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 أبرز أحداث األسبوع

. فساد إداري ومايل انهك باألرقام .
 مصفاة عدن وأخرجها عن اجلاهزية

 

مسلسل قضم املوانئ: اليد اإلماراتية 
»قشن تصل إىل »  

 

 ٢٠٢٢حصاد الفشل لبنك عدن .. عام 
 عام اخليبات واالنتكاسات االقتصادية

 

تقرير األزمات الدولية .. اجمللس 
الرئاسي مسلوب القرار من السعودية 

املستقبلوال دور له يف   
 

باملزيد من  ٢٠٢٢اجلنوب يودع العام 
 األزمات واخلالفات
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نقلت وكالة رويترز، اليوم األربعاء، عن مصادر في شركة 

قولها إن الرياح الشديدة واألمواج جرفت  مصافي عدن، 

سفينتي نفط، إحداهما عراقية كانت راسية قبالة ميناء عدن 

باليمن منذ حرب الخليج الثانية ،وأضافت المصادر أن  

السفينتين كانتا راسيتين منذ سنوات طويلة على مقربة من 

 .ميناء الزيت التابع للمصافي في منطقة البريقة غرب عدن

ى أن األمواج جرفت السفينة العراقية إلى قرب  وأشارت إل

الشاطئ وأصبحت جانحة وال تستطيع العودة مجددا لإلبحار 

في المياه، فيما باتت السفينة األخرى، التي تعود ملكيتها  

لرجل أعمال يمني، معرضة للغرق بعد تسرب مياه البحر  

 .إليها

ين وأوضحت المصادر أن الناقلة العراقية الجانحة هي من ب

أربع سفن عراقية متخصصة في نقل النفط متوقفة قبالة  

عاما  30ميناء الزيت منذ أكثر من   

وقالت المصادر إن سفن نفط متهالكة متوقفة منذ سنوات  

قبالة ميناءي عدن والزيت، منها السفن العراقية، ال تحمل  

أي كميات من النفط وتشكل خطرا كبيرا على نشاط الميناء  

ركة القناة المالحية للميناء جراء أي  الرئيسي لليمن وح

 .جنوح لها يشل حركة استقبال البواخر

سفينة نفط متهالكة في ميناء عدن   12وتتوقف أكثر من 

، منها أربع سفن غرقت منذ عام  2013أغلبها منذ عام 

، وهي مملوكة لشركات  2021وحتى نهاية عام  2018

ا قالته  مالحة محلية، وهي سفن منتهية الصالحية وفقا لم

 .مصادر مالحية

دفاع شبوة تهاجم قرى سكنية في مرخى  
 بعد ساعات من اعتقال عدد من المشايخ 

الخميس، حملة عسكرية   مارات،لإل  شنت الفصائل الموالية

 .جديدة في محافظة شبوة 

وقالت مصادر محلية إن قوة من اللواء األول دفاع شبوة،  

آل الطالبي”   هاجمت القرى السكنية في منطقة “الوشيحة

 .بمديرية مرخه السفلى غربي مدينة عتق 

وأكدت المصادر أن الفصائل قامت بفرض حصار على قرية 

“آل الطالبي”، ومنعت األهالي من الدخول والخروج من  

وإلى المنطقة، بحجة مالحقة مطلوبين، ما أثار الرعب لدى 

 .األهالي

عاء  وكانت قوات دفاع شبوة نفذت حملة مماثلة أمس األرب

أشخاص بينهم إثنين من   5واعتقلت    في مديرية نصاب،

 .المنتسبين السابقين لقوات األمن الخاصة الموالية لإلصالح 

كما تأتي الحملة عقب اختطاف الشيخ محمد صالح  

السليماني، وعلي صميع السليماني، في مدخل مدينة عتق  

 .عاصمة شبوة، دون مسوغ قانوني

 

  

 

ترفض حكومة معين عبدالملك صرف رواتب موظفي الدولة األساسيين، وتبرر ذلك بالعجز المالي وعدم  

قدرتها على الوفاء بصرف مرتبات الموظفين ، لكن معلومات مؤكدة كشفت عن إرتفاع كبير حققته تلك  

ا يفوق احتياج  مليار لاير ، وهو م  2٤3تريليون و 3، بلغ أكثر من  2022الحكومة في اإليرادات للعام 

مليون موظف يعملون   1.3صرف المرتبات الذي ال يتجاوز تريليون لاير ، وبإمكانة إنهاء معاناة أكثر من 

ماليين نسمة ، وسينعكس ذلك بشكل إيجابي على الملف اإلنساني في البالد ، مع ذلك تتهرب حكومة   ٦نحو 

أنها حكومة معترفة بها دولياً ، ومن    معين عبدالملك وترفض التجاوب مع مطالب صرف المرتبات رغم

 .واجبها صرف المرتبات وعدم إستخدامها ورقة إقتصادية في أي مفاوضات

حتى اآلن يترقب موظفو اليمن أي اختراقات يحققها الوسيط العماني في هذا الملف., إال أن المؤشرات تفيد  

، والدليل على ذلك حديثة المستمر عن  بأن ال رغبة لدى حكومة معين والمجلس الرئاسي في صرف المرتبات 

ألف موظف في مناطق   ٧00إيرادات ميناء الحديدة وإيهامه الرأي العام بأنها تكفي لصرف رواتب أكثر من 

سيطرة صنعاء ، ورغم ذلك امتالك حكومة معين في عدن مصادر دخل ضخمة اليزال معظم موظفي الدولة  

ومة رواتب ضخمة لمليشيات متعددة بتوجيهات سعودية إماراتيةالسابقين دون مرتبات بينما تدفع تلك الحك  . 

والملفت للنظر أن حكومة عدن أعلنت مسبقاً قبل شهر عجزها عن صرف رواتب موظفيها ، وهو ما أثار  

موجة إستياء واسعة خاصة وأن اإليرادات التي تحصل عليها أكبر من كل توقعات ، وتكفي لصرف رواتب كل  

هاء المعاناة اإلنسانية في مختلف محافظات البالد .. إال أنها تستغل من قبل كبار مسؤولي  موظفي الدولة وإن

 .تلك الحكومة ، ويتم تقاسمها من قبلهم ومن قبل قادة المليشيات

 

 

 

 

 

 

 املهرة ترفض صفقة بيع ميناء قشن وتعلن استعدادها للمواجهة 
حذر رئيس الدائرة السياسية في لجنة االعتصام السلمي بمحافظة المهرة، سعيد عفري، من التداعيات الخطيرة بشأن  

بيع “الحكومة” التابعة للتحالف ميناء قشن ونهب سلسلة قش الجبلية، شرقي اليمن ، وأكد عفري، أن مشروع ميناء  

مية ألبناء المحافظة على غرار الموانئ التجارية الدولية، بل قشن ال يتعلق بالتجارة والمالحة البحرية الرسمية الخد

 .يتعلق األمر بالبحث والتنقيب عن المعادن الثمينة ونهبها للخارج

ووصف، رعفيت ، مشروع ميناء قشن، بالمؤامرة الجديدة التي تقف خلفها أجندة خارجية لإلمارات؛ التي تحاول أن 

فظات الجنوب بما فيها سقطرى والمهرةتسيطر على كل المواقع الحيوية في محا . 

وأضاف رعفيت، في مداخلة مع “المهرية” أن اإلمارات والشركات التي تتلقى توجيهاتها تحاول التوجه إلى مديرية 

قشن، مضيفاً: “هنا نشير إلى تساؤالت أبناء محافظة المهرة: لماذا قشن وكل الموانئ معطلة من قبل اإلمارات التي  

سنوات؟”.وأشار إلى أن الموانئ تحولت إلى ثكنة عسكرية لم يستفد منها المواطن المهري  ٧اراً منذ تفرض عليها حص 

واليمني، واليوم تأتي مؤامرة جديدة الهدف منها السيطرة على جميع المناطق الحيوية وتهجير أهلها واستخدامها 

س الرئاسي ورئيس الوزراء جاء باختيار  ثكنات عسكرية ونهب ثرواتها في ظل عدم وجود دولة، منوهاً أن “المجل

 .”اإلمارات والسعودية

مؤكداً أن خيارات أبناء المحافظة هي الدفاع عن أنفسهم وثروات محافظتهم في ظل عدم وجود دولة. واتهم حكومة  

هم، وقشن معين عبدالملك بتنفيذ أوامر إماراتية للتآمر على المهرة ونهب خيراتها، وأبناء المهرة سيدافعون عن أنفس

 .هي جزء ال يتجزأ من المحافظة، وكل أبناء المهرة يرفضون هذا المشروع الكاذب

  50واكدت مصادر داخلية بأن مجاميع قبلية من ابناء المهرة توافدت إلى ميناء قشن، احتجاجا على تأجير الميناء لمدة 

لنشاط التعديني في سلسلة جبل شروين الغنية عاما للشركة اإلماراتية “أجهام للطاقة والتعدين المحدودة”، لممارسة ا

بالمعادن الثمينة والنادرة ، وأفادت المصادر أن القبائل بصدد تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة في ميناء قشن رفضا  

 .للصفقة التي وصفت باالنتهاك والتفريط بالسيادة اليمنية

ع رفضا لعمليات نهب الثروات السيادية في اليمن ويأتي توافد قبائل المهرة إلى قشن، عقب احتقان محلي شعبي واس

 .من قبل الشركات األجنبية

تريليون ريال مل    ٣.٣إيرادات حكومة معني تفوق التوقعات ..  
 تنهي معاناة اليمنيني 

 

سفن متهالكة راسية منذ سنوات..  
 جنوح سفينتني يف ميناء عدن 
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روى مصدر مقرب من القيادي البارز في الحراك الجنوبي ،  

من قبل عناصر تابعة   مدرم أبو سراج ، محاولة إعتقاله

 .لالستخبارات في محافظة المهرة

وقال المقرب من أبو سراح في تصريح خاص أنه القيادي  

أبو سراج تفاجئ في تمام الساعة الحادية عشر والنصف  

مساء الليلة بحضور عدد من المسحلين إلى أمام المنزل  

وطالبوه بالخروج محاولين إعتقاله ، وقبل أن يخرج من  

المنزل الكائن في مدينة الغيضة تواصل مع قيادات قبلية في 

هرة وابلغهم في األمر ، وقال ، بأن قبائل المهرة  الم

تواصلوا مع الجهات األمنية واستفسروا من األمر ، إال أنه  

تبين بأن األمن ال عالقة له بالمداهمة ، وأشار إلى أن  

المسلحين الذين هددوا باقتحام المنزل قالو أنهم من  

االستخبارات دون أن يكشفوا عن الجهة التي تقف ورائهم ،  

وحيا نخوة وشهامة أبناء المهرة وقبائلها األوفياء الذين  

حضروا إلى أمام المنزل أثناء محاولة اقتحام المنزل  

واعتقال القيادي أبو سراج من قبل عناصر االستخبارات  

وأجبروهم على الرحيل بالقوة ، وقاموا بتأمين مكان آمن له 

 .وألطفالة

 

 

 

 

يغادر عدن   معين عبدالملك اخ
 وسط أزمات متعددة 

غادر رئيس الحكومة في عدن الموالية للتحالف، معين عبد 

الملك، األربعاء، مدينة عدن، وسط تفاقم أزمة انهيار قيمة  

اللاير اليمني مقابل العمالت األخرى، في مناطق سيطرة 

التحالف والفصائل الموالية له، وتفاقم السخط الشعبي نتيجة 

اإلصالحات اإلقتصادية واستمرار توارد فضائح  غياب 

الفساد والنهب من قبل مسؤولين في حكومة معين ومجلس 

 .القيادة ونافذين تابعين للتحالف

وفي الوقت ذاته، هددت قيادات أخرى حكومة معين  

باستخدام ورقة الشارع ضد السلطات في عدن، بسبب تفاقم 

فاه في  األزمة في وقت يعيش مسؤولي الحكومة في ر

الخارج وزيادة أرصدتهم في البنوك الخارجية من عائدات  

النفط اليمني وغيره من اإليرادات، في حين يعاني أبناء  

 .ية  المحافظات الخاضعة لسيطرة التحالف أوضاع معيشية

 

  

  

بينما تدير اإلمارات على أرضها منذ أسابيع حواراً بين أعضاء »المجلس الرئاسي« المتصّدع، وافقت حكومة  

عدن على تأجيرها ميناء قشن الواقع على شواطئ محافظة المهرة، ُمتجاِهلةً كّل األصوات الشعبية المناِهضة  

حلّي للسيطرة على ثاني أهّم موانئ  لصفقة تسليم الميناء لشركة شبه وهمية، تتّخذها أبو ظبي كغطاء م

راتيجية شرق البالد. ويأتي ذلك بعد أن تمّكنت اإلمارات من السيطرة على  المحافظة، وأحد أهّم الموانئ االست

ميناء عدن عبر ميليشيات »المجلس االنتقالي« التابعة لها، وأيضاً على ميناء بلحاف لتصدير الغاز الواقع  

لضبة النفطي شرق المكال، وميناء الشحر في حضرموت. وعلى خلفية الصفقة  على شواطئ شبوة، وميناء ا 

هة إلى حكومة معين عبد الملك، بالكشف عن بنود االتّفاقية الموقَّعة   األخيرة، تصاعدت المطالبات الُموجَّ

بق أن  لمصلحة »إجهام للطاقة والتعدين«، حديثة النشأة والتابعة لقياديين محليين موالين ألبو ظبي لم يس

 .مارسوا أّي نشاط في مجال التعدين وإدارة الموانئ

وكانت الحكومة الُمشار إليها بّررت إقدامها على االتفاقية بـ»استقطاب االستثمارات«، وإتاحة المجال للقطاع  

الخاص إلدارة مشروعات في مجال التعدين، وبخاصة في مجال الحجر الجيري، ُمدافِعةً، عقب اجتماعها  

اضي، بأنها وافقت على عْقد إنشاء الميناء المخصَّص للنشاط التعديني بعد مراجعته من قِبَل لجنة  السبت الم

وزارية واستيعاب المالحظات المقدَّمة عليه، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. وفي الوقت الذي أخفت فيه  

مع »أبو ظبي لالستثمار« في   هوية الشركة وتبعيّتها لإلمارات، وافقت في االجتماع نفسه على عقد شراكة

قطاع االتصاالت. وفي المقابل، وصفت حكومة صنعاء الصفقة الجديدة بـ»الباطلة«، مؤكدةً، على لسان نائب  

وزير خارجيتها حسين العزي، أنها ال تعترف بأّي اتفاقيات مع السلطة الموالية لـ»التحالف«، مضيفة أنها  

يست لها أّي قيمة قانونية وال تحوز على صفة اإللزام بالمطلق»تَعتبر ِمثل هذه االتفاقات عدمية، ول  ». 

وبدأت خّطة اإلمارات للسيطرة على الميناء الواقع في شواطئ محافظة المهرة على البحر العربي، بإنشاء  

،  201٧شركة تُدعى »إجهام للطاقة والتعدين المحدودة« في عدن العام الماضي، بتاريخ قديم يعود إلى العام 

لاير بسعر   1200ألف دوالر )الدوالر يساوي   20مليون لاير يمني، أي أقّل من  20أسمال ال يتجاوز وبر

وهو   صرف عدن(. وأعقب ذلك إبرام اتفاق بين وزير النقل في حكومة معين عبد الملك، عبد السالم حميد،

لشركة التي ُسّجلت باسم قيادي  مواٍل لـ»المجلس االنتقالي الجنوبي« ويرأس اللجنة االقتصادية التابعة له، وا 

ألف دوالر. وبحسب مصادر في   100في »االنتقالي«، على تأجير الميناء لألخيرة مقابل بدل سنوي يصل إلى 

حكومة عدن، فإن مشروع االتفاق لم يُعرض على مجلس الوزراء قبل أن تُوقّع عليه وزارة النقل، التي  

مليون دوالر، »إجهام للطاقة   130شروع، الذي تصل تكلفته إلى رضخت أخيراً للضغوط اإلماراتية. وَمنح الم

 والتعدين« حق االمتياز في إنشاء وإدارة وتشغيل وإعادة تسليم الميناء البحري في مديرية قشن بنظام

«B.O.T»  ملِزماً إياها بإنشاء ميناء لتصدير الحجر الجيري الذي يتواجد بكّميات تجارية كبيرة في جبل ،

يب من مديرية قشن، مكّون من لسان بحري على عّدة مستويات، تشمل كاسر أمواج بطول شروين القر

ته األولى عقب  متراً، في مرحل 1٤متر لرسّو السفن، وغاطساً يبلغ  300متر، ورصيفاً بحرياً بطول  1000

ن استعانتها  التوقيع. إاّل أن الشركة لم تمتلك أّي أصول تؤّهلها إلنشاء ميناء بهذا الحجم، وسط حديث ع

 .بشركات إماراتية لتنفيذه، وهو ما يعّد تسليماً للمرفق إلى الجانب اإلماراتي بطريقة غير مباشرة

 أعلنت لجنة االعتصام في محافظة المهرة رفضها المطلق للصفقة 

كة  وأثارت الصفقة انتقادات حاّدة من قِبل الناشطين على مواقع التواصل االجتماعي، بخاصة أنها منحت الشر

الجانب اليمني، وحّددت مدة   المستثِمرة الحق في امتالك المشروع واستالب مهّمة اإلشراف والحماية من 

استغالل الميناء بخمسين عاماً قابلة للتجديد للفترة نفسها. كما أعطت المستثِمر الحق في تصدير الحجر  

ئلة والمحلّية في الميناء، مع تموين  الجيري، إضافة إلى تناول الحاويات والبضائع الجافة والسائبة والسا

السفن والترانزيت وأّي أنشطة تجارية أخرى يتّفق عليها الطرفان، وهو ما يعني تحويل المرفق إلى ميناء  

متعّدد المهام. وعلى هذه الخلفية، يُتوقّع اندالع تحّركات احتجاجية تقودها قبائل المهرة التي ترى أن تأجير  

ح أبنائها ويتعارض مع متطلّبات أمن المحافظة. وفي هذا اإلطار، أعلنت لجنة  الميناء يتناقض مع مصال 

االعتصام في المحافظة، األحد الماضي، رفضها المطلق للصفقة، وأكدت أنها لن تسمح بتمريرها كون  

اإلمارات تسعى إلنشاء ميناء عسكري في سواحل المحافظة بهدف تكريس وجودها فيها، معتبرةً االتفاق  

رة جديدة ضد المهرة وأبنائها وثرواتها»مؤام » 

»قشن مسلسل قضم املوانئ: اليد اإلماراتية تصل إىل  »  
تفاصيل مداهمة منزل ابو سراج  

 بالغيضة ودور قبائل املهرة يف محايته 
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قالت مصادر محلية في محافظة المهرة أن منزل رئيس  

 المكتب السياسي الحراك الثوري الجنوبي ، مدرم أبوسراج 

، تعرض قبل قليل المداهمة من قبل قوات أمنية في مدينة  

 .الغيضة

وقالت المصادر أن القوة األمنية التي داهمت مقر إقامة  

القيادي مدرم أبوسراج ، وتسببت بحالة هلع كبير بين أفراد 

أسرتها واطفالة تتبع االستخبارات في المحافظة ، إال أن  

الت دون اقتحام مقر مشائخ من قبائل المهرة تدخلوا بقوة ح

 .إقامة القيادي مدرم أبوسراج واعتقاله أو تصفيته

وطبقاً للمصادر فأن شيخ قبلي كبير تولي حماية أبو مدرم 

 .ابو سراج

مسؤول بحكومة معين يتهم 
اإلمارات بدعم القاعدة في 

 الجنوب

األمارات    كشف مسؤول في حكومة معين، األربعاء، دعم

 ..”لتنظيم “داعش

وقال المستشار السابق بوزارة الخارجية، انيس منصور،  

في منشور على صفحته بمواقع التواصل االجتماعي بأن  

أسلحة إماراتية وصلت إلى معاقل التنظيم في ابين وشبوة  

 .وسيئون وحتى يافع السفلي

وسلمت اإلمارات ملف “مكافحة االرهاب” إلى محسن  

إماراة  الوالي الذي كان يشغل منصب نائب والي  

بقيادة المرفدي  يافع . 

ألوية تحت مسمى “مكافحة  ٦ودشن الوالي من أبين تجنيد  

االرهاب” والتي يهدف من خاللها للسيطرة على معاقل  

 .. خصومه التقليديين في المناطق الوسطى ألبين

يأتي في ظل تصاعد الخالفات   وتحريك االمارات لـ”داعش”

وبرز ذلك بتصعيد   مع السعودية والتي تحرك “القاعدة”

استهدافات أرتال االنتقالي في أبين خالل محاولة تعزيز  

 .. قواته في حضرموت وشبوة

وتتهم القبائل ، السعودية بمنح الجماعات اإلرهابية الغطاء 

 .للبقاء في في محافظة أبين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

بمحافظة لحج،   –ردفان   –تحمع عشرات الوجهاء والشخصيات القبلية من قبائل الداعري بمديرية حبيل جبر  

االنتقالي عقب قيام قيادي بإطالق نار على أحد أبناء القبيلة  وأعلنوا النكف القبلي ضد قوات  . 

للنكف القبلي الذي أطلقه الشيخ القبلي  وقالت مصادر محلية، إن وجهاء ومشائخ قبلية الداعري استجابوا  

البارز محمد راجح الداعري مساء أمس االثنين، وذلك عقب قيام القيادي بالحزام األمني ونائب مدير أمن  

بالرصاص مديرية حبيل جبر عبدالحافظ الزوقري باالعتداء وإصابة المواطن راجح حسين الداعري   . 

سع أن المواطن راجح حسين الداعري تعرض إلصابة بليغة وتم نقله إلى  االجتماع القبلي المو   وقال بيان بيان

العناية المركزة في إحدى مشافي مدينة عدن وحالته الصحية حرجة للغاية، بعد االعتداء عليه من قبل  

مسلحين يستقلون عربة مصفحة بقيادة القيادي بالحزام االمني “الزوقري” والذين اطلقوا النار بصورة  

وأصيب على إثرها المواطن راجح حسين الداعري ،كما خلف اطالق النار حالة من الهلع والذعر  عشوائية، 

 .في اوساط النساء واالطفال

وطالب البيان بسرعه إحالة المعتدين وعلى رأسهم عبدالحافظ الزوقري إلى التحقيق ورد إعتبار لما حصل  

حادثة القت ادانة واستنكار من كل انباء قبيلة  وتحمل تبعات ما أقدم عليه الزوقري وجماعته المسلحة من 

 .الداعري في مناطق ردفان وابناء ردفان عامة

ودعا البيان كل أبناء قبائل ردفان عامه وأبناء قبيلة الداعري خاصة لحضور االجتماع القبلي الموسع يوم  

روج برؤية موحدة ضد  الخميس القادم في منطقة جسر وادي بناء بمديرية حبيل جبر لتدارس القضية والخ

 . قضية االعتداء هذه وكل عابث بأمن واستقرار المديرية

 

 

 

 

 .. النعماني .. االنتقايل ال يؤمن بالشراكة واحلوار اجلنوبي فشل 
نفى المتحدث الرسمي بإسم مجلس الحراك الثوري الجنوبي، الدكتور محمد النعماني ، وجود أي حوار جنوبي  

حقيقي ،ووصف المحاوالت التي أجراها المجلس االنتقالي الجنوبي التابع لإلمارات في عقد حوار   جنوبي

جنوبي جنوبي بالفاشلة ،وأرجع ذلك إلى سياسة الضم وااللحاق التي تتبعها االنتقالي قي ضم مكونات الحراك  

 .الثوري وشخصيات جنوبية باالنتقالي

لي انفق ميزانية باآلالف الدوالرات لتنظيم حوار جنوبي فاشل حصل على  ولفت الدكتور النعماني إلى أن االنتقا

تلك األموال من السعودية واإلمارات ،وتم تقاسم موازنة الحوار الجنوبي الجنوبي من قبل قيادات في االنتقالي  

 .مقابل سفريات وإقامات بالفنادق ونثريات اجتماعات

الي وأكد في تصريح للجنوب اليوم ، أن االنتق   

ال يقبل بالشراكة الكاملة في إرادة الحوار وتحمل المسئوولية الجماعية لمستقبل الجنوب وال يوجد هناك اي  

وحدة جنوبية جنوبية، خاصة وأن عقلية االنتقالي قائمة على فرض قناعاتهم إقصاء وتهميش اآلخرين،  

ق االنسان ويزج بالمعارضين  واالدعاء إن هو الممثل الوحيد لشعب الجنوب وهو من ينتهك اليوم حقو

السياسين من ناشط وقيادات الحراك الجنوبي في السجون السريةويمارس اإلرهاب واالعتقاالت ضد أبناء 

 .عدن 

وأكد الدكتور النعماني، بأنه ال يمكن هناك حوار جنوبي جنوبي إال بإطالق سراح المعتقلين والمخفيين قسراً  

اطية وحرية الصحافة والنشر ، وفك االرتباط بتحالف االحتالل  وإطالق الحريات السياسية والديمقر

 .السعواماراتي للجنوب

 

قبائل ردفان تتداعي للرد على انتهاكات االنتقايل يف  
 حبيب جب 

 

قوة امنية تداهم منزل رئيس  
 احلراك اجلنوبي 
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اجواء محافظة حضرموت، االثنين، مع  خيم التوتر على 

اركان حرب المنطقة العسكرية الجديد     قرار االصالح طرد

المحسوب على البحسني ، وافادت وسائل إعالم جنوبية  

اركان حرب     نقال عن مصادر بأن، عامر بن حيطان،

ليحيى    المنطقة العسكرية المعين مؤخرا خلفا

قة الشرورة على إلى منط    غادر في وقت سابق   ابوعوجاء

من دخول مقر قيادة العسكرية    بعد منعه   الحدود السعودية

االولى في سيئون، وعاد بمعية مسلحين من قبيلته ، مشيرة 

تدور حاليا في    إلى أن وساطة يقودها مسؤولين محليين

 .محاولة لمنع انفجار الوضع

اصدر في وقت سابق قرار بتعيين بن حيطان    وكان العليمي

 .بديال ألبوعوجاء المحسوب على حميد االحمر

ووفق المصادر فقد وجه ابو عوجاء بمنع بن عيطان  

في خطوة وصفت بالتمرد  تسلم مكتبه   من . 

تقليص نفوذ االخوان    ويحاول العليمي بدافع سعودي

 .تدريجيا على المنطقة االولى قبل االنقضاض عليهم

 

 

 

 

تحذيرات من خطر غرق السفن  
قبالة سواحل عدن   المتهالكة  

تصاعدت التحذيرات من تفاقم مشكلة التلوث البحري الناتج 

عن كوارث السفن المتهالكة الرابضة في عرض البحر بعدن  

وقرب الميناء، والتي تعرض عدد منها للغرق أو الحريق  

السنوات القليلة الماضية، في ظل تجاهل وتواطؤ من  

والسلطة المسيطرة على عدنالحكومة الموالية للتحالف  . 

ونشر الخبير المتخصص في مجال النفط، عبد الغني  

جغمان، على حسابه في فيسبوك، تسجيالً مصوراً إلحدى  

سفن النفط المتهالكة والمملوكة لرجل األعمال أحمد صالح 

ديسمبر   29العيسي، والتي قال إنها تعرضت لحريق في 

لى أن التلوث  الماضي، في ساحل مدينة عدن، مشيراً إ

الناتج عن احتراق وغرق هذه السفينة يضاف إلى حوادث  

عدة لتلك السفن، ومنها سفينة مملوكة للشخص نفسه،  

 .تعرضت للغرق منتصف يوليو الماضي 

ويرى مختصون أن هذه الحوادث ال يمكن أن تكون  

عرضية، مرجحاً أنها تأتي ضمن عملية مقصودة وممنهجة،  

فظة، والتأثير على حركة دخول  بهدف تلويث سواحل المحا

 .وخروج السفن إلى ميناء عدن

 

  

 

أعلن المجلس العام ألبناء محافظتي المهرة وسقطرى، الثالثاء، رفضه للمشاريع والمخططات واألطماع  

، متعهدا بإفشالها والمحافظة على السيادة من التدخالت الخارجية   الخارجية بمحافظة المهرة . 

مجلس أبناء المهرة جاء عقب اإلتفاقية الغامضة بين حكومة معين عبدالملك واإلمارات والتي سلم  موقف 

 . بموجبها ميناء قشن لألبوظبي 

وأكد رئيس المجلس العام السلطان محمد عبدهللا آل عفرار في اجتماع المجلس الذي عقد اجتماعا في مدينة  

مستمر في تحقيق أهدافه المعلنة منذ البداية، والرافضة   الغيضة عاصمة محافظة المهرة، أن المجلس العام

لمشاريع ومخططات وأطماع الخارج، والتي ال تخدم المحافظة، وسيعمل على إفشال كل ما يستهدف الشعب  

 .المهري، وسيادة األرض والمجتمع

نيب المحافظة  أن المجلس العام يبذل جهودا كبيرة منذ البداية، ومع كل المكونات على تج  وأوضح عفرار

ويالت الصراعات، وإبعاد المحافظة عن كل الصراعات، متمسكاً باألمن واالستقرار والسكينة العامة  

 .بالمحافظة

وشكر السلطان محمد كل أبناء المهرة الصامدين المتمسكين بمواقفهم أمام كل المخططات والمؤامرات والتي  

مام تحديات كبيرة ومشاريع مغلقة في ظاهرها الرحمة أصبحت واضحة للجميع، مشيراً أن أبناء المحافظة أ

 .وباطنها الخبث في غياب الدولة والمؤسسات التشريعية

ولفت أن المجلس العام مع المصلحة العامة للمحافظة محذرا من أن أي التفاف على حقوق اإلنسان المهري 

تها الحكومة بشأن ميناء “قشن” مؤكدا  ونهب ثرواته لن يقبل بها، مشيرا إلى القرارات واإلجراءات التي اتخذ 

 .أنه إذا كانت تلك القرارات فيها التفاف على المواطن والمجتمع له فالشعب هو السلطة وهو صاحب القرار 

وقال آل عفرار: إذا كانت الحكومة صاحبة قرار فنحن بحاجة لفتح المطارات والموانئ والحركة التجارية التي  

ل شيء أصبح مقيدا ويأتي مشروع واتفاقية مبهمة لشركة إماراتية غير واضحة  تعيد بالنفع على البالد فك

 .هدفها نهب الثروات فقط ال غير

 

 

 

 

 

 السعودية تزود كهرباء عدن بشحنة وقود فاسدة 
كشف أكثر من مصدر عن صفقة فساد مهولة يقف وراءها السفير السعودي محمد آل جابر ورئيس  علم 

الموالية للسعودية معين عبدالملك، تتهدد محطة كهرباء الحسوة ، وقالت المصادر أن الشحنة  الحكومة 

تضمنت بيع السعودية شحنة وقود رديئة وغير صالحة لمحطات توليد الكهرباء في مدينة عدن ومحافظات  

 . لحج وأبين وشبوة جنوبي اليمن

إلى ميناء الزيت في عدن ضمن اتفاق    ألف طن متري وصلت 30وقالت المصادر إن شحنة مازوت تبلغ 

من السعودية عبر البرنامج السعودي الذي يديره آل جابر ، وتبين عند فحصها في مختبر   لشراء الوقود

 ً  .المصفاة رداءتها وغير مطابقتها للمواصفات، رغم دفع ثمنها مسبقا

البرنامج السعودي كميات   بيع وأضافت أنه اتضح أن الشحنة قادمة من مصر وهو ما يخالف االتفاق المتضمن

الوقود لمحطات الكهرباء في المحافظات الجنوبية من شركة أرامكو السعودية وفق المواصفات.مؤكدة إصدار 

معين عبدالملك توجيهات إلى مصافي عدن بتفريغ السفينة المحملة بالشحنة في خزاناتها رغم رفضها من  

باء نتيجة رداءة الوقود ومفاقمة معاناة المواطنين.وحسب  المختصين ، وهو ما يهدد بتعطيل محطات الكهر

المصادر فإن الفنيين في محطة الحسوة الكهروحرارية رفضوا تزويد المحطة بالمازوت الرديء، وأوقفوا  

 .الضخ إلى خزاناتها بعد تأكدهم عدم مطابقته للمواصفات القياسية، خوفاً من تسببه في تعطيلها

اجمللس العام ألبناء املهرة وسقطرى يعلن موقفه من صفقات  
 النهب التي يبمها معني 

 

تواصل حالة التوتر يف حضرموت بعد  
 طرد بن حيطان من العسكرية األوىل 
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دخل رجل األعمال ، احمد العيسي ، على خط أزمة االنتقالي 

والرياض السياسية ، وفي إطار توجة السعودية إضعاف  

دور المجلس االنتقالي الجنوبي ، دفعت الرياض بعدد من  

المكونات السياسية الموالية لها للعودة إلى المشهد في عدن  

جديد اعلن تاجر النفط الموالي للتحالف  ، وفي تطور 

احمد العيسي ، االثنين، انشاء فرع لمجلسه “االئتالف    ،

في  الجنوبي” والذي اسسه بالشركة مع االصالح،  الوطني 

مع تقليص التحالف نفوذ المجلس   مدينة عدن ، وتزامن ذلك

 االنتقالي الجنوبي ، ووفقا لمصادر سياسية ، فأن 

في العاصمة المصرية منذ سيطرة  العيسي الذي يقيم 

االنتقالي على عدن أصدر قرار بتسمية اعضاء فرع  

ً   االئتالف الوطني في عدن رسميا . 

العيسي إنتشاره    وهذه المرة األولى التي يوسع فيه

 ً في عدن منذ تشكيل االئتالف قبل سنوات ، ويرى    سياسيا

مراقبون بأن توجة العيسي يشير إلى دخول تحالف هادي  

 .واالصالح على خط الصراع على عدن

 

 

 

إنزال عسكري إماراتي في أبين  
 بحجة مكافحة اإلرهاب 

كشف قيادي في المقاومة الجنوبية، اإلثنين، عن إنزال  

جوي للقوات اإلماراتية في محافظة أبين، في تحركات  

جديدة ألبوظبي، تهدف إلنشاء قاعدة عسكرية في المحافظة 

اإلرهاببحجة محاربة  . 

وقال القيادي عادل الحسني، في تغريدة له على تويتر، بأن  

ضباط في المخابرات اإلماراتية زاروا منطقة المطلع بالقرب 

من الكود في محافظة أبين لدراسة المنطقة تمهيدا إلنشاء  

 .القاعدة

وأضاف الحسني، تزامن ذلك مع وصول عشرات المدرعات 

مدرعة وآلية   15نها من اإلمارات لقوات اإلنتقالي م

عسكرية لصالح عبد اللطيف السيد، وأخريات بحوزة محسن  

 الوالي في عدن، )وهما قياديان في قوات اإلنتقالي( 

ولفت الحسني إلى أن تلك الخطوة جاءت على ضوء اتفاقية 

مكافحة اإلرهاب بين الداعري واإلمارات، مشيرا إلى أن  

للتحالف في عدن لم   وزارة الدفاع التابعة للحكومة الموالية

تتسلم مدرعة واحدة من اإلمارات التي جاءت بهدف ما  

قالت بأنه دعم الشرعية، في حين تسلم اإلمارات مئات  

المدرعات بين الحين وألخر لإلنتقالي الموالي لها والذي  

يجري استخدامه لتنفيذ مشاريع ومخططات لصالح اإلمارات 

 .في المحافظات التي يسيطر عليها

 

  

 

بعيداً عن تفخيم حكومة المجلس الرئاسي المعين من الرياض انجازاتها االقتصادية الموصولة بأداء بنكها المركزي  

وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتدهور العام الماضي ، فإن ما يلمسة المواطن من تقلبات في سعر صرب العملة 

األوضاع اإلنسانية في المحافظات الجنوبية نتيجة لإلخفاقات الكبيرة لوعود المجلس الرئاسي وحكومته فيما يتعلق  

لاير للدوالر الواحد ٦00إلى مستوى قيمته في مناطق حكومة صنعاء  -على األقل -بإعادة قيمة اللاير . 

مستوى تنفيذ البنك لإلجراءات الرقابية على قطاع البنوك وشركات الصرافة لضبط أسعار  وفي وقت تشيد الحكومة ب

أن البنك هو من شرعن هذا   -لاير للدوالر الواحد 1200-1100التي تتأرجح  -صرف العملة الوطنية، تؤكد قيمة اللاير

في السوق السوداء، بعد أن كانت في مطلع السعر عبر المزادات التي اعتمدت سعراً موازياً ومقارباً جداً لقيمة اللاير 

رياالً للدوالر الواحد بيعاً وشراًء(  1030-950العام عند حدود ) . 

بدا جيداً في   -م2021رياالً للدوالر الواحد في أوائل ديسمبر  1٧50الذي أتى بعد تحسن قيمة اللاير من  -هذا السعر

نظر الواقعية، فقد كان صاعداً في طريق العودة من قاع اقتربت من  نظر الحكومة الموالية للتحالف، وكارثياً من وجهة ال

رياالً، تحت ضغط الفقاعة اإلعالمية الموصولة باحتماالت وديعة سعودية ترويجاً للقيادة الجديدة التي حظيت  ٧50الـ

عن األرصدة بدعم إعالمي كبير ووعود مقطوعة بزيادة الدعم المالي الخارجي من القروض والمساعدات واإلفراج 

اليمنية، من قبل أمريكا وبريطانيا واإلمارات والسعودية وغيرها من الدول العشر الممسكة بملف الحرب والحصار في 

 .اليمن

رئيس الحكومة معين عبدالملك، وفي اجتماع مفتوح عقد في أواخر ديسمبر المنصرم، أشاد بمستوى نجاح البنك في 

ة حكومته المدعومة من التحالف، ولحظتها كان معين عبد الملك صاّماً أذنيه انتظام صرف المرتبات في مناطق سيطر

ألف موظف يمني من النازحين يحتجون يومياً منذ أشهر أمام وزارة مالية حكومة الرئاسي وأمام قصر  21عن أصوات 

 .معاشيق بعدن

لم تخرج عن سياق المغالطات م 2022األهم أن جردة حساب حكومة الرئاسي إلنجازات بنكها المركزي في العام 

السنوية والحديث من خارج العقل والمنطق، فالبنك الذي حقق تلك اإلنجازات الشكلية، فشل بشهادات واقعية في إدارة 

القطاع المالي والمصرفي، ولم يستطع فرض سلطته على عائدات الموارد النفطية والغازية، والمنافذ وكثير من الجهات 

 .الحكومية

عبر توجيهاتها   -المشفوع بسنوات التسيب اإليرادي –مالية بالحكومة الموالية للتحالف أكدت هذا الفشل وزارة ال

لي من ديسمبر المنصرم، والمعترفة صراحة بعجز البنك التام عن السيطرة على القطاع الما 2٤الصادرة في الـ

صرف بوفورات إيراداتها في منأى عن رقابة الحكومي، حيث أوضحت تلك التوجيهات أن عدداً من الجهات الحكومية تت

نوعاً من الرسوم القانونية ال تودع في الحسابات   50المؤسسة البنكية المتمثلة في البنك المركزي بعدن، وأن أكثر من 

 .الحكومية

من استطاع بنك مركزي عدن بدعم  -الذي سيتحمل تبعات فوائده مستقبل األجيال اليمني من مواردهم -وبهذا القرض 

  10مجلس القيادة الموالي للتحالف، وحكومة معين عبدالملك رفع الديون الخارجية على الشعب اليمني إلى أكثر من 

 .مليارات دوالر، فضالً عن الديون الداخلية لشركات الصرافة

بنهاية  %٦2، إلى أكثر من 2015عام  %22وصعدت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي اإلجمالي في البالد من 

، إلى تسعة 201٧مليارات دوالر قبل عام  ٧، وقبل ذلك قفز حجم قيمة الدين العام الخارجي من 2022العام المنصرم 

2018مليارات دوالر، بزيادة ملياري دوالر أودعتها السعودية في البنك المركزي بعدن في عام  . 

لرئاسي وحكومة معين تذليل مهمة البنك المركزي وعلى مسار استنزاف األرصدة اليمنية في الخارج واصل المجلس ا

م لحشد العملة الصعبة من األرصدة اليمنية المجمدة في الخارج على ذمة الحرب والحصار في 2022بعدن خالل العام 

 300اليمن، والتي كان آخرها دفعة جديدة من حقوق السحب الخاصة التي أقرها صندوق النقد الدولي لليمن بمبلغ 

م منح الحكومة الموالية  2021الر، في منتصف نوفمبر الماضي، وكان الصندوق قد أقر في أغسطس مليون دو

( مليون دوالر، وفي سبتمبر من العام نفسه قرر  ٦٦5للتحالف حق التصرف بمخصص وحدات حقوق السحب البالغة ) 

ماليين دوالر 110( مليون جنيه إسترليني تعادل 82بنك أوف إنجلترا اإلفراج عن ) . 

  -التي ترتقي إلى جنايات بحق ثروات الشعب اليمني ومستقبل أجياله -أخيراً.. ليس غريباً وصف تلك اإلخفاقات

باإلنجازات من قبل حكومة المجلس الرئاسي، فمكانها خارج الواقع االقتصادي المعاش ووضعها االفتراضي وقضاء 

لقروض والمنح وغيرها، كل ذلك مبررات أجازت لها ذلك،  معظم أوقاتها الرسمية في رحالت مكوكية طلباً لإلعانات وا

، هو أنه نجح في استيعاب المالحظات المقدمة من  2022ليبقى اإلنجاز الحقيقي والوحيد لبنك مركزي عدن خالل العام 

(  المراجع الخارجية وباألخص استشارات رباعية الحرب والحصار في اليمن )أمريكا، بريطانيا، السعودية، اإلمارات

 .التي أوصلت الوضع االقتصادي والمالي والنقدي إلى هذا الوضع المتردي غير المسبوق

 

عام اخليبات    ٢٠٢٢حصاد الفشل لبنك عدن .. عام  
 واالنتكاسات االقتصادية 

 

زمة  العيسي يدخل يف خط أ 
 الرياض واالنتقايل 
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وصلت كميات كبيرة من الوقود المغشوشة إلى ميناء الزيت 

 .بعدن

وكتب “أحمد سعيد كرامة”، عبر صفحته بموقع التواصل  

االجتماعي “فيسبوك”: “وتستمر حكاية الوقود الرديء )  

 ..المضروب (

كمية من الوقود   الناشط السياسي أحمد سعيد كرامة، إن  وقال

المغشوشة وصلت إلى ميناء الزيت) المنحة السعودية لوقود 

حررة ( قبل عدة أيام الى  محطات توليد الكهرباء في المناطق الم

الف طن   30ميناء الزيت بالبريقة ، وعلى متنها ما يقارب 

 .مازوت

وأوضح “كرامة”، بأن كمية الوقود الواصلة الى ميناء الزيت 

 .خاصة لمحطات توليد الكهرباء

وأشار، الى ان كمية الوقود ال تطابق المواصفات المحدد لها.  

في مصفاة عدنوذلك بعد إجراء إختبار عينة منها  . 

وأكد، على أن شحنة الوقود هذه تم استيرادها من جمهورية 

مصر العربية وليست من شركة أرامكو بحسب اإلتفاق المبرم 

 .بين وزارة الكهرباء اليمنية والبرنامج السعودي إلعمار اليمن

وتابع، أن توجيهات حكومية أقرت بتفريغ كمية الوقود الى  

ض الشحنة من قبل المختصين فنيا  خزانات مصفاة عدن، رغم رف 

 .بالمصفاة 

وقال الناشط كرامة أنه تم وقف ضخ المازوت إلى محطة الحسوة 

الكهروحرارية في عدن، على خلفية ذلك األمر، مشيراً الى ان  

المحطة ال تزال متوقفة عن العمل منذ أسبوعين جراء نفاذ وقود 

 . المازوت 

 

 

 

صحفي موال للتحالف يتهم اإلمارات  
استخدام المواني الجنوبية في  ب

 اعمال غير مشروعة 

اتهم صحفي موال للتحالف اإلمارات باستخدام عدد من المواني  

الجنوبية في اعمال غير مشروعة ،وقال مدير قناة بلقيس  

الصحفي أحمد الزرقة ، أن أبوظبي تستخدم عن الموانئ اليمنية  

لتهريب  من المخاء إلى شبوة والمكالء والمهرة إلى منافذ 

 . المخدرات 

وأشار الزرقة في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر إلى أن  

المخا وميون وعدن وبلحاف وقنا والمكال وموانئ ابين والمهرة 

وسقطرى جميعها محتلة من قبل االمارات ، و إن هذه الموانئ  

تستخدم ضد ارادة اليمنيين والمجلس الرئاسي والحكومة  

واالحزاب السياسية الصامتة شركاء في الجريمةوالبرلمان   . 

 

 

 

أكد تقرير األزمات ، بأن دول التحالف وعلى رأسها السعودية قلصت دور المجلس الرئاسي في أي مفاوضات  

مع الحوثيين ، وان المجلس أصبح دوره ثانوي وليس أساسي في أي حوارات مع صنعاء ، وقال التقرير 

السعوديين نجحوا عمليا في تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل، لكنهم قلصو دورة واألجزاء  الدولي أن  

 .المكونة له إلى العبين ثانويين في المفاوضات

وقال التقرير إن تقليص دور مجلس العليمي في أي مفاوضات وتهميش دورة السياسي بعكس أزمة ثقة بين  

سؤولو وحلفاء مجلس القيادة الرئاسي يجدون التطور مزعًجا ألنه  الرياض والمجلس ،واشار إلى أن يجد م

يقوض الهدف األصلي للمجلس. خاصة وأن دول التحالف عملت على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي لحل  

مشكلتين مترابطتين: األولى تتمثل باالقتتال الداخلي بين الجماعات الموالية الرياض وأبوظبي ، وافتقار  

مصداقية كشريك تفاوضيحكومة هادي لل  . 

كما أن القرار الذي أدى إلى تشكيل مجلس القيادة الرئاسي فوضها باإلشراف على الدمج العسكري، وإخضاع  

االطراف المسلحة المتباينة، التي لم يكن الكثير معترفا بسلطة هادي، تحت تسلسل قيادي واحد. وفي حال كان  

ذه الفصائل ، وهو ما فشل في تحقيقة المجلس على مدى األشهر  مجلس القيادة الرئاسي قادًرا على توحيد ه

 . الماضية من تشكيل المجلس

ولفت التقرير إلى أن التصدعات التي كانت بين الجماعات الموالية لدول التحالف تصاعدت وأصبحت أكثر  

عض للسيطرة على  ضوًحا منذ أبريل، بعدما تقاتلت اطراف متنافسة في مجلس القيادة الرئاسي مع بعضها البو

 . شبوة ،وهو ماتسبب بتصدع المجلس الرئاسي من الداخل

وأوضح التقرير أن هناك صراعات حادة في أوساط المجلس وفي أوساط المليشيات التي يقودها عدد من  

أعضاء المجلس ، وانعكس ذلك على الصراع اإلماراتي السعودي في اليمن ، وقال التقرير إن هناك صراع حاد  

يشيات طارق عفاش ومليشيات االنتقالي بين مل  . 

واكدت مجموعة األزمات الدولية أن رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي ، اصبح معزواًل وعاجًزا وغير  

قادر أو غير راغب في العودة إلى عدن ، التي تخضع لسيطرة المجلس االنتقالي الجنوبي نتيجة خالفات  

 . المجلس 

الم يعيشها الرئاسي وليس لدية أي قرار فيما يتعلق بالمفاوضات مع صنعاء أو  وكشف التقرير عن حالة استس

فيما يتعلق بحل الخالفات المتصاعدة في اوساط المجلس , والقرار بيد دول التحالف وعلى المجلس االنتظار  

 .ومشاهدة ما ستسفر عنه المفاوضات أو محاولة إفشالها من خالل القيام بعمل عسكري أحادي الجانب

واستبعد التقرير إفشال أي اتفاق مع صنعاء قد يأتي على حساب األطراف الموالية للتحالف في عدن ، وقال  

التقرير إن األطراف الموالية للتحالف تنتظر فقط ما ستقرره المملكة العربية السعودية “. وستواجه االطراف  

تطيعون تكثيف جهودهم لتحويل االتفاق  صعوبة في لعب دور المفسد ألن قواتهم منقسمة ، ولكن رغم ذلك يس 

 .بين الحوثيين والسعودية إلى ترتيبات سياسية دائمة

 

 

تقرير األزمات الدولية .. اجمللس الرئاسي مسلوب القرار  
املستقبل من السعودية وال دور له يف    

 

ألف طن من الوقود املغشوش ضمن    ٣٠وصول  
 املنحة السعودية إىل ميناء الزيت بعدن 
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مرفأ   أفادت مصادر محلية أن قوات االنتقالي، سيطرت على

الشركات المقاولة في حقل العقلة النفطي بمحافظة   سرحت

شبوة، عن المئات من موظفيها والعاملين معها بسبب الظروف 

األمنية التي تمر بها المنطقة، وبناء على توجيهات شركة  

(omv مالكة الحقل، حسب نسخة من اإلشعار الذي وجهته ( 

 إحدى الشركات لموظفيها. 

أكبر الشركات المقاولة في حقل -وكانت شركتا دوم وجريفن 

قد أشعرتا موظفيهما والعاملين معهما في الحقل بتاريخ   - العقلة

العمل، واالستغناء عن  ديسمبر المنصرم بالتوقف عن  20

 خدماتهم. 

إدرة الشركات العاملة في الحقل أّكدت أن  وبحسب المصادر فإن  

عملية تسريح الموظفين والعاملين جاءت بعد عجز السلطة  

المحلية وحكومة معين عن إعادة التصدير مما اضطر الشركة 

S2 األم إليقاف العمل نهائياً في قطاع بالعقلة.    

وترفض صنعاء السماح بتصدير النفط إال في حالة تمت  

عائداته إلى اليمن وصرفها لمرتبات    الموافقة على توريد

 الموظفين في عموم البالد شماال وجنوبا. 

 

 

 

 

 

توتر عسكري في سيئون بعد منع  
أركان حرب المنطقة العسكرية  

 األولى من دخول مقر قيادة المنطقة 

أركان حرب    أفادت مصادر محلية بأن، عامر بن حيطان، 

غادر     ليحي أبوعوجاء  المنطقة العسكرية المعين مؤخرا خلفا

بعد    إلى منطقة الشرورة على الحدود السعودية    في وقت سابق

من دخول مقر قيادة العسكرية االولى في سيئون، وعاد    منعه

 .بمعية مسلحين من قبيلته

تدور  وقالت المصادر أن وساطة يقودها مسؤولين محليين 

 .حاليا في محاولة لمنع انفجار الوضع

س الرئاسي ، رشاد العليمي أصدر في وقت وكان رئيس المجل 

سابق قرار بتعيين بن حيطان بديال ألبوعوجاء المحسوب على  

 .حميد االحمر

في خطوة   تسلم مكتبه  ووجه أبو عوجاء بمنع بن عيطان من

التمرد على قرار العليمي  تؤكد . 

 

 

 

ت. في المهرة من تأجير ميناء قشن لإلمارا  حذر ناشطون وسياسيون وقبائل  

وكان رئيس الدائرة السياسية في لجنة االعتصام السلمي بمحافظة المهرة، سعيد عفري، حذّر من تداعيات  

 سلبية خطيرة بشأن إعالن حكومة معين إنشاء ميناء قشن في المحافظة.

وقال القيادي عفري في منشور عبر صفحته على فيسبوك “ليس كما تتوقعون يا أبناء قشن، بأنه ميناء   

البحرية الرسمية و التجارية أوالخدماتية على غرار الموانئ التجارية الدولية”. للمالحة    

وأضاف أن “األمر يتعلق بالبحث والكشف والتنقيب فقط الستخراج المعادن الثمينة ونهبها للخارج، وال   

ئيلة  يستفيد من هذه الكنوز المعدنية سوى مجموعة سماسره بالدرجة األساسية، وللدولة أيضاً بنسبة ض 

 جداً ومحدودة، واألكثرية للدول األجنبية مقابل فترة تواجدها”. 

كما حذّر عفري من أن هذا المشروع يعني االمتناع النهائي عن البحر، والحصول على أجود أنواع  

األسماك ومراعيها الهامة التي تتميز بها من الصخور القشرية وماحولها في هذه المنطقة المحيطة بجبل  

 شروين . 

ي السياق انطلقت مساء اليوم األحد، حملة إعالمية على مواقع التواصل االجتماعي للتعبير عن رفض  وف

 اتفاقية ميناء قشن بالمهرة التي أعلنتها حكومة معين. 

#رفض_يمني_التفاقية_مينا_قشن، بعد تنديد ورفض شعبي وقبلي في   وستنطلق الحملة عبر وسم

محافظة المهرة بعد قرار حكومة معين عبدالملك تأجير ميناء قشن للشركة اإلماراتية “أجهام للطاقة  

 والتعدين المحدودة”. 

والمغتربين للمشاركة الواسعة  ودعا منظمو الحملة جميع األحرار والناشطين في جميع محافظات اليمن 

 في الحملة. 

 

 

 

 

 

 احتجاجات غاضبة تندد بالفساد يف احلوطة بلحج 
خرجت مظاهرة غاضبة في لحج احتجاجا على االنتهاكات التي تمارسعا قيادات االنتقالي ، ورفصا لتردي  

 .األوضاع اإلقتصادية

خرجوا في الحوطة بلحج ، هتافات تطالب بإقالة الفاسدين وتندد بتردي    وردد المحتجون الذين الذين

 .الوضع االقتصادي واإلنفالت األمني

وجاب المتظاهرون أحياء الحوطة منددين بالفساد والفاسدين واإلنفالت األمني، ووصول المواطنين إلى  

 .مرحلة الجوع بسبب فساد حكومة معين

شيخ قبيله الداعري بناء أبناء ردفان إلى الخروج في احتجاجات  وفي السياق دعا الشيخ محمد راجح 

ردفان الذي أصيب بنيران القيادي المدعو عبد    مسلحة ردا على االعتظاء على المعتدين على أحد أبناء

 .الحافظ الزوقري

لقد سمعتم بما جرى البننا راجح حسين من اعتداء وضرب بالعربه     في بيان،  وقال الشيخ راجح،د

إصابات خطيره   المصفحه من قبل المدعو عبد الحافظ الزوقري ونتج ذالك . 

ودعا المواطنين الحضور يوم غدا الساعه التاسعه صباحا في منطقه ^سفل دله مع جميع األسلحه 

لى ابننالمواجهة أي طارئ وردا على االعتداء ع  . 

ضد ماوصفهم بالعصابه اإلرهابيه ، وتسليم     كما طالب المشايخ في ردفان وكلد ومشاله ويافع الوقوف

 .المدعو عبد الحافظ الزوقري للقضاء

وحذر شيخ قبائل الداعري من تجاهل مطالبهم ، مؤكدا بقوله ما لم سوف يكون الرد مننا في الوقت الذي  

ي الزوقري بتكرار االعتداءات على أبناء القبيلةنريده ونحدده، متهما القياد . 

 

 

رفض شعبي يف املهرة التفاقية تأجري ميناء قشن  
 لإلمارات 

 

رح موظفي حقل العقلة  
َّ
س

ُ
شركة نفط ت

النفطي بشبوة بسبب استمرار تهديدات  
 صنعاء 

 



 
 

                 

 

 9صفحه 

 

 

دفع ، األحد بالعشرات  أفادت مصادر مطلعة أن “االنتقالي ، 

في محافظة   من اآلليات العسكرية لمواجهة حرب القاعدة

 .أبين

وأوضحت المصادر أن االنتقالي أرسل تعزيزات عسكرية  

في أبين، التي أطلقها ضد   2لدعم عملية سهام الشرق

مسلحي اإلصالح وعناصر القاعدة بالمحافظة مطلع سبتمبر 

 .الماضي 

نتقالي وصلت مدينة زنجبار  وقالت المصاظر أن قوات اال

عاصمة أبين على متن العشرات من العربات والمدرعات  

 .العسكرية، قادمة من عدن 

“ألوية الدعم    المصادر إلى أن قائد   وأشارت

 2واإلسناد”محسن الوالي، أعلن عن عملية “سهام الشرق

ألوية من القوات الخاصة لمواجهة العناصر    ٦بتشكيل 

ن جهة، ومنع إيجاد موطئ قدم  اإلرهابية في أبين م

 .لمعسكرات طارق عفاش بالمحافظة

وتعرضت قوات االنتقالي لكمائن متوالية من قبل القاعدة ،  

 .أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من أفراده

وكان االنتقالي أعلن في سبتمبر العام الماضي القضاء على 

القاعدة في أبين من خالل عملية سهام الشرق مايؤكد وهم  

العملية ومنح الجماعات اإلرهابية الغطاء للبقاء في  

 .المحافظة بدعم من التحالف

 

 

 

 

شبوة .. احتجاجات شعبية غاضبة  
 يف عتق والروضة 

شهدت محافظة شبوة، األحد، احتجاجات غاضبة تنديداً  

 .بإنهيار األوضاع األمنية في المحافظة النفطية 

وخرج المئات من أبناء مدينة عتق ومديرية الروضة، في  

احتجاجات شعبية ، أكدوا فيها رفضهم لحالة اإلقتتال الدائم  

التي تشهدها مديريات المحافظة، محّملين التحالف  

مسؤولية الفوضى   واالنتقالي . 

وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت بين فصائل التحالف في  

ى وجرحى، وأغلقت  ، أسفرت عن سقوط قتل   الروضة

 .مدراس مديرية الروضة

وتشهد المحافظة النفطية انفللت أمني وتحشيدات لإلصالح  

 واالنتقالي استعدادا لمعركة قادمة

 

 

 

بينما زعمت حكومة معين بأنها سوف تعيد تشغيل مصفاة عدن خالل أشهر منتصف العام المنتهي ، كشفت  

بشكل كلي ، وذلك نتيجة ممارسات إدارية ومالية أدت إلى  المصادر بأن المصفاة أصبحت خارج الجاهزية  

 . تدمير المصفاة

 : نستعرض أهم صور الفساد التي مورست في شركة مصافي عدن في نقاط على النحو التالي

فساد باكثر من مئتين مليون دوالر قيمة عقود لشركات وهمية مالكها محليين تم إنشائها حديثاً في الصين   _

ل تحديث وصيانة في المصفاة عبر مكتب األردن الذي بلغ ايجاره خمسة عشر ألف دوالر، دون  للقيام بأعما

مناقصات او مرور هذه العقود و اعتمادها من قبل اإلدارات المختصة في المصفاة حتى بلغت العقود  

ة خمسة  المستحذثة لمحطة الطاقة أكثر من عشرين عقد وأربعين ملحق إضافي لبناء المرحلة األولى بقدر

 عشر ميجا فقط 

مليون دوالر في مصافي عدن دفعته حكومة معين تخت غطاء إعادة بناء   100واقعة فساد باكثر من  _

محطة الكهرباء الخاصة بالمصافي دون أن ينجز المشروع سوى البنية التحتية للمحطة ، ومن ثم تم دفع 

وجود لها ليلتهم الفساد السبعة مليون دوالرسبعة مليون دوالر لتشغيل المحطة الوهم ليتضح أن المحطة ال   . 

بسبب عجز إدارة المصفاة الحالية عن دفع مليون دوالر للشركة الصينيه المزعومه قامت األخرى بسحب   _

مليون   118موظفيها حتى حراسات المعدات الخاصة بمحطة الطاقة وبهذا فان المواد البالغ قيمتها حوالي 

ستتعرض للتلف هذا وان لم يتم إخراجها من سابق أو لم تكن موجوده أساساً   دوالر أمريكي حسب الكشوفات

 وسحب الشركة المزعومه حراساتها لكي تخلي مسؤوليتها وهناك من يتواطأ و يساعدها على ذلك 

طن بقيمة ثالثة مليون وثمان مئة ألف دوالر استفادة منه   ٤00قيام إدارة المصفاة بشراء رافعة كرين  –

متر قيمته ال تصل إلى نصف قيمة الكرين ، ليتم الرمي بها دون   30المصفاة مره واحده لتركيب جسر بطول 

 . فائدة ولم يتم تأجيره لعدم قدرته على السير في طرقات البلد وقد أحاط به الصدى

بواخر  الباخرة أميرة عدن المملوكة للمصفاة مؤجرة دون أن يعلم أحد يذهب مدخولها وكم قيمة بيع _

المصفاة خرده ومن اشتراها بالباطن ولماذا تم إعفاء شركة العمار المصرية بمئات آالف الدوالرات وهي التي  

 . تقوم بتقطيع البواخر بمعدات المصفاة وخدماتها خالف عروض البيع بابخس األثمان

سين ألف دوالر  المصفاة تتحمل سنوياً عشرين مليار ايجار بواخر مستاجرة ، وحوالي ست مئة وخم  _

 . تدفعها لتغيير زيوت للبواخر المخفية المفرغة من النشاط وال داعي لها

وفقاً وثائق كشفت عن حصول العشرات من أبناء المسؤولين على منح دراسية التي تُصرف الف وخمس   _

 . مئة دوالر شهريا للفرد الواحد

غاز العمالقة في ميناء الزيت لالستخدام  صورة اخرى من صور تعطيل المصفاة تمثل بتأجير خزانات ال _

المنزلي ألحد التجار بعقد مجحف لسنوات وهو ما ابقى خزن مادة الغاز المنزلي حكراً لتاجر واحد فقط ووفقاً 

للمصادر بإن التاجر يدفع إيجار الشحنة التي يأتي بها فقط ، وغالبية األشهر تظل الخزانات فارغه دون  

مستوردين التنافس باستيراد الغاز وتوفيرة بأسعار مناسبةمدخول ولهذا يصعب على ال  . 

الفساد اإلداري أصبح هو اآلخر بارز فهناك العشرات من العمال المفرغين يحصلون على مرتباتهم بطلب   _

تفريغ من مسؤلين سواًء في الحكومة أو الرئاسة ومحافظة عدن ومن قيادات عسكريه ويستلمون مرتباتهم  

من ازدواجية العمل لبعضهم بغير حق بالرغم  . 

كشف نظام البصمة في المصفاة أوجه جديده من الموظفين الوهميين اللذين يتقاضون مرتباتهم كاملة   _

وكأنهم في العمل وبعضهم تم الترتيب لهم بطرق ملتويه بتواطؤ وخداع إدارة التوظيف وفيه التفاف على  

 . القانون ومحاباه لإلدارة

ر إحراق محطة الطاقة وخزانات المصفاة والورش االنتاجيه الهامه ، يضاف إلى حريق  من عمليات التدمي _

اندلع في قسم االجور في إدارة الحسابات ، ولم يتم ضبط أي متهم بل إن هناك من المتهمين يتم تهريبهم أو  

 تحويلهم أو ترقيتهم بأعال المناصب 

 

 

. فساد إداري ومايل انهك مصفاة عدن  باألرقام . 
 وأخرجها عن اجلاهزية 

 

االنتقايل يطلق عملية عسكرية  
 وهمية ثانية ضد القاعدة يف أبني 
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بدأ الصحفي المختطف لدى قوات المجلس االنتقالي أحمد  

ماهر، إضرابه عن الطعام، داخل سجن بئر أحمد في عدن،  

محاكمته وإطالق سراحهاحتجاجا على عدم  . 

وقال الصحفي “ماهر” على صفحته بموقع فيسبوك، إن  

الجهات الخاطفة في إشارة الى قوات االنتقالي، ترفض  

إحالته للمحاكمة للمرة الرابعة على التوالي، وتستمر في  

تعذيبه في السجن وتلفيق التهم ضده على خلفية آرائه  

 .السياسية

ريد إبقاءه في اإلخفاء  وأضاف ماهر، إن اإلنتقالي، ي 

 .القسري أكبر مدة

وقال الصحفي ، أحمد ماهر إن اإلضراب والموت جوعاً  

 .أشرف له من الظلم واالضطهاد الذي يتعرض له

وأكد ماهر أنه لن يتراجع عن اإلضراب حتى الموت، أو  

منحه أبسط الحقوق المتمثلة بتحديد جلسات أسبوعية  

راجه للمحكمةلمحاكمته وإلزام إدارة السجن بإخ . 

ورفضت إدارة سجن بير أحمد، التابع لقوات المجلس  

االنتقالي، للمرة الرابعة، نقل الصحفي ماهر إلى المحكمة  

 ..الجزائية المتخصصة في عدن 

واختطفت قوات االنتقالي الموالية لإلمارات، الصحفي ماهر 

مع شقيقه قبل نحو خمسة أشهر، وأجبرته تحت التعذيب  

بقضايا ملفقة على االعتراف . 

 

 

 

حريق وانفجارات تهز  
 معسكرا أمنيا في عدن 

اندلع حريق هائل، اليوم األحد، في معسكر لقوات األمن في 

 .العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البالد

سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية في   –القاهرة  

محافظة عدن لوكالة سبوتنيك بأن حريقا هائال نشب في  

مخازن تابعة لمعسكر قوات الحزام األمني التابعة للمجلس  

االنتقالي الجنوبي ]مطالب بانفصال جنوب اليمن[ في حي  

النصر في منطقة العريش في مديرية خورمكسر شرقي  

 .عدن 

فقا للمصدر، يعتقد أن الحريق امتد إلى مستودع للذخيرة وو

 .وأدى إلى انفجارات فيه

وأضاف أن الحريق أسفر عن سقوط ضحايا لم تعرف بعد  

 .حصيلتهم

وأكد أن فرق اإلطفاء تحاول السيطرة وإخماد الحريق  

 .المستمر منذ أكثر من ساعتين 

 

  

 

دعا بيان صادر عن أبناء الجنوب األحرار ، إلى الخروج في مظاهرات سلمية في عدن األحد القادم لطرد قوات  

 .التحالف

الموقف السعودي اإلماراتي اليوم يقتصر على رغبة في بسط نفوذه بل يهدف للسيطرة على   وقال البيان، إن 

ثرواتهجميع المدن الجنوبية وفق مخطط دولي لتقسيم البالد ونهب  . 

من نوفمبر   30الستقالل الجنوب في  52وأوضح بيان حركة أبناء الجنوب األحرار ، لقد حلّت علينا الذكرى 

م وشعبنا ما زال يعيش ملحمة المعارك معركة الدفاع عن وجوده ومعركة التطلع الستعادة دولته  19٦٧عام 

قوى احتالل إقليمية ودولية، ودفع آباءنا  المستقلة في ظل ظروف غاية في التعقيد والتداخل وتشابك مصالح 

 .وأجدادنا حياتهم في سبيل تحقيق االستقالل والخروج من الهيمنة الدولية والنهوض بدولتهم المستقلة

ودعا البيان أبناء الجنوب في كل المحافظات الى وحدة الصف لتعزيز المواقف وطرد المحتل األجنبي الجديد  

األحرار لمواجهته ووضع حد للتدخالت الخارجية التي تمس أمن الجنوب واستقراره. وثقتنا  واالنضمام الى 

كبيرة في أبناء الجنوب االحرار لتحرير وطنهم من الغزاة والمحتلين فالمحتل سيرحل اليوم أو غدا مادام في  

قادمة والعيش بكرامة وعزةعدن وبقية المحافظات الجنوبية رجااًل يحملون هم الوطن لبناء مستقبل ألجيالنا ال . 

وتابع بيان أبناء الجنوب األحرار ، إن معركتنا اليوم مع االحتالل هي معركة وجود اما نكون او ال نكون وال  

 .مجال للتسويات التي يسوقها النخاسون في الخارج

مل الثوري المنظم  التصعيد الثوري والخروج بمظاهرات سلمية متواصلة لننتقل بعدها إلى الع البيان إلى   ودعا

الشامل لتوقيف كل المصالح الحيوية لالحتالل الذي ينهب الثروات الوطنية في الجنوب وإيقاف العبث الحاصل  

 .في مؤسسات الدولة في عدن والمحافظات األخرى

ولفت البيان إلى أن المحتلين الجدد ومرتزقتهم عملوا على تركيع وتجويع أبناء الجنوب بشكل عام وحرمانهم  

من أبسط الحقوق المعيشية وعملوا تدريجيًا على انهيار العملة وإخفاءها وقاموا بطبع أوراق نقدية غير  

مؤمنة والتي انعكست على اضعاف االقتصاد الوطني وارتفاع األسعار وكذلك نهب الثروات النفطية والتي هي  

حماية مصالحهم، وجاءوا بمجلس  ملك الشعب وقاموا بدعم فصايل وعمالء مرتزقة يحركونهم كيفما يشاؤون ل

رئاسي وشرعنته الستمرار الصراع الداخلي حتى يتسنى لهم تنفيذ مخططاتهم االستعمارية واحتاللهم للجزر  

 ..واألراضي اليمنية ونهب الثروة النفطية

وال  وأشار البيان إلى أن حياة المواطن الجنوبي اليوم أصبحت في جحيم وأصبحت الحياة المعيشية صعبة جًدا 

 .يمكن السكوت عليها

 (نريد وطن مستقل والعيش فيه بعزة وكرامة وأمن واستقرار)

كريتر ـ   –م الساعة الرابعة عصًرا في ساحة البنوك  1/1/2023وأعلن البيان موعد المظاهرات يوم األحد 

وعواصم المحافظات الجنوبية  عدن  

عودي االماراتي في مسيرة سلمية لنقول للعالم والمجتمع الدولي والمحتل الس  

 كفى استعمار ونهب الثروات 

 

 

حركة أبناء اجلنوب األحرار تعلن موعد اخلروج يف  
 مظاهرات تطالب بطرد التحالف يف عدن 

 

الصحفي أمحد ماهر يعلن اإلضراب  
 عن الطعام يف سجن اإلنتقايل بعدن 
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نشر االنتقالي الموالي لإلمارات قواته في جزيرة سقطرى ، 

 .السبت، وسط توتر أمني عقب االنتشار

وقالت مصادر محلية إن عناصر الحزام األمني انتشرت،  

الساعات الماضية، في معظم أحياء وشوارع مدينة حديبو  

 .المركز اإلداري للجزيرة

د كبير  قام بنصب عد وأوضحت المصادر أن الحزام األمني 

من نقاط تفتيش في مختلف شوارع المدينة، ما تسبب في  

 .شل الحركة وأثار الرعب بين أوساط المواطنين

ويخشى االنتقالي من أي هجوم مفاجئ لإلصالح الذي بدأ  

 .يحشد عناصرة استعدادا للهجوم على الجزيرة

ويأتي االنتشار بعد أسبوع من الحديث عن ترتيبات يقودها 

ح السابق في سقطرى رمزي محروس، لدعم محافظ اإلصال 

ما تبقى من تشكيالت للحزب استعداداً لتفجير معركة جديدة  

الجزيرةفي   مع اإلنتقالي . 

 

 

 

قتلى وجرحى باشتباكات عنيفة  
 في شبوة 

السبت ، في    اندلعت اشتباكات عنيفة بين مسلحين قبليين ،

 . مديرية نصاب بمحافظة شبوة 

وأكدت مصادر محلية أن اشتباكات باألسلحة الرشاشة  

والمتوسطة إندلعت بين قبيلتي آل همام وال ظيفير ما أدى 

الكروم  الى توقف الحياة العامة في منطقة  . 

وأضافت المصادر أن االشتباكات أسفرت عن سقوط قتلى،  

أبوابها جراء االشتباكات مشيرة إلى أن المدارس أغلقت . 

وتشهد مديريات محافظة شبوة توتر عسكري بين اإلصالح  

 .، واالنتقالي

أبني.. جتدد املواجهات بني االنتقايل والقاعدة يف  
 احملفد 

اندلعت مواجهات مسلحة، السبت، بين االنتقالي وعناصر  

 .القاعدة في محافظة أبين،  

وأكدت مصادر مطلعة إن إشتباكات نشبت بين عناصر من  

ألوية الدعم واإلسناد التابعة لإلنتقالي وآخرين من تنظيم  

 .القاعدة في مديرية المحفد، شرقي المحافظة

وكانت فصائل اإلنتقالي أخلت قبل أيام عدد من مواقعها في  

المديرية بسبب هجمات القاعدة المتواليةةوالتي خسر فيها  

 .العشرات من أفراده 

وتتهم قبائل أبين، التحالف ، بمنح الغطاء للجماعات  

 اإلرهابية للبقاء في المحافظة 

 

 

، الذي اتسم بتعدد األزمات في   2022بمزيد من الفقر والبطالة وغالء االسعار واالنفالت االمني ، انتهى العام 

المحافظات الجنوبية ، وكالعادة ودع ابناء الجنوب العام المنتهي بخيبة أمل كبيرة من المكونات الجنوبية وعلى  

الجنوب والقضية الجنوبية وحولها إلى سلعة    رأسها المجلس االنتقالي الجنوبي الذي قدم نفسة كممثل

للمزايدات السياسية ال اكثر ، فعلى مدى العام حاول أن يضم المكونات الجنوبية إلى صفة ونظم لقاءات لحوار  

 . جنوبي جنوبي انتهى بالفشل الذريع وضاعف حالة التشرذم واالنقسام

اً فالرئيس السابق ، عبدربه منصور هادي ، غاب  ، كان عام التغيرات السياسية واالنقالبات أيض  2022عام 

عن المشهد السياسي تنفيذا لرغبة سعودية وتقاسم الحلفاء المناصب السياسية وخلفوا هادي في السلطة عبر  

مجلس رئاسي مكون من سبعة أشخاص برئاسة رشاد العليمي مستشار هادي السابق وأحد المقربين من  

يغير شي في واقع الجنوب بل زاد الخالفات والصراعات وحول المحافظات    االمريكان والرياض ، لكن ذلك لم

الجنوبية إلى ساحات متعددة للصراعات التي خلفها المجلس الرئاسي المنقسم بين األجندات اإلماراتية  

والسعودية واالمريكية ، وعلى الرغم من محاوالت السعودية رأب الصدع الذي أنهى حالة التوافق التي يعتمد  

المجلس الرئاسي في إصدار القرارات ، إال أنها فشلت كما فشلت بعدها االمارات في إنهاء الخالفات المحتدمة  

 .بين أعضاء المجلس الرئاسي ، والتي أدت إلى شلل كامل للمجلس منذ عدة أشهر

اقتصادياً  وفي السياق نفسه ، انقلبت السعودية واإلمارات على العليمي ورفاقة المتصارعين وتخلت عنهم 

وتعمدت اذاللهم من خالل تراجعها عن وعود سابقة بدعم المجلس بوديعة مالية قدرها ثالثة مليارات دوالر ،  

يضاف إلى أن السعودية فرضت وصاية مباشرة على المجلس من خالل تشكيل عدد من اللجان لمراقبة  

نتقالي الجنوبي نكاية باالمارات  المجلس وتحديد مهامة ، يضاف إلى قيامها باالنفالب على المجلس اال 

،وتعمدت ضرب نفوذ المجلس ، وتهميشة سياسياً ، ومارست ضغط سياسي كبير على رئيس المجلس  

عيدروس الزبيدي لتتمكن من اعتقاله في الرياض قبل أن تأمر بنفيه لإلمارات وعدم عودته إلى مدينة عدن  

لي من خالل تشكيل مليشيات متعددة مناوئة للمجلس  معقل االنتقالي ، تم تولت مهمة اضعاف قوات االنتقا 

٧/٧للتوجه اإلماراتي ، مقابل دعم توجة طارق عفاش في العودة الجنوب وفرض نظام   . 

العام المنتهي بدأ بإنهاء نفوذ اإلصالح من شبوة ابتداء بتغيير المحافظ الموالي لحزب اإلصالح ، محمد صالح  

مارات عوض ابن الوزير العولقي ، ومنحت االنتقالي الضوء األخضر  بن عديو واستبداله بشيخ موالي لإل

للدخول عسكرياً إلى شبوة بعد أن أنهت نفوذ اإلصالح السياسي انتقلت الخطوة اآلخرة بإنهاء نفوذ الحزب  

العسكري ، لينتهي األمر بطرد حزب اإلصالح من شبوة وتسليمها االنتقالي لفترة مؤقته ، ونظراً لتصادم  

لح السعودية مع توجه االنتقالي ، تمكنت الرياض من إجالء قوات االنتقالي من منابع النفط الخام في  المصا

شبوة ، واتجهت نحو ضرب نفوذ االنتقالي العسكري في عدن وابين من خالل تنفيذ خطة عسكرية تحولت إلى  

قتحام شقرة واالنتقال إلى مودية  مؤامرة ضد االنتقالي ، وتنفيذا لتوجيهات سعودية سمح لقوات االنتقالي من ا

ومناطق أخرى دون قتال ، وتم استدراج االنتقالي إلى حرب مفتوحة مع تنظيم القاعدة في عدد من مديريات  

 . أبين

وفي نفس االتجاه ، انتقل الصراع بين االنتقالي واالصالح من شبوة إلى حضرموت وهناك اصطدم االنتقالي  

االنتقالي ودون تحقيق أي مكاسب على األرض باجندات سعودية حالت دون تقدم . 

عسكري     الجديد في جزيرة سقطرى ، أن االمارات عززت نفوذها في جزيرة عبدالكوري وانشئت مدرج لمطار

وقاعدة عسكرية في الجزيرة ، يضاف إلى أن التحركات األمريكية في حضرموت كشفت عن مطامع أمريكية  

 . في الهضبة النفطية

م ، تصاعد االنفالت األمني وزاد السخط الشعبي من دول التحالف ، وتصاعدت األزمات ،  وفي نفس العا

2023  ، بالمزيد من االزمات سيتم ترحيلها العام الجديد 2022لينتهي العام   . 

 

 

باملزيد من األزمات    ٢٠٢٢اجلنوب يودع العام  
 واخلالفات 

 

انتشار واسع لعناصر اإلنتقايل يف  
ملواجهة أي هجوم مباغت    حديبو 

 لقوات اإلصالح 
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كشفت مصادر حقوقية في عدن، السبت، احصائية كبيرة  

لالقتحام والنهب من قبل الفصائل   تعرضت   لمحالت تجارية

 . المسلحة وعصابات

ألف محل تجاري ما بين بقالة   ٧إن نحو    وقالت المصادر

تعرضت خالل    ومقاهي نت  وشركات صرافة ومطاعم

للمداهمة ونهب المحتويات إضافة إلى    الفترة االخيرة

 .فرض اتاوات بالقوة

لتواصل وكان ناشطون في عدن أطلقوا حمالت على مواقع ا 

االجتماعي تندد بالوضع المأساوي وحالة الفوضى التي  

 .تعيشها المدينة

من تزايد فرض    تجار واصحاب محالت تجارية  ويشكوا

الجبايات الخارجة عن القانون منها تحصيل مبالغ كبيرة من 

 .الضرائب ومنح سندات بمبالغ صغيرة

 

 

 

 

. تجدد المواجهات بين اإلنتقالي  لحج .
 ”وقبائل الكعللة في “رأس العارة

االشتباكات ، السبت، بين فصائل اإلنتقالي    تجددت

 .ومسلحين قبليين، في محافظة لحج

اندلعت بين عناصر   وأفادت مصادر مطلعة إن اإلشتباكات

الحزام األمني التابعة لإلنتقالي، وآخرين من قبائل الكعللة  

 .في الصبيحة، في منطقة رأس العاره 

قبيلة الكعللة أحد أكبر قبائل الصبيحة بمحافظة لحج   وكانت

على الخط الساحلي الممتد من راس     ، سيطرت الجمعة،

جاوره ، رداً  العارة إلى منطقة مشهور بمساندة من قبائل الم

في وقت    قوات الحزام األمني  على االعتداء التي قامت به

سابق على نجل القيادي الجنوبي السابق العميد ، سيف  

علي سيف الكعلولي ، والذي يدعى صالح في منطقة رأس  

العارة. وفقاً للرواية وشهود أعيان فإن مسلحون يتبعون  

الصبيحة ،    وضاح عمر الصبيحي ، قائد الحزام األمني في

ََ للناشط في الحراك الجنوبي صالح سيف علي  َ نصبو كمينا

سيف، وقامو بنهب سيارته وسالحه الشخصي بعد االعتداء 

عليه وهتكه ورميه على قارعة الطريق ، وهو ما قوبل  

بغضب شعبي وإدانة شديدة من قبيلة الكعللة ، وردا على  

لقبيلة  تلك الجريمة التي تعد من جرائم الحرابة تحركت ا

المنطقة ، وبقوة السالح    لنصرة أبنائها ، وقامت بتطويق

منفذ التهريب    أجبرت قوات الحزام األمني على الرحيل من

 . في رأس العارة

 

 

 

دعا بيان صادر عن مقاومة ردفان ورابطة أبناء حالمين والمكونات الثورية ومنظمات المجتمع المدني في  

يات األربع بالزحف صوب الحوطة عاصمة محافظة لحج في األول من يناير  ردفان كافة الجماهير في المدير

، ودعت مقاومة ردفان أبناء ردفان الستعادة الثورة والتصعيد مرو اخرى وإفشال المخططات الهادفة   2023

ة  إلى استالب الجنوب والقضاء على الثورة الجنوبية ، من قبل أطراف معادية ، ومناضلو الفيد والنهب والسرق

والجبايات ألذين يرون أن الثورة قضية هامشية قابلة للتمييع والتطويع للمصالح الخاصة أو أنها مجرد ثروة  

 .يمكن تقاسمها

وقالت المقاومة أن دعوتها للخروج ضد مليشيات االنتقالي يأتي إستكماالً للتصعيد الذي شهدته مديريات ردفان  

ن وحبيل جبر والحبيلين رفضاً لجرائم القتل والتصفية وسيادة  األربع والخروج الجماهيري الغاضب في حالمي 

 .قانون الغاب ، وعدم األحتكام للنظام والقانون

وقالت ان رفض انتهازية وانتهاكات قيادات عسكرية محسوبة على االنتقالي ، يعيد اإلعتبار للثورة الجنوبية  

ثقافة السرقة والنهب، ليكتشف الجميع الحقاً   قامت ضد الظلم والجبروت والقمع واإلغتياالت والتصفيات وضد

أنه قد تم تشوية تلك القيم السامية التي كان يرددها البعض وإنها أصبحت شعارات جوفاء تحملها أدمغة فارغة  

بليدة مارسوا من خاللها أبشع أنواع القتل والتصفية والنهب والسرقة والجبايات وتكميم األفواه وسرقة قوت  

الجوعى والمطحونين تحت مبرر الوطنية المزيفة  الشعب من أفواه .. 

وقالت مقاومة ردفان، أنها منحت اللجان المشكلة حيزا لوقف االنتهاكات والجرائم التي تمارس ضد ابناء ردفان  

، اال أن المهلة التي حددتها اللجنة إلى ضهر الخميس أنتهت بدون أي نتائج تذكر سوئ أنها مثل سابقها من  

ذهبت إدراج الرياح في كل قضاياء القتل والمداهمات واإلعتقاالت اللجان التي . 

واشارت إلى أن المؤامرة كبيرة وانها نصحت بكل الطرق وشتئ الوسائل من ضرورة البدء بأصالح األعوجاج  

وفتح صفحة جديدة من الحوار الحقيقي، ونبهنا مراراً إلى خطورة الخطوات غير المدروسة التي عرضت  

نوبية لخطر بالغ ، ولفتت إلى أن ماتقوم به بعض القيادات العسكرية واألمنية غير المؤهلة من سلب  القضية الج

ونهب وفيد وقمع وقتل والتهافت على نقاط الجبايات وميازين الشحت كل ذلك عرض نسيجنآ المجتمعي للتمزق  

 . باعتبارة خطر اخر قد يدق المسمار األخير في نعش تضحيات ابناء الجنوب

كدت أن دعوتها للخروج والتصعيد ليست ألستهداف أحد والموجهة ضد أحد وال ضد طرف وال جماعة إنما  وا

هو خيار حتمي وضروري لوقف أولئك المتاجرون بقضية الوطن وليعيد للشعب كرامته التي حاول أن يدوسها  

الالهثون وراء المكاسب  متقاسمي السلطة ومناصفي الكراسي الباحثين عن الحرية من خالل مشاريع اليمننة 

الذين أصبحوا يملكون العقارات والفلل والفنادق في معظم العواصم العربية على حساب قوت الشعب الذي  

 ً  .يتضور جوعا

 

 

مقاومة ردفان تدعو للتصعيد الستعادة الثورة  
 وحتدد موعد الزحف يف حلج 

 

ألف شركة صرافة    7نهب  
 وحمالت جتارية يف عدن 

 


