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 أبرز أحداث األسبوع

االنتقايل ومعركة املصري.. هل يستغل 
والتسليحية اجمللس قوته البشرية 

 لفرض قراره؟
 

احلضور األمريكي شرق اليمن يهدد 
 مباحثات السالم مع السعودية

 

مصادر اقتصاديه تؤكد أن السعودية 
 لن تدفع دوالرًا واحدًا ملركزي عدن

 

تسريع خطوات استبدال جناح عفاش 
واملؤمتر باالنتقايل يف اجلنوب.. تقرير 

 خبفايا لقاء أبوظبي
 

إيصاهلا ما الرسالة التي أراد احلوثيون 
نوفمرب يف  30باحتفاهلم بذكرى 

 احلديدة؟
 



 
 

                 

 

 2صفحه 

 

 

كشف القيادي في المجلس االنتقالي الجنوبي عبدهللا الغيثي،  

عن السبب وراء تعيين أحمد الصالح القيادي في المجلس  

منذ سنوات،  االنتقالي الجنوبي المتواجد في الخارج 

 .مستشاراً لرشاد العليمي

وكشف القيادي في االنتقالي أن هذا القرار “هدفه تدجين  

المجلس االنتقالي”، وقال في تغريدة على حسابه في تويتر 

إن “تعيين االستاذ احمد الصالح مستشاراً للعليمي يمثل  

بداية المرحلة الثانية من مشروع تدجين المجلس االنتقالي  

 .”الجنوبي

وأضاف الغيثي أن ذلك يمثل بداية لتقسيم االنتقالي إلى  

قسمين )معتدلين ومتطرفين(، مشيراً إلى أن المعتدلين  

فسيسمح لهم التحالف بالعودة إلى عدن فيما المتطرفين  

ستفرض عليهم السعودية إقامة جبرية في الخارج، معتبراً 

 .ما حدث بأنه خطة سعودية بامتياز

ول قد أصدر قراراً بتعيين أحمد  وكان العليمى أمس األ

الصالح القيادي في المجلس االنتقالي والمتواجد خارج  

البالد مستشاراً له، وذلك بعد وصوله إلى اإلمارات قادماً من  

المملكة األردنية الهاشمية التي جرى فيها اجتماع سري 

ضم العليمي وقيادات المجلس القيادي مع مسؤولين  

ن العليمي من العودة إلى عدن في  غربيين، في حين لم يتمك

 .ظل االنقسام الحاصل داخل المجلس القيادي

في السياق ربطت مصادر سياسية جنوبية مطلعة قرار  

العليمي بتعيين الصالح مستشاراً له بأنه يأتي في سياق  

مساعي جناح المؤتمر الذي ترعاه اإلمارات إلضعاف  

ال فيه السعودية االنتقالي وتفكيكه من الداخل، في وقت ال تز 

تمنع عيدروس الزبيدي رئيس المجلس االنتقالي من العودة 

إلى عدن رغم سماحها سابقاً بعودة رشاد العليمي والذي لم 

يتمكن هو اآلخر من البقاء في المدينة التي يفترض بأنها  

عاصمة السلطة التابعة للتحالف وسرعان ما غادرها مفضالً  

ودية على غرار سيناريو  البقاء في مقر إقامته في السع 

 .عبدربه منصور هادي

ومؤخراً تصاعدت التحذيرات الموجهة للمجلس االنتقالي  

من أن هناك من يحيك مؤامرة ضد المجلس االنتقالي  

إلزاحته من المشهد واالنفراد بالسيطرة في عدن والمناطق  

 .األخرى التي ينتشر فيها االنتقالي

 

 

 

 

 

 

  

 

كشفت مصادر مطلعة، بحسب ما تناقلته وسائل إعالم محلية، بأن كالً من رشاد العليمي رئيس المجلس  

جزء الجنوبي من الساحل  القيادي وطارق صالح عضو المجلس وقائد القوات المدعومة من اإلمارات في ال

 .الغربي، قدما عرضاً مغرياً لإلمارات

وبحسب التسريبات المنشورة فإن العليمي وطارق أبديا رغبتها العمل طواعية لصالح أبوظبي وتنفيذ رغباتها  

 .في اليمن مقابل شرط واحد فقط

السياسي لعيدروس الزبيدي،  وحسب المصادر فإن الشرط يتعلق بتخلي اإلمارات عن دعمها العسكري أو 

وحسب المصادر فان العليمي وطارق طرحا على أبوظبي استعدادهما تلبية رغبات أبوظبي ومصالحها بالكامل  

ولكن بشكل تدريجي في مقابل تخلي األخيرة عن دعمها للزبيدي والمجلس االنتقالي ورفع الغطاء السياسي  

 .عنه

ارج األخرى أن بقاء عيدروس الزبيدي عثرة كبيرة أمام مجلس  ويعتبر العليمي وطارق وقيادات مؤتمر الخ

القيادة وأمام مصالح اإلمارات أيضاً، بدليل عدم قدرة رشاد العليمي على البقاء في مدينة عدن الخاضعة كلياً  

 .لسيطرة فصائل المجلس االنتقالي

إلمارات مؤخراً والتقيا محمد بن  وتجدر اإلشارة إلى أن كالً من العليمي وطارق صالح جرى استدعاؤهما إلى ا

زايد في حين لوحظ عدم وجود عيدروس الزبيدي مشاركاً معهما في هذا اللقاء رغم أنه متواجد في أبوظبي  

منذ عدة أسابيع حيث ال تزال الرياض تعترض على عودته إلى عدن بشكل نهائي خالل المرحلة الحالية، وهو  

خل مجلس القيادة أصبح في ذروته، في ظل انقسام أعضاء المجلس  ما يعني ان حجم االنقسام واالختالف دا

بين موالين وأدوات بيد كل من اإلمارات والسعودية اللتان تتباين أجنداتهما ومصالحهما في جنوب اليمن وهو  

 .ما ينعكس على شكل صراع بين أعضاء مجلس القيادة

اإلمارات هي من تقف خلف تصعيد واستدعاء   عرض جناح المؤتمر المقدم أمام اإلمارات ليس بجديد، إذ أن

أبناء عفاش للعودة للسلطة من جديد مستخدمة في سبيل ذلك المجلس االنتقالي الجنوبي، غير أن أبوظبي لم  

تكن تتوقع أن يأتي اليوم الذي تضطر فيه للتخلص من فصيل لمصلحة فصيل آخر فجميعهم )االنتقالي وجناح  

تية سياسية وعسكريةالمؤتمر( يحضون برعاية إمارا . 

كما أن جناح المؤتمر الموالي لإلمارات يحاول تسريع خطوات استفراده بالسلطة في الجنوب وإزالة االنتقالي  

من المشهد بشكل أسرع مما كان متوقعاً وهو ما يظهر جلياً من خالل تلقي طارق صالح دعماً مالياً كبيراً  

القوات البديلة عن قوات المجلس االنتقالي التي لم يتمكن  لتشكيل مكونات عسكرية جنوبية تكون بمثابة 

ة في ظل تصديق قيادات  التحالف رغم كونه من أنشأها من استمرار احتوائها وإبقاءها خاضعة له كلياً خاص

االنتقالي أنفسهم بأن السعودية واإلمارات ستمنحانهم تطبيق االنفصال وتصعيدهم للحكم جنوباً وهو ما تبين  

النتقالي بأنهم كانوا مخدوعين بتلك الوعودالحقاً ل . 

وحالياً يعيش االنتقالي الجنوبي وضعاً صعباً للغاية، فبدالً من أن المفترض باالنتقالي حالياً أن يكون منشغالً  

لتنفيذ أهدافه المرسومة مسبقاً في بسط سيطرته الكاملة على باقي المناطق الجنوبية أبرزها المناطق الشرقية  

بالنفط، أصبح االنتقالي اليوم يصارع من أجل الحفاظ على ما بيده من مناطق والحفاظ على بقاء نفوذه  الغنية 

 .فيها وعدم السماح ألي طرف آخر بأن يأتي ليقاسمه سلطته ونفوذه وشعبيته

 

 

تسريع خطوات استبدال جناح عفاش واملؤمتر باالنتقايل  
 يف اجلنوب.. تقرير خبفايا لقاء أبوظبي 

 

االنتقايل: تعيني الصاحل مستشارًا  
 للعليمي تدجني للمجلس االنتقايل 
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كشف إعالمي أردني مهتم بالشأن اليمني، عن حيلة جديدة  

للتحالف السعودي اإلماراتي لتهريب النفط الخام اليمني بعد 

أن منعت صنعاء نهب هذه الثروة منذ الثاني من اكتوبر  

 .الماضي 

وقال اإلعالمي وحيد الطوالبة في تغريدة على حسابه في  

عمالقة على  تويتر إنه ومنذ أيام تقف سفينة شحن نفطية  

ميالً من ميناء الضبة النفطي بالمكال، مشيراً أن   12بعد 

المعلومات تقول أنها سفينة نقل نفطية عمالقة، حيث يتم  

نقل النفط الخام إلى هذه السفينة عن طريق سفينتين  

صغيرتين عاديتين على دفعات، وحتى يتم تعبئة السفينة  

 .العمالقة تهم بالمغادرة

الهدف من بقاء السفينة خارج المياه  وقال الطوالبة إن  

اليمنية هو تجنب استهدافها من قبل قوات صنعاء باعتبار  

 .أنها التقف داخل المياه اإلقليمية اليمنية

وكان الجنوب اليوم قد كشف هذه المعلومات في وقت  

سابق، حيث أكدت مصادر خاصه للموقع، أن تهريب النفط  

ن ال يزال مستمراً حيث الخام من الموانئ النفطية شرق اليم

يتم تعبئة النفط الخام في براميل كبيرة ونقلها على متن  

سفن نقل صغيرة عادية إلى مكان رسو السفينة النفطية  

العمالقة خارج المياه اليمنية ومن ضخ كميات النفط  

المخزنة في هذه البراميل إلى خزانات السفينة النفطية  

ينة النفطية بالكامل بعدها العمالقة وهكذا حتى يتم تعبئة السف

تقوم السفينة بمغادرة مكان رسوها متجهة لوجهتها التي  

 .سيتم فيها تسليم الشحنة النفطية للمشترين الدوليين

مجندون جنوبيون بمعسكرات طارق  
  صالح يتعرضون للضرب واالعتقاالت

في سابقة خطيرة تعرض مجندون من أبناء المحافظات  

واإلهانة واالعتقال من قبل ضباط بقوات  الجنوبية للضرب 

طارق صالح في المخا بسبب رفض المجندين الجنوبيين  

 .تأدية شعار فرضه عليهم طارق صالح

وقالت مصادر داخل المخا مقر قيادة قوات طارق صالح  

الممولة من اإلمارات، أن مجندين مستجدين من أبناء  

ت طارق  المحافظات الجنوبية تم تجنيدهم وإلحاقهم بقوا

صالح جرى اعتقالهم بعد ضربهم وإهانتهم من قبل ضابط  

التدريب التابع لهم والذي يتبع طارق صالح بسبب رفضهم  

تأدية شعار “تحيا الجمهورية اليمنية” الذي فرضه طارق  

صالح على كافة المجندين الجنوبيين المنتسبين لقواته في  

 .الساحل الغربي والذين تمول رواتبهم اإلمارات 

وقالت المصادر إن هذا األمر دفع ضابط التدريب في  

المعسكر التوجيه بسجن المجندين المتمردين عليه في  

تحت األرض بعد أن   2018زنازين اعتقال تم إنشاؤها في 

 .تعرضوا للضرب واإلهانة وتوصيفهم بأنهم مندسين

  

 

نوفمبر، موعد رحيل    30تحل اليوم على اليمنيين عموماً والجنوبيين تحديداً الذكرى الخامسة والخمسين لـ 

آخر جندي مستعمر بريطاني من عدن، في وقت تعيش فيه عدن وكل المناطق الجنوبية التي ثارت في  

المستعمر البريطاني حين كان في أوج قوته، حالة من االستعمار  خمسينات وستينات القرن الماضي على  

وجعلهم يسلمون له محافظاتهم حتى أصبحت بعد   2015واالحتالل الجديد الذي استطاع خديعة الجنوبيين عام 

سنوات تحت االحتالل العسكري والوصاية ومسلوبة القرار والسيادة 8 . 

ياسية الجنوبية حتى تلك التي أنشأها التحالف السعودي اإلماراتي  بالتأكيد فإن هذا الوضع ال يرضي النخب الس

)المستعمر الجديد( واستخدمها كبنادق ووقود حرب في مواجهة أنصار هللا “الحوثيين” الذين استطاعوا بسبب  

ل  وقوفهم في مواجهة هذا التحالف أن يحشدوا خلفهم تأييد معظم الشارع اليمني لهم بما في ذلك الجنوبيين ولع

 ردود فعل الشارع الحضرمي على قرارات صنعاء 

وليس من المبالغة في األمر إن قلنا أن هناك من داخل االنتقالي الجنوبي وهو أبرز المكونات الجنوبية  

الحاضرة على األرض حالياً بما يملكه من عتاد تسليحي وقوة بشرية كبيرة، من يفكر في كيفية إخراج  

ماراتي من المناطق الجنوبية واستعادة القرار السيادي المرتهن اليوم لهذا  التحالف العسكري السعودي اإل

التحالف الذي يستخدم الستمرار استعماره واحتالله مناطق الجنوب مجموعة من المسؤولين اليمنيين التابعين  

 .له والذين يحركهم كيف ووقت ما يشاء حسب مصالحه هو ال حسب مصلحة اليمنيين وال الجنوبيين حتى

ومن داخل االنتقالي أيضاً من ينادي باستعادة أمجاد اآلباء واألجداد الذين استطاعوا في ظل انعدام اإلمكانيات  

في ستينات القرن الماضي مقارنة مع ما لدى المستعمر البريطاني حينها الذي كانت مستعمراته وبوارجه 

مر ويجبروه على اتخاذ قرار الرحيل الحربية تغطي ثلث الكرة األرضية، أن يكسروا جبروت هذا المستع . 

استطاع آبناؤنا وأجدادنا في ستينات القرن الماضي أن يطردوا أعتى قوة عسكرية على وجه األرض حينها،  

في الوقت الذي لم يكونوا يملكون فيه سوى سالحاً بسيطاً جداً ال يصل حتى لواحد في المائة مما تملكه القوة  

ن عوضاً عن كون البريطانيين حينها كانوا كانوا متفوقين في الجانب الجوي من  العسكرية البريطانية في اليم

 .خالل امتالكهم سالح الطيران الحربي، ورغم ذلك انتهى بهم األمر إلى الهزيمة والطرد

ن  اليوم وبمقارنة القوتين العسكريتين لكل من بريطانيا سابقاً والمستعمر الجديد )اإلمارات والسعودية( حالياً فإ 

مع مقارنة القوتين العسكريتين للمقاومين الجنوبيين ومعهم الشماليين أيضاً في ستينات القرن الماضي مع ما  

يمتلكه اليوم أبناء الجنوب من سالح وخبرات وعدد كافي جداً من القوة البشرية فإنه سيكون من السهولة  

في وقت قصير وقياسي بمكان إخراج التحالف العسكري السعودي اإلماراتي من جنوب اليمن . 

فالمجلس االنتقالي الجنوبي يملك السالح ويملك القوة البشرية الكافية، ولكن يبقى السؤال هل يملك أيضاً  

القرار؟ ها هو رئيس االنتقالي ورغم كل ما قدمه للتحالف السعودي اإلماراتي يُمنع من العودة إلى عدن ليس  

أيضاً، فهل يدرك المجلس موقعه من الخارطة السياسية  بقرار سعودي فحسب بل وبموافقة إماراتية 

والعسكرية في اليمن وهل يجرؤ منتسبوه على التمرد على من ال يزال داخل المجلس يرفض عصيان التحالف  

 .ومخالفة توجيهاته وأوامره؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االنتقايل ومعركة املصري.. هل يستغل اجمللس قوته  
والتسليحية لفرض قراره؟ البشرية    

 

تأكيدًا ملا كشفه اجلنوب اليوم سابقًا.. حيلة  
 جديدة للتحالف لتهريب النفط اليمني 

 



 
 

                 

 

 4صفحه 

 

 

التقى المبعوث األمريكي إلى اليمن تيموثي ليندركنج وكيل  

وزارة الخارجية العمانية للشؤون الدبلوماسية الشيخ خليفه 

بن علي بن عيسى الحارثي وذلك في مستهل زيارة  

ليندركينغ للمنطقة للوقوف على تطورات المباحثات بين  

 .صنعاء والتحالف

لرسمية فإن  وحسب ما نشرته وكالة األنباء العمانية ا

ليندركينغ التقى بالحارثي وأجرى معه استعراضاً للجهود  

المبذولة لدى االطراف اليمنية مع تحالف للوصول إلى حل  

سياسي يحقق لليمن ولدول المنطقة األمن واالستقرار ويعيد 

 .الهدنة للعمل بها جديد 

وكانت الهدنه بين اليمن والتحالف قد توقفت في الثاني من 

اضي، بعد أن أصرت صنعاء على االلتزام بما ورد اكتوبر الم

في اتفاق الهدنة بأن يكون التمديد بناًء على توسيع بنود  

الهدنة، حيث اشترطت صنعاء لتمديد الهدنة توسيع بنودها  

بما يشمل صرف المرتبات ورفع الحصار عن ميناء الحديدة 

 .والفتح الكلي لمطار صنعاء

عوث األمريكي الى  ومن المرجح ان تهدف زيارة المب

المنطقة فرض الرؤية األمريكية على هذه المباحثات، بما  

يمنع من وصولها الى اتفاق نهائي فالواليات المتحدة ال  

تريد إنهاء الحرب بشكل تام في اليمن وإنما ابقاءها معلقة  

في حالة ال سلم وال حرب، على عكس الموقفين من صنعاء 

التي ترغب هي أيضاً والتحالف خصوصاً موقف السعودية 

 .بالخروج من هذه الحرب

 

 

 

 

مخازن المنطقة العسكرية األولى 
 بسيئون تتعرض للسرقة 

تعرضت مخازن قوات المنطقة العسكرية األولى بمحافظة  

 .حضرموت، األربعاء، للسرقة

وقالت مصادر مطلعة إن مخازن المعسكر الرئيسي لقيادة  

سيئون، تعرضت  المنطقة الخاضعة لإلصالح بمدينة 

 .للسرقة

 60وأوضحت أن المسروقات عبارة عن مدافع هاون عيار 

 .ورشاشات وبنادق إلى جانب كمية كبيرة من الذخائر

واتهمت قوات اإلصالح قيادات في المنطقة بنهب المخازن،  

خصوصاً وأن عملية السرقة هي الرابعة من نوعها خالل  

 .أقل من عام

ة األولى رفعت درجة التأهب  وكانت قوات المنطقة العسكري 

القصوى في سيئون، ضمن استعدادات لهجوم مرتقب على 

 .المدين وسطوتحشيدات لإلنتقالي

  

 

السيطرة شرق اليمن بما  اعتبر مراقبون ما تقدم عليه حكومة التحالف مع األمريكيين بشأن تمكين األخير من 

في ذلك الحضور العسكري في المياه اليمنية، بأنه سيفتح المجال أمام صنعاء للرد على هذا التطور الخطير  

الذي لن يقبل به ال أنصار هللا “الحوثيين” وال المكونات الجنوبية والنخب السياسية والقبلية البارزة في  

صارخاً للسيادة اليمنية ويجعل من حكومة معين عبدالملك ومجلس  المحافظات الجنوبية كونه يمثل انتهاكاً  

 .رشاد العليمي مجرد سلطة احتالل

جاء ذلك في سياق المناقشات واآلراء المتداولة في وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي في الشارع  

اعتبر مراقبون هذه التحركات  الجنوبي رداً على معلومات تتعلق بتحركات عسكرية أمريكية شرق اليمن، حيث  

 .بأنها ستؤدي لنسف مباحثات السالم القائمة بين اليمن والسعودية

وحسبما أفادت به مصادر في حكومة معين عبدالملك التابعة للتحالف فإن البحرية األمريكية تدرس حالياً نشر  

سابقاً تصدير النفط عبره   سفن حربية عسكرية أمام ميناء الضبة النفطي بحضرموت الذي منعت قوات صنعاء

وترفض السماح بالتصدير مرة أخرى إال بعد أن يتم االتفاق على تسليم مرتبات كامل موظفي الجمهورية  

 ً  .اليمنية شماالً وجنوبا

وبعد فشل حكومة معين في التصدي للطائرات المسيرة والصواريخ التي نفذت بها صنعاء هجمات تحذيرية  

ي كانت صنعاء قد قررت منع وصولها لموانئ النفط اليمنية ووقف نهب النفط اليمني  لسفن نقل النفط الخام الت 

الذي تورد عائداته إلى البنك األهلي السعودي، قررت حكومة معين والمجلس القيادي الرئاسي تسليم الموانئ  

ة على المياه اليمنية  النفطية للقوات األمريكية، وهو ما يعين رهنها للثروة السيادية النفطية اليمنية والسياد

 .والمنشآت االقتصادية كالموانئ النفطية لألمريكيين

وكان األمريكيون قد أكدوا لحكومة معين بأن السفن التي سيتم نشرها قبالة موانئ تصدير النفط ستكون محملة  

اً لقرارها  بأجهزة للتشويش على الطائرات المسيرة التي تستخدمها صنعاء لمراقبة موانئ تصدير النفط إنفاذ

 .بمنع استمرار نهب الثروة النفطية

وتأتي هذه التحركات بتزامن مع إرسال واشنطن مبعوثها إلى اليمن تيم ليندركينغ والذي قالت مصادر سياسية  

ودبلوماسية بأنه قد يعمل على نسف االتفاقات وما توصلت إليه المباحثات بين صنعاء والرياض خالل األسابيع  

 .الماضية

 

 

 

 

 

 

 كمني يستهدف قائد احلزام األمني يف املنطقة الوسطى بأبني 

قيادي عسكري بارز في قوات اإلنتقالي، األربعاء، من محاولة إغتيال في محافظة أبين  نحا . 

وقالت مصادر محلية إن عبوة ناسفة انفجرت في موكب قائد الحزام األمني في المنطقة الوسطى بالمحافظة  

 .ناصر شيخ السعيدي، أثناء مروره في الخط العام بمديرية مودية

 .وأوضحت المصادر أن السعيدي نجا بأعجوبة من اإلنفجار، فيما أصيب عدد من مرافقيه 

اإلنتقالي في مديرية المحفد،     في وقت سابق من اليوم، رتل عسكري لفصائل قد استهدفت   وكانت إنفجارات

 .خلفت قتلى وجرحى

وتكشف عمليات التفحيرات والمواجهات التي تستهدف قيادات االنتقالي وهم عملية سهام الشرق التي اطلقها  

 .االنتقالي والتي زعم من خاللها القضاء على القاعدة

 

 

احلضور األمريكي شرق اليمن يهدد مباحثات السالم  
 مع السعودية 

 

واشنطن حتاول فرض نفسها يف  
 مباحثات مسقط 
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في تطور الفت ينبئ بتحول الصراع بين السعودية  

واإلمارات على النفوذ في المناطق الشرقية لليمن إلى  

كبار القادة العسكريين التابعين  صراع عسكري، وصل 

للمجلس االنتقالي التابع لإلمارات ألول مرة إلى مدينة المكال  

 .عاصمة محافظة حضرموت شرق البالد

واظهرت صور متداولة على مواقع التواصل االجتماعي  

والوسائل االعالمية اإللكترونية الجنوبية أن القيادات  

المشوشي ومختار  العسكرية من المجلس االنتقالي، نبيل  

النوبي وعبدالرحمن الوالي وهم من كبار القيادات العسكرية 

لالنتقالي، حضروا إلى مدينة المكال للمشاركة في فعالية  

نوفمبر 30احتفائية بمناسبة  . 

وألول مرة تشارك قيادات عسكرية من عدن في فعالية  

احتفالية مثل هذه في المحافظات الشرقية التي يمنع  

سعودي االماراتي االنتقالي من التمدد فيها أو  التحالف ال

السيطرة عليها، وخصوصاً السعودية التي ال ترغب بانتشار 

االنتقالي على اإلطالق في هذه المناطق، فيما تحاول  

اإلمارات المواءمة والتنسيق بين االنتقالي والقوات التابعة  

لجناح المؤتمر على رأسها قوات طارق صالح في االنتشار  

لسيطرة في المناطق الجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية وا . 

وصول القيادات العسكرية الى مدينة المكال يتزامن مع 

مساعي االنتقالي التمدد في محافظة حضرموت وخصوصاً  

المنطقة الغنية بالنفط والتي تنتشر فيها المنطقة العسكرية  

ادي  األولى التي يطالب االنتقالي بخروجها بالكامل من و

 .حضرموت مقابل تمكين قواته منها

وحاليا يوجد للمجلس االنتقالي لواء عسكري واحد في  

حضرموت هو لواء بارشيد الموجود غرب المكال، وفيما  

عدا ذلك فإنه ال يوجد لالنتقالي أي تواجد عسكري في  

 .محافظة حضرموت أكثر محافظة نفطية في اليمن

 

 

 

 

مهاجرين أفارقة حريق يلتهم مخيم    

االربعاء في مخيم مهاجرين أفارقة بخور     نشب حريق

 .مكسر بعدن

داخل المخيم قبل   وقالت مصادر محلية أن الحريق وطنشب

 .أن يمتد الى عدد من الخيام 

وقام مواطنون باجالء العشرات من المهاجرين الى خارج  

 .المخيم

الحريقولم ترد انباء عن سقوط ضحايا جراء هذا  . 

ويقيم العشرات من المهاجرين بمخيم مؤقت على ساحل  

 .ابين وداخل ارضية مقر اتحاد األدباء والكتاب اليمنيين

  

 

أكد رئيس المجلس السياسي في صنعاء السلطة األعلى في مناطق سيطرة أنصار هللا “الحوثيين” مهدي  

السعودي اإلماراتي من نهب الثروة النفطية اليمنيةالمشاط، على استمرار قواته في منع التحالف  . 

وقال المشاط إن موقفهم ثابت فيما يتعلق بحماية مقدرات الشعب ومنع نهب ثرواته النفطية والغازية باعتباره  

 .التصرف الدستوري الصحيح والسلوك المنطقي والشرعي

م لجالء آخر جندي بريطاني  67نوفمبر   03جاء ذلك في كلمة للمشاط ألقاها مساء اليوم بمناسبة ذكرى عيد 

 .من أرض جنوب اليمن

وبدا المشاط واثقاً من خطابه فيما يخص الثروات النفطية والغازية، وعلى الرغم من أن هذه الخطوة كانت  

قاسية جداً على التحالف السعودي وعلى المسؤولين التابعين له من اليمنيين الذين كانت الرياض تنفق عليها  

من إيرادات النفط المنهوب من الجنوب طوال سنوات الحرب، إال أن هذه الخطوة لقيت ترحيباً شعبياً   الفتات

واسعاً في المحافظات الجنوبية، حيث يعود السبب في ذلك إلى عدم استفادة أبناء المحافظة الجنوبية من  

  2016السعودي منذ منتصف العام الثروة النفطية التي يبيعها التحالف ويصادر إيراداتها إلى البنك األهلي 

 .حتى مطلع أغسطس الماضي بحسب ما كشفه تقرير لمنظمة األوبك

وكانت حكومة التحالف قد صعدت من خطابها اإلعالمي الهجومي ضد أنصار هللا الحوثيين وسلطات صنعاء  

ول فيها سفن نقل النفط  بعد قرارها بمنع نهب النفط اليمني عبر اتهامها بأن هجماتها التحذيرية في كل مرة تحا

الخام الدخول إلى الموانئ النفطية اليمنية شرق البالد بأنها تهديد ألمن المالحة العالمية، وفي هذا الصدد رد  

المشاط على هذه االتهامات بالقول إن “هذا الحق ال يعني أي تهديد للمالحة الدولية كما تدعي أبواق العدوان”  

بثتها تلفزيونات محلية حسب ما ورد في نص كلمته التي  . 

ورغم تمسك صنعاء بمسألة وقف تصدير النفط الخام اليمني في ظل استمرار استيالء السعودية على  

اإليرادات، إال أن المشاط أبدى في كلمته استعدادهم لفتح المجال أمام استئناف التصدير من جديد وذلك من  

ية حق من حقوق المواطنين كافة شماالً وجنوباً ومستحقاته  خالل تأكيده على أن الثروة اليمنية النفطية والغاز

الطبيعية والتي قال إن على رأس هذه المستحقات دفع المرتبات لكافة موظفي الدولة من إيراداتهم النفطية،  

مؤكداً أن هذا األمر غير قابل للنقاش، ما يعني إصرار صنعاء على موقفها تجاه عدم السماح باستئناف  

في حال قبل الطرف اآلخر لدى التحالف بأن تورد إيرادات النفط الخام لصالح تسديد مرتبات   التصدير إال

الموظفين اليمنيين شماالً وجنوباً وهو ما ترفضه حكومة التحالف السعودي اإلماراتي حتى اليوم باعتبار أن  

ى مستوى الشمال فقط بل  تسليم المرتبات بعد إصرار صنعاء على هذا الشرط سيمثل انتصاراً لصنعاء ليس عل

 ً  .وعلى مستوى الجنوب أيضا

المشاط اتهم الواليات المتحدة األمريكية بشكل مباشر بأنها الطرف الخارجي األكثر تمسكاً بعدم صرف مرتبات  

موظفي الدولة، وقال إنها تعطل جهود السالم، الفتاً إلى أنهم يعتبرون ذلك عمالً عدوانياً، كما هدد بأن هذا  

لعدواني سيكون له عواقب وتداعيات تتحمل مسؤوليتها واشنطن، كما هدد بأنهم لن يقفوا مكتوفي  العمل ا 

األيدي ومتفرجين على خيراتهم التي تنهب أمام أعينهم فيما هم يعانون أشد الحصار المفروض على الشعب  

 .اليمني في أكبر حصار يتعرض له اليمن في تاريخه الحديث والقديم

ن خطاب مهدي المشاط الذي يبث من صنعاء يأتي في وقت احتجب فيه رشاد العليمي رئيس  الجدير بالذكر أ 

المجلس القيادي الذي شكلته السعودية مطلع أبريل الماضي، عن الظهور في مناسبة كهذه، حيث كان يفترض  

تفال رسمي  أن يظهر الرجل ويلقي كلمة بهذه المناسبة كأقل ما يمكن عمله في ظل عدم قدرته على إقامة اح

في عدن التي لم يستطع الرجل العودة إليها كما كان حال سلفه عبدربه منصور هادي وجميعهم يخضعون  

 .لإلقامة شبه اإلجبارية في السعودية

 

فيما العليمي حيتجب كي ال حيرج التحالف.. املشاط من  
نوفمرب   30صنعاء يوجه خطابًا هامًا مبناسبة    

 

قيادات االنتقايل العسكريني يصلون  كبار  
 حضرموت 
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اإلنتقالي  تجددت المعارك الطاحنة، األربعاء، بين فصائل  

 .ومجاميع تنظيم القاعدة، في محافظة أبين

وقالت مصادر قبلية إن إشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات  

من ألوية الدعم واإلسناد التابعة لإلنتقالي وعناصر التنظيم  

 .اإلرهابي قرب مركز مديرية المحفد بمحافظة أبين

وأكدت المصادر أن اإلشتباكات أسفرت عن سقوط عدد من 

تلى والجرحى في صفوف الطرفينالق . 

وكانت تفجيرات استهدف تعزيزات عسكرية لإلنتقالي في  

أطراف مديرية المحفد، خلفت قتلى وجرحى خالل اليومين  

 .الماضيين

وفضحت المواجهات ، مزاعم االنتقالي في القضاء على  

تنظيم القاعدة في أبين من خالل عملية سهام الشرق  

 .الوهمية

أبناء القبائل ، التحالف بمنح الغطاء للقاعدء للبقاء  ويتهم 

 .في المحافظة

 

 

 

االنتقالي يكشف.. إخراج الزبيدي 
 شرط لتقديم الوديعة 

كشفت مصادر في المجلس االنتقالي الجنوبي أن السعودية  

واإلمارات وضعتا شرطاً مقابل منحهما جزًء من الوديعة  

العليمي بها سابقاً ولم يصل  المزعومة التي وعدوا رشاد 

 .منها شيء حتى اليوم

وقال القيادي في االنتقالي عبد هللا الغيثي إن التحالف  

اشترط إخراج عيدروس الزبيدي وعدم عودته إلى عدن  

مقابل السماح بمنح حكومة التحالف جزًء من الوديعة التي  

وعدوا بها رشاد العليمي مطلع ابريل الماضي لحظة تشكيل 

س القياديالمجل . 

وقال الغيث ان تسليم الوديعة السعودية االماراتية للبنك  

المركزي مشروط بخروج رئيس المجلس االنتقالي  

عيدروس الزبيدي من عدن، مشيراً إلى أنه وبعد تأكد  

التحالف من امتثال الزبيدي ألوامره بتسليم الدفة للمؤتمر  

 .واالصالح بدأ التحالف بنقل األموال

رة األولى التي يوجه فيها المجلس االنتقالي  وهذه هي الم

اتهاماً مباشراً لإلمارات بالوقوف خلف اإلطاحة بالزبيدي  

الى جانب السعودية التي كانت خالل األسابيع القليلة  

 الماضية محط هجوم من قبل إعالم االنتقالي وناشطيه وس

 .ياسييه

 

 

  

 

لجالء آخر مستعمر  55احتفلت سلطات صنعاء التي يتصدرها جماعة أنصار هللا “الحوثيين” بالذكرى الـ

م، وأقامت فعالية رسمية كبيرة، غير أن صنعاء اختارت الحديدة  67نوفمبر  30بريطاني من جنوب اليمن 

االحتفال الرسمي والرئيسي بهذه المناسبة، فما هي الرسائل والدالالت التي أراد أنصار هللا  مكاناً إلقامة  

“الحوثيين إيصالها، ولمن، وما عالقة المكونات السياسية الجنوبية واألطراف الجنوبية الفاعلة في المشهد  

 .اليمني حالياً بهذه المناسبة؟ 

أن صنعاء مستعدة ألي معركة كانت مستقبالً سواًء برية أو  يرى مراقبون إن اختيار الحديدة يحمل دالالت 

بحرية، وبما يشمل أيضاً مناطق جغرافية كان التحالف طوال الثمان سنوات الماضية يعتبر السماح لقوات  

 .صنعاء بالوصول إليها أو بقاءها فيها خطاً أحمر

م البعض من سياسيي التحالف السعودي  فالحديدة مفتاح التقدم نحو باب المندب للسيطرة عليه، ليس كما يزع

وأدواتهم اإلعالمية بأن الهدف من ذلك تهديد أمن المالحة البحرية الدولية، بل ألن هذه المنطقة هي واحدة من  

 .عديد المناطق االستراتيجية اليمنية التي خرجت عن سيادة اليمن ويتوجب على اليمنيين استعادتها

لسيادة اليمنية فسيظل ذلك بعبع أنصار هللا “الحوثيين” للتصعيد عسكرياً  وطالما بقيت هذه المناطق خارج ا

واستعادة السيادة اليمنية على هذه المناطق في أي لحظة إال إذا أصبحت هذه المناطق فعلياً وليس شكلياً بيد  

 ً من المكونات   اليمنيين أنفسهم حتى وإن لم يكونوا موالين لصنعاء أو حتى وإن كانوا من المناهضين لها أيضا

 .التي تتعامل مع التحالف السعودي اإلماراتي وتريد من التحالف أن يعيدها إلى السلطة من جديد

سنوات في المناطق الشمالية،   8ومثلما تخلى التحالف السعودي اإلماراتي عن أدواته التي قاتل بها طوال 

يستخدمها اليوم التحالف في الجنوب، وهو ما   فسيتكرر األمر ذاته مع األدوات سواًء القديمة أو الجديدة التي

يستدعي من المكونات الفاعلة على األرض التحرك من أجل ضمان مستقبلها في قادم األيام واألشهر 

والسنوات القادمة ألن التحالف السعودي اإلماراتي لن يظل طويالً في اليمن، وما عجز هذا التحالف حين كان  

أقوى األسلحة وأضخم ترسانة عسكرية في مقابل اإلمكانيات المحدودة جداً مما  دولة ومجهزاً ب  18مكوناً من 

كانت عليه قوات “الحوثيين” والجيش اليمني الذي رفض الجزء األكبر منه القتال مع التحالف بداية الحرب  

صنعاء   على اليمن، فإن التحالف اليوم أو ما تبقى منه بعد تفككه لن يستطيع فعل شيء في ظل تعاظم قدرات

 .العسكرية والتسليحية والعدد البشري

لن تكون مجرياتها وأحداثها كما كان    –بالنسبة للتحالف  –يرى مراقبون إن العودة إلى الحرب هذه المرة 

عليه الحال سابقاً ولن تكون ضمن النطاق الجغرافي السابق وبالتأكيد لن تكون حسب قواعد االشتباك السابقة،  

ذه جلياً من اآلن من خالل قدرة صنعاء على قطع نهب النفط الخام اليمني الذي كان جزءاً في  وهذا ما رأينا تنفي

تمويل الحرب على اليمن، وهذه الخطوة تعد من أبرز قواعد االشتباك الجديدة التي بدأت صنعاء استخدامها  

جهلهامؤخراً ويعلم هللا ما تخفيه جعبة صنعاء من قواعد اشتباك أخرى ال يزال الجميع ي . 

كما أن الغطاء السياسي الدولي الذي كان يحظى به التحالف السعودي اإلماراتي سابقاً لم يعد كما هو عليه في  

بداية الحرب على اليمن، فالعالم اليوم منشغل بالصراع بين قطبي العالم الشرقي والغربي بشقيه الصراع  

ن الغرب وروسيا االتحادية في أوكرانيا  االقتصادي الغربي مع الصين والصراع السياسي والعسكري بي

وبالتالي ال مجال لمن شكلوا سابقاً غطاًء سياسياً للسعودية في قصفها اليمن واحتاللها مع اإلمارات أجزاًء  

 .واسعة من البالد في أن يستمروا في تقديم هذا الغطاء السياسي بنفس الزخم والفاعلية السابقين

السعودي اإلماراتي للتعامل مع صنعاء بشكل مباشر، وإذا ما تالفت القوى   في نهاية المطاف سيضطر التحالف

السياسية المحلية التي تملك حضوراً عسكرياً على األرض في المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف نفسها  

وحسمت أمرها من اليوم فسيكون مصيرها مستقبالً كمصير عبدربه منصور هادي وعلي محسن األحمر اللذين  

أعوام وخرجت فيه صنعاء في نهاية األمر منتصرة    8بخفي حنين من هذا الصراع الدموي الذي دام  خرجا

 .بجدارة، ومن لم يحسم اليوم موقفه ووضعه ويفرض حضوره من اآلن فلن يستطيع فعل ذلك غداً 

 

إيصاهلا باحتفاهلم  ما الرسالة التي أراد احلوثيون  
نوفمرب يف احلديدة؟  30بذكرى    

 

قتلى وجرحى بتجدد املواجهات  
 بني االنتقايل والقاعدة يف أبني 
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بدأت  أصدرت قبائل الصبيحة بيان ناري تهدد فيه باقتحام المعقل  

نقلت وسائل إعالم محلية عن مصادر موثوقة في قوات الحكومة 

التابعة للتحالف، أن األسلحة التي تمت سرقتها من مخازن  

 .المنطقة العسكرية األولى تم تسليمها لتنظيم القاعدة

كبيرة من األسلحة والذخائر وقالت المصادر العسكرية أن كميات 

التي سرقت من مخازن المنطقة العسكرية األولى المحسوبة 

قواتها وقياداتها على اإلصالح انتهى بها األمر بيد عناصر تنظيم  

 .القاعدة

وحسب المصادر فإن أطقماً عسكرية تم رصدها وهي محملة 

مم وأن تلك   60بمختلف أنواع األسلحة منها مدافع هاون عيار 

طقم توجهت إلى الشعاب التي يتواجد فيها التنظيم اإلرهابي  األ

 .بوادي حضرموت

 

 

 

اشتباكات عنيفة بين فصائل  
 اإلنتقالي في عدن 

لإلنتقالي   اندلعت اشتباكات عنيفة بين فصائل مسلحة تابعة

 . الموالي لإلمارات في مدينة عدن

األسلحة  وأكدت مصادر محلية أن االشتباكات استخدم فيها 

الرشاشة والمتوسطة وكانت بين قوات الطوارئ التابعة للواء 

 .األول دعم وإسناد وإدارة أمن الميناء في مديرية المعال

وأوضحت ان االشتباكات تتوسع في محيط خط الميناء من جهة 

المجلس المحلي ومسجد عبدهللا عزام ما أدى الى حالة من الذعر  

 . بين سكان المنطقة

تعزيزات عسكرية وصلت الى محيط اإلشتباكات التي   وأضافت ان

 . تتوسع

وتشهد عدن توتر عسكري وتحشيدات للقوات السعودية وانتشار  

 .لفصائل االنتقالي في المدينة

يف تعليقه    "   الوحدة "  العليمي يتجاهل  
نوفمرب   30على    

تجاهل رشاد العليمي رئيس المجلس القيادي الذي شكلته  

ابريل الماضي، ذكر لفظة “الوحدة” خالل تهنئته  السعودية مطلع  

نوفمبر 30بمناسبة ذكرى  . 

ولم يقدم العليمي خطاباً رسمياً متلفزاً كما جرت العادة في العرف  

البروتوكولي اليمني في هذه المناسبة، بل اكتفى بنشر تهنئة 

 .على صفحته الرسمية بموقع التواصل االجتماعي فقط

لوماسية قد قالت أن عدم إلقاء  وكانت مصادر سياسية ودب

العليمي خطاباً رسمياً بهذه المناسبة، يعد هروباً من أن يقع في  

إحراج أمام التحالف السعودي االماراتي الذي يمثل حاليا نسخة 

 30جديدة من المستعمر القديم الذي خرج آخر جندي له في 

1967نوفمبر عام  . 

 

 

المبعوث األمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ والتي سينفذها إلى مسقط    اعتبر مراقبون الزيارة التي سيقوم بها

والرياض للوقوف عن كثب على ما يجري من مباحثات وتوافقات بين صنعاء والرياض، بأنها خطوة تهدد  

الجهود التي شهدتها األسابيع الثالثة الماضية من مباحثات مضنية بين الطرفين إلنهاء الحرب بشكل تام في  

ن والوصول لحل سياسي شاملاليم  . 

وكانت واشنطن تهدف إلى الحفاظ على هدنة مؤقتة في اليمن، بحيث يمكن لها استئناف الحرب من جديد في  

 .حال أنهت واشنطن صراعها مع روسيا شرق أوروبا

اليمن  وتتخوف واشنطن حالياً من أن يحدث أي تقارب بين األطراف اليمنية أو أي تقارب بين قطبي الحرب في  

)صنعاء والتحالف السعودي اإلماراتي( وهو ما عملت على الحفاظ عليه منذ بداية الهدنة في أبريل الماضي  

 .وحتى نهاية سبتمبر الماضي

وحسب بيان مقتضب للخارجية األمريكية فإن مبعوثها إلى اليمن سيزور مسقط والرياض لممارسة ضغوطه  

ف من جديد، غير أن زيارة المبعوث تأتي في وقت قطعت فيه كالً من  من أجل العودة للهدنة بين اليمن والتحال

صنعاء والرياض شوطاً كبيراً في مباحثات بينية من أجل إنهاء الحرب بشكل تام وحل سياسي شامل وهو ما ال  

 .تريده واشنطن على اإلطالق

تريد لهذه الحرب أن تطال   وتحرص الواليات المتحدة األمريكية على إبقاء الحرب في اليمن قائمة لكنها ال

تهديداتها حالياً المنشآت النفطية السعودية كي ال تتأثر أسعار النفط الخام وهو ما سيزيد من تعقيد الوضع  

االقتصادي في الدول الغربية واألوروبية التي تأثرت بشكل كبير بعد العقوبات التي فرضتها هي على روسيا  

اع أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي ألرقام قياسية غير مسبوقة بسبب  والتي انعكست سلباً عليها بسبب ارتف

 .الحرب في شرق أوروبا

كما تحرص الواليات المتحدة على إبقاء السعودية في حاجة دائمة لشراء السالح من واشنطن واستمرار دفع  

العمليات العسكرية التي  الرياض مليارات الدوالرات شهرياً لتمويل القوات األمريكية المشاركة في إدارة  

يقودها التحالف في اليمن سواًء على مستوى اإلشراف المباشر على العمليات الميدانية أو تكاليف الصيانة  

لألسلحة والطائرات أو تكاليف الخدمات اللوجستية مثل التجسس والمعلومات االستخبارية والخدمات األخرى 

جو بالوقود كي تتمكن من الوصول ألهدافها داخل اليمن وكل هذه  مثل تموين الطائرات التابعة للتحالف في ال

الخدمات تقدمها الواليات المتحدة األمريكية للسعودية إضافة لخدمات أخرى مثل اإلشراف على منظومات  

الدفاع الجوي األمريكية والتي تشرف واشنطن على صيانتها وتشغيلها وتركيبها وفكها وكل ذلك بمقابل ماليين  

ً الدوال رات شهريا . 

 

 

 

 

معركة استنزاف.. انفجار يستهدف طقمني عسكريني لقوات  
 االنتقايل يف أبني 

ال تزال معركة االستنزاف لقوات االنتقالي في محافظة ابين مستمرة، حيث انفجرت اليوم عبوة ناسفة بطقمين  

بمحافظة أبينعسكريين تابعين لقوات االنتقالي التي تعثر انتشارها العسكري شرقاً  . 

 .وسبق أن تلقى االنتقالي تحذيرات من أن معركته في أبين ستكون معركة استنزاف لقواته فقط

ويهدف التحالف السعودي إلى استنزاف قوات االنتقالي في معارك مشتتة مع عناصر تنظيم القاعدة  

صالح من السيطرة على مدينة  المدعومين أيضا من التحالف السعودي مقابل تمكين المؤتمر بقيادة طارق  

 .عدن والمناطق التي يسيطر عليها االنتقالي حالياً جنوب غرب البالد

وبالعودة إلى االنفجار الذي وقع اليوم بقوات االنتقالي، تفيد مصادر أن االنفجار الذي وقع في مديرية المحفد  

قاليوتم باستخدام عبوات ناسفة، أدى الى سقوط قتلى وجرحى من قوات االنت . 

 

 

واشنطن ترسل مبعوثها لتعكري صفو مباحثات صنعاء  
 والتحالف 

 

أسلحة املنطقة العسكرية األوىل تصل  
 أليدي عناصر تنظيم القاعدة 
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جدد االنتقالي الموالي لإلمارات مضيه في السيطرة على  

اإلصالح،  محافظة حضرموت النفطية والمهرة وانتزاعها من 

 .محددا وقت الهجوم باأليام القادمة

وقال القائم بأعمال رئيس “االنتقالي الجنوبي” ، أحمد سعيد بن  

بريك، أن معركة السيطرة على محافظتي حضرموت والمهرة،  

 .ستكون خالل األيام القادمة

وقال رئيس “الجمعية الوطنية ” التابعة لالنتقالي، بن بريك :”  

ير وادي حضرموت والمهرة لتكتمل الحلقة قريبا سنحتفل بتحر

ونحتفل نحن الجنوبيين باالستقالل الثاني ونحن متكاتفين  

 .”وموحدين في دولة جنوبية فيدرالية

إن السيطرة   وأضاف بن بريك في تغريدتين له على “تويتر”

على حضرموت والمهرة، يأتي مع احتفاالت أبناء المحافظات 

ستقالل من االحتالل البريطاني في  لال  55الجنوبية بالذكرى الـ 

م1967نوفمبر  30 . 

وأوضح أن محافظة أبين تخلصت من براثن اإلرهاب، في إشارة 

منه إلى مسلحي اإلصالح والموالين لهم من عناصر القاعدة،  

رغم استمرار عمليات التفجيرات التي استهدفته وفشله في  

 .استعادة مواقع من القاعدة، وهو تناقض لحديثه

وكان “أركان المنطقة العسكرية األولى” التابعة لإلصالح،  

صرح بعدم خروج    والممولة من السعودية، يحيى أبو عوجاء،

معسكرات المنطقة من مديريات وادي وصحراء حضرموت إال 

 .بقرار من رئيس مجلس الرياض الرئاسي، رشاد العليمي 

هيئة  وأشهر االنتقالي اليوم مجلساً عسكرياً تحت مسمى “ال

العسكرية العليا لألمن والجيش الجنوبي” وهي هيئة سبق أن  

أنشأها االنتقالي في عدن واليوم يفتح لها فرعاً في حضرموت 

المحافظة الشرقية التي يمنع التحالف االنتقالي التواجد فيها 

 ً  .عسكريا

 

 

 

 جريمة اختطاف وقتل طفل في لحج

مشنوقاً في محافظة لحجعثر مواطنون، الثالثاء، على طفل   . 

وقالت مصادر محلية إن المواطنين عثروا على جثة الطفل  

محمد عبدهللا الحميدي، مشنوقاً داخل مبنى قيد اإلنشاء في  

 .مديرية المقاطرة غربي المحافظة

ولم يعرف بعد أسباب ودوافع الجريمة البشعة أو العناصر التي  

سلة جرائم مروعة  ارتكبتها. وتأتي هذه الجريمة في سياق سل

 .تشهدها المناطق التابعة لإلنتقالي واإلصالح

 

 

 

 

فيما الجميع غارقون في دهاليز السياسة بحثاً عن مكاسب مؤقتة يمنحها لهم التحالف السعودي اإلماراتي،  

يصارع محافظ عدن احمد لملس وحيداً بحثاً عن دعم خارجي من أجل تنفيذ مشاريع مستدامة قادرة على  

 .تقديم خدمة وفائدة ألبناء عدن أطول مدة ممكنة

غير أن لملس وهو القيادي بالمجلس االنتقالي الجنوبي الذي يتخبط قادته اليوم تارة لدى السعودي  

وأخرى لدى اإلماراتي، لم يجد من يؤازره ويسانده في مهامه الموكلة إليه في ظل وضع مادي شحيح  

الي على إيرادات عدن ورغم كون رئيس عيدروس الزبيدي الخاضع  جداً، على الرغم من استحواذ االنتق 

لإلقامة الجبرية في اإلمارات بأمر سعودي مكلف من رشاد العليمي بملف اإليرادات الخاصة بالدولة ورغم  

ذلك لم يصل للسلطة المحلية في عدن أي شيء من هذه اإليرادات ولم تلمس سلطة المحافظ لملس أي  

الجانب الماليتغيير فيما يتعلق ب  . 

هذا األمر دفع بلملس إلى المحاولة منفرداً بتحويل أي دعم خارجي عبر المنظمات األممية في المشاريع  

اإلغاثية في المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف جنوب اليمن، بإنفاقه في مشاريع مستدامة وملموسة 

األول: أن لملس لم يعد لديه أي   يستفيد منها المواطن بشكل مباشر، وهو ما يعني أمرين أساسيين:

إمكانية لتمويل أي مشاريع تنموية في عدن على أن يكون هذا التمويل من الداخل وليس عبارة عن  

قروض أو منح ومساعدات خارجية، األمر الثاني: أن لملس اضطر في نهاية األمر إلى تطبيق تجربة  

بل إعالم التحالف حين أصرت صنعاء على  سلطات صنعاء والتي لطالما تعرضت للهجوم والتشويه من ق

أن يكون إنفاق أموال المساعدات اإلنسانية المقدمة من الدول عبر األمم المتحدة في إنشاء مشاريع  

 .مستدامة ونفعية ملموسة وتخدم المواطنين بشكل مباشر

شاريع أقل ما  ولطالما أنفقت المنظمات األممية األموال التي تحصل عليها ويتم تخصيصها لليمن على م 

يمكن توصيفها به أنها سخيفة وعبثية مثل مشاريع الجندر وتعزيز حرية المرأة ومشاريع أخرى بعيدة كل  

البعد عن االحتياج الفعلي اإلنساني للمواطن اليمني في ظل الظروف التي تعيشها اليمن سابقاً وحالياً، وإثر  

عاء ولكن سرعان ما تالشت تلك الهجمات  ذلك شنت المنظمات األممية هجمات منتظمة ضد سلطات صن

واضطرت المنظمات في نهاية األمر للنزول عند رغبة سلطات صنعاء ألن اعتراض المنظمات األممية  

حينها لم يكن يستند ألي منطقية ولم يكن أمام المنظمات إال خيارين اثنين إما القبول بما اشترطته صنعاء  

عمل فروع هذه المنظمات في اليمن وبالتالي انقطاع تمويالتها من    أو الرفض والخيار الثاني يعني انتهاء

 .األمم المتحدة

ولكن لكي ينجح لملس في إلزام المنظمات األممية على تنفيذ مشاريع يلمسها المواطن بشكل مباشر  

  لتحسين معيشته وتحسين الخدمات التي يستفيد منها، يجب عليه أن يطالب بتنفيذ مشاريع حقيقية يمكنها

 .بعد فترة وجيزة أن تعتمد على تشغيل ذاتها تلقائياً وبدون انتظار تمويالت جديدة من الخارج الستمرارها

 الربكاني يصل املخا.. هل هي رسالة حتدي ألبناء عفاش؟ 
وصل رئيس البرلمان التابع لحكومة التحالف السعودي اإلماراتي سلطان البركاني إلى مدينة المخا الواقعة  

الساحل الغربي التي يسيطر عليها طارق صالح وقواته المدعومة من اإلمارات جنوب غرب محافظه  على  

 .تعز

هذه الزيارة المفاجئة تأتي في وقت يتواجد فيه طارق صالح في اإلمارات بعد أن تم استدعاؤه إلى األردن  

د للتوفيق بينه وبين العليمي  ومن ثم مغادرته مع العليمي إلى اإلمارات بعد استدعائه من قبل محمد بن زاي

وعيدروس الزبيدي أبرز الشخصيات المنقسمة فيما بينها في المجلس القيادي الذي شكلته السعودية مطلع  

 .أبريل الماضي

وتأتي زيارة البركاني إلى المخا في وقت توترت فيه العالقات بين أبناء عفاش من جهة وقيادة المؤتمر  

في الخارج من الجهة المقابلةالموالية للتحالف المتواجدة  . 

وكان برفقة البركاني أثناء وصوله إلى مدينة المخا عدد من أعضاء البرلمان الموالين للتحالف، بينما كان  

 .في استقبال البركاني، محافظه تعز نبيل شمسان وعدد من المسؤولين في المحافظة

 

 

 مللس يصارع منفردًا من أجل عدن 
 

بن بريك حيدد موعد املواجهة مع  
 اإلصالح يف حضرموت 
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أقدمت مجاميع عسكرية تابعة لمحافظ المهرة الموالي  

لإلمارات، محمد علي ياسر، على اقتحام منفذ شحن  

الحدودي مع سلطنة عمان، وهددت بإعتقال العاملين في  

 .المنفذ

وأقالت مصادر عاملة إن االقتحام يأتي رداً على إعالن  

عاملين تنفيذ عملية إضراب للمطالبة بحقوقهمال . 

وسبق وأن اقتحمت قبائل مديرية شحن، الميناء البري، قبل 

عدة أسابيع، احتجاجاً على قرارات أصدرها ماهر، وقضت  

 .بتعيين عدد من أقربائه في إدارة المنفذ

ويشهد منفذ شحن اإلستراتيجي، صراعاً كبيراً بين فصائل  

اعها للسطو على إيرادات المنفذ، التي التحالف، في ظل إندف

ً  10تتجاوز  مليارات لاير سنويا . 

وكان التجار نفذوا عدد من اإلحتجاجات واإلضرابات تنديداً  

حكومة معين، رفع رسوم التحسين على جميع   بإستمرار

البضائع في الميناء، إلى جانب الرفع الجنوني لرسوم  

 .التعرفة الجمركية

 

 

 

 فضيحة مدوية جمللس العليمي
في فضيحة مدوية للمجلس القيادي الرئاسي الذي شكلته  

السعودية مطلع أبريل الماضي كسلطة بديلة عن هادي  

السلطة التابعة للمجلس قراراً  ونائبه محسن، أصدرت 

بتعيين قيادي في تنظيم داعش اإلرهابي في منصب بحكومة 

 .الشباب التابعة للتحالف

وحسب ما كشفه المتخصص في جماعات التطرف واإلرهاب 

محمد بن فيصل فإن حكومة التحالف أصدرت قراراً بتعيين  

جالل السعدي وكيالً في حكومة الشباب اليمنية التابعة  

ومة التحالفلحك . 

وكشف بن فيصل في تغريدة على حسابه بتويتر، حقيقة  

شخصية جالل السعدي والذي سبق أن تم مداهمة منزله عام 

والعثور على عبوات ناسفة ومتفجرات تتبع تنظيم   2017

 .داعش اإلرهابي إضافة لشعارات التنظيم

وهذا القرار يعتبر بمثابة دليل إضافي على تبعية التنظيمات 

رهابية التي قاتلت في اليمن ضد قوات أنصار هللا  اإل

“الحوثيين” للتحالف السعودي اإلماراتي إضافة ألدلة سابقة 

عديدة منها تحقيقات لوسائل إعالم يمنية وأخرى دولية  

أوروبية وأمريكية كشفت حقيقة ارتباط التنظيمات اإلرهابية 

 .بالتحالف السعودي والحكومة التابعة له

 

 

 

خالفاً لمواقف المجلس االنتقالي الجنوبي السابقة بشأن أعياد الثورة اليمنية في الجنوب والتي تهرب   

االنتقالي من االحتفال بها بل واعتبار االستعمار البريطاني بأنه لم يكن استعماراً في واحدة من أسوأ خطوات  

نوفمبر ما يؤكد أن موقف   30فال بذكرى التملق للبريطانيين من قبل االنتقالي، يحشد المجلس اليوم لالحت

االنتقالي من التحالف السعودي اإلماراتي بدأ بالتغير بعد محاولة التحالف اجتثاث المجلس او على األقل 

 .تقليص نفوذه وتمكين جناح عفاش من السيطرة جنوباً عبر قوات جنوبية تابعة له 

ر هذه المرة تأتي كرسالة رد على التحالف السعودي  نوفمب 30واعتبر مراقبون مساعي االنتقالي االحتفال بـ

 .اإلماراتي الذي يسعى لتحجيم االنتقالي وإضعافه

وكانت السعودية قد بدأت بالفعل بإضعاف االنتقالي من خالل قطع رواتب منتسبي قواته في مقابل فتح التجنيد  

المتوقع أن يتم استخدامها الحقاً   في مناطق جنوبية بإشراف من العضو بمجلس القيادة طارق صالح والتي من

 .لنشرها في عدن بالقوة

ويرى مراقبون أن انقطاع مرتبات منتسبي االنتقالي سيدفعهم إلى الذهاب لاللتحاق بالقوات التي يتم تشكيلها  

 .حالياً في لحج تحت مسميات مختلفة منها درع الوطن وألوية النصر

من وزارتي الدفاع والداخلية بحسب ما نص عليه اتفاق الرياض  وكان االنتقالي قد رفض أن يتم دمج قواته ض

وذلك بذريعة عدم تنفيذ االتفاق بالكامل، حيث يزعم االنتقالي أن االتفاق نص على أن يتم إخراج كل القوات  

الشمالية التابعة لإلصالح وحكومة هادي سابقاً من المحافظات الجنوبية ونشرها في جبهات القتال الشمالية  

قوات أنصار هللا “الحوثيينضد  ”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

حكومة العليمي ترهن القرار اإلقتصادي للسعودية لثالث  
 سنوات قادمة 

أكدت مصادر اقتصادية متخصصة بان المبلغ الذي منحته السعودية لصندوق النقد العربي سيتم إنفاقه فيه  

 .اليمن كقرض وليس كوديعة

الحكومة التابعة للتحالف هو رهن قرار االقتصاد اليمني لدى السعودية عن  المصادر أكدت أن ما أقدمت عليه  

 .طريق السفير محمد آل جابر لثالثة أعوام قادمة

وحسب التفاصيل المنشورة عن االتفاقية الموقعة بين وزير المالية بحكومة التحالف من جهة والسفير  

صالح االقتصادي لليمن هو بمثابة الرديف  السعودي ووزير المالية السعودي من جهة، فإن برنامج اإل

كان السفير السعودي هو المتحكم كلياً بالبرنامج السعودي إلعادة  للبرنامج السعودي إلعادة اإلعمار، وكما 

اإلعمار سيكون السفير أيضاً هو صاحب القرار بشأن برنامج اإلصالح االقتصادي لليمن وسيكون هو المشرف  

على المؤسسات االقتصادية اليمنية في مناطق سيطرة التحالف والمواردوصاحب الصالحيات الكاملة   . 

وعن دور صندوق النقد العربي فيما سيحدث مستقبالً قالت المصادر االقتصادية إن الصندوق سيكون فقط  

 .جهة فنية مساندة بينما اإلشراف سيكون آلل جابر

 

 

أكتوبر سابقًا.. االنتقايل حيشد    14رغم عدم احتفاله بـ 
نوفمرب فما السبب؟   30لالحتفال بذكرى    

 

قوة أمنية تقتحم منفذ شحن احلدودي  
هدد باعتقال العاملني 

ُ
 يف املهرة وت
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أعلن االنتقالي، األحد، الحرب رسميا على قبائل الصبيحة  

صعد اإلصالح، اإلثنين، ضد االنتقالي في محافظة أبين،  

 .متوعدة فصائل اإلنتقالي بضربات موجعة

مشاه  185  وأكدت مصادر مطلعة أن عناصر قوات اللواء

التابعة لإلصالح، المتمركزة في منطقة المراقشة بمديرية  

خط الدولي الرابط بين محافظتي أبين وعدن خنفر، قطعت ال

 .من مديرية المراقشة

وهددت عناصر اللواء في بيان باستهداف أية تحركات  

 .عسكرية لإلنتقالي في المنطقة اإلستراتيجية

تصاعد عمليات اإلستهداف   ويأتي تصعيد اإلصالح في

اإلنتقالي في أبين ، مع استمرار التحالف منح    لفصائل

يم القاعدة في المحافظةالغطاء لتنظ . 

 تصعيد لالنتقالي في حضرموت 

اقدم المجلس االنتقالي الجنوبي التابع لإلمارات على اتخاذ  

خطوات تصعيدية شرقي اليمن حيث المناطق التي يحظر  

 .عليه التحالف التواجد فيها

وأشهر االنتقالي اليوم مجلساً عسكرياً تحت مسمى “الهيئة  

لألمن والجيش الجنوبي” وهي هيئة سبق العسكرية العليا  

أن أنشأها االنتقالي في عدن واليوم يفتح لها فرعاً في  

حضرموت المحافظة الشرقية التي يمنع التحالف االنتقالي  

 .التواجد فيها عسكرياً 

وقال مراقبون إن هذه الخطوة يهدف من خاللها االنتقالي  

ه  استقطاب العسكريين واألمنيين في حضرموت لصفوف

خاصة من تعرضوا لإلقصاء والتهميش خالل السنوات  

 .الماضية

وتأتي هذه الخطوة في وقت ينادي فيه االنتقالي بخروج  

المنطقة العسكرية األولى المنتشرة في المناطق الشمالية  

لحضرموت )الوادي والصحراء( التي تتواجد فيها حقول  

 .النفط التي تعد األكبر في اليمن

 

 

 

. قتلى وجرحى بتفجري جديد يستهدف اإلنتقايل يف احملفد أبني .   

قُتل عدداً من عناصر االنتقالي في هجوم جديد استهدفهم في  

 .محافظة أبين

وقالت مصادر محلية إن تفجيرا بعبوة ناسفة استهدف طقماً  

أللوية الدعم واالسناد في مديرية المحفد أدى إلى مقتل عددا من 

جندين بجراح خطيرةجنود اإلنتقالي وإصابة م  . 

وكان تفجير استهدف الحزام األمني بعبوة ناسفة السبت أسفر 

جنود في ذات المديرية 8عن جرح   . 

ويتهموأبناء أبين ، التحالف بمنح التنظيمات اإلرهابية البقاء في 

 المحافظة 

على  وفضحت عملية سهاموالشرق مزاعم االنتقالي في القضلء

 .القاعدة في أبين

  

 

كشف رئيس المجلس األعلى للحراك الجنوبي، فؤاد راشد، في تصريح له اليوم، أن المجلس االنتقالي وافق  

على التراجع عن تهديداته بشأن إعالن اإلدارة الذاتية في عدن وذلك بعد ان تلقى وعودا من السعودية بأنها  

الوديعة المزعومةستمنح عدن قروضاً وجزءاً من  . 

القيادي في الحراك الجنوبي فؤاد الراشد أوضح بأن الوديعة السعودية لن تحقق أي شيء لعدن والجنوب  

عموماً وأن الخدمات ستضل معدومة وان الوضع سيبقى على حاله دون تغيير، في إشارة إلى االنهيار  

وتدمير قيمتها الشرائية اضافه الى عوامل أخرى كانهيار  االقتصادي والغالء المعيشي واستمرار انهيار العملة 

 .الخدمات ابرزها الكهرباء واستمرار االنفالت األمني في كافة مناطق سيطرة التحالف

ووصف راشد وهو قيادي بارز في الحراك الجنوبي وحالياً يشغل منصب رئيس المجلس األعلى للحراك،  

اضطر  قتصادياً وخطيرة أمنياً”، وكان راشد يقيم في مدينه عدن ووصف عدن بانها “مرعبة سياسياً ومنهارة ا

 .لمغادرتها الى محافظه المهرة بعد ان تعرض لالعتقال أكثر من مرة وتعرض أيضاً لمحاولة اغتيال

وتأكيداً لما أوضحه اقتصاديون سابقاً بشأن االنخفاض الطفيف الذي حدث في قيمة العملة المحلية امام  

ية في عدن، اوضح راشد بان هذا االنخفاض إنما هو مجرد انخفاض وهمي ناتج عن اندفاع  العمالت االجنب

المواطنين لبيع ما لديهم من دوالر بعد إعالن خبر تقديم جزء من الوديعة وهو الذي أدى الى هذا االنخفاض  

 .وأن االرتفاع سيعود من جديد في قيمة العملة المحلية

الجنوبي أزمة مالية بسبب استيالء قيادات داخل المجلس على اإليرادات التي   وحاليا يواجه المجلس االنتقالي

يتحصلها المجلس من الخدمات والضرائب والجمارك ومصادر أخرى من هذه التمويالت إضافة إلى ما  

 .يستقطعه بالقوة مما يدخل الى ميناء عدن وعلى رأس ذلك المشتقات النفطية

 

 

 

 

 

ء العليمي باوزير والعرادة تسريبات بشراء اإلمارات وال   

كشفت اليوم وسائل إعالم محلية عن أن القياديين في المجلس القيادي الرئاسي، عبدهللا العليمي باوزير  

وسلطان العرادة المعينان ضمن تشكيلة المجلس القيادي الثمانية من حصة حزب اإلصالح، كشفت هذه  

هذين القياديينالتسريبات أن اإلمارات اتجهت لشراء والء  . 

وحسب ما نشرت وسائل إعالم محلية، فإن العرادة والعليمي اتفقا مع اإلمارات على فكرة تخليهم عن تمثيل  

 .اإلصالح مقابل حصولهما على مزايا مالية ودعم سياسي من اإلمارات

ليس من    مليون دوالر لمشروع سد حسان في أبين 300مصادر مطلعة قالت إن موافقة اإلمارات على دفع 

أجل إنشاء هذا السبب بل من أجل حصول العليمي باوزير على نسبة من هذا المبلغ كونه المشرف على هذا  

 .المشروع

وتجدر اإلشارة إلى أن عبدهللا العليمي باوزير كان قد قدم استقالته من مجلس القيادة الرئاسي ورفض حضور 

رة أخرى وتم استدعاؤه من قبل السعودية والتقى مع  اجتماعات المجلس لكن وبعد فتره وجيزة ظهر باوزير م

 .بقيه أعضاء المجلس بخالد بن سلمان، وهو ما يعني عودة العليمي إلى طاولة التحالف من جديد

وحتى اللحظة ال تزال قيادات المجلس القيادي الرئاسي ممنوعة من العودة إلى عدن بما فيها رشاد العليمي  

ى عدن في ظل بقاء المدينة خاضعة لسيطرة فصائل المجلس االنتقالي  الذي يرفض بنفسه ان يعود إل 

 .العسكرية

وبخصوص سلطان العرادة قالت المصادر ان الرجل اتفق مع اإلمارات على أن ينهى انتماءه لحزب االصالح  

مقابل سماح اإلمارات له في البقاء بمنصب محافظ مأرب وعدم عزله عن منصب المحافظ كما حدث مع فرج  

لبحسني في حضرموتا . 

 

 

احلراك اجلنوبي يتهم االنتقايل خبيانة القضية اجلنوبية  
 وبيع عدن 

 

معسكر تابع لإلصالح يقطع طرق إمداد اإلنتقايل يف  
 أبني ويتوعد باستهداف حتركاته العسكرية 
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قالت مصادر إن السعودية تستخدم تجاه المقاتلين التابعين  

للمجلس االنتقالي استراتيجية منعهم من مرتباتهم، أطول 

فتره ممكنة وذلك لدفعهم لترك االنتقالي، واالضطرار  

لالنضمام للقوات الجديدة التي يتم تشكيلها حالياً بضوء  

أخضر من التحالف عن طريق طارق صالح تحت مسميات  

 .جنوبية جديدة 

العسكرية للمجلس  هذا المخطط يهدف إلى إفراغ القوة  

االنتقالي من الداخل وتالشيها، كون عدم استالم أفراد  

ومنتسبي قوات االنتقالي لمرتباتهم لعدة أشهر سيدفعهم إلى 

ترك المجلس والذهاب لاللتحاق بقوات طارق صالح بمرتب 

 .جديد

وهناك حاليا تحركات لطارق صالح لعمليات تجنيد في بعض 

جنوبية، حيث من المتوقع أن المناطق الجنوبية، وبمسميات 

يتم استخدام هذه القوات الحقا لالنتشار في عدن بدالً عن  

 .قوات االنتقالي

ويعاني المجلس االنتقالي من ضائقة مالية وأزمة سياسية  

مع التحالف وأخرى مع منتسبيه وأنصاره بسبب عدم  

القدرة على تسديد مرتبات منتسبيه، وهو ما يهدد بحدوث  

ألوية وقوات هذا المجلس الذي يصارع حالياً تمردات داخل 

 .على البقاء في عدن

 

 

 

توتر بين االنتقالي وقوات الجيش  
 السابق في أبين 

مشاة شرق أبين على قطع  185أقدمت قوات اللواء 

الطريق الرئيسي الواصل إلى عدن تجاه أي تحركات لقوات  

 .المجلس االنتقالي الجنوبي

شاة كانت قد سلمت  م  185ورغم أن قوات اللواء 

بتوجيهات من التحالف بالسماح لالنتقالي باالنتشار في  

مناطق سيطرتها شرق أبين إال أنها بتحركها اليوم وقطع  

الخط الرابط بين المحافظات الشرقية وعدن تؤكد بأن  

الخالف عاد من جديد بين هذه القوات وقوات االنتقالي  

كامل جغرافيا   الجنوبي التي لم تستطع التقدم والتمدد في

محافظة أبين المجاورة لعدن والتي تعد الرابط بين عدن  

والمحافظات الشرقية التي يسعى االنتقالي لالنتشار فيها  

 .بالقوة فيما يرفض التحالف ذلك

بأن قطع للخط أمام أي تحركات   185وقالت قوات اللواء 

عسكرية لالنتقالي يأتي رداً على منع قوات االنتقالي لقائد  

اللواء احمد منصور المرقضي من دخول عدن   185لواء ال

 .للقاء بوزير الدفاع في الحكومة التابعة للتحالف

 

 

 

حاول طارق صالح قائد المقاومة الوطنية المشتركة في الساحل الغربي والتي يقع مقرها في المخا في محافظه  

تشكيالت عسكرية جديدة يدفع بها التحالف  تعز، طمأنة المجلس االنتقالي الجنوبي الذي يتخوف وبشدة من أي  

السعودي االماراتي لتكون بديالً عن المجلس االنتقالي الجنوبي وقواته التي تتعرض لضغوطات اليوم من قبل  

االمارات والسعودية على حد سواء لالنسحاب والخروج من عدن وتمكين قوات طارق صالح من السيطرة  

دة الرئاسيعلى هذه المدينة وعودة مجلس القيا . 

وكانت معلومات قد كشفت سابقاً أن طارق صالح كلف نجل اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع األسبق  

 .األسير لدى قوات أنصار هللا الحوثيين

بتشكيل ألوية جديدة جنوبية تسمى “ألويه النصر” يقودها نجل الصبيحي، لكن مصادر أكدت في وقت سابق  

قيادة طارق صالح مباشرة وسيتم استخدامها للسيطرة على مدينه عدن ونشرها  أن هذه األلوية ستكون تحت 

 .هناك بذريعة أنها قوات جنوبية وليست قوات شمالية

وعلى إثر هذه المخاوف دفع طارق صالح بقيادي إعالمي تابع له، لطمأنة المجلس االنتقالي عبر وسائل  

 .االعالم االنتقاليه

ية والثقافية التابعة لمكتب طارق صالح، محمد انعم، لصحيفة األيام الصادرة  حيث صرح رئيس الدائرة اإلعالم 

لواًء يقودها نجل اللواء محمود الصبيحي هي تشكيالت   20من عدن، بأن هذه القوات والتي يبلغ قوامها 

لف  عسكرية سيتم توجيهها ضد قوات “الحوثيين” في محاولة لطمأنة االنتقالي المتخوف من أي تحركات للتحا

 .عن طريق طارق صالح نحو الجنوب

الجدير بالذكر أن القوات التابعة للمجلس االنتقالي في محافظه لحج والتي تتبعها منطقة الصبيحة التي ينتمي  

اليها اللواء الصبيحي ونجله ومنها سيتم تشكيل ألوية النصر، صرحت قيادات القوات االنتقالية في وقت سابق  

ات لتشكيل قوات عسكرية جديدة، كما أقدت قيادات االنتقالي تخوفها من هذه القوة  بأن هناك إعدادات وترتيب

الجديدة التي لم يكن يعرف انتماؤها وقيادتها ومصادر تمويلها وأهدافها الحقيقية حتى وصل األمر لدرجة  

ج وتحديداً في  تصريح المكتب التنفيذي لالنتقالي في لحج بأن عملية التجنيد السرية التي تتم حالياً في لح

 .الصبيحة تقلقه كثيراً وتشكل تهديداً يجب وقفه

 

 

 

 

 

 

 

 تأكيدات جديدة بنقل مقر قيادة املنطقة العسكرية األوىل يف حضرموت 
أكدت مصادر عسكريه مطلعة داخل المنطقة العسكرية األولى التي تتمركز في مدينه سيئون في وادي  

بنقل مقر االجتماعات العسكرية لقيادات المنطقة بعد محاوله  حضرموت شرق اليمن، أن هناك توجهات  

 .استهداف هذه القيادات في وقت سابق، من قبل االمارات

وتدفع اإلمارات في محافظة حضرموت بالمجلس االنتقالي الجنوبي للتصعيد هناك ضد المنطقة العسكرية  

الرئيس المعزول عبدربه منصور هادي، اللواء  األولى والتي يقودها اللواء صالح طيمس، المتهم بوالئه لنائب 

علي محسن األحمر، لكن السعودية ترفض ان يتم إخراج هذه القوات من حضرموت وترفض السماح للمجلس  

 .االنتقالي بالوصول إلى أي محافظة شرقية بدءا بمحافظة شبوة ومروراً بحضرموت فالمهرة

رية األولى من مدينة سيئون يؤكد ان خطورة استهداف  غير ان قرار نقل اجتماعات قيادات المنطقة العسك

المنطقة من قبل اإلمارات سواًء بالطيران أو االستهدافات البرية المباشرة أصبح قريباً وأن احتمال نشوب  

 ً  .معركة كبيرة بين مسلحي المجلس االنتقالي وبين قوات المنطقة العسكرية االولى قد يكون قريباً أيضا

لعسكرية األولى قد تعرضت لهجوم بطائره مسيرة لم يكشف عن مصدرها كما لم تعلن أي  وكانت المنطقة ا

 .جهة تبنيها لهذا الهجوم، لكن تسريبات كشفت أن اإلماراتيين هم من يقفون خلف هذا االستهداف

 

 

على إثر خماوف االنتقايل من حتركات طارق صاحل..  
 األخري حياول طمأنة اجلنوب 

 

تتخذ اسرتاتيجية احلصار املايل  الرياض  
 جتاه جمندي االنتقايل 

 



 
 

                 

 

 12صفحه 

 

 

كشفت وسائل إعالم محلية نقالً عن مصادر مطلعة أن  

األحد، بين الفصائل     اندلعت مواجهات مسلحة جديدة،

 .اإلماراتية وتنظيم القاعدة في أبين

عنيفة اندلعت الساعات   وقالت مصادر قبلية إن إشتباكات

الماضية، بين الحزام األمني التابعة لإلنتقالي وعناصر  

 .القاعدة في مديرية المحفد، شرقي محافظة أبين

وبحسب المصادر فأن اإلشتباكات اندلعت بعد محاولة قوات 

اإلنتقالي شن هجوم جديد إلستعادة مواقعها بالقرب جنوبي  

لقتلى والجرحى في  المديرية، مشيرة إلى سقوط عدد من ا 

 .صفوف الطرفين

وفشل االنتقالي الموالي لإلمارات للشهر الثاني على  

التوالي، في استعادة معظم مواقعها في مديرية المحفد عقب 

سقوطها بيد عناصر التنظيم اإلرهابي، وسط وهم عملية  

سهام الشرق التي سبق وأن زعم االنتقالي من خاللها على 

أبين  القضاء على القاعدة في . 

ويتهم أبناء المحافظة ، التحالف بمنح التنظيمات اإلرهابية  

 .البقاء في في أبين

 

 

 

 

 

مسلحون يحرقون صور الزبيدي  
 في عدن 

  بشاشات  أشعل مسلحون في عدن، االثنين، النيران 

االنتقالي    لعيدروس الزبيدي، رئيس  عمالقة تحمل صور . 

وقالت مصادر محلية إن مسلحين قاموا بإحراق شاشات  

عيدروس     ضخمة نصبتها سلطة االنتقالي وتحمل صور

بهدف بث مباريات كأس العالم  الزبيدي . 

تم    وقد  ونشرت مواقع أخبارية صور لشاشتين عمالقتين

 .اتالفهما رغم وجود صور الزبيدي عليهما

إلى أن المسلحين يتبعون الجماعات     وأشارت المصادر

بتأمين عدن والمعروفة    السلفية المكلفة من السعودية 

بـ”درع الوطن” مشيرة إلى أن إحراق الشاشات تعمد في  

اآلالف ممن يحتشدون امام تلك    إحراق صورته أمام

 .الشاشات

 

 

 

يا محاوالت االلتفاف السعودية واالماراتية على الوديعة التي وعدوا بها مجلس القيادة الرئاسي الذي  تجرى حال

 .شكلته الرياض مطلع أبريل الماضي برئاسة رشاد العليمي ووعدت األخير بتقديم ثالثة مليار دوالر

لدعم حكومة معين لكنها أكدت أن  وأعلنت اليوم السعودية أنها وقعت اتفاقاً عبر صندوق النقد العربي قالت إنه  

 .هذا الدعم لن يتم تسليمه للبنك المركزي اليمني في عدن

وقال رئيس صندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي ان المبلغ المقرر سيتم االحتفاظ به لدى الصندوق ولن  

مطلوبة خالل ثالثه  يتم تسليمه للبنك المركزي في عدن وان الصندوق هو من سيتولى عملية اإلصالحات ال

 .أعوام قادمة

واعتبر مراقبون هذا التحايل بأنه يعكس بوضوح االلتفاف السعودي االماراتي على وعودهم بتقديم منحة  

 .للمجلس القيادي

 .وان السعوديه واالمارات ال تزاالن ترفضان تقديم أي مبالغ مالية لحكومة معين عبد الملك ورشاد العليمي

األمر أن بيان االتفاق مع صندوق النقد العربي لم يتضمن أي تأكيد أن السعودية واإلمارات ستقدمان  الغريب في  

منحة لحكومة رشاد العليمي ومعين عبد الملك، ما يجعل األمر وكأنه مجرد قرض سيتم منحه لهذه الحكومة 

منيين تسديدها الحقاوهو ما يعني تكبيد اليمنيين مستقبالً قروضاً وديوناً خارجية يصعب على الي . 

االستراتيجية االقتصادية والمالية التي   وهذا ما سبق وكشفه الجنوب اليوم أمس في تقرير اقتصادي، بشان

يعتزم تحالف السعودية واالمارات وقبلهما الواليات المتحدة األمريكية، تنفيذها عبر الحكومة الموالية للتحالف  

في اليمن، وهو ما يجعل اليمن بلداً مقيداً بأعباء ديون خارجية تمنعه من البناء والتنمية بعد انتهاء الحرب  

موحلول السال . 

 

 

 

 

 

 حتركات لالنتقايل إلفشال جناح املؤمتر يف شبوة 

يقود جناح المؤتمر الموالي للتحالف السعودي اإلماراتي في محافظة شبوة حراكاً من أجل حشد األقطاب في  

 .شبوة لصالحه وإبعادهم عن أي استقطاب تجاه االنتقالي، فيما يسمى مؤتمر شبوة الشامل

جناح المؤتمر الموالي للتحالف ان تكون االطياف السياسية والقبلية في محافظه   وتهدف هذه الوثيقة إلى ضمان

شبوة الغنية بالنفط جميعها تتبع سلطه المحافظ، وهو ما يعني خروج المحافظة عن أي سيطرة قادمة للمجلس  

 .االنتقالي الجنوبي 

لتوقيع وثيقة من قبل أنصاره ترفض مؤتمر شبوه  هذا االمر جعل المجلس االنتقالي يدفع قيادات قبلية موالية له 

 .الشامل

وحتى اللحظة تعيش محافظة شبوه انقساماً مجتمعياً وسياسياً بسبب المعارك التي حدثت الفترة الماضية بين  

 .القوات الموالية لالنتقالي والقوات التابعة لحزب اإلصالح والتي انتهت بطرد األخيرة الى خارج محافظة شبوة

الرغم من خروج اإلصالح من أجزاء مهمة من محافظة شبوة بما فيها العاصمة عتق، إال أن المجلس  وعلى  

االنتقالي ال يسيطر هو اآلخر على محافظة شبوة، فالقوات التي قام بتشكيلها المحافظ تحت مسمى دفاع شبوة  

على المحافظة اليوم مع قوات تابعة  والتي من بينها بقايا النخبة الشبوانية التي شكلتها اإلمارات هي من تسيطر  

 .للعمالقة الجنوبية 

ويتوقع مراقبون ان يحتدم الوضع في محافظة شبوة خالل الفترة القادمة وان يتحول الصراع في مراحله االولى  

 .الى تصفيات واغتياالت بينيه 

 

 

 

 

مصادر اقتصاديه تؤكد أن السعودية لن تدفع دوالرًا  
 واحدًا ملركزي عدن 

 

سهام الشرق جمرد وهم ..  
مواجهات طاحنة بني االنتقايل  

أبني والقاعدة يف    
 


