاحل تصل طور  
 الباحة مشال عدن 
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قرار   رفضهم  جدد رجال أعمال ومستثمرون في بيانا هاما 

م والذي يقضي بسحب 2021لعام   29مجلس الوزراء رقم 

والغاء المشاريع االستثمارية  أراضي المنطقة الحرة عدن 

 .فيها

وأكد بيان رجال األعمال والمستثمرين أن القرار يستهدف  

رؤوس األموال المحلية واإلقليمية وسيتسبب بخسائر كبرى 

لالقتصاد الوطني في وقت البلد بحاجة ماسة الستقطاب  

 .االستثمارات وخلق بيئة مناسبة لالستثمار

القرار غير مدروس يعيد إلى األذهان  واعتبر البيان هذا  

قانون التأميم مبدين استغرابهم من تصريحات وزير النقل  

عبدالسالم حميد عبر قناة عدن المستقلة التي وصفوها  

بالخطيرة وال تخدم الحركة التجارية في البالد حيث وأنها  

 .لألسف صادرة عن رجل مسؤول وذو منصب حساس

رون في بيانهم مناشدة  وطالب رجال األعمال والمستثم

عاجلة إلى رئيس المجلس الرئاسي بإلغاء القرار الجائر  

الذي يعيق االستثمار مطالبين بضرورة المحافظة على  

المنطقة الحرة وقانونها بكل ما يمتلكه من حوافز وامتيازات 

 .استثمارية جاذبة

 

 

 

 

 

 

باتيس يكشف عن ضغوط دولية  
االنتقالي لحل قوات   

قيادي في حزب اإلصالح ، االنتقالي بإغراق عدن في  اتهم 

 . الفوضى

وقال صالح باتيس في منشور على )فيس بوك(: ” بعض  

القوات المنفلتة في عدن بعد عبثها لسنوات أوصلت عدن  

الى وضع كارثي واليوم عندما تزايدت الضغوطات الشعبية  

تسريحها والدولية لعمل حلول عاجلة وضبط تلك القوات أو 

نسمع أصواتاً غريبة تنادي بنقلها الى حضرموت  

والمحافظات الشرقية تحت مبرر التحرير وقمع الحضارم  

 .“ مرة أخرى والحاقهم بالجنوب 

وتحشد قوات االنتقالي قواتها في حضرموت تمهيدا  

لمهاجمة قيادة المنطقة العسكرية األولى الخاضعة  

ي حضرموت  للسيطرة عليها ومديريات واد  لإلصالح

  والهضبة النفطية

 

 

 

  

 

تسبب مسؤول كبير موالي للتحالف السعودي اإلماراتي، لم يتم الكشف عن هويته، بحرمان حضرموت من  

المسؤول على عدم تخصيص نسبته  الحصول على محطة كهرباء غازية كان سيتم شراؤها لوال اعتراض هذا 

 .المقدرة بعشرة في المائة كعمولة

وكشف الصحفي فتحي بن لزرق رئيس تحرير عدن الغد والمسؤول اإلعالمي في مكتب رشاد العليمي، أنه  

وقبل عام من اآلن كان سيتم االتفاق على صفقة شراء محطة كهرباء غازية لتزويد حضرموت بالكهرباء، وأن  

انت معروضة للبيع بسعر بخس من قبل الشركة المالكة لها في سلطنة عمان حيث تعثرت  هذه المحطة ك

مليون دوالر فقط حيث تصل الطاقة   30مشاريع الشركة في السلطنة وقررت بيع المحطة الغازية بسعر 

ميجا وات أي أنها ستحقق اكتفاء ذاتي لحضرموت من الكهرباء لعقود طويلة 285اإلنتاجية للمحطة إلى  . 

بن لزرق قال إن مسؤوالً من العيار الثقيل في حضرموت أوقف الصفقة بعد أن رفضت الشركة المالكة للمحطة  

من هذه الصفقة %10مليون دوالر كعمولة   3منحه  . 

من قيمة المحطة، وبعد أن تم توريد قيمة   %10وكشف بن لزرق أن المشروع تعثر بعد أن كان قد تم دفع 

كزي في حضرموت، بعدها ضاع مبلغ العشرة بالمائة وضاع مبلغ قيمة المحطة المتبقي  المحطة إلى البنك المر

الذي كان في حساب مركزي حضرموت، والتي تم توريدها من العشرين بالمائة التي تمنحها السعودية   90%

 .للحكومة الموالية لها من إيرادات النفط الخام التي تذهب كلها للبنك األهلي السعودي

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلنتقايل يعلن اجلاهزية القصوى ويكشف عن تصعيد جديد ضد قواته يف  
 عدن 

أعلنت قوات اإلنتقالي الموالية لإلمارات جاهزيتها لمعارك قادمة مع اإلصالح والسعودية بالتزامن مع استمرار  

 .التعزيزات العسكرية للسعودية إلى عدن 

بأن القوات المسلحة الجنوبية في أعلى مستويات الجاهزية   وأكد متحدث قوات االنتقالي ، المقدم محمد النقيب 

 .واإلستعداد لتحرير كافة تراب الجنوب، حسب وصفه

وقال النقيب إن االستعداد القتالي للقوات المسلحة الجنوبية ليس اإلستعداد الدفاعي الرادع وحسب ، بل لكل  

راب الجنوب ولن تكون إال معركة الحسم والخالص  االحتماالت بما فيها المعركة الشاملة للتحرير الكامل لكل ت

 .النهائي، في إشارة إلى معركة قادمة في مدينة عدن معقل اإلنتقالي التي تشهد تحشيدات كبيرة للسعودية

وفي السياق وصلت شحنة أسلحة وعتاد سعودية إلى عدن ، وسط توتر في المدينة، عقب تسليم القوات  

المصادر فإن سفينة عسكرية سعودية أفرغت مدرعات     اش. وبحسبالسعودية أجزاء منها لطارق عف

 .وعربات في ميناء المعال وسط انتشار واسع للقوات السعودية في الميناء ومحيطه

وأوضحت المصادر أن العسكريين السعوديين منعوا عمال الرصيف من االقتراب من حاويات محملة باألسلحة  

ن السفينةوالذخائر أثناء إنزالها من على مت  . 

 

صفقة فساد أضاعت على حضرموت فرصة تشغيل الكهرباء  
 مبحطة غازية 

 

رجال أعمال ومستثمرون جيددون رفضهم قرار  
حكومة معني بسحب أراضي املنطقة احلرة  

 بعدن 
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االنتقالي    الثالثاء،   طالب معين عبدالملك ، رئيس الحكومة،

 ً  .بتسليم عدن رسميا

وعاود معين خالل اللقاء االستثنائي لمجلس الوزراء في  

تحصيل كافة    من االنتقالي ضرورة مطالبته  عدن

القانونية والنظامية للدولة في عدن في اتهام جديد    اإليرادات

 .لالنتقالي في المدينة بنهبها

االنتقالي باتخاذ االجراءات لالرتقاء بخدمة     وطالب معين

 .المواطنين وتأمين احتياجاتهم 

ل وتتصاعد الخالفات بين المجلس الرئاسي واالنتفالي ، في ظ

 .مطالبات األخير إقالة العليمي ومعين عبد الملك

 

 

 

 

وقفات احتجاجية طالبية في 
 شبوة على واقعة اختطاف طالب

نظم طالب ثانوية الشهيد جسار بمديرية الروضة في محافظة 

االثنين، وقفة تضامنية مع زميلهم المختطف حمير باحكر   شبوة

مجموعة مسلحة من  الذي تم اختطافة يوم أمس األحد من قبل 

 .امام حرم المدرسة

وطالب الطالب ومعلموهم إدارة التربية والتعليم بالمحافظة بحث  

الجهات العليا على سرعة التحرك لتحرير زميلهم الذي اليزال 

 .مختطفا حتى اللحظة

كما دعا أبناء مديرية الروضة إلى عصيان عام يشل مدارس  

بة الخاطفينالمديرية حتى يتم إطالق الطالب و محاس . 

وقفات تضامنية مع   ونظمت معظم مدارس مديرية الروضة

الطالب حمير، في وقت توقف فيه العمل بمعظم المدارس في  

 .المديرية

اإلنتقايل يشن محلة اعتقاالت حتسبا  ألي  
 انتفاضة يف عدن 

شنت فصائل المجلس اإلنتقالي، الثالثاء، حملة اعتقاالت  

مدينة عدن ومداهمات واسعة في  . 

وقالت مصادر محلية إن أفراد من الحزام األمني التابعة لإلنتقالي  

اقتحمت عشرات المنازل في الشيخ عثمان، واعتقلت عدد من  

 .األشخاص بتهمة اإلعداد إلنتفاضة مرتقبة في المدينة

وكانت قد انتشرت شعارات وملصقات على كافة أزقة وجدران  

سلطة اإلنتقالي، في ظل  شوارع عدن، تدعو لإلنتفاضة على

لإلطاحة بالمجلس   تحركات سعودية  . 

 

 

سياسيا كشف فيه عن اتصاالت المخالفين داخليا   أصدر المجلس األعلى للحراك الثوري لتحرير واستقالل الجنوب بيانا
االنتقالي الجنوبي من وخارجيا ومنها التواصل ببعض قيادات المجلس االنتقالي العليا ومحافظ عدن أمين عام المجلس 

 . خالل عالقة االخ عبدالرؤوف السقاف وكيل مساعد محافظة عدن لشئون الشباب

وأكد البيان أن غرفة العمليات تأكدت بتلقي المنشقين مبلغ مائتين مليون لاير من السلطة المحلية بعدن بهدف خطف 
الوطني المستقل والحرالمجلس األعلى للحراك الثوري ومصادرة قراره السياسي   . 

كما أدان البيان الموقف غير المسؤول الذي أقدمت عليه االستخبارات العسكرية بمحافظة حضرموت من خالل منعها  
اليوم الثالثاء االجتماع التنظيمي لمركز مجلس الحراك الثوري بمنطقة فوه بمدينة المكال في قاعة فندق الشاطئ ما أدى 

لس األرض لعقد اجتماعهم في العراء تنفبذا للخطة التنظيمية لمجلس الحراك الثوري بمحافظة  إلى افتراش قيادات المج
 . حضرموت

  :نص البيان
 يا شعب الجنوب الحر 

 أيها القيادات المناضلة والشريفة في المجلس األعلى للحراك الثوري 
ات المريبة التي عقدها بشكل منفرد بعض  لقد تابعت رئاسة المجلس األعلى للحراك الثوري منذ اللحظات األولى اللقاء

المنشقين عن المجلس في القاهرة وعدن مع اطراف تستهدف الوحدة الوطنية الجنوبية من خالل تفكيك الحراك  
 . الجنوبي

وفي ضوء ذلك تشكلت غرفة عمليات خاصة لرئاسة المجلس لمتابعة مايجري وُكلفت بالتواصل بكل المخالفين لالئحة  
سي الذين عقدوا لقاءات واجتماعات مشبوهة ونصحت بالتوقف عن السير نحو محاولة تدمير المجلس  النظام األسا

الثوري وشرعيته التنظيمية وإلحاق الضرر بالقضية الجنوبية والحراك الجنوبي غير أن ماتم تبييته كان قد صار أمرا 
 . واجبا بالنسبة لهم للمضي فيه وفق ما يتلقوه من أوامر

العمليات سير اتصاالتهم الداخلية والخارجية ومنها التواصل ببعض قيادات المجلس االنتقالي العليا   وتابعت غرفة
ومحافظ عدن امين عام المجلس االنتقالي الجنوبي من خالل عالقة االخ عبدالرؤوف السقاف وكيل مساعد محافظة 

 . عدن لشئون الشباب

مائتين مليون لاير من السلطة المحلية بعدن بهدف خطف المجلس وتأكد قطعا لغرفة العمليات تلقي المنشقين مبلغ 
 . األعلى للحراك الثوري ومصادرة قراره السياسي الوطني المستقل والحر

ونبهت غرفة العمليات المنشقين عن سوء دابر عملهم غير أنهم مضوا في ترتيبات اجتماعات هزيلة انتهت عصر اليوم  
 .بملهاة

الحضور بما أسموه بالمؤتمر االستثنائي واالجتماع السابق امس حضور وكالء محافظة عدن لقد ثبت اليوم من خالل 
وعلى سبيل المثال رشاد شائع وموظفي المؤسسات الحكومية ومكتب دايون محافظة عدن على سبيل المثال رندا  

انضوت في المجلس عكبور وعوض الحامد وأسامه الشرمي فضال عن قيادات المجلس االنتقالي الجنوبي وقيادات 
االنتقالي مؤخرا من جماعة باعوم ومنهم محمد النخعي وقيادات قليلة سابقة بالمجلس الثوري قدمت استقاالتها ألسباب 

 . مختلفة فضال عن حشد األطفال والعسكر كما كشفت الصور ذلك

ت وأعضاء الرئاسة الشرفاء إن غرفة العمليات وهي تتابع مجريات كل ذلك تلقت من رؤساء مجالس الثوري بالمحافظا
إفادات مؤكدة عن محاوالت اغراءهم بامتيازات كبيرة لالنشقاق عن المجلس منها مرتبات شهرية بدءا من شهر  

ديسمبر يصرف من المجلس االنتقالي الجنوبي إلى جانب ترقياتهم في شتى المجاالت العسكرية واألمنية واإلدارية فضال  
 . عن دفع مبالغ فورية لهم

ابناء شعبنا االحرار  يا  

 ياقيادات المجلس الثوري الشرفاء
لقد أسدل اليوم ستار الفصل األخير من المسرحية الهزلية التي تبناها احمد حامد لملس محافظ عدن مستغال امكانيات 

لس في  الجنوب في تدمير الحراك الجنوبي من خالل اإلعالن في بيان ما سمي بالمؤتمر االستثنائي للمنشقين عن المج
تشكيل جديد لهيئة رئاسية ال تمت بصلة للمجلس األعلى للحراك الثوري لتمرير المشروع الجديد المنضوي في مصادرة  

قرار الثوري المستقل واالتجاه نحو المجهول بعيدا عن القضية الجنوبية وبذلك فقد انكشفت األقنعة بوضوح في عز 
 . النهار

ألعلى مساء اليوم عقب تقرير غرفة العمليات برؤساء مجالس الحراك الثوري  وازاء كل ذلك تواصلت رئاسة المجلس ا
بالمحافظات ورئاسات الجمعية الوطنية والرقابة التفتيش وبعد نقاشات مسؤولة أكدت على ثبات النهج بالمجلس واقرت  

 : مايلي

محاولتها ردع المخالفين وتتبع األحداث اوال : تقديم التقدير واالحترام للجنة غرفة العمليات على ما بذلته من جهود في 
 . بدقة متناهية

ثانيا : االعتزاز والتقدير برؤساء مجالس الحراك الثوري بالمحافظات ورئاسات الجمعية الوطنية والرقابة التفتيش  
 . ومواقفهم الحاسمة إلفشال محاولة شق المجلس ومصادرة قراره المستقل والحر

( ونفاذه في فصل كل من اإلخوة عبدالناصر شيخ وحسن اليزيدي   ٧س المجلس رقم ) ثالثا : التأكيد على قرار رئي
 ومحمد عبدالهادي وعبدالرؤوف السقاف وارسالن السقاف 

رابعا : الدعوة لكل المغرر بهم بأوهام الترقيات والمرتبات الشهرية بالتفكير مليا في المستقبل بين المبادئ وضمير  
ت الوهمية واعطاء المهلة لمراجعة أنفسهمالقضية الجنوبية واالمتيازا  . 

خامسا : االنتهاء من هذه المسرحية الهزيلة بخروج المجلس الثوري منتصرا لشرعيته التنظيمية بقيادة االستاذ فؤاد  
 .راشد رئيس المجلس

مجلس الثوري  سادسا : التأكيد على التزام المجلس الثوري بما جاء في مخرجات اللقاء بين رئيس المجلس األعلى لل
ورئيس الجمعية الوطنية للمجلس االنتقالي الجنوبي في القاهرة اللواء ركن احمد سعيد بن بريك من تفاهمات واتفاقات 
أولية إيجابية رغم حالة الغدر والطعن في الظهر الذي مارسه بعض قيادات المجلس االنتقالي عقب يوم واحد من ذلك 

منشقين عن الشرعية التنظيمية للمجلس الثورياللقاء من خالل دعم عدد بسيط من ال  . 

سابعا : يدين المجلس الثوري الموقف غير المسؤول الذي اقدمت عليه االستخبارات العسكرية بمحافظة حضرموت من 
خالل منعها اليوم الثالثاء االجتماع التنظيمي لمركز مجلس الحراك الثوري بمنطقة فوه بمدينة المكال في قاعة فندق  

اطئ ما أدى إلى افتراش قيادات المجلس األرض لعقد اجتماعهم في العراء تنفبذا للخطة التنظيمية لمجلس الحراك الش
 . الثوري بمحافظة حضرموت

ويعتبر المجلس هذه التصرفات وما يماثلها من اعتراض فعاليات الحراك الثزري في عدن استهداف ممنهج لكل فعاليات  
ة مكوناته ويدعو الى التوقف عن تلك الممارسات القمعية التي تعيدنا إلى ماض انتفض  الحراك الجنوبي السلمي بكاف 

 . الشعب الجنوبي عليه
 صادر عن المجلس األعلى للحراك الثوري لتحرير واستقالل الجنوب

 

 

تفاصيل شراء االنتقايل والء قيادات  احلراك الثوري يكشف  
 منشقة عنه 

 

صعد ضد االنتقايل  
ُ
حكومة معني ت

 وتطالبه بتحصيل إيرادات عدن 
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التقى رشاد العليمي بسفراء الدول دائمة العضوية بمجلس  

 .األمن وعدد من سفراء الدول األوروبية

وشكا العليمي للسفراء عدم قدرة الحكومة التابعة للتحالف على  

الموانئ النفطية حماية السفن التي تحمل الشحنات النفطية من 

نعاء من استمرار نهب  في الجنوب بعد منعها من قبل حكومة ص

النفط الخام اليمني في ظل استمرار توريد عائدات المبيعات إلى  

البنك األهلي السعودي وعدم التزام التحالف بتخصيص هذه  

العائدات لصرف مرتبات الموظفين في الجمهورية شماالً 

 ً  .وجنوبا

تلويح بقطع مرتبات من ال يزال يًصرف لهم من  وبدأ العليمي بال

الموظفين في مناطق سيطرة التحالف، بذريعة أن عدم تصدير 

النفط سيؤدي لتداعيات إنسانية قد تشمل عجز الحكومة عن 

دفع رواتب الموظفين والوفاء بالتزاماتها األساسية تجاه  

 .المواطنين 

 

 

 

 

 

 

االنتقالي أعجز من أن يهدد  
 العسكرية األولى

انتهت امس المهلة التي حددها المجلس االنتقالي الجنوبي  

 .لخروج قوات المنطقة العسكرية األولى من وادي حضرموت

وال تزال المنطقة العسكرية األولى في مناطق سيطرتها ومقرها 

 .في سيئون، ولم تخرج أو تتزحزح من مناطقها

االجتماعي بما فيهم حتى من  وذهب نشطاء بمواقع التواصل 

المجلس االنتقالي للسخرية من هذه المهلة التي حددها االنتقالي  

يوماً لخروج المنطقة العسكرية األولى من   30خالل 

 .حضرموت

انتقادات من داخل االنتقالي تصاعدت بسبب هذا التهديد الذي 

أسقط المزيد من هيبة المجلس االنتقالي الجنوبي وجعله محط  

سخرية من الشارع الجنوبي بكونه يطلق تهديدات ووعيد تلو 

من تهديداته نظراً لكونه  %10الوعيد ثم ال يستطيع تنفيذ حتى 

لم يحصل على الضوء األخضر ممن يمول االنتقالي ومن يأتمر 

 .بأمره

 

 

 

حيم العولقي،  سخر رئيس دائرة العالقات الخارجية في المجلس األعلى للحراك الثوري الجنوبي، عبدالر

 .مما أسماه “مزاعم االجتماع التنظيمي الثوري مع االنتقالي” والتي وصفها بالمسرحية الهزلية

وقال العولقي في تصريح صحفي إن هذه المسرحية فشلت قبل أن تستكمل فصولها، مشيراً إلى أن  

للعاصمة الروسية موسكو مع رئيس  المجلس ثابت برئاسة فؤاد راشد الذي يجري حالياً زيارة تاريخية 

 .مكون الحراك السلمي ياسين مكاوي

وكان االنتقالي قد حاول تنفيذ انقالب من الداخل لدى المجلس األعلى للحراك الثوري الجنوبي عبر محاولة  

استقطاب بعض األعضاء وإغرائهم باألموال التي تقدمها اإلمارات لشراء والئهم وجعلهم يصطفون إلى  

نتقالي بمزاعم أن االنتقالي متحالف مع بقية المكونات الجنوبية األخرى وبالتالي فإن االنتقالي هو  جانب اال 

الممثل عن الجنوب، وذلك كما فعل مع فادي باعوم رئيس المكتب السياسي المعزول في مجلس الحراك  

درم أبو سراج  الجنوبي الذي رفض اصطفاف باعوم مع االنتقالي واإلمارات ضد قضيته وتم اختيار م

 .رئيساً للمكتب السياسي خلفاً لفادي المعزول

ورغم محاولة االنتقالي تنفيذ انقالب من داخل المجلس األعلى للحراك الثوري، إال أن هذا االنقالب فشل  

من أعضاء رئاسة المجلس ورئاسة الجمعية الوطنية ومجالس الحراك بالمحافظات   ٧5حيث ال يزال 

لس فؤاد راشديقفون خلف رئيس المج . 

وقال العولقي إن ما حدث هو في األساس محاولة أخيرة من االنتقالي لخطف قرار المجلس الذي ظل منذ  

أن انطلق حراً ومستقالً، في إشارة لعدم تبعية الحراك الثوري الجنوبي ألي جهة خارجية كما هو حال 

 .االنتقالي التابع لإلمارات

 

 

 

 

 

 

كارثة ستقدم عليها حكومة التحالف خبري اقتصادي حيذر من    

حذر خبير اقتصادي من كارثة ستقدم عليها حكومة التحالف بعد عدم قدرتها على استمرار تصدير النفط  

على مسؤولي الحكومة %20الذي كان يتم توريد عائداته إلى البنك األهلي السعودي وينفق منه فقط  . 

في تصريح صحفي إن حكومة معين عبدالملك لم يعد أمامها أي خيارات متاحة للتعامل   وقال ماجد الداعري

 .”مع تداعيات تعطيل تصدير النفط بعد منع التصدير من قبل أنصار هللا “الحوثيين

وأضاف أنه لم يعد أمام الحكومة إذا استمر تعطيل التصدير إال اللجوء لكارثة طباعة عملة جديدة على  

من قيمة اللاير في مناطق سيطرة التحالف حساب ما تبقى . 

الفتاً إلى أن الوضع الذي تمر به مناطق سيطرة التحالف أصبح يتجه نحو الوضع الكارثي الذي وقعت فيه  

 .لبنان

في سياق متصل علم “الجنوب اليوم” من مصدر مطلع أن الحكومة التابعة للتحالف تقوم بتهريب ما أمكن  

لخام بطرق وأساليب مبتكرة، منها مد خراطيم كتلك المستخدمة في سيارات  لها من كميات من النفط ا 

اإلطفاء وضخ النفط عبرها وتعبئتها إلى خزانات صغيرة على متن سفن شحن صغيرة عادية ومن ثم نقل  

هذه الكميات بالسفن الصغيرة إلى خارج المياه اليمنية حيث تكون متوقفة هناك سفن شحن نفطية كبيرة  

هذه الكميات لهذه السفن غير أن هذه العملية تعتبر مكلفة وبطيئة لكنها بالنسبة للتحالف  ويتم نقل 

 .والحكومة التابعة له أفضل من ال شيء

 

 

االنتقايل  اجمللس األعلى للحراك الثوري يسخر من حماولة  
 إحلاق اجمللس كتابع لإلمارات 

 

العليمي يهدد بقطع مرتبات املوظفني  
 مبناطق سيطرة التحالف 
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ألهالي جزيرة    اإلمارات ، عمليات التهجير  واصلت قوات

 .سقطرى

وأكدت مصادر محلية أن قوات إماراتية قامت بطرد عشرات 

األسر من منازلها في األحياء الغربية لمدينة قلنسية شرقي  

 .الجزيرة

“خيام” لألهالي بدالً  وأوضحت المصادر أن القوات صرفت 

 .عن منازلهم التي تم مصادرتها سابقا

وقالت المصادر إن عملية التهجير الجديدة تأتي في إطار  

 .مساعي إماراتية لبناء قاعدة عسكرية في المنطقة

وكانت القوات اإلماراتية هجرت خالل السنة الماضي مئات  

األسر من منازلها في آرخبيل سقطرى، ضمن عمليات  

ة لعسكرة الجزيرة اإلستراتيجية وسلخ هويتها  ممنهج

 .اإلجتماعية والتاريخية اليمنية 

وكانت اإلمارات قد دفعت في سبتمبر الماضي، رجلها  

اإلستخباراتي األول محمود فتح آل خاجة، إلى سقطرى، في 

سياق مخطط للسطو على مساحات جديدة في الجزيرة  

 .واستخدامها ألغراض عسكرية واستخباراتية 

 

 

شلل يف احلركة التجارية بعدن بسب جبايات  
 اإلنتقايل 

أغلقت محالت تجارية في مديرية الشيخ عثمان بمدينة عدن  

أبوابها، بسبب زيادة الجبايات المالية التي يفرضها االنتقالي على 

 .التجار

وقال عدد من التجار أنهم اضطروا الى إغالق محالهم التجارية 

لمسئولي السلطة المحلية بسبب عدم القدرة على الدفع  . 

وأوضحت المصادر أن من بين المحال التجارية التي أغلقت  

في المدينة  أبوابها مطاعم  . 

ويفرض االنتقالي جبايات غير قانونية على التجار ، األمر الذي 

 .دفع التجار إلى رفع األسعار على المواطنين

شبوة .. قوات عسكرية جديدة لإلنتقايل تنتشر يف عني  
 وبيحان 

أفادت مصادر مطلعة بوصول تعزيزات عسكرية لإلنتقالي إلى  

 .محافظة شبوة

األحد   وأوضحت المصادر أن تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت،

مشاة عمالقة إلى مديرية عين 22من طالئع اللواء   . 

وبحسب المصادر فإن القوة انتشرت بشكل واسع في عين  

 .وبيحان

وتشهد شبوة تحشيدات عسكرية لإلصالح استعدادا لمعركة  

 .الستعادة مدينة عتق عاصمة المحافظة النفطية

وحولت دول التحالف ، شبوة إلى ساحة صراع بينعدهما لتحقيق 

 .أهدافها ومصالحها ونهب النفط والغاز

 

 

أعلن قيادة مصافي عدن مؤخراً ، إفالس الشركة بشكل كلي، وهو ما أنهى كافة التكهنات بإستثناء نشاط المصافي التي  

2015، ولم تتوقف إال في العام  1954أنطلقت شعلتها األولى عام  . 

ومنذ بدأ الحرب تعرضت إمبراطورية النفط اليمني لمؤامرة نفذت في عدة فصول وعلى عدة مراحل ، كانت أولها بنهب  

كافة مخزون المصافي من المشتقات النفطية دون سداد فاتورة تلك المواد رغم أن معظمها استخدمت لتشغيل 

، بيع سفن تابعة للمصافي  2016ة بن دغر عام وكخطوة أخرى من خطوات التدمير تمثل في إعالن حكوم  الكهرباء،

بأسعار زهيده بسبب العجز عن صيانتها ، وبعد ذلك تم تأجير خزانات النفط العمالقة التابعة المصافي لتجار النفط ، 

ليأتي تغيير إدارة موالية لمافيا النفط كخطوة من خطوات التدمير خاصة وأن العملية جرت من الداخل لتدمير المصفاة  

لتي تعرضت ألعمال تخريبية متعددة منها إحراق خزانات الطاقة وتدمير أجهزة ومعدات ونهب أراضي وممتلكات ا

وتجميد نشاط ميناء الزيت التابع لها وتحويله إلى ميناء عسكري للقوات السعودية واإلماراتية ، وتخريب   المصفاة،

عبث وصل حد اإلضرار بمساكب النفط التابعة المنشأة النفطية أنابيب المصفاة التي تربط الميناء بالمصافي يضاف ألى ال

 .العمالقة التي تعد واحدة من اوائل المصافي في المنطقة

ولم ينتهي مسلسل التدمير هنا ، بل أنهى قرار حكومة عدن الذي قضى بتحرير المشتقات النفطية وقدم مهام المصافي 

ر ، لينهي بذلك القرار أي مهام لها باستثناء فحص الوقود وتخزينها في استيراد الوقود للسوق بشكل حصري إلى التجا

، ليصل الحال بمصافي عدن الشهيرة إلى العجز عن صرف رواتب موظفيها وإلى العجز عن شراء   في مخازنها فقط

 . وقود لتشغيل بعض المحطات التابعة لها وصوالً إلى اإلفالس الكلي

صافي الهدف منه استمرار تصدير النفط الخام للخارج وعدم تمكين المصافي للقيام هذا التدمير الممنهح الذي طال الم

بمهامها ، يضاف إلى حماية مصالح تجار النفط على حساب االقتصاد الوطني ، وإغالق أخر خيارات التي كان باإلمكان  

المحلي لكي يستفيد منه   أن تمنح المصافي فرصة لكي تتولى مهمة تكرير النفط الخام اليمني وتسويقة في السوق

 . الوطن والمواطن على حداٍ سوا

الالفت في األمر أن تحديث وتشغيل المنشأة النفطية في عدن تحول إلى أداة للدعاية اإلعالمية الحكومات الموالية لدول 

اتجة عن توقفها  التحالف التي تحاول تهدئة الشارع الجنوبي ومواجهة مطالبة بإنقاذ المصفاة وإنهاء أزمات الوقود الن

سنوات ، ومع ذلك اتضح أن تلك الحكومات كانت أحد المنفذين الرئيسين لتدمير الشركة، فبينما كانت الرأي   8منذ 

 .العام يترقب استئناف عودة شعلة المصافي في عدن وفقا للوعود الحكومية تفاجى بإعالن وفاة المصفاة

وأعمال انشاء محطة تشغيل الطاقة و إعادة    أعمال التحديثات   نأواخر العام الماضي قالت حكومة معين عبدالملك إ

تأهيلها وترميم وصيانة عدد من الخزانات التي تنفذها شركات صينية متخصصة، وكذا إعادة تأهيل خطوط األنابيب  

( التي 1حينها أعلن عن جاهزية وحدة التكرير رقم )    على وشك االنتهاء وأن شعلة المصافي ستعود بعد فترة وجيزة

 .قيل انه تم إستكمال صيانتها وجاهزيتها للبدء في اإلنتاج والعمل على صيانة شعلة المصافي

إعالن إفالس الشركة يتناقض مع ما كشف خالل الفترة الماضية عن مصادر عمالية عن حجم اإليرادات الشهرية  

 .للمصافي من عائدات خزن المشتقات النفطية

مليون دوالر( )سبعة مليون ٧.5إلى  5دخل شهري من إيجار الخزن فقط يتراوح مابين )المصادر العمالية، كشفت عن 

وهذا الرقم حقيقي وموثق، وهو يعادل    مليون لاير يمني 300مليار و 6دوالر ونصف إلى خمسة مليون دوالر(، أي 

واخر المتواجده في الخارج مليون لاير في العام الواحد ،دون إيجار ميناء الزيت والتاجات والب 600مليار و  ٧5

 وإدارة عدن لتمويل البواخر المملوكة لشركة مصافي عدن

عن فساد ينخر المصافي، وتخريب متعمد وتوقف للتكرير، واتهمت قيادات في المصفاة أيادي تخريبية   وتحدث المصدر

بب اإلهمال المتعمد وتم بيعها البواخر التابعة المصافي تهالكت بس  تخريب محطة الطاقة ، ولفت إلى أن  وقفت وراء

 بثمن بخس،

خبراء أكدوا أن إعادة تشغيل شركة مصافي عدن وعودتها لتكرير النفط الخام وانتاج المشتقات النفطية والغاز حتى يتم  

انهاء كافة األزمات المفتعلة في المحافظات الجنوبية من أزمة بترول وديزل وغاز منزلي وكهرباء ورواتب ، وأعدوا  

طيل المتعمد للمصفاة يعني إستمرار معاناة أبناء مدينة عدن وأبناء المحافظات الجنوبية الناتجة عن األزمات  التع

المتكررة ، مشيرين إلى أن قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية ساهم في إستمرار تعطيل المصفاة وإعاقة تجار  

دة تشغيل المصفاة سيوقف باب إستيراد المشتقات النفطية  النفط بشكل متعمد عملية انقاذ وتشغيل المصفاة ،كون إعا

كميات   وقد يوقف عملية تهريب العملة الصعبة للخارج خاصة وأنه تحت ذريعة استيراد النفط يتم سحب  والتالعب بها

 ضخمة من العمالت الصعبة ووفق التقديرات فإن العملة الصعبة المسحوبة من السوق في المحافظات الجنوبية تحت

من العملة الصعبة الموجودة في السوق ” ، وتفيد مصادر   %٧0نحو   استيراد المشتقات النفطية من الخارج  ذريعة

ألف طن متري  600إنتاج أكثر من مليون طن متري من البترول ومثله من الديزل و   عاملة في المصفاة أنها تستطيع 

فلت ومثلهما من الغاز المسال ووقود الطيران سنوياً م، ألف طن متري من األس 120من الكيروسين و من المازوت و

مليون برميل ، وهذه  26ية نفط خام وارد بلغت نحو م بكم 2009وهي كميات قد انتجها المصفاة فعلياً في عام 

الكميات من المشتقات النفطية بالطبع كفيلة بحل أزمة الخدمات وتغطية إحتياج السوق المحلي وتصدير الفائض إلى 

مليون دوالر سنوياً كانت تدفعها الدولة  200خارج للحصول على العملة الصعبة ، وهو ماسيوفر على الدولة حوالي ال

الستيراد المشتقات النفطية الجاهزة من الخارج كفارق سعر بين شراء النفط الخام من الخارج للتكرير و شراء 

 . مشتقات نفطية جاهزة

لنفط الخام وتلبي أحتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية وتمون وكانت شركة مصافي عدن كانت تكرر ا

محطات الكهرباء بالوقود وكانت تصدر الفائض من المنتجات النفطية الى القرن األفريقي وتبيع بعض منتجات التكرير 

 . على الشركات العالمية لذلك ال توجد أي مشكلة في عملية تسويق المنتجات

 

 

اإلفالس   حت   ممنهج  تدمري   …مصايف عدن    
 

اإلمارات تواصل تهجري أبناء سقطرى  
 ومصادرة منازهلم 
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استنفرت قوات المنطقة العسكرية األولى الخاضعة لإلصالح 

بالتزامن مع     في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت،

 .تهديداتواالنتقالي باقتحامها

قبائل الهبة التابعة لإلنتقالي أعلنت قرب إنطالق    وكانت

معركتها لطرد قوات اإلصالح من الهضبة النفطية بعد  

 .تجهيزها لواء جديد

در محلية إن قوات المنطقة العسكرية األولى  وقالت مصا

نفذت انتشاراً واسعا في مدينة سيئون، حيث تتمركز قيادة  

 .القوات، تخوفاً من هجوم مباغت لقوات اإلنتقالي

وأوضحت المصادر أن عناصر العسكرية األولى شددت  

الحراسة على منافذ المدينة الجنوبية والشرقية، بتعزيز  

شرات من جنودهانقاطها األمنية بالع . 

وأشارا المصادر إلى أن العسكرية األولى ستلجأ إلى إغالق 

 .جميع منافذ المدينة خالل األيام تحسبا ألي هجوم

واإلمارات ، محافظة   وحولت دول التحالف، السعودية ،

حضرموت إلى ساحة صراع مفتوحة بهدف تحقيق  

 .مصالحها ونهب الثروة النفطية

 
 
 
 
 

شبوة .. مقتل عامل برصاص العمالقة 
 في عتق

أقدم جندي تابع لالنتقالي على قتل عامل كفتيريا في عتق  

 .محافظة شبوة

وقالت مصادر محلية إن جندي من قوات العمالقة التابعة  

لالنتقالي أطلق النار على محاسب بوفية األمين في مدينة  

 .عتق وأرداه قتيال في الحال

وأوضحت المصادر أن خالفا نشب بين الجندي والمحاسب  

 .قبل ان يقوم بقتله بدم بارد

وتشهد شبوة انفالت أمني وعمليات اغتياالت وانتهاكات  

 .تمارسها عناصر دفاع شبوة

باكات عنيفة يف حلج إحراق طقم وسقوط جرحى باشت   

اندلعت اشتباكات عنيفة، اليوم االثنين، بين مجاميع مسلحة  

 . تابعة لالنتقالي في محافظة لحج

وقالت مصادر محلية إن المواجهات بين المجاميع المسلحة 

وقعت في مدينة الوهيط، واستخدمت فيها األسلحة الخفيفة  

 والمتوسطة، 

وأوضحت المصادر أن االشتباكات اندلعت في مدينة الوهط  

واستخدم فيها األسلحة الخفيفة والمتوسطة، وأسفرت  

 . االشتباكات عن إحراق طقم عسكري، وسقوط جرحى

  

 

االثنين ، تعيدها ضد المخالفين للنظام األساسي للمجلس    المجلس األعلى للحراك الثوري رئاسة  واصلت

( بفصل عدد من المخالفين   ٧واإلنقالب السياسي الذي يدعمه االنتقالي ، حيث أصدر األول قرارا حمل الرقم ) 

 . للنظام األساسي للمجلس والذين تزعموا محاولة شق المجلس واختطاف قراره المستقل

مخالفة جسيمة ،في حق المجلس والقضية الجنوبية في محاولة لشق المجلس    واعتبر المجلس هذه المحاولة،

 . وتعطيله واختطاف قراره المستقل الذي يمثل روح وتضحيات الحراك الجنوبي 

  كما أصدر المجلس قرار بفصل خمسة من المخالفين للنظام األساسي ومشاكلهم في االنقالب ومحاولة شق

 .صفوف الحراك الثوري

 : وفيما يلي نص القرار

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 المجلس االعلى للحراك الثوري لتحرير واستقالل الجنوب 

م2022( لسنة  ٧قرار رقم )   . 

م  2019استنادا لمواد النظام االساسي للمجلس االعلى للحراك الثوري المقر في الكونفرنس العام يوليو 

من الفصل الرابع باب صالحيات رئيس المجلس ونظرا للمخالفات الجسيمة التي   10وعمال بنص المادة 

طيله واختطاف قراره  ارتكبت من قبلهم في في حق المجلس والقضية الجنوبية في محاولة لشق المجلس وتع 

 . المستقل الذي يمثل روح وتضحيات الحراك الجنوبي 

وبعد التشاور مع رؤساء مجالس الحراك الثوري بالمحافظات وأعضاء الرئاسة ورئيسي الجمعية الوطنية  

والرقابة والتفتيش وازاء عمل غير مسؤول زعم فيه المخالفون عقد اجتماع استثنائي حشدوا له قيادات  

االنتقالي والعاملين بمكتب محافظ عدن قررناالمجلس    : 

 فصل التالية أسماءهم من عضوية المجلس الثوري

 عبدالناصر الشيخ  _1

 حسن اليزيدي  _2

 محمد عبدالهادي  _3

 ارسالن السقاف  _4

 عبدالرؤوف السقاف  _5

 ثانيا : ينشر القرار بالصفحة الرسمية للمجلس االعلى للحراك الثوري 

 فؤاد راشد 

لمجلس االعلى للحراك الثوري لتحرير واستقالل الجنوبرئيس ا  

2022نوفمبر  14االثنين   

 فؤاد راشد يتهم اإلنتقايل بالضلوع وراء حماولة فاشلة لشق احلراك الثوري 
اتهم رئيس المجلس األعلى للحراك الثوري فؤاد راشد ، األمين العام للمجلس االنتقالي الجنوبي التابع  

وراء محاولة إحداث انشقاق في أوساط المجلس    احمد لملس ، بالوقوف   ،  ومحافظ عدنلإلمارات 

مليون لاير يمني  200للحراك الثوري بمبلغ    األعلى  . 

وكيل مساعد للشباب بمدينة عدن ، عبد الرؤوف السقاف ،    ووفقا لراشد فإن االمين العام لالنتقالي ، كلف

لحراك الثوري وتقديم إغراءات مالية ووظيفية لبعض قيادات المجلس  بتنفيذ مهمة شراء الوالءات داخل ا

أن أولئك النفر الذين تم شراء والءاتهم ال يملكون أي صفة تنظيمية وال يحق لهم المشاركة في أي     مؤكداً   ،

اجتماعات ،وقال أن ما يحدث ال يحمل صفة تنظيمية لإلجتماع في ظل مقاطعة رؤساء مجالس الحراك  

عضوا  ٧5ظات وأعضاء رئاسة المجلس البالغين بالمحاف  . 

اإلجتماع هم قيادات سابقة بالمجلس وسبق لهم أو استقالوا من المجلس    كثير ممن حضروا  ولفت إلى أن

وانضموا لالنتقالي الجنوبي، مؤكداً أن المجلس األعلى بشرعيته التنظيمية صامد وثابت وسيجري ترتيبات  

الفاشلة ،وسيفشل أي محاوالت لشق الصف والمتاجرة بالقضية الجنوبية  تنظيمية تنهي هذه المحاولة  . 

 

صدر قرار بفصل عدد من املخالفني الذين  
ُ
رئاسة الثوري ت

 تزعموا حماولة شق اجمللس 
 

العسكرية األوىل تستنفر قواتها يف  
 سيئون حتسبا  ألي هجوم لإلنتقايل 
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السعودية واالنتقالي الجنوبي التابع  تشهد العالقات بين  

لإلمارات توتراً كبيراً ومتصاعداً منذ احتجاز الرياض رئيس 

 .المجلس عيدروس الزبيدي ومنعه من العودة إلى عدن

واليوم السبت نقلت وسائل إعالم محلية عن مصادر  

دبلوماسية أن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر  

االعتقال في حال استمرت بإثارتها  هدد قيادات االنتقالي ب

أي مكون آخر  للوضع والتحريض ضد السعودية أو ضد

داخل مجلس القيادة الرئاسي، في إشارة لتحريض فصيل  

داخل االنتقالي ضد طارق صالح وقواته التي يُراد لها أن  

تنتشر في عدن وتتولى حماية قصر معاشيق إلى جانب  

ماراتية قوات سعودية وبعض التمثيل لقوات إ . 

وهذا هو التهديد الثاني الذي يطلقه آل جابر المعروف بكونه 

صاحب القرار األول في المناطق التي يسيطر عليها التحالف 

ومجلس العليمي، إذ سبق أن هدد آل جابر قيادات االنتقالي  

في اليوم الذي أرسلت فيه السعودية تعزيزات عسكرية من  

دن األسبوع الماضي  منفذ الوديعة وأدخلتها إلى مطار ع

دت بشأن منع االنتقالي عودة  بالتزامن مع األنباء التي ور

رشاد العليمي إلى عدن والتهديد باغتياله بحسب ما سربته  

االستخبارات السعودية آنذاك عقب انتهاء مشاركة العليمي  

في مؤتمر القمة العربية في الجزائر، حينها هدد آل جابر  

ن مع نشر قوات سعودية في عدن  قيادات باالنتقالي بالتزام

 .وفي المطار ووصول تعزيزات من الوديعة

وكانت تهديدات آل جابر دفعت قيادات داخل المجلس  

بمغادرة عدن بعضها اضطر للجوء إلى صنعاء بحسب  

 .تأكيدات مصادر رفيعة داخل الحراك الجنوبي

اختطاف طالب من أمام 
 مدرسته في شبوة 

على أُختطاف طالب،    حد،أقدم مسلحون مجهولون ، األ  

صباح من أمام ثانوية جسار بمديرية الروضة بمحافظة 

 .شبوة، بينما كان في طريقه إلى المدرسة

” إن مسلحين مجهولين اختطفوا    وقالت مصادر محلية

الطالب حمير سالم باعكر من أمام ثانويته، في حين حاول  

آخرون إنقاذه من الموقف إال أن المسلحين باشروهم  

 .بإطالق النيران

وأغلقت المدرسة أبوابها احتجاجا على جريمة االختطاف،  

حيث نفذ معلميه وزمالئه من الطالب وقفة احتجاجية رفعوا 

فيها الفتات تضامن مع الطالب وترفض في ذات الوقت  

 .االعتداء على حرم المدرسة وطالبها

وتشهد شبوة انفالت أمني وعمليات اغتياالت واسعة في ظل 

 .سيطرة االنتقالي

 

 

  

 

 

مجالس الحراك الثوري بالمحافظات رفضها لعملية االنقالب السياسي الذي يدعمه االنتقالي لشق صف    أعلنت

 .الحراك الثوري

وأصدرت مجالس الحراك الثوري بالمحافظات ، بالغات صحفية تؤكد تمسكها بالشرعية التنظيمية لرئيس  

 . المجلس ، فؤاد راشد

ووقع على بالغات المجالس كل من ، صالح يسر النموري رئيس مجلس الحراك الثوري في حضرموت،  

ورضا طه محمد رئيسة مجلس الحراك الثوري في عدن وكرامه حسان رئيس مجلس الحراك الثوري بمحافظة  

راك  المهره ومحمد الريشي رئيس مجلس الحراك الثوري بارخبيل سقطرى وعارف نويصر رئيس مجلس الح

الثوري بالضالع وحسين بامدوخ عضو رئاسة المجلس عن مجلس الحراك الثوري بمحافظة شبوه وأحمد  

 . سيود رئيس مجلس الحراك الثوري بمحافظة أبين وإياد الحوشبي عن مجلس محافظة لحج

 .كما صدر بالغ عن الجمعية الوطنية وقع عليه رئيس الجمعية أمين باجميل

ة أن ماتم من فصل فؤاد راشد ، عبارة عن محاولة التفاف على المجلس وشرعيته  البالغات الصحفي   وأكدت

التنظيمية مع ثبوت حضور شخصيات سبق وأعلنت انسحابها من المجلس باإلضافة إلى قيادات المجلس  

 . االنتقالي 

ن  كما أكدت مجالس الحراك الثوري بالمحافظات تمسكها بالمجلس وأن ماجرى هو فرز حقيقي للمناضلي 

 .الثابتين والمناضلين الذين يسعون وراء المناصب والمال

أعلنت في عدن، فصل رئيسه فؤاد راشد، والتوافق     وكانت قيادات قديمة قدمت استقالته وأنظمة إلى االنتقالي،

 على تكليف عبدالرؤوف زين السقاف رئيساً. 

“محمد الحضرمي، وعبدالناصر  نواب لرئيس المجلس هم  3وخرج اجتماع بالمجلس بالتوافق على تكليف 

 .الشيخ، محمد عبدالهادي” كقيادة مؤقتة للمجلس حتى انعقاد المؤتمر العام القادم للمجلس األعلى

وكان رئيس المجلس األعلى للحراك الثوري فؤاد راشد ، اتهم ، األمين العام للمجلس االنتقالي الجنوبي التابع  

وراء محاولة إحداث انشقاق في أوساط المجلس    الوقوفاحمد لملس ، ب   ،  لإلمارات ومحافظ عدن

مليون لاير يمني .  200للحراك الثوري بمبلغ    األعلى  

وكيل مساعد للشباب بمدينة عدن ، عبد الرؤوف السقاف ،    ووفقا لراشد فإن األمين العام لالنتقالي ، كلف

مالية ووظيفية لبعض قيادات المجلس  بتنفيذ مهمة شراء الوالءات داخل الحراك الثوري وتقديم إغراءات 

م شراء والءاتهم ال يملكون أي صفة تنظيمية وال يحق لهم المشاركة في أي  أن أولئك النفر الذين ت   مؤكداً   ،

اجتماعات ،وقال أن ما يحدث ال يحمل صفة تنظيمية لإلجتماع في ظل مقاطعة رؤساء مجالس الحراك  

عضوا .   ٧5لغين بالمحافظات وأعضاء رئاسة المجلس البا  

 

 

 

 

 

 

 مترد جديد داخل املنطقة العسكرية األوىل بسيئون ومحالت اعتقاالت واسعة 

شنت قوات العسكرية األولى الخاضعة لإلصالح، اإلثنين، حملة اعتقاالت واسعة في صفوف وحداتها العسكرية  

 .بمحافظة حضرموت

من منتسبيها بتهمة التحريض على   10وقالت مصادر مطلعة إن قوات المنطقة العسكرية األولى اعتقلت 

 .اإلنقالب على قيادة المنطقة الموالية لإلصالح

مشاة التابعة للمنطقة العسكرية األولى والذي يتمركز في مدينة   135وكان العشرات من عناصر اللواء 

بإقالة قائد اللواء يحيى أبو عوجاءسيئون، نفذوا احتجاجات طالبوا  . 

قوات اإلصالح حملة االعتقاالت خوفا من محاولة انقالب على قواتها في الهضبة النفطية، في ظل   وشنت

 .التحشيد المستمر لإلنتقتلي والقبائل الموالية لإلمارات

الثروة النفطيةوحولت دول التحالف حضرموت النفطية إلى ساحة صراع بينها لتحقيق مصالحها ونهب  . 

 

جمالس احلراك الثوري تعلن رفضها اإلنقالب السياسي  
 لالنتقايل وتؤكد متسكها بشرعية فؤاد راشد 

 

آل جابر يهدد للمرة الثانية خالل أسبوع  
 قيادات االنتقايل 
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أعلنت شركة مصافي عدن، أقدم منشأة تكرار النفط في  

 . الجزيرة العربية االحد، إفالسها

وقال مدير شركة مصافي عدن التي تعد أهم وأقدم منشآت  

تكرار النفط في الجزيرة العربية بأن رأس مال الشركة  

بمليارات الدوالرات أصبح صفر، مرجع    كانت تحتفظ التي 

خالل السنوات األخيرة من    ركة األسباب إلى استنزاف الش

 .عمر الحرب على اليمن 

وتزامن تصريحات مدير الشركة مع بدء عمليات صيانة  

سنوات 8للشركة المتوقفة منذ  . 

واشار احمد مسعد سعيد في مقابلة صحفية إلى أنه يتوجب  

على حكومة معين دفع مبالغ مالية قدرها بعشرات الماليين 

الرياالت اليمنية إلنعاش    من الدوالرات والمليارات من 

ديونها  الشركة على العمل مجددا وتسديد . 

وتعد المصفاة واحدة من مصادر الدخل القومي للبلد وظلت  

على مدى العقود الماضية مؤجرة لصالح رجال أعمال  

 .أبرزهم احمد العيسي

ويرى مراقبون أن إعالن إفالس الشركة من قبل مديرها  

لصالح االنتقاليتمهيدا الستالمها ونهبها   . 

 

 

 

 

 

 

االنتقالي يستفز وزير اإلصالح 
 في عدن

االحد، صالحيات أبرز وزراء    صادر المجلس االنتقالي، 

 .اإلصالح في حكومة معين 

وأصدر محافظ االنتقالي في عدن، احمد لملس، قرار بإقالة  

والرياضة في المدينة والمحسوب على  الشباب    مدير مكتب

الحزب ، وقضا قرار لملس بتعيين وجدان شاذلي مديرا  

 .للمكتب

المكاتب   ويسعى االنتقالي من خاللها لتأمين استحواذه على

 .التنفيذية في المدينة قبل إزاحة محافظه

ويرى مراقبون أن قرار لملي يعد تدخل سافر في صالحيات  

ة لحقها في التعيينالوزير البكري ومصادر . 

 

 

 

 

أكدت اليوم وسائل إعالم محلية المعلومات التي سبق وكشفها الجنوب اليوم بشأن الصراع داخل المجلس  

 .االنتقالي الجنوبي حول بقاء الزبيدي على رئاسة المجلس من عدمه 

هذا الصراع كان قد وصل حد االختالف بين قياديين بارزين باالنتقالي هما رئيس الوفد المفاوض وعضو  

لذي  البرلمان اليمني الدكتور ناصر الخبجي ورئيس الجمعية الوطنية للمجلس اللواء أحمد سعيد بن بريك وا

بريك والخبجي بل بين مؤيديهما في  تولى قيادة اإلدارة الذاتية سابقاً، وحسب مصادر فإن الخالف ليس بين بن  

 .الصفوف القيادية األخرى

االختالف على بقاء الزبيدي من عدمه تصاعد بشكل كبير مع استمرار حجز التحالف للزبيدي خارج اليمن  

ومنعه من العودة إلى عدن، وهو ما أظهر الزبيدي بأنه غير قادر على تقرير مصيره وهو ما سيجعل االنتقالي  

وفتح الباب   ٧/٧كامل للتحالف، إضافة إلى شبهات الزبيدي التي أوصمت به تُهم التحالف مع نظام مرتهنا بال

 .أمام جناح عفاش في المؤتمر للعودة من جديد إلى الجنوب

ويرى التيار الموالي للخبجي داخل االنتقالي بأنه األحق بخالفة الزبيدي في رئاسة المجلس بكونه رجل ذو خبرة  

مع حكومة هادي حينها والتي أفضت إلى   2019إضافة لما حققه من إنجاز في مفاوضات سياسية طويلة 

إشراك المجلس في السلطة مناصفة، حيث رأس الخبجي فريق التفاوض باسم االنتقالي فيما كان هو صاحب  

قالي هو  القرار األول بشأن ما نتج عن تلك المفاوضات ومنذ ذلك الحين أصبح الخبجي بنظر قطاع واسع باالنت

 .الرجل الثاني بعد الزبيدي

في المقابل يرى التيار الموالي ألحمد بن بريك أحقية األخير في رئاسة االنتقالي بصفته رئيساً للجمعية الوطنية  

للمجلس وبناًء على التراتبية القيادية يفترض بأن بن بريك هو من يتولى الرئاسة خاصة وأنه كان القائم بأعمال  

2020حين ظل الزبيدي ممنوعاً من العودة إلى عدن طوال فترة المفاوضات في  رئيس االنتقالي . 

 

 

 

 

 

 

 

 تهديد سعودي حبسم الوضع يف عدن بتدخل مباشر 
هددت السعودية المجلس االنتقالي الجنوبي في عدن بالتصدي له عسكرياً وحسم الوضع في عدن التي يسيطر  

تحركات رئيس المجلس القيادي الرئاسي الذي يقيم حالياً في الرياضعليها المجلس ويرفض السماح بحرية   . 

وقال الصحفي المقرب من الديوان الملكي سلمان عسكر في مداخلة له بقناة اإلخبارية السعودية بأن التحالف  

دن  يستعد لحسم األوضاع في مدينة عدن مؤكداً أن التحالف يراقب تحركات القيادات العسكرية والسياسية في ع

 .”والتي تعتبرها الرياض بأنها “متمردة

 .وهدد عسكر تلك القيادات بالعقاب، في إشارة لقيادات االنتقالي التي ترفض االستجابة لمطالب السعودية

يأتي ذلك في ظل انقسام حاد داخل قيادة االنتقالي الجنوبي بعد تصاعد دعوات بعزل عيدروس واختيار قيادة  

الب فيه قيادات عسكرية وأمنية باالنتقالي رحيل كل قيادات المجلس الحالية المدنية  جديدة، في الوقت الذي تط 

 .تحديداً كونها فرطت بالقضية الجنوبية واستغلت المجلس للوصول للسلطة وتمارس حالياً نهباً منظماً لألموال

 

 

اليمنية تؤكد ما سبق وكشفه اجلنوب اليوم  الصحافة  
 بشأن مساعي اإلطاحة بالزبيدي 

 

متهيدا لإلستيالء عليها .. إعالن  
 إفالس شركة مصايف عدن 

 


