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 أبرز أحداث األسبوع

موقع املهرة من الصراع القائم بني 
 أقطاب التحالف شرق اليمن

 

 إىل مأرب
ّ
 صراع النفوذ ميتد

  «اإلصالح» Vs «االنتقايل» 

وحدة سرية إماراتية يف اليمن باسم 
تي(.. هذه مهامها )الوحدة اخلاصة 

 حبسب وثيقة رمسية

 

هل ينفرد العليمي بقرارات 
؟ 7/7)الرئاسي( ويوظفها لصاحل نظام   

 

رفع يد الزبيدي عن مناقشة أي قضايا 
 تتعلق باجلنوب بأمر سعودي
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توتر غير مسبوق بين القوات السعودية   شهدت لحج

واالنتقالي عقب تسليم األولى قاعدة العند لقوات درع الوطن  

 .السعيد 

وقالت مصادر مطلعة إن التحالف أصدر توجيهات لقوات  

المجلس االنتقالي الموالي لإلماراتياً بتسليم قاعدة العند إلى 

” )اليمن السعيد سابقا(قوات “درع الوطن  . 

وبحسب المصادر فقد رفضت قوات االنتقالي مغادرة القاعدة 

واستنفرت عسكرياً متخذة وضعية قتالية في تمرد واضح  

على أوامر القوات السعودية، مبررة رفضها بعدم وجود  

 .مقرات بديلة لها

وكانت قوات “درع الوطن” انتشرت في أطراف قاعدة العند 

ط القوات السعودية على االنتقالي إلخالء  في انتظار ضغ

 .القاعدة

وأشاؤت المصادر إلى أن بين القوات التي ستنتشر في  

العند، اللواء األول “درع الوطن” الذي كان يتمركز في  

 .منطقة الجحار بمديرية المضاربة ورأس العارة غربي لحج 

 

 

 

 

 

 

 

 

تجاجات غاضبة تشل  اح
 الحركة في عدن 

،    قطع محتجون غاضبون طرقا رئيسة في مدينة عدن

 . تنديدا بتدهور األوضاع المعيشية

وأضرم المحتجون النار باإلطارات وقطعوا طريق التسعين  

 .في مديرية المنصورة , ومنعوا مرور السيارات والمركبات 

وتصاعدت االحتحاحات الشعبية ضد التخالف واللنتقالي  

ر الوضع االقتصادي وإنهيار  وحكومة معين في ظل استمرا 

 .العملة المحلية

 

  

 

أقر المجلس االنتقالي الجنوبي التابع لإلمارات منع إقامة أي فعالية في مدينة عدن ما لم تحصل على إذن  

 . مسبق

واصدر محافظ عدن وامين عام المجلس ، أحمد حامد لملس تعميما الى الفنادق والقاعات بمنع استضافة أي  

لة على ترخيص من قبل مكتب الشئون االجتماعية التي سيطر عليه االنتقاليفعالية مالم تكون حاص  . 

محاولة من اإلنتقالي لمنع    ووفقاً لمصادر مطلعة ، فقد قوبل تعميم لملس باستهجان ورفض واسع واعتبروه

د عقد  إقامة أي فعاليات معارضة لمشروعه وتوجهاته , وتكميم االفواه ، وجاء تعميم اإلنتقالي الجديد بع

 . سلسلة من الفعاليات السياسية لقوى الحراك المناهضة لإلنتقالي وهو ما يرفضة االنتقالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مليون دوالر لنجله عبد احلافظ   10العليمي يصرف    

كشفت وثيقة جديدة عن فضيحة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي التابع للتحالف ، رشاد العليمي ،تقضي بصرف  

مليون دوالر لنجله عبد الحافظ رشاد العليمي من حسابات مصافي عدن  10مبلغ  . 

ام  الوثيقة الصادرة عن وزير النفط والمعادن بحكومة الشرعية عبد السالم باعبود وجه فيها المدير الع

مليون دوالر لنجله عبدالحافظ رشاد العليمي 10في عدن بصرف مبلغ التنفيذي لشركة مصا . 

 وتبين الوثيقة أن التوجيه يأتي عطفاً على توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي دون تفصيل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لفرض رقابة مسبقة .. االنتقايل مينع إقامة أي فعاليات  
 يف عدن دون ترخيص 

 

االنتقايل يتمرد على السعودية ويرفض  
 تسليم قاعدة العند 
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المتتبع والقارئ لما يحدث في المناطق الجنوبية، يجد أن  

أركان نظام علي عفاش هم من يتواجدون اليوم في عدن  

وهم اليوم من يتبنون كذباً وتزلفاً المناداة بانفصال الجنوب 

 .واستعادة الجنوب

وبحسب مصادر خاصة للجنوب اليوم فإن من يتواجدون  

اليوم في المناطق الجنوبية من القيادات السابقة بنظام  

عفاش يستلمون رواتبهم بالكامل، مضيفة أنه وتحت مبرر  

أنهم الجئون في عدن من النخبة السياسية والقيادات  

لى  السابقة فإن كل مخصصاتهم تصرف لهم من رواتب إ 

بدالت سكن في ظل غالء المعيشة التي يعانيها أبناء  

المحافظات الجنوبية في ظل انقطاع معظم مرتبات الموظفين  

 .القدماء

وقالت المصادر إن قيادات نظام عفاش المتواجدين في عدن 

ومناطق أخرى يتلقون شهرياً مبالغ مالية من مكاتب األمم  

رية بمبرر أنهم  المتحدة والمنظمات اإلنسانية كإعانات شه

 .الجئين

وقالت المصادر إن الفساد في هذا الجانب زاد بشكل كبير  

  7من بعد إزاحة السعودية لهادي وتصعيد رشاد العليمي و

القيادات األخرى في مجلس قيادة رئاسي، مشيرة إلى أن  

مجلس القيادة لعب دوراً كبيراً في تخصيص االمتيازات  

نظمات الدولية لجناح عفاش المالية من الخزينة العامة والم

وأبنائه فيما القيادات الجنوبية التابعة لالنتقالي ال تحصل إال 

على الجزء اليسير مما يتحصله عناصر نظام عفاش من  

ضباط في الحرس الجمهورية واالستخبارات واألمن القومي  

وحتى مشائخ ورجال أعمال، في ظل صمت من قبل قيادة  

التي ال يزال معظم هذه القيادات  المجلس االنتقالي الجنوبي 

 .حتى اللحظة يدينون بوالئهم ألبناء عفاش 

 

 

 

اختطاف قيادي في الحزام األمني  
 بعدن 

ي على اختطاف، أحد أبرز قياداتها  أقدمت قوات االنتقال

 .األمنية في محافظة أبين 

وقالت مصادر محلية إن عناصر من ألوية الدعم واإلسناد  

التابعة لإلنتقالي داهمت منزل القيادي في قوات الحزام  

األمني بأبين، ناصر علي سعيد، والكائن في مديرية  

إلى جهة مجهولة المنصورة بمدينة عدن، ونقلته . 

ت الخالفات بين قيادات االحزام األمني بالتزامن مع وتصاعد

 .استمرار هجمات القاعدة على قيادات االنتقالي في أبين

 

  

 

إلى القيادة اإلماراتية مرفوع من وحدتها الخاصة السرية والهالل   2018حسب تقرير تم رفعه نهاية العام  

، تبين أن لإلمارات وحدة  2018فريق اليمن، عن المهام التي تم إنجازها بحلول نهاية  –األحمر اإلماراتي 

ومهام خاصة خارج سياق ما تدعي اإلمارات أنها جاءت إلى اليمن لتنفيذه وهو استعادة  استخبارية خاصة 

 .)الشرعية(

واحدة من وثائق التقرير التي تسربت لإلعالم وتحديداً إعالم حزب اإلصالح الخصم األول لإلمارات، كشفت  

لوحدة السريةعن جزء من المهام التي قامت بتنفيذها ما تسمى الوحدة اإلماراتية الخاصة وا  في   (t تي) 

 .اليمن

وفي الوثيقة اعتراف واضح بأن القوات اإلماراتية هي من تنفذ أعمال االعتقاالت ضد اليمنيين في المناطق  

الجنوبية، وتعمل الوحدة الخاصة على إصباغ هذه االعتقاالت على أنها تتم بقوات يمنية وأنها تتم بطرق  

حيث ورد في الوثيقة حرفياً فقرة “نعمل على إصباغ عمليات القبض  رسمية وعبر القضاء والجهات المعنية 

على المتطرفين بأوامر قضائية أو بأمر مباشر ممن يشرف على قوات النخبة الحضرمية التي تعمل خارج  

 .”سيطرة السلطة المحلية وقراراتها مستقلة

مالية في المناطق الجنوبية، حيث  كما تضمن التقرير كشف مهمة أخرى تتعلق باستهداف أبناء المحافظات الش

ورد ما يلي “مواصلة طرد وترحيل من يشك بانتمائهم للتنظيمات اإلرهابية، وخاصة من أبناء الشمال من  

 .”حضرموت إلى مناطقهم

باب المندب تم تنفيذ الوحدات السرية الخاصة بنفس الخطة المقدمة منكم إلينا تماماً    -4ورد أيضاً في التقرير “

د الحساب الخاص بالوحدةوتحت بن  (t)   بإدارة المختص المخول الوحيد سعيد الكعبي”، وسعيد الكعبي هو

2018المسؤول اإلماراتي األول في اليمن حتى ذلك الحين نهاية   . 

كما ورد في الوثائق اإلماراتية وقوف اإلمارات بشكل مباشر خلف إعادة ظهور تنظيم القاعدة في بعض  

الل الدفع بعناصر التنظيم بشكل غير مباشر وعن طريق قوات الحزام األمني التي  المناطق في اليمن من خ

أنشأتها اإلمارات أيضاً وترحيل هذه العناصر إلى وجهات لم يتم تحديدها في سياق التقرير لكن من الواضح أنه  

الوحدة السرية  تم ترحيلها للمناطق التي أريد لها أن تنتشر فيها، حيث ورد في التقرير أن من بين مهام 

حملة لترحيل األشخاص  12الخاصة التي تم تنفيذها اإلشراف على “تنفيذ قوات الحزام األمني بتنفيذ 

المؤهلين لالنتماء للتنظيمات الجهادية واإلرهابية” بمعنى أن اإلمارات هي من تحرك التنظيمات اإلرهابية في  

ابقة تماماً مع الطريقة واألسلوب األمريكي الذي  بعض المناطق جنوب اليمن ولكن بطريقة غير مباشرة ومتط

 .يصنع التنظيم اإلرهابي ثم يقدمه إعالمياً كمبرر لفرض أجندة واشنطن في أي منطقة بما في ذلك اليمن

يتضمن التقرير السري المرفوع للقيادة اإلماراتية أيضاً أن من بين المهام التي نفذتها الوحدة اإلماراتية  

مداهمات الليلية للمنازل التي تأوي مرتكبي الجرائم والمطلوبين أمنياً” وهذا اعتراف بأن  الخاصة “تنفيذ ال

اإلمارات هي من تمارس أعمال االعتقال ومداهمات منازل أبناء المناطق الجنوبية في عدن وغيرها ثم يتم  

ارات وذلك بهدف عدم  داهمات لقوات الحزام األمني أو أي تشكيل عسكري أو أمني آخر تابع لإلم نسب هذه الم

الجنوبية الذين يرفضون بطبيعتهم أي تنمر عليهم أو إهانة لهم ولكرامتهم  استثارة غضب أبناء المناطق  

 .وعوائلهم من قبل أي شخص أجنبي

لعديد من المهام األخرى التي تقوم بها الوحدة اإلماراتية الخاصة والوحدة السرية )تي( في اليمن غير  وهناك ا

ن هذه المهام يطول لتشعبها وتوسعها منها إنشاء السجون السرية وتمويل المليشيات المسلحة  أن الحديث ع 

وبناء وتشكيل النخب واألحزمة وتقديم الدعم المالي لشراء والء القيادات القبلية في المناطق الجنوبية  

تقرير المسرب بكامل  والجنوبية الغربية لليمن وبعض المناطق في تعز وجميع هذه المهام موثقة في هذا ال

 .تفاصيلها وتكاليفها المالية واألشخاص المعنيين بها إماراتيين ويمنيين

 

 

 

 

وحدة سرية إماراتية يف اليمن باسم )الوحدة اخلاصة  
 تي(.. هذه مهامها حبسب وثيقة رمسية 

 

أركان نظام عفاش يطالبون  
 باستعادة اجلنوب 
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عناصر من االنتقالي األربعاء    6قتل وأصيب قرابة 

 .بانفجارعبوة ناسفة في محافظة أبين، جنوبي اليمن

وقالت مصادر محلية إن عبوة ناسفة استهدفت آلية  

عسكرية تابعة لللواء الثالث دعم وإسناد، أسفرت عن مقتل 

آخرين في منطقة المحفد 3وإصابة   3 . 

نتقالي” أثناء مرورها وأوضحت المصادر أن العملية “اال

 .بالطريق العام

وتستمر العمليات الهجومية للقاعدة على االنتقالي  

إعالن األخير عملية سهام الشرق الوهمية منذ . 

ويتهم أبناء أبين، التحالف بمنح الجماعات اإلرهابية الغطاء 

في المحافظة لبقائها . 

 

 

 

 

 

 

ساعة  25التفجير الثاني خالل 
قوات االنتقاليفي أبين ضد   

تتصاعد العمليات االستنزافية لقوات االنتقالي في  

المحافظات الجنوبية أبرزها ما يخوضه من معركة استنزاف 

 .في أبين ضد العناصر المتطرفة المتهمة بانتمائها لإلصالح

ساعة فقط من حدث مماثل، استهدف تفجير  24اليوم وبعد 

  3عن مقتل   مجاميع لالنتقالي في مديرية مودية أسفر

آخرين بجروح خطيرة 4عناصر وإصابة  . 

وكان رتل عسكري لفصائل االنتقالي في مديرية المحفد في  

 10أبين قد استهدف أمس بعبوة ناسفة أدى لمقتل وإصابة 

 .من عناصر االنتقالي

من عناصر    40دفاع شبوة ختتطف  
 اإلصالح خالل أسبوع 

العشرات من مسلحي  اختطفت قوات دفاع شبوة جناح عفاش 

 .اإلصالح في محافظة شبوة

وقالت مصادر في حزب اإلصالح إن نقاط عناصر “دفاع شبوة”، 

عنصرا من   40اختطفت منذ مطلع األسبوع الجاري أكثر من 

 .مسلحي الحزب في شبوة، إثر عودتهم من مأرب

وبينت أن دفاع شبوة اختطفت عناصر اإلصالح من أبناء شبوة،  

عودتهم إلى مدينة عتق الستكمال إجراءات الترقيم أثناء 

 .العسكري

مسلحي اإلصالح    قبائل شبوة الموالية لإلنتقالي أمهلت  وكانت

ساعة مقابل خروجهم من معسكر عارين في   48أمس الثالثاء 

 .منطقة عرماء شرق المحافظة

 

  

 

كشفت اجهزة استخباراتية في مدينة عدن عن مخطط خطير يحيكه رشاد العليمي، رئيس سلطة الرئاسي،  

بتنسيق بريطاني ، لنزع مركز القوة في المجلس االنتقالي الجنوبي وافراغة من ذراعة العسكرية ، وذلك من  

واستخدام سياسة التجويع والترهيب والترغيب  خالل انفراد العليمي بقرار دمج القوات ووضعها تحت سيطرته 

ضد القوات التابعة لالنتقالي بهدف تفكيك الذراع العسكري لالنتقالي ، ونقلت وسائل إعالم رسمية عن رئيس  

هيئة االستخبارات بقوات معين، أحمد محسن اليافعي، قوله إنه كلف من قبل وزيرا الدفاع والداخلية في  

سكري بريطاني ملفات األمن والجيشحكومة معين بتسليم وفد ع . 

وكان اليافعي التقى في عدن بالوفد الذي يترأسه مستشار البحرية البريطانية جايمز ادورد، وبمشاركة  

مستشارة الملحق العسكري وسكرتير أول السفارة ، وناقش اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الدفاع بعدن  

الشائكة والزيارة البريطانية تمهد لزيارة مرتقبة يقودها السفير البريطاني لدى  الملفات األمنية والعسكرية  

 .اليمن، ريتشارد اوبنهايم، بمعية وفد عسكري وأمني بريطاني رفيع

كما تعد التحركات البريطانية ضمن خطة تهدف لتسليم المملكة المتحدة الملفين األمني والعسكري خصوصا  

رشاد العليمي، رئيس سلطة الرئاسي، في مقابلته األخيرة مع قناة الحدث، الفاء  وأنها تأتي في أعقاب إعالن  

 .بند دمج الفصائل العسكرية واألمنية التابعة في مناطق سيطرة حكومته واستبدالها بغرفة عمليات مشتركة

ى اليمن  والخطوة البريطانية مؤشر على قرار أطراف الحرب الدولية واإلقليمي نقل غرفة عمليات الحرب عل

سنوات إلى الداخل اليمني ضمن استراتيجية ما بعد إخراج السعودية من المستنقع، وتوحيد   8والمستمرة منذ 

 .فصائلها على االرض

كما تمثل، وفق خبراء، عودة لالحتالل البريطاني بثوب جديد وهي استراتيجية انتهجتها الدول الغربية بما فيها  

د الخروج من حقبة االحتالل العسكري المظلمة والتي كانت عدن جزء منهبريطانيا للسيطرة على العالم بع . 

 

 

 

 

 

 حتت علم اجلنوب تدمري قنوات الري يف أبني 
احمد سالم فضل في   

عندما خرج أبناء الجنوب في احتجاجات سلمية ضد ظلم نظام الرئيس السابق علي عبد هللا صالح، كانت لتلك االنطالقة  

الشعبية نتائج إيجابية ضد صلف ذلك النظام المقبور وكان أبناء الجنوب على أمتار من تنفس الصعداء إلزاحة ذلك 

م ووضعت اقدامها 2015قفزت مجموعات انتهازية بعد عام الكابوس الكاتم على صدورهم ولكن مع األسف الشديد 

على ظهور هذا الشعب المغلوب على امره منذو ستينات القرن الماضي والذي انطلقت بعد هذه الفترة ما يسمى 

 .بالشرعية الثورية والتي معناها تشريع نهب حقوق االخرين ومصادرة الحريات العامة

االستعمار البريطاني لم يتوقعوا ان مقاومتهم لالستعمار سوف تؤدي بشعبهم الى هذه   ان الثوار االوائل رواد التحرر من

الهاوية ويتم نهب ) دولة الجنوب ( او ما كان يسمى الجنوب العربي المحميات الشرقية والغربية التي كان هدف أبنائها 

يين انه سوف ينهب االنتهازين الجنوب بل  التحرر من ربقة االستعمار ولم يتوقعوا الثوار األوائل أصحاب األرض االصل

حتى ممتلكاتهم الشخصية ومن هؤوال السلطان الثائر احمد بن عبدهللا الفضلي رائد النهضة في بالده والتي شهدت في 

عهده نهضة زراعية وتعليمة وبالتعاون مع اشقائه من أبناء يافع التي تربطهم عالقات اسرية ومعاهدات ومشاريع 

ا شركة برت ابين( شركة تطوير الزراعة في دلتا ابين التي كانت مردوداتها اإليجابية على أبناء المنطقة مشتركة )ومنه

 .الى سبعينات القرن الماضي

ومن المؤسف حقاً ان شريعة النهب مستمرة بل استفحلت في الفترة األخيرة وان اخر مأتم نهبه مواخراً قطعة ارض 

م )احمد( الكائنة في منطقة الجول مديرية زنجبار واستولوا معها على قناة الري التي  ملك للبطل الثائر السلطان المرحو

أسست منذو قرون في اعتداء صارخ على حقوق أبناء المنطقة من المزارعين وتهديد السكانين في قرية الجول بجرف  

لع( تجمع الصيادين منذو ان قريتهم من سيول وادي بناء، وفي بداية األسبوع الماضي بداء القفز على ساحل )المط

 .عرف االنسان مهنة االصطياد

ان استفحال هذه الظاهرة الشاذة تهدد انهيار المنظومة الغذائية والمجتمعية العامة، انه من المؤسف حقاً ان يأتي يوماً 

صالح، لم يكن في   ويترحم ابنا ء شعبنا على الحقب الزمنية الماضية ومنها حقبة االستعمار البريطاني وحقبة حكم نظام

الحسبان اطالقاً ان تحت شعار استعادة الجنوب ينفذ النهب المنظم وتثار النعرات القبيلة من جديد وباستمرار ممنهج  

 .لتدمير ما تبقى من النسيج االجتماعي

 

جلنة بريطانية تتوىل ملف تفكيك قوات االنتقايل برعاية  
مي العلي   
 

كمني للقاعدة يسفر عن مقتل وجرح  
من أفراد االنتقايل يف أبني   3  
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قالت مصادر سياسية يمنية أن من يقف خلف فصل  

حضرموت عن اليمن هي السعودية لتنفيذ أجندات وأهداف  

 .قديمة تعود لستينات القرن الماضي

وأقيم اليوم في حضرموت إشهار اليوم الوطني لحضرموت 

الرياض العلم الذي ابتدعه حيث رفعت الفصائل الممولة من 

واذي أطلق   2014فصيل بحضرموت تابع للسعودية في 

عليه حينها علم إقليم حضرموت، كما عزف اليوم في الحفل 

ما يسمى النشيد الوطني لحضرموت، في خطوات تؤكد  

جميعها أن السعودية ماضية في تنفيذ مشروعها التفتيتي  

ها إلى  في اليمن بهدف االستيالء على حضرموت وضم

 .أراضيها وهو هدف سعودي يعود لستينات القرن الماضي

وتهدف السعودية من ضم المناطق الشرقية لليمن إليها  

للوصول إلى مياه البحر العربي والمحيط الهندي حيث تعتبر 

بقاءها تحت مضيق هرمز أمراً يهدد استمرار تجارتها  

 .النفطية

 

 

 

 

الصيادين  اعتداء جديد للتحالف على 
 اليمنيين في المهرة 

عاودت قوات التحالف االعتداء على الصيادين في محافظة 

 .المهرة

وقالت مصادر محلية إن القوات السعودية منعت عدد من  

الصيادين من ممارسة الصيد بالقرب من ميناء نشطون، 

 .وصادرت أربعة قوارب صيد تابعة لهم

إعتداء مماثل للفصائل  ويأتي هذا االعتداء بعد ساعات قليلة من 

اإلماراتية على الصيادين في سواحل أبين، عقب إطالق النار  

 .عليهم ونهب ممتلكاتهم

السعودية واإلمارات ، الصيادين    ومنذ سبع سنوات تمنع ،

اليمنيين من االصطياد في مياءهم ، وتمارس انتهاكات جسيمة 

 .بحقهم بينها القتل واالعتقاالت

العشرات من الطالبات بانقالب حافلة يف حضرموت إصابة    

األربعاء، جراء انقالب  أصيبت العشرات من الطالبات اليوم 

 . “باص” وهن على متنه في محافظة حضرموت

وقالت مصادر محلية إن باصا يقل العشرات من الطالبات،  

في إحدى المنعطفات الخطرة بمنطقة   تعرض إلنقالب

 .“الصناعية” بمحافظة حضرموت

وأضافت المصادر إن اإلصابات متوسطة في أوساط الطالبات،  

 .في الوقت الذي لم تسجل أي وفيات جراء الحادث

إلى مستشفيين بمنطقة “القطن” بمحافظة   و نقلت الطالبات

 .حضرموت لتلقي العالج

  

  

 

العليمي بأنهم سيشكلون غرفة عمليات إلدارة الفصائل العسكرية الموالية للتحالف بمختلف  قال رشاد 

انتماءاتها ووالءاتها، وهو ما يعد اعترافاً بفشله في دمج الفصائل المسلحة التابعة للتحالف والتي تعتبر من  

أشخاص في    7مكون من  أبرز مهام العليمي بعد المجيء به من قبل السعودية على رأس مجلس قيادة رئاسي

 .ابريل الماضي

وقال العليمي في مقابلة على قناة العربية السعودية مساء أمس اإلثنين إن مجلس القيادة قرر تشكيل غرفة  

تشكيالت عسكرية، في إشارة واضحة إلى   7عمليات مشتركة إلدارة التشكيالت العسكرية التي قال إن عددها 

صالح والعمالقة واالنتقالي وقوات اإلصالح وقوات الجيش السابق وغيرها  أن هذه التشكيالت هي قوات طارق 

من القوات التي كان يفترض أن يتم دمجها كلياً ضمن وزارتي الدفاع والداخلية تحت سلطة وقيادة واحدة،  

وهو ما يعني فشل العليمي في هذه المهمة واستمرار االنقسام العسكري والسياسي بين األطراف التابعة  

تحالف بعد مرور ثلثي عام كامل من تشكيل مجلس القيادة لل . 

تصريحات العليمي على شاشة العربية السعودية، اعتبرت بمثابة االعتراف بالفشل، حيث اعتبر سياسيون  

موالون للتحالف بأن هذا التصريح هو اعتراف بالفشل الذريع في تنفيذ أبرز مهام الرئاسي وإقراراً من  

ايرة الوضع بدالً من تنفيذ ما تم إعالنه عند تشكيل المجلس القيادي من قبل السعودية  العليمي بمحاولة مس

إضافة إلى كونه اعترافاً بفشل تنفيذ أهم بنود اتفاق الرياض، وهو ما يؤكد صحة ما سبق وأكدته تقارير سابقة  

ه في المناطق الخاضعة  للجنوب اليوم من أن التحالف يعمل على إدارة صراع متناغم بين الفصائل التابعة ل

 .لسيطرته في اليمن منذ بداية الحرب على البالد وحتى اليوم 

 

 

 

 

 

 

 

رفع يد الزبيدي عن مناقشة أي قضايا تتعلق باجلنوب بأمر  
 سعودي 

علم الجنوب اليوم من مصادر خاصة بأن السعودية دفعت خالل الفترة األخيرة برفع يد عيدروس الزبيدي عن  

قضايا تتعلق بالشأن الجنوبي ومحاصصة بقية األطراف اليمنية التابعة للتحالف في المناصب  مناقشة أي 

 .الحكومية أو المسؤوليات واإليرادات في المناطق الجنوبية

وقالت المصادر المقربة من قيادات بالحراك الثوري الجنوبي أن السعودية حجبت الزبيدي عن التدخل في  

الشأن الجنوبي وأوكلت مهمة الحديث باسم الجنوب للقيادي الجنوبي السلفي  نقاش داخل الرئاسي يتعلق ب

 .المقرب منها، أبو زرعة المحرمي نائب العليمي وعضو مجلس القيادة وقائد ألوية العمالقة

وأضافت المصادر أن الخالفات محتدمة بين األطراف المشاركة بسلطة التحالف حول التعيينات التي قد  

القيادي فيما يخص إعادة ترتيب األوضاع وتقاسم المناصب داخل المجلس القيادي في ظل  يصدرها المجلس 

غياب عيدروس الزبيدي الخاضع لإلقامة الجبرية في أبوظبي والممنوع بأمر سعودي من العودة إلى عدن،  

ي عدن  باإلضافة لقرارات أخرى في مناصب حكومية بينها وزارة الخارجية والسفارات ومكاتب الوزارات ف

 .والمحافظات األخرى

 

 

الفصائل املسلحة..  إدارة االنقسام العسكري بدالً من توحيد  
 العليمي يعلن فشله رمسياً 

 

السعودية تدفع حنو فصل  
 حضرموت عن اليمن 
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اعتقلت قوات دفاع شبوة التي يقودها نجل المحافظ عوض  

مجندين من أبناء شبوة بعد عودتهم من   8  ابن الوزير ،

 .مأرب

نقطة لدفاع شبوة في    إن  وقالت مصادر قبلية

مجندين ونقلتهم إلى جهة مجهولة 8اعتقلت   نصاب . 

المحافظ ابن الوزير رفض مطالب     وأوضحت المصادر أن

 .األهالي بإطالق سراحهم

وعقب االختطاف ، شن مسلحون قبليون من أقارب  

المختطفين هجوما مسلحا على قوات دفاع شبوة قرب مدينة 

 .عتق ، أسفرن عن سقوط جرحى من عناصر دفاع شبوة

 

 

 

 

 

استغالل سعودي للغليان  
 الشعبي في لحج ضد االنتقالي 

تحدثت اليوم وسائل إعالم جنوبية عديدة وناشطين في  

مواقع التواصل االجتماعي، بأن هناك استغالالً سعودياً  

لحالة الغليان الشعبية المتصاعدة ضد المجلس االنتقالي  

 .الجنوبي التابع لإلمارات، في محافظة لحج

وكانت مديريات ردفان في لحج قد انتفضت بوجه االنتقالي  

الجنوبي ومليشياته المسلحة التي عاثت فساداً وإذالالً بحق  

أبناء لحج وهو ما دفع بأبناء المحافظة لتنظيم تظاهرات ضد 

االنتقالي تطالب بطرد قوات الدعم واإلسناد التابعة له من  

 .المحافظة

ترتيبات لترحيل فصائل  وقالت وسائل اإلعالم إن هناك 

االنتقالي من المناطق التي يتواجد فيها في لحج وخاصة  

 .المناطق المحاذية لعدن وباب المندب

وتهدف السعودية حالياً إلخراج كل فصائل االنتقالي من  

مناطق رأس العارة المطلة على باب المندب ومناطق أخرى 

وات  تسعى كالً من السعودية واإلمارات معاً تسليمها لق

طارق صالح وإعالنها مع المخا محافظة جديدة تسمى  

 .محافظة باب المندب أو المخا 

 

  

 

بالتزامن مع فشل المجلس االنتقالي الجنوبي في فرض أي حضور له في محافظة حضرموت خصوصاً في  

والصحراء الغنية بالنفط والتي تخضع لسيطرة المنطقة العسكرية األولى الموالية لإلصالح، لجأ  مناطق الوادي 

االنتقالي لمحافظة المهرة المجاورة لحضرموت والتي ال يمكن فصل حضرموت عن اليمن من دون ضم المهرة  

 .إليها

ة السعودية المسيطرة على  ال يوجد لإلصالح أو السعودية نفوذ قوي في المهرة باستثناء القوى العسكري

المهرة وهو ما يجعل هذه المحافظة الحدودية مع سلطنة عمان في حالة احتالل شبه رسمي في ظل وجود  

 .وحدة شعبية مجتمعية فيها مناهضة كلياً ألي وجود عسكري أجنبي في هذه المحافظة

يعرقل السعودية من تنفيذ   يبرز النفوذ القوي للسعودية في حضرموت لكنه ليس كذلك في المهرة وهو ما

مخططها القديم لضم المناطق الشرقية لليمن )حضرموت والمهرة( إليها بغرض الوصول إلى مياه البحر  

 .العربي، لكن هذا األمر مستحيل نوعاً ما في ظل بقاء المهرة خارج النفوذ السعودي

مركزه في عدن، فهو يسعى ألن   في الوقت ذاته ولكون االنتقالي ال يريد انفصال أي جزء من الجنوب عن

يقطع الطريق أمام اإلصالح وأمام السعودية عن طريق فرض وجوده في محافظة المهرة، لكن األخيرة سواًء  

على مستوى القوات العسكرية اليمنية أو على مستوى المجتمع القبلي مجمعين على أال يجب أن تطأ أقدام  

حافظة المهرة، فأبناء المهرة وعلى رأسهم المكون شبه العسكري  قوات االنتقالي الجنوبي التابع لإلمارات م

والقبلي البارز المتمثل بلجنة االعتصام السلمي المناهض لالحتالل السعودي اإلماراتي للمهرة، يعتبرون  

 .المجلس االنتقالي الجنوبي أداة محلية بيد المحتل األجنبي

ى الجنوب كلياً بما في ذلك المناطق الشرقية الغنية بالنفط  أصبح االنتقالي في مأزق فأمام دعواته للسيطرة عل

والتي يريد التحالف إبقاءها بيده مع تمثيل شكلي للقوى التقليدية التي عملت تحت رعاية السعودية طوال  

العقود الماضية والمتمثلة بجناحي اإلصالح والمؤتمر، اتجهت السعودية واإلصالح معاً للتلويح بورقة فصل  

من عن جنوبه وبالتالي تبديد حلم االنتقالي باالستيالء على جنوب اليمن كلياً وإزالة فكرة إعادة  شرق الي

االنفصال في اليمن من ذهنه لكن ذلك ال يعني أن التحالف يريد الحفاظ على الوحدة في اليمن فواحد من أهداف  

المناطق االستراتيجية من البلد للوصاية  التحالف تفتيت اليمن مناطقياً وجغرافياً أو إبقاءها موحدة مع إخضاع 

 .شبه الكاملة للسعودية واإلمارات

وأمام ورقة السعودية واإلصالح بفصل شرق اليمن عن جنوبه، راح االنتقالي للتمسك من جديد بمحافظة 

المهرة التي ال يمكن أن يحدث فصل لحضرموت عن اليمن من دون ضمها لحضرموت، ليعود مأزق االنتقالي  

ديد الذي ال ترغب المهرة قيادة ومواطنين بوجوده على اإلطالقمن ج . 

اليوم أرسل االنتقالي عدداً من قياداته على رأسهم رئيس انتقالي شبوة إلى محافظة المهرة، وكأنه يريد القول  

تابع  بأن ما يرمي إليه اإلصالح والسعودية في حضرموت سيقابل بتحريك االنتقالي ورقة المهرة، ولالنتقالي ال

اطق جنوبية أخرى طوال سنوات الحرب على  لإلمارات أساليبه التقليدية التي سيلجأ إليها كما فعل سابقاً في من

اليمن والتي انتهت إما بفرض االنتقالي سيطرته العسكرية عليها بالقوة أو بتقاسم السيطرة بينه وبين القوى  

لفوضى واإلرهاب لخلق الذريعة التي يستطيع من  األخرى التابعة للتحالف، ومن أبرز هذه الوسائل نشر ا 

 ً  .خاللها االنتقالي الدخول إلى المهرة عسكريا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موقع املهرة من الصراع القائم بني أقطاب التحالف شرق  
 اليمن 

 

جمندين    8ابن الوزير خيتطف  
 من أبناء القبائل يف شبوة 
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اتهمت وسائل إعالم تابعة لالنتقالي الجنوبي التابع لإلمارات،  

لي من محافظة لحج  السعودية بالسعي إلزاحة قوات االنتقا

والمتاخمة لباب المندب أيضاً خصوصاً المناطق المحاذية لعدن  . 

وقال إعالم االنتقالي أن السعودية تريد إخراج قوات الجنوب من  

رأس العارة والمضاربة وطور الباحة وتمنع قوات أخرى من  

 .عودة التمركز في قاعدة العند 

وكانت قوات طارق صالح قد رفضت السماح لقوات االنتقالي  

قلها من الضالع إلى العند في  بالدخول إلى قاعدة العند بعد أن تم ن

سياق ترتيبات إعادة نشر الفصائل العسكرية التابعة للتحالف 

 .وفق ما اقتضته بنود اتفاق الرياض

 

 

 

 

 

هجوم مسلح يستهدف قوات  
 دفاع شبوة 

شن مسلحون قبليون، الثالثاء، هجوماً على قوات دفاع شبوة 

بحافظة شبوةالموالية لإلمارات والمتمركزة قرب مدينة عتق،   . 

وقالت مصادر محلية إن مسلحين قبليين على متن طقم عسكري 

أطلقوا النار على نقطة عسكرية تابعة لقوات دفاع شبوة بمديرية  

 .نصاب، غربي عتق

وكانت دفاع شبوة اعتقلت ، ثمانية مسلحين من أبناء القبائل 

عودتهم من مدينة     والمحسوبين على قوات اإلصالح أثناء

 .مأرب

شهد المحافظة النفطية توتر عسمري بين اإلصالح والفصائل  وت

 .الموالية لإلمارات

اشتباكات عنيفة بني االنتقايل وقبائل  
 الصبيحة بعدن 

اندلعت مواجهات عنيفة، الثالثاء، بين مسلحي اإلنتقالي  

 .ومسلحين قبليين في مدينة عدن

عناصر الحزام  بين   وأفادت مصادر محلية بأن إشتباكات اندلعت

األمني التابعة لإلنتقالي وآخرين من أبناء قبائل الصبيحة، بعد 

محاولة مسلحي المجلس السطو على قطعة أرض تابعة للصبيحة  

 .في منطقة رأس عمرات غرب المدينة

عن إصابة عدد من مسلحي الطرفين،    وأسفرت االشتباكات

 .وسط تعزيزات عسكرية أرسبها االنتقالي

 

 

 

تشهد محافظة أرخبيل سقطرى هذه األيام تساقط أمطار غزيرة وعواصف شديدة هي األولى من نوعها منذ  

الطرقات  سنوات خلٌـفْت حتى اللحظة وفقا للمعلومات المتوافرة اضىارا جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة و

رثةإعصار )تشاباال( المدمر الذي  والمحميات الطبيعية والمواشي وقوارب الصيادين وغيرها تُـعيد لألذهان كا

 .ضرب األرخبيل بقوة قبل ثمانية أعوام

يحدث اليوم هذا في سقطرى والمواطنون بمعية السلطة المحلية بالميدان يجأرور بالشكوى من جور التجاهل 

تقوى على  الرسمي،وزيف وفساد المنظمات اإلغاثية المزعومة، يواجهون مأساتهم بإمكانيات ذاتية بسيطة ال 

لدى السطلة المحلية بعد أن  - إن لم نقل معدومة تماما -غضب الطبيعة المدمر، وبطاقات مالية ومادية شحيحة

أدارت الحكومة )التي اكتفت فقط بإعالن سقطرى محافظة منكوبة إلستدرار الدعم الخارجي لمصلحتها  

المخصصات التشغيلية للمؤسسات  ومصلحة أحزابه( أدارت ظهرها للمواطن للسلطة المحلية وحجبت عنهم  

ولفروع الوزارات بذريعة الدعم اإلماراتي الذي تُـبالغ الحكومة وإعالمها وأحزابها بحجمه وأرقامه ليتسنى لها  

 .تحت هذه الذريعة االستيالء على المخصصات المستحقة للمحافظة، والتنصل من واجباتها 

عند هذا الظلم الجائر بل دخل على الخط ظالـٌم ُمـقـنٌـع، ونعني  وألن المصائب ال تأتي فُـرادا.،فلم يتوقف األمر  

هنا) المنظمات اإلغاثية الدولية،او باألحرى القائمين عليها( والتي تظهر عند كل مأساة تضرب المحافظة  

ليتكسب أفراد هذه المنمظات بمبالغ طائلة من الدوالرات والعمالت األخرى باسم سقطرى مخصصات مالية  

إاٌل ما يوصل من الفتات. والمؤسف أن فساد هذه المنظمات يتم بجزء كبيرا منه بواسطة   -هائلةوعينية 

موظفين يمنيين وعرب لدى هذه المنظمات،وتُـرفع تقارير الصرف للجهات العليا بهذه المنظمات الى مقراتها  

سم المواطن السقطري في العواصم الغربية والشرق اوسطية بطريقة التضليل والزيف واالحتيال، وكله با

 .الواقع بين قسوة الطبيعة وظلم اإلنسان المحتال

واألمر ال يختلف كثيرا مع فساد المنظمات المحلية والدولية المهتمة بسقطرى كمحمية طبيعية ُمـدرجة بقائمة  

 .التراث اإلنساني العالمي لدى منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة) اليونسكو(

نشير إلى ان هذه المعاناة ليست إال نتفا صغيرا من كومة معاناة كبيرة،منها على سبيل المثال ال    بقي ان

للحصر اسعار تذاكر الطائرة ) سقطرى عدن سقطرى( رحلة اسبوعية واحدة فقط عبر مطار المكال تُـباع بسعر 

ر باسعار تذاكر السفر من  $، يفوق قدرة المواطن أضاعفا مضاعفة، فبرغم إعادة النظ 300خيالي يتجاوز 

مطار عدن وسيئون الى الخارج الذي أقرته شركة طيران اليمنية مؤخرا إال أن سقطرى كالعادة خارج  

الحسبان،بل واألشد وطأة ان هذا السعر يتم فرضه حتى على وجهة السفر سقطرى المكال سقطرى، يضاف الى  

، في مخالفة صريحة لكل ما هو معموال به من  كيلو جرام ال غير15ذلك ان الوزن المسموح به للمسافر 

 .قوانين ولوائح الطيران المدني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صالح السقلدي يكتب / سقطرى.. بني قسوة الطبيعة وفساد  
 ُأخــــــرى 

ٌ
انظروا …القائمني على املنظمات اإلغاثية،وأشياء  

 

االنتقايل يتهم السعودية مبحاولة رفع  
حلج سيطرته عن    
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مرفأ   أفادت مصادر محلية أن قوات االنتقالي، سيطرت على

 .للصيادين وحولته إلى معسكر في محافظة أبين

قوات تابعة لالنتقالي سيطرت على مرفئ   إن   وقالت المصادر

للصيادين في منطقة المطلعة التابعة لمديرية خنفر على ساحل 

بحر العرب، ومنعتهم من الصيد، وأقامت معسكرا وسواتر  

 .بشكل مفاجئ بقوة السالح، وسط غضب عارم من المواطنين

وفي السياق نظم العشرات من الصيادين التابعين لجمعية  

كية وقفة احتجاجية، تطالب بوقف االستحداثات الساحل السم

العسكرية لهذا الموقع الذي يعتبر قوتهم ورزقهم منذ عشرات 

 .السنين

االنتقالي ، قامت بإستحداث   وأوضح المحتجيون أن قوة من

معسكر فوق مرسى قوارب الصيادين وعششهم ، وهو مرسى 

 . أقيم منذ فترة حكم الرئيس سالمين 

إلى أن االنتقالي أطلق النار على الصيادين     وأشارت المصادر

 .وهددهم بالسجن في حال عادوا لالحتجاج

 

 

 

 

الحراك الثوري بحضرموت يدعو 
لوحدة الصف ورفض التدخل 

 الخارجي

دعا المجلس األعلى للحراك الثوري بمحافظة حضرموت اليوم ،  

كافة القوى السياسية والعسكرية واإلجتماعية بالمحافظة إلى 

تعزيز توحيد الصفوف والجهود ، ورفض التدخل الخارجي بكل  

أشكاله ، والوقوف صفا واحدا ضد األطماع المحلية واألقليمية 

 . والدولية التي تنظر لحضرموت وكأنها غنيمة حرب

واعتبر المجلس األعلى للحراك الثوري التواجد األجنبي في 

الدولية حضرموت انتهاك سافرا للسيادة الوطنية والمواثيق  

المتعارف عليها، كما أدان بشدة زيارة السفير األمريكي  

 .لحضرموت ووصفها بالتدخل والمساس في الشؤون الداخلية

كما جدد رفضة ألي تواجد للقواعد األجنبية األمريكية  

والفرنسية والبريطانية، وأدان تدخلها السافر في الشؤون  

 .الحضرمية في ظل ما يسمى مجلس القيادة

 

 

 

 

اتهم المجلس االنتقالي الجنوبي، التابع لإلمارات، حزب اإلصالح باستخدام تنظيم القاعدة اإلرهابي ضد  

 .االنتقالي في وادي حضرموت 

واتهم تقرير لقناة “عدن المستقلة” الناطقة باسم االنتقالي قوات المنطقة العسكرية األولى المتهمة بأنها  

إلخراجها من وادي حضرموت الغني بالنفط، بأنها استقدمت عناصر   تابعة لإلصالح والتي يسعى االنتقالي

 .من تنظيم القاعدة اإلرهابي قادمين من محافظة مأرب خالل األيام الماضية 

وقال التقرير إن اإلصالح يسعى إلغراق حضرموت في مستنقع من الفوضى واإلرهاب لضمان استمرار  

 .سيطرة فصائله على حقول النفط في المحافظة

يسعى االنتقالي للسيطرة على وادي حضرموت الذي يضم أكبر حقول وآبار للنفط في اليمن، غير أن  و

 .مساعيه قوبلت برفض من التحالف ومن أبناء المناطق الشرقية

وفي كل مرة يسعى فيها االنتقالي واإلمارات للسيطرة على منطقة جنوبية معينة، يستخدم عناوين اإلرهاب  

برر للسيطرة على هذه المحافظة أو تلك، على الرغم من أن كل قوى التحالف  ومحاربة القاعدة كم

السعودي اإلماراتي سواًء اإلصالح أو االنتقالي يعملون جنباً إلى جنب مع التنظيمات اإلرهابية منذ بداية  

الحرب في اليمن، فتنظيم القاعدة في حضرموت كان يعمل تحت إشراف التحالف السعودي اإلماراتي  

من مدينة المكال باتفاق وبدون قتال مع قوات التحالف من   2016ج في ليلة وضحاها في منتصف وخر

 .مدينة المكال لتستلم قوات إماراتية السيطرة على على محافظة حضرموت

 

 

 

 

 

 

 رفع علم دولة حضرموت يف الوادي والساحل 
رفع بشكل رسمي مساء اليوم االثنين وبشكل رسمي علم دولة حضرموت في عدد من مدن وادي  

وصحراء حضرموت وفي مدينة المكال عاصمة المحافظة ، وقالت مصادر محلية ان اعالم دولة حضرموت  

 ارتفعت بشكل كبير في مدن الحوطة وتريم والقطن وبن عيفان ومدينة المكالء

إحتفاالت مزمن مع إقامتها صباح الثالثاء بمناسبة العيد الوطني الحضرمي وجاء ذلك قبل ساعات من . 

عدن .. اضراب جماعي يشل حركة هيئة استكشاف 
 وإنتاج النفط 

نفذ عمال وموظفو هيئة استكشاف وإنتاج النفط في عدن، إضراباً كامالً عن العمل، شمل إغالق جميع  

النفط في الحكومة الموالية للتحالف مطالبهمبوابات الهيئة، على خلفية تجاهل وزارة  . 

ووفق نقابة عمال وموظفي الهيئة، فإن مطالب العمال والموظفين تتمثل في صرف رواتبهم كاملة، وإعادة  

هيكلة األجور، وتوحيد بند الكادر النفطي بالمساواة مع باقي وحدات وزارة النفط، واإلفراج عن الحافز  

يل الرعاية الصحية ، وكانت النقابة هددت، اإلثنين الماضي، بتنفيذ إضراب شامل  ادة تفعالنفطي كامالً، وإع 

عن العمل، في حال لم تستجب الحكومة لمطالب الموظفين، مؤكدة أن اإلضراب سيشمل إغالق جميع  

بوابات الهيئة، بما في ذلك مقر ديوان الوزارة الذي يقع ضمن النطاق الجغرافي لمساحة الهيئة، وهو ما  

بالفعل  تم  

 

 

 

 

 

االنتقايل يتهم العسكرية األوىل باستقدام مقاتلني  
 إرهابيني إىل سيئون 

 

االنتقايل يقتحم مرفأ الصيادين يف  
 أبني وحيوله ملعسكر 
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أقدمت جهات مجهولة فجر اليوم على نشر عدد كبير من  

الجماجم البشرية التي أصحابها مجهولين في عدد من  

مناطق مدينة عدن المأهولة ، وهو ما يعكس حالة االنفالت 

األمني الكيير الذي تشهده المدينة منذ سنوات نتيجة تصاعد 

 . الخالفات في أوساط الفصائل الموالية لدول التحالف 

ح اليوم االثنين صحى سكان المدينة على حدث مرعب  صبا 

أثار الهلع في أوساط أبناء عدن الخاضعة لسيطرة التحالف  

، وقالت مصادر محلية في مدينة  2015منذ منتصف العام 

عدن ، أن أبناء المدينة عثروا اليوم على عدد من الجماجم  

البشرية التي نشرت على نطاق واسع في عدد من  

عود لجثث مجهولة ، كتب عليه بالدماء رقم  المديريات ت

(، وهو اعتبرة مراقبون رسالة دموية لحدث يرتب 12/ 21)

 .له في مدينة عدن في هذا التاريخ

ووفقاً لمصادر محلية وآخرى حقوقية فأن عملية نسر  

الجماجم البشرية في مناطق تتواجد فيها معالم عدن  

قع المأهولة  التاريخية وبعض المجسمات التشكيلية والموا

تؤكد وجود جهة منظمة تقف ورائها ، وفيما استبعدت  

مصادر أن يكون التنظيمات اإلرهابية دور في ذلك ، خاصة 

وأن تنظيمي القاعدة وداعش ال تلجأ ألساليب الرعب  

المسبق ، اتهم ناشطون الفصائل الموالية للتحالف في  

الوقوف ورأء نشر الجماجم البشرية ، كونها دأبت على  

 .إدارة المدينة بالرعب

 

 

 

 

 

املهرة .. اغتيال مواطن برصاص مسلحي  
 التحالف يف منفذ شحن 

قتل مواطن من أبناء مخافظة أبين في محافظة المهرة  

 .الحدودية مع عمان

أن مسلحي التحالف المتواجدين في    وقالت مصادر محلية ،

منفذ شحن أطلقوا النار على المواطن صالح علوي سنان  

البركاني الذي ينتمي من منطقة العواذل في أبين، وأردوه  

 .قتيال، دون ذكر السبب

“محور    أن قيادة مسلحي التحالف في   وأوضحت المصادر

 .الغيضة” رفضت تسليم المتهمين باغتيال البركاني

 

 

 

 أحمد الحسني 

حتى قبل توقيع االتفاق األمني والعسكري بين أبو ظبي وحكومة معين عبد الملك، ممثَّلة بوزير دفاعها،  

محسن الداعري، األسبوع الماضي، كانت البالد تبدو متاحة أمنيّاً وعسكريّاً لإلمارات لتفعل ما تشاء، ومن  

كئ، خالل سنوات الحرب الثماني الماضية، على  دون إذٍن من أحد، بخالف السعودية التي بدت كأنها تتّ 

غير أن التحّوالت التي شهدتها المحافظات الواقعة  الحكومة الموالية لها لتمرير مشاريعها العسكرية واألمنية. 

تحت سيطرة كّل من السعودية واإلمارات جعلت األخيرة تتصّرف كأنّها صاحبة القرار، بعد تهميش نفوذ  

المناطق القليلة في المحافظات الشرقية، األمر الذي حدا بأبو ظبي إلى تغيير طريقة    الرياض إاّل في بعض

تعاملها، فصارت تتعامل مع الحكومة مباشرة بدالً من تقويضها والركون إلى الكيانات الموازية األخرى 

أو قوات »ألوية   المناوئة لها، سواء »المجلس االنتقالي«، أو »المقاومة الوطنية« التي يقودها طارق صالح، 

 .العمالقة« السلفية

من هنا، جاءت الحاجة إلى ضرورة توقيع اتفاق أمني وعسكري، وإْن شكلّي، ألن الواقع الميداني يبدو أهّم  

من المواقع االستراتيجية من سواحل وموانئ وجزر واقعة تحت سيطرة اإلمارات. وخالل األشهر القليلة  

المخا، وطّورت ميناء قشن في المهرة، فضالً عن استحداثها مناطق أشبه    الماضية، أنشأت أبو ظبي مطاراً في

بأقاليم منفصلة بعضها عن بعض. وهي تسعى مثالً، في محافظتَي تعز ولحج، إلى عْزل مديريّات الساحل عن  

 ً أنها   الجبل، على أن يُدار هذا اإلقليم من قِبَل طارق صالح. وتبدو أبو ظبي مضطّرة إلى االتفاقية، وخصوصا

تضمن لها استكمال مخّطط السيطرة على المحافظات الشرقية، وتغلق الباب، في الوقت ذاته، على الرياض  

 .للعودة مجدداً إلى منافستها جنوباً عبر دعم الحكومة

 تبدو أبو ظبي مضطّرة إلى االتفاق ألنه يضمن لها استكمال مخّطط السيطرة على المحافظات الشرقية 

يُطرح اليوم، ماذا بعد االتفاق؟ وما مصير »اللجنة العسكرية واألمنية المشتركة« المشكَّلة  لكن السؤال الذي  

كات وزير الدفاع في   من قِبَل الرياض وأبو ظبي، والمخّولة توحيد القوات الموالية للدولتَين؟ عمليّاً، تبدو تحرُّ

تدفع في اتجاهه اإلمارات من طرف واحد،  كّلٍ من عدن ولحج، بعد توقيع االتفاق، أشبه ببرنامج جديد للهيكلة 

وخصوصاً أن اللقاءات التي عقدتْها اللجنة العسكرية واألمنية كانت جميعها مع قيادة القوات األمنية  

والعسكرية الموالية لها، فيما بدت المهّمة الجديدة ألبو ظبي توحيد جميع تلك الميليشيات تحت مظلّة وزارة  

في حضرموت والمهرة ومأرب وتعز، فبدالً من ضّمها وهيكلتها، تبدو المواجهة  الدفاع. أّما عن تلك التي 

 .عسكريّاً معها مسألة وقت، ولكن هذه المّرة تحت راية وزارة الدفاع

ومثّلت هذه الخطوة نزعاً لفتيل األزمة التي تصاعدت بين »المجلس الرئاسي« من جهة، و»المجلس  

اختيار الداعري كعّراب لهذه المهّمة يطمئن »االنتقالي« المتوّجس  االنتقالي« من جهة أخرى، وخصوصاً أن  

من تمدُّد قوات طارق صالح جنوباً. وفي الوقت نفسه، فإن اختيار الداعري يُطمئن القوى المناهضة  

 .لـ»االنتقالي« ومشروع االنفصال، على اعتبار أنه ال ينتمي إلى هذا المشروع

د  وهناك أسئلة أخرى تُطرح عن مدى صم ود هذا االتفاق أمام استحقاقاته على األرض، وخصوصاً أنه لم يحّدِ

َمن المستهدف، فيما وضع مهّمة »مكافحة اإلرهاب« في متن نص االتفاق، ما يكشف أن المهّمة هي التعاون  

لتدمير ما تبقى لحزب »اإلصالح« من قّوة في حضرموت والمهرة ومأرب وتعز، وهو ما يهّدد مستقبل االتفاق  

نجاحه، ليس فقط ألن الرياض لم تباركه، فضالً عن رفضها غير المعلن له، بحسب تلميحات بعض  و

اإلعالميين السعوديين المقّربين من أصحاب القرار، ولكن أيضاً ألن القوى اليمنية ترفضه، سواء حكومة 

كونه غير قانوني، ألن  صنعاء أو القوات التابعة لـ»اإلصالح«. وينطلق الموقف المشترك الرافض لالتفاق من 

 .مجلس النواب هو وحده المخّول البّت بنوع كهذا من االتفاقات

 

 

ة  
ّ
ز حضورها: هيكلة امليليشيات حتت مظل

ّ
أبو ظبي تعز

 « »الدفاع 
 

مجاجم بشرية تثري الرعب يف عدن ..  
 من يقف وراءاها 
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للتحالف، بأن أحد  كشفت وسائل إعالم جنوبية موالية  

وزراء حكومة معين عبدالملك التابعة للتحالف المقيمين  

 .خارج اليمن تم منع عودته إلى عدن

وقال موقع “األمناء” المدعوم من االنتقالي بأن معين  

  عبدالملك أبلغ وزير التعليم العالي بحكومته خالد الوصابي

 .بتأجيل عودته إلى مدينة عدن 

وقال الموقع أن الوصابي كان قد أبلغ المسؤولين البارزين  

في وزارته بأنه سيعود إلى عدن ويمارس مهامه منها، لكن  

الموقع التابع لالنتقالي اكد أن معين أبلغه بأال يعود إلى  

 .عدن 

وكان الوصابي قد تعرض لحملة شرسة من قبل نشطاء  

الجتماعي بسبب فضائح المنح الدراسية  مواقع التواصل ا

الموزعة على أبناء مسؤولي حكومة التحالف المقيمين في  

 .الخارج والتي حرم منها الطالب المتفوقين اليمنيين

وكانت قوات من المجلس االنتقالي قد اقتحمت ديوان وزارة 

التعليم العالي المؤقت في عدن في سياق الغليان الشعبي  

ات المنح الدراسية والمبالغ المهولة  الذي أحدثته كشوف

 .الموزعة على أبناء مسؤولي التحالف في الخارج

 

 

 

 

قرار بمنع صرف مرتبات فصائل  
عسكرية وأمنية تابعة لالنتقالي في  

 عدن

اكدت مصادر خاصة اليوم اإلثنين أن رئيس حكومة التحالف 

معين عبدالملك أصدر قراراً بوقف صرف مرتبات شهري  

نوفمبر وديسمبر للفصائل العسكرية واألمنية التابعة  

 .للمجلس االنتقالي الجنوبي في عدن 

وحسب المصادر فإن أبرز هذه الفصال هي الدعم واإلسناد  

وما يسمى مجلس المقاومة الجنوبية وقوات مكافحة  

 .اإلرهاب

وسمح عبدالملك بصرف مرتبات قوات ألوية “العاصفة  

عيدروس الزبيدي والتي ينتمي كل  الرئاسية” التي تتبع  

منتسبيها للضالع التي ينتمي إليها أيضاً الزبيدي رئيس  

 .االنتقالي 

وقالت المصادر إن قرار وقف صرف مرتبات بقية فصائل  

االنتقالي باستثناء قوات الزبيدي يبدو أنه بسبب رفض هذه 

الفصائل دمجها ضمن قوات الدفاع والداخلية، في حين كان  

د اشترط على التحالف أن تبقى قوات العاصفة  الزبيدي ق

الرئاسية خارج الدمج مقابل السماح بدمج بقية الفصائل  

 .األخرى

  

 

 رشيد الحداد 

امتّد نطاق الصراع بين حزب »اإلصالح« والفصائل الموالية لإلمارات من وادي حضرموت شرق اليمن، حتى 

د مصير الحزب الذي فقد نفوذه العسكري في عدد من المناطق محافظتَي مأرب والجوف، ما ينذر بمواجهة دامية ست حّدِ

اليمنية الخارجة عن سيطرة صنعاء، وخصوصاً في المحافظات النفطية كشبوة وأجزاء من حضرموت. ودارت، خالل  

التابعة األيام الماضية، معارك عنيفة شمال مأرب، بالقرب من صافر، بين مسلّحين قبليّين ينتمون إلى قبيلة الدماشقة 

لقبيلة عبيدة، الموالية للفصائل التابعة لإلمارات، من جهة، وقوات أمن تابعة لـ»اإلصالح« ُكلّفت بحماية إمدادات الغاز 

 .المنزلي في صافر، من جهة أخرى

ووفقاً لمصادر محلية، فإن المواجهات التي استَخدم فيها الطرفان األسلحة الخفيفة والمتوّسطة، أّدت إلى مقتل وإصابة 

عنصراً من الجانبَين، كما نجم عنها احتراق مدّرعتَين ومقطورتَي غاز. وفي ظّل فشل الوساطات القبلية في وْقف   15

من دون توقف. وبحسب مصدَرين في مأرب، تمّكن مسلّحو قبائل عبيدة من المواجهات، استمّر القتال حتى فجر الجمعة 

اقتحام نقطة غويربان التابعة لـ»اإلصالح« بالقرب من منطقة صافر النفطية شمال المدينة، حيث أحرقوا عدداً من 

، اعتدت على « الواقع شمال مأرب23المدّرعات. وقال مصدر قبلي، في حديث إلى »األخبار«، إن قوات من »اللواء 

أربعة من أبناء آل حريقدان، وهم من قبيلة الدماشقة في عبيدة، فاستقدمت القبيلة العشرات من مسلّحيها لتعزيز  

 .صفوفها لمواجهة مسلّحي »اإلصالح« الذي يتبع له اللواء المذكور

ت سيطرة »اإلصالح« وانتزاع  ويُحتمل أن يقود هذا التصعيد إلى تكرار سيناريو آب الماضي، عندما تّم إسقاط شبوة تح

الملّف األمني فيها من قبضته، وخصوصاً بعد انضمام عشرات القيادات القبلية إلى صّف طارق صالح، وعلى رأسها  

 .ذياب بن معيلي، أحد أبرز مشائخ عبيدة

رى تابعة لرئيس بالتوازي، ُسّجل توتّر أمني داخل مدينة مأرب، المعقل األخير لـ»اإلصالح«، بين قوات تابعة له وأخ

أركان قوات حكومة معين عبد الملك الموالي لإلمارات، الفريق صغير بن عزيز. وقالت مصادر قبلية، في حديث إلى  

»األخبار«، إن وحدات تابعة لـ»اإلصالح«، مدّججة باألسلحة، على متن عدد من األطقم والمدّرعات العسكرية، داهمت  

لشارع العام، مساء األربعاء الماضي، واعتقَلت عدداً من الموالين لبن عزيز، عقب  عشرات المنازل في األحياء الغربية ل

مواجهات مباشرة سابقة بين الطرفَين. وكانت قوات تابعة لـ»اإلصالح« قد انتشرت في محيط منزل بن عزيز، الواقع 

ت، بحّجة مالحقة مطلوبين. ووفقاً إلى الشمال الغربي من مدينة مأرب، إضافة إلى منازل قيادات عسكرية موالية لإلمارا

ض اجتماع عسكري لقيادات تابعة للحزب في المدينة، مطلع األسبوع،   للمصادر، فإن هذا االنتشار يأتي في أعقاب تعرُّ

 .لهجوم اتّهم »اإلصالح« الموالين لبن عزيز بالوقوف وراءه

والقوات التابعة لـ»االنتقالي« في حضرموتتزامن التوتر الذي تشهده مأرب مع توتّر عسكري كبير بين »اإلصالح«   

وعلى مدى األسابيع الماضية، شّدد »اإلصالح« اإلجراءات األمنية في مدينة مأرب، ونشر العشرات من عناصره في 

منافذ المدينة الشرقية، وكثّف نقاط التفتيش في مداخلها، خشية »انقالب« قد يقوم به الفريق بن عزيز، وذلك بعد  

اء »عناصر مشبوهة« دخلوا المدينة خلسة بهدف »تنفيذ انقالب على فصائله وتسليم المدينة لقوات اتهامه بإيو

محسوبة على طارق صالح«. ووفقاً لمصادر أمنية، فإن التصعيد األخير يأتي في ظّل تلقّي بن عزيز دعماً إماراتيّاً كبيراً  

ب النفوذ العسكري لـ»اإلصالح«، إذ تقول مصادر إلنشاء معسكرات تدريب لقوات طارق صالح داخل مأرب، على حسا

لواًء بقيادة طارق صالح  15الحزب إنه »منذ تشكيل »المجلس القيادي« برئاسة رشاد العليمي، بدأ »التحالف« تشكيل 

 .لنشرها في مأرب

االنتقالي ويتزامن التوتر الذي تشهده مأرب مع توتّر عسكري كبير بين »اإلصالح« والقوات التابعة لـ»المجلس 

الجنوبي« في محيط مدينة سيئون عاصمة وادي حضرموت، على خلفية رفض »اإلصالح« عدداً من التعيينات التي 

أصدرها العليمي، في وادي وصحراء حضرموت وقيادة المنطقة العسكرية األولى في المدينة، باعتبارها تمّهد الطريق  

ظة حضرموت، وخصوصاً أن هذه التعيينات أتت بعد ساعات قليلة من لسيطرة »االنتقالي« المدعوم إماراتيّاً على محاف

عودة العليمي من أبو ظبي، ومن بينها تعيين القيادي في قوات »النخبة الحضرمية« المقّرب من »االنتقالي«، العقيد 

أبو عوجاء،   الركن عامر عبد هللا محمد بن حطيان، أركان حرب المنطقة العسكرية األولى، بعد إطاحة العميد يحيى

المحسوب على »اإلصالح«، والذي لم يعترف بقرار عْزله باعتباره »غير شرعي«، واتخذ بشكل منفرد دون توافق مع 

 .«أعضاء »الرئاسي

وعلى رغم استدعاء العليمي محافَظي حضرموت والجوف لمناقشة تداعيات رْفض قراراته، استمّرت موجة رفض 

عسكرية في »اإلصالح«، معتبرة إيّاها غير شرعية وترّجح كفّة الموالين لإلمارات، ما  القرارات من قِبَل قيادات مدنية و

 .دفع »االنتقالي« في وادي حضرموت إلى تحشيد القبائل الموالية له

 

 

 إىل مأرب  :
ّ
 صراع النفوذ ميتد

  «اإلصالح » Vs «االنتقايل» 

وزير حبكومة معني ممنوع من  
 العودة إىل عدن 
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أصبحت الحيوانات النادرة التي ال تتواجد إال في جزيرة  

سقطرى في معارض الحيوانات في اإلمارات بعد أن تمت  

 .سرقتها من الجزيرة الخاضعة لسيطرة القوات اإلماراتية

وفي معرض للصقور في اإلمارات ظهر صقر سوعيدو  

ن السقطري على أنه من الصقور اإلماراتية، وهذا الصقر م 

 .المعروف أنه ال يتواجد سوى في جزيرة سقطرى

وتعرضت الجزيرة الفريدة من نوعها عالمياً للسرقة حيث  

تعرضت األشجار النادرة والنباتات والحيوانات للسرقة ،  

حيث عملت اإلمارات على سرقة مئات اآلالف من األطنان  

2016مما تتميز به سقطرى منذ السيطرة عليها عام  . 

 

 

 

 

نجاة قائد الحزام األمني   أبين ..
 في لودر من محاولة اغتيال 

نجا قائد عسكري في االنتقالي من محاولة اغتيال في  

 .محافظة أبين

إن عبوة ناسفة زرعت بسيارة “أكرم   وقالت مصادر محلية

اليزيدي” قائد “الحزام األمني” في مديرية لودر أثناء  

ات في  تواجده بداخل أحد المطاعم القريبة من سوق الق

 .لودر

أن االنفجار حدث بالقرب كن سوق     وأوضحت المصادر

 .شعبي، ولم يسفر عن سقوط ضحايا 

وتشهد محافظة أبين انفالتوأمني وعمليات تصفيات  

 .بينواالنتقالي واإلصالح والقاعدة

 انسحاب االنتقايل من مواقع مشال لودر يف أبني 
عديدة  انسحبت قوات المجلس االنتقالي الجنوبي من مناطق 

شمال مديرية لودر بمحافظة أبين التي غرق فيها االنتقالي  

 .في معركة استنزاف لم يكن يتوقعها

وقالت مصادر أن قوات االنتقالي التابعة لما يسمى وحدات  

“الحزام األمني” انسحبت من عدة مناطق شمال مديرية  

 .لودر

االنتقالي  ويأتي االنسحاب بعد عمليات عسكرية عديدة ضد  

نفذتها عناصر تنتمي لتنظيمات إرهابية ومتطرفة متهمة  

بتبعيتها لإلصالح في أبين والتي كان آخرها محاولة اغتيال 

قائد الحزام األمني في لودر أكرم اليزيدي اليوم بتفجير  

عبوة ناسفة أثناء مرور موكبه بالقرب من سوق وسط 

 .مديرية لودر

 

 

 

ألجيال المستقبل بدأت تنتشر بشكل كبير في كل من عدن وحضرموت أكبر المدن  ظاهرة خطيرة مهددة 

 .الجنوبية المسيطر عليها من التحالف من ناحية عدد السكان

وشكا عدٌد من أوليا األمور في مديرية دار سعد بمحافظة عدن، اليوم األحد، من انتشار تعاطي طالب المدارس  

لمواد المخدرة وهما مادتي التنبل والحوتمادتين تعتبر في عدد من الدول من ا  . 

وحسب أولياء األمور فإن مادتي التنبل والحوت أصبحت تعاطيها منتشراً في أوساط الطالب بسبب انتشار بيع  

 .هذه المواد في مقاصف المدارس الحكومية أمام مرأى ومسمع من سلطات عدن وحضرموت

بض على حارس مدرسة يبيع المخدرات للطالب، في  وفي حضرموت أعلنت السلطات األمنية يوم أمس الق

تطور جديد يستهدف الطالب في مراحلهم العمرية المبكرة تمهيداً إلدمان شريحة واسعة من المجتمع لهذه  

اآلفة التي انتشرت بشكل كبير جداً منذ السنوات األولى من عمر الحرب في اليمن خاصة والتي بدأت تحديداً  

فظات أخرىفي عدن لتتوسع إلى محا . 

وكانت عدن أول مدينة جنوبية يتم السيطرة عليها من قبل التحالف تنتشر فيها المخدرات بشكل كبير وبأنواع  

وأصناف مختلفة في أوساط الشباب، وسبق أن أرجعت تقارير صحفية انتشار المخدرات في عدن إلى التحالف  

بابية لها في عدن ثم سلمتهم مناصب أمنية في  السعودي اإلماراتي وتحديداً اإلمارات التي جندت شخصيات ش

عدن تحت مسمى المجلس االنتقالي الجنوبي ليتبين الحقاً أن هذه الشخصيات هي من كانت تعمل على نشر  

 .المخدرات وحتى نشر الرذيلة بين أوساط الشباب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حضرموت.. إسقاط مواقع للعسكرية األوىل واألخرية  
االنتقايل تتأهب لقطع شرايني    

أفادت مصادر قبلية في وادي حضرموت بأن وحدات عسكرية تابعة لالنتقالي انتشرت بنقاط ومواقع كانت تقع  

تحت سيطرة قوات المنطقة العسكرية األولى الموالية لإلصالح في المناطق التي تتوسط ساحل حضرموت 

 .ومناطق الوادي والصحراء

م والتسليم بين قائد أركان المنطقة العسكرية األولى المعزول يحيى أبو  يأتي ذلك بالتزامن مع إجراءات االستال

 .عوجاء والقائد الجديد المعين من طرف المجلس االنتقالي 

لكن هذا االنتشار يربطه مراقبون في حضرموت من كونه خطوة استباقية للفعالية التي يحضر لها اإلصالح في  

القبائل إلعالن ما يسمى اليوم الوطني لحضرموت والتي  ديسمبر سيحشد فيها اإلصالح   20حضرموت في 

يهدف من خاللها اإلصالح قطع الطريق على االنتقالي الذي يسعى لضم حضرموت إليه فيما يرفض أبناء  

حضرموت بما فيهم اإلصالح أيضاً ولذلك دفع إلصالح بورقة انفصال حضرموت وإعالنها دولة مستقلة كتهديد  

دعو النفصال جنوب اليمن عن شماله أمام االنتقالي الذي ي . 

ومن المحتمل مع االنتشار العسكري الجديد للقوات المحسوبة على االنتقالي في حضرموت أن يحدث تصادم  

 .بين هذه القوات وبين أبناء حضرموت الرافضين أن تكون حضرموت تابعة لالنتقالي وتخضع لحكم )المثلث(

 

 

 

 

 

 

مقاصف املدارس يف عدن  املواد املخدرة تباع يف  
 وحضرموت 

 

صقور متت سرقتها من سقطرى  
 تستعرض بها اإلمارات مبعرض للصقور 
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هدد قيادي بالمجلس االنتقالي الجنوبي التابع لإلمارات، يوم 

أمس، بطرد قوات المنطقة العسكرية األولى من محافظة 

 .حضرموت

وقال رئيس المجلس االنتقالي في شبوة، علي الجبواني،  

في كلمة له خالل فعالية لالنتقالي إن “على قوات المنطقة  

العسكرية األولى االنسحاب من حضرموت بسالم وإال 

سينسحبون حفاة األقدام”، في تهديد صريح بإخراجها  

 .بالقوة العسكرية

استقرار  وأشار الجبواني إلى أن استقرار شبوة مرتبط ب

حضرموت، وأنهم سيقفون مع أبناء حضرموت، مضيفاً  

“الجنوبيين يعشقون السالم.. ولكن إذا فرضت عليهم  

 .”الحرب فهم لها

وعقب سيطرة االنتقالي على محافظة شبوة في أغسطس  

الماضي، صعدت قوات االنتقالي ضد قوات اإلصالح في  

ة محافظة حضرموت، وطالبت بطرد قوات المنطقة العسكري

األولى من وادي حضرموت المناطق التي تحتوي على أكبر 

 .آبار وحقول للنفط اليمني

 

 

 

 

 

هجوم مسلح يستهدف  
 االنتقالي في لحج 

على موقع لإلنتقالي في     هاجم مسلحون قبليون، اإلثنين،

 .محافظة لحج

وقالت مصادر محلية إن المسلحين أطلقوا النار على موقع  

مستحدث لقوات الدعم واإلسناد التابعة لإلنتقالي وسط  

 .مديرية حالمين 

أسفر عن سقوط جرحى   أن الهجوم   وأوضحت المصادر

 .في صفوف عناصر اإلنتقالي

مسلح عقب    توتر   وتشهد مديريتي ردفان وحالمين

نتقالي في محاولة إلخماد  تعزيزات عسكرية كبيرة لإل 

اإلنتفاضة القبلية المندد بإعدام جندي بكريقة بشعة أمام  

 .أقاربه وأمام المواطنين قبل أسابيع

 

 

 

على الرغم من نجاح رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الذي شكلته السعودية في أبريل الماضي، والمكون من  

االنفراد بقرارات الرئاسي التي يبدو من الواضح جيداً أنه يعمل على توظيفها  أشخاص يرأسهم العليمي، في  8

التي أكل فيها علي عبدهللا   94الذي استفرد واستحوذ على جنوب اليمن بعد حرب صيف  7/7لصالح نظام 

حة  صالح وأركان نظامه وشريكه الرئيسي حزب اإلصالح ذو التيار الديني الذي اتخذ من الدين وسيلة الستبا

الجنوب، إال أن العليمي وهو القيادي البارز في حزب المؤتمر يقود ما يمكن تسميتها حملة التطهير ضد  

اإلصالح متماشياً في ذلك مع التوجه اإلماراتي والسعودي أيضاً ضد الحزب الذي جند كل طاقاته وجند أبناء  

السعودية السلطة إليه من جديد بعد خروجه  اليمن للقتال في صف التحالف السعودي اإلماراتي أمالً في أن تعيد

2014من انسحابه من المشهد السياسي في صنعاء في أعقاب سبتمبر  . 

فالعليمي منذ تعيينه من قبل التحالف رئيساً للمجلس القيادي الذي شكلته أيضاً السعودية، باشر مهامه بالعمل  

دي وعلي محسن المعزولين سعودياً، وذلك من  على توطيد أركان نظام عفاش في السلطة البديلة عن سلطة ها

خالل تمكين مزيج من قوات طارق صالح المؤتمرية قوات االنتقالي الجنوبية من السيطرة على محافظة شبوة  

أمنياً وعسكرياً ليتبعها بعد ذلك تمكين هذا المزيج أيضاً من السيطرة على مناطق النفط في شبوة شماالً، ومن ثم  

قالي من السيطرة على بعض المناطق في أبين التي كانت مقسومة في جغرافيتها بين السيطرة  تمكين قوات االنت 

 .العسكرية لالنتقالي والسيطرة العسكرية لإلصالح

غير أن ما حدث لالنتقالي في أعقاب سيطرته على مناطق اإلصالح في أبين، دفع كثير من المحللين إلى إدراك  

الي بأنه سيعمل لصالحه من خالل تمكينه من السيطرة على شبوة وبعض  أن العليمي استطاع إيهام االنتق

المناطق في أبين، لكن ما حدث هو أن االنتقالي غرق في مستنقع مواجهة التنظيمات اإلرهابية في أبين التي  

ليات  دفع بها اإلصالح إلعاقة تقدم االنتقالي وتحويل معركة االنتقالي في أبين إلى معركة استنزاف بتدبير عم

التصفيات الجسدية والتفجيرات اإلرهابية بالعبوات الناسفة التي تستهدف يومياً عدداً من منتسبي االنتقالي  

العسكريين في أبين وبالتالي تعثر تقدم االنتقالي نحو األجزاء الجنوبية الشرقية ألبين المحاذية لشبوة من الجهة  

ي قد عاش فيها انتفاخة االنتصار سرعان ما تراجع العليمي عن  الجنوبية الساحلية، وفي شبوة التي كان االنتقال 

تمكين االنتقالي من البقاء في شبوة، فعمل على الدفع بمحافظها عوض ابن الوزير القيادي في المؤتمر  

والمدعوم إماراتياً بتضييق الخناق على قوات االنتقالي هناك وإخراجها تدريجياً وتبديلها بقوات جديدة محسوبة  

طارق عفاش على . 

واضح أن العليمي يعمل على مسارين، األول إضعاف االنتقالي عسكرياً من خالل الدفع به نحو معارك ال يجني  

منها أي فائدة سوى استنزاف قواته فقط أبرزها في أبين مع استغالل العليمي لهذه المواجهات بأنها فرصة منه  

التقليديين )اإلصالح(، والثاني تمكين قوات طارق صالح    يقدمها لالنتقالي لبسط سيطرته العسكرية ضد خصومه

وجناح منظومة عفاش من السيطرة جنوباً بعد أن يكون االنتقالي قد أخرج قوات اإلصالح وأنهك عسكرياً  

ليحصد النتيجة طارق صالح وجناح المؤتمر التابع لإلمارات ومن يتتبع مسار األحداث من بعد أبريل الماضي  

أن ما يحدث اليوم في الجنوب هو هذا السيناريو وحتى اليوم يجد . 

وذلك ال يعني أن العليمي هو رجل المرحلة الذي استطاع اخضاع كل األطراف التابعة للتحالف المتصارعة فيما  

بينها لسيطرته وهيمنته، فالعليمي في حقيقة األمر ال يملك أي قوة بيده سوى ما يستند إليه من دعم وإسناد  

حالف السعودي اإلماراتي، وهو ما يعني أن العليمي حتى اللحظة ال يزال مجرد أداة يستخدمها  سياسي من الت

التحالف لسحب البساط من اإلصالح جنوباً وإضعاف االنتقالي عسكرياً وتمكين جناح عفاش من جديد من  

 .السيطرة العسكرية والسياسية وحتى المالية

ي يراد له أن يسود في الجنوب برغبة سعودية وإماراتية، لكن  ويدرك االنتقالي حقيقة الوضع السياسي الذ

االنتقالي وبسبب كون قياداته أدوات ال تستطيع أمام توجيهات ورغبات التحالف سوى التنفيذ حتى وإن كانت  

ضد مصلحتهم ليس أمامه سوى الحد قدر اإلمكان من تنفيذ هذا المخطط فعمل على استخدام الورقة الوحيدة  

مامه وهي التمسك بالبقاء في عدن ورفض عودة العليمي إليها وإن عاد فإن االنتقالي يعمل على تقييده  المتاحة أ

 .قدر اإلمكان فيضطر العليمي للهروب من جديد إلى الرياض وترك عدن 

 

 

هل ينفرد العليمي بقرارات )الرئاسي( ويوظفها  
؟  7/ 7لصاحل نظام    

 

العسكرية  "  قيادي باالنتقايل مهددا  
االنسحاب من حضرموت بسالم أو    " األوىل 

 حفاة القدمني 
 


