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حركة شباب أبين تكشف عالقة عمليات التجنيد في أبين 

 بمعسكرات القاعدة والعناصر اإلرهابية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أبناء المهرة يطالبون القوات السعودية باإلفراج عن 

 والخروج من المحافظة” يحيى السواري”الصحفي

 اإلخوان.. أصل اإلرهاب من المحيط إلى الخليج

 علم الجنوب يرفرف فوق المجمع الحكومي بمديرية وادي العين في حضرموت

النخبة الشبوانية وأبناء السادة في مرخى اشتباكات بين 
 السفلى بشبوة

قوات علي محسن تقتحم مهرجان جنوبي حاشد في 
 سيئون

 
 
 

مسؤول في  انشقاق

 الشرعية والتحاقه بالحوثيين

 

بإقالة سقطرى تطالب في تظاهرة حاشدة 

وإيقاف عبث” رمزي محروس“المحافظ   
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اتهامات شعبية لحزب االصالح بارتكاب جرائم تطهير عرقية 
 ب#مـأرب

 

 

بعد التطهير العرقي ألبناء 

األشراف..قبائل عبيدة 

تهدد مليشيا اإلصالح 

التحالف بالمواجهة وتحذر 

 والرئيس هادي

 
 

غضباً على جرتئم مليشيا الصالح بحق ابناء األشراف حملت 
قبائل عبيدة ومن معهم من قبائل مأرب جماعة اإلخوان فرع 

اليمن )اإلصالح( مسؤولية ما يحصل في منطقة األشراف، 
الجماعة “مطالبة التحالف العربي بوقف الدعم عمن أسمتها 

العسكرية التي بنيت على أساس  وحل التشكيالت” اإلرهابية
حزبي، وناشدت الرئيس والتحالف القيام بواجبهم، ولوحت 

 .بالنظر في تشكيل قوة عسكرية لحماية نفسها
وقال بيان، للقبائل مساء الجمعة، إن قبائل عبيدة ومن معهم 

أمام ما يحصل منذ أسبوع في منطقة “من قبائل مأرب وقفت 
وانتهاك الحرمات وتدمير األشراف من انتهاكات جسيمة 

المنازل على ساكنيها وقتل النساء واألطفال ومنع فرق اإلنقاذ 
 .”من إسعاف الجرحى وانتشال القتلى

أعمال تتنافى مع ما شرعه ديننا الحنيف وكل “مؤكدا أنها 
الديانات السماوية والقوانين الدولية واألسالف واألعراف 

 .”القبلية
حمل المجتمعون “، 9102يوليو  5وطبقا للبيان، يوم الجمعة 

جماعة اإلخوان المسلمين اإلرهابية فرع اليمن )اإلصالح( 
مسؤولية ما حصل وما يترتب على ذلك من انزالق مأرب نحو 
حرب أهلية وإقالق السكينة العامة، كون مأرب أصبحت ملجأ 

 .”لكل اليمنيين
وأكد المجتمعون رفضهم تواجد أي شخص أو مجموعة تتبع 

ات الحوثي أو أي مجاميع تخل بأمن واستقرار مليشي
المحافظة، و أن ما قامت به جماعة اإلخوان المسلمين 

 ”.اإلرهابية في منطقة األشراف تطهير عرقي ليس له أي مبرر
التخلي وتسليم من قتل أفراد النقطة “واتفق المجتمعون على 

، مذكرا بما حصل في تعز خالل األيام القلية ”العسكرية
ية وتطبيقه في مأرب باستخدام الذريعة نفسهاالماض . 

وناشد المجتمعون رئيس الجمهورية والتحالف العربي ممثال 
بالسعودية واإلمارات تحمل مسؤوليتهم تجاه ما يحصل كون 

تنفذ أعمالها اإلرهابية تحت عباءة الشرعية “الجماعة 
 .”والتحالف العربي

ربي في كل ما مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق من التحالف الع
حصل ومحاسبة جماعة اإلخوان )اإلصالح( بمأرب التي 

 21استحوذت على موارد الدولة وأموال الشعب وتخزين 
بالمائة من دعم التحالف المقدم لقتال الحوثيين واستخدامه 

 .لقتل وسفك دماء نساء وأطفال مأرب
طالب المجتمعون التحالف بتوقيف الدعم عن “ووفقا للبيان 

وحل وتفكيك كل التشكيالت العسكرية التي بنيت على  الجماعة
 ”أساس حزبي وتخدم الحزب ضد الوطن

في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها مأرب “وقال البيان إنه 
وعلى وجه الخصوص وادي عبيدة في الوقت الذي اتضحت 
نوايا جماعة اإلخوان اإلرهابية ضد أبناء مأرب ومخططهم 

سواهم، وفي حال استمرارهم بحسب  القذر الذي اليؤمن بمن
مخططاتهم العدوانية وإقالق السكينة العامة وتجاهل من 

سواهم من أبناء عبيدة، فإننا سننظر في تشكيل قوة عسكرية 
لحماية أنفسنا والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة بما ال 

 .”يتخالف مع أهداف التحالف العربي

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
مأرب حزب االصالح، الموالية لقطر، بجرائم تطهير عرقي، محملة التنظيم الدولي لإلخوان ورعاته المسؤولية اتهمت قبائل 

 .عن جرائم الجماعة، وما يترتب عليها من تداعيات خطيرة في المحافظة
تل نساء شهدت منطقة األشراف في مأرب انتهاكات جسيمة، وتدمير منازل، وق“وحسب بيان صادر عن اجتماع القبائل، 

 .”وأطفال، ومنع فرق اإلنقاذ من إسعاف الجرحى وانتشال القتلى
معلنة ” جماعة اإلخوان اإلرهابية في اليمن مسؤولية ما حصل، واحتمال انزالق مأرب نحو حرب أهلية“وحّملت قبائل مأرب 

واستقرار المحافظة رفض أي مجموعة تتبع ميليشيات الحوثي أو أي مجاميع إرهابية أخرى مثل اإلخوان تخل بأمن . 
وناشدت القبائل الرئيس عبدربه منصور هادي، والتحالف العربي التحقيق في جرائم الجماعة، ومحاسبتها على نهب مأرب 

 .واستحواذها على موارد الدولة وأموال الشعب اليمني في المحافظة
إذا استمرت جرائمهم بعد جريمة اقتحام ولوحت قبائل عبيدة، ومعها بعض قبائل مأرب، بالخيار العسكري ضد اإلخوان، 

مناطق األشراف في مأرب، وهدم منازل مواطنيين فوق رؤوس ساكنيها، ومنع فرق اإلنقاذ واالسعاف من انتشال القتلى 
 وإسعاف الجرحى، ما قوبل بإدانة واسعة في مأرب وباقي مدن اليمن.

استمرارا لفشلها الذريع .. تبرير واعتذار من كهرباء 
 #حضرموت بشأن إنقطاع التيار عن خط بدرةوادي 

 
تستمر المؤسسة العامة للكهرباء بمنطقة وادي حضرموت 
باعذارها الال نهائية ، نتيجة فشلها الذريع بتوفير الخدمة 

 للمواطنين
 

نتيجة لحدوث “وقالت المؤسسة في توضيح لها اليوم ان 
ك.ف تسبب في حدوث ترب جزئي 33عطل في خط بدرة 

بالمنظومة قبيل مغرب امس الجمعة ، حيث تم عزل الخط 
وإعادة بقية الخطوط التي فصل التيار عنها بسبب هذا الترب 

 ”. الجزئي
 

وسيتم إعادة التيار للمناطق المتغذية من خط بدرة “واضافت 
محطة  -محطة بدرة -محطة المنبعث -) محطة وادي العين

  .”صالح للخللمحطة عمد( بعد استكمال عملية اإل -رخية
 

ومجددا قدمت المؤسسة أعتذارها والتبرير بانه عطل خارج 
وعلى هذا األمر تعتذر المؤسسة عن اي “عن ارداتها بالقول 

 .”مضايقات ناتجة عن هذا األمر الخارج عن اإلرادة
 
 

 

مسؤول في  انشقاق
الشرعية والتحاقه 

 بالحوثيين

 
العقيد عبدالمجيد أبو قالت وسائل إعالم تابعة للحوثيين إن 

حاتم المعين وكيالً لمحافظة صنعاء في الشرعية وصل اليوم 
 إلى العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها الحوثيين.

وأظهر إعالم الحوثيين صورة للوكيل أبو حاتم في أحد منازل 
 قياداتهم في صنعاء بسالحه الشخصي معلناً إنضمامه إليهم.

شرق  –أبناء مديرية نهم  وكان العقيد أبو حاتم وهو من
قد انضم إلى المقاومة بعد وصول الجيش  –محافظة صنعاء 

 والمقاومة إلى مسقط رأسه في المديرية.
وفي وقت سابق انشق قائد الشرطة العسكرية في مديرية 

اليتمة بمحافظة الجوف العقيد أحمد المجنحي في مايو 
ينالماضي ووصل إلى صنعاء ليعلن انضمامه إلى الحوثي  
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مسلحين قبليين ينتشرون لحماية مناطق 
سقطرى تطالب في تظاهرة  النفط في حضرموت

رمزي “حاشدة بإقالة المحافظ 
وإيقاف عبث ” محروس
 اإلخوان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
شهدت مدينة حديبو عاصمة جزيرة سقطرى، اليوم األحد 

تظاهرات حاشدة، للمطالبة بإقالة المحافظ رمزي محروس 
عبث اإلخوان في الجزيرة.وإيقاف   

 
وتأتي هذه التظاهرات للمرة السادسة على التالي، حيث 
سبق وأن تظاهر أهالي الجزيرة في األيام الماضية ضد 

 سلطة اإلخوان في الجزيرة.
 

ورفع المتظاهرون شعارات تندد بمساعي اإلخوان السيطرة 
على الجزيرة وتعطيل الخدمات، مطالبين بإقالة المحافظ 

عجز عن توفير الخدمات، وساهم في تعطيل ما هو  الذي
 موجود ليرضي أطراف سياسية على حساب أبناء الجزيرة.

 
وأكد المتظاهرون في بيان صادر عن الفعالية، رفضهم 

لسياسة حزب اإلصالح في سقطرى وكل ميلشياته التخريبية 
التي تريد أن تنقل الصراع إلى ارض األمن واألمان سقطرى 

وئام.السالم وال  
 

كما شددوا على رفضهم الرفض القاطع اإلساءة للمملكة 
العربية السعودية، أو اإلمارات الشقيقة ولجميع منظماتها 

 التي تعمل على تقديم العون والمساعدة لألرخبيل وأهله.
 

وعبر المتظاهرون عن رفض استخدام الرصاص الحي ضد 
 مواطنين عزل وهذا ظاهره األولى من نوعها في تاريخ

سقطرى مستنكرين تصرفات سلطة اإلصالح الهمجية التي 
فشلت في إدارة المحافظة والتي بسببها آلت األمور إلى 

 منعطف خطير.

علم الجنوب يرفرف فوق 

المجمع الحكومي بمديرية 

 وادي العين في حضرموت

تواصال مع حملة رفع العلم الجنوبي في المرافق الحكومية 
الدولة الجنوبية فوق مبنى في دولة الجنوب رفع علم 

المجمع الحكومي بمديرية وادي العين وحورة بوادي 
” حضرموت تلبية لدعوة رئيس المجلس اإلنتقالي الجنوبي

لرفع االعالم فوق المؤسسات ” عيدروس قاسم الزبيدي
 الحكومية.

 
ويضم المجمع الحكومي عددا من المكاتب التنفيذية 

عليم واالشغال العامة بالمديرية وهي مكتب التربية والت
والطرق ومكتب االحوال المدنية ومكتبي االوقاف واالرشاد 

والثقافة ومكتب الضرائب حيث تعتبر أول مديرية بوادي 
حضرموت يرفع علم الدولة الجنوبية فوق مجمعها 

 الحكومي.
 

وكان الزبيدي قد وجه برفع علم الدولة الجنوبية فوق 
يمية والتربوية والخدمية المرافق العامة والمؤسسات التعل

 على امتداد االراضي الجنوبية عامة.

 
 
نشرت قبائل آل جابر في مديرية ساه بمحافظة حضرموت، 
أمس، مسلحين لحماية مناطق نفطية من توسع تخطط له 
قوات المنطقة العسكرية األولى، كانت القبائل كشفت عنه 

 في بيان صحفي األسبوع الماضي.
المديرية أن مسلحين شوهدوا، أمس، وذكر مصادر في 

منتشرين في مداخل وجبال المديرية وعدد من المناطق 
اإلستراتيجية التي تحوي حقوالً نفطية، وهم يحملون أسلحة 

رشاشة وقاذفات )أر بي جي( على متن شاصات رباعية 
 الدفع.

ويأتي هذا االستنفار القبلي بعد تصريحات لقيادات كبيرة في 
رية األولى عن عزم قوات األحمر وبو المنطقة العسك

عوجاء، نشر كتيبة في ساه لتأمين عمل الشركات النفطية 
 العاملة في المنطقة.

وكانت قوة محدودة من نخبة حضرموت تمركزت في 
 المنطقة ذاتها قبل ثالثة أشهر لتولي مهام الحماية.

” المنطقة األولى“ويقول سكان إن هذه التحركات من قبل 
بصدام مسلح مع النخبة والقبائل التي تسعى قد تتسبب 

لتأمين مواقع إنتاج النفط في حضرموت وحمايتها من 
 التدخالت المشبوهة.

كيلو  061وتقع ساه النفطية في هضبة حضرموت ببُعد 
 متراً شرق المكال.

وكان مجلس شباب قبيلة آل جابر كشفت األسبوع الماضي 
شر قوات، عن تحركات للمنطقة العسكرية األولى لن

والتوسع في مناطق مديرية ساه والهضاب المجاورة التي 
تتواجد فيها شركات نفطية، بعد غياب تلك القوات وفشلها 

بتأمين وادي حضرموت من االنفالت األمني، حد وصف 
مثاوي “المصادر. وقال المجلس إن المنطقة المستهدفة 

”.للقبيلة ومحمية برجالها  
 

 

 

نشر أي قوات هو “ي بيان: وأضاف المجلس القبلي ف
محاولة لعودة البسط والسيطرة على ثروات حضرموت 
النفطية، بعد أن هربت القوات السابقة التابعة لهم من 

القطاعات النفطية، كمحاولة منها لتدمير المنشآت النفطية 
بثبات “، مستدركاً بالقول: ”وتركتها للعبث والتدمير

رموت جميعاً، تمت الرجال من أبناء القبيلة وأبناء حض
حماية كافة القطاعات النفطية حتى ُسلمت إلى أبناء 

حضرموت، ممثلين بقوات النخبة الحضرمية التي نثق 
 .”فيها

المجلس االنتقالي الجنوبي في حضرموت كان تحدث أيضاً 
عن تحركات تقوم بها حكومة الشرعية اليمنية تستهدف 

دة السيطرة تقويض قوات النخبة الحضرمية، تمهيداً إلعا
 .على حضرموت

تحركات شيطانية “ووصف االنتقالي هذه التوجهات بأنها 
ألطراف في الشرعية اليمنية، تسعى إلى إثارة الفتن، 

وتأسيس قوة عسكرية تساعدها على تنفيذ أجندتها 
وتحقيق تطلعاتها في إعادة السيطرة على مناطق ساحل 

  .”حضرموت
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النخبة الشبوانية وأبناء اشتباكات بين 

 السادة في مرخى السفلى بشبوة

تجددت اإلشتباكات بين قوات النخبة الشبوانية وأبناء السادة آل 
 المحضار في مديرية مرخة السفلى بمحافظة شبوة مساء أمس
السبت بعد أشهر من توقفها باتفاق بين الطرفين خرقته قوات 

 النخبة مجدداً.
إلشتباكات اندلعت عقب انتشار وقالت مصادر محلية أن ا

وتمركز قوات النخبة في منطقة الهجر بمديرية مرخة السفلي، 
 غرب شبوة والذي يعد خرقاً لإلتفاق الذي تم التوصل اليه سابقاً.
وحسب المصادر المحلية فإن طيران اإلمارات كان يحلق بكثافة 

ندي في أجواء المنطقة اثناء اإلشتباكات التي تم خاللها اصابة ج
 من قوات النخبة الشبوانية واسر آخر

وأضافت المصادر ان اإلشتباكات جرت بمختلف األسلحة مؤكدة 
ان الوضع ال يزال متوتراً بين الطرفين حتى اللحظة من كتابة 

 الخبر.
وكانت قوات النخبة الشببوانية قد هاجمت قبل أشهر منازل 

قصف قبائل السادة ودارت معارك طاحنة بين الطرفين حيث 
حينها الطيران اإلماراتي منازل المواطنيين متسبباً في عدد من 

الضحايا وانتهت المشكلة آنذاك بإتفاق بين الطرفين نقذت قوات 
 النخبة مساء أمس السبت

 

مليشيا اإلصالح تواصل جرائم اإلبادة 

 ألبناء األشراف في مأرب

كد مصدر محلي، أن قوات حزب اإلصالح، الفرع المحلي 
اإلخوان المسلمين، تواصل حملتها العسكرية ضد  لتنظيم
 أبناء

وأوضحت أن الحملة العسكرية، مستمرة، حتى اليوم 
)االثنين( وسط تكتم اعالمي شديد، مؤكدة أن اإلصالح منع 

 حتى وسائل اإلعالم الموالية من تناول الحملة.
ووفقا للمصادر، فإن عدد القتلى المدنيين، خالل الحملة 

شخصاً، فيما تجاوز  01ى المنطقة، وصل إلى اإلخوانية عل
 عدد المختطفين حتى اللحظة، أربعين شخصا.

وقالت إن القوات الموالية لإلصالح، عززت تواجدها 
بالمسلحين والعتاد في منطقة المنين ونشرت نقاط تفتيش 

 حول المنطقة.
وأكد مصدر محلي، أن ميليشيا اإلصالح تنفذ عمليات قتل 

ق لسيارات ومزارع وتدمير لمنازل عبر واختطافات وإحرا
 القصف بالدبابات.

وذكر أن قوات سلطة مأرب اإلخوانية، طوقت منطقة المنين 
التي ” الرجو“وفرضت طوقا مسلحا ثانيا على منطقة 

 توقفت المواجهات على مشارفها بعد تدخل الوساطة.

 

عنيفة بين مليشيا اإلخوان  اشتباكات

 في تعز

اليوم الثالثاء اشتباكات عنيفة وفوضى عارمة، شهدت مدينة تعز 
 بين أجنحة مليشيات اإلخوان لمحاولة بسط نفوذهم.

وكانت هذه االشتباكات بين مدير أمن تعز العميد منصور االكحلي 
الموالي لإلخوان، وغزوان المخالفي ومليشياته المدعومين من 

 علي محسن األحمر.
 

وسيارة بجوار مستوصف وأدت هذه االشتباكات إلى إحراق طقم 
الدقاف كحصيلة أولية، وإصابة عددا من المواطنين وإحراق 

أطقمهم العسكرية نتيجة لألعمال العبثية التي تنفذها جماعة حزب 
 اإلصالح بالمحافظة.

 
ويمارس حزب اإلصالح العديد من األعمال اإلجرامية في محافظة 

بين الحين واألخر تعز عبر الكثير من األعمال التخريبية فيما تدور 
اشتباكات بين عناصره المسلحة نتيجة لمحاولتهم السيطرة في 

 تعز.

 
 

ناشطون في محافظة أبين يطالبون 

والفنانينبالمبدعين  باالهتمامالمحافظ   

 
دعا ناشطون في محافظة ابين محافظ محافظة ابين اللواء الركن ابوبكر حسين سالم الى 

الفنانين وذي المواهب المختلفة والذين يمتلكون انامل وافكار في االهتمام بالمبدعين و 
 المحافظة وتعرضوا الى االقصاء و التهميش

واوضح الناشط رمزي العفيفي قائال : أصبح الفنانين والمبدعين عموما في ابين يتعرضون 
 للتهميش ولم نر اي تحرك من قبل السلطة المحلية تجاه اولئك المبدعين بنيل حقوقهم

واشار العفيفي الى وضع الفنان التشكيلي فضل العقيل والذي أصبح بين سندان مرارة العيش 
 ومطرقة البحث عن ابسط حقوقة حتى يعيش هو واوالدة حياه كريمة

مضيفا أنني اناشدكم يا سيادة المحافظ بأن تتعاملوا مع الذين كان لهم الشرف في يوم من االيام 
ماء ممثلين للمحافظة في المحافل الفنيةتشريفكم ورفع روؤسكم في الس  

 متسائال العفيفي فهل يكون جزاء هوالء المبدعين التهميش واالقصاء من ابسط حقوقهم ؟
واختتم العفيفي حديثه بالتعريف بالفنان التشكيلي فضل العقيلي فهو من ابناء محخافظة أبين 

وال تحصىمدينة جعار له مشاركات عديدة على المستوى المحلي ال تعد   
وايضا له مشاركات خارجية نالت استحسان النقاد في المملكة األردن الهاشمية وكذلك في 

 جمهورية مصر العربية حاز فيها على جوائز وشهادات تقديرية
 ويذكر ان الفنان التشكيلي العقيلي بدون راتب فهل من يساعد هذا الشاب باعادة راتبه

 

 

قوات علي محسن تقتحم مهرجان 

  جنوبي حاشد في سيئون

 
اقتحمت بقايا قوات االحتالل اليمني التابعة لعلي محسن األحمر وحزب اإلصالحفي سيئون 

 المتظاهرين اليوم اثناء المهرجان الجنوبي الحاشد في سيئون .
 

وقال الناشط نجيب محفوظ مفيلح من أبناء سيئون : اثناء المسيرة والمهرجان الجنوبي 
قامت قوات االحتالل اليمني باقتحام المتظاهرين واطلقت النار على متن الحاشد في سيئون 

 طقم عسكري محاولة تفريق المتظاهرين
 

واضاف مفيلح : وابناء الجنوب جابه بصمود أسطوري وارغم طقم قوات االحتالل على 
مغادرة ساحة القصر من ما مكن المتظاهرين من عقد مهرجان تطالب من خالله بدخول 

مقاومة الجنوبية وقوات النخبة الحضرمية في امن الوادي الذي يعاني انفالت امني قوات ال
في ظل سيطرة قوات االحتالل اليمني عليه المتمثله بماتسمى بالمنطقة العسكرية االولى منذ 

م0221ان تم احتالل الجنوب في عام   

 

 ”لسوارييحيى ا”أبناء المهرة يطالبون القوات السعودية باإلفراج عن الصحفي

 والخروج من المحافظة

 
طالب العشرات من أبناء محافظة المهرة، صباح اليوم األحد، 

في وقفة تضامنية باإلفراج عن الصحفي يحيى السواري 
المختطف في سجن سري للقوات السعودية في مطار الغيظة 

 عاصمة محافظة المهرة.
وطالب بيان صدر عن الوقفة االحتجاجية، النيابة العامة 
والجهات القضائية بسرعة االفراج عن الصحفي يحيى 

السواري والتحقيق في السجون السرية التابعة للسعودية في 
 المهرة.

وقال البيان إن أبناء المهرة مستمرون في تحركاتهم 
االحتجاجية في األيام القادمة، حتى إطالق سراح السواري، 

نة اختطافة داعين كافة الصحفيين والمنظمات الحقوقية إلى ادا
 والضغط على السلطات اليمنية والسعودية إلطالق سراحه.

ودعا البيان الجهات القضائية والنائب العام في الجمهورية 
اليمنية إلى إغالق كافة السجون السرية السعودية التي تفتح 

الباب أمام انتهاكات حقوق االنسان والتصفية الجسدية 
 والتعذيب.

 

 
ف يوم الخميس، أثناء محاولته وكان السواري قد أختط

تصوير جرحى سقطوا خالل عملية مداهمة لمنزل 
نفذتها مليشيا محلية بمساندة من ” الغوري“المواطن 

 .القوات السعودية في وقت مبكر يوم األربعاء الماضي
 

القربي يدعو األمم المتحدة 

 للتحقيق في جرائم اإلصالح بمأرب

بكر القربي ما حدث في مأرب اعتبر وزير الخارجية األسبق ابو 
من قيام ميليشيات حزب االصالح االخواني بشن حملة عسكرية 
على منطقة المتين باالشراف جنوب مأرب أمر مقلق للغاية ألنه 
قد يكرر سيناريو تعز كما انه قد ينتشر إلى المحافظات األخرى 

 .ويعمق النزاع
للدهشة أن من المثير ” تويتر“وقال القربي في تغريدة له على 

يتجاهل مبعوث األمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيت الهجوم 
اإلصالحي على قبائل االشراف وال يتخذ أي خطوات إليقافه كما 

 .في الحديدة
 .وطالب القربي غريفيت بإجراء تحقيق مستقل فيه
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 اإلخوان.. أصل اإلرهاب من المحيط إلى الخليج

 
تنظيم اإلخوان القائم على اللطميات واالدعاء أنه ضحية لعقود من االضطهاد، وأنه يحمل كشفت الشعوب العربية حقيقة 

الحلول لمشاكل العرب، ففور وصولهم إلى الحكم في بعض الدول نكلوا بالشعوب، وضاعفوا المشاكل العربية، ثم فروا 
 .حاملين خيبتهم وقد خلفوا إرثا ثقيال من اإلرهاب

ة إلى الدول التي لم يحكموا فيها، وفروا إليها، ويتضح ذلك فيما أعلنتها الكويت، الجمعة، وامتدت المخططات اإلرهابي
 .من ضبط خلية تابعة للتنظيم، وتوعدت بالضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمنها

ق للمؤامرات ضد مصر وقال الكاتب الصحفي فؤاد الهاشم لسكاي نيوز عربية إن اإلخوان جعلوا من الكويت منصة إطال
 .واإلمارات والسعودية انتقاما بعد خسارتهم للحكم نزوال عند رغبات الشعوب

وأضاف أن أعضاء الخلية المعتقلة، وهم خبراء في تفخيخ السيارات وإطالق قذائف آر بي جي وغيرها من الصواريخ، 
مثلث “األولى للجماعة اإلرهابية، مشيرا إلى  فروا من مصر ودخلوا للكويت بعد تنسيق مع دولة قطر، التي تعد الراعية

الذي يتحرك فيه إخوان المنطقة” الكويت(-قطر-)تركيا . 
 مصر

وكانت البداية من مصر، التي استمر فيها حكم اإلخوان لمدة عام واحد فقط، ثم أطاحت ثورة شعبية كبرى بهم. وردت 
حاء مختلفة من البالد، راح ضحيتها العشرات من رجال الجماعة على اإلطاحة بمجموعة من العمليات اإلرهابية في أن

 .الشرطة والجيش إلى جانب مدنيين
، صنفت الحكومة المصرية، وألول مرة منذ تأسيس جماعة اإلخوان على يد حسن البنا عام 9103ديسمبر  96وفي 

مديرية أمن الدقهلية، ، وذلك بعد ساعات من التفجير االنتحاري الذى استهدف ”جماعة إرهابية“، اإلخوان 0291
 .وخلف العديد من الضحايا

ظهرت وتبنت عددا من العمليات اإلرهابية، وتأكد فيما بعد صلتها ” حسم“لكن حركة مسلحة جديدة أطلقت على نفسها 
 .بجماعة اإلخوان المدعومة من قطر

ضاء من اإلخوان إلى دول عربية المالحقات األمنية للمتورطين والمتهمين في أعمال العنف واإلرهاب، هرب أع وبسبب 
 .وإقليمية مجاورة

وآوت قطر وتركيا العشرات من الفارين، بمن في ذلك عناصر مدانة بارتكاب عمليات إرهابية، رفضت الدوحة وأنقرة 
تسليمها إلى القاهرة، بينما قامت دول أخرى، مثل الكويت، بتسليم بعض من هؤالء، األمر الذي يعكس التزامها بالتصدي 

 .لإلرهاب، ومكافحته، وعدم التهاون معه أو التستر عليه
 الكويت

 .وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الجمعة، أنها أوقفت عناصر مصرية هاربة من أعضاء التنظيم على أراضيها
 ووفقا لبيان فإن الموقوفين صدرت بحقهم أحكام قضائية في مصر، حيث اعترف المقبوض عليهم، خالل التحقيقات،

 .بتنفيذهم عمليات إرهابية واإلخالل باألمن في أماكن مختلفة داخل البالد
وتواصل السلطات الكويتية التحقيق مع هذه العناصر، لمعرفة الجهات أو األفراد الذين مكنوهم من االختباء والتستر 

 .عليهم أو من تعاون معهم
ه مع هذه الخلية، أو مع أية خاليا أو تنظيمات إرهابية وحذرت الكويت بأنها لن تتهاون مع من يثبت تعاونه أو ارتباط

 .تحاول اإلخالل باألمن
 اليمن

وفي نفس اليوم أيضا، كشفت عملية أمنية ناجحة في اليمن مساعي قطر لضرب االستقرار في المدن اليمنية المحررة 
 .عبر ذراعها اإلخواني الذي تستخدمه كحصان طروادة في عدد من الدول العربية

أسفرت العملية عن ضبط أسلحة قطرية في منزل قيادي في تنظيم اإلخوان بمحافظة عدن الجنوبية، وعثرت الشرطة  فقد
 .على أسلحة وذخائر تحمل شعارات دولة قطر في أحد أوكار تنظيم اإلخوان في مديرية المعال في محافظة عدن

رامز الكمراني، وعثرت داخله على بندقية قنص،  وقال مصدر أمني إن فريق مكافحة اإلرهاب داهم منزل عضو اإلخوان
وكمية من سالح الكالشنكوف، وذخائر، وصواعق متفجرة، وعبوات وأحزمة ناسفة تستخدم في عمليات االغتياالت 

 .اإلرهابية
 اإلمارات

بالدالئل ومثل بعض دول الخليج األخرى تتوخى اإلماراتالحذر من جماعة اإلخوان التي صنفتها إرهابية، بعدما ثبت 
 .تآمرها لتقويض حكومات في المنطقة ونشر الفوضى والعنف

القبض على  9103وكانت اإلمارات من أوائل الدول التي انتبهت لخطر اإلخوان، حيث ألقت السلطات في بداية عام 
على كيفية االطاحة بحكومات عربية” إسالميين محليين“خلية تابعة لإلخوان شكلت تنظيما سريا، ودربت  . 

، وكانت تجند أبناء “بهيكلة تنظيمية ومنهجية عمل منظمة”تتمتع “ تضم أكثر من عشرة أشخاص”وكانت الخلية التي 
 .الجالية المصرية في اإلمارات لالنضمام إلى صفوف التنظيم

، اعترف إسالميون احتجزوا في اإلمارات بتشكيل قوة مسلحة بهدف االستيالء على السلطة، 9109وفي سبتمبر 
امة دولة إسالميةوإق . 

 ليبيا

فشلت جماعة اإلخوان سياسيا في ليبيا ما بعد القذافي، فشكلوا، بمساعدة دول إقليمية، ميليشيات مسلحة أصحبت تبسط 
 .سيطرتها على العاصمة طرابلس، بمؤسساتها المالية والنفطية

إنهاء أي مشروع وطني لوضع حد  ويختصر وضع طرابلس اليوم ما آلت إليه األمور في ليبيا، حيث يحاول اإلخوان
 .لألزمة المستمرة في البالد، معتمدين في ذلك على تلقيهم األموال واألسلحة من قطر وتركيا

 تونس

، وحضرت قطر في المشهد السياسي 9100وصلت حركة النهضة اإلخوانية إلى الحكم في تونس عقب ثورة عام 
عها احتجاجات شعبية كبيرة ضد سياساتهاالتونسي بقوة، قبل أن تواجه الحركة المتحالفة م . 

، كشفت تقارير استخباراتية أن جهات تمولها قطر تورطت في اغتيال الزعيم النقابي التونسي شكري 9101وعام 
 .بلعيد

وذكرت مصادر أمنية واستخباراتية في تقارير تناقلتها صحف تونسية، وقتئذ، أن قرار اغتيال بلعيد تم اتخاذه بعد أن 
متالكه معلومات وحقائق خطيرة عن دخول أطراف مشبوهة للتراب التونسي والجزائري عبر سيارات قطرية أعلن ا

 رباعية الدفع مجهزة بمعدات متطورة، من النوع الذي منحته الدوحة للحكومة التونسية
العب في وثائق وال يزال القضاء التونسي يحقق بشأن معلومات تفيد بامتالك حزب حركة النهضة لجهاز سري مواز ت

 ترتبط باغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي
 

 السعودية والبحرين

أصل “صنفت السعودية تنظيم اإلخوان إرهابيا، وتقول الخارجية السعودية إن جماعة اإلخوان  9101في مارس 
 .”اإلرهاب، وال تمثل اإلسالم وتضر باستقرار المجتمعات

تحرف تفسيرات النصوص، وابتدعت فكرة الحاكمية، كما أنها تعاونت مع نظام “خوان وتؤكد المملكة أن جماعة اإل
بأدبيات اإلخوان المسلمين 0292الخميني المتطرف في إيران، وتأثرت الثورة التي اختطفها الخميني عام  ”. 

نصرة، والقاعدةهناك جماعات نشأت من اإلخوان المسلمين وهي داعش، وال“وتقول وزارة الخارجية السعودية إن  ”. 
وتضررت السعودية من عمليات إرهابية، كانت تقف وراءها قيادات إخوانية سعودية، األمر الذي دفعها إلى بذل جهود 

حثيثة في مكافحة اإلرهاب والفكر المتطرف، وأصدرت إلى جانب مصر واإلمارات والبحرين قوائم اإلرهاب التي أدرجت 
نظيمات واألشخاص المدانين بأعمال عنف وقتل ودعم وتمويل لإلرهابعليها أسماء مجموعة كبيرة من الت . 

 المصدر: عدن لنج

 

 .. حضرموت على صفيح ساخن

هل ستمنع تهديدات الشرعية 

 اجتياحللبحسني باإلقالة من 

لوادي حضرموت؟ االنتقالي  

 
تقارير   – المشهد الجنوبي األول ــ خاص  

 
اإلنفجار والدخول في يقترب الوضع في محافظة حضرموت من 

معارك طاحنة تدخل المحافظة في مربع صراع لن ينتهي اال بزوال 
الشرعية واإلنتقالي الجنوبي المتسببان في هدم اإلستقرار بمعظم 

 .المحافظات الجنوبية وأهمها العاصمة عدن
عيدروس “توعد المجلس اإلنتقالي الجنوبي على لسان رئيسه 

وادي حضرموت لطرد قوات المنطقة باجتياح مديريات ” الزبيدي
العسكرية األولى منها وبدا بحشد عناصره ومسلحيه اليها بسرية 
تامة مع اصدار األوامر للنخبة الحضرمية االستعداد والجهوزية 

 .لخوض المعركة
توعدت قيادة المنطقة العسكرية األولى التابعة لألحمر  وفي المقابل

ي قوة جنوبية تحاول وحزب اإلصالح بالضرب بيد من حديد أل
السيطرة على مديريات وادي حضرموت واستبعاد قوة المنطقة 

 .العسكرية األولى منها
وقال قائد المنطقة اللواء الركن صالح محمد طيمس في تصريح 

له، إن أفراد وضباط المنطقة العسكرية األولى سيكونون الصخرة 
تحادي في التي تتحطم عليها كل المؤامرات دفاعاً عن اليمن اال

اشاره الى جهوزيتهم لخوض المعركة ضد اإلنتقالي الجنوبي 
 .وقواته

 موقف المحافظ البحسني
طرح صراع الشرعية الموالية للسعودية واإلنتقالي الجنوبي 

الموالي لإلمارات على محافظة حضرموت المحاافظ فرج سالمين 
البحسني في وضع حرج وتخييره بين االنتقالي والشرعية بعد 

نتين من قربه من المجلس اإلنتقالي اكثر من الشرعيةس . 
ورغم قرب البحسني من اإلنتقالي واإلمارات والصمت عن بعض 
األعمال التخريبية لهم كتحويل مطار الريان الى معتقل سري ُزج 

فيه باآلالف من ابناء الجنوب اال انه يمرر توجيهات الرئيس هادي 
ل الصمت على نهب وشرعية العيسي وحزب اإلصالح من خال

ثروات حضرموت بمافيه النفط وعائدات مطار سيئون ووااي 
 .حضرموت

 تهديدات الشرعية للبحسني
بعد صمت المحافظ البحسني على تهديدات المجلس اإلنتقالي 

بتطهير مديريات وادي حضرموت من قوات المنطقة العسكرية 
ن هادي األولى تلقى البحسني تهيدات مباشره من الرجل المقرب م

باإلقالة واستبداله ” احمد العيسي”والقريب من حزب اإلصالح
 . باخر

وأشيع في األيام األخيرة من الشهر الماضي في وسائل اإلعالم 
ومواقع التواصل اإلجتماعي خبر نوايا اقالة البحسني ومساعي 
اإلصالح والعيسي لذلك اال انه خرج بخطاب يغازل فيه الشرعية 

 . ويتقرب منها
احمد “جح ان يصبح مصير البحسني كمصير المحافظ السابق وير

حيث تم اقالته من منصبه بعد خضوعه ألوامر ” سعيد بن بريك
 . اإلمارات واإلنتقالي الجنوبي

 

 انقسام حضرموت
كحلف قبائل   وينقسم ابناء حضرموت بين مؤيد للشرعية

عصام بن حبريش وهول الوكيل األول   حضرموت الذي يقوده
حضرموت حيث أكدت مرجعية حلف قبائل حضرموت  لمحافظ

الوادي والصحراء وقوفها ومساندتها للمحافظ الركن اللواء فرج 
م 9102يونيو  5سالمين البحسني وذلك مساء يوم األربعاء 

عن رفضها كل الفوضى والعنف للمحافظة أمام التطورات  معربة
واألحداث األخيرة في محافظة حضرموت في الظرف الحالي 

والخطير الذي يخص مستقبل حضرموت على وجه الخصوص 
 .واليمن عموماً 

وبين مؤيدين لإلنتقالي الجنوبي كالنخبة الحضرمية والمنطقة 
” فرج سالميين البحسني“العسكرية الثانية التي يقودها المحافظ 

ولذل يرى البعض ان معارك دامية ستحدث بين الطرفين حال 
وادي حضرموتاصرار اإلنتقالي على اقتحام   

 

 الخالصة
ويتصارع طرفي الشرعية واإلنتقالي على محافظة حضرموت 

ليس لتقديم األفضل للمحافظة وانعاش الخدمات فيها وخدمة 
ابناءها وانما للتسابق على خدمة اإلمارات والسعودية الطامعتان 

في ثروات حضرموت الكبيرة والتي تمثل أكثر من نصف ثروة 
 .البلد بأكمله
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بالتحقيق التجاوزات كلشات يطالب 

الحاصلة بمركزي المهرة وإحالة 

المتورطين في نهب المال العام 

 للقضاء

 

بدر “اعتبر وكيل محافظة المهرة لشئون الشباب السابق 

الخطوات التي اتخذتها هيئة مكافحة الفساد، والنائب ” كلشات

العام، ووكيل النيابة المختصة بمكافحة الفساد، ومعالي 

المركزي اليمني حافظ معياد، بخصوص محافظ البنك 

تجاوزات محافظ المهرة في فرع البنك المركزي بالمحافظة 

خطوات ايجابية تخدم المحافظة وتحافظ على اموالها مرحبا 

 بها

وطالب كلشات بتشكيل لجنة تحقيق من الجهات المختصة، 

 .وإحالة كل المتورطين في نهب أموال الشعب إلى القضاء

حركات محافظ البنك المركزي اليمني حافظ واعتبر كلشات ت

معياد، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ورفع نيابة 

األموال العامة االبتدائية الثانية المختصة بقضايا الفساد، 

 .خطوات أولية لحفظ المال العام

وأشار كلشات إلى أنه كان متفائالً منذ الوهلة األولى بأن 

لن يظل صامتاً، تجاه ما يجري من نهب  القضاء اليمني العادل

 .للمال العام بمحافظة المهرة

لجنة اعتصام المهرة تدعو 

لالحتشاد غدا الجمعة 

 رفضا للتواجد السعودي

 

تواصال لرفض التواجد السعودي في محافظة المهرة دعت 

السلمي كافة أبناء  اللجنة المنظمة العتصام أبناء المهرة

دا الجمعة في الفعالية االحتجاجية المحافظة إلى المشاركة غ

 الرافضة للتواجد العسكري السعودي في المحافظة.

وطالبت لجنة االعتصام في الدعوة التي وجهتها لكل أبناء 

المحافظة برفض االحتالل السعودي وإقالة المحافظ راجح 

باكريت لسوء إدارته وإهداره للمال العام وعمله على إنشاء 

القانون وتهميشه ألجهزة الدولة مليشيات خارجة عن 

 المدنية والعسكرية.

وشهدت محافظة المهرة الجمعة الماضي تظاهرة حاشدة 

رفضا للتواجد العسكري السعودي بالمحافظة ومنددة 

بالممارسات واالنتهاكات التي ترتكبها مليشيات المحافظ 

 باكريت المدعوم من السعودية.

ماضي حراكا شعبيا وتشهد المهرة منذ أبريل من العام ال

سلميا رفضا للوجود السعودي العسكري على أراضي 

المحافظة، ونظمت ألجل ذلك عدة وقفات ومسيرات 

 احتجاجية.

وفاة إمام وخطيب 

المسجد الكبير بمدينة 

 جعار

 

توفي اليوم الجمعة، إمام وخطيب المسجد الكبير بمدينة جعار 

 .في محافظة أبين الحاج سليم الصبيحي

عاماً، أحد  95بيحي الذي توفي عن عمر ناهز الـ ويعد الص

أبرز الشخصيات االجتماعية والدينية والتنويرية في مدينة 

 .جعار ومديرية خنفر ومحافظة أبين

 

 

 
مسيرات حاشدة في المهرة تطالب برحيل القوات  

 السعودية واقالة راجح باكريت

راجح “خرجت محافظة المهرة اليوم الجمعة في مسيرات حاشده تطالب بطرد القوات السعودية واقالة المافحافظ 

استهدافها الممواطنيين وحل مليشياته الخارجة عن القانون والتي تسببت في فوضى أمنية بالمحافظة جراء ” باكريت

 .والناشطين

نعم ”، و”المهرة ترفض االحتالل السعودي اإلماراتي“ورفع خاللها المتظاهرون األعالم اليمنية، والفتات كتبوا عليها 

 .”للسيادة اليمنية

، وتسليم وعلى رأسها رحيل القوات السعودية“ وأكدت لجنة اإلعتصام في بيان لها، تمسُّك أبناء المحافظة بمطالبهم 

 .المنافذ البرية والبحرية، وخروج القوات كافة من مطار الغيضة

ودعت الوقفة المجتمع الدولي واألمم المتحدة ومجلس األمن إلى التدخل وإنهاء الحرب التي أعلنتها السعودية. ووصف 

القوات السعودية في المحافظة بأنها قوات احتالل –المشاركون في هذه المظاهرات  . 

تمرير وتنفيذ أطماع السعودية في السيطرة على المحافظة، “المتظاهرون بإقالة المحافظ راجح باكريت، بسبب وطالب 

، قائلين إنه تسبب في إدخال المحافظة بأزمة اقتصادية وأمنية، على حد تعبيرهم”والعبث بالمال العام . 

تطالب بإنهاء الوجود اإلماراتي فيها. وبعد  وعبر المتظاهرون عن تضامنهم مع أبناء محافظة سقطرى، ورفعوا شعارات

شهور من االحتجاجات والمناشدات وجهت نيابة األموال العامة في الحكومة الشرعية، في مذكرة لها محافظ البنك 

 .المركزي بتوجيه فرع المهرة بتوقيف الصرف من حساب دعم المحافظة، كإجراء تحفظي عاجل حتى إشعار آخر

المهرة مساء الخميس، عن تصعيد جديد في اإلحتجاجات، حيث حددت انطالق المسيرات من أمام وأعلنت لجنة اعتصام 

المعسكرات السعودية في منطقة رخوات بمديرية المسيلة، ومنطقة خطر بمديرية سيحوت، ومنطقة جدوة في مديرية 

 .حصوين، ومن أمام ميناء نشطون ومعسكر لوسيك في مديرية الغيظة

 

 
من بوابة اإلمارات 7/7الجنوبي يعيد نظام  االنتقالي   

بل تسعى لتكرار  9/9الشمال الممثلة بنظام  لم تستفد القيادات الجنوبية الحالية من أخطاء الماضي بالتحالف مع قيادات

 .نفس األحداث بضغوط وتوجيهات اماراتية هدفها تحقيق مصالح دولية في اليمن على حساب القضية الجنوبية

ففي الوقت الذي أتيحت الفرصة للجنوبيين بتحقيق أحالمهم واعالن اإلستقالل بعد خروج قوات صنعاء من العاصمة 

والدفع بالشباب  9/9وبية سارعت قيادات المجلس اإلنتقالي الجنوبي للتحالف مجدداً مع نظام عدن والمحافظات الجن

الجنوبي الى جبهات القتال إلعادته حيث جاء ذلك بتوجيهات اماراتية الى القائد عيدروس الزبيدي بضرورة التحالف مع 

 .طارق طارق صالح واحمد علي عبدهللا صالح

الي الجنوبي بالقضية الجنوبية وادعاءاته بالسعي وراء تحقيق دولة الجنوب اال ان افعاله ورغم متاجرة المجلس اإلنتق

واعماله الميدانية تظهر عكس ذلك تماماُ فهو يأوي ويساند قتلة الجنوبيين في اعادة تكوين انفسهم من جديد واعادة 

علي عبدهللا صاالح”نظامهم الذي قضى عليه الحوثيين بقتل رئيسه ”. 

الممثل حاليا بأبناء الهالك عفاش وعلي محسن  9/9الجنوبيين تصرفات اإلنتقالي الجنوبي وتحالفه مع نظام  ويعارض

م وحتى اللحظة0221األحمر وحزب اإلصالح ويعتبرونها خيانة لدماء الشهداء الجنوبيين منذ  . 

ات التي من شأنها بيع القضية وتالشت شعبية المجلس اإلنتقالي الجنوبي في األوساط الجنوبية جراء هذه التحالف

 .الجنوبية من جديد والمتاجرة بدمء الجنوبيين من أجل الحصول على المناصب والرتب العسكرية

سياسياً فحسب بل يجند اآلالف من ابناء الجنوب ويدفع بهم الى  9/9ولم يكتفي المجلس اإلنتقالي بالتحالف مع نظام 

إلعادة اللنظام الذي قضى عليه الحوثيين” عفاش“الهالك جبهات الشمال تحت امرة قيادات من نظام  . 
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لجنة إعتصام المهرة ترحب بتضامن التكتل القبلي في أبين 

 مع أبناء المهرة ضد القوات السعودية

 
وسط ارتياح شعبي كبير في المهرة للتكاتف الجنوبي ضد الطامعين في األراضي الجنوبية 

أبناء المهرة السلمي ببيان صدر عن التكتل القبلي في رحبت اللجنة المنظمة إلعتصام 
محافظة أبين والذي أعلن وقوف أبناء أبين وتضامنهم الكامل مع كافة قبائل ومكونات 
المجتمع المهري والمتمثل في رفضهم الشعبي للتواجد السعودي على أراضي محافظة 

 المهرة.
 

الصادر عن التكتل القبلي، ونشدد على مطالبنا وقالت اللجنة في بيان لها، إننا إذ نشيد بالبيان 
برحيل كافة القوات السعودية والمليشيات التابعة لها من أرض المهرة، ورفض كافة 

 المليشيات التابعة لها خارج إطار المؤسستين األمنية والعسكرية.
 

ئل وجددت اللجنة مطالبتها كافة العقالء والشخصيات واألحرار من كافة المناطق والقبا
والمحافظات اليمنية بسحب أبنائهم المنخرطين في هذه المليشيات ورفض انضمامهم لمثل 

 هذه القوات الخارجة عن القانون والدستور.
 

لمن المحزن على قلوبنا جميعاً ما وردنا عن مقتل مجندين اثنين تابعين “وأوضح البيان إنه 
م مع القوات السعودية للمليشيات على أرض المهرة في حادث مروري وأثناء عمله

 ”.9102يوليو  9وخروجهم في تعزيزات تابعة للمليشيات أمس األحد 
 

وتابع البيان: اننا في اللجنة المنظمة حريصين على عدم االنجرار وراء المحاوالت لخلق فتنة 
داخل المهرة، ولذلك نجدد دعوتنا لكافة أخواننا وأبناء المحافظات اليمنية المحررة المنتسبين 
إلى هذه المليشيات ورفض األوامر بمواجهة أبناء المهرة، والتي يراد منها أن يكونوا وقوداً 

 .لالقتتال الداخلي
 

الحكومة الشرعية بالتدخل ووقف كافة التدخالت واالستحداثات “كما جددت اللجنة مطالبتها لـ 
احالته ومن معه على األرض من قبل القوات السعودية ومليشياتيها، وإقالة راجح باكريت و

 .”إلى القضاء بتهمة قتل المتظاهرين والفساد المالي واإلداري في محافظة المهرة
 

كافة القبائل بمحافظة أبين إلى سحب أبنائهم “وكان بيان التكتل القبلي في أبين، قد دعا 
المتواجدين في المهرة والذين انخرطوا مؤخراً في هذه التكوينات المليشاوية المدعومة 

ودياً ومن ضمنها قوات الشرطة العسكرية وأمن المنشأت والقوات المتواجده بمطار سع
 .”الغيضة والحفاظ على العالقات األخوية والتاريخية بين أبناء المهرة وأبين

 

 

 
تقوم به تلك المليشيات من مداهمات للبيوت وانتهاك “وعبر بيان التكتل عن إدانته لما 
األطفال وماتقوم به من اعتقاالت تعسفية والزج بهم في حرماتها دون مراعاة للنساء و

سجونهم السرية، ونقل اخرين إلى سجون سريه داخل االراضي السعودية، ومايمارس 
 .”بحقهم من انتهاكات جسيمة

 
وأشار بيان التكل القبلي إلى أنه سيتم عقد لقاء موسع للمشائخ والشخصيات اإلجتماعية 

المكان والزمان الحقاً لمناقشة األوضاع والتطورات التي  في محافظة أبين وسيتم تحديد
 .تشهدها محافظة أبين والمحافظات الجنوبية األخرى

 

 

 
 

 

سرحان يوجه بفصل غزوان 
المخالفي ومناصريه وايقاف 

 مرتباتهم

 

ميكا بتعز للوء صادق سرحان في تصريح  99قال قائد اللواء 

صحافي إنه وجه بفصل غزوان المخالفي وأربعة من أفراد 

لمواجهة الحملة األمنية ميكا الذين يقفون بجانبه،  99اللواء 

 مع إيقاف رواتبهم.

واضاف سرحان نحن على أتم االستعداد للمشاركة مع الحملة 

األمنية ضد الخارجين عن القانون الذين يحاولون نشر 

 الفوضى وزعزعة أمن واستقرار مدينة تعز.

وشدد سرحان على ضرورة ضبط كل العناصر الخارجة عن 

ميع، الفتا إلى أن هدف قوات القانون، وأن القانون فوق الج

الجيش الوطني هو استعادة الدولة وإخراج المفسدين من 

 تعز.

وكانت قد اندلعت اليوم الثالثاء اشتباكات مسلحة وحرب 

شوارع وسط مدينة تعز، بين مسلحين يتبعون غزوان 

المخالفي من جهة، والحملة االمنية من جهة أخري، مما 

ن المخالفي واحراق أسفر عن مقتل أحد مرافقي غزوا

سيارتين له، وطقم للحملة األمنية ومقتل طفل كان يلعب في 

 جولة سنان.

وعقب االشتباكات انتشرت وحدات عسكرية مشكلة من األمن 

العام والنجدة والشرطة العسكرية في مداخل الروضه وجوله 

سنان وجولة القاضي والموشكي، لمالحقة المطلوبين أمنيا 

الفيبقيادة غزوان المخ  

 

باعوم: تعين طارق صالح قائدا 

لقوات الساحل الغربي لعب على 

 المكشوف ضحيته االف الجنوبيين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعتبر األمين العام للمجللس األعلى للحراك الثوري الجنوبي 

فادي باعوم قرار تعيين طارق محمد صالح قائدا اعلى للقوات 

المكشوف.التي تقاتل في الساحل الغربي لعب واضح وعلى   

وقال باعوم ان القيادات الجنوبية التي تزعم أنها تقاتل في 

الحديدة الجل انفصال الجنوب باتت تمارس استعباطا الحدود 

 له .

أي مقاومة موحدة في الساحل الغربي :” واضاف بالقول 

 يتحدث عنها قائد الحرس الجمهوري ؟

وب كما أعرف فاألغلبية جنوبيين بل وبعضهم يرفع علم الجن

 ويعرف طريق الحديدة الستقالل الجنوب !!!!!

 أصبح اللعب على المكشوف وهذه إرادة الكفيل !

….واالستعباط من أياهم الحدود له   

 

سياسي حضرمي: حوادث 

التقطع في طريق العبر 

 فضيحة للشريعة وقواتها

على   ”سعيد عبدهللا“الكاتب والسياسي الحضرمي   علق

العبر واصفاً مايحدث في هذه الطريق حادثة التقطع في طريق 

 .بافضيحة لقوات الشرعية ومسؤوليها

وقال سعيد عبداللة في تغريدة على موقع التواصل تويتر: 

طريق العبر يفضح أكاذيب وزيف شرعية اإلخوان ال أحد 

هناك اال قواتهم ال سعودية وال إمارات وال مجلس انتقالي وال 

الشماعات يوجد فقط  حزام أمني وال عفاش الشي من هذه

صحراء وقواتهم ومنفذ يدر المليارات لجيوبهم وموت يسيطر 

 …على الطريق يحصد األرواح من أجل النهب والسرقة

واضاف: ماذا ستقولون عن طريق العبر أيها اللصوص 

والخونة من منع تأمين العابرين فيه؟ ماهو العذر ومن هي 

 الشماعة؟

الطرق يستهدفون وتشهد طريق العبر انتشار لقطاع 

 باستمرار المسافرين وينهبون ممتلكاتهم
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حركة شباب أبين تكشف عالقة عمليات 

التجنيد في أبين بمعسكرات القاعدة 

 والعناصر اإلرهابية

 

تقوم حذرت حركة شباب أبين من عمليات التجنيد واستحداث المعسكرات التي 

بها الشرعية بتمويل ودعم سعودي وبالتنسيق مع قيادات في تنظيم القاعدة 

 .داعية شباب وابناء المحافظة الى عدم اإللتحاق بهذه المعسكرات الخطيرة

المعسكرات أصبحت اليوم مفخخة بعناصر   وقالت الحركة في بيان ان هذه

يب العسكريمتطرفة وإرهابية تتقلد مناصب قيادية وتمارس مهام التدر  . 

واكدت الحركة انها حصلت على معلومات مؤكدة من المعسكر التدريبي الواقع 

في لودر والذي يقوده الشيخ السلفي/ صالح الشاجري تؤكد استيعاب عدد من 

عناصر القاعدة اإلرهابية من ضمن قوات المعسكر حديث النشأة ، مؤكدة انها 

السعودية بالتنسيق مع الشاجري  تلقت بالغات من المنطقة الوسطى اكدت قيام

لفتح معسكر حديد في منطقة المنياسه الواقع بين مودية ولودر الستيعاب 

 عناصر القاعدة والمئات من أبناء المناطق الوسطى

 :نص البيان

 بسم هللا الرحمن الرحيم

تابعت حركة شباب أبين الثورية بقلق بالغ ما يحدث في مديرية لودر من 

عسكرات تحت ذرائع وبشكل عشوائي يتم حشد الشباب إلى إستحداث جديد لم

تلك المعسكرات التي أصبحت اليوم مفخخة بعناصر متطرفة وإرهابية تتقلد 

 . مناصب قيادية وتمارس مهام التدريب العسكري

أن حركة شباب أبين الثورية ومن منطلق حرصها على أمن واالستقرار وقطعاً 

ا أن تكون إلخضاع أبين واستهداف أبنائها لألعذار والمبررات التي يراد له

تحت ذريعة مكافحة األرهاب ، وحتى ال تعود مأسي مجزرة المعجلة وغيرها 

والتي تسببت بقتل األبرياء من النساء واألطفال والرجال ، فأننا نؤكد أن 

المملكة العربية السعودية تقوم اليوم باستيعاب عناصر القاعدة اإلرهابية 

عدد من مناطق أبين وتحديده في المنطقه الوسطى التي عانت المتواجدة في 

منها أبين طيلة السنوات الماضية في معسكرات رسمية مدعومة مالياً منها ، 

لقد حصلت حركة شباب أبين الثورية على معلومات مؤكدة من المعسكر 

التدريبي الواقع في لودر والذي يقوده الشيخ السلفي/ صالح الشاجري تؤكد 

عاب عدد من عناصر القاعدة اإلرهابية من ضمن قوات المعسكر حديث استي

النشأة ، إال إننا تلقينا بالغات من شبابنا في المنطقة الوسطى اكدت قيام 

السعودية بالتنسيق مع الشاجري لفتح معسكر حديد في منطقة المنياسه الواقع 

المناطق بين مودية ولودر الستيعاب عناصر القاعدة والمئات من أبناء 

الوسطى ، وقد تم استيعاب العشرات من عناصر التنظيم ومنح عدد منهم 

مناصب قيادية في معسكر المنياسه وهو مايكشف النوايا الخبيثه للرياض 

ويذكرنا بعودة معسكرات الجنرال علي محسن األحمر التي كانت تدعم القاعدة 

 . وتقف وراء تمويلها خالل السنوات الماضية بايعاز سعودي

إن حركة شباب أبين الثورية تعتبر احتواء عناصر القاعدة في معسكرات 

جديده خطر يتهدد أبين وأمنها واستقرارها ويعرض منتسبي تلك المعسكرات 

لخطر اإلستهداف والتصفية تحت غطاء مكافحة اإلرهاب ، وعلية ندعو مشائخ 

امرة حتى وعقالء المنطقة الوسطى إلى اإلسهام الفاعل في وقف تلك المؤ

 . يجنبوا المنطقة أي مآسي قادمة

وعلية فأننا نعتبر هذا بالغ عام للجهات الحكومية ولكل عقالء أبين لوقف تلك 

المؤامرة الخطيرة التي تستهدف أبين وابنائها وأمنها واستقرارها، ونحمل 

المملكة العربية السعودية المسئولية الكاملة عن تلك وقوفها وراء احتواء 

لقاعدة في معسكرات في المحافظةعناصر ا . 

 عاش الجنوب ـ عاشت أبين حرة أبيه ـ عاش شباب أبين األحرار

 صادر عن حركة شباب أبين الثورية
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إستنفار قبلي في وادي 

حضرموت لمواجهة قوات 

 األحمر وحزب اإلصالح

 
استنفرت قبيلة آل جابر والقبائل المجاورة لها 

ابناءها لمواجهة اي خطر يهدد اراضيهم من قبل 
قوات اللمنطقة العسكرية األولى التابعة لعلي محسن 

 .األحمر وحزب اإلصالح
  

وقالت مصادر قبلية ان هذه القبائل الواقعة في 
منطقة ساه في الهضبة النفطية بمحافظة حضرموت 

بعد تصريحات    بدأت ترتيب أمورها العسكرية
العسكرية األولى التابعة لعلي محسن  لقيادة المنطقة

األحمر تفيد بأنها تريد التمدد نحو المناطق النفطية 
 .في هضبة حضرموت

وكانت قوات األحمر قد علنت سابقا نيتها  
استحداث مواقع عسكرية في منطقة ساه اال ان 

تشهد المنطقة استنفار  القبائل يرفضون ذلك تماما
الشمالية التابعة قبلي استباقا ألي تمدد للقوات 
 .لألحمر على اراضيها النفطية

 

المكال..مجهولين يشعلون النار 

في مكب قمامة بالقرب من 

 عمود لتيار كهربائي

أقدم مجهولين اليوم األربعاء، على إشعال النار في 

مكب قمامة بالقرب من أحد أعمدة التيار الكهربائي 

 .في حي واحد مايو بمنطقة فوة في المكال

بعض المواطنين إلى إخماد الحريق خوفاً وسارع 

من وصول النار إلى عمود الكهرباء، قبل أن 

يتواصلوا مع مسؤولي الحي إلحضار وايتات مياه 

 .إلخماد الحريق

فيما جرى تحذير أهالي الحي من تكرار إلقاء 

القمامة في هذا المكب، وسط وعود بالتواصل مع 

مواقع مسؤولي صندوق النظافة والتحسين لتحديد 

 .خاصة إللقاء القمامة بعيداً عن أعمدة الكهرباء

يشار إلى أن األسبوع الماضي شهدت منطقة اإلمام 

علي بن أبي طالب بديس المكال حادثة ممثالة، بعدما 

أقدم أحد األشخاص على إشعال النار بجانب عمود 

 .كهرباء؛ ما تسبب في احتراق العمود

 

السعودية والشرعية وحركة أبين..عملية تجنيد تقوم بها 
 شباب أبين تحذر من فوضى ومعارك طاحنة

وسط فوضى أمنية تشهدها المحافظات الجنوبية جراء التشكيالت العسكرية وصراعها فيما بينها من جهة 

واإلستنزاف المستمر لللشباب في جبهات الشمال من جهة أخرى دشنت السعودية والحكومة الشرعية 

بعد أسبوع واحد من بدء عملية تجنيد واسعة في  تجنيد واسعة ألبناء محافظة أبين اليوم األربعاء حملة

 .عموم المحافظة

وقالت مصادر عسكرية ان عدد المجندين في هذه العملية، التي تم تدشينها قبل أكثر من أسبوع، بلغ أكثر 

ر لبناء الجيوشآالف، أغلبهم من التيار السلفيفي عملية فرز مناطقي، بعيدة عن أي معايي1من  . 

عملية التجنيد التي تقوم بها السعودية والشرعية في أبين زرعت مخاوف كبيرة لدى المجتع في المحافظة 

الذين يتوقعون ان تنعكس عليهم هذه العملية سلبيا بحدوث صدام مع قوات الحزام األمني الذي شكلته 

الشباب الى جبهات القتال في الشمال التي اصبحت اإلمارات سابقاً اضافة الى مخاوف أخرى من نقل هؤالء 

 .تلتهم ابناء الجنوب باستمرار

وعن هذا الموضوع الحساس والمخيف اصدرت حركة شباب أبين بياناً تحذر فيه من اإلنخراط الى التجنيد 

وعدن وتستنكر المحاوالت السعودية لملشنة محافظة أبين التي تعد مستقرة نسبياً مقارنة بمحافظات شبوة 

 .وحضرموت والمهرة

أرتفعت خالل الفترة الحالية حركة إستقطاب لشباب أبين من قبل أطراف  وقالت الحركة في بيان لها:

الصراع وبصورة كبيرة تعكس عداء األطراف المستقطبة التي تنطوي تحت إطار التحالف العربي وتعيش 

شباب أبين من قبل تلك األطراف الممثلة  أزمة بينية وأزمة ثقة وصراع نفوذ فيما بينها ، أن إستقطاب

بحزب اإلصالح تحت غطاء التجنيد لصالح الشرعية من جهة ، والمجلس االنتقالي الجنوبي الذي يستقطب 

لتعزيز نفوذ اإلمارات تحت ذريعة القضية الجنوبية وإستعادة الدولة ، يؤكد أن هناك إتفاق غير معلن بين 

وتحويلهم إلى وقود حرب جديد من قبل الطرفين ، وهو ما ترفضه حركة  الطرفين على تدجين أبين وشبابها

شباب أبين الثورية رفضاً مطلقاً ، وتدعوا إلى مواجهة موجة االستقطاب الجديدة التي تستهدف شبابنا 

 . وتستغل تدهور األوضاع المعيشية واإلنسانية في المحافظة

ين اليوم من قبل الطرفين فأننا نجدد دعوتنا لعقالء أبين وأضافت :ونظراً لخطورة المؤامرة التي تستهدف أب

واحرارها بالوقوف ضد تجريف الشباب وتفريغ أبين من قدراتها البشرية الفتية، كون ما يحدث سوف 

ينعكس على أبين وأمنها وإستقرارها وسكينتها العامة ووحدتها االجتماعية بشكل سلبي وكارثي، فبقدر ما 

د الصفوف وحل الخالفات القبلية والثارات والصراعات البينية وإحالل السلم أبين بحاجة إلى توحي

االجتماعي، هناك من يعمل اليوم على زرع العدوات بين أبناء أبين باستقطاب الشباب وتغذيتهم تغذية 

 . خاطئة تجاه إخوانهم تحت مسميات شرعية و أحزمة

ماضية جراء تجريف اآلالف من الشباب من مختلف وأكدت: لقد دفعت أبين ثمناً باهضاً خالل الفترة ال

المديريات إلى معسكرات موالية لحكومة الشرعية والمجلس االنتقالي الجنوبي، وكانت النتيجة أن العشرات 

من مقابر أبين إستقبلت المئات من الشباب الذين قضوا نحبهم في معارك العالقة لها بالجنوب وقضيته 

واستقرارها وال حتى باليمن بل إن هناك العشرات من شباب أبين زج بهم في العادلة وال ألبين وأمنها 

محارق الموت في جبهات نجران وعسير وجيزان دون علمهم بان هناك من يتربص بهم ويعمل على الدفع 

 .بهم في معارك خارجية

بنائها من وعلى مدى الفترة الماضية من عمر الصراع ، عجزت العشرات من األسر على إستعادة جثث أ

جبهات الحدود السعودية ، وعانى العشرات من جرحى أبين في تلك الحروب والمعارك من إهمال متعمد ، 

كما قابلت األطراف المتصارعة عدد كبير من أسر العديد من الشهداء بالتنكر لتضحيات أبنائها الجسيمة ولم 

 . تصرف رواتبهم

كة شباب أبين الثورية تحمل المجلس اإلنتقالي الجنوبي واختتمت الحركة بيانها بالقول: وعلية فأن حر

والقيادات السلفية في أبين وحزب اإلصالح كامل المسئولية عن إستغالل شباب أبين وتوظيف معاناتهم التي 

كان طرفي الصراع سبباً في تصاعدها لكي يتم تحشيد الشباب والدفع بهم إلى معسكرات الموت في مختلف 

جدد دعوتنا لعقالء أبين واحرارها العمل على وقف التحشيد واالستقطاب وفضح الجبهات ، ولذلك ن

األطراف المستقطبة التي تستقطب الشباب بدافع حصولها على ماليين الرياالت من المجلس اإلنتقالي ومن 

 . حزب اإلصالح ونعد مايقومون به يندرج في إطار ظاهرة اإلتجار بالبشر

 


