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 م2019 \ 11 \ 16 الحادي عشرالعدد 

 أبرز األحداث

المٌسري من المهرة مهدداً: لدٌنا جٌش 

نعول علٌه فً الدفاع عن الوطن وطنً 

 وسٌادته

إشتباكات عنٌفة بٌن النخبة الشبوانٌة 

 ولوات الشرعٌة فً عتك بشبوة
 

خبلفات بٌن السعودٌة …إتفاق الرٌاض

نتمالً ٌإجل عودة إلوالشرعٌة وا

 الحكومة الى عدن

الحكومة تواصل استهداؾ 

وكمٌات كبٌرة من الفبات …العملة

 النمدٌة تصل البنن المركزي بعدن
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 . تعرض صحفً من محافظة أبٌن لتهدٌدات من لبل عناصر أمنٌة

واضاؾ الصحفً رٌاض منصور ان عناصر أمنٌة باتت توجه له تهدٌدا منذ 

 . اسبوع على خلفٌة نشاطه الصحفً بمحافظة ابٌن

 .نصور لٌادة الحزام األمنً بالمحافظة إلى حماٌتهودعا م

وٌمٌم منصور بمدٌنة جعار ثانً اكبر مدن محافظة ابٌن وٌشؽل ربٌسا لتحرٌر 

 . مولع صوت الحمٌمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صحفً ٌناشد الحزام األمنً بؤبٌن حماٌته بعد تلمٌه تهدٌدات 

 متكررة
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مؤرب  اعرب لٌادي فً المجلس االنتمالً الجنوبً عن استؽرابه من التحفظ والسرٌة التً فً

 .ازاء التفجٌر الذي شهدته المحافظة االربعاء

كل من تابع ما جرى فً مؤرب من مذبحة نالت عدداً من ” ولال د.عٌدروس نصر ناصر ان 

كبار الضباط ومعهم عدد من الجرحى ال بد انه شعر بالحزن وااللم والشفمة على هإالء 

 .”الضحاٌا بؽض النظر عن مدى الرضى عن اشخاصهم من عدمه

البٌانات والرسابل المتبادلة بٌن “  واشار عٌدروس فً منشور له على صفحته بالفٌسبون ان

ربٌس الجمهورٌة ووزٌر الدفاع َوؼٌرهما وكلها تترحم على الضحاٌا وتعزي اهالٌهم بوفاتهم، 

لكن احداً من المعزٌٌن او المتلمٌن او من الكتاب والمحللٌن لم ٌمل شٌبا عن الجهة التً 

 .”اء التفجٌر الذي راح ضحٌته هإالءتمؾ َور

البٌانات والرسابل والمخاطبات التً تناولت الحادثة وكؤن برلاً من ” وعلك عٌدروس على 

 .”السماء أو زلزاال من باطن األرض هو المتسبب فً المذبحة

 :ولال : الرأي العام ٌتساءل وكل ذي عمل ٌستفسر

تسبب فً حدوثها ؟ وكٌؾ جرت دون اي رد كٌؾ جرت الحادثة؟ ومن ٌمؾ وراءها ؟ ومن الم

 فعل ولابً أو دفاعً أو حتى انتمامً؟

كل هذه األسبلة وسواها تفتح أبواب التؤوٌبلت واالجتهادات على فرضٌات ” واعتبر عٌدروس 

رباسة الجمهورٌة أو وزارة الدفاع إجبلء الحمٌمة بسطرٌن   واحتماالت ال نهاٌة لها وتستطٌع

 .”ٌانات التً تم نشرها وتبادلهاإضافٌٌن على كل الب

 .”إال إذا كان وراء األكمة ما َراءها مما ٌستدعً التستر واإلخفاء“وأجاب فً ختام منشوره 

 ! تفجٌر مؤرب والتستر على المتسبب
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شنت لوات النخبة الشبوانٌة هجوماً شرساً على لوات الشرعٌة وحزب 

اإلصبلح فً معسكر خمومة بمدٌرٌة مرخة ادى الى لتل وجرح عدد 

 .عٌة وحزب اإلصبلحلوات الشر

ولالت مصادر فً لوات النخبة انهم لصفوا المعسكر بمذابؾ المدفعٌة 

والهاون اعمبه هجوم مباشر عى المعسكر الذي تتمركز فٌه لوات 

 . الشرعٌة وحزب اإلصبلح

وٌاتً ذلن رداً على الخرولات المستمرة لموات الشرعٌة إلتفاق الرٌاض 

د من علمٌاتها وتستحدث معسكرات وتنصلها عن تنفٌذ اإلتفاق بل تصع

 .مختلفة فً شبوة وأبٌن

 

 

 

هجوم مسلح للنخبة الشبوانٌة على لوات للشرعٌة وحزب 

 اإلصبلح فً مرخة بشبوة
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ابلؽت حكومة الشرعٌة عصر الٌوم السبت طٌران الٌمنٌة الؽاء رحلتها المفترضة 

 الى عدن لنمل وزراء الحكومة حسب اتفاق الرٌاض

فً الرٌاض إن الرحلة الخاصة التً كان ٌفترض أن تمل  ولالت مصادر إعبلمٌة 

ٌس الحكومة معٌن عبدالملن ووفد وزاري، ظهر الٌوم السبت، إلى العاصمة رب

 .المإلتة عدن، تم إلؽاإها

وصرح مصدر مسإول فً شركة الخطوط الجوٌة الٌمنٌة أنه تم إببلغ الشركة 

الٌوم بإلؽاء الرحلة وتؤجٌلها حتى إشعار آخر، مشًٌرا إلى أن الرحلة كان من 

 52دة ظهر الٌوم السبت، إلى عدن وعلى متنها الممرر وصولها، الساعة الواح

 . شخصا لادمة من الرٌاض

فً ؼضون ذلن، لال مصدر فً الحكومة الٌمنٌة، إن الوفد الوزاري كان ٌنتظر 

الٌوم اإللبلع فً ذات الرحلة الخاصة، إال أنه تم إشعاره بتؤجٌل الرحلة إلى إشعار 

 .آخر لم ٌحدد بعد

 

 

إلى  حكومة الشرعٌة تبلػ طٌران الٌمنٌة بإلؽـاء رحلة ممررة

 الرٌاض لنمل ربٌس الوزراء إلى عـدن
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لعة فً البنن المركزي بعدن ان وزراء فً الشرعٌة سحبوا اموال لالت مصادر مط

طابللة خبلل األٌام الملٌلة الماضٌة من حسابات وزاراتهم خوفاً من تؽٌٌرهم لبل 

 .حصولهم على مبتؽاهم

ولالت المصادر وزراء فً حكومة الشرعٌة والمزمع الالتهم وفك اتفاق الرٌاض 

حسابات وزاراتهم لبل تؽٌٌرهم وبتواطإ  سارعو الى سحب ونهب اموال طابلة من

 .من ادارة البنن المركزي عدن

وحسب المصادر فان التوجٌهات ال تزال تتوالى الى البنن من وزراء الحكومة 

 .المابعٌن فً الرٌاض والمزمع تؽٌٌرهم بحسب اتفاق الرٌاض

ض نتابح اتفاق الرٌا  وافادت المصادر ان الوزراء جمٌعهم ٌصدرون منذ اعبلن

توجٌهات جنونٌة وٌطلبون تحوٌل اموال من حسابات وزاراتهم الى حساباتهم 

 .البنكٌة فً الخارج خاصة فً تركٌا ودول اوروبٌة

المصادر لالت ان السحبٌات الجنونٌة تتم بتواطإ من ادارة البنن ووزارة المالٌة 

ل حٌث تم سحب خبلل اٌام ماضٌة اضعاؾ ما تم سحبه من حسابات الوزارات خبل

 .اكثر من سنتٌن

وٌرجح مرالبون وسٌاسٌون ان ٌتم الالة عدد كبٌر من وزراء الشرعٌة خبلل 

األٌام المادمة تنفٌذاً إلتفاق الرٌاض الذي الزالت السعودٌة تحاول تنفٌذه وسط 

 .خبلفات كبٌرة الزالت تعصؾ بالشرعٌة واإلنتمالً الجنوبً

 

وزراء فً الشرعٌة ٌنهبون اموال هابلة من البنن المركزي 

 بعدن لبل صدور لرارات إلالتهم
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م السبت بٌن لوات حراسة المنشبات وحراسة اندلعت اشتباكات مسلحة ظهر الٌو

مٌناء اإلصطٌاد اتابعة ألمن عدن بمدٌنة المعبل بالعاصمة عدن فً اول خطوة 

 . ٌمودها ضباط سعودٌٌن للتنفٌذ إتفاق الرٌاض

ولالت مصادر محلٌة ان ضباط سعودٌٌن وصلوا مٌناء اإلصطٌاد برفمة لوات 

شار فً المٌناء وفماً إلتفاق الرٌاض حراسة المنشبآت لتنفٌذ خطوة اعادة اإلنت

الذي اعطى للسعودٌة حك اإلختٌار للموات التً ستتسلم المنشبات الهامة فً عدن 

 .والتً ستخدم النظام السعودي وتنفذ اوامره دون ؼٌره

وحسب المصادر ان إدارة أمن عدن عززت لوات حماٌة مٌناء اإلصطٌاد بعدد من 

ة بٌن الطرفٌن لم تكشؾ المصادر عن عدد األطمم حٌث دارت اشتباكات عنٌف

 .الضحاٌا حتى الحظة

وٌاتً خطوة اعادة اإلنتشار فً مٌناء اإلصطٌاد وسط تعثر لتنفٌذ بمٌة اتفاق 

الرٌاض والذي اهمه عودة الحكومة الى عدن حٌث تنفذ السعودٌة مخططها فً 

حبان بكل عدن وبمٌة المحافظات دون اعتراض من الشرعٌة واإلنتمالً اللذان ٌر

 مامن شؤنه خدمة السعودٌة ومشارٌعها

 

 

إشتباكات عنٌفة فً مٌناء اإلصطٌاد بالمعبل بٌن جنود من 

 أمن عدن ولوات موالٌة للسعودٌة
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نفذ العشرات من اهالً مدٌنة عدن عصر اٌوم السبت ولفة احتجاجٌة مطالبة 

بولؾ نهب االراضً فً عدن وضبط اإلنفبلت األمنً وتدهور كافة المطاعات فً 

 نها.ظل سٌطرت اإلنتمالً الجنوبً على المدٌنة بعد اخراج حكومة الشرعٌة م

وندد االهالً بالوضع الصعب والعسٌر الذي تعٌشه مدٌنة عدن منذ أشهر حٌث زاد 

الوضع سوءاً بعد خروج الحكومة واصبحت العاصمة عدن مٌدان تصفٌات بٌن 

 الشرعٌة واإلنتمالً الجنوبً وضحٌتها المواطن

ورفع المشاركون فً الولفة االحتجاجٌة التً الٌمت بساحة منارة عدن باعمال 

 لبسط هذه ولالوا أنها مرفوضة.ا

 ودعا المشاركون فً الولفة إلى تحرن عاجل وسرٌع لمواجهة اعمال البسط هذه .

 

 

 

 

 

إٌماؾ نهب األراضً وضبط ولفة إحتجاجٌة بعدن تطالب ب

 اإلنفبلت األمنً
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اتفاق ِجــدة الذي أبرمته السعودٌة بٌن الحكومة الٌمنٌة الممٌمة بالرٌاض والمجلس االنتمالً الجنوبً، 

بحسب  -ار هادبة مع الحركة الحوثٌة والمإتمر الشعبً العامواالتفاق الذي تنضجهُ حالٌاً السعودٌة على ن

سٌشكبلن حجرا الزاوٌة بؤٌة تسوٌة سٌاسٌة شاملة  –” روٌترز“مصادر ووكاالت دولٌة عدٌدة مثل 

بالمستمبل ،بعد أن استعصى الحل العسكري على التحالؾ السعودي وبعد انسحاب اإلمارات من مسرح 

 .ام األمور مإخرا على هذا التحالؾ بالجنوبالعملٌات العسكرٌة وانفبلت زم

وبالتالً سٌكون اتفاق جدة واالتفاق الذي ٌتم صٌاؼته الٌوم بكوالٌس مسمط ودهالٌز الرٌاض لد أرسٌا لواعد 

التسوٌة الشاملة المادمة ورسمتا خطوطها العرٌضة ومبلمحها الربٌسٌة. وستكون األطراؾ التً لم ٌتم 

الثناٌة مجرد كمالة عدد فوق الطاولة. فالرٌاض ٌهمها فً الٌمن أمرٌن بالولت إشراكها بهذه االتفالٌات 

الراهن: األول أمنً، واآلخر مصالح التصادٌة وترسٌخ لدمٌها: العسكرٌة وااللتصادٌة، وتحجٌم الحضور 

 .تحدٌداإلٌرانً واحكام السٌطرة على المنافذ البحرٌة والبرٌة ومصادر الطالة بالٌمن والجنوب على وجه ال

ففً الشك األمنً،تتطلع السعودٌة أن ٌكون االتفاق مع الحوثٌٌن والمإتمر الشعبً العام كفٌبلً بؤن ٌضع حدا 

لهذا الكابوس الذي ٌإرلها بشدة وٌستنزؾ لواها وطالاتها وٌنال من سمعتها وسمعة جٌشها الرخو.فٌما تؤمل 

خبلل السلطة الٌمنٌة ومجلسها النٌابً التً  أن تشرعن لوجودها العسكري وتحمك أهدافها االلتصادٌة من

ولدٌها  .ترعاها وتدعمها بموة كالحصول على نافذة بحرٌة نفطٌة على بحر العرب فً المهرة أو حضرموت

لبلوغ أهدافها هذه وسابل وأدوات لوٌة، لها مفعول السحر بالتؤثٌر واإلخضاع والمساومة وبإعادة انتاج 

ٌد،فٌكفً أن ٌجٌل المرء بنظره على الكم الهابل من الدمار وأكوام األنماض فً النفوذ السعودي بالٌمن من جد

كل األرجاء لٌعلم أن موضوع إعادة اإلعمار لوحده كافٌا لٌكون أشبه بسبلح نووي بٌد السعودٌة تلوح به 

ى السعودٌة بوجوه الكل دون استثناء لتنال به أهدافها أو لل أطماعها فً كل اتجاه. ما دون ذلن األمرٌن تر

أنها لٌست أكثر من أمور ثانوٌة ٌمكن التعاطً معها بسهولة وحتى أن كان تعلك األمر بتفتت الٌمن أو طؽٌان 

 !.طرٌؾ فٌه على اآلخر، أو تتبدل فٌه التحالفات وتتشملب رأسا على عمب

 

هل تُـــفِرُغ التسوٌة السٌاسٌة المادمة … اإلتفالٌات الثنابٌة

 من جوهرها؟
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س لالت مصادر مطلعة ان خبلفات كبٌرة بٌن الشرعٌة والسعودٌة على تعٌٌن ربٌ

جدٌد للحكومة وخبلفات اخرى بٌن االنتمالً والشرعٌة على التخلً عن العلم 

 . الجنوبً أخرت عودة الحكومة وتسببت فً افشال اول بند من اتفاق الرٌاض

واكدت المصادر إن الربٌس هادي ونجله ناصر والنافذ احمد العٌسً ٌصرون على 

لً معٌن عبدالملن وهو تعٌٌن ربٌس وزراء جدٌد بدال عن ربٌس الوزراء الحا

االمر الذي تمانع به المملكة التً تفضل ابماء ربٌس الحكومة الحالً كربٌس 

 . للحكومة الجدٌدة

وحسب المصادر فان السعودٌة تمؾ الى جانب الشرعٌة فً موضوع التخلً عن 

 .تفاقإلعلم الجنوب معتبرٌن هذا البند لد حسم امره فور التولٌع على ا

ب الدولٌة لد نملت عن مصادرها لولها إن تؤخر وصول ربٌس وكانت صحٌفة العر

الوزراء معٌن عبدالملن إلى العاصمة عدن وفما التفاق الرٌاض الذي نص على 

عودته إلى العاصمة عدن بعد سبعة أٌام من تولٌع االتفاق ناتج عن خبلفات داخل 

وافك على مإسسة الشرعٌة، وبروز مطالب جدٌدة بتؤجٌل العودة إلى ما بعد الت

وزٌرا بالمناصفة بٌن الشمال والجنوب،  52الحكومة الجدٌدة التً ستتكون من 

فً الولت الذي تتمسن فٌه السعودٌة بتنفٌذ حرفً لبلتفاق الذي ٌمنع المتورطٌن 

 .بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر فً مواجهات عدن من أي حمٌبة وزارٌة

نتمالً إلخبلفات بٌن السعودٌة والشرعٌة وا…إتفاق الرٌاض

 ٌإجل عودة الحكومة الى عدن



لربٌس عبدربه منصور إلى تراجع ا” العرب”وأشارت المصادر فً تصرٌح لـ

هادي عن موافمته باستمرار ربٌس الوزراء الحالً فً منصبه استجابة لرؼبة 

التحالؾ العربً، حتى ٌتمكن من تطبٌع األوضاع االلتصادٌة والخدمٌة فً المناطك 

المحررة، حٌث ٌعتزم الربٌس هادي، بحسب المصادر، ترشٌح نابب ربٌس 

 .ب والذي ٌنحدر من محافظة حضرموتالوزراء الحالً سالم الخنبشً للمنص

وأكدت المصادر أن ترشٌح الخنبشً الذي ولّع اتفاق الرٌاض عن الشرعٌة، ال 

ٌحظى بموافمة المجلس االنتمالً الجنوبً، وهو األمر الذي دفع الرباسة إلى وضع 

مرشح بدٌل هو وزٌر االتصاالت فً الحكومة الحالٌة لطفً باشرٌؾ فً حال أصر 

 .لى رفض المرشح السابكاالنتمالً ع

ولفتت المصادر إلى أن التحالؾ العربً بمٌادة السعودٌة ال ٌزال ٌبذل جهودا حثٌثة 

 .لدفع آلٌة تنفٌذ اتفاق الرٌاض المولع بٌن الحكومة والمجلس االنتمالً إلى األمام

ووفما للبرنامج الزمنً لتنفٌذ الترتٌبات السٌاسٌة والعسكرٌة واألمنٌة الواردة فً 

نود اتفاق الرٌاض المولّع فً الخامس من نوفمبر الماضً ٌبدأ تنفٌذ نصوص ب

فبراٌر  3االتفاق فور التولٌع علٌه فً خطوات مزّمنة من المفترض أن تنتهً فً 

5252. 

وبدأ التحالؾ بعملٌة إعادة انتشار بالتزامن مع تولٌع االتفاق تهدؾ فً الممام 

منً لتنفٌذ الترتٌبات العسكرٌة التً ستبدأ األول إلى مرالبة تنفٌذ البرنامج الز

من خبلل اإلشراؾ على عودة  5202بحسب االتفاق فً العشرٌن من نوفمبر 

جمٌع الموات التً تحركت من موالعها ومعسكراتها األساسٌة باتجاه محافظات 

وسحبها إلى موالعها السابمة  5202عدن وأبٌن وشبوة منذ بداٌة شهر أؼسطس 

وأسلحتها بحٌث تحل محلها لوات األمن التابعة للسلطة المحلٌة فً بكامل أفرادها 

 .كل محافظة
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نتمالً إلمنٌة واإلنفبلت الذي تسببت به الشرعٌة واألبسبب الفوضى ا

،فجر ٌوم الجمعة، العتداء   الجنوبً فً العاصمة عدن تعرض مواطن

ٌرٌة بالضرب وسرلة سٌارته بالموة من تحت منزله الماطن بمد

 .المنصورة

الٌوم ”:ولٌد ملهً ابو نجٌب“وفً التفاصٌل لال المواطن المعتدي علٌه 

الساعة الواحدة والنص لٌبل كنت مخزنا فً سٌارة ابنً نجٌب تحت 

منزلً بمصر المنصورة من الشارع الخلفً ، وفجاة باؼتونا اثنان 

ا مسلحان بكبلشنكوؾ آلً ووجهوا بنادلهم إلى رأسً وضربونً وسرلو

 . 5222السٌارة نوع فوكسً سماوي مودٌل 

الجمٌع ان من ٌعثر على سٌارته بؤي مكان الرجاء ” ابو نجٌب“وناشد 

 .  999323203التواصل على الرلم 

 

فً  منً مسلحٌن ٌعتدون على مواطنألنفبلت اإلبسبب ا

 منزله وٌنهبون سٌارته فً المنصورة بعدن
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تواصل حكومة الشرعٌة استهداؾ العملة الٌمنٌة متسببة فً انهٌار العملة 

ركزي اهمها تكرار طبع الفبات وااللتصاد عبر لرارات تعسفٌة تصدر من البنن الم

 .النمدٌة دون ؼطاء نمدي للبنن

لاير الى  222لاير و 022ووصلت الٌوم الجمعة كمٌة كبٌرة من الفبات النمدٌة 

 .لتصادإلالبنن المركزي بعدن كدفعة اخرى من شؤنها استهداؾ العملة وا

الى ان عددا من الحاوٌات تضم األموال المطبوعة وصلت  ولالت مصادر محلٌة

مٌناء عدن وجرى نملها صباح الٌوم إلى البنن المركزي الٌمنً تحت حراسة امنٌة 

 .مشددة

وفً ولت سابك حذر خبراء التصادٌن الحكومة من اي طبعات جدٌدة للفبات 

النمدٌة دون اٌجاد ؼطاء نمدي ٌضمن عدم تدهورها طارحٌن وسابل وطرق 

 مزٌد من الطباعةمختلفة لتبادل الفبات النمدٌة داخل البلد دون 

 

 

وكمٌات كبٌرة من الفبات …الحكومة تواصل استهداؾ العملة

 النمدٌة تصل البنن المركزي بعدن
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لال المحلل السٌاسً السعودي خالد الزعتر، الٌوم، إن تؤخر عودة ربٌس حكومة 

الشرعٌة معٌن عبدالملن إلى عدن ٌإكد على عدم جدٌة الشرعٌة على االلتزام 

 .الكامل بتنفٌذ كافة بنود اتفاق الرٌاض

م والتً حددها ونص أٌا 9انمضت مهلة الـ”: “توٌتر“وكتب فً تؽرٌدة عبر 

علٌها اتفاق الرٌاض بشؤن عودة ربٌس الحكومة الٌمنٌة معٌن عبدالملن إلى عدن 

، متى سٌعود ربٌس الحكومة الٌمنً إلى عدن وماهً أسباب تؤخٌر تنفٌذ بند مهماً 

 .”من بنود اإلتفاق حتى اللحظة

ٌس أٌام لماذا تؤخرت عودة رب 9انمضت مهلة الـ“وأضاؾ فً تؽرٌدة أخرى: 

الحكومة الٌمنٌة إلى عدن، عودة ربٌس الحكومة معٌن عبدالملن إلى عدن خطوة 

مهمة تعكس وجود إصرار وإرادة على تنفٌذ اتفاق الرٌاض، التؤجٌل والتؤخٌر 

الٌخدم ال ٌمدم حسن نواٌا عن مدى الجدٌة لدى الشرعٌة لئللتزام الكامل بتنفٌذ 

 .”كافة بنود اإلتفاق

 

صحفً سعودي: تؤخر عودة معٌن عبدالملن إلى #عدن ٌإكد 

 عدم جدٌة الشرعٌة بتنفٌذ بنود إتفاق الرٌاض
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اعر والسٌاسً الجنوبً عبدهللا الجعٌدي لوات الشرعٌة والسعودٌة اتهم الش

المسٌطرة على حضرموت بمافٌها منفذ الودٌعة ومدٌرٌات الوادي بخدمة اجندات 

 رهابإلخارجٌة مشبوهة ا

حٌث ” توٌتر“  وكتب الجعٌدي فً تؽرٌدة نشرها على مولع التواصل االجتماعً

من الفاسدٌن الذٌن ال عبللة لهم  منفذ الودٌعة ٌسٌطر علٌه مجموعة“لال: 

بحضرموت وادي وصحراء حضرموت تسٌطر علٌه لوات ٌمنٌة تخدم أجندات 

 .”مشبوهة أللها اإلرهاب

ولكن هل سمعتم أحد من دعاة حضرموت أو ممن ٌسّمون أنفسهم “وأضاؾ:  

مرجعٌتها ٌطالب برحٌل تلن الموات أو بتسلٌم المنفذ للحضارم أو إنشاء لوات 

 .”؟حضرمٌة

 رهاب لٌس فً الٌمن فحسب بل فً العالم اجمعإلوتتهم السعودٌة برعاٌة ا

ات المسٌطرة على حضرموت تخدم اجندات الجعٌدي: المو

 رهابإلمشبوهة اللها ا
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كشفت مصادر مطلعة ان المصؾ الصاروخً الذي استهدؾ اجتماع لعدد من المٌادات 

العسكرٌة بمؤرب امس األربعاء كان من شؤنه المضاء على المٌادات العسكرٌة الجنوبٌة 

 .المتواجدة فً اإلجتماع

لت المصادر ان اول المستهدفٌن من المصؾ الذي استهدؾ اإلجتماع فً صحن الجن ولا

ربٌس أركان العملٌات المشتركة ونجا اللواء فً حٌن سمط ” محسن الداعري“اللواء  بمؤرب

 .اثنٌن من اوالده لتلى عدد من الضباط اآلخرٌن بٌنهم العمٌد ركن عبدالرلٌب الصٌادي

ً أنه وبحسب المعلومات المتوفرة فإن عملٌة مؤرب هً ولال خبٌر عسكري ومحلل سٌاس

ربٌس أركان العملٌات المشتركة من ” محسن الداعري“عملٌة إرهابٌة كانت تستهدؾ اللواء 

مما أدى إلى استشهاد اثنٌن من أوالده وأربعة ” الداعري“خبلل تفخٌخ الطمم المرافك للمابد 

 .المٌادة” ممٌل“ضباط وأفراد آخرٌن كانوا فً 

جاء فً سٌالها ” شبوه برس“فً تؽرٌدة رصدها محرر ” ثابت حسٌن صالح“ولال العمٌد 

هذه العملٌة لٌست األولى ولن تكون األخٌرة الستهداؾ الداعري وتعٌد إلى األذهان العدٌد من 

أثناء تولٌه مهام لٌادة المنطمة ” احمد سٌؾ الٌافعً“محاوالت االؼتٌال التً تعرض لها المابد 

 .ٌة الثالثة فً مؤربالعسكر

لد ؼادر لاعة اإلجتماع بلحظات لبل وصول ” دمحم علً الممدشً“وكان اوزٌر الدفاع 

 .الصوارٌخ ماٌإكد ان المصؾ مدبر وٌهدؾ للمضاءء على المادة الجنوبٌٌن

 

نجاة اللواء … مؤرب مهلكة المادة العسكرٌٌن الجنوبٌٌن

 وممتل آخرٌن فً المصؾ الصاروخً بصحن الجن” الداعري“
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على العبث الجاري وتشوٌه المظهر االثري   علك أستاذ المانون الدولً د. دمحم علً السماؾ

التارٌخً والجمالً فً العاصمة عدن ممحمبلً الشرعٌة واإلنتمالً الجنوبً مسإولٌة و

ماٌحدث بالتراث الذي ٌحافظ علٌه الحوثٌٌن فً صنعاء وٌهمله اإلنتماي والشرعٌة فً عدن 

 . كون البلد وتارٌخة الٌهمهم

كاكٌن لبٌع ما ٌحدث فً عدن بتحوٌل المتحؾ الحربً فً كرٌتر بعدن الً د“ولال السماؾ ان 

المواشً والتمبل والمات وفك ماوردنا من اخبار عبر وسابل التواصل االجتماعً مسبولٌة 

 الشرعٌة لكونها السلطة الدستورٌة

ومسبولٌة المجلس االنتمالً لكونه سلطة االمر الوالع الذي حسب ما ٌنشر انه مسٌطر بالكامل 

 .”امنٌاً علً عدن

الوالع فً   المتحؾ الوطنً لآلثار 5202رض له فً عام ما تع“وأعاد السماؾ الى االذهان 

لصر السلطان العبدلً فً عدن للسرلة من لبل لوات االمن ولال : كتبت حول هذا الموضوع 

بعنوان حماٌة التراث الجنوبً حماٌة للهوٌة الجنوبٌة واالن ماذا عسانً ان ألول والمجلس 

ٌس من واجبه تحمل مسبولٌاته وٌظهر لدرته االنتمالٌالذي ٌسٌطر علً امن عدن وسبلمتها ال

 .”علً االدارة وتامٌن عدن ضد عربدة البعض؟

ثم وجه السماؾ انتماده الى الشرعٌة ولال : الشرعٌة التً نصبت عدن عاصمتها المإلتة هل 

ترضً كشرعٌة معترؾ بها دولٌا ان ٌحدث ما ٌحدث االن فً عدن من طمس المعالم 

 لدٌمة فً التارٌخ من لبل العابثٌن؟ التارٌخٌة لعاصمة ومدٌنة

اتفاق الرٌاض اختبار للتحالؾ وللطرفٌن ” وأعتبر استاذ المانون الدولً د.دمحم علً السماؾ

المولعٌن علٌه مدى جدٌتهم فً التعامل مع ماٌحدث فً عدن وإال فمد المواطن الثمة بهم عند 

 .”نممارنته ان مثل هذه االمور ألتحدث فً صنعاء وتحدث فً عد

هل الحوثٌون ٌجٌدون االدارة ما ال “وتساءل السماؾ فً ختام منشور كتبه على صفحته : 

 .“ تستطٌع ادارته الشرعٌة واالنتمالً ؟؟

 عربدة العابثٌن فً عدن مسإولٌة الشرعٌة واإلنتمالً
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ذكر مولع مٌنت برس األمرٌكً أن هنان دالبل لوٌة على ان االحتبلل اإلسرابٌلً ٌخطط لشن 

سكري اإلٌرانً من السٌطرة، الذي من المحتمل ؼارات جوٌة على الٌمن بحجة منع الوجود الع

 .أن تفتح الباب لمزٌد من التصعٌد

، هو الذي دفع إسرابٌل إلى التفكٌر فً شن حرب على ”ألنصارهللا“وبٌن ان الموة المتزاٌدة 

الٌمن، خصوصاً ان األخٌرة تربطها عبللات حمٌمة مع دول الخلٌج التً باتت لوة صنعاء 

 .تهددها

إن إسرابٌل تخطط لضرب موالع حساسة “عن صحٌفة الجرٌدة الكوٌتٌة لولها:  ونمل المولع

 .على مضٌك باب المندب، باإلضافة إلى إن جهاز الموساد ٌرالب أنشطة المضٌك الٌمنً

” الحوثٌٌن“إلى إن السعودٌة واإلمارات سعت مإخراً إلى مفاوضات مع ” مٌنت برس“وأشار 

، على الرؼم من لوتهما النارٌة المتفولة وتموٌلهما، بعد فشلهما فً كسب الحرب عسكرًٌا

 .وهو ما ٌزٌد فمط من احتمال دخول إسرابٌل إلى الٌمن

المزٌد من الدعم ” الحوثٌٌن“إن أي هجوم من جانب إسرابٌل على الٌمن سٌكسب “وتابع: 

على أن الشعبً داخل الٌمن وعبر العالمٌن العربً واإلسبلمً، عبلوة على ذلن، ال ٌوجد دلٌل 

 .إٌران لدٌها أي موالع أو خبراء عسكرٌٌن فً الببلد

درون على ضرب أهداؾ لا” الحوثٌون”مولع_أمرٌكً:

 حٌوٌة فً اسرابٌل



إلسرابٌل ال تخلو من سابمة، حٌث استهدفت فً ” أنصارهللا“إن تهدٌدات ” “وأوضح المولع

ولت سابك المنشآت النفطٌة السعودٌة فً بمٌك وخرٌص، وهو الهجوم الذي أدى إلى تعلٌك 

 .”لنفط والؽاز الخامفً المابة من إنتاج السعودٌة من ا 22حوالً 

ولبل ذلن، استهدفوا المنشآت الحٌوٌة فً عمك السعودٌة واإلمارات، بما فً ذلن محطة 

البركة للطالة النووٌة فً أبو ظبً، وكذلن مطار الملن خالد الدولً بالمرب من الرٌاض، على 

 .كم من الحدود الشمالٌة للٌمن 322بعد أكثر من 

طوروا ترسانتهم من الصوارٌخ البالٌستٌة، ” حوثٌٌنال“ان ” مٌنت برس“وأفاد مولع 

وطابرات بدون طٌار إلى أبعد من ذلن، حٌث ٌعتمداالخبراء إنهم لادرون على األرجح على 

 .ضرب أهداؾ حٌوٌة داخل إسرابٌل

” توجٌه ضربة لاضٌة“، أعلن السبت، أن صنعاء لن تتردد فً ”أنصارهللا“وكان لابد 

أبٌب شن هجمات فً الٌمن. مإكدا أن مولفهم المناهض لبلحتبلل إلسرابٌل فً حال لررت تل 

 .ٌستند إلى التزام مبدبً وإنسانً وأخبللً ودٌنً

ولال المولع األمرٌكً لمد استخدمت إسرابٌل ادعاءات بوجود ارتباطات عسكرٌة إٌرانٌة 

ول، وهو مزعومة فً دول مثل سورٌا والعراق كمبرر للؽارات الجوٌة والتفجٌرات ضد تلن الد

 .ما تسعى الٌه أٌضاً فً الٌمن

النظام السعودي من أنه سٌكون هنان مخاطر وعوالب على المملكة إذا ” الحوثً“وحذر 

استمرت هجماتها. موضحاً أن الٌمنٌٌن سٌواصلون تطوٌر لدراتهم العسكرٌة، وأن استخدام 

النتٌجة هً الحرب والحصار للسٌطرة علٌنا وإخضاعنا ٌسعى إلى تحمٌك المستحٌل، و

 .”الفشل

ٌؤتً أًٌضا فً أعماب عدد من التصرٌحات األخٌرة ” أنصارهللا“ولفت المولع الى ان إعبلن 

 .التً أدلى بها مسإولٌن إسرابٌلٌٌن ٌزعمون أن الٌمن أصبح ٌهددهم

ولال هإالء المسإولون إن صنعاء أكدت معلومات تفٌد بؤن إسرابٌل تستعد لشن ؼارات جوٌة 

موالع العسكرٌة واألهداؾ المدنٌة فً الٌمن، خاصة على الساحل الؽربً للببلد على كل من ال

 . وعلى طول الحدود السعودٌة الٌمنٌة بالتنسٌك مع الرٌاض
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اندلعت اشتباكات عنٌفة ظهر الٌوم الخمٌس بٌن لوات الحزام األمنً ومسلحٌن 

 .من لبابل الصبٌحة هاجموا نمطة الرباط بحج

مصادر محلٌة ان اشتباكات عنٌفة اندلعت بٌن الطرفٌن واستمرت لساعات ولالت 

 .دون اإلفصاح عن الخسابر المادٌة والبشرٌة للطرفٌن

على نمطة الرباط بلحج لابة   من جانبه كشفت لبابل الصبٌحة عن اسباب هجومها

اٌام  لتسلٌم لاتلً احداابنابها لبل ثبلثة  انها جاءت ٌعد انتهاء المهلة المفروضة

 .بنٌران مسلح من لواات الحزام لم ٌتم الكشؾ عنه حتى اللحظة

ووفما للمعلومات، فمد لتل الشاب صالح دمحم الصبٌحً برصاص لوات األمن بنمطة 

الرباط، ولم تعرؾ حتى اآلن دواعً وتفاصٌل حادثة المتل تلن اال ان ابناء 

 .ً للمحاكمةالصبٌحة مصرة على معرفة الدوافع واالسباب وتسلٌم الجان

 

 

 

 

مسلحٌن من أبناء الصبٌحة ٌهاجمون نمطة للحزام األمنً 

 بلحج
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لال محلل عسكري جنوبً ان الشرعٌة انتهت بالنسبة للجنوبٌٌن ولن ٌستطٌع احد 

 .فرضها على الجنوبٌٌن ولو كان التحالؾ العربً

ودعا الكاتب والمحلل العسكري الجنوبً العمٌد خالد النسً لوى الشرعٌة  

 .بترحٌلهمالمتمسكة بالوحدة للرحٌل لبل ان ٌموم الجنوبٌٌن 

ولال النسً فً تؽرٌدة له على توٌتر : الجنوبٌٌن خسروا وطن كان ٌإمن لهم 

امن وحماٌة وتعلٌم وصحة ونظام ولانون وعدل ومساواة بالتؤكٌد سٌماتلون من 

 .اجل هذا

وتابع لاببل : األفضل ان تستوعبوا هذه الحمٌمة وترحلوا او سٌرحلونكم بصورة 

انتهٌتم بالنسبة للجنوبٌٌن وال احد ٌستطٌع فرضكم  لن ترضونها النفسكم ، فؤنتم

 .على الجنوبٌٌن حتى لو كان التحالؾ

 

 

خبٌر عسكري جنوبً: لوى الشرعٌة انتهت بالنسبة 

 للجنوبٌٌن ولن ٌستطٌع احد اعادتها ولو كان التحالؾ
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لام مواطنون ؼاضبون الٌوم الخمٌس، بإزالة المحبلت التً بنٌت مإخرا 

 .داخل المتحؾ العسكري بكرٌتر

وأفادت مصادر محلٌة، أن عدد كبٌر من المواطنٌن لاموا صباح الٌوم 

بالتوجه إلى المتحؾ العسكري بكرٌتر ، حٌث لاموا بإزالة  الخمٌس

المحبلت التً بنٌت بداخله بعد تماعس السلطة المحلٌة التً تواطؤت مع 

 .الباعة لبناء هذه المحبلت

وكانت حالة ؼضب كبٌرة لد سادت بٌن المواطنٌن ، عمب عملٌة بناء 

حاولة لمحو المحبلت التجارٌة داخل المتحؾ العسكري، مإكدٌن أنها م

 .معالم المدٌنة التارٌخٌة بتواطإ مع السلطة المحلٌة بكرٌتر

  

 

 

 

تحؾ مواطنون ؼاضبون ٌزٌلون المحبلت التجارٌة من الم

 الحربً بـ #كرٌتر
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ممتل  5202نوفمبر  03أعلنت المٌادة العامة للموات المسلحة اإلماراتٌة االربعاء

مع الحوثٌٌن فً منطمة   طارق حسٌن حسن البلوشً خبلل مواجهات 0العرٌؾ/

 .ة الشمٌمةنجران بالمملكة العربٌة السعودٌ

وجاء اعبلن الموات اإلماراتٌة عن ممتل احد جنودها فً الجنوبً للمملكة لكشؾ 

مشاركة اإلمارات الى جنب السعودٌة والموات السودانٌة فً لتال الحوثٌٌن على 

حدود امملكة وسط اعبلنات لنوات عالمٌة عن تمدم الحوثٌٌن فً العمك السعودي 

 .المناطكرؼم حجم الموات الهابلة فً تلن 

وٌعتبر ممتل العرٌؾ اإلماراتً فً حدود السعودٌة كؤول لتٌل لئلمارات فً الحد 

الجنوبً كون لواتها كانت تتمركز فمط فً الساحل الؽربً ومؤرب وعدن حٌث 

راى ابعض هذا اإلعبلن رسالة لكسر األنباء واألخبار التً تشٌر خبلفات بٌن 

 .السعودٌة واإلمارات

ن العرٌؾ اإلماراتً لتل بالضرربة الصاروخٌة التً ورجح البعض ان ٌكو

استهدفت المٌادات العسكرٌة بمؤرب حٌث حضر إلجتماع نابب لابد لوات التحالؾ 

 .ولد ٌكون اإلماراتً واحداً من الحاضرٌن

 

 

اإلمارات تعلن ممتل أحد جنودها..فً الحد الجنوبً للسعودٌة 

 ام بضربة مؤرب الصاروخٌة؟
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دارت اشنباكات عنٌفة امس األربعاء بٌن لوات النخبة الشبوانٌة ولوات الشرعٌة 

على مشارؾ مدٌنة عتك وسط تعثر فً تنفٌذ اتفاق الرٌاض  وحزب اإلصبلح

 .وتصعٌد سٌاسً وعسكري من طرفً الصراع

ولالت مصادر محلٌة ان إشتباكات عنٌفة إندلعت بٌن لوات النخبة الشبوانٌة 

ومسلحً حزب اإلصبلح األربعاء فً منطمة خمر على مشارؾ عتك فً محافظة 

 شبوة

والشرعٌة سارعت وارسلت تعزٌزات عسكرٌة  وأكدت المصادر ان لوات اإلصبلح

كبٌرة الى المنطمة عمب احتدام المواجهة بٌن عناصر تتبع لبلنتمالً واخرى تابعة 

 لملٌشٌات االصبلج استخدمت فٌها اسلحة خفٌفة ومتوسطة ،

وكانت النخبة الشبوانٌة تسٌطر على منطمة خمر فً اطراؾ مدٌنة عتك لبل ان 

الشرعٌة وحزب اإلصبلح ومن ثم السٌطرة علٌها ٌتم طردها من لبل لوات 

 .منتصؾ اؼسطس الماضً

وتستحدث عناصر اإلصبلح معسكرات جدٌدة فً شبوة وتحشد الٌها مماتلٌن من 

ابناء شبوة واخرٌن من المحافظات الشمالٌة األمر الذي ٌإكد ان الشرعٌة وحزب 

 .اإلصبلح ؼٌر لابلٌٌن باتفاق الرٌاض ومستمرٌن فً التصعٌد

 

 

إشتباكات عنٌفة بٌن النخبة الشبوانٌة ولوات الشرعٌة فً 

 عتك بشبوة
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لال الخبٌر الدولً فً التنمٌة المستدامة الدكتور علً العمودي، إن 

الفساد فً الٌمن مزمن ومتوؼل وبسببه سوؾ تعانً األجٌال المادمة فً 

 .الٌمن

حٌث ” الؽد المشرق“جاء ذلن فً برنامج لضاٌانا الذي ٌعرض على لناة 

موال التً تهدر فً اشار إلى ضرورة محاربة الفساد واستؽبلل تلن األ

بناء مشروعات لومٌة حمٌمٌة تكون نواة لمستمبل الٌمن على أبنابها فً 

 .المستمبل المرٌب

وأوضح الدكتور العمودي، أن أمرٌكا الجنوبٌة وإفرٌمٌا لد شهدت تراجع 

كبٌر لنسب الفساد فٌها ممارنة بالوطن العربً، وذلن ٌعود للسٌاسات 

هة الفساد ومحاربته حتى تمكنت فً فترة التً اتبعتها تلن الدول لمواج

 .زمنٌة للٌلة من المضاء علٌه أو على األلل التملٌل من أثاره

العمودي: الفساد فً #الٌمن مّزمن واألجٌال المادمة ستشهد 

 ادٌة بسببهأزمات التص
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تعرض المتحؾ الحربً الوالع فً مدٌرٌة كرٌتر بالعاصمة عدن لعملٌة 

بسط عشوابً امام مرأى ومسمع السلطات دون تحرن إلٌماؾ البسط 

 .وردع المتنفذٌن

حلٌة فً مدٌرٌة كرٌتر ان المتنفذٌن حولو الجهة ولالت مصادر م

األمامٌة للمتحؾ المهمل الى محبلت تجارٌة حٌث تعتبر هذه الحادثة هً 

االول من نوعها فً تارٌخ عدن ، بؤن ٌتم تحوٌل متحؾ تارٌخً الى 

 .محل تجاري

وٌؤتً ذلن عمب تماعس من لبل الجهات المعنٌة والسلطة المحلٌة ، 

 .عض انها على تواطا بما ٌحدثوالتً ٌعتمد الب

 

 

 

متنفذٌن ٌحولون المتحؾ الحربً الى …ٌحدث فً عدن

 محبلت تجارٌة وسط تجاهل المعنٌٌن



 م 2019  \ 11\ 13" حصاد األسبوع                               التاري    خ  األول المشهد الجنوب   

  

 

 

 

 

 

 

كشفت مصادر صحفٌة الٌوم األربعء عن سبب تؤخٌر عودة احكومة اشرعٌة الى 

العاصمة عدن بعد مرور الموعد المحدد لعودتها حسب إتفاق الرٌاض المولع 

 .األسبوع الماضً

 ً امام عودة  ولالت المصادر ان تنفٌذ اإلتفاق مٌدانٌاً بات مستحٌبلً واصبح عالا

الحكومة الى عدن حٌث ٌرفض اإلنتمالً الجنوبً اخبلء المإسسات الحكومٌة من 

 .شعارات الجنوب من جهة وانسحاب لوات الحزام األمنً منها من جهة اخرى

ولالت المصادر ان هنان خبلفات كبٌرة على انسحاب لوات الشرعٌة من شبوة 

ى المجلس اإلنتمالً تسلٌم ولوات الحزام األمنً من زنجبار وجعار حٌث رأ

زنجبار وجعار لموات أخرى ٌعنً تسلٌمها للشرعٌة حٌث رفض المجلس اإلنتمالً 

 .عودة الحكومة الى عدن حتى اٌجاد الٌه تنفٌذٌة إلتفاق الررٌاض

ورأى مرالبون ان تنفٌذ اتفاق الرٌاض بات فً من المسحٌل تنفٌذه حٌث ٌرفض 

الجنوبٌة من مإسسات الدولٌة بٌنما تصر اإلنتمالً الجنوبً انزال األعبلم 

السعودٌة واللشرعٌة على استبعادة نهابٌاً ضمن بند التخلً عن الشعارات 

 . المناطمٌة

مصدر ٌكشؾ السبب الربٌسً فً عدم عودة الحكومة الى 

 !! عدن
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عثرت لوات الحزام األمنً بالمطاع الثامن ،لبل للٌل، على جثة مواطن بجانب 

 .مسجد محطة الحرمٌن

ً ٌفٌد بوجود جثة لمواطن ٌبلػ تمرٌبا وفور تلمً عملٌات المطاع الثامن ببلغ أمن

عاما توفً بنوبة للبٌة أثناء أداء صبلة المؽرب، تم النزول إلى المولع من  22

لبل األخ تمٌم السبلمً ربٌس عملٌات الحزام األمنً بالشٌخ عثمان وٌرافمه األخ 

بسام البان نابب لابد الطوارئ مندوب التوجٌه المعنوي ، حٌث تم معاٌنة الجثة 

 .وأخذ ألوال شهود العٌان

وأفاد ربٌس العملٌات انه وفور النزول إلى مولع تواجد الجثة تم التعرؾ علٌها 

من لبل أحد األفراد وهً لشخص ٌدعى )عبدالحلٌم ناصر علً بادي( من أبناء 

شارع ظفار بمنطمة الهاشمً ، وتم إببلغ أهله كما حضر مدٌر شرطة الدرٌن 

بالشرطة واستلموا الجثة الستكمال اإلجراءات ومعه ربٌس البحث الجنابى 

 .المانونٌة

 عدن-صادر عن التوجٌه المعنوي/المسم اإلعبلمً للحزام األمنً

 م5202نوفمبر  05الثبلثاء 

 العثور على جثة مواطن فً الشٌخ عثمان بعدن
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كشفت مصادر محلٌة فً محافظة شبوة عن استحداث لوات الشرعٌة وحزب اإلصبلح معسكر 

ساحل محافظة شبوة لتدرٌب عناصر جدٌدة تم تدرٌبً فً منطمة بعٌدة عن السكان فً 

 .استمطابهم من ابناء المحافظة واخرٌن من المحافظات الشمالٌة

ولالت المصادر انهم عثروا على المعسكر بالصدفة حٌث ٌتواجد فٌه العشرات من الجنود 

 . ٌخضؽون لتدرٌبات ٌومٌة وٌرجح ان ٌكون وجهتهم الى أبٌن وعدن إلفتعال فوضى أمنٌة

” معسكر النصر“ب المصادر فان المعسكر ٌمع فً منطمة النمة بساحل شبوة واسمه وحس

حسث ٌتخوؾ المواطنٌن من تخرج عناصر ارهابٌة من المعسكر أسوة بموات النصرة فً 

 سورٌا

ٌعٌد نشرها   صحة هذه األنباء فً تؽرٌدة”إبن الذٌب الخلٌفً“وأكد المدون الشبوانً الشهٌر 

لل وجاء نصها : ملٌشٌات االخوان فً شبوة تإسس معكسر فً منطمة المشهد الجنوبً األو

النمعه بسواحل شبوة باسم معسكر النصرة واالفراد من شبوة ومن خارجها وكلهم من 

المنتمٌن لحزب االصبلح االخوانً االرهابً لكً ٌتم ترلٌمهم كموى امن وتمرٌرهم 

ن شبوة لن تتحرر من االخوان اال اتفاق_الرٌاض وعلى المٌادة الجنوبٌة الٌمٌن ا# ظمن

 .بالموة

وتؤتً هذه الخطوة لموات الشرعٌة وحزب اإلصبلح مخالفة إلتفاق الرٌاض الذي ٌنص على 

التخلً عن تحشٌد العناصر المسلحة ونبذ الطابفٌة والمذهبٌة بٌن الشرعٌة والمجلس 

 .اإلنتمالً الجنوبً

 

 

فً ساحل ” النصرة”عناصر اإلصبلح تستحدث معسكر

 مهجور بشبوة
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خلٌة، المهندس أحمد المٌسري، إن االصطفاؾ لال نابب ربٌس الوزراء وزٌر الدا

والتبلحم ببن مإسسات الدولة والمجتمع فً محافظة المهرة مثّل سداً أمام انزالق 

 .المحافظة للفوضى وجعلها مبلذاً آمناً للنازحٌن

ودعا المٌسري، فً زٌارته لمٌادة محور الؽٌضة، أبناء المهرة إلى االستمرار فً 

 .الصطفاؾ لمنع انزالق المحافظة إلى أتون الصراعاتالحفاظ على التبلحم وا

وحٌا وزٌر الداخلٌة، لٌادة محور الؽٌضة والوحدات العسكرٌة بالمهرة، على 

صمودها وثباتها فً هذه المرحلة الحرجة التً ٌدفع الٌمنٌون فٌها ثمناً باهظاً، 

ل علٌه فً هذا الصمود ٌدل على أنه الزال لدٌنا جٌش وطنً نبنً ونعو“مإكداً أن 

 .”الدفاع عن الوطن وسٌادته

وأضاؾ المٌسري، أن الموات المسلحة واألمن أمام مسإولٌة تارٌخٌة للحفاظ على 

السٌادة الوطنٌة واستعادة مإسسات الدولة، داعٌاً إلى مزٌد من الٌمظة األمنٌة، 

 وتؤدٌة المهام واألعمال الموكلة لهم، مشٌراً إلى أن اإلشكالٌات والصعوبات فً

 .طرٌمها للزوال

 

 

 

المٌسري من المهرة مهدداً: لدٌنا جٌش وطنً نعول علٌه فً 

 ع عن الوطن وسٌادتهالدفا
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اؼتال مسلحٌن مجهولٌن فً أبٌن لابد المماومة الشعبٌة بذي ناعم فً محافظة 

البٌضاء وعدد من مرافمٌه مساء أمس الثبلثاء ونهبوا سٌارتهم 

 .وممتلكات اخرى كانت بحوزتهم  واسللحتهم

ابو ”للباسًولالت مصادر محلٌة ان مسلحٌن اعترضوا طرٌك المابد دمحم حسٌن ا

ومرافمٌه شرق مدٌرٌة مودٌة وفً طرٌك تربط بٌن للودر وعتك واطلموا ” سٌلة

 . الرصاص علٌهم ادى الى اصابتهم جمٌعاً لبل نملهم اى العراء

وحسب المصادر التً نملت عن الناجٌن من الحادثة ان المسلحٌن نهبو السٌارة 

راء لفترة طوٌلة ادى الى وفاة واالسلحة والاذو بالفرار بٌنما ظل المصابٌن فً الع

 .لبل نمله الى المستشفى” ابو سٌلة“المابد 

ورجحت المصادر ان المسلحٌن ٌنتمون الى باكازم وان عملٌة اإلؼتٌال مدبرة من 

جهة معادٌة حٌث نصب سابماً مسلحٌن من ا باكازم حاجز خلؾ منطمة الفرٌض 

 .لللتمطع للمسافرٌن عللى طرٌك لودر ــ عتك

إؼتٌال لابد فً لوات الشرعٌة برصاص مسلحٌن شرق 

 مودٌة
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كشفت مصادر مطلعة سموط لتلى وجرحى من لوات الشرعٌة وحزب اإلصبلح فً مؤرب بٌنهم 

” دمحم الممدشً“لٌادات رفٌعة المستوى بمصؾ صاروخً استهدؾ اجتماع بمٌادة وزٌر الدفاع 

 .ولابد العملٌات المشتركة صؽٌر بن عزٌز فً معسكر صحن الجن

لابد ” عبد الرلٌب الصٌادي“العمٌد ركن  هملتلى بٌن 9ولالت المصادر ان ماال ٌمل عن 

ولٌادات اخرى سمطو خبلل المصؾ الصاروخً لئلجتماع والذي ٌحدد مكان ” الثنٌة“معسكر 

 .انطبلق المصؾ حتى اللحظة

وحسب المصادر ان الممدشً ؼادر اإلجتماع لبل الضربة بلحظات بٌنما الٌزال لابد العملٌات 

استهدفها المصؾ فً اشارة الى ضلوع المدشً فً العملٌة  المشتركة فً لاعة اإلجتماع التً

 . لتصفٌة بمٌة المٌادات المتواجدة

وفً ولت سابك نعرض نفس المكن لمصؾ صاروخً مجهول ادى الى ممتل عدد من الجنود 

 . واصابة عدد من المٌادات بٌنما نجا الممدشً من المصؾ األول والثانً

 :اسماء المتلى

 ن/سعٌد الشماحً ركن تدرٌب العملٌات المشتركةالعمٌد الرك-1

 لابد لواء االستمبال بالثنٌه الصٌادي علً دمحم عبدالرلٌب/العمٌد الركن_2

 المبلزم ثانً/دمحم سعٌد الشماحً_3

 المبلزم أول/عبدالرحمن الداعري-4

 المبلزم أول/عمر الداعري-5

 المبلزم اول/علً حاتم-6

لتلى بٌنهم لٌادات بمصؾ صاروخً استهدؾ اجتماع لمٌادات 

 عسكرٌة فً مؤرب
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كومة الشرعٌة من أي تحرٌفات أو تفسٌر متعسؾ ٌطال اتفالٌة هدد وزٌر فً الح

 الرٌاض التً تمت بٌن الشرعٌة واالنتمالً .

ولال وزٌر النمل صالح الجبوانً إن صبلحٌات فخامة الربٌس عبدربه منصور 

هادي سٌادٌة، وهً خط أحمر، مإكداً أنه من ٌعتمد ؼٌر ذلن علٌه مراجعة 

 حساباته .

ُجل ما فعله اإلماراتٌون هو توسٌع حكم المرٌة إلى :”انً أن وأكد الوزٌر الجبو

 ”.عدن، أما شرعٌة الربٌس هادي فالببلد تحت حكمها من زنجبار إلى حدود ُعمان

وأشار الجبوانً إلى أن اتفاق الرٌاض ٌجب أن ٌطبك فً عدن أوالً، وأن أي 

 تفسٌر متعسؾ التفاق الرٌاض سٌُفشله لذلن ٌنفذ أوالً فً عدن.

ثم لٌكن من الواضح أن صبلحٌات الربٌس هادي سٌادٌة وهً :”اضاؾ بالمول و

 ”.خط أحمر ومن ٌعتمد ؼٌر ذلن ٌراجع حساباته

 

 

وزٌر فً الشرعٌة ٌهدد اإلنتمالً: شرعٌة الربٌس هادي من 

 زنجبار إلى حدود ُعمان
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عمدت هٌبة رباسة المجلس اإلنتمالً الجنوبً الٌوم الثبلثاء اجتماع استثنابً 

إلتفاق باعضاءها بعد حادثة انزال العلم الجنوبً من مطار عدن الدولً وفماً 

 .الرٌاض الذي ولع علٌه المجلس األسبوع الماضً

ونالشت هٌبة رباسة المجلس االنتمالً الجنوبً، فً اجتماعها االستثنابً، 

 .محاولة المساس بعلم الجنوب فً مطار عدن الدولً

ودعا الحاضرون إلى احترام علم الجنوب، لما ٌمثله من رمزٌة لشعب الجنوب 

 .خ الجنوبً الحدٌثوتضحٌاته على مدى التارٌ

واعتبروه عنوانا لوحدة شعب الجنوب وتضحٌاته، محذرٌن من احتمان شعبً 

 .كبٌر، لد ٌتحول إلى تصعٌد ال ٌمكن التحكم فً نتابجه

ونالش االجتماع أوضاع األسرى الجنوبٌٌن فً سجون لوات الشرعٌة وحزب 

م المناضلٌن اإلخوان فً محافظة شبوة، والتشدٌد على إطبلق سراحهم، بمن فٌه

 . المعتملٌن تعسفٌا فً فعالٌات سلمٌة

وكان المجلس اإلنتمالً لد ولع فً العاصمة السعودٌة الرٌاض على التخلً عن 

الشعارات التً تمثل المضٌة الجنوبٌة باعتبارها منااطمٌة حسب وصؾ بنود 

 .اإلتفاق

إجتماع إستثنابً للمجلس اإلنتمالً بعد إسماط علم الجنوب 

 فً مطار عدن الدولً
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لن الجٌىتً هي سد جواهٍش وهىاغٌٍٍي هغاء أهظ األثٌٍي على اعماغ الع

هطاس عذى الذولً تحولح ذغشٌذاخ ذشفط الوغاط تالعلن صاحثها 

 .ذحشكاخ هٍذاًٍح فً عذد هي شىاسع الوذٌٌح

 واغلك ًاشطٍي وهىاغٌٍٍي حولح ذغشٌذاخ ذحول هشراق

هطالثٍي الغعىدٌح تالرىلف عٌذ علن الجٌىب  علن_الجٌىب_خػ_احوش##

 . وعذم ذجشٌذ الجٌىتٍٍي هي هىٌرهن

ولاد الحولح ًاشطىى واعالهٍٍي جٌىتٍٍي فً اشاسج الى دخىل إذفاق 

عروشخ الوطالثاخ تعذم الشٌاض هٌعطف خطٍش لذ ٌهذد تٌغف اإلذفاق ارا ا

 .اتعاد علن الجٌىب هي الوؤعغاخ وهالتظ المىاخ الجٌىتٍح

وغالة هغشجٍي الوجلظ اإلًرمالً تالىلىف هعهن ظذ الحوالخ الرً 

 ذغرهذف علن الجٌىب اال اى الوجلظ ولٍاداذه ذلرضم الصود حرى اللحظح

اخ وكاى الوجلظ اإلًرمالً الجٌىتً لذ وافك على الرخلً عي كل شعاس

المعٍح الجٌىتٍح هماتل حصىله على حصص وصاسٌح وهٌاصة فً الذولح 

 .حغة إذفاق الشٌاض الزي علن الجٌىب للغعىدٌح

ٌة الجنوب من مطار عدن..إنطبلق حملة جنوب بعد إنزال علم

 بهشتاق #علم_الجنوب_خط_احمر 

https://twitter.com/hashtag/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%B1?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%B1?src=hashtag_click
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اختطؾ مسلحٌن مجهولٌن صباح الٌوم الثبلثاء طالباً من أمام كلٌة اآلدب بجامعة 

 عدن

 جامعة عدن.ولال شهود عٌان ان مسلحٌن اختطفوا طالبا من أمام كلٌة االداب ب

وأكد الشهود ان مسلحٌن ترجلوا ولاموا تحت تهدٌد السبلح باختطاؾ الطالب 

 واالنطبلق به إلى جهة ؼٌر معلومة.

 فوضى أمنٌة هً االولى من نوعها .” عدن“وتعٌش 

 

 

 

 

 

مسلحٌن ٌختطفون طالب من أمام بوابة كلٌة اآلداب بجامعة 

 عدن
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لال لمحلل السٌاسً، واالكادٌمً الجنوبً الدكتور حسٌن لمور، الٌوم الثبلثاء، أن 

افا معادٌة للتحالؾ داخل حكومة الشرعٌة ستضع كل العرالٌل من أجل هنان أطر

 .عدم تنفٌذ اتفاق الرٌاض

أطراؾ معادٌة للتحالؾ و متحوثٌن فً ”:”توٌتر“ولال لمور فً تؽرٌدة له عبر 

 .”الشرعٌة صرخوا ضد الحوار فً جده و نعموا بعد التولٌع

ٌل أمام تنفٌذه و المٌام و سٌعملون بكل ما أوتوا من لوة لوضع عرال” وأضاؾ:

 .”بؤعمال استفزازٌة بهدؾ التشوٌش على تحمٌك بنود االتفاق

نراهن على لدرة التحالؾ و على أصحاب النٌات الطٌبة فً الشرعٌة للجم ”وتابع:

 .”هذه األطراؾ

 

 

 سٌاسً جنوبً: أطراؾ فً الشرعٌة ستمنع تنفٌذ إتفاق الرٌاض
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، ما أسفر استهدفت لوات االحتبلل ، فجر الٌوم الثبلثاء، المٌادي فً سراٌا المدس بهاء العطا

 .عن استشهاده وزوجته وأطفاله

ولالت سراٌا المدس الجناح المسلح لحركة الجهاد اإلسبلمً أن ردها على اؼتٌال أبوالعطا لن  

ٌكون محدوداً ،فٌما دوت صفارات اإلنذار منذ صباح الٌوم فً عدد من المستوطنات 

 . اإلسرابٌلٌة المحاذٌة لمطاع ؼزة

 لعطا؟فمن هو المٌادي بهاء أبو ا

 .عاما23بهاء أبوالعطا المابد المٌدانً )لسراٌا المدس ( وٌبلػ من العمر -

تردد اسمه مإخرا فً اإلعبلم اإلسرابٌلً؛ وهددت إسرابٌل باؼتٌاله مع نهاٌة الشهر  –

 . الماضً ما اعتبرته الحركة فً سٌاق الحرب علٌها

طلمت على مهرجان سٌدٌروت فً اتهمه إعبلم االحتبلل بؤنه المسإول عن الصوارٌخ التً أ –

الخامس والعشرٌن من أؼسطس الماضً والذي صور فٌه ربٌس وزراء االحتبلل نتنٌاهو 

 .!وهو ٌهرب من منصات الحفل

 .5202نجا من محاولة اؼتٌال فً حرب -

كان فً زٌارة إلى الماهرة الشهر الماضً مع أمٌن عام الجهاد زٌاد النخالة للحدٌث عن  –

 .فراج عن عناصر من الجهاد محتجزة لدى المصرٌٌنالتهدبة واإل

األمرٌكٌة المزعومة، بجانب عدد من لٌادات الجهاد ” اإلرهاب“تم وضع اسمه فً لابمة  –

 .وحماس وحزب هللا

سراٌا المدس تهدد برد لاسً إلسرابٌل بعد استشهاد 

 ”بهاء العطاء”ابدالم
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ترفض عناصر اإلصبلح أوامر السلطات المضابٌة فً #شبوة باحالة المختطفٌن 

 .الى النٌابة او اطبلق سراحهم

على مذكرة لربٌس نٌابة استناؾ محافظة شبوة عبدالرحٌم ” شبوة برس“وحصل 

سالم الشٌبة مخاطباً مدٌر شرطة شبوة تطالبة باحالة المتهم مهدي ناصر 

 . المنصوري الى النٌابة او اطبلق سراحة

أكتوبر اال ان عناصر  53ومنذ توجٌه مذكرة النٌابة الى مدٌر شرطة شبوة بتارٌخ 

 .لى المذكرةاالصبلح لم ترد ع

ولال ناصر الخلٌفً ربٌس مإسسة #ضمٌر للحموق والحرٌات أن مهدي ناصر 

المنصوري الٌزال مولوؾ باحد السجون بمدٌنه عتك منذ اعتماله من منزله لبل 

 .شهر من اآلن

حزب االصبلح ٌرفض أوامر المضاء بإطبلق سراح المختطفٌن فً 

 شبوة



واضاؾ الخلٌفً أن ربٌس النٌابة بشبوة وجه مذكره لبلجهزه االمنٌه إلحالة 

 .الملؾ للمضاء او اإلفراج عنه

 .وأكد الخلٌفً بان االجهزة االمنٌة بشبوة لبلن لم تستجب لطلب نٌابة شبوة

وطالب الخلٌفً بتطبٌك المانون أما أن ٌمدم ملفه المنصوري للمضاء او ٌتم 

 .اإلفراج عنه فورا

ٌذكر أن لوة عسكرٌة تابعة لحزب االصبلح التً ٌمودها لعكب الشرٌؾ لابد 

ل مهدي المنصوري فً عتك واختطفتة من ماٌسمى الموات الخاصة التحمت منز

 .بٌن اوالدة عند منتصؾ اللٌل فً شهر أكتوبر الماضً

اسرة المختصؾ المنصوري لالت ان الموة اختطفو ابنهم الى جهة مجهولة 

والزالو مخفٌٌن لسرٌا وال ٌعلمون مكان اعتمالة وسبب اعتمالة او التهمة الموجة 

 .له

صحفٌة كشفت فً ولت سابك أن عناصر  منضمات حمولٌة فً شبوة وتمارٌر

االصبلح تدٌر سجون سرٌة فً #عتك و #بٌحان و #مٌفعة وال تخضع هذه 

 .السجون الي سلطة فً المحافظة

هذا وتمارس عناصر االصبلح فً #شبوة منذ احتبللها للمحافظة حملة اختطافات 

 .ضد المتظاهرٌن والناشطٌن واالعبلمٌٌن واخفاهم فً سجون سرٌة
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ربٌس البعثة ” وضاح الدبٌس“هاجم ناطك الموات المشتركة فً الساحل الؽربً 

بعد البٌان الصادر عن األخٌر انتمد فٌه ” أبهجٌت جوها“الدولٌة فً الحدٌدة 

 .الموات المشتركة وهجماتها المتكررة والخارلة إلتفاق السوٌد

أن   صرٌح صحفًوضاح الدبٌش فً ت” الموات المشتركة“ولال الناطك باسم 

 .”فاضحة“وٌحمل مؽالطات   بٌان جوها مضلل للراي العام والمجتمع الدولً

مهددا باتخاذ الفرٌك   التواطبً مع الحوثٌٌن” واتهم الدبٌش جوها بـ

راي اخر فً اشارة إلى مماطعة الجلسات التً تمودها البعثة االممٌة من  الحكومً 

 .على متن سفٌنة فً البحر االحمر

تحدث عن  ربٌس البعثة الجنرال الهندي، انتمد فً بٌان االثنٌن وكان 

تتضمن استحداث لوات تحصٌنات وتحرٌن لوات واستخدام طابرات   تمارٌر

التً تدفع بتعزٌزات إلى المخؤ   مسٌرة فً اشارة واضحة للموات المشتركة

واستحدثت تحصٌنات فً خطوط التماس ناهٌن فً حٌن اعلن الحوثٌٌن اسماط 

هذه التطورات تإثر على  ”جوها“برة تجسس فً مٌناء راس عٌسى معتبراً طا

 .فً المدٌنة” الهش“الوضع 

 فً الحدٌدة” البعثة الدولٌة“الموات المشتركة تهاجم 
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استمبل السلطان لابوس بن سعٌد، سلطان عمان، ببٌت البركة مساء الٌوم االثنٌن األمٌر خالد 

دٌة وسط انباء بن سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود، نابب وزٌر الدفاع بالمملكة العربٌة السعو

عن وساطات بٌن الحوثٌٌن والنظام السعودي من شؤنه إٌماؾ الحرب والدخول فً حل سٌاسً 

 .شامل

وذكرت وكالة األنباء العمانٌة أن األمٌر خالد بن سلمان نمل تحٌات خادم الحرمٌن الشرٌفٌن 

والعافٌة الملن سلمان بن عبدالعزٌز إلى السلطان لابوس بن سعٌد وتمنٌاته بدوام الصحة 

 .وللشعب العمانً مزٌداً من التمدم واالزدهار

تحٌاته وتمنٌاته ألخٌه خادم الحرمٌن “فٌما بعث السلطان لابوس مع األمٌر خالد بن سلمان  

 .”الشرٌفٌن بموفور الصحة والسعادة وللشعب السعودي الشمٌك مزٌداً من التطور والنماء

ً مسمط، االثنٌن، بٌن نابب وزٌر الدفاع سعودٌة ف-وكانت ُعمدت جلسة مباحثات عمانٌة

السعودي األمٌر خالد بن سلمان والوزٌر المسإول عن شإون الدفاع العمانً السٌد بدر بن 

 .سعود بن حارب البوسعٌدي

وتم خبلل اللماء استعراض العبللات بٌن البلدٌن وبحث مجاالت التعاون بٌن وزارتً الدفاع 

ذات االهتمام المشترن وكذلن الملفات التً تتعلك باستمرار وتبادل وجهات النظر حول األمور 

 .المنطمة

 

بن سلمان فً مسمط وسط تصاعد تؤكٌدات على التراب موعد 

 إنتهاء الحرب فً الٌمن
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أكدت مصادر أن السفارة الفرنسٌة رفضت منح وزٌر التربٌة والتعلٌم الٌمنً د. 

 .عبدهللا لملس تؤشٌرة دخول إلى األراضً الفرنسٌة

مر ٌعمد وكان من الممرر أن ٌتوجه الوزٌر لملس إلى فرنسا للمشاركة فً مإت

 .بالعاصمة الفرنسٌة بارٌس، النتخاب نابب ربٌس للمإتمر العام للٌونٌسكو

وأبدى الوزٌر استٌاءه من المولؾ الفرنسً، الذي ٌسًء إلى العبللات 

الدبلوماسٌة بٌن البلدٌن، وٌمؾ حاببل دون مد جسور التواصل والتعاون بٌن ببلدنا 

وضاع فً الٌمن، التً تعٌش أوضاعا والمنظمات الدولٌة التً تعمل على تطبٌع األ

 .سٌاسٌة معمدة وتعانً من تبعات تلن األوضاع على الجوانب اإلنسانٌة المختلفة

ٌذكر أن هذه هً المرة الثانٌة التً ٌمنع فٌها وزٌر التربٌة والتعلٌم فً الجمهورٌة 

م الوزٌر من 5209الٌمنٌة من دخول األراضً الفرنسٌة، حٌث منعت فرنسا عام 

 .خول إلٌها.. من دون ذكر األسبابالد

 

 

 ! فرنسا تمنع وزٌر التربٌة والتعلٌم للشرعٌة من دخول أراضٌها



 م 2019  \ 11\ 11" حصاد األسبوع                               التاري    خ  األول المشهد الجنوب   

  

 

 

 

 

 

 

 

ألول مرة عن النفوذ الشمالً على مخصصات الجنوب ونهبها متهماً ” راجح باكرٌت“تحدث محافظ المهرة 

منحة وتوزٌعها على معارفه من صنعاء  22لابد حرس الحدود فً المحافظة اللواء عبدهللا ابوحاتم بنهب 

 .الجنوب منهاوالجوؾ ومؤرب وحرمان ابناء 

فردا من ابنابها على « 22»على منحة لتدرٌب  ولال باكرٌت فً تؽرٌدة على منصة توٌتر ان المهرة حصلت 

على معارفه من   ، لكن لابد حرس الحدود اللواء عبدهللا ابو حاتم لام بتوزٌعها  اٌدي الموات األمرٌكٌة 

 . «صنعاء والجوؾ ومآرب»

متهماً اٌضا المجلس اإلنتمالً باستؽبلل ” ذ الشمالً واإلستؽبلل الجنوبًان المهرة ضحٌه النفو“  واضاؾ

 لضٌة الجنوب والمتاجرة بها

ولاال مرالبون ان هذه التؽرٌدة ٌرٌد من خبللها باكرٌت البماء كمحافظ لمحافظة المهرة بعد الحدٌث عن تؽٌٌر 

 .مرتمب فً محافظً المحافظات وتشكٌل حكومة جدٌدة

 

 

 

 

 

 

 والمجلس اإلنتمالً ٌهاجم الشرعٌة” راجح باكرٌت”محافظ المهرة
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لمً عامل محطة شبام للمحرولات مصرعه ظهر الٌوم األثنٌن بنٌران مسلحٌن 

 .مجهولٌن

ولال مصدر محلً ان مسلحٌن مجهولٌن لامو ظهر الٌوم بإطبلق النار على شاب 

 .بجانب محطة شبام للمحولات بالسباخ بالخط السرٌع

ة بمدٌنة شبام اطبلق النار ادى الى ممتل حارس المحطة الحكومٌ  واكد المصدر ان

 .وٌدعى عبدالعزٌز بن طالب اردوه لتٌبل

وٌعٌش وادي حضرموت حالة من اإلنفبلت األمنً الؽٌر مسبوق وسط ؼٌاب كبٌر 

 .لحكومة الوادي ولوات المنطمة العسكرٌة األولى

 

 

 

 

 مصرع عامل محطة بنٌران مسلحٌن مجهولٌن فً مدٌرٌة شبام
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اسمطت الموات السعودٌة ولوات الشرعٌة عم الجنوب من مطار عدن الدولً 

ار من لبل مإٌدي الشرعٌة وصمت ؼٌر ؼاضب من المجلس وسط تصفٌك ح

اإلنتمالً ولواته متجاهلٌن كل الدماء الجنوبٌة التً سفكها لٌادات المجلس 

 .اإلنتمالً لطرد مسبولً الشرعٌة تحت مزاعم استعادة الجنوب والدولة الجنوبٌة

مطار ولالت مصادر فً مطار عدن ان الموات السعودٌة اسمطت علم الجنوب من ال

كإحدى خطوات إتفاق الرٌاض الذي لبل به المجلس رؼم اشتراط الشرعٌة تخلً 

 .اإلنتمالً عن المضٌة الجنوبٌة وكل الشعارات التً ترمز لها

ورأى مرالبون ان فً األمر بٌع وشراء للمضٌة الجنوبٌة حٌث تاجر بها المجلس 

مب وزارٌة ٌكسب اإلنتمالً لتحمٌك مكاسب مالٌة وسٌاسٌة اهمها العثور على ح

 . من وراءها مزٌداً من المال

 

 

الموات السعودٌة تسمط علم الجنوب من على مطار عدن 

 الدولً



 م 2019  \ 11\ 11التاري    خ              " حصاد األسبوع                   األول المشهد الجنوب   

  

 

 

 

 

 

 

كشفت مصادر مطلعة ان ربٌس الوزراء د. معٌن عبدالملن سٌعود الى العاصمة 

 . عدن ؼدا برفمة عدد من وزراءه الذٌن سمح المجلس اإلنتمالً بعودتهم

ولالت المصادر ان عدد محددود من الوزراء فً الحكومة، بٌنهم المالٌة 

لكهرباء سٌعودون بصحبة ربٌس الحكومة بٌنما ٌظل من تبمى من الوزراء وا

بٌنهم المٌسري والجبوانً ووزٌر الخارجٌة الحضرمً خارج العاصمة عدن تلبٌة 

 .لرؼبة المجلس اإلنتمالً الجنوبً الذي طلب ذلن

اٌام من تولٌع  9ونص اتفاق الرٌاض على عودة ربٌس الوزراء إلى عدن خبلل 

لتسٌٌر عملٌة صرؾ المرتبات وتمدٌم الخدمات األساسٌة للمواطنٌن وسط االتفاق، 

 . اشتراط من المجلس اإلنتمالً الجنوبً بعد عودة بعض الوزراء

 

 

 

 

 عودة ربٌس الوزراء مع عدد محدود من وزراءه الى عدن
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التمى وفد سعودي صباح امس األحد بمٌادات فً شركة النفط بالعاصمة عدن 

 . منبآتهاباحثاُ معهم اإلجراءات البلزمة لتؤمٌن الشركة و

ولال مصدر فً الشركة ان الوفد السعودي طلب من ادارة الشركة تفاصٌل كاملة 

عن الموات األمنٌة التً تموم بحماٌة المنشبؤت التابعة للشركة لٌتم استبدالهم 

بموات شعودٌة حسب إتفاق الرٌاض اللذي اتاح للسعودٌة فرصة حكم محافظات 

 .الجنوب بشكل كامل

الوفد السعودي ومعه لٌادة شركة النفط بعدن بزٌارة تفمدٌة  وعمب االجتماع لام

 .إلى عدد من منشآت الشركة

وجرت الزٌارة واالجتماع بحضور المهندس فضل منصور والمهندس جمال سلوم 

 .ناببً مدٌر عام الشركة واألستاذ أحمد حسن مدٌر أمن الشركة

مثلً المإسسات وكانت لٌادة لوات التحالؾ، اجتمعت الخمٌس الماضً، مع م

 . الحكومٌة الحٌوٌة كالنفط والكهرباء والمٌاه، لبحث خطط تسٌمها لموات سعودٌة

سٌاسٌون ومرالبون رأو فً سماح المجلس اإلنتمالً والشرعٌة للسعودٌة ان 

تحكم محافظات الجنوب تفرٌط فً سٌادة البلد وبٌع المضٌة الجنوبٌة معتبرٌن ان 

خطوة األولى لتسلٌم كافة الثروة النفطٌة لها حٌث تسلٌم منشبات شركة النفط هً ا

 .ستطلب تسلٌم منشبآت بلحاؾ وصافر وكاافة اآلبار النفطٌة

 تسلٌم النفط للسعودٌة..وفد سعودي ٌلتمً لٌادات شركة النفط بعدن
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كشفت مصادر مطللعة إن أكبر عابك ٌمؾ أمام اتفاق الرٌاض، هو استمرار وصاٌة االخوان 

ٌمة المخالفة لما تم المسلمٌن على حكومة الشرعٌة وتوجٌهها حسب مصالحها الفبوٌة الض

 .االجماع والتولٌع علٌه فً المملكة

وباستمرار االنتهاكات االخوانٌة، سواًء سٌاسٌة كانت أم مٌدانٌة، فإن األمور مستمرة فً 

 .التعمٌد إلى أن ٌتم الحد من هٌمنة الجنرال وعصابته بحك الحكومة المؽلوبة على أمرها

مة الجنوبٌة من لتل وتعذٌب على ٌد عناصر واكدت المصادر ان ما ٌحدث لسجناء المماو

اإلخوان فً سجون عتك، ٌضعنا أمام خٌارٌن ال ثالث لهما مإكدة إما أن ٌتدخل التحالؾ 

إلنهاء تلن الجرابم بحك سجناء الحرب الجنوبٌٌن، أو أن الجنوبٌن أنفسهم سٌمتصون لدماء 

 .إخوانهم األسرى من تلن المٌلٌشٌات

األسرى وتعذٌبهم، محرًم فً كل المواثٌك الدولٌة، وٌتنالض مع واضافت المصادر إن لتل 

مبادئ الدٌن الحنٌؾ، الذي ٌدعً حزب االصبلح أنه ٌنتمً إلٌه حٌث ان جرٌمة أسرى 

المماومة فً شبوة أدمت للب كل جنوبً وكل حر شرٌؾ فً هذا العالم، ولد أجبرت إخوانهم 

حتى تنتهً معاناتهم، وٌستعٌدون األسرى على الدخول فً إضراب مفتوح عن الطعام 

 .حرٌتهم

 انتهاكات إخوانٌة متبلحمة ضد التحالؾ و #اتفاق_الرٌاض



ونستؽرب حتى اللحظة، صمت المجتمع الدولً ودعاة حماٌة حموق االنسان، وؼٌابهم عن 

 .إدانة هذه الجرٌمة النكراء

وفً حال استمر الصمت، فإن مثل هذه الجرٌمة ستتكرر، فاالخوان عصابة إرهابٌة، ال ٌردعها 

على تنفٌذ مثل هذه الجرابم خبلل سنوات االحتبلل، نظراً إال اإلرهاب المضاد، ولد اعتادوا 

 .لسٌاسة التعتٌم المنتهجة خبلل حمبة الوحدة

إضافة إلى جرٌمة األسرى، ٌستؽل شٌاطٌن اإلخوان بعض ثؽرات االتفاق، لتمرٌر أنشطتهم 

االستفزازٌة، وأولها إلحام برلمانهم المنتهً الصبلحٌة إلى عدن فً مخالفة صرٌحة لبنود 

 .الرٌاض

كما أن دخول بعض المٌادات العسكرٌة والسٌاسٌة المشبوهة فً الشرعٌة إلى عدن، لد ٌفجر 

 .األوضاع سٌاسٌاً وعسكرٌاً وٌعٌد المنطمة برمتها إلى منطمة الصفر

فالجنرال األحمر ومن شارن معه فً االعتداء على شعب الجنوب هم أعداء لنا وال ٌمكن بؤي 

بهم على أرض الجنوب، التً لدمت سٌوالً من الدماء فً سبٌل حال من األحوال المبول 

 .تحرٌرها من رجسهم

أما البرلمان الذي رفضنا انعماده على عدن لبل أشهر، فلن نمبل به الٌوم واتفاق الرٌاض ال 

 .ٌنص على ذلن، وٌعً ما تعنٌه تلن الخطوة من استفزاز لشعب الجنوب العربً

ات بحك اتفاق الرٌاض، فإن أعضاء فً حكومة الشرعٌة إضافة إلى كل ما سبك من انتهاك

وعلى رأسهم المدعو المٌسري، ٌخططون لتؤجٌج األوضاع المٌدانٌة، لٌس فمط ضد االنتمالً 

والجنوب، بل وحتى ضد لوات التحالؾ العربٌة ممثلة بالموات السعودٌة المتواجدة فً 

 .الجنوب

واجد العسكري للتحالؾ، وهذه ممدمة لتصعٌد فاإلخوان الٌوم، ٌعلنونها صراحة أنهم ضد الت

خطٌر، خاصة أنه ٌتزامن مع تحشٌد المٌسري فً أكثر من منطمة، بحجة حماٌة المكتسبات 

 .الوطنٌة المزعومة

وال ٌخفى على أحد ما تروج له وسابل إعبلم اإلخوان من تحرٌض على العنؾ ضد التحالؾ، 

 .ح الحوثً فً أكثر من جبهةولد أثمر ذلن فً احراز تمدمات مٌدانٌة لصال
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مع بزوغ شمس كل ٌوم ٌنطلك اطفال منطمة الجردوؾ مدٌرٌة تبن بحثا عن 

 .لترات للٌلة من المٌاه

وٌشكو سكان منطمة الجردوؾ مدٌرٌة تبن لحج من استمرار انمطاع مشروع مٌاه 

 .الشرب الحكومً منذ مدة طوٌلة

أسرة وجلهم ٌعانون من شح مٌاه  522كثر من ولالوا إن لرٌتهم ٌمطن فٌها أ

 .الشرب ما دفع باألطفال إلى جلب المٌاه على ظهور الحمٌر من مناطك مختلفة

وأوضحوا ان ؼالبٌتهم ال ٌملكون المال لشراء المٌاه وهم اآلن فً وضع سٌا 

للؽاٌة، وٌضطر بعضهم إلى إرسال أطفاله لجلب المٌاه من الصهارٌج مٌاه السبٌل 

 .نملةالمت

مشٌرٌن إلى أن فرع مإسسة المٌاه بلحج ٌتجاهل النداءات المتكررة لؤلهالً التً 

 .تطالب بإعادة ضخ المٌاه

 

 

 

 ساعات طوٌلة ٌمضٌها أطفال مدٌررٌة تبن فً نمل المٌاة ألسرهم
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لال مصدر فً لوات العمالمة ان لوات طارق صالح ومندسٌه استطاعوا جر 

 .محامٌع من اللواء الثانً عمالمة لئلعتداء على مواطنٌٌن بالضرب المبرح

واكد المصدر ان المجامٌع اعتدت بالعصً على مواطنٌٌن عصر امس السبت بتهم 

 .والءهم للحوثٌٌن والتجسس لهم

وحسب المصدر فان لوات طارق هً من دفعت العمالمة للمٌام بهذا العمل البل 

اخبللً حٌث حرضتهم عللى المواطنٌٌن واتهمتهم بتمدٌم احداثٌات المخازن 

حاولة لوات الطارق التخلص من التهم الموجهة لها للحوثٌٌن وتم ضربها م

 باستهداؾ المخازن واحرالها

وتحاول لوات طارق ان تورط العمالمة بجرابم انسانٌة فً الساحل الؽربً بشكل 

 عام حتى تعمل على مماضاتها فً المحاكم مستمببل

انً عمالمة تتورط فً اإلعتداء عى مواطنٌٌن مجامٌع من اللواء الث

 بالمخاء
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حد من أللها الٌوم احذرت هٌبة رباسة المجلس االنتمالً الجنوبً فً اجتماع 

خطورة االستفزازات التً تموم بها بعض الوحدات العسكرٌة التابعة للشرعٌة فً 

محافظة ابٌن وشبوة ، ولالت أنها تسعى من خبللها لعرللة وإفشال اتفاق الرٌاض 

 .، وطالبت من التحالؾ بمولؾ جدي تجاه هذه التحركات

ي برباسة االستاذ فضل دمحم جاء ذلن التحذٌر على هامش اجتماع الهٌبة الدور

 .الجعدي مساعد االمٌن العام لؤلمانة العامة للمجلس االنتمالً

و ادانت الهٌبة النشاطات المستفزه التً تموم بها بعض لٌادات الحكومة الٌمنٌة 

 . فً المهرة وسٌإون هذه االٌام بهدؾ الى عرللة تنفٌذ نتابج اتفاق الرٌاض

بمولؾ جدي تجاه هذه المٌادات التً تسعى لعرللة  وطالبت الهٌبة لٌادة التحالؾ

 تفاق بتصرفاتها واعمالها البلمسبولةإلتنفٌذ ا

 

 

نتمالً ٌحذر من نشاطات وتحركات لموات الشرعٌة فً إلالمجلس ا

 فشال إتفاق الرٌاضإلأبٌن وشبوة تهدؾ 
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استمرارا فً مطالبتهم باستعادة منشؤة كالنكس الٌمت صباح الٌوم امام المجمع 

المضابً بخور مكسر ولفة احتجاجٌة نظمها مجلس اللجان النمابٌة فً شركة 

حول لضٌة استعادة منشآت كالتكس لتموٌن البواخر بالولود بشؤن  النفط بعدن

الؽاء عمد التؤجٌر مع شركة لبلستثمار والصناعة لمخالفتها بنود عمد التاجٌر 

 .وتدخلها فً مهام وعمل واختصاص شركة النفط بعدن

وفً الولفة االحتجاجٌة التً لادها عبدهللا الهوٌدي ربٌس اللجان النمابٌة وامٌن 

النمابة ٌاسر الحبٌل بالشركة وجمع كبٌر من عمالها وموظفٌها واجهزة  عام

وسابل االعبلم صدر عن الولفة بٌان طالب المحتجون بالؽاء حكم المحكمة االدارٌة 

 .المختصة بالنظر فً المضٌة المرفوعة من لٌل الشركة ومحاسبة المتورطٌن فٌها

فنٌة مختصة لتسلٌم منشات وطالب المحتجون الحكومة بتشكٌل لجنة لانونٌة و

كالتكس لتموٌن البواخر .. كما شددوا على ان تصدر المحكمة حكمها العادل بفسخ 

 عمد التاجٌر والؽاء ماٌسمى بالتحكٌم المزعوم الؽٌر لانونً

وعبروا عن استنكارهم لتدخل المحكمة االدارٌة فً عمود تجارٌة واعتبرته تدخبل 

 .ءسافرا ٌخل باختصاصات مهام المضا

ولفة إحتجاجٌة لموظفً شركة كالتكس مطالبٌن بإستعادة الشركة 

 والؽاء عمد تؤجٌرها المخالؾ للمانون
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منً من السبلح أللال ناشط سٌاسً جنوبً ان اتفاق الرٌاض جرد لوات الحزام ا

 ولم سٌبمى سوى الكبلشٌنكوؾ.

ولال الناشط السٌاسً عبٌد البري انه ووفك اتفاق الرٌاض لن ٌتبمى بٌد الموات 

 المجلس االنتمالً إال سبلح الكبلشنكوؾ.

ات الحكومة الشرعٌة ستظل محتفظة بكل سبلحها واكد البري انه فً الممابل ان لو

 وعتادها.

نص اتفاق الرٌاض على نزع األسلحة المتوسطة والثمٌلة :” واضاؾ بالمول 

بؤنواعها المختلفة من جمٌع الموات العسكرٌة واألمنٌة فً عدن وبمٌة المحافظات 

 الجنوبٌة ، بٌنما الموات التً اتجهت لؽزو عدن تحتفظ بكامل أسلحتها.

 وٌتم ذلن على النحو التالً :

 ٌوما من تارٌخ التولٌع 02فً عدن خبلل 

 ٌوم 02فً لحج وأبٌن خبلل 

 ٌوم . 22وفً بمٌة المحافظات خبلل 

 

 نتمالً من السبلحإلسٌاسً جنوبً: إتفاق الرٌاض جرد لوات ا
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 .اعلن اتحاد شباب الجنوب، االحد، انضمامه لمماطعة اتفاق الرٌاض

سموط “و ” الجنوبٌة على المضٌة ” التفاؾ “واعتبر االتحاد فً بٌان له االتفاق 

 .”مذل للمجلس االنتمالً وبعض مكونات الحران

كما وصؾ مشاركة تٌارات جنوبٌة فً مراسٌم التولٌع التً تمت الثبلثاء الماضً 

بعملٌة سبلم وبرعاٌة دولة ال تستثنً  ، مطالبا فً الولت ذاته ”شهود الزور”بـ

 .مكون جنوبً

المناهضة له إذ سبك لتٌار باعوم فً ومنذ تولٌع االتفاق اتسعت رلعة االطراؾ 

الحران ومجلس سمطرى والمهرة وجبهة االنماذ الوطنً الجنوبً وشرٌحة واسعة 

 .من الناشطٌن والسٌاسٌٌن اعبلن رفض االتفاق

 

 

إتحاد شباب الجنوب ٌعلن رفضه إلتفاق الرٌاض وٌتهمه 

 باإللتفاؾ على المضٌة الجنوبٌة


