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 م2019 \ 11 \ 30عشر  الثالثالعدد 

 أبرز األحداث

بعد تعزٌزات الشرعٌة..الحزام 

 منً ٌرفع الجاهزٌة فً أبٌنألا
 

نوفمبر..  30الجنوب فً ذكرى 

حتالل البرٌطانً الى إلمن ا

 ”تمرٌر”التدخالت السعودٌة

المماومة التهامٌة تهدد طارق صالح 

 ”ابناء تهامة“وتتوعد باستعادة حموق 
 

تعزٌزات للشرعٌة وحزب اإلصالح تصل 

 مدٌنة شمرة بؤبٌن
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فً اول خطوة إلنمالبه عللى الشرعٌة هدد محافظ محافظة شبوة التابع الشرعٌة 

الن اذا لم تستجب الحكومة بتولٌؾ إنتاج وتصدٌر النفط من حمول بٌحان وعسٌ

 .لمطلبه

ساعة  84ولال مصدر مسإول بمحافظة شبوة، أن المحافظ امهل الحكومة 

 .لصرؾ مخصصات المحافظة ما لم سٌتم إٌماؾ إنتاج وتصدٌر النفط

وأضاؾ المصدر ان المحافظ بن عدٌو أبلػ الحكومة بإٌماؾ إنتاج وتصدٌر النفط 

ن برٌن فً رفض صرؾ مستخلصات متعهدي فً حال استمر وزٌر المالٌة سالم ب

 .الكهرباء والدٌزل بالمحافظة

وأشار المصدر أن رئٌس معٌن عبدالملن لد وجه بصرؾ المستحمات المالٌة 

 .الخاصة بشبوة، اال ان وزٌر المالٌة رفض الصرؾ

أٌام متوالٌة على انمطاع التٌار الكهربائً بعد إٌماؾ  5وتعٌش محافظة شبوة 

 .طاتها بسبب عدم سداد تخصصاتها المالٌةشركة جرٌكو مح

 

 

 

 

 

 

محافظ شبوة ٌنملب على الشرعٌة وٌهدد بتولٌؾ تصدٌر 

 النفط من المحافظة
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وجه مدٌر مكتب رئٌس الوزراء تعلٌمات الى وزٌر التعلٌم العالً والبحث 

العلمً بولؾ المساعدات المالٌة للطالب فً الخارج ابتداءا من الربع 

 . 9002الثانً 

ولضت التوجٌهات باعادة النظر فً االضافات التً تمت فً الربع االول 

 . من ذات العام

اوساط الطالب المبتعثٌن حٌث علك نسٌم المرار تسبب بموجة ؼضب فً 

البعٌثً بالمول: هذا لرار ظالم وتعسفً بحك أخواننا الطالب المبتعثٌن 

البعض ٌعامل على المنحة منذ لرابة سنة وأكثر فً وزارة التعلٌم العالً 

وباألخٌر ٌتفاجئ بصدور لرار من رئاسة الوزراء تمضً بحذؾ األضافة 

 . 9002لعام 

الوزراء تمتل أحالم الطالب المبتعثٌن فبدال ماتمدم لهم  واضاؾ : رئاسة

مساعدات بسٌطة التكاد تذكر من أجل أكمال تعلٌمهم وعودتهم إلى الوطن 

 . لخدمته

 #مختتما لوله : رئاسة الوزراء #تمتل أحالم الطالب المبتعثٌن

كما دعا معلمون رئٌس الحكومة الى التوجٌه بولؾ االمتٌازات الكبٌرة 

تاللاها مسئولون ووكالء باالؾ الدوالرات بدال من مضاٌمة الطالب التً ٌ

 . فً مساعداتهم المالٌة

رئاسة الوزراء تمتل احالم الطالب المبتعثٌن .. وناشطون : 

 !لطع نثرٌات الفاسدٌن اولى
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نشر المدون الجنوبً حسٌن العمري صور توثك انسحاب سفن حربٌة 

عام ، وتحدٌدا لبل ٌوم من استمالل الجنوب 59برٌطانٌة من عدن لبل 

 .0291الذي تحمك العام 

ولال العمري فً تعلٌك على الصور التً نشرها عبر حسابه على 

ؽادرة عدن وخلٌج عدن وزحمة السفن الحربٌة الم“فٌسبون : 

م بعد احتالل استمر 0291نوفمبر  92-94والمنسحبه من عدن ، فً 

 .”عاما 092

وٌعد حسٌن العمري أحد أبرز المدونٌن الجنوبٌٌن ، المتهمٌن بتوثٌك 

الصور والفٌدٌوهات المدٌمة الخاصة بالعاصمة عدن ، ومحافظات 

عبر جنوبٌة أخرى ، وبدأ منذ فترة بنشر العدٌد من الصور والفٌدٌوهات 

 .حسابه على فٌسبون

 

 

 

صور توثك لحظة انسحاب سفن حربٌة برٌطانٌة من عدن 

 عام 59لبل 



 م 2019  \ 11\ 30التاري    خ                  " حصاد األسبوع               األول المشهد الجنوب   

  

 

 

 

 

 

 

 

عبدالرحمن حجري، الٌوم ” المماومة التهامٌة“هاجم لائد 

ولواته متهما إٌاه بمحاولة اخضاع تهامة ” طارق صالح“  السبت،

 .للهٌمنة والوصاٌة من جدٌد

ولال حجري فً تصرٌح صحفً أن من ٌظن أن عجلة الزمن لد تعود إلى 

محاوالت لوى الفساد ي ”، متوعدا بتحطٌم ما وصفها بـ”واهم“اء الور

فً إشارة واضحة لموات طارق ” النظام المدٌم للسٌطرة على تهامة

 .صالح

التً نهبها طارق صالح ” حموق تهامة“وتوعد حجري باستعادة كافة 

وعدم السكوت لعودة نظام ” علً عبدهللا صالح”ونظامه عمه الهالن

 .اءء تهامه وٌسلب حمولهمجدٌد ٌستعبد انب

 

 

 

المماومة التهامٌة تهدد طارق صالح وتتوعد باستعادة حموق 

 ”ابناء تهامة“
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كشفت مصادر مطلعة عن رفض لٌادة محور تعز تنفٌذ أوامر من النٌابة وتوجٌهات للمحافظ 

 .حول لضٌة ممتل حراسته فً مدٌنة التربة مطلع أؼسطس الماضً

ولتل اثنان من افراد حراسة المحافظ نبٌل شمسان )أشرؾ الذبحانً وأسامة األشعري( فً 

اصر مسلحة محسوبة على اإلصالح وتنتمً مدٌنة التربة ، مطلع أؼسطس الماضً على ٌد عن

 .الى اللواء الرابع مشاه

وأوضحت المصادر بؤن لٌادة المحور رفضت وللمرة الثالثة امر طلب من النٌابة بتعز تسلٌم 

 .بالً المتهمٌن فً الجرٌمة للتحمٌك معهم بحسب طلب نٌابة الشماٌتٌن

سٌر فً إجراءات التحمٌك بعد تسلٌم ولالت المصادر بؤن نٌابة الشماٌتٌن كانت لد بدأت بال

 .بعض من المتهمٌن بالمضٌة ، فً حٌن ال تزال لٌادة المحور ترفض تسلٌم البمٌة

مشٌرة الى صدور أمر بالمطالبة من لبل نٌابة الشماٌتٌن الى نٌابة استئناؾ محافظ تعز والذي 

اؼتٌال المجنً نص على ضرورة تسلٌم لٌادة المحور للمحاضر والتمارٌر الخاصة بجرٌمة 

 .علٌهما

وأضافت المصادر بؤن لٌادة المحور رفضت االنصٌاع لطلبات النٌابة ، كما تجاهلت توجٌهات 

 .المحافظ بهذا الخصوص

ولالت المصادر بؤن المحافظ اصدر منتصؾ هذا الشهر مذكرة رسمٌة الى لٌادة المحور طالبها 

 .ر الى نٌابة الشماٌتٌنبتسلٌم المتهمٌن وأدوات الجرٌمة والمحاضر والتمارٌ

اال أن المصادر أكدت رفض لٌادة المحور لكل ذلن واصرارها على عدم تسلٌم بالً الجناة مع 

 .االحتفاظ بالمحاضر والتمارٌر لدٌها

المصادر اعتبرت ما تموم به لٌادة المحور تمردا واضحا على المانون والدستور والعدالة 

 .حماٌة للجناة

محور #تعز ٌتمرد على أوامر النٌابة وتوجٌهات المحافظ 

 تهمٌن باؼتٌال حراستهبتسلٌم الم
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وصلت خرولات الشرعٌة الٌمنٌة التفاق الرٌاض الى مستوى كبٌر وخرجت تلن الخرولات عن نطاق االسلوب 

 .المؽلؾ التً اتخذته الشرعٌة الرتكاب خرولاتها

فاق الرٌاض الذي رعته المملكة العربٌة السعودٌة بٌن طرفً ما تسمى شرعٌة الٌمن وبٌن ومنذ تولٌع ات

المجلس االنتمالً الجنوبً ، انحصرت خرولات الشرعٌة على التصرٌحات االعالمٌة المستفزة وتسوٌك 

 .االكاذٌب الستفزاز الطرؾ االخر

وحا من خالل ممارسات سٌاسٌة وامنٌة ومنذ اٌام وصلت خرولات الشرعٌة لمستوى متمدم وباتت اكثر وض

تتمثل فً استمرار النهج السابك من لبل الشرعٌة واوصافها ضد طرؾ المجلس االنتمالً الذي ال ٌزال ملتزما 

 .ببنود االتفاق ورافضا للتصعٌد بممابل تصعٌد الشرعٌة وخرولاتها

عٌة اصبحت عاجزة عن التعاطً ذكرت مصادر مطلعة على الٌات عمل ولجان تطبٌك اتفاق الرٌاض ان الشر

مع االتفاق وتحاول وضع العرالٌل باستمرار ووصل بها االمر لطلب تعدٌل فمرات فً االتفاق كً تموم بافشال 

 .االتفاق

 .خرولات متزاٌدة

ودفعت الشرعٌة بوزٌرٌها المنشمٌن عن اتفاق الرٌاض ) المٌسري والجبوانً( الى الخروج بتصرٌحات 

 .لً الجنوبً وكذا مهاجمة التحالؾ العربً وكٌل االتهامان واالوصاؾ ضدهماتهاجم طرؾ االنتما

ولم تمم الشرعٌة ممثلة بالرئاسة باي اجراءات تجاه اسكات وزٌرٌها الذٌن سٌتم تؽٌٌرهما خالل اٌام ضمن 

 .تؽٌٌر شامل للحكومة الفاسدة التً عاد رئٌس وزرائها الى عدن لبل اٌام

للة االتفاق واستفزاز الطرؾ االخر عملت اطراؾ الشرعٌة بتنسٌك كامل على ووفك عمل طرؾ الشرعٌة لعر

ارتكاب الخرولات. حٌث سجل منذ اتفاق الرٌاض عشرات الخرولات ارتكبتها الشرعٌة الٌمنٌة كانت بداٌتها 

 من تصرٌحات الرجلٌن المنتمٌن لتٌار اخوان الٌمن ) حزب االصالح( اكثر استفزازا للمحافظات الجنوبٌة

 .(المحررة وهما ) نائب رئٌس الٌمن علً محسن االحمر ومدٌر مكتب الرئاسة الٌمنٌة عبدهللا العلٌمً

خرولات الشرعٌة المتزاٌدة التفاق الرٌاض.. عجز عن 

 )التعاطً معه واستهداؾ السعودٌة ) تمرٌر



وفً خرق واضح وكبٌر ارتكبه نائب رئٌس الوزراء سالم الخنبشً المولع من طرؾ الشرعٌة على اتفاق 

ال فٌها انهم عادوا الرٌاض والذي فور عودته لعدن والتً لم تكن ضمن االتفاق اطلك تصرٌحات مستفزة ل

لعدن لالشراؾ على تنفٌذ اتفاق الرٌاض. فً تصرٌح ٌسًء للتحالؾ العربً ولرعاة االتفاق ممثلة بالمملكة 

 .والتً هً من تشرؾ على تنفٌذ االتفاق المبرم بٌن طرفٌن

برفمة لم تكؾ خرولات الشرعٌة عند هذا الحد ، بل انها خرلت االتفاق باعادة عدد من عناصرها المنفٌة 

رئٌس الوزراء المإلت الذي ٌنص اتفاق الرٌاض على عودته لوحده فمط. وهو االمر الذي تعامل معه 

المجلس االنتمالً بحكمه كبٌرة ومرر هذا الخرق لكً ال تحمك الشرعٌة ؼرضها فً اعالة تطبٌك االتفاق 

 .حٌث تسعى الشرعٌة فعلٌا لعرللة تنفٌذ االتفاق

تمثل فً خروج رئٌس الوزراء العائد من المنفى ذاته بتصرٌحات مستفزة من  وهذا الخرق تاله خرلا اخر

خالل ذكره امور ال توجد باالتفاق مثلما سماها التزام االطراؾ بالمرجعٌات الثالث وهً التً لم ٌإكد اتفاق 

 .الرٌاض على التزام الطرؾ الجنوبً ممثال بالمجلس االنتمالً الجنوبً بها

 .خرولات اعالمٌة

الجانً االعالمً تشن موالع الشرعٌة ومكوناتها هجوما اعالمٌا ضد اتفاق الرٌاض وطرفه الرئٌس  وفً

 .االمجلس االنتمالً الجنوبً

ووصفت وسائل اعالم الشرعٌة وحزب االصالح اتفاق لرٌاض بانه مإامرة . كما وصفت السعودٌة باالحتالل 

الطرٌك ٌتم التصعٌذ االعالمً ضد االمارات متهمة اٌاها وانها تسعى الحتالل المهرة وتنفٌذ مصالحها. وبنفس 

 .باحتالل سمطرى

 .خرولات امنٌة عسكرٌة

استمرارا من الشرعٌة لالنمضاض على اتفاق الرٌاض تواصل الشرعٌة تصعٌذها العسكري ضاربة ببنود 

اتفاق الرٌاض عرض الحائط. ومسببه احراج كبٌر للسعودٌة التً وعدت بضماناتها الذاتٌة لتطبٌك االتفاق 

 .ومنع اي خرولات من طرؾ الشرعٌة

تدفع ملٌشٌا حزب االصالح هنان ٌومٌا بموات عسكرٌة وٌتزاٌد تصعٌد الشرعٌة العسكري فً شبوة حٌث 

تستدعٌها من مارب وجماعات ارهابٌة كان اخرها مساء االحد حٌث وصلت لوات عسكرٌة خمة من مارب 

 .الى عتك

وامنٌا تواصل الشرعٌة الدفع بخالٌاها االرهابٌة فً عدن وبعض المحافظات لزعزعة االمن واالستمرار حٌث 

وع الماضً خالٌا عدة خلك الفوضى ونشر االرهاب واشعال اشتباكات مسلحة فً دار سعد حاولت خالب االسب

 .والشٌخ عثمان بعدن. وبنفس الطوٌمة حاولت تلن الخالٌا افتعال الفوضى فً ابٌن ومودٌة ولودر

ة من جانب اخر عادت تفجٌرات ارهابٌة لعدن بعذ تولفها منذ اشهر . حٌث شهدت دار سعد والشٌخ عثمان عد

 .تفجٌرات لٌلٌة فً االٌام المنصرمة. ضمن مسلسل الفوضى واالرهاب الذي تؽذٌه الشرعٌة وحزب االصالح

 تمرٌر: عدن تاٌم
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اندلعت اشتباكات مسلحة بٌن فصٌلٌن مسلحٌن فً منطمة الملوعة 

 . اثر نزاع على أراضً

ولالت مصادر محلٌة ان اإلشتباكات تسببت فً اصابة ثالثة 

ض تؤمٌن اشخاص وسط ؼٌاب األجهزة األمنٌة التً من المفتر

 العاصمة بشكل عام

وأكدت المصادر ان الشتباكات بٌن مسلحٌن ٌتبعون مالن شركة 

الجوكر دمحم الٌافعً ومسلحٌن اخرٌن ٌحرسون مولعا بالمنطمة 

 .وٌتبعون وسٌم الصبٌحً

 

 

 

 

 

 اشخاص فً اشتباكات مسلحة فً بٌر احمد بعدن 3اصابة 
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نت رفعت الموات الجنوبٌة المرابطة فً جبهات المتال بابٌن الجاهزٌة المتالٌة واعل

حالة االستنفار المصوى للتصدي ألي تحركات لد تمدم علٌها ملٌشٌات حزب 

اإلصالح التمدم باتجاه زنجبار وعدم التزامها تنفٌذ اتفالٌة الرٌاض المولعة بٌن 

 . المجلس االنتمالً الجنوبً وحكومة الشرعٌة

وانتشرت ٌوم امس وصباح الٌوم وحدات من لوات الدعم واإلسناد والوٌة 

مة ولوات الحزام األمنً بابٌن فً منطمتً الطرٌة والشٌخ سالم معززة الصاع

بالمدرعات والعربات واالطمم العسكرٌة معلنة التعامل بحزم وصرامة مع أي لوة 

 . معادٌة ال ٌروق لها السالم

بؤزالة  ومنذ تولٌع اتفاق الرٌاض لامت الموات الجنوبٌة المرابطة فً الشٌخ سالم 

ة والمتارس الترابٌة فً بادرة حسن النٌة لتنفٌذ بنود اتفاق الحواجز االسمنتٌ

الرٌاض وااللتزام بالتهدئة ،اال أنها إعادة االنتشار والتمركز مإخرا بعد التعزٌزات 

 . األخٌرة التً استمدمتها ملٌشٌات االصالح من مؤرب إلى محافظة شبوة

وي لموى الدعم االسناد حٌث زار صباح الٌوم المسم االعالمً بدائرة التوجٌه المعن

المرابطة بابٌن واطلع على مستوى التجهٌزات العسكرٌة للموات وحجم  الموات 

على  لٌادة الدعم واإلسناد بعدن  االستعدادات ،ونمل للمادة واالفراد تحٌات وشكر 

 . صبرهم وثباتهم فً مواجهة المخاطر والتحدٌات التً تحٌط بالوطن

 

 منً ٌرفع الجاهزٌة فً أبٌنألبعد تعزٌزات الشرعٌة..الحزام ا
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بة الشبوانٌة فجر الٌوم عملٌة هجومٌة على مولع لموات شنت لوات النخ

كٌلومتر  35شمال عتك بـ ” نعضة“صالح فً وادي إلالشرعٌة وحزب ا

وتم خاللها لصؾ المولع الذي تتواجد فٌه ” عتك ـ العبر“فً طرٌك 

ملٌشٌات اإلصالح االخوانٌة واصاب المصؾ أهدافه بنجاح محمما إصابات 

 مإكدة

اخر منتصؾ لٌلة البارحة عملٌة هجومٌة على مولع وشنت النخبة هجوم 

مدٌرٌة ” عٌن بامعبد“معسكر ما ٌسمى لوات االمن الخاصة بمنطمة 

رضوم الساحلٌة التابع لملٌشٌات اإلصالح االخوانٌة مستخدمٌن األسلحة 

الرشاشة الخفٌفة والمتوسطة مما ادى الى ولوع إصابات مإكدة فً 

 . صفوؾ هذه الملٌشٌات

خٌرة لموات الشرعٌة أللن التصعٌدات ردا على التحشٌدات اوتاتً ت

 وحزب االصالح من مؤرب تجاه شبوة ومحافظة ابٌن

 

 

 

وحزب النخبة الشبوانٌة تهاجم موالع لموات الشرعٌة 

 صالح فً وادي نعضة وعٌن بامعبدإلا
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خراج اخر إل 59تحل على العاصمة عدن ومحافظات الجنوب الٌوم الذكرى ال

جندي برٌطانً من العاصمة واعالن جمهورٌة الٌمن الدٌممراطٌة الشعبٌة برئاسٌة 

 الشعبً بعد تضحٌات كبٌرة لدمها الجنوبٌن وجبهة التحرٌر على وجه لحطان دمحم

 .الخصوص

” جورج براون” م اعلن وزٌر الخارجٌة البرٌطانً انذان 0291نوفمبر  08ففً 

نوفمبر بعد ان كبدتها  30ستمالل فً إلاستعداد برٌطانٌا التام لمنح الجنوب ا

ً جنٌؾ بٌن وفد الجبهة الموات الجنوبٌة خسائر ٌومٌة وبدات المفاوضات ف

من فوفمبر وانتهت بانسحاب الموات  90المومٌة ووفد الحكومة البرٌطانٌة فً 

 30البرٌطانٌة من عدن اخرها مؽادرة اخر جندي برٌطانٌة من العاصمة فً 

 . م0291نوفمبر 

م عندما لامت شركة الهند الشرلٌة 0432سٌطر البرٌطانٌن على عدن فً العام 

بحرٌة الملكٌة إلى شواطئ المدٌنة وكانت تحكم كجزء من الهند بإرسال مشاة ال

عندما أصبحت مستعمرة بحد ذاتها تابعة للتاج  0231البرٌطانٌة إلى سنة 

 .البرٌطانً

وعمد اإلنجلٌز معاهدات صدالة مع سالطٌن المبائل المحٌطة بعدن وكعادتهم كانوا 

وكانوا ٌرصدون النزاعات  ٌدعمون من تبدو فٌه بوادر التعاون معهم ضد اآلخرٌن

 . بٌن السالطٌن دون تدخل مباشر

وحد الجنوبٌٌن كلمتهم واصرو على اخراج المستعمر البرٌطانب الذي ظل مسٌطرا 

عاما وانطلمت شرارة الثورة ضّد ممارسات االحتالل  092على عدن لمدة 

حتالل البرٌطانً الى إلنوفمبر.. من ا 30الجنوب فً ذكرى 

 ”تمرٌر”التدخالت السعودٌة



جؤت البرٌطانً فً الجنوب من جبال ردفان، بزعامة راجح بن ؼالب لبوزة، حٌث ل

المّوات االستعمارٌّة إلى لمعها بالمّوة، فمصفت ردفان والمُرى الُمحٌطة بها، 

وطبّمت علٌها سٌاسة األرض المحرولة فً محاولٍة إلبادتها بمن فٌها من 

، استشهد فٌها  ًّ المدنٌٌّن، وأحكمت فٌها المتل والتدمٌر لمّدة ستّة أشهر بشكٍل كارث

 ..م0293رابع عشر من أكتوبر عام راجح بن ؼالب، وكان ذلن بتارٌخ ال

ثم انطلمت المماومة المسلّحة لتعّم كافّة األراضً الجنوبٌة، وزادت عملٌّات الكفاح 

الُمسلّح التً كبّدت لّوات االحتالل خسائر كبٌرة باألرواح والِعتاد وإسماط لطائراته 

نّظموا الحربٌّة، كما استشهد العدٌد من رجال المماومة والمدنٌٌن العُّزل، و

 .الُمظاهرات الجماهٌرٌّة الحاشدة الُمطالبة برحٌل المستعمر

وتمكن الثوار الجنوبٌٌن بعزٌمتهم من الناع المستعمر بالخروج او الموت فً 

ارض لم تعد تمبل بماءه فٌها حٌث تّم انسحاب المّوات البرٌطانٌّة بمراٍر من رئٌس 

عدها المحّدد، وكان ذلن فً الوزراء البرٌطانً هارولد وٌلسون من عدن لبل مو

م، وأُعلن عن لٌام جمهورٌّة الٌمن 0291الثاّلثٌن من تشرٌن الثّانً عام 

 .الّدٌممراطٌة الّشعبٌة رئٌسها لحطان الشعبً

م هو مٌالد جمهورٌة جنوب الٌمن سابماً 0291من نوفمبر  30وكان ٌوم الـ 

 . وخلوها تماماً من لراصنة االستعمار البرٌطانً

عاما من التخلص من المستعمر البرٌطانً ٌعود التدخل الخارجً  59وبعد الٌوم 

سلوب فالموات السعودٌة تحتل ألفً الجنوب من جدٌد وعلى نفس الوتٌرة وا

العاصمة عدن وتتخذها مركزا لحكم بمٌة المحافظات الجنوبٌة التً استطاعت 

لمٌادات لتمرٌر نتمالً الجنوبً واستخدام تلن اإلدخولها عبر الشرعٌة والمجلس ا

 .مشروعها كما فعلت برٌطانٌا سابما باستخدام السالطٌن لبماءها فً العاصمة عدن
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(لالستمالل من االستعمار 59اصدر تاج الجنوب العربً الٌوم الجمعة بٌانا فً الذكرى الـ)

 البرٌطانً استنكر خالله الوضع المزري الذي تعٌشه محافظات الجنوب

لعٌد الجالء اوضاعا  59اج الجنوب العربً ان العاصمة عدن تعٌش فً الذكرى الولال ت

مزرٌة نتٌجة االستعمارٌٌن الجدد مإكدا ان الجنوب وابناءه ال ٌمبلون االحتالل باي شكل من 

 االشكال

 :نص البٌان

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 ,,ٌاشعب الجنوب العظٌم

لٌوم اإلستمالل من  59نوفمبر الذكرى ال 30ؼرنحٌٌكم بؤنبل تحٌه، بنبل هذا الٌوم األ

اإلستعمار البرٌطانً ، هذا الٌوم التارٌخً الذي نسجت خٌوط فجره الوضاء وصنعته أٌادي 

المناضلٌن الصنادٌد من خٌرة أبناء شعب الجنوب، رجال ونساء تمٌزوا بالنماء والطهر 

الجنوب تارٌخٌاً بٌئة طارده لإلحتالل  -تاج الجنوب العربً.:

 بكل أشكاله



هٌبٌن ،فمنهم من لدم حٌاته الثورٌٌن، ٌوم ان خرجوا ٌحملوا أرواحهم على أكفهم ؼٌر مت

 .رخٌصة ومنهم من ٌنتظر

وها هً الٌوم اجٌال الجنوب العربً تواصل السٌر على درب االباء الثوار، ال ٌفت فً عضدها 

لساوة الظروؾ وال مصاعب اٌامها األشد إٌالماً وال حجم التآمر وال ضبابٌة الطرٌك، فظلت 

حٌحة عندما أنحرفت بوصلة البعض فً ؼٌر بوصلة النضال والوفاء تُإشر الى وجهتها الص

 .وجهة نضال شعبنا الثابتة

 ,ٌا أحرار وحرائر الجنوب

أٌها الثابتون على العهد والوفاء لدماء الشهداء والجرحى نحًٌ فٌكم الصمود ونكبر أنفة 

الجنوب وعزته فً ارواحكم النبٌلة وثباتكم على خطكم الواضح ومشروعكم الوطنً الذي ظل 

الوفاء وهم الحفاظ على ثمرة التضحٌات الجسٌمة والمعاناة فً ظل ظروؾ عصٌبة  ٌحمل سمة

م ،وتواجه 9005العفاشً للجنوب فً عام -ومحن متتالٌة بلؽت ذروتها فً الؽزو الحوثً 

مسٌرة شعبكم هذه األٌام ظروفاً هً األكثر خطراً ولسوةً فً ظل خلخلة وتفتٌت ؼٌر 

إضعاؾ وحدة الصؾ الجنوبً وإصطفافه خلؾ مشروعه مسبولتٌن تهدؾ الى ماتهدؾ إلٌه 

الوطنً المتمثل بالتحرٌر واإلستمالل وخلخلته وإفراؼه تماماً من محتواه وتمدٌم مشروع بدٌل 

بؤسالٌب ملتوٌة لخلك المزٌد من المصاعب فً وجه مشروعكم الواضح المعالم ،حتى ٌتم بكل 

عاماً منذ الؽزو  95ا على مدى سهولة تمرٌر المشارٌع المنموصة التً رفضها شعبن

 .م0228اإلجرامً الٌمنً فً عام 

 ,أٌها المناضلون والمناضالت

إننا ندرن حجم المعاناة ولساوة الظروؾ التً تعٌشوا اٌامها الحالكة وما ألم بشعبنا من جراء 

خلك بإر توتر وشحناء هدفها إبماء شعبنا الجنوبً رهٌنة ألوضاع مزرٌه وخلك مستنمع من 



العفاشً وتحمٌك النصر المإزرفً  -شاكل بعد ان توسم شعبنا خٌراً بدحر الؽزو الحوثًالم

 08معركة عدن بمٌادة الشهٌد البطل اللواء الركن جعفر دمحم سعد ودعم التحالؾ العربً فً 

جنوبً  -م فً معركة تارٌخٌه فاصلة، ولكن تم خلك صراعاً بٌنً جنوب9005ًٌولٌو 

داداً مسبك نفسً وفكري واجتماعً للسٌرفً هذا الطرٌك المدمر مستؽلٌن ممن لدٌهم استع

بدالً عن أن تتعاضد الجهود وتتشابن االٌدي لتحمٌك ما ناضلنا جمٌعاً وسوٌاً من أجله ،وأفنٌنا 

 .سنٌناً فً سبٌله وهو إستعادة دولتنا الجنوبٌة المستملة

ً كل النواحً،وإنتشاراً ؼٌر إننا لمسنا بسبب هذه الظروؾ أوضاعاً مزرٌة وترٍد للخدمات ف

مسبوق لألوبئة الفتاكة، ومإسسة البطالة ولطع للمرتبات ،وعانت شرٌحة كبٌرة من 

العسكرٌٌن والمدنٌٌن من العبث بحٌاتهم وأسرهم باٌماؾ مرتباتهم لشهور عدٌده وتدمٌراً 

ت بظاللها ممنهج لحٌاة الجنوبٌٌن ، وفوضى أمنٌه من إؼتٌاالت واعتماالت وإخفاء لسري، الؽ

الحالن على أسر كثٌره وحولت حٌاتهم الى جحٌم فً كل محافظات الجنوب.وكان نصٌب 

محافظة عدن هو األكثر، فمد تم البسط لمتنفذٌن جدد على اراٍض ومإسساٍت، وتم تؽٌٌر 

وتدمٌر الكثٌر من اآلثار والمعالم دون أن ترفع فً وجوههم عصى النظام والمانون التً طالما 

 .ها فً احادٌثهم ومنشوراتهم المنممةسمعنا عن

 ,ٌا ابطال الجنوب

-1-1ان ال طرٌك أخر ؼٌر طرٌك النضال واإلستمرار على نهج الثورة الجنوبٌة طرٌك

 .م حتى تحمٌك أهدافها على كل الصعد9001

وندعو فً هذه المناسبة كافة فئات الشعب الجنوبً والشخصٌات الوطنٌة واإلجتماعٌة و 

الثابتة على العهد الذٌن لم ٌستجٌبوا للمؽرٌات ولم ٌساوموا ولم ٌهادنوا ولم مكونات الثورة 

ٌهرولوا ندعوهم لاطبةً إلى إصطفاؾ وطنً حمٌمً ٌحمً الجنوب أرضاً وانساناً وثروةً 



وتارٌخاً وهوٌةً بعد ان اصبحت تتنازعه الطاب المصالح الدولٌة والتناحرات االللٌمٌة ،وذلن 

تمر جنوبً شامل ٌإكد على االهداؾ وٌرسم مالمح الطرٌك نحو المستمبل لن ٌتؤتى إال عبر مإ

 .بوضوح ال لبس فٌه

وال ٌسعنا فً هذه المناسبة إال أن نُكرر مجدداً ونُذكر بؤن الجنوب العربً ظل تارٌخٌاً بٌئة 

م 0291نوفمبر 30طارده لإلحتالل بكل أشكاله وألوانه فمد رفض اإلحتالل البرٌطانً لبل 

العفاشً،ولن ٌمبل بعد  -م ،ولاوم الؽزو الحوث0228ًإلحتالل الٌمنً بعد حرب ماٌو ورفض ا

أحتالالً مركباً ،فشعبنا ٌؤبى الضٌم وال ٌستجٌب إال للندٌة ،فهل ٌستوعبوا الرسالة..  9005

 .نؤمل ذلن

 ,نوفمبر العظٌم 30ل 59عاشت الذكرى ال

 م0291نوفمبر 30تحٌة إكباٍر البطال وصانعً ٌوم

 ,نوفمبر وكل شهداء الجنوب 30د لشهداء المج

 .وإننا على خطاهم لماضون حتى النصر بإذن هللا

 تاج الجنوب العربً

 م9002نوفمبر  92-عدن
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مراء الحروب فً الشرعٌة وحزب ألكشفت مصادر عسكرٌة مطلعة عن مساعً 

ت دخال لوات وعناصر تخرٌبٌة الى العاصمة عدن ضمن لواإلاإلصالح تهدؾ 

الحماٌة الرئاسٌة التً تضمنها اتفاق الرٌاض بجماٌة لصر المعاشٌك والعودة الى 

 .عدن

صالح جهزت المئات إلولالت المصادر ان لٌادات عسكرٌة تابعة للشرعٌة وحزب ا

رهابٌة الدخالها الى عدن ضمن لوات الحماٌة إلمن العناصر التخرٌبٌة وا

 .الرئاسٌة

دن توجٌهات للمائد بسام المحضار المرابطة واصدرت لٌادات لوات التحالؾ فً ع

 .لواته فً الدرٌهمً بالحدٌدة العودة الى عدن وتسلٌم موالعه لموات طارق عفاش

صالح ولٌادات فً الشرعٌة ترٌد ادخال عناصر إلوحسب المصادر فإن حزب ا

 .تخرٌبٌة وارهابٌة الى عدن ضمن لوات بسام المحضار

الخارجٌة للمجلس االنتمالً الجنوبً عادل وعلك عضو االدارة العامة للشإون 

الشبحً على محاوالت حزب االصالح ادخال لوات الى عدن تحت مسمى حماٌة 

 .رئاسٌة

واكد الشبحً فً تؽرٌدة له على توٌتر انه الٌمكن المبول بؤي لوات خارج ماتم 

 . ذكره فً اتفاق الرٌاض

لواء األول حرس رئاسً وتابع لائال:من ٌسعى إلدخال لوات مشتبه بها باسم ال

 .سٌخٌب ظنه

واضاؾ لن ٌدخل أي جندي إال وفك كشوفات متفك علٌها ومبٌنة وواضحة كما 

 .هً وثائك المجلس االنتمالً الجنوبً ولواته

صالح الدخال عناصر تخرٌبٌة إلمساعً للشرعٌة وحزب ا

 نتمالً ٌحذرإللى عدن ضمن الحماٌة الرئاسٌة واا
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لالت مصادر إعالمٌة أن السلطات األمنٌة الكورٌة الجنوبٌة بمطار سٌول 

ئٌس الٌمنً الراحل علً الدولً المت المبض على خالد عفاش نجل الر

عبدهللا صالح عفاش الرئٌس األسبك للجمهورٌة الٌمنٌة بتهمة ؼسل 

 .األموال

أن شرطة أمن مطار  –لبل أٌام  –ونمل مولع فري بوست عن مصادره 

سٌول الدولً ألمت المبض على خالد عفاش برفمة عبدالحافظ السمه 

حوزتهم حمٌبة الرئٌس السابك لشركة كمران للصناعة واالستثمار وب

نمود دبلوماسٌة دوالرات ومستندات ورلٌة وسندات تحوٌل أموال 

مشبوهه أثناء عودتهم من العاصمة الكورٌة سٌول من أجل شراء أسهم 

 .فً شركة فورتشن جلوبال الكورٌة للبتروكٌماوٌات

 

 

 

تفاصٌل المبض على خالد عفاش بتهمة فساد فً كورٌا 

 الجنوبٌة
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لالت مصادر فً مطار الرٌان أن التحالؾ منع طائرة الٌمنٌة من 

فً مطار الرٌان الدولً فً المكال ، وذلن بعد افتتاحه ٌوم المبٌت 

 . أمس

وأكدت المصادر ان نائب رئٌس الوزراء سالم الخنبشً طلب من 

التحالؾ السماح لطائرة الٌمنٌة المبٌت فً مطار الرٌان اال ان 

 .طلبه لم ٌلك اي اهتمام والزال التحالؾ ٌتاجهله حتى اللحظة

 

 

 

 

 التحالؾ ٌمنع طائرة الٌمنٌة من المبٌت فً مطار الرٌان
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عسكرٌة تابعة للمدعو علً محسن األحمر وحزب اإلصالح النار على  اطلمت لوات

النمساوٌة فً حمل العملة انفطً بمحافظة شبوة  omv محتجٌن من حراسة شركة

 .طالبواا بدفع مستحماتهم

ولالت مصادر عاملة ان عمال فً حراسة الشركة لرروا اإلحتجاج واإلعتصام امام 

عد المماطالت المتكررة من لبل ادارة الشركة بوابة الشركة حتى دفع مستحماتهم ب

 . م اال ان الشركة دفعت بعناصر من لوات علً محسن األحمر لتفرٌمهم9005منذ

وأكدت المصادر ان لوات علً محسن األحمر اطلمت النار على المحتجٌن واصابت 

 . عمال بجروح محاولة تفرٌك المحتجٌن الذٌن اصروا على مواصلة اإلحتجاج 9

المحتجون بٌان اتهموا فٌها مسئولٌن فً الشركة ولٌادات عسكرٌة فً  واصدر

حتى ٌتم تلبٌة   حزب االصالح، موكدٌن فً الولت ذاته مواصلة اعتصامهم

 .مطالبهم

وكانت تمارٌر اعالمٌة افادت بان الشركة الوحٌدة التً عاودت العمل كانت ابرمت 

حمول النفطٌة ٌتولى بموجبها اتفاق مع علً محسن الذي تنتشر لواته فً محٌط ال

محسن فً  وخاضت لوات   توفٌر الحماٌة لها ممابل مالٌٌن الدوالرات شهرٌا.

 9سابك معارن مع فصائل محلٌة تطالب بامتٌازات نمل النفط الذي ٌمدر بـ ولت 

 .االالؾ برمٌل ٌومٌا إلى مؤرب

ضد   انتفاضة ابناء شبوة إلى  على صعٌد متصلــ دعا المجلس اإلنتمالً الجنوبً

وتوعد مدٌر مكتب االنتمالً فً اوروبا ”. الؽازٌة”لوات االصالح التً وصفها بـ

 .”االنتمام”احمد عمر بن فرٌد االصالح بـ

 

إنتفاضة شعبٌة مرتمبة بعد إطالق لوات علً محسن األحمر 

 النار على محتجٌن لتفرٌمهم
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شخص بٌن لتٌل  000كشفت مصادر طبٌة فً مؤرب، الخمٌس، سموط نحو 

 .مة العرلٌنوجرٌح جراء المعارن الدائرة بٌن ملٌشٌااالصالح والمبائل فً منط

ولالت المصادر أن من تم اٌصالهم إلى مستشفٌات المحافظة ٌفولون هذا العدد، 

 .شخصا على االلل لتلوا فً هذه المعارن اؼلبهم مدنٌٌن 90مشٌرة إلى أن 

اخرٌن، فً حٌن سمط نحو  08من مجندٌه واصابة  3وكان االصالح اعلن ممتل 

سافرٌن كانوا ٌمرون بمركباتهم لتٌال وجرٌح فً صفوؾ المدنٌٌن بعضهم م 45

 .لحظة تفجر المواجهات، االربعاء

ورجحت المصادر ارتفاع هذه الحصٌلة كونه لم ٌعرؾ بعد عدد الضحاٌا فً 

صفوؾ المبائل التً تكتفً بعالج جراحاها فً مستشفٌات مٌدانٌة خشٌة 

 .االعتماالت

 

 

 

 

 

 

 

 000ارتفاع حصٌلة المعارن بٌن االصالح ولبائل مؤرب الى 

 لتٌل وجرٌح
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كومٌة التابع أللوٌة الدعم تسلم األربعاء، لواء حماٌة المنشآت الح

واإلسناد مهام تؤمٌن منشؤتٌن هامتٌن بالعاصمة عدن رؼم اعتراض 

الشرعٌة على ذلن باعتبار لوات حماٌة المنشئات جزء من المجلس 

 .اإلنتمالً الجنوبً

وجرى امس تسلم لواء حماٌة المنشآت الحكومٌة لمبنى النٌابة الجزائٌة 

 .فً مدٌرٌة خورمكسر

لائد اللواء من العمٌد احمد مهدي بن عفٌؾ لام اركان وبتوجٌهات 

الكتٌبة الثانٌة المالزم هانً البرٌكً وركن التوجٌه المالزم جهاد جولٌد 

وركن العملٌات العمٌد عبدالرحمن بن عبدالرحمن ونائب مدٌر الرلابة 

والتفتٌش المالزم حمادة ابو علً بالنزول الستالم منشؤة النٌابة الجزائٌة 

 .مكسرخور 

وتسلم لواء حماٌة المنشآت الحكومٌة مبنى النٌابة بطلب من لبل رئٌس 

النٌابة الجزائٌة حٌث تم حصر وتوثٌك كل ما تم نهبه من لبل ضعفاء 

 .النفوس

 حماٌة المنشئات تتسلم مإسستٌن حكومٌتٌن فً عدنلوات 



وفً السٌاق ذاته تسلم لواء حماٌة المنشآت الحكومٌة، الٌوم، مهام 

 .ة والتعلٌمتؤمٌن وحماٌة مركز البحوث والتطوٌر التابع لوزارة التربٌ

وبتوجٌهات لائد اللواء العمٌد احمد مهدي بن عفٌؾ لام أركان الكتٌبة 

الثانٌة المالزم هانً البرٌكً وركن التوجٌه المعنوي للواء المالزم جهاد 

جولٌد وركن العملٌات العمٌد عبدالرحمن بن عبدالرحمن ونائب مدٌر 

التوجٌه االعالمً الرلابة والتفتٌش المالزم حمادة ابو علً وفرٌك ركن 

 .بالنزول الستالم مبنى مركز البحوث والتطوٌر بطلب من مدٌر المركز

وتعثر تنفٌذ اتفاق الرٌاض بٌن الشرعٌة والمجلس اإلنتمالً الجنوبً 

جراء تعنت الطرفٌن وعدم لدرة السعودٌة على احتواءهما حٌث ركزت 

للسعودٌة  فمط على نشر لواتها فً عدن ومحافظات الجنوب وهو اهم بند

فً اتفاق الرٌاض ؼٌر آبهة بالخالؾ بٌن االنتمالً والشرعٌة وحٌاة 

 .المواطن او موته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م 2019  \ 11\ 27التاري    خ   " حصاد األسبوع                              األول المشهد الجنوب   

  

 

 

 

 

 

 

 

بعد احتجاجاً على عملٌات تهمٌش تعرضوا لها ولم ٌتم معالجتها رؼم النداءات 

المتكررة أعلن عدد من العسكرٌٌن بٌنهم ضباط فً كتٌبة سلمان ولوات التدخل 

 ٌع استماالتهم من العمل العسكري بمحور عتك الٌوم األربعاء.السر

ولال العسكرٌٌن ا إلى ان سبب ذلن عدم توفر االمكانٌات الخاصة بالموة من لبل 

 لٌادة المحور.

توضٌح حول انشماق لٌادات كتٌبة الملن :” واصدر العسكرٌٌن توضٌحا جاء فٌه 

عادل ناصر بطم لاٌد المعسكر سلمان ولوات التدخل السرٌع نإكد نحن الرائد 

ولائد كتٌبة الملن سلمانوالمالزم احمد عبدربه حدٌج ) لشمم ( لاٌد لوات التدخل 

السرٌع تمدٌم استمالتنا من محور عتك نحن وجمٌع االفراد التابعٌن للموه حٌث 

فرد وذالن بسبب تخاذل لٌادة محور عتك فً توفٌر  900عددهم اكثر من 

 إمكانٌات لألفراد.

ونإكد اننا ال نتبع اي طرؾ سٌاسً وال مكون ونحن تحت شرعٌة الرائٌس  

عبدربه منصور هادي وال توجد لنا اي أهداؾ اخرى مثلما ٌروج لها من لبل 

 البعض

ٌؤتً ذلن وسط فساد مالً واداري تعٌشخ المإسسة العسكرٌة فً حكومة 

 . الشرعٌة حٌث ٌعٌش االؾ الجنود والضباط دون رواتب او مستحمات

 

 لهذ السبب! ضباط وجنود فً محور عتك ٌعلنون استمالتهم
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وصلت لوة عسكرٌة كبٌرة للشرعٌة وحزب اإلصالح صباح الٌوم مدٌنة شمرة 

الساحلٌة بمحافظة أبٌن ضمن التعزٌزات والتحشٌد العسكري األخٌر الذي تشهده 

 .محافظتً أبٌن وشبوة

مرت   طمم 90ولال مواطنون فً المنطمة الوسطى ان لوة عسكرٌة مكونة من 

لتعزٌز الموات   الى مدٌنة شمرة لادمة من محافظة شبوة صباح الٌوم فً طرٌمها

 .المتواجدة فً المدٌنة

وأكد مصدر محلً فً مدٌنة شمرة وصول الموة الى المدٌنة صباح الٌوم مإكدة ان 

لوات الحماٌة الرئاسٌة لد دفعت بموة عسكرٌة كبٌرة من محافظة مارب الى 

 .محافظة شبوة منذ ٌومٌن

لمجلس االنتمالً بتعزٌزات كبٌرة نحو منطمة الشٌخ سالم وٌوم امس دفعت لوات ا

اخر موالع لوات الحزام االمنً باتجاه مدٌنة شمرة الوالعة تحت سٌطرة لوات 

 . الجٌش

 

 

 

 تعزٌزات للشرعٌة وحزب اإلصالح تصل مدٌنة شمرة بؤبٌن
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لال مصدر أمنً فً حزام المحفد ان لٌادة حزام المحفد حشدت جمٌع 

 .اجهه كل التحدٌاتافراد الحزام فً اطار االستعدادات ورفع الجاهزٌه لمو

وفً ذات السٌاق، فإن لوات الحزام االمنً اعلنت جاهزٌتها المتالٌه لمنع 

ومواجهه ملٌشٌات حزب االصالح وعدم السماح لهم بالتمدد تجاه ابٌن 

 .وعدن

ولال لائد الحزام األمنً بمدٌرٌة المحفد رشاد علً؛ أن لواتنا مرابطة 

على إمتداد الخط العام وان لواتنا حالٌاً فً الموالع والمداخل الرئسٌة و

مستعده لمواجهة ملٌشات التخرٌب االرهابٌه التً ترٌد تفجٌر الوضع 

 .معلنه بذلن الخرق الصرٌح والواضح التفاق الرٌاض

مإكًدا بؤن لوات الحزام والمماومة الجنوبٌة ستضرب بٌد من حدٌد لمن 

 .تسول له نفسه زعزعه أمن واستمرار الجنوب

 

 

 

لوات الحزام األمنً فً المحفد ترفع جاهزٌتها المتالٌة 

 لمواجهة تحدٌات الشرعٌة
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وصؾ عضو الجمعٌة الوطنٌة الجنوبٌة، وضاح بن عطٌة، حزب 

 .اإلصالح اإلخوانً فً الٌمن، بحزب الفوضى

وكتب بن عطٌة، فً تؽرٌدة له على مولع التواصل االجتماعً 

توٌتر،لائالً: معارن تثور لبلٌة منذ أن سٌطر حزب اإلصالح اإلخوانً 

 .”على شبوة آخرها الٌوم بعتك

بٌن المبائل ولوات عسكرٌة فً مؤرب بشكل أسبوعً  معارن“وتابع: 

 .”آخرها الٌوم مع لبٌلة آل لزعة عبٌدة لرب محطة صافر

معارن فً تعز شبه ٌومٌة بٌن الفصائل وأصبحت األحٌاء “وأضاؾ: 

 .”والشوارع ممسمة منذ أن حكمها اإلصالح

 

 

 

 لٌادي فً اإلنتمالً ٌصؾ حزب اإلصالح بحزب الفوضى
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لث حماٌة رئاسٌة، دعوة هامة وجه العمٌد خالد الوحٌشً المائد السابك للواء الثا

ولوات الشرعٌة وحزب اإلصالح إلى خوض أي معركة   لمجلس االنتمالً الجنوبً

 .ٌنوون تفجٌرها خارج مدٌنة عدن

إذا فً نٌة ألن تفجروا “ -فً منشور على صفحته بالفٌسبون-وكتب الوحٌشً 

لى خلؾ الوضع، على لوات االنتمالً أن تخرج إلى بعد العند ولوات الشرعٌة إ

العلم وٌلتموا فً الحرور ٌصفوا بعضهم البعض بعٌدا عن المواطنٌن ومدن عدن 

 .”وأبٌن ولحج

بعد أن ٌصفى الصافً من الجانبٌن، ٌتم دمجهم وٌعودوا إلى عدن، “وأضاؾ 

كإخوة من أجل أن ٌتمكن الوطنٌٌن من بناء وطن تعٌش فٌه األجٌال بسالم، بعٌداً 

 .”عن الصراعات والعنصرٌة

ؤتً حدٌث الوحٌشً عن موجة صراع مرتمبة، بالتوازي مع حالة التململ التً وٌ

ٌُبدٌها المجلس االنتمالً المدعوم من دولة اإلمارات، تجاه اتفاق الرٌاض، والذي 

لم ٌُنفذ من ملحمٌه األمنً والعسكري شًء، بعد مرور أكثر من عشرٌن ٌوماً على 

 . تولٌع االتفاق

 

 

من تفجٌر جدٌد للوضع لائد فً الحماٌة الرئاسٌة ٌحذر 

 العسكري فً عدن
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معزز باألرلام والتفاصٌل ٌرصد عملٌات نهب وسرلة ثروات الجنوب النفطٌة وتنافس لوى ” ألمناءا”تمرٌر لـ

 ..النفوذ الشمالٌة للسٌطرة علٌها

 كٌؾ وصلت أرلام الشركات النفطٌة العاملة فً الجنوب إلى ذلن الرلم المهول؟ –

 لماذا تم حذؾ تمارٌر اإلنتاج النفطً من مولع وزارة النفط؟ –

 لة الجنرال األحمر والملٌاردٌر حمٌد بتلن الشركات النفطٌة؟ما عال –

 من ٌدٌر تلن الشركات؟ وهل هً حمٌمٌة أم وهمٌة؟ –

 لماذا ٌتمسن األحمر بحماٌة شركات النفط؟ –

 ما هو العدد الفعلً للمطاعات النفطٌة فً الجنوب؟ وكم ممدار إنتاجها الٌومً؟ –

م وحتى 28وثروات الجنوب مستمرة منذ احتالل الجنوب صٌؾ  ما تزال عملٌات النهب والسرلة لخٌرات

ٌومنا هذا من لبل لوى الفٌد والنفوذ المادمة من شمال الٌمن والتً بات البعض منهم ٌنافس أثرٌاء الوطن 

 .العربً وٌمتلكون الشركات والعمارات فً أصماع دول العالم

ز أبحاث ودراسات متخصصة بالمجال النفطً بؤن وتشٌر التمارٌر واإلحصائٌات الرسمٌة التً أعدتها مراك

المحافظات الجنوبٌة تمتلن مخزوناً نفطٌاً كبٌراً حٌث ٌصل إجمالً الشركات النفطٌة العالمٌة والمحلٌة وفماً 

 .شركة( وهذه الظاهرة لم تحدث فً أي دولة من دول العالم 998إلحصائٌات رسمٌة إلى )

 !إحصائٌات وأرلام مهولة

ة شبه دلٌمة أعدتها جهات معارضة للحكومة الٌمنٌة أن أربعمائة ملٌار دوالر هو الرلم الذي كشفت إحصائٌ

وصلت إلٌه عائدات النفط المنهوب من حمول النفط فً حضرموت وشبوة بجنوب الٌمن منذ اجتٌاح الجنوب 

العائدات المالٌة من م. وٌشٌر أحد المهندسٌن الٌمنٌٌن فً وزارة النفط والمعادن إلى أن حجم 0228فً العام 

م لد بلؽت نحو ثالثة ترٌلٌون ومئة وسبعة وستٌن ملٌار لاير 9000 -9000صادرات النفط خالل األعوام 

 .ٌمنً

ٌمول د.حسٌن مثنى العالل، وهو أستاذ مشارن فً جامعة عدن، بلػ عدد المطاعات المنتجة لخام النفط عام 

، منها 9كم 041031نفطٌاً تمدر مساحتها بحوالً  لطاعاً  03م فً محافظتً حضرموت وشبوة نحو 9009

سبعة لطاعات نفطٌة فً م/حضرموت وستة لطاعات نفطٌة فً م/شبوة. وبلػ إنتاجها من خام النفط فً 

م حوالً 9009برمٌل ٌومٌاً. وٌمدر عدد اآلبار المحفورة حتى دٌسمبر  4941000م بحوالً 9004عام

 .بئراً نفطٌاً  300لوحده أكثر من  -08مسٌلة لطاع بئراً، المنتجة للنفط فً وادي ال 9903

مافٌا الذهب األسود فً الجنوب .. ما عاللة الجنرال األحمر 

 والملٌاردٌر حمٌد بعمل الشركات النفطٌة؟..تمرٌر



ووصل عدد الشركات النفطٌة العالمٌة المتعالدة مع شٌوخ المبائل الٌمنٌة وكبار المتنفذٌن السٌاسٌٌن 

شركةً نفطٌةً عالمٌةً، واستنسخت إلى  51م إلى حوالً 9004والعسكرٌٌن ورجال الدٌن وؼٌرهم فً عام 

وهمٌة، ثم ازدادت حدة التنافس بٌن الشركات العالمٌة الطامعة فً شراكة نهب  شركة محلٌة 50جانبها نحو 

م ومعها ازدادت 9003شركةً نفطٌة حتى شهر مارس من عام  003الثروة الجنوبٌة المستباحة إلى أكثر من 

شركة محلٌة. وبذلن ٌصل إجمالً  000عدد الشركات المستنسخة محلٌاً حسب التولعات إلى أكثر من 

 !شركة(.وهذه الظاهرة لم تحدث فً أٌة دولة من دول العالم 998كات النفطٌة العالمٌة والمحلٌة إلى )الشر

نظًرا لتزاٌد عدد الشركات النفطٌة العالمٌة المتنافسة على ؼنٌمة “بالمول: ” األمناء”وٌضٌؾ د.العالل لـ

بعض المهندسٌن والخبراء الثروات الجنوبٌة وظاهرة استنساخ الشركات، فمن المتولع حسب تصرٌحات 

النفطٌٌن العاملٌن مع الشركات العاملة فً حمول إنتاج النفط بمحافظتً شبوة وحضرموت، أن تكون كمٌة 

( ملٌون وستمائة وثالثة وأربعون ألؾ 019831000إنتاج النفط الخام من تلن المطاعات لد تجاوزت الـ )

ن بؤن ٌصل المخزون االحتٌاطً لخام النفط فً المطاعات برمٌل ٌومٌاً/ وربما أكثر من ذلن بكثٌر!. وٌتولعو

 .ملٌار برمٌل 30 -50المنتجة له حسب المإشرات األولٌة إلى ما بٌن 

بلؽت كمٌة الؽاز الطبٌعً المسال المنمول بواسطة شبكة من األنابٌب من حمول لطاع جنة ولطاع العملة 

ملٌون لدم مكعب فً  211حوالً  9000مطلع عام بمحافظة شبوة والذي ٌتم تصدٌره من مٌناء بلحاؾ منذ 

م، حٌث ٌباع 9008 -9000الٌوم، ومن المتولع أن ٌكون حجم التصدٌر لد تجاوز هذه الكمٌة خالل األعوام 

دوالراً أمرٌكٌاً لكل ملٌون وحدة حرارٌة. فً حٌن ٌتراوح  319الؽاز المسال المنتج من حمول م/شبوة بمبلػ 

 .دوالراً أمرٌكٌاً  04إلى  09ون وحدة من الؽاز ما بٌن السعر العالمً لكل ملٌ

 خبٌر أردنً: هذا هو دور حمٌد األحمر والحكومة الٌمنٌة

ٌمول المستشار االلتصادي األردنً، هاشم الفحماوي، أن أكبر بئر نفط فً العالم موجود فً الٌمن وٌصل 

ة الٌمنٌة أن تنمل الٌمن إلى مصاؾ الدول متر، مإكدا بؤنه كان باستطاعة الحكوم 0800عمك هذا البئر إلى 

 . % من المخزون العالم38ًالؽنٌة إذا حلت خالفاتها وتصرفت بمسإولٌة وأمانة ولد لد تمتلن الٌمن نسبة 

وأوضح الخبٌر االلتصادي األردنً بؤن الثروة الموجودة فً الٌمن لٌست موجوده فً أي دولة عربٌة لهذا 

 صة بالمجاالت النفطٌة تتسابتجد الشركات األمرٌكٌة المخت

 . ق لفرض نفوذها فً موالع اإلنتاج النفطً جنوب الٌمن

وأكد المستشار االلتصادي األردنً هاشم الفحماوي أن هنالن مناطك فً شبوة ؼنٌة بالؽاز والنفط، الفتا بؤن 

 . عاما 50الٌمن لدٌها من الؽاز المسال ما ٌكفً العالم لمدة 

هل تعلم الٌمن أن لدٌها نفط وؼاز “دي األردنً هاشم الفحماوي تساءالً بالمول: ووجه المستشار االلتصا

 .”% من المخزن العالمً؟80إلى  38بنسبة 

 لماذا تم حذؾ تمارٌر اإلنتاج النفطً من مولع وزارة النفط؟

ن ثروات وما ٌزٌد الدهشة واالستؽراب معًا وٌكشؾ مدى محاوالت لوى النفوذ التستر على ما تموم بنهبها م

من المطاعات النفطٌة فً الجنوب، فمد فوجئ المتابع للشؤن النفطً بمٌام وزارة النفط الٌمنٌة بحذؾ كافة 

التمارٌر المثبتة فً مولع وزارة النفط الٌمنٌة والتً تكشؾ حجم الصادرات والمطاعات النفطٌة خصوصا فً 

 .محافظتً شبوة وحضرموت

بدأت شركة كنٌدٌان نكسن  0223فً عام “اشم الفحماوي أنه: ٌمول المستشار االلتصادي األردنً ه

م، 9009واستمرت فً تطوٌر هذا المطاع حتى نهاٌة عام  -08باستخراج وتصدٌر النفط من لطاع المسٌلة 

 .”التً ٌعد الشٌخ حمٌد األحمر وكٌلها (CCC) لتإول ملكٌته بعد ذلن لشركة المماولٌن العرب

األحمر الذي حصل بنفوذه المبلً على االستحواذ لمبٌعات النفط الخام فً لطاع الشٌخ حمٌد “وٌضٌؾ بالمول: 

، وذلن بعد أن انتهت سنوات التعالد مع الشركة (ARCADIA ) بوادي المسٌلة من لبل شركة أركادٌا 08

 .(Canadian nexen Yemen) الكندٌة

 لماذا ٌتمسن األحمر بحماٌة شركات النفط؟

م، تم فرض وصاٌة وسٌاسٌات 28صنعاء على الجنوب بحرب ؼاشمة عام  منذ احتالل وسٌطرة لوات

على طول الرلعة الجؽرافٌة لدولة ” النفطٌة وؼٌر النفطٌة”وممارسات مشٌنة تعرضت له كل ثروات الجنوب 



المتعدد وواحداً منها ” النهب”، وأبرز تلن الممارسات “المهرة وحتى باب المندب”الجنوب الممتدة من 

” حضرموت شبوة المهرة”وحرمان محافظات إنتاج النفط الجنوبٌة ” ط وتماسم آبار االنتاج النفطًنهب النف”

 .من أي حموق لها

لٌس سراً ما ٌموم به علً محسن األحمر منذ فترة ببناء جٌش فً مؤرب ٌرفض به مواجهة الملٌشٌات 

 .النفط لؽرض حماٌتهاالحوثٌة، بل هو حمٌمة واضحة، تتعلك بنهب األموال التً تدفعها شركات 

هذا األمر ٌجعل األحمر مستعداً لخوض حرب فً حضرموت وشبوة ممابل أن ٌستمر النهب الشمالً لثروات 

المحافظتٌن كما هو، دون أي تؽٌٌرات تتزامن مع تؽٌرات المرحلة وتحوالتها منذ دخول الٌمن شماال وجنوباً 

 .م9005فً حرب شرسة أشعلتها ملٌشٌات الحوثٌٌن فً مارس 

 !وماتزال عملٌات النهب مستمرة

م، 28عملٌة النهب التً تعرض وال ٌزال ٌتعرض له الجنوب المحتل أرضا وإنساناً، منذ ؼزو الجنوب عام 

شًء لم ٌحدث من لبل أي احتالل فً العالم، وتتجلى أبرز صور النهب تلن، فً نهب الثروة النفطٌة 

ن وؼٌر مباشرٌن فً صنعاء، ومنها تلن األموال الطائلة التً وتماسمها بٌن شركاء ومشائخ شمالٌٌن مباشرٌ

من شركات النفط العاملة، بحجة الحماٌة، فٌما تلن األموال ٌتزود بها الجٌش ” الجٌش الٌمنً”تتلماها ألوٌة 

الٌمنً الرتكاب الجرائم وأعمال المتل بحك المواطنٌن الجنوبٌٌن فً مختلؾ أنحاء الجنوب، وباألخص فً 

 .المحافظتٌن األكثر إنتاجا للنفط فً الجنوب” ت وشبوةحضرمو”

تعرضت ثروات الجنوب للنهب فً البر والبحر والجبل، “ٌمول األستاذ الجامعً بجامعة عدن د.حسٌن العالل: 

م 9009( كٌلومترا ُمربعا وعدد السكان الممٌمٌن عام 3341000حٌث تبلػ مساحة دولة الجنوب أكثر من )

م 0228نسمة، والمطاعات النفطٌة الجنوبٌة بعد احتاللها من لبل نظام صنعاء عام  (818041339حوالً )

 :كما ٌلً

( 4( لطاعا نفطٌا فً شبوة وفً محافظة المهرة )04( لطاعا نفطٌا و )59محافظة حضرموت أكثر من )

خلٌج عدن أبٌن( مع المٌاه اإلللٌمٌة الجنوبٌة ل –لحج  –لطاعات نفطٌة، ولسمت بمٌة المحافظات )عدن 

 .( لطاعا نفطٌا03والبحر العربً وأرخبٌل سمطرى إلى )

( شركة وهً متعالدة مع شٌوخ المبائل الشمالٌة 048عدد شركات النفط المحلٌة والعالمٌة وصلت إلى )

 .وكبار المتنفذٌن السٌاسٌٌن والعسكرٌٌن ورجال الدٌن

وستمائة ألؾ برمٌل ٌومٌا وربما أكثر ( ملٌون 019001000كمٌة النفط من شبوة وحضرموت تجاوزت الـ )

( ملٌار برمٌل، وكشؾ أحد الخبراء 50إلى  -30بكثٌر وٌبلػ االحتٌاطً الخام للنفط فً تلن المطاعات بٌن )

 .فً إنتاج النفط أن ثالثة أرباع النفط الخام لم ٌتم اإلعالن عنه رسمٌاً ولم ٌدخل خزٌنة الدولة

النفط فً العملة وجنة فً شبوة والذي ٌتم تصدٌره من مٌناء بالحاؾ  كمٌة الؽاز الجنوبً المسال من حمول

( ملٌون لدم مكعب ٌومٌا، كما ٌبلػ المخزون االحتٌاطً للؽاز الجنوبً 211حوالً ) 9000منذ مطلع عام 

( ترٌلٌون لدم مكعب فً حوض رملة السبعتٌن فً 35المسال حوالً سبعٌن ترٌلٌون لدم مكعب منها حوالً )

( ترٌلٌون لدم مكعب فً وادي المسٌلة 00( ترٌلٌون لدم مكعب فً المهرة وأكثر من )00كثر من )شبوة وأ

 .فً حضرموت

وتؽطً عائدات النفط المنتجة والمصدرة من حضرموت وشبوة نحو سبعٌن بالمائة من الموارد الموازنة 

 .”!، وما خفً كان أعظم( % من اإلنتاج المحل30ً%( من إجمالً صادرات البلد و)93العامة للدولة و)

 !ماذا لو انفصل الجنوب؟

ٌمول الصحفً والمفكر األردنً )محمود الرجمانً( فً ممابلة متلفزة بإحدى الفضائٌات متحدثا عن ثروات 

إذا انفصل الجنوب عن الشمال ستكون أكبر كارثة ومؤزق وفمر وحروب ستجتاح الٌمن الشمالً، “الجنوب: 

% من ثروة 41سنوات وسوؾ ٌسابك الزمن ودول الخلٌج حٌث أن  3ل بٌنما الجنوب سوؾ ٌنهض خال

الٌمن تؤتً من الجنوب، وٌعتبر الجنوب ثانً دولة فً العالم إلنتاج الؽاز الطبٌعً بعد دولة لطر، كما ٌعتبر 

 .”الجنوب ألوى وأكبر دولة فً العالم فً احتٌاطً المٌاه الجوفٌة

 األمناء / ؼازي العلــــــــــوي
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اصدرت لجنة االسرى فً أحداث اؼسطس بٌانا وجهته الى من ٌهمه 

االمر من محافظتً شبوة ومؤرب ولٌادة المجلس االنتمالً فً كل من 

عدن ولحج والضالع اوضحت فٌه جهودها فً متابعة االسرى من 

 .الشرعٌةو واالنتمالً وممرات احتجازهم

عن االسرى فً شبوة وسمت اللجنة بصورة مباشرة معرللً االفراج 

وعلى راسهم المحافظ دمحم صالح بن عدٌو الذي اعتذر ممابلة اللجنة 

واخرٌن من المسإولٌن فً المحافظة عندما حان موعد االتفاق على 

 .االفراج عن االسرى

فً ختام بٌانهم االنسحاب التام من اللجنة واخالء   واعلن االعضاء

اشكالٌات مستمبلٌة مإكدٌن لرب انهٌار اإلتفاق بٌن المسإولٌة عن أي 

 .الشرعٌة واإلنتمالً

 

 

 

 

لجنة االسرى فً إتفاق الرٌاض تعلن االنسحاب التام واخالء 

 مسإولٌتها من أي أشكالٌات مستمبلٌة
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نوفمبر التً  30دعت حركة أحرار عدن ابناء الجنوب لإلحتشاد فً العاصمة عدن ذكرى 

اخرج فٌها الثوار الجنوبٌٌن اخر مستعمر برٌطانً من العاصمة عدن وتجاوز كل الظروؾ 

 .الهام بالنسبة للجنوبٌٌنإلحٌاء الٌوم الوطنً 

إننا فً هذه المناسبة الخالدة، التً دفع  ولالت الحركة فً بٌان صدر عنها الٌوم األربعاء

نوفمبر فً عاصمة  30أجدادنا وآباإنا حٌاتهم فً سبٌل تحمٌمها، ندعوكم إلى أن تحٌوا ذكرى 

 .الجنوب عدن، لترفعوا صوتكم عالٌاً فً وجه المحتل الجدٌد

التواجد السعودي لن ٌمل خطورة من اإلحتالل البرٌطانً الذي ضحا الجنوب برجاله  وأكدت ان

لم ٌعد المولؾ السعودي  من اجل تنفس الحرٌة وطرد المستعمرٌن البرٌطانٌٌن حٌث لالت:

اإلماراتً ٌمتصر على مجرد رؼبته ببسط نفوذ ، بل ٌهدؾ للسٌطرة على جمٌع المدن 

 .الثروةالجنوبٌة وتمسٌم البالد ونهب 

 :نص البٌان

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 بٌان صادر عن حركة أحرار عدن

 بٌان صادر عن حركة أحرار عدن

 :ٌا شعب الجنوب العظٌم

م وشعبنا الزال ٌعٌش 0291نوفمبر  30الستمالل الجنوب فً  59تحل علٌنا الذكرى الـ

دولته المستملة فً ظل  ملحمة المعارن : معركة الدفاع عن وجوده ومعركة التطلع الستعادة

 .ظروؾ ؼاٌة فً التعمٌد والتداخل وتشابن مصالح لوى احتالل إللٌمٌة ودولٌة

إننا فً هذه المناسبة الخالدة، التً دفع أجدادنا وآباإنا حٌاتهم فً سبٌل تحمٌمها، ندعوكم إلى 

لمحتل نوفمبر فً عاصمة الجنوب عدن، لترفعوا صوتكم عالٌاً فً وجه ا 30أن تحٌوا ذكرى 

 .الجدٌد

أحرار عدن تدعو ابناء الجنوب اإلحتشاد الى عدن  حركة

 نوفمبر..نص البٌان 30إلحٌاء فعالٌة 



 أٌها األحرار فً كل مدن الجنوب

إن الوضع الذي تعٌشه عدن الٌوم من انفالت أمنى ونهب للممتلكات وبسط على األراضً، 

وسطو على المعالم األثرٌة والتارٌخٌة، وفً خضم هذا الوضع االستثنائً المعمد؛ فإن شعبنا 

طرد االحتالل السعودي اإلماراتً ما زال ٌمتلن التصمٌم على بلوغ اهدافه والمتمثلة فً 

 .وتحمٌك السٌادة واالستمالل، رؼم كل الصعوبات والمهر الممنهج إلرادته

وان ما ٌجري طبخه فً دول إللٌمٌة وعواصم عربٌة بخصوص الجنوب لٌس من مصلحة 

 .شعبنا الثائر، وهدفه األول احتالل الجنوب ونهب ثرواته

 :أٌها الجنوبٌون األحرار

ولؾ السعودي اإلماراتً ٌمتصر على مجرد رؼبته ببسط نفوذ ، بل ٌهدؾ للسٌطرة لم ٌعد الم

 .على جمٌع المدن الجنوبٌة وتمسٌم البالد ونهب الثروة

إننا فً حركة أحرار عدن ندعو أبناء الجنوب إلى وحدة الصؾ وتعزٌز الموالؾ، لطرد المحتل 

خالت الخارجٌة التً تمس أمن الجدٌد، واالنضمام إلى األحرار لمواجهته ووضع حد للتد

 .الجنوب واستمراره

 :ٌا ابناء الجنوب العظٌم

إن حركة أحرار عدن تدعو أبناء عدن بشكل خاص والجنوب بشكل عام لمواجهة المستعمر 

 .الجدٌد، فالمحتل سٌرحل الٌوم أو ؼداً ما دام فً عدن رجال ٌحملون همَّ الوطن

 لأٌها الثوار فً كل شبر من جنوبنا المحت

لمد بدأ النزال، وها هً الهبة التً ستمودها حركة أحرار عدن بدأت تتجلى، وسٌصل صداها 

 .إلى كل مناطك الجنوب المحتل، حتى تحرٌر األرض واسترداد الحك

 أٌها األحرار

إن معركتنا مع االحتالل هً معركة وجود، فإما نكون أو ال نكون، وال مجال للتسوٌات التً 

 .مإتمر جدة والرٌاض ٌسولها النخاسون فً

 :ٌا شعب جنوبنا األحرار

تدعوكم حركة أحرار عدن إلى التصعٌد الثوري والخروج بتظاهرات ملٌونٌة، لننتمل بعدها إلى 

العمل الثوري الشامل، لتعطٌل كل المصالح الحٌوٌة لالحتالل، الذي ٌنهب ثروات الجنوب، 

بدء بتؤسٌس السلطات الشعبٌة فً كل واٌماؾ العبث الحاصل فً عدن والمحافظات األخرى وال

 .منطمة للحفاظ على األمن والممتلكات

 عاش الجنوب حراً 

 الموت والعار لالحتالل وأذنابه

 حركة أحرار عدن

 9002نوفمبر  91االثنٌن 
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لال لائد اللواء الثالث دعم واسناد العمٌد نبٌل المشوشً ان على الشرعٌة وحزب اإلصالح 

بنود اتفاق الرٌاض الذي ٌتضمن اإلنسحاب من شبوة وأبٌن وترن االسالٌب التً  تنفٌذ كامل

 من شؤنها تعطٌل اإلتفاق .

على رأس  جاء ذلن فً كلمة لجنودة بعد ان وصل الٌوم الى منطمة الشٌخ سالم بمحافظة ابٌن 

اتفاق ان هنان من ٌرٌد تعطٌل اتفاق وعرللة  لوة كبٌرة للواء الثالث دعم واسناد مإكداً 

 الرٌاض بتحركاته العسكرٌة .

ما جاء فً اتفاق الرٌاض وولع   وأضاؾ خالل كلمة امام المرابطٌن فً الجبهة بؤن الكل مع

عكس   علٌه ونص االتفاق نص على انسحاب الموات من شبوة وابٌن اال اننا نرى ان 

 بحٌث التزال تلن الموات تحشد الى ابٌن وشبوة.  ذلن

ونحن مع الرئٌس عبدربه منصور هادي   اول من طبك بنود االتفاق وتابع المشوشً :نحن

 ولكن تجار الحروب الٌردوا السالم فً الوطن .  فً تثبٌت االمن واالمان

ولال المشوشً :نحن ما تخاذلنا ونحن حماة للوطن ولهذا الشعب االبً ونحن مع مخرجات 

ؾ الذي نجحوا فً ولؾ نزٌؾ الدم الحوار وتطبٌمها بنٌة صادلة ونحن الى جانب لوات التحال

 ضد تجار الحروب .  ونرٌدهم ان ٌكونوا عصا لوٌة   بٌن االخوة 

 واختتم المشوشً: لن نمبل بؤي ؼازي ٌؤتً الى ارضنا ما دام فٌنا دماء تسٌل فً عرولنا.

 

 

 

المشوشً: لن نسمح ألي لوة ان تعود الى عدن وعلى لوات 

 حسب إتفاق الرٌاض الشرعٌة اإلنسحاب من شبوة وأبٌن
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ً مإتمر صحفً عن وثائك هامة كشفت دائرة التوجٌه المعنوي التابعة للحوثٌٌن فً صنعاء الٌوم الثالثاء ف

عام ” ابراهٌم الحمدي“تإكد تورط السعودٌة والرئٌس الهالن علً عبدهللا صالح فً اؼتٌال الرئٌس الشهٌد 

 . م0211

ولالت دائرة التوجٌه ان التخطٌط الؼتٌال الرئٌس الحمدي تم من لبل السلطات السعودٌة بسبب الخالفات التً 

فض الحمدي الهٌمنة السعودٌة على الٌمن واستخدمت فً التنفٌذ سفٌرها لدى دارت بٌن الدولتٌن انذان ور

 .وعلً عبدهللا صالح واحمد الؽشمً الذي تولى الرئاسة بعد اؼتٌال الحمدي” صالح الهدٌان”الٌمن

كرجلها األول فً الٌمن لتمرٌر ” احمد الؽشمً“المإتمر الصحفً اكد ان السعودٌة عٌنت بعد اؼتٌال الحمدي 

وعها الذي كان من ضمنه حرب بٌن الشمال والجنوب وبعد ممتل الؽشمً عٌنت علً عبدهللا صالح مشر

 . استطاعت حماٌته من المشائخ عبر المال

 : الدور السعودي فً اإلنمالب الدموي وإؼتٌال الرئٌس الحمدي بما ٌلً ولال المإتمر ان

 .األموال واإلمتٌازات األخرىإستمطاب لٌادات عسكرٌة وأمنٌة ومدنٌة ٌمنٌة من خالل  -1

إستخدام األدوات العمٌلة فً تنفٌذ مخطط اإلؼتٌال وتحت إشراؾ مباشر من الملحك العسكري السعودي  -2

 .بصنعاء

شراء صمت المٌادات العسكرٌة واألمنٌة الؽٌر مشاركة بشكل مباشر فً اإلنمالب الدموي وذلن لضمان  -3

 .مولؾ لد ٌإدي إلى إفشال خطة اإلنمالبعدم لٌامها بؤي خطوة أو إتخاذها أي 

 .الترتٌب لعملٌة التنفٌذ مع لٌادات ٌمنٌة -4

 .الحضور المباشر والمشاركة الفعلٌة فً التنفٌذ وإدارة ما ٌشبه ؼرفة عملٌات لبل وأثناء وبعد الجرٌمة -5

 .مٌمهوضع عدة سٌنارٌوهات لتنفٌذ الجرٌمة وبما ٌضمن تصفٌة الرئٌس إبراهٌم الحمدي وش -6

 .إتخاذ لرار إؼتٌال الرئٌس إبراهٌم الحمدي -7

السعودٌة وصالح لتلو الرئٌس الحمدي..وثائك رسمٌة 

 ٌنشرها التوجٌه المعنوي بصنعاء



اإلشراؾ المباشر والمشاركة الفعلٌة فً عملٌة إؼتٌال الرئٌس إبراهٌم الحمدي وكذلن إؼتٌال شمٌمه لائد  -8

 .لوات العمالمة الممدم عبدهللا الحمدي وكذلن إعتمال وإخفاء الرائد علً لناؾ زهرة ومسإولٌن آخرٌن

 .اردة من سعودٌٌن تولت إدارة ملؾ اإلنمالب الدموي واإلشراؾ على تنفٌذهاألسماء الو -9

أبرز الضالعٌن من المٌادات السعودٌة علً بن مسلم مسإول الملؾ الٌمنً فً الدٌوان الملكً بدرجة  -10

 .مستشار

 .الدور األبرز كان للملحك العسكري السعودي بصنعاء صالح الهدٌان برتبة عمٌد -11

الت بٌن الهدٌان وبن مسلم تشٌر الى أن األخٌر ٌشرؾ على الملؾ الٌمنً فً المصر الملكً االتصا -12

ومرتبط باألمٌر سلطان بن عبدالعزٌز فٌما الهدٌان ٌتلمى التعلٌمات وٌبعث بالممترحات إللرارها والمصادلة 

 .علٌها

بعة .. األول الملحك عدد الذٌن حضروا لحظة تصفٌة وإؼتٌال الرئٌس الحمدي من السعودٌٌن أر -13

العسكري صالح الهدٌان وثالثة من عناصر اإلستخبارات السعودٌة كانوا لد وصلوا الى مطار صنعاء لٌلة 

م وؼادروا صنعاء بعد إرتكاب الجرٌمة فوراً 0211أكتوبر  00إرتكاب الجرٌمة أي مساء ٌوم األثنٌن الموافك 

 .م0211أكتوبر 00أي عصر ٌوم الثلثاء الموافك 

 .صالح الهدٌان أشرؾ بنفسه على إؼتٌال الرئٌس الحمدي من خالل الحضور الفعلً فً مسرح الجرٌمة -14

حضور الملحك العسكري السعودي صالح الهدٌان فً مسرح الجرٌمة حوالً الساعة الثانٌة عشر ظهراً  -15

ملٌة اإلؼتٌال حتى وظل فً نفس المكان حتى وصول الرئٌس إبراهٌم الحمدي وكان حاضراً أثناء تنفٌذ ع

 .خروجه متنكراً من مسرح الجرٌمة بعد إرتكابها ما بٌن الثالثة والنصؾ والرابعة والنصؾ عصراً 

 .محاولة إهانة الرئٌس الحمدي واإلنتماص من مكانته -16

 .محاولة اإلعتداء على الرئٌس الحمدي -17

موال وشراء ذمم المادة والمسإولٌن الدور السعودي أمتد الى ما بعد إرتكاب الجرٌمة كتوزٌع األ -18

والمشائخ وكذلن التحكم بالمرار الٌمنً وإخفاء تفاصٌل الجرٌمة ومحاولة تشوٌة صورة الرئٌس الحمدي 

وتارٌخه وإنجازاته ، وٌمكن مالحظة ذلن من خالل اإلصرار على تصعٌد أحد الضالعٌن الرئٌسٌٌن فً لتل 

 .ة بمٌة المتلةالرئٌس الحمدي الى سدة الحكم وذلن لحماٌ

رابعاً : تولى تنفٌذ اإلنمالب الدموي وإؼتٌال الرئٌس إبراهٌم الحمدي وشمٌمه وكذلن لادة عسكرٌٌن آخرٌن 

 .بؤوامر سعودٌة لٌادات عسكرٌة ٌمنٌة

سالم “وٌعد الحمدي الرئٌس الٌمنً الذي اسجمت لٌادت مع لٌادات الجنوب وشكل مع الررئٌس الجنوبً 

ٌهدؾ لوحدة حمٌمٌة حٌث اكد المإتمر انه أثناء البحث حصلو على معلومات تتعلك  محور لوة” ربٌع علً

بخطة الحمدي وسالمٌن للوحدة ودمج الموات المسلحة وباب المندب وتعرفنا على المزٌد من تفاصٌل الصراع 

رات األجنبٌة فً مع العدو اإلسرائٌلً فً تلن الفترة وكل ذلن ٌجعلنا ال نستبعد أبداً وجود دور ألجهزة المخاب

 .م0211أكتوبر 00اإلنمالب الدموي الذي شهدته صنعاء 
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وصلت فً الساعة الواحدة من فجر الٌوم جثتٌن الثٌوبٌٌن اطلك علٌهم مجهولون 

 . الرصاص وتم إحضار الجثتٌن من لبل األمن من مدٌرٌة رأس العارة المضاربة

ابن خلدون بالحوطة لحج لال ضابط وفً تصرٌح لمصدر امنً مسإول بمستشفى 

البحث المناوب بالمستشفى : تم وصول الجثتٌن فً الساعة الواحدة بعد منتصؾ 

 . لٌل أمس برفمة رجال األمن

وبحسب تمرٌر مستشفى المضاربة ورأس العارة كشؾ أن االفرٌمٌٌن تعرضا 

ت فً إلطالق الرصاص حٌث كانت إصابة االول بطلك رصاص بالبطن والثانٌة كان

الرأس واآلخر أصٌب بطلك رصاص فً الرلبة أسفل األذن الٌسرى وخرجت 

الطلمة من أسفل األذن الٌمنى والطلمة الثانٌة كانت تحت العٌن أدت إلى تهشم 

 . الجمجمة

ولم تعرؾ بعد أسباب ودوافع هذا الحادث الذي ٌؤتً فً طار سلسلة الحوادث الذي 

رن األفرٌمً ضمن موجة الهجرة الجماعٌة ٌتعرض لها األفارلة المادمٌن من الم

 . الذي تمدر بآالؾ األفارلة نحو المحافظات المحررة للتوجه إلى شمال البالد

وٌسود تدفك الكثٌر من األفارلة الؽموض وتخفً رحلتهم الكثٌر من األسرار الذي 

أثارت تساإل الجمٌع عن الؽرض من لدوم هذه اإلعداد الكبٌرة وبشكل ٌومً فً 

الهجرة المنظمة من لبل تجار الحروب والمهربٌن لنمل هإالء األفارلة من  إطار

 مناطك الفمر إلى مناطك الحرب

 

مستشفى بلحج ٌستمبل جثتٌن لمهاجرٌن افارلة لتلتهم 

 عناصر مجهولة
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قال األكادٌمً ًالثاحث السٍاسً الجنٌتً الذكتٌر حسٍه لقٌر ان 

 اتتشاس الشزعٍح فً تنفٍذ اتفاق الزٌاض دعٌج للفٌضى ً الخزاب

تشاس الذي تمارسو الحكٌمح اإلت“ًكتة فً تغزٌذج على تٌٌتز 

الٍمنٍح فً تنفٍذ تنٌد إتفاق الزٌاض لٍس إال دعٌج للفٌضى ً 

 .الخزاب التً أجادخ لعثيا

له ٌتم السماح ليذه الحكٌمح اللعة تالنار فً ظزًف “ًشذد 

 .”إقلٍمٍح ً محلٍح غارقح فً التٌتزاخ

اق فلتذكز الحكٌمح الٍمنٍح أن الذي أجثزىا على تٌقٍع إتف“ًاختتم 

 .”الزٌاض سٍجثزىا على تنفٍذ تنٌده

 

 

 

سٌاسً جنوبً: ابتزاز الشرعٌة فً تنفٌذ اتفاق الرٌاض 

 دعوة للفوضى و الخراب
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رفعت المٌادة المحلٌة للمجلس االنتمالً الجنوبً فً مدٌرٌة المعال، 

صباح الٌوم الثالثاء، علم الجنوب بالمدٌرٌة، على سارٌة ساحة التحرٌر 

 .واالستمالل بالمدٌرٌة

، الدكتور علً وأوضح رئٌس المٌادة المحلٌة للمجلس االنتمالً فً المعال

عوض، أن هذه الخطوة تتزامن مع احتفاالت شعبنا الجنوبً بعٌد 

 .من نوفمبر 30االستمالل الوطنً الـ 

وكشؾ عن حملة لرفع علم الجنوب فً شوارع المعال ، باعتباره رمزا 

لدم الكثٌر من التضحٌات لرفع هذا “خاصة لدى أبناء الجنوب، لائال: 

 .”العلم

 

 

 

 

 اإلنتمالً ٌرفع علم الجنوب عى سارٌة ساحة التحرٌر بالمعال
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نمطة أمنٌة تابعة للمنطمة العسكررٌة الرابعة المبض على اركان حرب محور  المت

دفاع جوي العمٌد اركن عبدالعزٌز المجٌدي اثناء توجهه الى  010تعز لائد اللواء 

 .العاصمة عدن

ولالت مصادر عسكرٌة ان نمطة عسكرٌة فً مصنع الحدٌد بمحافظة لحج الت 

حزب اإلصالح اثناء محاولته الدخول الى المبض عى المجٌدي الموالً للشرعٌة و

 . محالظة

ووجهت المنطمة العسكرٌة الرابعة جمٌع النماط العسكرٌة واألمنٌة بعدم السماح 

ألي لووة عسكرٌة او لٌادات دخول العاصمة عدن حتى ٌتم ح اإلشكاالت التً 

 .الزالت تعصؾ باتفاق الرٌاض

وثٌمة تحمل تعمٌما عاجال من وتداول ناشطون على شبكات التواصل االجتماعً 

 .لٌادة المنطمة العسكرٌة الرابعة بعدن ، تدعو الى رفع درجة االستعداد المتالً

وبحسب الوثٌمة الصادرة الٌوم والتً حصلت عدن تاٌم على نسخة منها فإن 

التعمٌم ٌدعو اٌضا الى منع اي لوات عسكرٌة تحت اي مسمى الى محافظات عدن 

 . وأبٌن ولحج والضالع

واضافت انه ٌمنع دخول اي لوات عسكرٌة حتى ٌتم تسوٌة اتفاق الرٌاض او 

 . بموجب توجٌهات مباشرة من الرئٌس هادي

وجاءت هذه التوجٌهات بعد ساعات من وصول تعزٌزات عسكرٌة كبٌرة الى شبوة 

لادمة من محافظة مؤرب الٌمنٌة بشكل ٌنافً كلٌا بنود اتفاق الرٌاض الذي ٌنص 

افة الموات العسكرٌة من محافظات عدن وأبٌن وشبوة والتً لدمت على خروج ك

 . مإخرا من محافظات اخرى

فً لوات الشرعٌة لبل دخوله عدن  المبض على لٌادي

 والمنطمة الرابعة تدعو لرفع الجاهزٌة المتالٌة
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الناشط والكاتب السٌاسً الجنوبً إٌاد الشعٌبً ان ماٌحدث فً  لال

محافظة شبوة من إخترالات إخوانٌة وتحشٌدات عسكرٌة تتم فٌها من 

 .خارجها ٌهدد اتفاق الرٌاض وٌمترب من نسفه

صمت السعودٌة “واكد الشعٌبً فً منشور على فٌسبون لائالً : 

والتحالؾ العربً على الخرولات الفاضحة التً ٌمارسها تنظٌم اإلصالح 

اإلرهابً فً الحكومة الشرعٌة، وتعزٌز احتالل مدٌنة شبوة عسكرٌا. 

 .”ٌجعلنا نعٌد التفكٌر جلٌا بحمٌمة النواٌا خلؾ اتفاق الرٌاض

دٌنا لادة مطلعٌن على تفاصٌل أكبر. لكن ما ٌحصل صحٌح ل“واضاؾ : 

 .”لن ٌحمد عمباه

ٌذكر ان عملٌات التحشٌد العسكري المادم من مؤرب صوب شبوة منذ ٌوم 

أمس ٌهدد بنسؾ اتفاق الرٌاض فً حال استمر التحالؾ العربً بمٌادة 

 . السعودٌة بالصمت عنه وتجاهله فً ظل توترات أمنٌة فً أبٌن

الشعٌبً: ماٌحدث فً شبوة من اخترالات إخوانٌة ستكون 

 عوالبه وخٌمة إلتفاق الرٌاض
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داول ناشطون على منصات التواصل االجتماعً مساء اإلثنٌن صورا مإثرة ت

لمتماعدٌن عسكرٌٌن جنوبٌٌن وهم ٌفترشون األرض وٌلتحفون السماء فً ساحة 

 . أمام منطمة معاشٌك ممر الحكومة الٌمنٌة بعدن

ومنذ لٌلة امس اعتصم عدد من المتماعدٌن العسكرٌٌن امام منطمة معاشٌك 

طار التصعٌد الذي دعت إلٌه الهٌئة العسكرٌة العلٌا للجٌش واألمن الرئاسٌة فً إ

الجنوبً، للمطالبة بسرعة صرؾ المرتبات ومعالجة لضاٌا المبعدٌن والمسرحٌن 

والمتماعدٌن الجنوبٌٌن لسرا الذٌن تعرضوا للظلم والتهمٌش منذ ؼزو الجنوب 

 م0220عمب الوحدة المشإومة فً العام 

عدد من هإالء المتماعدٌن برئٌس الحكومة معٌن عبدالملن  وصباح األثنٌن التمى

الذي وعدهم بصرؾ كافة المرتبات المتؤخرة للعسكرٌٌن واألمنٌٌن ، اما بشؤن 

حموق المسرحٌن والمبعدٌن لسرا من وظائفهم فمد طالب معٌن بمنح الحكومة 

 . ولت كاؾ لتنفٌذ مطالبهم المشروعة

معتصمٌن لم ٌفارلوا ساحة االعتصام التً تمع ورؼم تلن الوعود اال ان عدد من ال

فً اول حاجز امنً لرب منطمة معاشٌك من جهة منطمة صٌرة ، واصروا على 

مواصلة اعتصامهم حتى ٌتم تنفٌذ كافة مطالبهم المشروعة كون الحكومة ال تفً 

 .بوعودها التً تمنحها للمطالبٌن بحمولهم فً كل مرة

 

 صور مإلمة للمتماعدٌن عسكرٌٌن من أمام لصر المعاشبك بعدن
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جمات المتكررة التً استهدفت معسكرات ومخازن تبنى الحوثٌٌن اله

اسلحة تابعة للتحالؾ العربً فً مدٌرٌة المخاء ؼرب محافظة تعز 

 .واسفرت عن انفجارات هائلة استمرت ٌومٌن على التوالً

وظهر الناطك باسم لوات الحوثٌٌن فً بٌان له على شاشات المنوات 

ؾ جراءها مإكدا ان العملٌة التابعة لهم كاشفاً عن العملٌة وخساائر التحال

طائرة مسٌرة فً عملٌة اسماها وان  90صوارٌخ بالستٌة و 2تمت ب

عدتم عدنا معتبرها ردا على الؽارات المستمرة للتحالؾ على الٌمن بشكل 

 .عام

وكانت الموات المشتركة لد اعلنت فً ولت سابك تعرضها لمصؾ 

البعض  صاروخً حوثً حسث تم التصدي لبعض الصوارٌخ واصابت

 . اآلخر اهدافها

لتٌل  300واكد الناطك باسم لوات الحوثٌٌن ان خسائر التحالؾ اكثر من 

 مخاازن اسلحة 5وجرٌح بٌنهم سعودٌٌن واماراتٌٌن وسودانٌٌن وانفجار 

. 

 

استهداؾ الموات المشتركة فً المخاء الحوثٌٌن ٌتبنون عملٌة 

 وٌكشفون خسائر التحالؾ فً العملٌة
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هاجم رئٌس المحلس االنتمالً فً محافظة لحج، رمزي الشعٌبً، أحزاب 

 .حضرموت الستمرار سٌطرتها علٌها فً حكومة هادي متهمها بتمسٌم

وأوضح الشعٌبً أن الهدؾ من مشروع تمسٌم حضرموت من لبل جهات 

حزبٌة فً الحكومة فً إشارة إلى حزب اإلصالح هو أن تبمى تحت 

السٌطرة الشمالٌة بحسب تعبٌره ، واستمرار مسلسل النهب لممدراتها 

 .وثرواتها

لحزب اإلصالح من أجل  وٌرى مرالبون أن السعودٌة تمدم كل الدعم

تمسٌم حضرموت إلى محافظتٌن، لٌضمن بماء سٌطرته على منطمة 

الوادي الؽنٌة بالنفط والتً تسٌطر علٌها الموات العسكرٌة الموالٌة 

 .للحكومة

 

 

 

لٌادي فً اإلنتمالً ٌهاجم حزب اإلصالح وٌتهمه بتمسٌم 

 حضرموت
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 99أعادت ملٌشٌات اإلصالح التً تختبئ فً ستار الشرعٌة ممترح لدٌم جرى منالشته لبل 

تمسٌم حضرموت إلى محافظتٌن فً خطوة تستهدؾ ضمان موطئ لدم فً عاماً ٌرتبط ب

الجنوب مع بدء تنفٌذ اتفاق الرٌاض الذي ٌنص على انسحاب ملٌشٌات اإلصالح من وادي 

 .حضرموت وشبوة وأبٌن، ما ٌعنً أن اإلصالح لن ٌكون له أي وجود مستمبلً فً الجنوب

حالً ٌرجع إلى فشل أدوات لطر فً إفشال وٌرى مرالبون أن إثارة هذا المطلب فً الولت ال

اتفاق الرٌاض، ما دفعها للبحث عن اتخاذ لرارات سٌاسٌة من لبل الشرعٌة بتشكٌلتها الحالٌة 

لبل إدخال تعدٌالت جذرٌة علٌها تنهً هٌمنة اإلصالح علٌها، وبالتالً فإن إخوان الٌمن 

ً تفعٌل مخطط إفشال عملوا على إعادة مخطط تمسٌم حضرموت للواجهة بعد فشلهم ف

 .االتفاق

وٌعد وكٌل محافظة حضرموت لشإون الوادي عصام الكثٌري من أهم أدوات مخطط اإلخوان 

لتمسٌم حضرموت، وأن تلن المساعً تهدؾ العتماد محافظة وادي وصحراء حضرموت 

وتعٌٌن وكٌل حضرموت لشإون الوادي عصام الكثٌري محافظا لها، والذي زار السعودٌة 

ماءات رسمٌة بالرئٌس الٌمنً المإلت عبدربه منصور هادي ونائبه اإلرهابً علً وعمد ل

 .محسن األحمر بشؤن ذلن

وٌرى مرالبون أن النائب اإلرهابً ومستشار الرئٌس دمحم الٌدومً رئٌس حزب اإلصالح 

ومدٌر مكتب هادي عبدهللا العلٌمً ووكٌل أول حضرموت الساحل عمرو بن حبرٌش ، هم من 

لتحرن نحو تلن المإامرة فً الولت الحالً، وأنهم ٌسعون لجعل تلن المإامرة ضمن لادوا ا

 .ملحك تنفٌذي التفاق الرٌاض

 بعد إتفاق الرٌاض..#اإلصالح ٌبحث عن موطئ لدم فً #الجنوب



وتسعى ملٌشٌات اإلصالح من خالل عناصرها اإلرهابٌة المتمثلة بالمنطمة العسكرٌة األولى 

هم، التً تحتل الوادي عسكرٌا لفصل وادي حضرموت كمحافظة مستملة تكون خاضعة لسٌطرت

 .وذلن بعد أن أدركت أنها ؼٌر لادرة على تنفٌذ مخططاتها بالوضع المائم للمحافظة

حضارم باب الٌمن والحصبة وحمٌد وعلً “ومن جانبه لال الشاعر عبدهللا الجعٌدي، إن 

محسن األحمر ٌرمون بآخر ورلة لهم وهً محاولة تمسٌم محافظة حضرموت إلى محافظتٌن 

 .”مصالحهم ومصالح أسٌادهم هنان. فخابوا وخابت كل مساعٌهموذلن بهدؾ المحافظة على 

، تعبًٌرا عن رفض أبناء المحافظة ”حضرموت ترفض التمسٌم“وكان ناشطون أطلموا هاشتاج 

لتمسٌم حضرموت إلى محافظتٌن، وتؤكًٌدا على أن الحضارم لن ٌنصاعوا إلى المشارٌع 

 .اإلخوانٌة المستهلكة لتشتٌت المجتمع الحضرمً

ال الناشط السٌاسً نافع بن كلٌب، الٌوم، إن عناصر حزب اإلصالح اإلخوانً فً وادي ول

حضرموت هم من طالبوا بتمسٌم حضرموت، مشًٌرا إلى أن تلن المطالب تؤتً لعرللة اتفاق 

 .الرٌاض

ولال الكاتب الصحفً أسامة بن فائض، إن حضرموت لن تنصاع خلؾ المشارٌع اإلخوانٌة 

ها جؽرافًٌا للنٌل من المشروع الجنوبً، لتتمكن لوى النفوذ واالحتالل التً تهدؾ لتشطٌر

الشمالً من السٌطرة على ثرواتها. والمإسؾ أن أطراؾ محسوبة على حضرموت تسعى إلى 

 .”التمسٌم حفاًظا على مشارٌعهم المشبوهة ونفوذهم المنتهً
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حالؾ شن لبل للٌل ؼارتٌن جوٌتٌن لال مصدر فً لوات العمالمة ان طٌران الت

على تجمعات لموات جنوبٌة فً الفازة بمدٌرٌة التحٌتا فً الحدٌدة حولت عشرات 

 .الجنود الى اشالء ولم ٌتم التعرؾ على اسماءهم

واكد المصدر ان الؽارتٌن استهدفتا الموات الجنوبٌة بشكل خاطئ واودت بحٌاة 

اسع إلستهداؾ المتكرر للموات العشرات من الجنود وسط استنكار جنوبً و

الجنوبٌة فً محاولة لتصفٌتهم واتاحة الفرصة لموات طارق صالح للسٌطرة على 

 .مناطك الساحل الؽربً دون منازع

وفً الساعات المتؤخرة من مساء امس األحد شهدت مدٌنة المخاء انفجارات 

معسكرر  كبٌرة نتٌجة استهداؾ مخازن اسلحة للواء الثالث عمالمة الوالع فً

 .المحجر دون بمصؾ جوي مجهول المصدر لد ٌكون التحالؾ منفذ الهحوم

وافاد شهود عٌان ان ولت اإلنفجارات كانت طائرات التحالؾ تحلك فً سماء 

المنطمة فً اشارة لالستهداؾ الطٌران مخازن المعسكر التً تعود للمٌادي 

 .”عبدالرحمن اللحجً“الجنوبً 

استهداؾ موالع العمالمة فً الساحل الؽربً بٌنما  وتكررت فً اآلونة األخٌرة

ٌتجنب اإلستهداؾ لوات طارق حٌث تشٌر الى مخطط خطٌر ٌستهدؾ الموات 

الجنوبٌة فً الساحل تمهٌداً لتؽٌرات المرتمبة التً تمودها السعودٌة فً الساحل 

 .الؽربً

ء فً ؼارات للتحالؾ تحول جنود من العمالمة الى اشال… عاجل

 الفازة بالحدٌدة
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بتمدٌم سٌرهم الذاتٌة طمعاً سارع عشاق المناصب ومنتحلً المضٌة الجنوبٌة والوطنٌة 

 ً  .للحصول على مناصب ودرجات وظٌفٌة فً الحكومة التً سٌتم تشكٌلها لرٌبا

وسخر ناشطٌن وصحفٌٌن جنوبٌٌن من مسارعة مئات األشخاص لتمدٌم سٌرهم الذاتٌة لجهات 

مختلفة وتلمٌهم وعود بمناصب واخرٌن بدرجات وظٌفٌة بٌنما كانوا سابماً ٌلبسون لمٌس 

 .ٌة الجنوبٌة ومظلومٌتهاالمض

شًء ممزز ما اراه من إسهال فً نشر  ساخراً من ذلن:” صالح بن لؽبر“ولال الصحفً 

 وارسال السٌر الذاتٌة هذه االٌام

 ..بعضها من أناس كنت اظنهم أكبر بكثٌر مما ظهروا علٌه الهثٌن بشكل مخز

 ترفعوا باهلل علٌكم

 الٌجتمعان فً للب واحدطلب المناصب والنضال على الهدؾ والمبدء 

 اللهم جنبنا

” توٌتر“بٌنما ؼرد الصحفً فتحً بن لزرق عبر حسابه الرسمً بمولع التدوٌنات المصٌرة 

ملؾ وسٌرة ذاتٌة لنشطاء ولٌادات حراكٌة واخرى من االنتمالً وثالثة مستملة  998لائاً : 

 .ة الٌمنٌة المادمةتسلمتها جهات مختلفة ألجل تمدٌمها لنٌل مناصب فً تشكٌلة الحكوم

٪ من هإالء كانوا إلى لبل شهر ٌعدون انصارهم ان العودة للحكومة إلى عدن 20واضاؾ، 

 .وان االنفصال لاب لوسٌن او ادنى

 

 

سخرٌة واسعة من تمدٌم مئات النشطاء والمٌادات سٌرهم الذاتٌة 

 للحصول على مناصب فً الحكومة المادمة
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” الجٌش الوطنً“طالب العمٌد فً الجٌش السعودي حسٌن الشهري بحل 

لدفاع الحالً الفرٌك المحسوب على الشرعٌة الٌمنٌة بالكامل، ابتداء من وزٌر ا

 .الركن دمحم علً الممدشً

ولال الضابط السعودي، خالل كلمة ألماها فً ندوة للجمعٌة السعودٌة للعلوم 

السٌاسٌة فً جامعة الملن سعود فً الرٌاض، حول توصٌات وحلول الملؾ 

الٌمنً، إن الموات الحالٌة ؼٌر فاعلة، مستدال بتصرٌح وزٌر الدفاع الممدشً، أن 

 .من أفراد الجٌش فً المنازل % 10

وشملت مطالب العمٌد الشهري حل الحكومة الٌمنٌة بكامل عناصرها فً الداخل 

والخارج، وتشكٌل حكومة وطنٌة وفما التفاق الرٌاض وٌكون أعضاإها مستملٌن 

 .وال ٌنتمون ألحزاب

نفوذ حزب اإلصالح فً الجٌش الوطنً والحكومة “وطالب أٌضا بالحد مما سماه 

، مشٌراً إلى أن من سٌستعٌد مناطك الهضبة من ”حتواء حزب المإتمر الشعبًوا

لبضة ملٌشٌا الحوثً هم جٌران السعودٌة من أتباع المذهب الزٌدي، حد 

وٌاتً ذلن بعد ظهور رؼبة سعودٌة إلستخدام المجلس اإلنتمالً الجنوبً .لوله

له الثمل  لتمرٌر مشروعها فً الٌمن حٌث رفعت من مكانة المجلس واصبح

والحجم لٌس كمكون جنوبً ولكن كامتالكه لوة عسكرٌة للها المدرة على التحرن 

 .مٌدانٌاً لخدمة المشروع السعودي فً الجنوب

وتملٌص نفوذ ” الجٌش الوطنً والحكومة“مطالبة #سعودٌة بحل 

 اإلخوان
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هاجمت حراسة لصر معاشٌك بالعاصمة عدن والمنتمٌن للحزام األمنً 

 طالبوا بصرؾ المرتبات واطلمت علٌهم النار .  محتجون

التابع لموات الحزام  90وهم من افراد معسكر   ان حراسة المبنىولال محتجون 

حٌث ٌطالبون من رئٌس   االمنً اطلموا النار علٌهم عند الترابهم من بوابة المصر

الحكومة صرؾ المرتبات وتنفٌذ توجٌهات رئٌس الجمهورٌة فً صرؾ مستحمات 

 المبعدٌن لسرا.

ك منذ ٌومٌن للمطالبة بصرؾ وٌواصل محتجون اعتصامهم المفتوح امام معاشٌ

 المرتبات وتنفٌذ اول بنود اتفالٌة الرٌاض .

ولامت الحكومة الٌمنٌة االسبوع الماضً بصرؾ مرتب شهر اؼسطس للموات 

المسلحة فٌما تبمى هنان راتب شهري سبتمبر واكتوبر لم ٌتم صرفها وهو ما 

العسكرٌون جعلهم ٌخرجون للمطالبة بها فً ظل ظروؾ معٌشٌة صعبة ٌعٌشها 

 جراء انمطاع المرتبات .

 

لى جنود لوات الحزام األمنً المرابطة فً المعاشٌك تطلك النار ع

 جنوبٌٌن طالبو بتسلٌم رواتبهم
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حسٌن لمور بن “شدد االكادٌمً والباحث السٌاسً الجنوبً الدكتور 

أنه ال ٌمكن لمن أكلوا أموال الٌتامى و األرامل والثكالى أن ٌكون ” عٌدان

 .لهم مولع فً جنوب الؽد

  

دنسوا أٌدٌهم  ولال بن عٌدان فً تؽرٌدة له على توٌتر جاء نصها : من

بسرلة و نهب المال العام ال ٌمكن أن ٌؤمنوا على حراسة كوخ فكٌؾ ٌتم 

 .تركهم ٌعٌثوا فسادا فً حموق و مصالح شعب و وطن

  

 واختتم تؽرٌدته لائال : حسابهم لن ٌتؤخر، مإكد فً الدنٌا أو االخرة

 

 

 

 

 

 

 

سٌاسً جنوبً: من أكلوا أموال الٌتامى واالرامل ال مولع فً 

 جنوب الؽد



      

 

 

 

 

 

 

 

 

ار تمسٌم محافظة حضرموت التً ٌهٌئ الرئٌس لم ٌكن فً الحسبان ان تصل السعودٌة الى لر

صالح لجعلها اللٌما حسب مخرجات مااسموه الحوار الوطنً إلعبدربه منصور هادي وحزب ا

  .بصنعاء

تؽٌرت المعادلة بعد اتفاق الرٌاض الذي تحرص من خالله السعودٌة على تمسٌم محافظات 

لحة العامة لصالح السعودٌة نتمالً الجنوبً شرط ان تصب المصإلالجنوب بٌن الشرعٌة وا

نتمالً الحاكم لبضته على ساحل حضرموت ٌرفض تسلٌمه للشرعٌة إلمارات فالمجلس اإلوا

صالح المابض على وادي حضرموت ٌرى فً تسلٌم الوادي خٌانة لتضحٌاته طٌلة إلوحزب ا

 .االربع السنوات الماضٌة

رئٌس هادي على الموافمة اتخذت السعودٌة لرار تمسٌم المحافظة بٌن الطرفٌن واجبرت ال

 .رضاء الطرفٌن طالما انهما ٌتسابمان لخدمة المملكة كل بطرٌمتهإلسعٌا منها 

نتمالً بعد تعثر تنفٌذ الجانب إلوٌرجح ان تمسم بمٌة المحافظات الجنوبٌة بٌن الشرعٌة وا

ٌذ نتمالً على تنفإلتفاق الرٌاض حٌث الٌزال الخالؾ لائم بٌن الشرعٌة واإلمنً ألالعسكري وا

 . االتفاق

عتراض الجنوبً الكبٌر على لرار التمسٌم والتهجم على الرئٌس هادي واتهامه إلورؼم ا

بالخٌانة اال ان المرار سٌتم تنفٌذه حال اصرت السعودٌة على ذلن فالمصلحة السعودٌة 

 نتمالً اهم من البلد والمجتمعإلبالنسبة للشرعٌة وا

 

 

 

 لرار سعودي بتولٌع الرئٌس هادي…تمسٌم حضرموت
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فط بعدن، تنفٌذ ولفاتهم االحتجاجٌة للمطالبة باستعادة واصل موظفو شركة الن

 .منشؤة كالتكس لتموٌن البواخر بالولود

وصباح الٌوم االحد نفذ موظفو شركة النفط بعدن ولفة احتجاجٌة أمام محكمة 

 .االستئناؾ التجارٌة مطالبٌن بإلؽاء عمد تؤجٌر منشؤة كالتكس

كمة بالنظر فً المضٌة المرفوعة ورفع الموظفون المحتجون الفتات تطالب المح

من لبل شركة النفط بعدن ضد المستؤجر لمنشؤة كالتكس، مإكدٌن على ضرورة 

 .اصدار لرار ٌفسخ عمد التؤجٌر والؽاء التحكٌم الصادر مإخرا

وأكدوا أن المماطلة فً المضٌة لن ٌحٌدهم عن مواصلة التظاهر وإلامة الولفات 

 .نشؤة كالتكساالحتجاجٌة للمطالبة باستعادة م

ولفتوا إلى أن تصعٌدهم االحتجاجً سٌستمر حتى تحمٌك مطالبهم، مشٌرٌن فً 

 .الولت ذاته اعتزامهم التصعٌد من شكل االحتجاجات

 

 

 

 عدن..تواصل اإلحتجاجات المطالبة باستعادة منشاة كالتكس
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نظم جنود ومتماعدون عسكرٌون، ولفة احتجاجٌة، صباح الٌوم األحد، 

 .دنفً منطمة صٌرة بمدٌرٌة كرٌتر، التابعة للعاصمة ع

وطالب المحتجون، الجهات المعنٌة، بصرؾ مستحماتهم المالٌة من 

 .مرتبات وؼٌرها بعد انمطاع دام عدة شهور

وتتجاهل الشرعٌة مطالب الجنود خصوصاً الموات العسكرٌة الجنوبٌة 

حٌث رفض رئٌس الوزراء لماءهم امس السبت لمنالشة سبب عدم تسلٌم 

 رواتبهم ووضع حلول لها

 

 

 

 

 ولفة احتجاجٌة لجنود فً كرٌتر مطابٌن بتسلٌم رواتبهم
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ٌخٌم الصمت على السلطة المحلٌة بشبوة دون اكتراث بماوصلت الٌه منظمة الؽذاء العالمً من استهتار بحٌاة 

 .المواطنٌن و تمدٌم الؽذاء المنتهٌة صالحٌته كمساعدات انسانٌة لهم فً مدٌرٌة رضوم

تها جمعٌة محلٌة نٌابة ورفض ابناء جنوب محافظة شبوة استالم مساعدات انسانٌه منتهٌة الصالحٌة وزع

عن برنامج الؽذاء العالمً حٌث لال مواطنٌن من ابناء المدٌرٌة انهم أعادوا السالل الؽذائٌه والدلٌك المتحجر 

 .الممدمة من جمعٌة التكافل اإلنسانً، الشرٌن المنفذ لبرنامج الؽذاء العالمً

ي تسببت به حكومة الشرعٌة لتبث فٌهم ولم تحرن جرٌمة المنظمة التً استؽلت حاجة المجتمع والفمر الذ

وبئة معتبره عدم مباالة السلطات المحلٌة بالمجتمع وفرض الرلابة على المنظمات ألمراض والسموم واألا

 .فرصة لتمرٌر ؼذائها المنتهٌة صالحٌته حتى تتمكن من تمدٌم طلب جدٌد لالمم المتحدة لتزوٌدها بمالػ اخرى

حلٌة عن هذه الجرٌمة كافٌا لتكشؾ حمٌمتها وانها جزء من المإامرة على وٌعتبر الصمت المخزي للسلطة الم

ابناء الجنوب حٌث لم تصدر السلطة اي بٌانات تدٌن المنظمات وتطالب بمحاسبتها كما فعل الحوثٌٌن فً 

 .محافظات الشمال

منتهٌة الصالحٌة  وكان الحوثٌٌن لد منعوا فً ولت سابك مساعدات برنامج الؽذاء العالمً جراء توزٌعه مواد

 .حاولت المنظمة تمدٌمها للمواطنٌن

وٌإكد اجراء الحوثٌٌن الصحٌح حرصهم على صحة وحٌاة المجتمع فً مناطك سٌطرتهم بٌنما ٌإكد تجاهل 

 .وبئةألمراض واألمر عدم مباالتهم بالمجتمع وتسببهم فً الفمر واألسلطات شبوة لهاا ا

مات ..توزٌع فمراء شبوة بٌن صمت السلطة المحلٌة واستؽالل المنظ

 سالل منتهٌة الصالحٌة نموذجا
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وة استالم مساعدات انسانٌه منتهٌة الصالحٌة وزعتها جمعٌة رفض ابناء جنوب محافظة شب

 محلٌة نٌابة عن برنامج الؽذاء العالمً

ولال مواطنٌن من ابناء مدٌرٌة رضوم انهم أعادوا السالل الؽذائٌه الممدمة من جمعٌة التكافل 

 اإلنسانً، الشرٌن المنفذ لبرنامج الؽذاء العالمً جراء انتهاء صاحٌاتها

اطنٌٌن ان مكونات السالل الؽذائٌه منتهٌة الصالحٌة كما ان الدلٌك الموزع لد أصابه واكد المو

 .العفن، نتٌجة لسوء التخزٌن

مدٌري التوزٌع والصحة فً المدٌرٌة المعٌنان من لبل لوى الؽزو   واضاؾ المواطنٌن ان

لماطرة التً من محتوٌاتها مإكدا إن ا  واالحتالل صرحت بتوزٌع السالل دون فحصها والتاكد

 .وصلت بالمواد الؽذائٌة عادت أدراجها الى ممر جمعٌة التكافل اإلنسانً فً عتك

وفً ولت سابك شكى الحوثٌٌن من برنامج االؽذاء العالمً لتوزٌعه مواد منتهٌة الصالحٌة 

ودلٌك معفن جراء سوء التخزٌن ومنعوا توٌعها فً مناطك سٌطرتهم خوفاً من انعكاسه 

مواطنٌٌن اال ان الحكومة الشرعٌة شنت حمة تستهدؾ الحوثٌٌن حٌنها السلبً على ال

 .وتتهمهم بمنع تمدٌم المساعدات للمواطنٌٌن

وٌكشؾ ذلن الوضع المنحط الذي وصل الٌه مسإوي الشرعٌة لعدم اهتمامهم بالمجتمع فً 

ات مناطك سٌطرتهم ورتكهم لعبث المنظمات بعكس الحوثٌٌن الذٌن ٌمومون بتنظٌم المساعد

 .والحفاظ على صحة المواطنٌٌن فً مناطك سٌطرتهم

شبوة..مواطنٌٌن ٌرفضون مساعدات منتهٌة الصالحٌة ممدمة من 

 منظمة الؽذاء العالمً
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نفذت لوات النخبة الشبوانٌة عملٌة هجومٌة على معسكر االمن المركزي بمنطمة عٌن بامعبد 

الذي تتخذ منه عناصر اإلصالح مركز عملٌات عسكرٌة وإرهابٌة تجاه شعب الجنوب فً 

توسطة ولذائؾ اربٌجً الصاروخٌة ،وحمك الهجوم شبوه مستخدمٌن مختلؾ األسلحة الم

 . إصابات مإكدة فً صفوؾ تلن الملٌشٌات

 90ولالت مصادر فً النخبة أن لوات اإلصالح المكونة من لوات األمن الخاصة واللواء 

مجحدل تتخذ مولعا لها فً المنطمة لعلمٌات الرصد والمتابعة للنخبة الشبوانٌة والمجتمع 

 .اإلخوانً فً المحافظةالمعارض للتواجد 

وحسب المصادر فان الهجوم اسفر عن لتلى وجرحى فً صفوؾ عناصر الشرعٌة وحزب 

 اإلصالح المتمركزٌن فً المعسكر

 

 

 

 

عملٌة عسكرٌة للنخبة الشبوانٌة فً عٌن بامعبد تلحك خسائر فً 

 صفوؾ لوات الشرعٌة وحزب اإلصالح
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اثارت التسرٌبات الحكومٌة عن تولٌع الرئٌس عبدربه منصور هادي لبل لرار تمسٌم 

جنوبٌٌن المتطلعٌن الى جنوب واحد ؼضب ال” الوادي والساحل”حضرموت الى محافظتٌن

 .بعٌداً عن االتمسٌم الذي ٌخدم المشارٌع الخارجٌة

وأعلن المهندس محسن علً عمر باصرة نائب رئٌس مجلس النواب عن أول مولؾ حضرمً 

 .حكومً من مخطط تمسٌم حضرموت إلى محافظتٌن

رفض من ولال أن مشروع تمسٌم حضرموت الى محافظتٌن، مرفوض رفضا لاطعا ولد 

م وسنرفضه أٌضا الٌوم 0224مكونات حضرموت وشخصٌاتها وشرائحها المختلفة عام 

 .وؼدا

وأكد البرلمانً الحضرمً ان من ٌرٌد الخٌر لحضرموت ٌطرح ٌده مع أهلها النتزاع حموق 

 .م الى ٌومنا هذا0228م و0220م و0291حضرموت المنهوبه منذ عام 

الرئٌس هادي ولع لبل ٌومٌن لرار إعالن  وكانت مصادر حكومٌة وحضرمٌة أكدت ان

محافظة الوادي والصحراء وتعٌٌن وكٌل حضرموت لشإون الوادي عصام الكثٌري محافظا 

لها بعد أن نجح فً تمرٌر ملؾ اخوانً ملؽوم ٌزعم ان أبناء وادي حضرموت هم من ٌطالب 

ا للوالع واالجماع الرئٌس بإعالن مناطك الوادي والصحراء محافطة مستملة عن الساحل خالف

الحضرمً والرؼبات اإلخوانٌة التً تمؾ وراء المخطط لضمان استمرار مصالحهم النفطٌة 

 .بالوادي على حساب أبناء حضرموت

 

 وت ٌثٌر ؼضب ابناء الجنوبلرار رئاسً بتمسٌم حضرم


