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 م2019 \ 12 \ 20عشر  الخامسالعذد 

 أبرز األحذاث

اإلصالح ٌواصل إعتمال ابناء شبوة 

شل اتفاق مستؽالً صمت التحالؾ وف

 الرٌاض

لوة أمنٌة تعتمل مسإول فً 

وزارة الدفاع من البنن المركزي 

 بعدن

لٌادي جنوبً وبحراسه من أمن عدن 

طرٌك عام ومنزل مواطن فً ٌسبط على 

 دار سعد

مماومة الكوكبانً فً الساحل الؽربً 

تعتدي على مواطن وأسرته وتمتل 

 احدهم فً الخوخة
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اعتبر سٌاسٌٌن جنوبٌٌن االجتماع المنتظر عمده فً االٌام المادمة بالعاصمة 

ٌتنافى مع مبادئ ولٌم المجتمع الجنوبً كون من ٌرعاه ” بروكسل” البلجٌكٌة

 نها الٌمندول ذات تارٌخ سٌا تجاه العالم الثالث ومن ضم

وهاجم السٌاسً والكاتب الجنوبً المعروؾ الدكتور عبٌد البري االجتماع المنتظر 

عمده فً االٌام المادمة فً العاصمة البلجٌكٌة بروكسل والذي ٌجمع لٌادات جنوبٌة 

 .من عدة مكونات برعاٌة المهد االوربً للسالم

 . تمعنا الجنوبًولال البري ان االجتماع ٌتنافى مع لٌم ومبادى وأخالق مج

المعهد “وكتب البري تؽرٌدة لال فٌها:لماء الجنوبٌٌن فً بروكسل مع ما ٌسمى 

التابع لتسع من الدول األوروبٌة ذات الماضً السٌا مع شعوب ” األوروبً للسالم

 .العالم الثالث

وأضاؾ البري ان االجتماع سلون ٌتنافى مع لٌم المجتمع الجنوبً ، ومع مبادئ 

 .السٌادة والوطنٌة ، وكذلن مع أخالق الثورة الشعبٌة التحررٌة

 

 

 

جنوبٌٌن: اجتماع بروكسل اساءه لمبادئ ولٌم المجتمع 

 الجنوبً
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السماح بعودة  لال الكاتب والمحلل العسكري العمٌد خالد النسً ان 

 .الحكومه الى عدن مرهون بواجبات علٌها ان تموم بها

وأوضح النسً عبر تؽرٌدة نشرها على مولع التواصل االجتماعً توٌتر 

ان أول هذه الواجبات صرؾ المرتبات وحتى الٌوم لم تصرؾ المرتبات 

 .تماعدٌنالمتؤخرة للموظفٌن والم

مشٌرا الى ان هذا ٌعنً انها لم تموم بواجبها وانا مع أعطاها فتره مزمنة 

 .ٌوم ٠٣ال تتجاوز 

 .”تصرؾ المرتبات المتاخره او ترحل الن بماها خطا“واختتم لابال: 

 

 

السماح بعودة الحكومه الى #عدن مرهون بواجبات النسً: 

 ٌها ان تموم بهاعل
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دعت مجموعة العمل من اجل الجنوب بكندا وجالٌة ابناء الجنوب 

العربً الكندٌة وملتمى ابناء الجنوب العربً بكندا الموى الخٌرة 

ولؾ االنتهاكات فً الجنوب عامة وعدن خاصة بالعمل على 

الجارٌة فً المعالم االثرٌة والتارٌخٌة فً عدن مإكدٌن بان تلن 

 .المعالم ملن للجمٌع

وطالبت المنظمات الثالث فً كندا فً بالغ صحفً كل الشرفاء 

 الولوؾ صفا واحدا تجاه العبث بالمعالم واآلثار فً عدن

 

 

 

 

 دعوات من كندا بإٌماؾ العبث بالتراث فً عدن
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بعد تداول اخبار اعالمٌة عن نشاط مرٌب لالخوان فً ساحل حضرموت فً الفترة االخٌرة، 

العاصمة -رة الى مدٌنة السالم أو ماتعرؾ بمدٌنة المكال انطلك إعالمٌون من عدن بزٌا

، وكشفوا وعبر سلسلة لماءات واسعة ومطولة أستمرت ألسابٌع مع الشخصٌات  -الحضرمٌة

الحضرمٌة والسٌاسٌة والعسكرٌة وفً زٌارات لمختلؾ المراكز عن استعدادات كبٌرة واهتمام 

االصالح إللامة وتفعٌل نشاط المراكز بالػ اواله تنظٌم االخوان وفرعه فً الٌمن حزب 

 .الطالبٌة فً كافة المناطك والمدن فً المكال وساحل حضرموت

وتم رصد توجه واضح لجماعة االخوان نحو الجانب الفكري للجماعة والذي ترٌد أن تؽرسه 

 .بموة داخل المجتمع وشباب حضرموت والجنوب

سساته التنموٌة والخٌرٌة خمسة جوانب وفً المراكز الطالبٌة جمع تنظٌم االخوان وعبر مإ

كلها تصب لؽسٌل أدمؽة الشباب والطلبة فً مجال الفكر وتكوٌنه وتنشبته وؼرسه وتنمٌته 

 .(وعبر)الدعم المادي والتعلٌم واالرشاد والثمافة واإلعالم

جمٌعاً لتعزٌز أداء هذه المراكز ” االصالحٌة“ولامت مإسسات االخوان بتؤهٌل أفضل كوادرهم 

فً المكال عبر أنشطة المراكز الطالبٌة والعمل على دس السم فً العسل عبر تدرٌس مناهج 

 . خاصة بفكرهم االخوانً ومإسسً الجماعة

صالح تدق نالوس الخطر فً المراكز إلأموال حزب ا

 الطالبٌة بالمكال



ادٌون باسم الدٌن واخرون ولم ٌمتصر االمر هنا، فمد أكد الطالب فً أن محاضرون ارش

ٌدرسون بمختلؾ المجاالت ٌتحدثون للطالب عن فكر جماعة االخوان وٌمومون بتلمٌع 

 .الجماعة االرهابٌة، وهو االمر الذي تستطٌع اجهزة االمن التؤكد منه بسهولة واثباته

وكشؾ أٌضا عن استعدادات مالٌة ضخمة من مإسسات االخوان بحضرموت تمدر بالمالٌٌن 

من هذه اللحظات إلجراء فعالٌات و انشطة مختلفة منها :ثمافٌة و مسرح وانشاد وشعر  تتم

ولصة ومسابمات فً االشهر المادمة وهو امر وفما للمصادر الخاصة ٌحدث مرة من كل عام 

 .وٌستمر بٌن اسبوع الى اسبوعٌن وٌتم نشره بوسابل االعالم الموالٌة لالخوان

ضرموت ٌرٌد ومنذ أعوام كثٌرة ان ٌجعل هذه المراكز حران وٌبدو ان تنظٌم االخوان فً ح

تعلٌمً ثمافً ارشادي متعلماً بفكره الطابفً إستؽالال للظروؾ المادٌة للطلبة لٌحمك نجاحاً 

 .كبٌراً فً المجال الفكري لجماعته داخل المجتمع الحضرمً المسالم

الممدم من المنظمات وخصص االخوان مٌزانٌة لتفعٌل نشاط المراكز تصرؾ من الدعم 

 ً  . والمإسسات وفما لتمرٌر سابك لٌستخدم هذا الدعم واالموال لتلؽٌم المجتمع فكرٌا

وجعل االخوان لكل مسإولً هذه المراكز مبالػ مستمرة، وجعل مكافآت لكل واعظ ومرشد 

وخصص له اجور نمل ومواصالت بل واعتمد مبالػ اللامة مسابمات وشراء جوابز ورحالت 

 .التواحتفا

فهل ستلتفت الجهات المعنٌة والسلطة المحلٌة وتتحرن بسرعة لولؾ هذا المد الذي سٌهلن 

ساحل المحافظة فً ولت لصٌر وٌضٌع امنها واستمرارها وهل سٌتحرن المجتمع وٌعً 

خطورة ماٌحدث وٌعلن رفضه الماطع وخصوصا أن خرٌجً هذه المراكز باتوا ٌتملدون 

انٌة وبعضهم تحول الى لٌادات مجتمعٌة بارزة ومإثرة وبعض المناصب العلٌا بتوصٌة إخو

خرٌجً هذه المراكز وفً االعوام السابمة حددتهم الوالٌات االمرٌكٌة كعناصر ارهابٌة وفً 

 .اعوام سابمة اكدت مصادر عن استهدافهم من لبل الطٌران االمرٌكً فً شبوة الجنوبٌة
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فً عملٌة بسط جدٌدة بمدٌرٌة دار سعد فً عدن بطلها لٌادي جنوبً 

بمرافمة عدد من جنود األمن الدم المتنفذ على البسط على ارضٌة فً احد 

 .شوارع المدٌنة مع امتداد اخذ منزلٌن لمواطنٌن ٌمعان فً نفس الشارع

فً خط عدن تعز خلؾ فندق العمدة ان المتنفذ  ولال اهالً الحً الوالع

لدم منذ عشررٌن ٌوماً الى المكان وباشر باعمال البسط على ارضٌة 

الشارع مع جزء من منزل مواطن هدم حوشه ونهب مساحته وسط تهدٌد 

 .بالنار لمالن المنزل

أن المتنفذ عاد   وحسب األهالً الذٌن ناشدو الجهات المعنٌة بالتدخل

عاء مجدداً ولام بهدم حوش أحد المنازل والذي ٌعود للمواطن أمس األرب

ناٌؾ الجباري، مبٌنٌن أن المواطن جباري دافع عن منزله بؤخذه حجراً 

لٌادي جنوبً وبحراسه من أمن عدن ٌسبط على طرٌك 

 عام ومنزل مواطن فً دار سعد



من األرض إال أنه تفاجؤ بإطالق الرصاص علٌه ٌمنة وٌسره ولاموا 

 . بإخراج أسرته إلى الشارع

لٌها للبٌع عبر وأضاؾ األهالً أن المتنفذ لام بعرض األرض التً بسط ع

 . (اإلعالن عنها فً موالع التواصل االجتماعً )فٌسبون

وناشد األهالً الجهات المختصة ولؾ العبث الذي ٌحصل فً عدن من 

عملٌات بسط تطال الشوارع العامة والربٌسٌة وأخذ أراضً العامة 

والخاصة بالباطل وتحت حماٌة األطمم، آملٌن التجاوب السرٌع وولؾ 

 . عملٌة البسط

وتعم الفوضى العاصمة عدن حٌث اتاح التحالؾ لمجرمً العصر وناهبً 

األراضً الحصول على ماٌرٌدون بسهولة ودون منازل واصبح امالن 

المواطنٌن الضعفاء والدولة فً خطر حٌث لد تم البسط العشرات من 

االراضً والمنتزهات وامالن مواطنٌن دون تحرن للمعنٌٌن فً اٌماؾ 

 ً ٌمؾ خلفها مسإولٌن فً الدولة واإلنتمالً ذاتههذا العبث الت
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ظهر الٌوم الخمٌس مسبول حكومً بوزارة  اعتملت لوات تابعة ألمن عدن

 .الداخلٌة خالل متابعته إجراءات صرؾ مرتبات منتسبً الداخلٌة بالبنن المركزي

ولالت مصادر عسكرٌة فً وزارة الدفاع ان لوة أمنٌة اعتملت العمٌد ناٌؾ 

لمٌزانٌة بوزارة الداخلٌة أثناء متابعته مرتبات منتسبً الحمٌدي مدٌر إدارة ا

 .الوزارة والتادته إلى جهة ؼٌر معلومة

وكانت لٌادة وزارة الداخلٌة لد لالت فً ولت سابك ان لٌادات أمنٌة بعدن تحاول 

عرللة صرؾ مرتبات منتسبً وزارة الداخلٌة عبر مصرؾ الكرٌمً وتصر على 

 . صرؾ المرتبات عبرها

الداخلٌة إلى ان مثل هذه االعمال تعرض مرتبات منتسبً الداخلٌة العمال  واشارت

 . اختالس كبٌرة

وتشهد العاصمة عدن فوضى أمنٌة نتٌجة الخالؾ المابم بٌن المجلس اإلنتمالً 

 الجنوبً والشرعٌة جعل من كل طرؾ ٌحاول تصفٌة اآلهر

 

 

زارة الدفاع من البنن المركزي لوة أمنٌة تعتمل مسإول فً و

 بعدن
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لالت مصادر فً لوات العمالمة بالساحل الؽربً ان لوة عسكرٌة تابعة للكوكبانً 

بمافٌهم النساء الموالً لحزب اإلصالح اعتدت امس األربعاء على مواطن وأسرته 

 .واألطفال ولتلت أحدهم

وأكدت المصادر ان مجموعة من لوات الكوكبانً لامت باإلعتداء على المواطن 

حسن عبده عبدل فً لرٌة الوعرة مدٌرٌة الخوفة بالحدٌدة ولامت بمتل ابن 

 .”زاهر دمحم عبده احمدعبدل”اخٌه

مماومة التهامٌة واضافت المصادر ان مجموعة الكوكبانً المسمٌن افسهم بال

اعتدت اٌضا على النساء واصابتهن بطلمات وتم نمل بعض الجرحى الى مستشفى 

 .المخاء وبعضهم فً حاالت سٌبة

 : وكشفت المصادر اسماء الجرحى وهم

 ـ المواطن دمحم عبده احمدل عبدل

 ـ المواطن حسن عبده احمد عبد

 ـ المواطن فواز عبده عبدل

 تم نملهن الى مستشفى الخوفةنساء باصابات خطٌرة  ٠وجرح 

وتمارس الموات المختلفة والمسماة بالمشتركة فً الساحل اعمال عنؾ وبلطجة 

 .على المواطنٌٌن اهمها االعتداءات واالؼتصابات والتهجم عللى المناز وؼٌرها

مماومة الكوكبانً فً الساحل الؽربً تعتدي على مواطن 

 وأسرته وتمتل احدهم فً الخوخة
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وسط ضؽوط التحالؾ لتنفٌذ اتفاق  هدد محافظ شبوة، الخمٌس، باالستمالة 

 .الرٌاض فً المحافظة

دبلوماسٌة أن دمحم صالح بن عدٌو، المٌادي االصالحً، ابلػ هادي   ولالت مصادر

 .برسالة بنٌته االستمالة متخذا من التدخالت االماراتٌة ذرٌعة لذلن

ب فً ولت سابك بولؾ التحركات االمنٌة التً لال انها تهدؾ وكان بن عدٌو طال

 .لتفجٌر الوضع فً المحافظة النفطٌة الخاضعة لسٌطرة حزبه

 .وتجاهل هادي الرسالة السابمة والجدٌدة

على   وبن عدٌو واحد من المحافظٌن المرتمب الالتهم فً إطار خارطة تماسم

 .”الرٌاض“الجنوبٌة، رسمها  مستوى المحافظٌن ومدراء االمن فً المحافظات

وٌواصل التحالؾ منذ تولٌع اتفاق الرٌاض ضؽوطه على االخوان لالنسحاب من 

 .شبوة وابٌن

 .ومإخرا صعدت االمارات بإعادة تعزٌز لواتها والفصابل الموالٌة لها فً شبوة

ومن شؤن االنتشار االماراتً تفجٌر الوضع الذي ٌخشاه االصالح خصوصا فً ظل 

 .محاوالت الصاء االصالح وتملٌص نفوذه داخل الحكومة الجدٌدة

وشبوة تعد الفاصل فً معركة تنفٌذ اتفاق الرٌاض اذ ٌصر االصالح على بمابها 

 . فً حٌن تصر االمارات على تسلٌمها لالنتمالً” الشرعٌة“من حصة 

 مع التراب اإلطاحة به..محافظ شبوة ٌهدد بتمدٌم استمالته
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تواصل لوات الشرعٌة وحزب اإلصالح فً محافظة شبوة اعتمال 

المواطنٌٌن والزج بهم فً سجون سرٌة ٌشرؾ علٌها متشددٌن من 

 .حزب اإلصالح والتنظٌمات اإلرهابٌة الموالٌة له

ات المتكررة باإلفراج عنهم اال ان الحزب ال ورؼم اإلحتجاجات والمطالب

زال مصراً على عملٌات اإلعتمال والتعذٌب والوحشً لهم داخل السجون 

 .السرٌة

واطلك ناشطون على موالع التواصل اإلجتماعً امس األربعاء مطالبٌن 

باإلفراج عن المعتملٌن وتوجٌه رسالة للتحالؾ العربً بتنفٌذ اتفاق 

ذ منه سوى انتشار الموات السعودٌة فً محافظات الرٌاض الذي لم ٌنف

 .الجنوب

 

اإلصالح ٌواصل إعتمال ابناء شبوة مستؽالً صمت التحالؾ 

 ق الرٌاضوفشل اتفا
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تضامن لانونٌٌن وناشطٌن وحمولٌٌن من ابناء محافظة شبوة مع الزمٌل حسٌن 

ت الشرعٌة وحزب اإلصلح ٌوم الخمٌس المااضً أحمد الجبوانً الذي اعتملته لوا

 .دون اإلٌضاح عن األسباب والدوافع

 :واصد المتضامنٌٌن بٌاناً ٌعٌد المشهد الجنوبً األول إعادة نشره

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 مناشدة عاجله الى كل من ٌهمه االمر

نتمدم نحن المانونٌٌن والناشطٌن والحمولٌٌن وكافة أطٌاؾ المجتمع الشبوانً 

 الواردة اسمابنا ادناه

 بهذا المناشدة العاجله الا كل من ٌهمة األمر والتً نطالب فٌها ب اإلفراج عن

الزمٌل/حسٌن أحمد الجبوانً ناٌب مدٌر مكتب العمل م/شبوه والذي تم اعتماله 

م من لبل ٢١/٢١/١٣٢٢ي تهمة ٌوم الخمٌس الموافك بدون وجه حك وبدون أ

مٌكا والموات الخاصه عندما كان عابدا الا لرٌته فً منطمة ١٢لوات اللواء 

حمولٌون وناشطون سٌاسٌون فً شبوه ٌتضامنون مع 

 المعتمل الجبوانً



الخانك بمدٌرٌة نصاب حٌث لام الجنود بإطالق النار علٌة ومحاصرته واعتماله 

واخذه الا السجن الخاص بالموات الخاصة بمعسكر الشهداء ؼرب مدٌنة عتك 

(من اإلعالن العالمً لحموق اإلنسان ٢عد هذا العمل مخالفا لنص الماده )حٌث ٌ

(من الدستور الٌمنً والمواد من الماده ٩١(و)٩4ونصوص المواد ) ٢٢٩١لسنه

( من ١والمادة )  ( من لانون االجراءات الجزابٌة الٌمن٢1ً( الا الماده )٠)

 م٢٢٢٢(لسنة ٩١المرار الجمهوري بالمانون رلم)

 ٌم السجونبشؤن تنظ

 ١٣٣٠(لسنة١1المعدل بالمانون رلم)

كما نطالب الجهات المختصه بولؾ تلن الممارسات المخالفة الحكام الشرٌعه 

 ……االسالمٌه والموانٌن الوضعٌه والولوؾ ضد من ٌموم بها

 مصلح راجح/1

 محسن سالم الحامد/2

 سالم ناصر بن سالمٌن /3

 المحامً مطٌع هواش /4

 لك الحرٌؾدمحم عبدالخا/5

 حاتم دمحم صالح علً الماحلً /6

 صالح ناصر صالح الحرملً/7

 توفٌك فرٌد احمد/8

 صالح سالم صالح/9

 انور سعٌد إبراهٌم/10
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ماراتٌة مطار الرٌان بمدٌنة المكال بمحافظة حضرموت إلاؼلمت الموات ا

 . عمب أسبوعٌن على اعادة افتتاحه

اض بعد ان ظل مؽلما لخمس وفتح المطار بعد التولٌع على اتفاق الرٌ

سنوات مضت لبل ان ٌعاد تشؽٌله لبل أسبوعٌن ضمن احتفال رسمً 

 .حضره مسبولون حكومٌون

ولال مسبولون فً هٌبة الطٌران المحلٌة بحضرموت ان المطار اعٌد 

 .اؼالله دون اٌراد اٌضاحات أخرى

ة ولالت صحٌفة عدن الؽد انها اجرت تواصال بمسبولٌن فً طٌران الٌمنٌ

الذٌن لالوا أنهم تمدموا بطلبات جدٌدة لتسٌٌر رحالت جوٌة جدٌدة إلى 

 .مطار الرٌان موجهة إلى التحالؾ العربً لكن دون أي استجابة

ولال مسبول حكومً للصحٌفة ان تبرٌرات اؼالق المطار تضمنت انه 

 .”ؼٌر آمن“

عمال التعسفٌة التً تمارسها ألوٌؤتً اعادة اؼالق المطار ضمن ا

 رات بابناء حضرموتماإلا

 

 مارات تعٌد إؼالق مطار الرٌان بعد أسبوعٌن من افتتاحهإلا
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صمة عدن، صباح الٌوم نظمت رابطة أمهات المعتملٌن والمخفٌٌن فً العا

األربعاء، ولفة احتجاجٌة أمام مبنى إدارة أمن عدن للمطالبة بإطالق سراح ذوٌهن 

 .فً سجون ومعتمالت تدٌرها لوات محلٌة تابعة لإلمارات فً المدٌنة

كان بالمرب من مولع الولفة، إن عدداً   ولال مصدر محلً فً مدٌرٌة خورمكسر

فً سجون لوات الحزام األمنً وأمن عدن ألمن من أمهات المعتملٌن والمخفٌٌن 

 .ولفة احتجاجٌة للمطالبة بالكشؾ عن مصٌر أبنابهن وإطالق سراحهم

وأضاؾ المصدر أن أمهات المعتملٌن والمخفٌٌن طالبن التحالؾ العربً وإدارة 

أمن عدن بالتحرن الجاد والفوري فً لضٌة المعتملٌن والمخفٌٌن وتوضٌح 

 .عتمال واإلخفاء خارج إطار المانونمولفهم من عملٌات اال

ولالت رابطة األمهات فً األثناء إنه ٌجب توضٌح التهم الموجهة لكل معتمل 

 .وتحرٌن أي لضٌة بشكل لانونً دون اللجوء ألسالٌب الملٌشٌا والعصابات

ولالت إحدى المشاركات فً الولفة االحتجاجٌة إن السلون الذي تنتهجه الموى 

دءاً من عملٌات االعتمال واإلخفاء مروراً بتجمٌد ملؾ المعتملٌن األمنٌة فً عدن ب

والمخفٌٌن وتعذٌبهم وصوالً إلى رفض الكشؾ عن مصٌرهم أو توضٌح التهم 

 .”الموجهة إلٌهم تدٌن هذه الموى بشكل مباشر

فراج إلحتجاج منددٌن باإلمختطفٌن بعدن ٌواصلن اامهات ال

 عن الربابهن
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شن نجل الربٌس علً سالم البٌض هجوماً الذعا على حزب االصالح 

 .٢٩الٌمنً متهماً اٌاه بتؤزٌم المولؾ واشعال حرب صٌؾ 

ان حزب االصالح من اكثر ” ولال هانً علً سالم البٌض فً تؽرٌدة له:

،دفع ٢٩لتً اضرت بالجنوب سٌاسٌا واجتماعًٌا وثمافٌا منذ التنظٌمات ا

 .ثمنه النسٌج االجتماعً وستظل متاعبهم لسنوات لادمة

كانت البداٌة امعن فً العنؾ السٌاسً  ٢٣كذلن فً ” واضاؾ بالمول:

وأسرفوا فً التخلص من خصومهم وكان المسإول االول عن تؤزٌم 

 .٢٩المولؾ وتفجٌر الحرب فً 

 

 

 

ضد  ٢٩البٌض ٌهاجم حزب اإلصالح وٌتهمه بإشعال حرب 

 الجنوبٌٌن
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بالسعً الى تدمٌر الٌمن   ”اخوان الٌمن ” ٌمنٌون حزب اإلصالح اتهم ناشطون 

وإطالة امد الحرب من خالل انشاء معسكرات خارج اطار الشرعٌة بدعم من لطر 

 . وتركٌا

واستعرض الناشطون تحت هشتاق #حل_حزب_االصالح جرابم هذا الحزب فً 

فً الجنوب  الٌمن منذ تؤسٌسه وحتى الٌوم وال سٌما الجرابم التً اركتبها

ودوره فً تنفٌذ اؼتٌاالت طالت  ٢٢٢٩ومشاركته فً حرب ؼزو الجنوب عام 

 . كوادر الجنوب

كما اتهم ناشطون جنوبٌون الحزب بالولوؾ خلؾ الفوضى التً تشهدها 

 . المحافظات الجنوبٌة وبهدؾ السٌطرة علٌه واخضاعه للجماعات اإلرهابٌة

األخٌرة ومنها اؼتٌال الشهٌد عدنان  واعتبر الناشطون ان تحركات حزب اإلصالح

الحمادي وانشاء معسكرات بدعم من تركٌا فً رٌؾ تعز تإكد نواٌا الحزب 

 . التخرٌبٌة والهادفة الى ادخال البلد فً دوامة جدٌدة

الناشطون خالل الهشتاق اتهموا حزب اإلصالح بالسعً الى تعطٌل اتفاق الرٌاض 

 .فً الجنوب الذي سٌحد من سٌطرة الحزب وال سٌما

وطالب الناشطون بضرورة حل حزب اإلصالح حتى ٌعم البالد السالم والوبام كون 

الحزب شرٌن فً كل االحداث التً شهدتها الٌمن بل كان احد عوامل الحروب 

 . والصراعات

ناشطون ٌتهمون حزب اإلصالح بإطالة الحرب وٌطالبون 

 باجتثاثه من الٌمن



 م 2019  \ 12\ 18" حصاد األسبوع                               التاري    خ  األول المشهد الجنوب   

  

 

 

 

 

 

 

 

لد ٌتساءل الكثٌر عن المتسبب الربٌسً لالنفالت األمنً وعودة االؼتٌاالت 

بٌة عدن بعد استمرار أمنً شهدته عدن منذ رحٌل الملٌشٌات للعاصمة الجنو

األخوانٌة منها وماٌسمى بالحرس الرباسً الذي ٌنتمً بعض افراده للتنظٌمات 

األرهابٌة،وٌتم تسجٌل افراده دون اي فحص او وطنٌة لٌصبح افراده اشبه 

 .بالملٌشٌات االنتمامٌة والٌوجد فً انتمابها اي ذرة وطنٌة او حس امنً

بما ال ٌدع مجال للشن للجمٌع فؤن السبب واضح والمتسبب معلوم وبشكل ٌفهمه 

حتى العوام من الناس والصؽٌر لبل الكبٌر، فمن ؼٌر المعمول أن تستتب األمور 

األمنٌة وتمؾ مسلسالت االؼتٌاالت والتفجٌرات فور رحٌل هذه الملٌشٌات وتعود 

الؾ وعلى راسها المملكة العربٌة بعد عودتها وفماً لوساطة االشماء بدول التح

السعودٌة صاحبة االتفاق المولع بٌن المجلس االنتمالً الجنوبً والحكومة 

 .الشرعٌة

م من ظهور الجماعات االرهابٌة التً وجدت ١٣٢2عانت العاصمة عدن ومنذ 

ضالتها فً الحرب واالنفالت التً تعٌشه المحافظات كلها وعدم تواجد الدولة 

ارعت هذه الملٌشٌات االرهابٌة الستمطاب الشباب وؼسل افكارهم ومإسساتها، فس

إخوانً بزي  اإلنفالت األمنً بالعاصمة عدن..تواطا

 الدولة



وادمؽتهم واستمطابهم ؼٌر ان كل محاوالتهم فشلت وعادوا بفشلهم كله لحرب 

الؽدر والخٌانه والتفجٌرات واالؼتٌاالت للمٌادات الجنوبٌة وترن الملٌشٌات 

لزٌؾ الحوثٌة تسرح وتمرح دونما اي مواجهة معهم فً مشهد كاذب ٌعكس ا

والخذاع الذي ٌعٌشه تنظٌمً داعش والماعدة فً محاربة الحوثة والشٌعة كما 

 .ٌدعون ؼٌر ان سهامهم ورصاصهم موجه فمط تجاه الجنوب ولٌاداته

ومن منطلك فرض االمن واستبصال الملٌشٌات االرهابٌة من العاصمة عدن 

ا الصدد والمحافظات الجنوبٌة لادة دولة االمارات خطط واشراؾ مباشر بهذ

ووفرت المعدات واالفراد والدعم ككل لبدء عملٌات كبرى لبتر هذا الورم السرطانً 

الذي ٌنخر لٌادات الجنوب وجنوده وحتى المدنٌن، لٌتم المضاء علٌهم وتتبعهم 

حتى الى الودٌان بمحافظتً ابٌن وشبوة ولتنتهً ماكانت تسمى اسطورة الماعده 

 .وداعش

ذا العمل الجبار والنموذجً فً مكافحة االرهاب وألن لكن هنان طرؾ لم ٌرق له ه

جماعة االخوان هً األم والنواة لكل التفرٌخات والتظٌمات األرهابٌة، فستؽلوا 

تواجدهم بالحكومة والجٌش وبدأو بسٌنارٌو جدٌد وهو كٌؾ ٌعٌدوا هإالء 

المجامٌع الذٌن تعمبهم الحزام األمنً بالعاصمة عدن وابٌن وطردهم باتجاه 

الكهوؾ والجبال، فماموا بتسجٌلهم بؤسماء وهمٌة فً كشوفات ماٌسمى الحرس 

الرباسً ولوات النمل التابعة لالخوانً مهران لباطً لٌعودوا بزي الدولة 

ولٌصفوا الضباط وجنود الحزام األمنً ولعل حادثة مطار عدن السابمه خٌر دلٌل 

زام األمنً وذبح افرادها عندما لام افراد من الحرس الرباسً بمهاجمة لوة للح

بالسكاكٌن فً مشهد وحشً ٌثبت ان هذه المجامٌع لٌست دولة وانما ارهاب 

 .ٌمتطً زي الدولة لٌمارس اعماالً أرهابٌة
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هاجمت لوات المماومة الجنوبٌة والحزام األمنً مساء امس 

الذي استحدثته لوات الشرعٌة وحزب اإلصالح ” المبدة“مولع 

 .مة ضٌمة ؼرب مدٌرٌة المحفدبمنط

ولالت مصادر فً لوات الحزام األمنً انهم كبدو لوات الشرعٌة 

وحزب اإلصالح خسابر مادٌة وبشرٌة فً الهجوم الذي استهدفهم 

 . ؼرب مدٌرٌة المحفد

وتواصل لوات الحزام مهاجمة لوات الشرعٌة فً مختلؾ 

  مدٌرٌات محافظة أبٌن مصره على اخراجهم منها

 

الحزام األمنً ٌهاجم لوات الشرعٌة فً المحفد وسموط لتلى 

 وجرحى
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ال ٌترن إخوان الٌمن فرصة إلثبات دناءتهم دون أن ٌستؽلوها فمد مردوا على 

 .ارتكاب الرذابل كٌفما كانت ومهما كان عارها

وكل ذلن فً سبٌل تحمٌك مكاسب سٌاسٌة رخٌصة ستنتهً باإلخفاق والفشل، 

 .وزٌادة احتمار المجتمع لهم وألفعالهم السٌبة والنالصة

اللٌة تلن، هو استؽاللهم للمساعدات اإلؼاثٌة الممدمة من آخر جرابمهم اإلخ

التحالؾ العربً من أجل التحشٌد للجبهات العسكرٌة ضد المجلس االنتمالً 

 .الجنوبً وحتى لوات التحالؾ نفسها

ففً محافظتً شبوة وحضرموت الجنوبٌتٌن، حٌث ال ٌزال ٌنشط ذلن التنظٌم 

لتً ترفع شعار العمل الخٌري، مثل جمعٌة الخبٌث، تموم الجمعٌات المرتبطة به وا

اإلصالح وطٌبة والبادٌة وؼٌرها من الجمعٌات اإلرهابٌة، بمهمة توزٌع المواد 

اإلؼاثٌة الممدمة من دول التحالؾ ومن المنظمات اإلنسانٌة الدولٌة، إال أنها 

تشترط على المستفٌدٌن أن ٌنضموا لحزب اإلصالح اإلخوانً، حٌث ال ٌتم تسلٌم 

 .من تلن المساعدات بدون بطالة انتساب للحزب أي  

حزب #اإلصالح ٌستؽل مساعدات #التحالؾ ألخونة الشباب 

 الجنوبً



وتستؽل هذه الجمعٌات اإلرهابٌة حاجةً الناس الماسة للمساعدات بسبب الفمر 

والتجوٌع الذي سببته سنوات االحتالل، وتموم باالستمطاب الرخٌص، وإجبار 

 .المواطنٌن على أن ٌكونوا أفراداً فً تنظٌمهم السٌاسً

الل أوضاع الشباب المادٌة من أجل تجنٌدهم فً صفوؾ واألسوأ من ذلن هو استؽ

 .مٌلٌشٌاتهم اإلرهابٌة، حتى ٌكونوا أعداًء لوطنهم وإلخوانهم الجنوبٌٌن

ولد وجدت تلن المٌلٌشٌات أن خسابر لواتها المادمة من مارب والمحافظات 

الشمالٌة كانت كبٌرة جداً خالل معارن شبوة األخٌرة، ولذلن عمدت إلى تجٌٌش 

ات جنوبٌة مستؽلة حالة العوز فً المحافظات الجنوبٌة المحتلة، ومعتمدةً على لو

أموال ومساعدات إؼاثٌة ممدمة من االٌادي الخٌرة فً التحالؾ، لتوظفها من أجل 

 .أؼراض طالحة، وخدمة لتنظٌمهم الدموي المجرم

لة ولد تحولت الممرات السكنٌة لطالب الجامعات فً المحافظات الجنوبٌة المحت

حضرموت( إلى بإرة لؽسل دماغ الشباب وتحوٌلهم إلى لنابل مولوتة  –)شبوة 

 .ضد شعبهم ووطنهم وضد دول التحالؾ

وحتى اللحظة جند اإلخوان المبات من الشباب وصرفوا لهم بطابك انتساب 

لمٌلٌشٌات عمابدٌة مرتبطة بتنظٌم اإلخوان اإلجرامٌة، ولد خضع المجندون 

، بعد أن تلموا محاضرات تعبوٌة على ٌد أساتذة متخصصٌن لدورات لتالٌة مكثفة

 .فً تفخٌخ عمول الشباب على الطرٌمة الداعشٌة

وال شن بؤن الخطر من ذلن سٌتعاظم مع مرور األٌام وبماء تلن المحافظات تحت 

السٌطرة اإلخوانٌة، وسٌؤتً الٌوم الذي ٌماتل فٌه حزب اإلصالح الجنوبٌٌن 

وتحتفظ لوات اإلصالح بكوادرها العسكرٌة الشمالٌة  بملٌشٌات جنوبٌة شابة،

 .بعٌدة عن المواجهة

وستبرر تلن المواجهات فً حٌنه بؤنها مواجهات جنوبٌة جنوبٌة، وتدعً أن 

حزب اإلصالح بريء من أي خسابر ٌتعرض لها المجتمع الجنوبً جراء متطرفٌن 

 .إرهابٌٌن من الجنوب نشبوا على ٌد اإلخوان

جنوب ممثلٌن بالمجلس االنتمالً أن ٌضعوا التحالؾ أمام خطورة وعلى شرفاء ال

المخططات اإلخوانٌة ضد الشباب الجنوبً، والعمل الجاد على دحر تلن المٌلٌشٌات 

وعناصرها من كل الجنوب، كون بماإها خطراً ٌحدق بكل الجنوبٌٌن وحلفابهم فً 

 .دول التحالؾ العربً
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م االربعاء،ان مواجهات اندلعت بٌن مسلحٌن من مؤرب لالت مصادر عسكرٌة الٌو

 واخرٌن من شبوة فً احد معسكرات الشرعٌة بابٌن

ولالت المصادر ان المواجهات دارت فً معسكر سمم بمدٌنة شمرة حٌث عثر على 

 .جثة أحد افراد لابد المعسكر ، بن معٌلً، ممتوال بظروؾ ؼامضة

اء الجرٌمة مما فجر مواجهات بٌن واتهم عددا من مماتلً شبوة بالولوؾ ور

الطرفٌن حٌث افادت المصادر بولوع فرز مناطمً داخل المعسكر الذي ٌسعى على 

محسن إلدخاله إلى عدن ضمن الوٌة الحماٌة الرباسٌة انسحب على اثره ابناء 

 .شبوة على متن عددا من االطمم

لامت عناصر وحسب المصادر فان االنسحاب تم عبر طرٌك ترابً من مودٌة حٌث 

من الحزام األمنً لامت بتؤمٌن خروج هإالء حٌث تؤتً هذه التطورات فً ولت 

تشهد فٌه ابٌن توترات متصاعدة بٌن الحزام األمنً ولوات الشرعٌة مع استمرار 

 .ضؽوط تحالؾ الحرب على الٌمن لتنفٌذ اتفاق الرٌاض

مواجهات من هذا ” الشرعٌة“وهذه لٌست المرة االولى التً تشهد فٌها معسكرات 

المرابط فً عكد مواجهات مماثلة بٌن  ٢٢2النوع فمد سبك وأن شهد اللواء 

مسلحٌن من ابٌن واخرٌن من مؤرب وشبوة سمط على اثرها عشرات المتلى 

 .والجرحى

وتوسعت رلعة االنمسام المناطمً منذ مواجهات اؼسطس التً دارت بٌن االنتمالً 

 . عدامات بالهوٌةوشهدت تصفٌات وا  ولوات الشرعٌة

تصفٌات بٌن لوات الشرعٌة فً أحد معسكرات أبٌن والحزام 

 ٌإمن انسحاب لوات الى شبوة
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مطالبٌن بتوفٌر رواتبهم نفذ عدد من منتسبً المطاع الطبً العسكري 

بعدن ولفة احتجاجٌة امام بوابة دابرة الخدمات الطبٌة العسكرٌة التابعة 

 .لوزارة الدفاع، للمطالبة بصرؾ مرتباتهم المنمطعة عنهم الشهر

رتباتهم والتحمٌك حول ورفع المحتجون الفتات طالبت بسرعة صرؾ م

الفساد المستشري فً دابرة الخدمات الطبٌة العسكرٌة التابع لرباسة 

 . هٌبة االركان العامة بوزارة الدفاع ، ومحاسبة الفاسدٌن فٌها

وشددوا خالل الولفة على ضرورة االسراع بصرؾ مستحماتهم ورواتبهم 

المتولفة، ما لم فسوؾ ٌتم تصعٌد تلن االحتجاجات والمطالبات والنزول 

الى الشوارع لتصل الى الجهات العلٌا ممثلة بوزٌر الدفاع وربٌس 

 . الوزراء فً الجمهورٌة الٌمنٌة

 

 

 عسكرٌون ٌحتجون فً عدن مطالبٌن بصرؾ مرتباتهم
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نتمالً أحمد حامد لملس الحكومة الشرعٌة بالتمرد اتهم المٌادي فً المجلس اال

 .كخٌار بدٌل” لوى وطنٌة“على اتفاق الرٌاض وهدد بالتحالؾ مع من أسماها 

وفً تؽرٌدة نشرها على صفحته فً توٌتر صباح الٌوم الثالثاء لال لملس وهو 

عضو لٌادة المجلس اإلنتمالً، المتبنً لمشروع انفصال جنوب الٌمن والمدعوم 

االستهتار واالعتماد بملب الطاولة وصنع والع آخر “اإلمارات، لال لملس  من

 .”سٌنارٌو لن ٌتم

لذا أدعو العمالء فً الحكومة أن ٌحددوا مولفهم من التمرد ” “لملس“وأضاؾ 

 .”على اتفاق الرٌاض

أمامنا خٌارات مع لوى وطنٌة ٌهمها استمرار الجنوب “وتابع المٌادي الجنوبً 

فً إشارة إلً لوات العمٌد طارق صالح نجل شمٌك ” حالؾ العربًتحت مظلة الت

 .”المماومة الوطنٌة“الربٌس السابك التً تطلك على نفسها 

برعاٌة ودعم ” المجلس اإلنتمالً، ولوات طارق صالح“وٌحظى الفصٌالن 

وتموٌل إماراتً وٌعتبران أذرعها المسلحة فً الٌمن. وفً الولت الذي خاضت 

ً تمرداً مسلحاً ضد لوات الحكومة الشرعٌة وسٌطرت على لوات اإلنتمال

المإسسات التابعة لها فً عدن فإن طارق صالح ال ٌعترؾ بشرعٌة الربٌس هادي 

وٌإكد فً كل تصرٌحاته أنه ٌعمل تحت مظلة التحالؾ العربً الذي ٌتكون من 

السعودٌة واإلمارات وتدخل عسكرٌاً فً الٌمن تحت الفتة مساندة الحكومة 

 الشرعٌة ضد جماعة الحوثٌٌن

على اتفاق الرٌاض  لٌادي فً اإلنتمالً ٌتهم الحكومة بالتمرد

 وٌلمح للتحالؾ مع طارق صالح لمواجهتها
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لطع جنود األمن العام صباح الٌوم الثالثاء الطرٌك العام أمام مصرؾ 

الكرٌمً فً مدٌنة عتك احتجاجا على ولؾ اللجنة األمنٌة التابعة لحزب 

 اإلصالح والشرعٌة فً شبوة، صرؾ رواتبهم

لوات األمن وأصدر مدٌر أمن محافظة شبوة، عوض الدحبول، ومعه لابد 

الموالٌان لملٌشٌا اإلخوان التابعة للشرعٌة، ” لعكب الشرٌؾ“الخاصة 

 .لرارا بإٌماؾ شركة الكرٌمً عن صرؾ الرواتب بحجج واهٌة

وأكدت مصادر أمنٌة أن المابدٌن ٌرٌدان، صرؾ الرواتب عبر إدارة األمن 

بهدؾ فرض استمطاعات والحصول على نسبة اعتادوا خصمها شهرٌا 

 .تب األفرادمن روا

 

جنود األمن العام ٌمطعون الطرٌك الربٌسً فً مدٌنة 

 عتك بشبوة
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ارحفعج دصٍهت عذد داالث انىفٍاث جزاء دمى انضىك فً مذافظت شبىة انمىكىبت 

داالث وسظ صمج نهسهطت انمذهٍت وانمذافظ دمحم دسه به عذٌى انذي ٌسخز  8انى 

 .انذعم انمفخزض نهمذافظت نصانخ دشب اإلصالح ومهٍشٍاحه

داالث بٍىما ارحفعج دصٍهت  8بهغج وقانج مصادر طبٍت ان عذد داالث انىفٍاث 

دانت مشٍزة إنى أن انىضع انصذً بمذٌزٌت بٍذان  88انمصابٍه امس األثىٍه انى 

بذأ ٌخفاقم مع سٌادة انذاالث انمصابت بذمى انضىك، وخٍجت اوخشار انىباء فً 

انمذٌزٌاث وانمىاطق انمجاورة نهمذٌزٌت وانخً ال حىجذ بها مسخشفٍاث وخٍذت فساد 

 انمخهٍت انسهطت

هذا وٌشداد انىضع انصذً حأسماً وسظ غٍاب انمىظماث انصذٍت انخً حذعً حقذٌم 

مشارٌع صذٍت فً مذافظاث انجىىب وحزفع بخقارٌز نهذول انماوذت بمشارٌع وهمٍت 

حسخغم فساد انسهطاث انمذهٍت وحىقٍعها عهى انمشارٌع بمبانغ مانٍت حقذمها 

 انمىظماث نهمسؤونٍه

 

ارتفاع عدد وفٌات حمى الضنن فً بٌحان وسط تجاهل 

 للسلطة المحلٌة والمنظمات الصحٌة
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ت محكمة باكستانٌة، الٌوم الثالثاء، حكما باإلعدام على الربٌس أصدر

 .السابك، بروٌز مشرؾ، بتهمة الخٌانة العظمى

محكمة خاصة شكلت “الباكستانٌة أن ” جٌو تً فً“وذكرت لناة 

لمحاكمة الربٌس السابك، لابد الجٌش المتماعد بروٌز مشرؾ، باإلعدام 

مراجعة البالؼات والسجالت بتهمة الخٌانة العظمى، وأن المحكمة ب

 .”والحمابك لثالثة أشهر وجدت مشرؾ مذنبا بتلن التهمة وفك الدستور

تجدر اإلشارة إلى أن المضاء الباكستانً بدأ محاكمة مشرؾ بتهمة 

ووجه اتهامات الخٌانة له لتعطٌله الدستور وفرضه  ،١٣٢٩الخٌانة سنة 

ٌد فترة رباسته، فً ظل فً إطار مساعٌه لتمد ١٣٣4حالة الطوارئ عام 

 .معارضة متنامٌة

ولد وصل مشرؾ إلى السلطة عن طرٌك انمالب عسكري عام 

لتفادي توجٌه اتهامات إلٌه بعدما  ١٣٣١واستمال من منصبه فً  ٢٢٢٢

لاد لضاة ومحامون احتجاجات فً الشوارع اعتراضا على محاولته عزل 

 .كبٌر المضاة آنذان

 

 بتهمة الخٌانةالحكم باإلعدام على ربٌس باكستان السابك 
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ة ان منظمة الؽذاء العالمً لامت بتوزٌع أؼذٌة فاسدة ومنتهٌة الصالحٌة أكدت مصادر مطلع

#المكال و#وادي_حضرموت وسط صمت مرٌب للسلطات المحلٌة والحكومة الشرعٌة   فً

تجاه االعٌب المنظمات ومحاوالتها تمرٌر األؼذٌة الفاسدة للمواطنٌٌن دون اكتراث بعوالبه 

 .الوخٌمة على المواطن

ؼٌاب الضمٌر لدى العاملٌن مع المنظمة الذٌن ارتبكوا هذا الجرم والذي  وأدان المصدر

تصرؾ مرتباتهم بالعملة الصعبة وٌتؽاضون عن كشؾ الحمٌمة لهذه االؼذٌة الفاسدة التً 

 . تذهب الى بطون المواشً حٌث ٌباع الكٌس الواحد بحوالً الفان لاير ٌمنً

نمل هذه السالل الؽذابٌة الفاسدة والتً تباع وتسابل المصدر : كم ستكون تكالٌؾ استٌراد و

رؼٌؾ للحٌوانات ، الم ٌكن االجدى بشراء تلن السالل من السوق المحلٌة وتوزٌعها ، ام ان 

 .منظمة الؽذاء والمتعاونٌن معها والمشرفٌن هم اعداء للبشرٌة ولٌس منمذٌن

عى لجلب االمراض وعبرت مصادر عن ادانتها لهذه التصرفات التً على ماٌبدو انها تس

 .بؤؼذٌة ملوثة وفاسدة  وتدمٌر الشعب

وٌذكر أن مصادر اتهمت ٌوم أمس بعض المنظمات بإستؽالل جهل المواطنٌن وتوزٌع مواد 

 .ؼذابٌة تالفة بمحافظة أبٌن جنوبً البالد

حٌث اتهم مصدر محلً إعالمً أمس فً حدٌثه أن عددا من منظمات المجتمع المدنً تستؽل 

راهنة وجهل االهالً لتموم بتوزٌع مواد ؼذابٌة تالفة على المواطنٌن فً عدد من االوضاع ال

المدٌرٌات، كاشفا عن ان مدٌرٌة مودٌة هً اكثر مدٌرٌة التً تعرضت لهذا الفساد الخطٌر، 

 .والذي ٌشمل توزٌع مواد لمح وزٌوت منتهٌة الصالحٌة وال تصلح لألستخدام اآلدمً

: نوجه السلطات المحلٌة والمجلس المحلً بتحمل مسإلٌاتهم  ونمل المصدر عن المواطنٌٌن

 .اإلؼاثٌة ومحاسبتها  فً مرالبة المنظمات

صمت حكومً تجاه كوارث منظمة الؽذاء العالمً بتوزٌع 

 األؼذٌة الفاسدة للمواطنٌن فً محافظات الجنوب
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تصاعدت وتٌرة الخالؾ بٌن الموات التهامٌة وطارق صالح فً الساحل الؽربً وصوال الى 

 .خٌر السٌطرة بالموة على إدارة أمن الخوخة وطرد المماومة التهامٌةألمحاولة ا

ولالت مصادر عسكرٌة فً الساحل الؽربً بؤن طارق عفاش ٌمارس سٌاسة المرصنه 

ومحاوالت السٌطرة على كل المإسسات المدنٌة واألمنٌة والعسكرٌة ، ومنها تلن التً حررتها 

الوٌة تهامة باسناد من الوٌة العمالمة ولوات التحالؾ فً الولت الذي كان فٌه طارق ٌمصؾ 

 . ة جنوبً الحدٌدةالمدنٌٌن فً الخوخ

واضافت المصادر بؤن الوضع اصبح متوترا بعد استمرار لوات طارق ممارسة عملٌات 

وصفت باالستفزازٌة بحك الوٌة تهامة ، واشارت المصادر بإن طارق عفاش امهل العمٌد 

ساعة لتسلٌم إدارة أمن الخوخة ، فٌما الٌزال مدٌر أمن المدٌرٌة لإي  ١٩الكوكبانً 

 . مختطفا لدى لوات حراس الجمهورٌة منذ أكثر من ثالثة اشهرالصبٌحً ، 

وسبك لموات طارق اختطاؾ مدٌر المدٌرٌة والذي ٌعمل كذلن ركن استطالع اللواء االول 

 . تهامة افرجوا عنه بعد تدخل وسطاء

واكدت المصادر، بؤن إدارة المدٌرٌة وإدارة األمن منذ ٌوم تحرٌر الخوخه وهً تحت لٌادة 

االول تهامة التابع للعمٌد أحمد للكوكبانً ومعظمهم من أبناء الخوخة، وٌحاول من  اللواء

ٌطلمون على انفسهم بحراس الجمهورٌة السٌطرة على كل شٌا فً تهامة مستبعدٌن ابنابها 

 . األحرار المشؽولون بتحرٌر محافظتهم ، فٌما تحاول لوات طارق اشؽالهم بمعارن جانبٌة

مصادر عسكرٌة بؤن طارق عفاش ٌحمل ، طلبا من احد اطراؾ وفً تطور الحك لالت 

 . التحالؾ إلستالم إدارة أمن الخوخة رسمٌا وهو ماترفضه الوٌة تهامة حتى اللحظة

هذا وكانت اشتباكات اندلعت فً خالل الشهر الجاري بٌن مسلحٌن تابعٌن لموات طارق 

 واخرٌن ضمن لوات

 

توتر كبٌر فً الخوخة بعد محاولة طارق صالح السٌطرة 

 بالموة على إدارة أمن المدٌرٌة
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سجن سري ٌتعرض فٌها  ٢١خٌرة بمحافظة شبوة لرابة ألونة اآلصالح فً اإلاانشؤت لوات الشرعٌة وحزب 

 .الجنوبٌون العتداءات مروعة، تكشؾ عن مدى الطابفٌة اإلخوانٌة الماتلة

وإزاء تفالم أوضاع المعتملٌن فً سجون اإلخوان منذ شهر أؼسطس الماضً، ألدم ذووهم على لطع الطرٌك 

 –أبٌن  –دوفس بمحافظة أبٌن، الخط العام الرابط بٌن المحافظات عدن على مركبات النمل الثمٌل فً منطمة 

 .شبوة؛ احتجاًجا على عدم إطالق سراح أبنابهم المحتجزٌن فً سجون اإلخوان بشبوة

ولال شهود عٌان إنّه تمَّ تولٌؾ عدد  كبٌر من مركبات النمل الثمٌل الخارجة من العاصمة عدن فً اتجاه 

د األهالً أنّهم اضطروا لمطع الطرٌك بعدما نفذت كل السبل إلطالق سراح أبنابهم من محافظة شبوة، فٌما أكَّ 

 .السجون اإلخوانٌة

وأّكد أهالً األسرى أنّهم سلكوا جمٌع الطرق حٌث تم تشكٌل لجنة مجتمعٌة برباسة الشٌخ ناصر النمٌري 

ب من ممابلة ومشابخ من شبوة وأبٌن ولج والضالع، وحاولوا ممابلة محافظ شبوة دمحم  بن عدٌو، إال أنّه تهرَّ

 .اللجنة، ما اضطرهم لالحتجاج ولطع الطرٌك من أجل الضؽط على الملٌشٌات اإلخوانٌة لإلفراج عن األسرى

سجنًّا سرًٌّا، تتفاوت فٌها درجات التعذٌب، حٌث أنَّ  ٢١وٌملن حزب اإلصالح اإلخوانً اإلرهابً أكثر من 

 .ساعة ٢١ة لمدة أهون سجن سري ٌتم تعذٌب الضحٌ

وارتكبت ملٌشٌا إخوان الشرعٌة منذ سٌطرتها على محافظة شبوة، انتهاكات جسٌمة فً مجال حموق اإلنسان 

وممارسات تتمثَّل فً إعدامات ومداهمة المنازل، وكذا االختطاؾ، ولد لتل أكثر من معتمل فً سجون اإلخوان 

ضوا لتعذٌب بشع  .بعدما تعرَّ

، إطالق سراح األسرى، إال أّن مصادر ”بن عدٌو“ة فً محافظة شبوة بمٌادة وترفض السلطة اإلخوانٌ

حمولٌة كشفت فً ولت  سابك، أّن المحافظ اإلخوانً اشترط لبل اإلفراج عن األسرى الجنوبٌٌن، أن ٌتم 

إطالق سراح ثالثة سجناء ٌنتمون لتنظٌم الماعدة من سجن المنصورة فً العاصمة عدن، وهو محبوسون 

 ة لضاٌا تفجٌرات تم اعتمالهم من لِبل المابد منٌر الٌافعً أبو الٌمامة لبل ممتلهعلى ذم

 

من صالح السرٌة بشبوة..تعذٌب وحشً للمبات إلسجون ا

 الجنوبٌٌن
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منً بمدٌرٌة المحفد فً أبٌن، فجر ألشنت لوات المماومة الجنوبٌة والحزام ا

أمس، عملٌتٌن عسكرٌتٌن على مولعً )طالٌل والنوسة( إلى الؽرب من مدٌنة 

عناصر المسلحة المنتمٌة لحزب اإلصالح والتابعة المحفد، واللذٌن تتجمع فٌهما ال

 .للحكومة الشرعٌة

وأكد مصدر فً المماومة أن أفراد المماومة نفذوا الهجومٌن على هذٌن المولعٌن 

بنجاح تام، ما كبد العناصر اإلصالحٌة والشرعٌة المسلحة المتمركزة فٌهما خسابر 

أن تنفٌذ هذٌن الهجومٌن  فادحة، دون أن ٌفصح المصدر عن حجمها، الفتاً إلى

ٌؤتً بعد انتهاء المدة الزمنٌة التً حددتها لٌادة المماومة فً مدٌرٌة المحفد، لتلن 

 .العناصر المسلحة لكً تؽادر المحفد وتعود إلى الموالع التً لدمت منها

وكانت المماومة الجنوبٌة بمدٌرٌة المحفد لد أصدرت، أمس األول، بٌاناً أعلنت فٌه 

ا عن جمٌع العملٌات العسكرٌة والكمابن التً تنفذ ضد تعزٌزات مسإولٌته

 .اإلصالح المادمة من شبوة باتجاه منطمة شمرة الساحلٌة

 

 

منً على موالع للشرعٌة ألعملٌتان للمماومة الجنوبٌة والحزام ا

 فً المحفد
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انتشر فً مدٌرٌة بٌحان بمحافظة ” حمى الضنن“لالت مصادر طبٌة ان وباء 

دٌرٌة شبوة بشكل كبٌر متسبباً فً وفات عدد من الحاالت دون لدرة مستشفٌات الم

 .ومراكزها الصحٌة تفدٌم ماٌلزم للمرضى

مواطنٌٌن بٌنهم طفلة  ٩وأكدت المصادر ان الوباء لضى خالل األٌام الماضٌة على 

فً ربٌعها العاشر فً مدٌرٌة بٌحان التً تحوي عدد من حمول النفط تذهب 

بن  عابداتها لحساب فً البنن األهلً السعودي وسط تجاهل المحافظ دمحم صالح

و لما ٌحدث فً المدٌرٌة المنكوبة وعدم تحركه توفٌر المستلزمات الصحٌة عدٌ

 .فٌها

وحسب المصادر المصادر فإن حاالت الوباء تزداد ٌوماً تلو اآلخر وسط انعدام كلً 

للمستلزمات الصحٌة المفترض توفٌرها للمستشفٌات والمراكز الصحٌة فً 

 .المدٌرٌة

ة هذه السنوات على تصدٌر النفط وعمدت الشرعٌة والمحافظ بن عدٌو طٌل

واٌداعه عابداته فً حساب بالبنن األهلً السعودي دون تمدٌم الخدمات ألبناء 

المحافظة الذٌن ٌناشدون باستمرار المنظمات بتوفٌر األدوٌة والمستلزمات 

 الصحٌة للمواطنٌٌن فً مدٌرٌة بٌحان المنكوبة

 

 

ٌفتن بؤهالً بٌحان وصمت مطبك للمحافظ بن ” حمى الضنن“

 عدٌو والمنظمات الصحٌة
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المصٌنعة، بمدٌرٌة الصعٌد، التابعة  نفذ مالن المحال التجارٌة فً سوق

 .لمحافظة شبوة، عصٌانا مدنٌا، صباح الٌوم االثنٌن

وأرجع أهالً المدٌنة، العصٌان المدنً لمالن المحال التجارٌة فً 

المصٌنعة إلى االنفالت األمنً الذي تشهده المنطمة، بعد والعة تبادل 

 .إطالق نار بٌن أطراؾ لبلٌة داخل السوق

المحال التجارٌة، على مواصلة العصٌان المدنً، إلى حٌن  وشدد مالن

 .فرض األمن وعدم تكرار حوادث إطالق النار فً األماكن العامة

وتشهد مناطك واسعة فً محافظة شبوة،انفالتا أمنٌا كبٌرا، وانتشارا 

للجرٌمة والمخدرات عمب سٌطرة ملٌشٌااإلخوان التابعة لحكومة 

 .فطٌةالشرعٌة، على المحافظة الن

 

 

 

 

 عصٌان مدنً ٌشل الحركة التجارٌة فً مدٌرٌة الصعٌد بشبوة
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وصؾ المٌادي فً الحران الجنوبً، علً حسٌن البجٌري، الحوثٌٌن 

بحماة الوطن داعٌاً ابناء الجنوب إلى الولوؾ إلى جانبهم فً مواجهة 

األطراؾ األخرى) فً إشارة إلى التحالؾ والموالٌن له حكومة هادي 

 (واالنتمالً

اتضح اآلن بؤن األعداء ” ٌتر ولال البجٌري فً تؽرٌده على حسابه بالتو

 ”الحمٌمٌٌن للشعب الٌمنً هم التحالؾ

واضاؾ على الٌمنٌٌن أن ٌلتفوا حول الحوثً فهو من سٌإدب للٌلً 

األدب رؼم خالفنا معه إال أنه أصبح الحامً للوطن وللوحدة بعد أن بانت 

 حد لوله” نواٌا األشرار وٌجب أن تتفاوضوا مع الحوثً

 

 

لٌادي جنوبً ٌصؾ الحوثٌٌن بحماة الوطن وٌدعو الجنوبٌٌن 

 لإللتفاؾ حولهم
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على األرض الجنوبٌة فً الٌمن، ٌرى مرالبون أن ” اتفاق الرٌاض“ابٌع من الحدٌث عن تطبٌك بعد أس

النماش اآلن وبعد تٌمن معظم األطراؾ من صعوبة ترجمة ما تم التوافك علٌه، ٌدور حول دور الشرعٌة 

 وأعوانها فً ذلن، وهل كان هذا األمر مخططا؟

، الٌوم االثنٌن، إن ”سبوتنٌن”س االنتمالً الجنوبً، فً حدٌث لـلال الدكتور دمحم العفٌفً، المٌادي بالمجل

المتتبع لمشاورات جدة والرٌاض ٌستخلص حمٌمة مفادها، وهً أن عدم حسن النواٌا للشرعٌة كانت “

 .”حاضرة وبموة لبل وبعد التولٌع على االتفاق

ل تولٌع االتفاق كانت تهدؾ إلى المماطلة والتعنت من جانب الشرعٌة لب“وأضاؾ المٌادي فً االنتمالً إن 

إفشال االتفاق وعدم إحراز أي تمدم فً بنوده، وهذا كان االنطباع السابد لمعظم المرالبٌن، األمر الذي جعل 

المباحثات التً سبمت التولٌع تؤخذ كل هذا الولت، وتحلى وفد االنتمالً بالصبر والمرونة المطلوبٌن من أجل 

 .”مرارفً الجنوبإحالل السالم واألمن واالست

أن األحداث والتطورات األخٌرة فً المشهد، جاءت لتإكد المإكد من أن الشرعٌة “وأشار العفٌفً إلى 

بالمطلك ال ترٌد وال ترؼب فً االلتزام بهذا االتفاق أو تطبٌك بنوده على األرض، وتمثل ذلن فً ” اإلخوانٌة“

نب ارتفاع وتٌرة االؼتٌاالت والسطو العشوابً على الفوضى الممصودة والتً تشهدها العاصمة عدن، إلى جا

 .”األراضً والممتلكات وعدم صرؾ الرواتب استجابة لهذا الرفض الفج لالتفاق

، ٌضعنا أمام حمٌمة ”اإلصالح المإتمر“التمارب الملحوظ بٌن أحزاب الشمال “وأوضح المٌادي باالنتمالً أن 

 .”هً ملكا لهم دون منازعمفادها، أنهم ٌرٌدون عدن أوال، أما صنعاء ف

، بٌن لوات المجلس ١٣٢٢وبدأت جهود المصالحة السعودٌة، عمب ولوع اشتباكات فً أؼسطس/آب 

االنتمالً الجنوبً، والموات التابعة للحكومة الٌمنٌة فً محافظة عدن، نتج عنها سٌطرة المجلس االنتمالً 

وار فً مدٌنة جدة، ومنالشة الخالفات لتوحٌد على عدن ومناطك أخرى، إذ دعت السعودٌة طرفً النزاع للح

أؼسطس  ١٣الصؾ والتصدي لمٌلٌشٌا الحوثً، كما شاركت اإلمارات فً هذه المفاوضات التً بدأت فً 

 .١٣٢٢أكتوبر/ تشرٌن األول  ١٩حتى 

، برعاٌة ١٣٢٢نوفمبر/ تشرٌن الثاتً  2وجرى التولٌع على االتفاق فً العاصمة السعودٌة الرٌاض، فً 

لملن سلمان بن عبد العزٌز، وحضور ولً العهد السعودي األمٌر دمحم بن سلمان، والربٌس الٌمنً عبد ربه ا

منصور هادي، وولً عهد أبوظبً الشٌخ دمحم بن زاٌد، وربٌس المجلس االنتمالً الجنوبً عٌدروس الزبٌدي، 

لس االنتمالً الدكتور ناصر الخبجً، وممثل الحكومة الٌمنٌة فً تولٌع االتفاق سالم الخنبشً، فٌما مثل المج

وٌستند االتفاق على عدد من المبادئ، أبرزها االلتزام بحموق المواطنة الكاملة ونبذ التمٌٌز المذهبً 

 .والمناطمً، وولؾ الحمالت اإلعالمٌة المسٌبة

 المصدر: سبوتنٌن

 الشرعٌة عازمة على إفشال #اتفاق_الرٌاضلٌادي فً #االنتمالً : 
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ً من دخول العاصمة كشفت مصادر صحفٌة عن منع السعودٌة لٌادات فً اإلنتمالً الجنوب

عدن ووجهت بالؽاء هبوط طابرتهم فً مطار عدن ألسباب لم ٌتم الكشؾ عنها حتى اللحظة 

اال ان لابد التحالؾ العربً فً عدن ظهر متحدٌاً اإلنتمالً ومهددا بتنفٌذ اتفاق الرٌاض بالموة 

 ة.ومنها ادخال لوات الشرعٌة وحزب اإلصالح الى عدن تحت مسمى الحماٌة الرباسٌ

لٌادة التحالؾ العربً والسلطات الٌمنٌة منعت مساء امس األحد  عدن الؽد ان“ولالت صحٌفة 

مدٌر امن عدن الممال شالل علً شاٌع من دخول مدٌنة عدن برفمة لٌادات أمنٌة أخرى بٌنها 

 ربٌس جهاز مكافحة اإلرهاب العمٌد ٌسران الممطري .

وثٌمة بالتحالؾ صحة المنع فً اجراء خطٌر  وأكدت الصحٌفة من مصادر وصفتها بذات عاللة

وااألول من نوعه تتخذه السعودٌة ضد اإلنتمالً اعمبه تهدٌد لماابد التحالؾ فً عدن بتنفٌذ 

 اتفاق الرٌاض بالموة .

واشارت المصاادر إلى ان لٌادة التحالؾ امرت طابرة كانت تمل شاٌع والممطري بمؽادرة 

وط بمطار عدن حٌث اعمب ذلن صدور مذكرة منع رسمٌة االجواء فً حٌن كانت تستعد للهب

من وزارة الداخلٌة ولٌادة التحالؾ العربً عممت على المنافذ الرسمٌة تمضً بمنع هذه 

 المٌادات من دخول االراضً الٌمنٌة.

وحسب المصادر فإن التعمٌم عمم اٌضاً على منفذ صرفٌت وشحن بالمهرة مإكدة ان مسبول 

ظة المهرة اكد صدور مذكرة المنع ولال ان السلطات عممت الحما حكومً كبٌر فً محاف

 باالسماء الثالثة وامرت بعدم دخولهم البالد.

خالل كلمته  العمٌد مجاهد العتٌبً لابالً  وفً ذات السٌاق هدد لابد التحالؾ العربً فً عدن

دن، متحدثا عن الٌوم، فً ورشة عمل)إتفاق الرٌاض..األهمٌة والداللة(التً الامتها جامعة ع

تنفٌذ اتفاق الرٌاض: نعم األمر لٌس سهل ولكنه لٌس صعب او مستحٌل.. هنان معولات 

وصعوبات لكننا لادرون وبكل حزم وعزم على تذلٌل هذه الصعاب والعمل على تنفٌذ جمٌع 

بنود إتفالٌة الرٌاض، مشٌرا الى ان من الصعوبات منع اإلنتمالً لوات الشرعٌة وملٌشٌات 

 ح من دخول عدناإلصال

 السعودٌة تنملب على اإلنتمالً وتمنع لٌاداته من دخول عدن
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عمال البسط ونهب اراضً الدولة لام متنفذٌن بعملٌة البسط ألاستمرارا 

والبناء العشوابً على أراضً تابعة للمإسسة العامة للطرق والجسور 

 .بمدٌرٌة المنصورة فً العاصمة عدن

وشهدت األراضً التابعة للمإسسة عملٌات بسط وبناء عشوابً بشكل 

ما لم تتخذ السلطات المحلٌة فً مدٌرٌة المنصورة اي ؼٌر مسبوق، فٌ

 .خطوة حازمة للتصدي للبناء العشوابً

وتفشت العشوابٌات بشكل سرطانً فً مدٌرٌة المنصورة بالعاصمة 

عدن، حٌث تم البسط وتشٌٌد عمارات فً رصٌؾ الشارع العام بمنطمة 

 السكنٌة خلؾ سوبر ماركت ظمران، كما طالت العشوابٌات موالع

الخدمات وسط اتهامات أطلمها نشطاء فً موالع التواصل االجتماعً 

 .بمشاركة لٌادة المدٌرٌة فٌها

 

 البسط على أرضٌة تابعة للمإسسة العامة للطرق والجسور بعدن
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فً ظل استمرار اعمال البسط على األراضً بالعاصمة عدن لامت جهات نافذة 

أعمال البسط على أراضً معسكر الدفاع الجوي فً خط التسعٌن بمدٌرٌة 

 .اصمة عدنالمنصورة فً الع

ونشطت خالل اآلونة األخٌرة مافٌا نهب األرضً فً مدٌرٌة المنصورة، حٌث 

 . تشهد عملٌات بسط وبناء عشوابً بشكل ؼٌر مسبوق

ولم تتخذ السلطات المحلٌة فً مدٌرٌة المنصورة اي خطوة حازمة للتصدي للبناء 

 .العشوابً الذي طال الشوارع وموالع الخدمات فً المدٌرٌة

ام تتعرض األراضً العامة واالخاصة فً العاصمة عدن لعمٌات بسط وبشكل ع

ونهب دون تحرن الشرعٌة والمجلس اإلنتمالً للحد من هذه الكارثة التً ٌموم 

 .بتنفٌذها مسبولٌن فً الحكومة والمجلس اإلنتمالً

 

البسط على أراضً الدفاع الجوي بتواطإ السلطة المحلٌة فً 

 المنصورة



      

 

 

 

 

 

 

 

ر لالت رابطة أمهات المختطفٌن بمحافظة عدن، إنها تلمت بالؼا عن تدهو

الحالة الصحٌة للمعتملٌن داخل سجن بٌر أحمد، وارتفاع حاالت اإلؼماء 

 .بٌنهم جراء إضرابهم عن الطعام المستمر

وزارة  -فً بٌان نشرته على فٌسبون-واتهمت رابطة أمهات المختطفٌن 

من  1الداخلٌة وحكومة هادي بعدم تنفٌذ أوامر النٌابة باإلفراج عن 

ثالثة سنوات، مشٌرة إلى أن المماطلة ما  المعتملٌن بعد اعتمال استمر

 .زالت مستمرة فً اإلجراءات المانونٌة لبمٌة المعتملٌن

معتمالً تعسفٌاً داخل  21مخفٌا لسرٌاً و ٠١وكشفت الرابطة أنها وثمت 

 .سجن بٌر أحمد منذ أكثر من ثالث سنوات

ولفتت إلى أن هٌومن راٌتس ووتش وثمت فً تمرٌرها الذي نشر 

شخصاً منذ اشتباكات لوات  ٩٣لفابت حاالت اعتمال تعسفً لـالخمٌس ا

حكومة هادي ولوات المجلس االنتمالً خالل شهري أؼسطس وسبتمبر 

 .الماضٌن

وطالبت أمهات المختطفٌن حكومة هادي بالوفاء بواجبها المانونً 

واإلفراج عن المعتملٌن الذٌن صدرت فً حمهم أوامر باإلفراج، وعن 

 .تعسفٌاً جمٌع المعتملٌن 

تدهور الحالة الصحٌة لمعتملً بٌر أحمد ورابطة أمهات المختطفٌن 

 تدعو إلنماذهم
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وجه نابب ربٌس المجلس االنتمالً الجنوبً هانً بن برٌن اتهاماً صرٌحاً لحكومة 

اللشرعٌة بعرللة اتفاق الرٌاض ومواجهة التحالؾ، مشٌرا إلى إن تصعٌد حكومة 

 .هادي فً شبوة وشمرة مخالؾ التفاق الرٌاض

رن لوات من مؤرب إلى شبوة تح:” ولال بن برٌن فً تؽرٌدة على توٌتر اعتبر 

وشمرة فً مخالفة التفاق الرٌاض ٌدل لطعٌا على ما كنا نإكد علٌه أن هذه الموات 

التخضع ألمر الربٌس هادي ولٌست جٌشا حكومٌا بل ملٌشٌات لحزب اإلصالح 

 .بحسب تعبٌره” اإلخونجً

اق ولال بن برٌن إن هذا التصعٌد مواجهة لموات التحالؾ الضامنة لتنفٌذ اتف

 .الرٌاض وأمام المجتمع الدولً الشاهد على هذا االتفاق بحسب تعبٌره

وٌرى مرالبون أن تصرٌحات بن برٌن دعوة للتحالؾ باستهداؾ لوات هادي التً 

 .تحشد لواتها باتجاه عدن

وتحشد حكومة هادي لواتها من شبوه ومؤرب إلى أبٌن استعدادا الجتٌاح عدن 

الذي توعد بالرد والتصدي ألي تحركات لموات وسط استنفار لموات اإلنتمالً 

 .هادي

 

الشرعٌة بإفشال إتفاق الرٌاض وٌدعو التحالؾ بن برٌن ٌتهم 

 للتدخل
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من ٌمررون التهجم علٌهم، بحسب مذكرة أللال موظفو اتصاالت لحج، ان جنود ا

رسمٌة وجهها مدٌر عام فرع االتصاالت لحج م. خلدون علوان سٌؾ، لمحافظ 

 .لحج

من مرة على عمال  افراد امن لحج لاموا بالتهجم اكثر” واشارت المذكرة ان:

، وكان اخرها ٌومنا هذا ”الحوطة” االتصاالت فً سنترال صبر وإدارة الفرع فً

 .”االحد، بحجة عطل ارلامهم فً اللواء

تم ارسال عدة فرق خالل األسبوع الماضً للواء، وابالؼهم ” وأكدت المذكرة انه:

ما لم ٌتم، كما متر، ومطالبتهم بتوفٌر كٌبل وهو  1٣بوجود لطع فً الكٌبل بطول 

 .”تم تكلٌؾ فرٌك لجرد الكٌبالت فً المراكز واحضاره فً حال توفره

واختتمت المذكرة بالدعوة الى: إعادة االعتبار للمرافك الحكومٌة، مشٌرة الى 

عملٌة السطو على رواتب موظفً االتصاالت منتصؾ العام الجاري والتً لم تمم 

 .الٌوم األجهزة األمنٌة بالمبض على الجناة حتى

تصاالت فً سنترال صبر إلجنود أمن لحج ٌعتدون على موظفً ا

 والحوطة
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محاوال خلك فوضى جدٌدة فً سمطرى لال المحافظ رمزي محروس، إن لوات تابعة لإلمارات 

 .التحمت مطار المحافظة، ولامت بتهرٌب عناصر مطلوبة أمنٌا” منًألالحزام ا“

نرفع لكم بالؼا بإلدام “وفً مذكرة مرفوعة للربٌس عبدربه منصور هادي، لال محروس 

إماراتٌة ممن ال زالوا ٌمومون بؤنشطة تحت ؼطاء إنسانً فً المحافظة بدخول مطار عناصر 

سمطرى بالموة مصطحبٌن معهم عناصر من سمطرى من المتعاونٌن معهم، وصعدوا الطابرة 

 .”اإلماراتٌة دون إذن البرج ودون اتخاذ اإلجراءات األمنٌة واالعتٌادٌة إللالعها حسب المعتاد

اتضح أن الؽرض من هذا العمل المستفز الذي لاموا به مستؽلٌن “وأضاؾ محروس أنه 

عناصرهم، هو تهرٌب عدد من أتباعهم المطلوبٌن للسلطات األمنٌة لعاللتهم بمضاٌا تتعلك 

بزعزعة األمن فً المحافظة وفرض الفوضى وعدم الخضوع لإلجراءات الرسمٌة فً الدخول 

 .”والخروج من البلد عبر التؤشٌرات

هذا االلتحام واالختراق تم بٌنما ٌموم على تؤمٌن المطار لوات الواجب “لى أن وأشار إ

 .”السعودٌة باالشتران مع أمن المطار التابع للواء األول مشاه بحري

ٌذكر أن الموات اإلماراتٌة بجزٌرة سمطرى تمكنت، مساء السبت، من تهرٌب عدد من 

 .برة إماراتٌة خاصةالممنوعٌن من السفر على ذمة لضاٌا أمنٌة عبر طا

وحسب مرالبون فان مذكرة محروس المرفوعة للربٌس هادي هدفها خلك فوضى جدٌدة فً 

مارات كمة ٌتهم الموات السعودٌة اٌضا بالتواطإ إلالمحافظة وذلن بالتحرٌض على الموات ا

 فً تهرٌب المخربٌن حسب زعمه

مارات بتهرٌب إرهابٌٌن إلمحافظ سمطرى ٌسٌا للسعودٌة وٌتهم ا

 من مطار المحافظة
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ٌوم األحد، مؽادرة الساحل الؽربً بدأت آخر كتابب الموات السودانٌة، صباح ال

للٌمن بعد استكمال مهامها العسكرٌة ضمن التحالؾ العربً بمٌادة السعودٌة ؼربً 

 .الٌمن

إن كتابب األشاوس ) النخبة( التابعة للموات السودانٌة ” ولال مصدر عسكري

بدأت، صباح الٌوم األحد، مؽادرة الساحل الؽربً بعد تسلٌم موالعها للموات 

 .(تركة الٌمنٌة )العمالمة، وألوٌة المماومة التهامٌة ولوات طارق صالحالمش

آخر دفعة عسكرٌة سودانٌة تؽادر جبهات ” األشاوس“ووفما للمصدر، فإن كتابب 

الساحل الؽربً للٌمن عبر مٌناء المخا التارٌخً ؼربً محافظة تعز إلى بلدهم 

 .السودان

ربع الماضٌة فً عملٌات ضد وشاركت الموات السودانٌة خالل السنوات اال

الحوثٌٌن بالساحل الؽربً ) ؼرب تعز وجنوب الحدٌدة(، وسمط منهم مبات المتلى 

 .والجرحى، وتحملوا مسإولٌة تدرٌب الموات المشتركة

وكان ربٌس الحكومة السودانٌة لد تحدث فً ولت سابك عن سحب جزء كبٌر من 

مشاركتهم فً الحرب  لواتهم فً الٌمن ضمن خطة إلنسحاب كامل وانهاء

المستعرة فً الٌمن والتً سمط فٌها اآلالؾ من الجنود السودادنٌٌن لتلى وجرحى 

 .ومفمودٌن

 

 

 ل الؽربًبدء إنسحاب آخر كتٌبة للموات السودانٌة فً الساح
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دعت حركة شباب أبٌن الثورٌة جمٌع المواطنٌٌن والشخصٌات 

اإلجتماعٌة والناشطٌن إلى المشاركة للخروج فً مسٌرة احتجاجٌة 

ى تردي الخدمات العامة وعدم اإلنتظار لحل بمدٌرٌة لودر احتجاجا عل

 الصراع المحتدم بٌن المجلس اإلنتمالً والشرعٌة

ولالت الحركة فً بٌان لها، أنه وفً الولت الذي تعٌش لودر حالة 

استثنابٌة نتٌجة تدهور الخدمات الصحٌة وتراجع مستوى التعلٌم وتفلت 

تدهور خدمات النظافة األمن وارتفاع أسعار المواد الؽذابٌة والكمالٌة و

العامة والذي ٌهدد بتفشً األوببة فً المدٌنة ، فان حركة شباب أبٌن 

الثورٌة تدعو جمٌع ابناء لودر من شخصٌات اجتماعٌة ونمابات 

ومكونات اجتماعٌة للمشاركة فً مسٌرة رافضة للفساد والفاسدٌن 

 . ٌرٌةتطالب بإصالح الخدمات العامة والالة وتؽٌٌر الفاسدٌن فً المد

واوضحت الحركة أنها ستحدد اللجنة التحضٌرٌة مكان وزمان المسٌرة 

 ونمطة التجمع واالنطالق

وتعٌش المحافظة حالة إنفالت أمنً من جهة وانعدام للخدمات من جهة 

أخرى بسبب اإلدارة السٌبة لهذه المحافظة التً ٌمتتل فٌها طرفً 

 .الصراع بٌن الفترة واألخرى

حركة شباب أبٌن تدعوا للمشاركة فً مسٌرة إحتجاجٌة بلودر 

 تطالب بتوفٌر الخدمات
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ً فضٌحة جدٌدة بطلها مكتب الصحة فً محافظة شبوة عثر مواطنٌٌن فً ف

عتك (  –الخشعة  –الخطوط الرابطة بٌن مدٌرٌة عتك ومنطمة المصٌنعة ) خمار 

على عشرات الكراتٌن من المؽذي الطبً المخصص لسوء التؽذٌة الذي ٌوزع 

 .مجاناً منتهً الصالحٌة منذ عشرٌن ٌوم

واطنٌن عثروا على العشرات من الكراتٌن الملٌبة ولالت مصادر محلٌة ان م

بالمؽذي الطبً مرمٌة على لارعة الخطوط ولد مّر على انتهاء صالحٌتها عشرٌن 

 ً  .ٌوما

كما ال ٌمتلن كمٌات كبٌرة من المؽذي الطبً سوى مكتب الصحة بالمحافظة لكونه 

هذه من  المسإول األول عن توزٌعه بعد إستالمه من االمم المتحدة ، وتعتبر

الجرابم اإلنسانٌة واساءة فاضحة للمهنة الطبٌة الذي ارتكبها مكتب الصحة 

بمحافظة شبوة الذي ترن اآلالؾ من المؽذي الطبً فً المخازن دون توزٌعها 

على المستحمٌن حتى إنتهت صالحٌتها لٌموموا برمٌها بشكل مسٌا وجرٌمة طبٌة 

 .إنسانٌة لم ٌسبك أن حدثت فً شبوة من لبل

 

فضٌحة مدوٌة لمكتب الصحة بشبوة ٌكشفها مواطنٌٌن على خط 

 الخشعة ــ عتك


