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 م 2020 \ 1 \ 4عشر  السادسلعدد ا

 أبرز األحداث

المجلس اإلنتمالً ٌسلم اموال نهبتها 

 لواته من مٌناء عدن للموات السعودٌة

اصابة اثنٌن من الصٌادٌن برصاص 

الموات السعودٌة فً عدن واندالع 

 احتجاجات امام لصر المعاشٌك

عناصر الماعدة تشارن لوات الشرعٌة 

صبلح فً اجتٌاح لرى لمموش إلوحزب ا

 والمحفد

لٌادي جنوبً : على السعودٌة مراجعة 

 لبل خسارة #عدن” خطؤ شبوة“
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فً مدٌنة  تواصل لوات الشرعٌة خرق اتفاق الرٌاض باستهداؾ الموات الجنوبٌة

شمرة ومناطك اخرى بمحافظة ابٌن وسط توطإ السعودٌة مع الشرعٌة وعدم 

 .الزامها بتنفٌذ اتفاق الرٌاض

وصرح مصدر عسكري بموات الحزام االمنً المتمركزة بمنطمة ٌرامس المحاذٌة 

من مدٌنة شمرة الساحلٌة وجبال العرلوب فً محافظة أبٌن إن لوات الشرعٌة 

لحزب االصبلح الٌمنً المتمركزة فً منطمة العرلوب ولرن الٌمنٌة الموالٌة 

 .الكبلسً تموم بعتداءات متكررة على لواتنا دون احترام لمواثٌك اتفاق الرٌاض

واوضح ذلن المصدر العسكري إن لوات الشرعٌة الٌمنٌة تموم بشكل ٌومً 

 .باستهداق لواتنا بالمذابؾ المدفعٌة وباالسلحة المتوسطة

در العسكري إن الموات الجنوبٌة لن تمؾ مكتوفً األٌدي بل سوؾ واكد ذلن المص

ترد عن تلن االعتداءات دفاعاً عن النفس واالرض الجنوبٌة من تلن الفلول 

 .المعتدٌة

 لوات الشرعٌة تواصل استهداؾ الحزام األمنً فً شمرة
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تداول ناشطون على موالع التواصل االجتماعً مذكرة لمصلحة الهجرة 

والجوازات فً منفذ صرفٌت الحدودي مع السلطنة العمانٌة بمحافظة المهرة، 

اتران ، بتوجٌهات وزٌر داخلٌة الشرعٌة احمد  4ٌمضً بالسماح بدخول 

 .المٌسري

رع الجنوبً، حٌث اعتبر عضو هٌبة ولد أثار دخول األتران جدال واسعا فً الشا

أن االتران ” رباسة المجلس االنتمالً الجنوبً الناطك السابك سالم العولمً 

، والذي ٌؤتً ذلن لتمرٌر كبرى ” االربعة هً عناصر تتبع االستخبارات التركٌة

صفمات االرهاب بمٌادة راعٌة االخوان تركٌا ، وأخونة المهرة، وتحوٌلها الى 

نٌة بدعم تركً سخً ، ٌوفر بٌبة خصبة لزرع مشارٌعها اإلرهابٌة إماراة اخوا

 . المعادٌة

وفً ولت سابك احتشد المبات من أبناء محافظة المهرة، فً مدٌنة الؽٌضة، 

، فً المحافظة، لعرللة اتفاق ”أحمد المٌسري“ُمنددٌن بالتحركات المشبوهة لـ 

 .الرٌاض بدعم لطر

أبناء #المهرة ٌطالبون بطرد #المٌسري من محافظتهم 

 وٌرفضون تحوٌلها الى اماراة اخوانٌة



داخلٌة والنمل أحمد المٌسري وصالح وطالب المتظاهرون بطرد وزٌري ال

الجبوانً، رًدا على ما اعتبروه تمرد الوزٌرٌن على اتفاق الرٌاض الذي ولعته 

 .الحكومة الٌمنٌة والمجلس االنتمالً الجنوبً برعاٌة سعودٌة

وعبر المواطنون عن رفضهم لهذا التواجد وتؤٌٌدهم بشكل عام للخطوات التً 

 .لمحافظةأتخذت لمحاربة االخوان فً ا

ولال االكادٌمً عبدهللا عٌاش ان المجلس الوطنً المشكل حدٌثا بدعم لطري تركً 

عن طرٌك عمان ٌهدؾ الى اخراج التحالؾ العربً من الٌمن وتمكٌن االخوان من 

 .المهرة والحوثٌٌن من الشمال

إلى أن لطر تدعم وتمول لتخرٌب المناطك المحررة، وتعمل ” راجح“واشار 

ا لصالح المتمردٌن، فضبًل عن دعم الدوحة لجماعة اإلخوان اإلرهابٌة استخباراتٌ  

 .بمبلٌٌن الدوالرات فً الٌمن والمهرة

وظل المٌسري ٌتنمل من محافظة الى أخرى فتارة ظهر فً شبوة وتارة فً وادي 

حضرموت، لكنه صاعد من لهجة خطابه وضاعؾ من حمبلته الموجهة ضد 

 . تمالً الجنوبً عندما أستمر فً المهرةالتحالؾ العربً والمجلس االن

وٌإكد تواجد المٌسري فً المهرة ومؽادرته المحافظة بشكل مفاجا فً أكثر من 

مناسبة ما ذهب الٌه مرالبون من أن لطر تمول وتدعم عدد من لبابل محافظة 

المهرة وشٌوخها وتعمد إجتماعات سرٌة معهم فً سلطنة عمان ، وهو االمر الذي 

رار المٌسري فً المحافظة الحدودٌة الهامة وسعٌه المستمر لتحوٌلها ٌفسر إستم

 .ممر لتمرٌر مشارٌعه اإلرهابٌة إلى المحافظات الجنوبٌة
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لام مواطنون بردفان ٌوم أمس بترمٌم الطرٌك بالخط الربٌسً الرابط بٌن مدٌنة 

 لٌن وحبٌل جبر بمنطمة الربوة العلٌاء .الحبٌ

 وجا هذا بعد تعرض الطرٌك الى خراب وتدمٌر. مما سبب الحوادث الكثٌرة .

ولال مواطنون من اهالً منطمة الربوه هنان الكثٌر من الحفر وسط الطرٌك تم 

ترمٌمها من لبل المواطنون ومنها ترمٌم فً نمٌل تٌم بالشهر الماضً وعمل 

 اون بٌن المواطنٌن .الصبٌات بالتع

واضافوا بان الطرٌك تشهد حركة سٌر بكثرة بعد لطع الطرلات من لبل الملٌشٌات 

وتعتبر الطرٌك الرابطة بٌن حبٌل جبر والحبٌلٌن   الحوثٌه فً بعض المناطك

 .الطرٌك الوحٌدة التً تربط بٌن عدن وصنعاء

 من حسٌن البكري

 

 

 

 

مواطنون بردفان ٌرممون الطرٌك الرابط بٌن حبٌل جبر 

 والحبٌلٌن
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أكد الناشط السٌاسً الجنوبً البارز الشاعر عبدهللا الجعٌدي ان الشرعٌة 

الى تنفٌذ بنود اتفاق الرٌاض  االخوانٌة تسعى الى تفجٌر المولؾ فً الجنوب ال

 .الذي رعته المملكة

” وأوضح الجعٌدي عبر تؽرٌدة له على مولع التواصل االجتماعً توٌتر لاببل:

حٌث ال ٌرؼب أحد فً تلن الشرعٌة التافهة أن تنتهً الحرب أو ٌنتصر التحالؾ 

 .”على الحوثً

لو من دورات مٌاة متابعا: فما ٌهمهم فمط هو البماء فً مناصبهم وأن ٌحكموا و

 .الفنادق التً ٌنزلون بها

 

 

 

 

 

 

تسعى الى تفجٌر ” اإلخوانٌة“الجعٌدي: #الشرعٌة 

 المولؾ فً #الجنوب
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لالت لوات النخبة الشبوانٌة والمماومة الجنوبٌة فً مدٌرٌة حبان بشبوة ان بٌان 

صبلح ٌحمل مؽالطات واعبلن رسمً للتصعٌد ضد ابناء إللوات الشرعٌة وحزب ا

 الجنوب

بوة بٌانا ردت فٌه على وأصدرت الموات الجنوبٌة فً مدٌرٌة حبان بمحافظة ش

بٌان اللجنة األمنٌة التابعة لحزب االصبلح االخوانً ، مشٌرة بؤن البٌان فٌه 

 . افتراءات وٌعد مإشر خطٌر للتصعٌد

 : نص البٌان كما ورد

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

تعتبر المماومة الجنوبٌة والمجلس االنتمالً فً مدٌرٌة حبان محافظة شبوة البٌان 

ن اللجنة األمنٌة التابعة لجماعة اإلخوان المحتلة لمحافظة شبوة الصادر ع

بخصوص أحداث حبان األخٌرة تصعٌداً خطٌراً ، وفٌه نوعاً من اإلنمبلب على 

 . اإلتفاق وعلى لجنة الوساطة تحمل مسإولٌتها

ما لامت به المماومة الجنوبٌة وكتٌبة الشهٌد سعٌد تاجره فً مدٌنة عتك من 

ابط فً لوات االمن الخاصة التابع لمٌلٌشٌات اإلخوان تركً لعكب عملٌة أسر للض

، جاءت بعد األعمال والممارسات اإلرهابٌة الذي ترتكبها مٌلٌشٌات اإلخوان فً 

الموات الجنوبٌة فً حبان شبوة ترد على بٌان لوات 

 صبلح وتتهمها بالمؽالطة والتصعٌدإلا



أبناء شبوة المسالمٌن بؤوامر من اللجنة االمنٌة اإلخوانٌة بالمحافظة التً تتلمى 

جهٌة والتعسفات ضّد المواطنٌن هٌا أٌضاً األوامر من محافظة مؤرب ، أن تلن العن

المسالمٌن من أبناء شبوة ووصلت الى حد المتل واالستهتار بدماء أبنابنا واخواننا 

والزج بهم فً السجون السرٌة وتعذٌبهم واالعتمال بدون أي مسوغ لانونً ، 

وعملٌات المتل عمداً وبدون حك والعدوان السافر من االعمال االجرامٌة الذي 

 .. لكتب السماوٌة والموانٌن الوضعٌةتدٌنها كل ا

 3وإعدام الشهٌد البطل سعٌد دمحم بن تاجره الممٌشً فً مدٌنة عزان ٌوم الـ 

م بطرٌمة وحشٌة مجّردة من المٌم واإلنسانٌة وهو أعزل ٌحمل علم 9102أكتوبر 

دولة الجنوب ولمع المسٌرة السلمٌة بإطبلق النار وسموط عدًدا من الجرحى 

ا من المناضلٌن والشباب واالعبلمٌٌن وتعذٌبهم فً السجون، وكما واعتمال عددً 

ارتكبت مٌلٌشٌات اإلخوان عدةً جرابم منها جرٌمة لتل الشاب احمد سالم باضلع 

م ظلماً 9102سبتمبر  2السلٌمانً فً نمطة مفرق العٌن بمدٌرٌة رضوم ٌوم الـ 

لٌشٌات اإلخوان وعدواناً ، وتعذٌب ولتل الشاب ٌسلم صالح حبتور بسجون م

والٌزال هنان الكثٌر من المعتملٌن فً سجون المٌلٌشٌات السرٌة وٌتعرضوا ألبشع 

 .. أنواع التعذٌب بعٌداً عن المضاء والمحاكم المؽلمة أبوابها من لبل المٌلٌشٌات

أن المماومة الجنوبٌة اصدرت مسبماً العدٌد من البٌانات والتصرٌحات محذرة 

وجٌش اإلحتبلل بشبوة من االعمال اإلجرامٌة واالنتهاكات  المٌلٌشٌات اإلخوانٌة

التً ترتكب ٌومٌاً فٌها ، وأكدت المماومة الجنوبٌة بؤنها لن تمؾ مكتوفً األٌدي 

لما ٌتعرض له المواطنٌن والنشطاء والسٌاسٌٌن واالعبلمٌٌن والشباب المسالمٌن 

ت الؽازٌة فً شبوة من الرافضٌن لتواجد المٌلٌشٌات والعصابات اإلخوانٌة والموا

اعمال إجرامٌة ، وإن معركتنا وحربنا مفتوحه مع المٌلٌشٌات والعصابات 

 .. اإلرهابٌة اإلخوانٌة وجٌش اإلحتبلل حتى تطهٌر شبوة بالكامل

وبخصوص ما ورد فً بٌان اللجنة االمنٌة اإلخوانٌة المحتلة لمحافظة شبوة حول 

ٌتضح من خبلله التصعٌد ، الحملة  أحداث حبان فٌه محض وافتراء ومإشر خطٌر



الذي شنتها المٌلٌشٌات اإلخوانٌة وجٌش االحتبلل الٌمنً المادمٌن من مؤرب 

م واستمرت 9102دٌسمبر  30والبٌضاء والجوؾ وعمران وسٌبون ٌوم الثبلثاء 

 على مدى ثبلثة اٌام مستهدفة منطمة هدى وضواحٌها ،

ع األسلحة المتوسطة والثمٌلة لمد استخدمت مٌلٌشٌات اإلخوان مختلؾ أنوا

وتروٌع اآلمنٌن بمصفها لؤلحٌاء السكنٌة مستهدفة االطفال والنساء واالبرٌاء 

وهنان العدٌد من األدلة تثبت تلن الممارسات اإلرهابٌة اإلجرامٌة ، وأدى ذلن إلى 

سموط شهداء وجرحى من النساء واألطفال األبرٌاء إضافة إلى األضرار بالمنازل 

ن العدوان السافر الهمجً ، وكما لامت المٌلٌشٌات بؤلتحام المنازل بالموة جراء ذل

فوق ساكنٌها والتحصن فٌها الستهداؾ الشباب الذي ٌدافعون على ارضهم 

 .. وكرامتهم بعد اجتٌاح المنطمة

ولٌس من أخبلق شباب ورجال المماومة الجنوبٌة وعرفها إستخدام مساكن 

فٌها وإنما هذه من أسالٌب وتصرفات المٌلٌشٌات المواطنٌن والمدنٌٌن للتحصن 

والعصابات االرهابٌة اإلخوانٌة وجٌش االحتبلل الٌمنً ، أن المؤزق التً ولعت 

فٌه اللجنة االمنٌة االخوانٌة وملٌشٌاتها لمحاوله الخروج بما ٌحفظ ماء وجهها 

اً وخبلل الثبلثة األٌام ترسل الوساطات والمساعً ، والى ٌوم أمس احترام

للشخصٌات اإلجتماعٌة ومشابخ حبان وشبوة تم اإلتفاق وتسلٌم ضابط مٌلٌشٌات 

االخوان تركً لعكب للجنة الوساطة تنفٌذاً للشروط التً ألرتها المماومة الجنوبٌة 

 . م/حبان ولد بدأت الملٌشٌات وجٌش االحتبلل بنتفٌذ بعض الشروط

مسإولٌة الكاملة فً حالة أي ومن هنا وأمام الراي العام نحمل لجنة الوساطة ال

انمبلب على االتفاق او المماطلة فً تنفٌذ كافة ما تّم االتفاق علٌه ستتخذ المماومة 

 . الجنوبٌة اإلجراءات المناسبة

صادر عن : المماومة الجنوبٌة وانتمالً مدٌرٌة حبان م/شبوة ، الجمعة ، 

 .م9191ٌناٌر  3الموافك: 
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بً من سموط العاصمة عدن ومدٌنة المكبل بٌد تركٌا عبر حذر سٌاسً جنو

حٌث تشٌر األحداث الى تدخل تركً ” حزب اإلصبلح“عمبلءها من إخوان الٌمن 

 .كبٌر فً الٌمن

خطورة سٌطرة تركٌا اردوؼان على ” هانً مسهور“واوضح السٌاسً الجنوبً 

 .لٌبٌا

ان ستسمط عدن والمكبل ولال مسهور فً تؽرٌدة له: أن سمطت لٌبٌا فً ٌد اردوؼ

 فً ٌده.

ٌذكر ان البرلمان التركً صوت باألجماع ألرسال لوات تركٌا الى لٌبٌا لنصرة 

 حكومة السراج.

 

 

 

 

 

عدن والمكبل فً ٌد  سٌاسً جنوبً ٌحذر من سموط

 تركٌا
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ٌزداد التصعٌد العسكري بٌن لوات الشرعٌة واإلنتمالً الجنوبً فً مختلؾ محافظات الجنوب واهمها أبٌن 

دؾ تفجٌر األوضاع من جدٌد لوال لبضة اإلنتمالً المحكمة على المدٌنة وشبوة وسط تحشٌد للعاصمة عدن به

 .وتمكنها من اخماد خبلٌا الشرعٌة ومبلحمتهم فً احٌاء وشوارع المحاافظة

ٌوماً من اتفاق الرٌاض الذي هدفه الظاهر اٌماؾ  61وتستمر اعمال المتل والعنؾ بٌن الطرفٌن رؼم مرور 

والشرعٌة والذي لم ٌحصل بعد ولم ٌنفذ من بنود اإلتفاق سوى انتشار الموات  التوتر بٌن اإلنتمالً الجنوبً

 .والسٌطرة على موانا ومنافذ الجنوب” العند”السعودٌة فً العاصمة عدن واهم لاعدة عسكرٌة فً الجنوب

دٌداً وتجددت اإلشتباكات بٌن لوات الشرعٌة ولوات اإلنتمالً فً محافظة شبوة النفطٌة وفً مدٌرٌة حبان تح

بعد توتر بٌن الطرفٌن سببه الربٌسً نفط واموال المحافظة وصوال الى مبلحمة لوات الشرعٌة كل مإٌدي 

 .اإلنتمالً واٌداعهم فً سجون سرٌة تمارس ضدهم كل انواع التعذٌب

ولال مرالبببون ان معارن شبوة واشتباكات ابٌن المتمطعة والتً تحدث بٌن الفترة واألخرى فً المحفد 

در وشمرة امتداد للفشل السعودي المتعمد فً لم شمل الطرفٌن اللذان ٌخضعان مباشرة للتوجٌهات ولو

 .السعودٌة دون تؤخٌر اال ان السعودٌة ترٌد استمرار الخبلؾ حتى ال ٌتجه الطرفان لمصلحة البلد وخدمته

ات السعودٌة دلٌل كاؾ على واكد المرالبون ان اإلنفبلت األمنً الذي ٌحصل فً عدن والتً تسٌطر علٌها المو

 .تعمد السعودٌة افتعال الفوضى حتى لبل تظهر اي اصوات حرة تناوئ التواجد السعودي فً محافظات الجنوب

السعودٌة التً رعت اتفاق الرٌاض ولم تلزم طرفً الصراع فً تنفٌذه تملن مطامع واهداؾ ترٌد تحمٌمها فً 

ت المابٌة اضافة الى السٌطرة على نفط البلد لتعوٌض خسارتها الجنوب اهمها السٌطرة على الموانً والممرا

التً انفمته على الشرعٌة وحربها بالٌمن ومن مصلحتها ان ٌبمى لوى محلٌة فً صراع وهً الطرٌمة 

 .البرٌطانٌة التً كاانت تستخدمها اثناءء احتبللها للجنوب

تفاق الرٌاض..اجتٌاح سعودي للجنوب وفشل إلٌوما  60

 متعمد فً خفض التوتر وحل النزاع
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عة، على سواحل العاصمة عدن فً كمٌات كبٌرة من األسمان النافمة، الجم طفت 

 .ظاهرة ؼرٌبة تإكد تعرض األحٌاء السمكٌة فً مٌاة البحر ألعمال تهدد حٌاتها

وتكدست كمٌات ضخمة من األسمان النافمة و ؼطت مساحات واسعة ومتفرلة 

 .فً عدن منذ أٌام على أطراؾ ساحل أبٌن ومحٌط بحر صٌرة 

ة المخٌفة ، فً حٌن عبر صٌادٌون ولم تعرؾ أسباب نفوق األسمان بهذه الصور

ان تكون جراء عملٌة االصطٌاد الجابر واستخدام المتفجرات من لبل سفن اجنبٌة 

 فً عملٌة االصطٌاد وتدمٌر الشعاب المرجانٌة

 

 

 

 

 نفوق كمٌات كبٌرة من األسمان فً ساحل العاصمة عدن
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لالت مصادر خاصة إن الجٌش الوطنً الٌمنً التابع لحزب األصبلح جعل من 

 . بٌن مرتعا للماعدة واالرهابالمناطك الوسطى فً محافظة إ

وذكرت المصادر إن المعسكرات الشرعٌة الٌمنٌة فً إبٌن تؤوي افراد من الذي 

إلى مدٌرٌة المحفد   لهم صلة بالماعدة واالرهاب الدمتهم من البٌضاء ومؤرب

 . ومودٌة وشمرة بمرن الكبلسً

وسطى فً إبٌن وحسب المصدر ذاته إن التنظٌم اإلرهابً الذي جعل من المناطك ال

 مرتعاً أمن تحت حماٌة جٌش الشرعٌة ألجل إلى عوده إلى إبٌن

واكد ذلن المصدر إن الماعدة فً تلن المناطك جعلت لوات الحزام األمنً بتلن 

المناطك هدفه الربٌسً وحٌث لامت تلن العناصر بمتل عدد من افراد الحزام 

 ود إلى معسكرات الشرعٌةاالمنً فً تلن المناطك وبعد عملٌاتها األرهابٌة تع

 

 

الشرعٌة الٌمنٌة جعلت من المناطك المسٌطرة علٌها فً 

 أبٌن مآلذ أمنناً لتنظٌمات األرهابٌة
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ضبطت نمطة تفتٌش منفذ الرباط أمواالً ضخمة جرى محاولة إدخالها إلى العاصمة 

 . عدن بطرٌمة ؼٌر شرعٌة ودون ترخٌص بذلن

وٌعتمد مرالبون أنها محاولة لمسبولً الشرعٌة لتهرٌب األموال من عدن لتموٌل 

 . أعمال إرهابٌة فً مناطك الجنوب

لالت عملٌات لوات الحزام األمنً فً محافظة لحج، بإن األموال ولدرها مابتان و

وستةً وعشرون ملٌون لاير ٌمنً جرى إخفاءها بإتمان فً شاحنة نمل )دٌنّا( 

 .وسط صنادٌك مشروبات ؼازٌة

وفتحت لوات الحزام األمنً تحمٌماً مع سابك الشاحنة المحتجز )ع.ع.م.د( وذلن 

ال المهّربة لبل إحالته مع األموال المضبوطة إلى الجهات لمعرفة وجهة األمو

 .المختصة

وأشادت لٌادة لوات الحزام األمنً بمٌادة وأفراد نمطة تفتٌش منفذ الرباط ممثلة 

 .مثمنة ٌمظتهم التامة” عمار الحوشبً“بالنمٌب 

 

 

نمطة أمنٌة للحزام األمنً تضبط امواالً نمدٌة فً طرٌمها 

 لعناصر ارهابٌة
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كبلسً واصلت لوات الشرعٌة وحزب اإلصبلح المتمركزة فً منطمة لرن ال

 .بمحافظة أبٌن خرولاتها، بهدؾ افشال اتفاق الرٌاض

ولصفت لوات الشرعٌة ، الموات الجنوبٌة المتمركزة فً الشٌخ سالم ومنطمة 

 .ٌرامس فجر الٌوم

 .كما أستهدفت، منشآت حٌوٌة فً منطمة ٌرامس بمذابؾ المدفعٌة

صبلح إلب اوذكر مصدر عملٌاتً فً لوات الحزام األمنً، أن لوات الشرعٌة وحز

جددت استهداؾ الموات الجنوبٌة فً الشٌخ سالم وأستهدفت خزان المٌاه فً 

 .منطمة ٌرامس بالمذابؾ المدفعٌة فجر الٌوم الجمعة

 

 

 

لوات الشرعٌة فً أبٌن تواصل خرق اتفاق الرٌاض 

 بمصؾ موالع الموات الجنوبٌة
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عدم إصدار البنن المركزي بعدن أي توضٌح بشؤن الحاوٌات االربع التً أخرجها 

ة الشؤن بدرجة أساسٌة، وألتزام االنتمالً من مٌناء الحاوٌات معه أنه الجهة صاحب

الجانب السعودي الصمت ٌشٌر الى أن العملٌة كانت منسمة بٌن الطرفٌن السعودي 

واالنتمالً وربما مع جهات بالبنن المركزي ألخراج الحاوٌات وتسلٌمها فٌما بعد 

بما فٌها من ملٌارات للجانب السعودي الذي ٌعمل تحت مسمى التحالؾ واللجنة 

_ التً تشكلت لبل شهور من: التحالؾ 219اسم لٌادة الواجب الثبلثٌة ب

واالنتمالً والشرعٌة، على خلفٌة الصراع العسكري الذي نشب بٌن لوات 

لزحلمة الجانب الحكومً  -االنتمالً وحكومة بن دؼر ومن بعدها حكومة معٌن

د المتهم بالفساد لكً ال ٌستحوذ على هذه المبالػ والحاوٌات خصوصا بعد اشتدا

االزمة المالٌة بٌنها وبٌن الحوثٌٌن فً صنعاء،الحوثٌون الذٌن اتخذوا مإخرا 

لرارا بمنع التعامل بالعملة ذات الطبعة الجدٌدة لببل ٌؽرق االلتصاد الٌمنً بمستنمع 

،وهو المرار الذي ازعج حكومة -بحسب الحوثٌٌن -الفوضوى المالٌة وااللتصادٌة

. مصٌر الحوٌات المتبمٌة سٌكشؾ الجانب معٌن بشدة بل وازعج معه السعودٌة

 .الخفً من الصراع

الم نتحدث لبل هذه الوالعة بساعات بؤن المعركة صارت بٌن كل االطراؾ مإخرا 

لٌس فمط ” حرب مالٌة التصادٌة بؤمتٌاز“معركة بنون وأموال ومحبلت صرافة

بٌن حكومة معٌن وصنعاء فمط بل داخل المعسكر الذي تموده 

 .،؟؟”تحالؾال”السعودٌة

وما االجراءات التً اتخذها بنن مؤرب لبل ٌومٌن وما حدث مساء االربعاء بعدن 

 .ولرارات صنعاء النمدٌة إال رأس جبل ثلج صراع ٌتفالم باضطراد

 صبلح السملدي: عن حروب البنون واألموال
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أبناء الجنو إلى الحشد للدفاع عن الوطن ” صبلح بن لؽبر“دعا الصحفً 

 .الستعداد لمعركة الفصلضد لوات اإلخوان التابعة للشرعٌة، وا

تمؾ شبوة والضالع ولحج “جاء فٌها :   فً تؽرٌدة” بن لؽبر“وكتب 

وأبٌن الٌوم فً ممدمة الصفوؾ دفاعا عن الوطن الجنوبً ضد جحافل 

 .”الؽزو واإلرهاب

على كل الجنوب أن ٌحشد لبابله ولواته إلى شبوة والحدود “وتابع: 

الدفاع عن الوطن التمٌده  حك” ، مضٌفا: ”الجنوبٌة لمعركة الفصل

 .”اتفالات

 

 

 

 صحفً جنوبً ٌدعو الجنوبٌٌن اإلستعداد لمعركة الفصل
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صبلح دخلت إلكشؾ مصادر عسكرٌة عن تعزٌزات جدٌدة لموات الشرعٌة وحزب ا

 .مدٌنة عتك صباح الٌوم الخمٌس لادمة من محافظة مؤرب

طمم  91ولالت المصادر ان التعزٌزات التً دخلت مدٌنة عتك تمد باكثر من 

 . االسلحةمحملة بعشرات الجنود و

وحسب المصادر فان الهدؾ من استمدام الشرعٌة تعزٌزات باستمرار من محافظة 

نتمالً الجنوبً فً شبوة مشٌرة ان الشرعٌة إلمؤرب هو لمع اي صوت للمجلس ا

 .صبلح ٌعٌشون حالة خوؾ من النخبة الشبوانٌة التً بدات تتكونا مجدداإلوحزب ا

ا تعزٌزات اخرى للنخبة الشبوانٌة جاءت المصادر اكدت ان تعزٌزات اإلصبلح لابله

نتمالً على تعزٌز النخبة بعد التؤكٌدات ان إلمن مطار الرٌان حٌث اصرت لٌادة ا

السعودٌة لم تستطع الضؽط على الشرعٌة لتنفٌذ اتفاق الرٌاض وان جرابم 

 .الشرعٌة فً شبوة وتحالفاتها مع عناصر الماعدة ٌإكد تواطإ السعودٌة معهم

ون فان هذه التحشٌدات تنذر بمواجهات مسلحة ستشهدها العاصمة وحسب مرالب

 عتك خبلل االٌام المادمة

 

تعزٌزات للشرعٌة والنخبة الشبوانٌة الى عتك والوضع 

 نفجارإلٌوشن على ا
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صبلح إلشاركت عناصر من تنظٌم الماعدة بٌنها لٌادات مع لوات الشرعٌة وحزب ا

المادمة من مؤرب فً المعارن الدابرة مناطك لمموش محافظة شبوة والمحفد 

 . محافظة ابٌن

صادر محلٌة فً المحفد ان عناصر الماعدة بٌنهم لٌادات شاركت صباح وأفادت م

 . الٌوم مع ملٌشٌا االخوان فً هجوم على لوات الحزام األمنً والنخبة الشبوانٌة

المصادر لالت ان عناصر الماعدة ظهروا مجدداً فً المنطمة وعلى متن اطمم تابعة 

 . الشرعٌة وحزب اإلصبلح للشرعٌة ونصبوا نماط بالتنسٌك والتعاون مع لوات

كما اكدت مصادر فً شبوة ان عناصر الماعدة شوهدوا الٌوم ٌماتلون الى جوار 

 . الموات الخاصة التابعة لشرعٌة بهدؾ اجتٌاح لرى لمموش

لد اكد ذلن ” هانً بن برٌن ” وكان نابب ربٌس المجلس االنتمالً الجنوبً الشٌخ 

وأفراد من تنظٌم الماعدة وبعضهم عرب ولال فً تؽرٌدة على صفحته ان لٌادات 

وصٌد ثمٌن ٌشاركون ملٌشٌات اإلصبلح فً محاولة اجتٌاح لرى لمموش فً 

 شبوة

صبلح إللماعدة تشارن لوات الشرعٌة وحزب اعناصر ا

 فً اجتٌاح لرى لمموش والمحفد
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دعا عضو الجمعٌة الوطنٌة الجنوبٌة، جمال بن عطاؾ، لٌادة التحالؾ العربً، إلى 

 .إعادة النظر فٌما أسماه الخطؤ االستراتٌجً، فً شبوة

ت المٌادي الجنوبً، تعلٌماً على الحملة العسكرٌة، التً ٌمودها وجاءت تصرٌحا

حزب اإلصبلح، الفرع المحلً لتنظٌم اإلخوان المسلمٌن، على أبناء لبابل لمموش 

 .بمحافظة شبوة جنوبً الٌمن

ما ٌإسؾ هو أن الموات التً أنفك “ولال ابن عطاؾ على حسابه فً توٌتر: 

وات وفشلت فً تحمٌك نصر على الحوثٌٌن، سن 5علٌها التحالؾ فً مؤرب خبلل 

هً نفسها من تمصؾ وتمتل األحرار الذٌن سجلوا االنتصارات بدمابهم ضد 

 .”الحوثً فً شبوة

األخوة لٌادة المملكة العربٌة السعودٌة أعٌدوا النظر فً الخطؤ “وأردؾ لاببلً: 

 .”االستراتٌجً فً شبوة لبل أن تخسروا عدن

المسلمٌن ٌشن حملة عسكرٌة على أبناء لبابل لمموش منذ  ٌُذكر أن تنظٌم اإلخوان

أٌام، بمشاركة لوة كبٌرة من لوات األمن الخاصة التً ٌسٌطر اإلصبلح على 

 .لرارها ولٌادتها

 

” خطؤ شبوة“لٌادي جنوبً : على السعودٌة مراجعة 

 لبل خسارة #عدن
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سلمت لوات المجلس اإلنتمالً األموال التً تم نهبها امس األربعاء من مٌناء عدن 

 .”عٌدروس الزبٌدي”ٌس المجلسللموات السعودٌة بتوجٌه من رب

، اعتراؾ ”نزار هٌثم“وأكد المتحدث الرسمً للمجلس االنتمالً الجنوبً، 

المجلس االنتمالً بالولوؾ وراء االعتداء على المٌناء ونهب اموال البنن 

 .المركزي

ولال هٌثم، فً تؽرٌدة له على حسابه بتوٌتر إن توجٌهات الزبٌدي لضت بتسلٌم 

إتفاق “وأنها تؤتً فً إطار التزام المجلس اإلنتمالً بتنفٌذ  التحالؾ األموال

 .، وحرصه على إنجاح الجهود التً ٌبذلها التحالؾ العربً”الرٌاض

ولم ٌتضح حتى اللحظة هدؾ المجلس من نهب اموال البنن وتسلٌمها للتحالؾ 

 .الذي بدوره سٌعٌدها للشررعٌة مجدداً 

 

 

المجلس اإلنتمالً ٌسلم اموال نهبتها لواته من مٌناء 

 عدن للموات السعودٌة



 م 2020  \ 1\ 2" حصاد األسبوع                               التاري    خ  األول المشهد الجنوب   

  

 

 

 

 

 

 

 

ن فجرر الٌوم الخمٌس برصاص الموات السعودٌة اثناء اصٌب اثنٌن من الصٌادٌ

 .مرورهم من لرب لصر المعاشٌك بالعاصمة عدن

ولال عدد من الصٌادٌن انهم تعرضو إلطبلق نار كثٌؾ من الموات السعودٌة اثناء 

مرورهم على متن لارب بالمرب من حاجز لصر المعاشٌك بعدن ادى اللى اصابة 

ؽة وٌدعى فاهم عبدهلل زٌد وٌرلد حالٌاً فً العناٌة اثنٌن منهم احدهم باصبة بلٌ

 .المركزة

وفجرت تعرض الصٌادٌن إلطبلق نار من الموات السعودٌة احتجاجات واسعة امام 

لصر المعاشٌك مطالبة باخراج الموات السعودٌة التً تمارس ضدهم اسالٌب الممع 

 .والحرمان من حمهم المشروع

 

 

 

عودٌة اصابة اثنٌن من الصٌادٌن برصاص الموات الس

 فً عدن واندالع احتجاجات امام لصر المعاشٌك
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ربعاء خبلل هجوم ألمنً صباح الٌوم األاصر الحزام التل اثنٌن من عن

 .نفذه عناصر إرهابٌة على نمطة أمنٌة فً المحفد

و لال لٌادي بحزام المحفد أنه فً تمام الساعة العاشرة من صباح ٌومنا 

هذا العناصر اإلرهابٌة بمٌادة زكً لشعب أمٌر بتنظٌم الماعدة هاجمت 

 .فً المحفدالمولع التابع للحزام بمنطمة ضٌحمان 

و أضاؾ ان الهجوم أّدى الى استشهاد اثنٌن من افراد الحزام وهما:سالم 

هادي دمحم سعٌد و أحمد سالم سعٌد لبؽث و اصابة اثنٌن من افراد الحزام 

وفٌما تم أسر اثنٌن وهما لٌس أحمد عشٌش و حسٌن عوض الحنشً 

 .والتٌادهم الى جهة ؼٌر معلومة

م تإكد وبما ال ٌدع مجاالً للشن مدى وهذا الهجوم على لوات الحزا

التنسٌك والتعاون و التخندق فً جبهة واحدة بٌن لوات حزب االصبلح 

 .وعناصر تنظٌم الماعدة وبالً الجماعات االرهابٌة االخرى

منً بهجوم ارهابً استهدؾ ألممتل اثنٌن من لوات الحزام ا

 نمطة أمنٌة فً المحفد
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تجددت االشتباكات صباح الٌوم األربعاء بٌن أبناء لمموش 

حزب اإلصبلح على ولوات الشرعٌة و بمساندة النخبة الشبوانٌة

 .مشارؾ منطمة هدى بشبوة

ولال مصدر محلً ان اإلشتباكات تجددت بٌن الطرفٌن صبااح 

الٌوم بعد ان تولفت مساء امس بعد انسحاب لوات الشرعٌة من 

 . مناطك لمموش

وأضاؾ المصدر، أن لوات الشرعٌة وحزب اإلصبلح دفعت 

انسحابها  بتعزٌزات من عناصرها إلى مناطك المبابل بشبوة عمب

 .فجر الٌوم من مناطك لمموش

 

 

 

 

تجدد اإلشتباكات بٌن لوات الشرعٌة ولبابل لمموش 

 بحبان شبوة
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فً  ؼادرت الموات السودانٌة الٌوم الثبلثاء، محافظة شبوة جنوب شرق الٌمن

 طرٌمها إلى مدٌنة المكبل الوالعة على البحر العربً.

ولالت مصادر محلٌة، إن لٌادة التحالؾ أبلؽت السلطات المحلٌة بالمحافظة، عن 

رٌة من معسكري العلم وبلحاؾ اللذٌن تتمركز فٌهما لوات خروج لوة عسك

مركز محافظة حضرموت   إماراتٌة فً طرٌمها إلى معسكر الرٌان بمدٌنة المكبل

 شرق الٌمن.

النفطٌة فإن الموات السودانٌة المكلفة ” بلحاؾ“وبحسب مصادر فً منشؤة 

لوات النخبة بحماٌة األبراج، لد ؼادرت صباح امس وتم استبدالها بجنود من 

 الشبوانٌة.

وسبك أن ؼادرت لوات سودانٌة من الموات المشاركة فً عملٌات التحالؾ العربً 

بمٌادة السعودٌة فً الٌمن، من جبهات الساحل الؽربً ومناطك أخرى، عابدة الى 

 السودان.

الموات السودانٌة تؽادر شبوة وتسم موالعها للنخبة 

 الشبوانٌة
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ذ اتفاق علّك المجلس االنتمالً الجنوبً عمل ممثلٌه فً جمٌع اللجان الخاصة بتنفٌ

 . الرٌاض

وبحسب مصدر عدن تاٌم فإن ممثلً المجلس االنتمالً الجنوبً علموا الٌوم 

عملهم فً اللجان الخاصة بتنفٌذ اتفاق الرٌاض احتجاجا على تصعٌد ملٌشٌات 

وتؤتً خطوة االنتمالً . جماعة االخوان المسلمٌن ضد ابناء لبٌلة لمموش بشبوة

المسلمٌن حملة عسكرٌة ضد ابناء لبٌلة  بعد ٌومٌن من شن ملٌشٌات االخوان

 . لمموش بشبوة ما دعا االنتمالً الى اتخاذ خطوة التعلٌك

وٌعانً اتفاق الرٌاض من عرللة دابمة للتنفٌذ من لبل الشرعٌة رؼم ادعاءات 

لٌادات تابعه لها برؼبتها فً تنفٌذه اال ان تصرفات ملٌشٌاتها على االرض توحً 

 . بالعكس

لس االنتمالً شكل لجنتٌن عمل تتابع تنفٌذ اتفاق الرٌاض احداها ٌذكر ان للمج

واخرى مٌدانً فً ً لجنة ربٌسٌة تعمل فً الرٌاض برباسة الدكتور ناصر الخبج

 . عدن وٌشارن بها لٌادات عسكرٌة وامنٌة من محافظات ابٌن ولحج وعدن

االنتمالً ٌعّلك مشاركته فً جمٌع اللجان الخاصة بتنفٌذ 

 اتفاق الرٌاض
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عبدربه منصور هادي وجه المجلس االنتمالً الجنوبً رسالة للربٌس الٌمنً 

 .محمبل فٌها الربٌس عوالب ما ٌحدث فً محافظة شبوة

وطالب نابب ربٌس المجلس االنتمالً الجنوبً هانً بن برٌن الرباسة الٌمنٌة 

 .بتحمل عوالب احداث منطمة لمموش أو التبرأ من الموات المهاجمة

ث منذ ٌومٌن لال فٌها: إن كان ما ٌحد” توٌتر“وكتب بن برٌن تؽرٌدة على مولع 

فً شبوة فً لرى لمموش من جرابم صادرة من لوات شرعٌة تؤتمر بؤمر الربٌس 

هادي فعلى الرباسة الٌمنٌة تخرج ببٌان رسمً ٌإكد أن هذا التحرن بؤمرها 

 .وتتحمل كل العوالب

وأضاؾ: وإن كان ذلن لٌس من الرباسة فعلٌها كذلن الخروج ببٌان ٌتبرأ من تلن 

 معتدٌةالموات المجرمة ال

 

 

 نتمالً ٌحمل الربٌس هادي مسإولٌة احداث شبوةإلا المجلس
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شدد الكاتب والمحلل السٌاسً الخلٌجً خالد الزعتر على ضرورة سحب السبلح 

 .من ملٌشٌات االخوان فً الٌمن

سحب ” ولال الزعتر عبر تؽرٌدة نشرها على مولع التواصل االجتماعً توٌتر : 

ى الٌمن أصبح ضرورة فً طرٌك إستكمال المضاء عل سبلح مٌلٌشٌات اإلخوان فً

 .”الحوثً

بخاصة بعد أن أثبت التنظٌم األخوانً ان عدوه األول لٌس   وأضاؾ الزعتر:

 .الحوثً بل المواطن الٌمنً

شبوة ومحاوالتهم التمدم باتجاه  متابعا: وهو ماٌإكده إرهاب اإلخوان فً تعز و

 .العرم ومناطك لمموش

 

 

 

 

 محلل سٌاسً خلٌجً
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ٌادات العلٌا فً المجلس االنتمالً من الم 5لالت صحٌفة ارم نٌوز االماراتٌة ان 

 .تتنافس على منصب محافظ عدن

وبحسب الصحٌفة فمد كشؾ مصدر مطلع فً المجلس االنتمالً الجنوبً بالٌمن 

العاصمة المإلتة  عدن عن أبرز األسماء المرشحة لمنصب محافظ“ إرم نٌوز“لـ

السعودٌة والتً تم ترشٌحها من لبل اللجنة السٌاسٌة المشتركة فً العاصمة 

 . الرٌاض

ثبلثة اسماء تم ترشٌحها لمنصب محافظ عدن وهم المهندس   ولال المصدر إن

عدنان الكاؾ ، وعبدالرحمن شٌخ الٌافعً، والدكتور عبدالناصر الوالً، إضافة 

 .إلى مرشحٌن اثنٌن من هٌبة رباسة االنتمالً

اللجنة  ولال المصدر إن هذه الترشٌحات وضعها وفد المجلس االنتمالً فً

المشتركة، مشٌرا إلى أن وفد الشرعٌة لم ٌرشح أي اسم حتى اآلن لشؽل هذا 

 .المنصب وفماً لبنود اتفاق الرٌاض

وبشؤن منصب مدٌر أمن عدن، لال المصدر ذاته إن الترشٌحات سٌتم تمدٌمها بعد 

 .التوافك واختٌار محافظ عدن

ؽل منصب محافظ عدن، لفت وحول األسماء المتداولة سابماً فً وسابل اإلعبلم لش

المصدر إلى أنها ؼٌر صحٌحة البتة مإكدا أن األسماء الممترحة جمٌعها تنتمً 

وتولع المصدر أن ٌتم التوافك على اسم محافظ .لهٌبة رباسة المجلس االنتمالً

 .عدن الجدٌد وإصدار لرار التعٌٌن، خبلل الٌومٌن المادمٌن

من اعضاء هٌبة رباسة المجلس  5اتٌة: صحٌفة امار

 االنتمالً ٌتنافسون على منصب محافظ عدن
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صبلح مصرعه فً اشتباكات مع لبابل لمموش لمً لٌادي فً ملٌشٌات اإل

 بمدٌرٌة حبان فً شبوة

مصادر محللٌة لالت ان المٌادي فً ملٌشٌا اإلصبلح حسٌن شاجره 

 مصرعه لبل لحظات فً اشتباكات مع لبابل لمموش  لمً

جنود آخرٌن  3وأكدت امصادر، عن إصابة المٌادي صالح احمد المذب و

 .ن مع لبابل لمموش بشبوةمن ملٌشٌات اإلصبلح، فً اإلشتبا

ٌذكر أن ملٌشٌا اإلصبلح لامت بمداهمة ولصؾ بٌوت لبابل لرٌة مطارح 

 .لمموش فً محافظة شبوة عصر الٌوم

 

 

 

 

مصرع لٌادي فً ملٌشٌا اإلصبلح باشتباكات مع لبابل 

 لمموش بحبان



 م 2019  \ 12\ 31" حصاد األسبوع                               التاري    خ  األول المشهد الجنوب   

  

 

 

 

 

 

 

 

كشفت مصادر محٌة بمدٌرٌة حبان فً شبوة عن تحشٌدات لموات الشرعٌة 

طمم  011وحزب اإلصبلح وصلت المدٌرٌة لادمة من محافظة مؤرب تمد بحوالً 

 . جندي 311تحمل اكثر من 

ولالت المصادر ان الموات التً وصلت المدٌرٌة هدفها تفجٌر الوضع فً المحافظة 

واللتً تبنتها ” عبدربه لعكب”بحثاً عن مختطفً شمٌك لابد لوات األمنً الخاصة

 .كتابب الشهٌد تاجرة

لحملة العسكرٌة وأكدت المصادر عن اندالع اشتباكات فً منطمة العرم بحبان بٌن ا

 . التابعة للشرعٌة والمادمه من مؤرب و بٌن لبابل األلموش التابعٌن لؤلنتمالً

وحسب المصادر فان تعزٌزات اخرى وصلت المدٌرٌة لادمة من عدن بهدؾ 

اإلنضمام للمبابل األلموش التً تصدت لموات الشرعٌة ودخلت معها فً اشتباكات 

 مباشرة

تر بٌن الطرفٌن وٌوشن على اإلنفجار اذا لم تتدخل وتإكد المصادر ان الوضع متو

 الموات السعودٌة فً حماٌة اتفاق 

 

 

مدٌرٌة حبان على صفٌح ساخن..اشتباكات بٌن المبابل 

 وتعزٌزات للشرعٌة لادمة من مؤرب
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اؼتال مسلحون مجهولون ظهر الٌوم الثبلثاء المٌادي فً الحران 

الجنوبً و المماومة الجنوبٌة بمدٌرٌة المحفد ٌاسر شملك ومرافمه 

 الشخصً أكرم صرعوؾ

لمحفد أن مسلحٌن مجهولٌن استهدفوا ولال مصدر محلً فً مدٌرٌة ا

المٌادي ٌاسر شملك وأكرم صرعوؾ بالمرب من محطة مكة فً مدٌرٌة 

 .المحفد

واضافت المصادر أن عناصر المسلحة كانت تستمل سٌارة دبل أطلمت 

 . علٌهم النار وفرت السٌارة باتجاه منطمة الخٌاله

الجنوبٌة  وٌعد ٌاسر شملك من لٌادات الحران الجنوبً والمماومة

 . بالمحفد

وجاء اؼتٌال شملك بعد ٌوم من خروج مسٌرة احتجاجٌة ٌإٌدها شملك 

 . ومطالبة برحٌل لوات الشرعٌة وحزب اإلصبلح من مدٌرٌة المحفد

 

 

 اومة الجنوبٌة بالمحفدإؼتٌال لٌادي فً المم
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عبرت لبابل بنً هبلل بمحافظة شبوة، عن إدانتها واستنكارها لئلجراء الذي ألدمت علٌه لوات الحكومة 

خبلل نشر مجامٌع مسلحة حول معسكر )العلم( التابع لموات التحالؾ العربً، فً محاولة  الشرعٌة، من

إن هذا العمل الهدؾ منه إلحام المحافظة فً حرب ال تحمد عمباها، “لمحاصرته واالعتداء علٌه، ولالت: 

ة، ولكنها وتنفٌذ مخططات وأجندات خارجٌة ال تمت للوطن والمواطن سواء فً الجنوب أو فً الشمال بصل

 .”للهروب من تنفٌذ اتفاق الرٌاض، وإدخال الببلد من جدٌد فً نفك مظلم آخر أشد ظلمة من ذي لبل

وفً بٌان لها أصدرته، أمس األول، حول األحداث والتطورات العسكرٌة األخٌرة فً شبوة، حذرت لبابل بنً 

فً اإلجراءات التعسفٌة ضد أبناء شبوة هبلل بشدة تلن المجامٌع المسلحة ولٌادتها ومن ورابها من التمادي 

عموما، سواء من لبابل بنً هبلل أو من لوات النخبة وعلى رأسهم النمٌب ماجد لمروق النسً، محملٌن 

 .المحافظ واللجنة األمنٌة، مسبولٌة تعرضه أو ؼٌره من أبناء المحافظة ألي شًء

لموات التحالؾ العربً وأبناء شبوة عامة من  وعبرت لبابل بنً هبلل فً بٌانها عن األسؾ الشدٌد لما ٌحصل

لبل الموات التابعة للشرعٌة، داعٌن الربٌس هادي إلى النظر لحال شبوة وما آلت إلٌه األوضاع فٌها، بعد أن 

 .أصبحت ممراً لتجمع الملٌشٌات الحزبٌة اإلخوانٌة اإلرهابٌة وأن ٌضع حداً لكل هذا

ولوؾ مع كل الشرفاء من أبناء المحافظة فً التصدي للملٌشٌات وأكد البٌان حرص لبابل بنً هبلل فً ال

الحزبٌة المتسترة بعباءة الشرعٌة، ومواصلة المماومة حتى النصر والتحرٌر، معاهدٌن هللا وشعب الجنوب 

عامة ولٌادة المجلس االنتمالً الجنوبً عهد الرجال للرجال، بالصمود والسٌر على درب الشهداء األبرار 

ٌر واالستمبلل والنصر، معربٌن عن الشكر لدول التحالؾ العربً وعلى رأسها المملكة العربٌة حتى التحر

السعودٌة ودولة اإلمارات العربٌة المتحدة على ما ٌمدمونه من دعم لكل محافظات الجنوب وفً مختلؾ 

 .المجاالت

لبابل بنً هبلل بـ #شبوه تحذر من استهداؾ منتسبً لوات 

 النخبة
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دٌسمبر  30بلثاء تمكنت #لوات_النخبة الشبوانٌة فً مدٌرٌة حبان فجر الٌوم الث

 .من المبض على جواسٌس إستطبلع تابعٌن لمٌلٌشٌا الشرعٌة وحزب اإلصبلح

ان أبطال النخبة نجحوا فً منطمة هدى مدٌرٌة حبان من   ولال مصدر محلً

المبض على مركبة نوع هاٌلكس على متنها أشخاص ٌعملون جواسٌس إستطبلع 

 .لمٌلٌشٌا اإلخوان اإلرهابٌة

ركبة جاءت مع طرٌك لماطر وصواًل إلى منطمة هدى للبحث عن مضٌفاً; بؤن الم

الموالع التً ٌتواجد فٌها أسّود لوات المماومة الجنوبٌة ومولع تواجد األسٌر 

تركً لعكب بعد ما أرسلهم اإلرهابً عبدربه دمحم لعكب الشرٌؾ للبحث عن مولع 

 ً  .شمٌمه لمهاجمته صباحا

تطبلع شخصاً من ابناء المنطمة ٌعمل وذكر المصدر أن من بٌن الجواسٌس االس

 .أداة لصالح مٌلٌشٌا اإلخوان اإلرهابٌة وسٌتم الحماً نشر أسمابهم

 

جواسٌس لملٌشٌا اإلصبلح  3النخبة الشبوانٌة تمبض على 

 فً حباان
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كشؾ نابب ربٌس الدابرة اإلعبلمٌة بالمجلس االنتمالً الجنوبً، منصور صالح 

دمحم، أن إصرار الشرعٌة الٌمنٌة على إفشال اتفاق الرٌاض ٌدفع االنتمالً إلى ما 

 .”مولؾ مناسب بالتنسٌك مع التحالؾ العربً“سماه أ

، مإكدا أن المجلس ”مخرج إٌجابً للجمٌع“واعتبر صالح أن اتفاق الرٌاض 

فً حال عدم التزام السلطة “متمسن به وحرٌص على تنفٌذه. واستدرن لاببل: 

الٌمنٌة سٌكون للمجلس مولفه المناسب بالتنسٌك مع األشماء فً التحالؾ، ولن 

كتوؾ األٌدي، وبالمجمل نحن على أرضنا، وخلفنا شعبنا، ونملن الحك ٌمؾ م

 .”والمدرة للدفاع عنها، وستكون الشرعٌة الٌمنٌة أول وأكبر الخاسرٌن

وأكد نابب ربٌس إعبلمٌة االنتمالً، فً حوار صحفً مع صحٌفة الفجر المصرٌة، 

ٌذ اتفاق أن عودة حكومة الشرعٌة إلى عدن لم تؤِت بؤي جدٌد ٌعزز من تنف

الرٌاض، مشٌرا إلى أن الشرعٌة عادت لعرللة االتفاق بتعطٌل الخدمات وإصدار 

 .لرارات وتعٌٌنات مخالفة

لؤلسؾ عودة الحكومة لم تحدث أي أثر إٌجابً، بسبب عدم رؼبتها فً “ولال: 

التعاطً اإلٌجابً مع اتفاق الرٌاض، فما زال هنان تعطٌل للخدمات، وامتناع عن 

” مولؾ مناسب“لٌادي انتمالً: نملن المدرة والحك التخاذ 

 إن فشل اتفاق الرٌاض



الموظفٌن، كما تموم الحكومة بإصدار تعٌٌنات مخالفة للشروط دفع معاشات 

وتتجاوز صبلحٌات هذه الحكومة والهدؾ من عودتها باعتبارها فمط حكومة 

 .”تصرٌؾ أعمال

الشرعٌة الٌمنٌة لم تكن ترؼب أصبلً فً تولٌع االتفاق، وحتى حٌن “وأضاؾ 

حٌن أجبرت على كانت تتحاور مع لٌادة المجلس ظلت تنفً جلوسها للحوار، و

التولٌع، وألنها تدرن بؤن فسادها وعبثها واستثمارها للحرب لن ٌستمر فً فترة 

ما بعد تنفٌذ االتفاق كما كان لبله، فمد لجؤت للتعطٌل وخلك العرالٌل، ومن ذلن 

أوالً مخالفتها لشروط عودة ربٌس الوزراء لوحده وطلبت إضافة عدد من الوزراء 

 .”ٌب وزراء آخرٌن خارج االتفاق إلى عدنوسمح لهم، ثم لامت بتهر

خبلل أكثر من شهر وعشرة أٌام تظل تحشد لواتها من مؤرب إلى شبوة “وتابع 

وأبٌن بدالً من االنسحاب، كما امتنعت السلطات الٌمنٌة عن تمدٌم مرشحٌها 

للحكومة وال لمنصب محافظ ومدٌر وأمن عدن، وكذا لبالً المحافظات، ناهٌن عن 

رها المتطرفة وإعبلمها الستهداؾ المجلس ولٌاداته وكوادره تحرٌن عناص

السٌاسٌة والعسكرٌة، وكل هذه المخالفات هدفها فً النهاٌة االلتفاؾ على االتفاق 

 .”والتهرب من استحمالاته ومحاولة تسخٌره لمصلحة بماء الوضع الحالً
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ة نمل ضخمة، محملة صادرت األجهزة األمنٌة فً العاصمة عدن، شاحن

 .بمطع ؼٌار للدراجات النارٌة

وضبطت الموة األمنٌة فً نمطة الكراع األمنٌة، وبتفتٌشها تبٌن أن 

 .حمولتها من لطع ؼٌار الدراجات النارٌة الممنوع سٌرها فً عدن

وأحالت األجهزة األمنٌة الشاحنة وسابمها، إلى جهات التحمٌك إلتخاذ 

 .مةاإلجراءات المانونٌة البلز

شوارع  ٌذكر أن األجهزة األمنٌة، منعت سٌر الدراجات النارٌة فً

 .العاصمة عدن، عمب استخدامها فً تنفٌذ عدة عملٌات إرهابٌة

 

 

 

منٌة تضبط شاحنة محملة بمطع ؼٌار ألجهزة األعدن..ا

 الدراجات النارٌة
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دعا وزٌر النمل فً الحكومة الشرعٌة صالح الجبوانً ، المملكة 

العربٌة السعودٌة الى نزع سبلح المجلس االنتمالً واخراجه من 

محاوال بذلن تمكٌن لوات الشرعٌة وحزب اإلصبلح من عدن عدن 

 والعودة الٌها

ولال الجبوانً فً تؽرٌدة له: أن أراد األخوة السعودٌون تنفٌذ 

إتفاق الرٌاض فٌما ٌتعلك بنزع سبلح المجلس االنتمالً فً عدن 

وإخراج وحداتها العسكرٌة من المدٌنة فما علٌهم إال لطع 

مخصصات األخرى وسٌتم تنفٌذ هذه الفمرة مرتباتها واإلعاشة وال

 .فً ظرؾ ٌومٌن

واشار الى ان الحل عملً وسهل وبٌدهم عمله أن أخلصوا النٌة 

 .للتنفٌذ.. فلماذا؟

 

ة لنزع سبلح اإلنتمالً بمطع المرتبات الجبوانً ٌدعو السعودٌ

 عن لواته
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 .عاد عصر األثنٌن الى العاصمة عدن العمٌد هاشم السٌد لابد ألوٌة الدعم واإلسناد

سٌد وصل الى العاصمة عدن متمنٌة من ولالت لٌادة الدعم واإلسناد ان العمٌد ال

هللا أن ٌجعل عودته سببا لجمع شمل المماومة الجنوبٌة وتوحٌد كلمتها ورص 

 .صفوفها لمواجهة ملٌشٌات الحوثٌة واالخوانٌة

 عدن

وجاء وصول العمٌد السٌد الى العاصمة عدن بعد فترة لضابها مع عابلته خارج 

 .الوطن

مهامه فً لٌادة المماومة الجنوبٌة والتصدي ألي وٌرجح ان ٌبدأ العمٌد السٌادي 

 .خطر ممكن ان تمثله لوات الشرعٌة وحزب اإلصبلح على عدن والجنوب

 

 

 عمٌد المماومة الجنوبٌة ٌعود الى عدن
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إلى لماء هام ” ٌسلم حبتور“لبٌلة آلـ حبتور كل ابناء لبٌلة الشهٌد المؽدور   دعت

عدٌو فً منطمة ؼرٌر ومن ثم التوجه إلى عتك لممابلة محافظ شبوه بن 

 .بخصوص لضٌة تعذٌب الشهٌد حتى االموت

 : ولالت المبٌلة فً بٌان صادر عنها

 .. بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 .. والصبلة والسبلم على أشرؾ االنبٌاء

بإسم أسرة الشهٌد بإذن هللا/ ٌسلم صالح بن حبتور.وبإسم وجها وأعٌان لبٌلة آل 

.. وبدعوة عامة لجمٌع لبابل حبتور.نتمدم بدعوة عامة لكافة لبٌلة آل حبتور 

 وافخاذ محافظة شبوة الباسلة

لحضور اجتماع عام لكل الشرفاء واستعراض للحاضرٌن مولؾ السلطة ممثلة 

تجاه ما   باألخ/ المحافظ .. فمولؾ السلطة ضبابً معتم ؼامض هزٌل ؼٌر منصؾ

تدعو ابناءها للتحرن ؼدا الى مدٌنة ” حبتور”لبٌلة الشهٌد

 عتك



نٌة حصل لولدنا الشهٌد / ٌسلم صالح بن حبتور من تعدي وهتن لكل معنا االنسا

 .والحٌاة برمتها

ومن بعد التجمع تتحرن الجموع فً موكب واحد بإسم شرفاء شبوة إلا مدٌنة 

عتك لمخاطبة المحافظ ومعرفة مولفه جراء ماٌحصل من تعذٌب ولتل وتهم 

بالفجور واإلرهاب والمخدرات ألحرار وابناء محافظة شبوة الباسلة.. وكل ما 

 .. شباب المحافظةٌحصل من اؼتٌاالت وتصفٌات طالت خٌرة 

 الساعة الثامنة صباحآ  دٌسمبر 31ولت الحضور: ؼدا ٌوم االثنٌن 

 مكان الحضور: محطة ؼرٌر لرٌة ؼرٌر ومن ثم التحرن الى عتك

ولوفكم إلا جانبنا شرؾ عظٌم .. واللحمة فً مصاببنا ورفع الببلء واجب ع كل 

 .عزٌز

 .نحفظكم هللا وحفظ هللا شبوة أرض وإنسان من كل الفت

  

 .هذا وهللا ولً التوفٌك والحمدهللا رب العالمٌن
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اختطؾ مسلحون تابعٌن لكتابب الشهٌد تاجرة شمٌك لابد لوات االمن 

الخاصة اللواء عبدربه لعكب الٌوم االثنٌن من وسط مدٌنة عتك عاصمة 

 محافظة شبوة

شمٌك ” كبتركً لع” ولالت مصادر محلٌة ان مجموعة مسلحة اختطفت 

لابد لوات االمن الخاصة من امام كلٌة العلوم فً المدٌنة حٌن كان فً 

 .طرٌمه الى الكلٌة التً ٌدرس فٌها

وبٌن المصدر ان المجموعة اخذت لعكب الى مكان مجهول فٌما اعلنت 

الحما اعلنت جماعة كتابب الشهٌد سعٌد تاجرة تبنٌها لعملٌة اختطاؾ 

 .لعكب

بلفراج عن لعكب وهً تسلٌم لتلة الشهٌد وطرحت الجماعة شروط ل

 . تاجرة واالفراج عن اسرى معارن اؼسطس

 

 

 

من ألتختطؾ شمٌك لابد لوات ا” سعٌد تاجرة”كتابب الشهٌد

 الخاصة من عتك وتعلن شروطها لئلفراج عنه
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نتمالً كمٌن إلمنً والموالٌٌن للمجلس األنفذ مسلحٌن ٌعتمد انتماءهم للحزام ا

صبلح محمل بعدد من الجنود فً إلمسلح لطمم تابع لموات الشرعٌة وحزب ا

 .المحفد

حٌن امطرو الطمم بوابل من الرصاص فً سوق ولالت مصادر محلٌة ان مسل

 .المحفد بالمرب من مصنع الثلج متسببٌن فً سموط لتلى وجرحى

و اكدت المصادر ان الكمٌن المسلح ادى الى ممتل جندٌان وجرح عدد اخر تم 

 .نملهم الى مستشفى عتك بشبوة

وشهدت مدٌنة المحفد مشٌرة جماهٌرٌة تطالب باخراج لوات الشرعٌة وحزب 

صبلح من المدٌنة حٌث جاءت العملٌة بعد االحتجاجات بٌوم ماٌإكد بداٌة ثورة إلا

 .جتثاثهم من المدٌنةإلمسلحة 

 

 

 

 

 لتلى وجرحى فً كمٌن مسلح لطمم تابع للشرعٌة فً المحفد
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صبلح اإلخوانً امس األحد، ثبلثة من إلاختطفت لوات الشرعٌة وحزب ا

الشبوانٌة، ونملتهم إلى أحد سجونها السرٌة فً مدٌنة  جنود لوات النخبة

 .عتك

ولال مصدر اعبلمً إن مٌلٌشٌا اإلخوان ألدمت على اختطاؾ الجنود دمحم 

الماجوة النسً وأحمد ممبل النسً وأبو ٌحٌى النسً، عمب خروجهم من 

 .معسكر العلم وتوجههم لمنازلهم فً مرخة السفلى

اث النماط العسكرٌة فً محٌط معسكر وتواصل مٌلٌشٌا اإلخوان استحد

العلم، إلى جانب الترصد لجنود النخبة المتواجدٌن فً المعسكر 

 .الختطافهم وإٌداعهم سجونها السرٌة

 

 

 

من افراد النخبة  3صبلح تختطؾ إلا لوات الشرعٌة وحزب

 الشبوانٌة فً مدٌنة عتك
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قال انشئيس االسثق عهي َاصش دمحم، اٌ ذجاس انحشٔب ٔتعض انقٕٖ ال ذشيذ انخيش 

 .يٍ رنكٔاأليٍ ٔاالسرقشاس نهيًٍ ألٌ يصانحٓا سررضشس 

ٔأكذ عهي َاصش دمحم، أَّ قذو يثادسذّ انٗ انقٕٖ انًرصاسعح في انيًٍ ذضًُد عهٗ 

ٔقف انحشب ٔقياو دٔنح يٍ إقهيًيٍ ٔذشكيم حكٕيح ٔحذج ٔطُيح نفرشج اَرقانيح 

ٔسحة االسهحح يٍ كافح انجًاعاخ انًسهحح ٔذشكيضْا في يذ ٔصاسج انذفاع 

ء عهٗ انذسرٕس ٔإجشاء اَرخاتاخ سئاسيح نحكٕيح انٕحذج انٕطُيح، ٔكزا االسرفرا

 .ٔتشنًاَيح تًا يشذضيٓا انشعة انيًُي

ٔنفد َاصش إنٗ أٌ ْزِ انًثادسج حضيد ترشحية يٍ يعظى األطشاف تاسرثُاء ذجاس 

انري ال ذشيذ انخيش ٔاأليٍ ٔاالسرقشاس نهيًٍ ٔانًُطقح ألٌ “انحشٔب ٔتعض انقٕٖ 

 .”يصانحٓا سررضشس يٍ رنك

 

 

 

الربٌس ناصر: تجار الحروب الٌرٌدون إٌماؾ الحرب فً 

 الٌمن
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فً تؽرٌدة ازعجت الكثٌر من مإٌدي اإلنتمالً الجنوبً واعضاءه علك نابب ربٌس المجلس 

االنتمالً هانً بن بن برٌن على استمالة العمٌد طارق علً ناصر هادي، المٌادي فً 

لئلمارات، مساء أمس األحد بؤن لٌادات االنتمالً عباره عن   الموالً” المجلس االنتمالً“

 .إلى تلمً رواتبهم من اإلماراتموظفٌن ، فً إشارة 

للناها مرارا االنتمالً “وبرر بن برٌن استمالة المٌادي طارق علً ناصر فً تؽرٌده بموله 

إرادة شعبٌة وتكتل شعبً، لٌس بحزب له أعضاء. هنان موظفون ٌدٌرون أعمال هٌبات 

الستمبلل . وأمر االنتمالً، لد ٌعتذر شخص من وظٌفته وٌبمى ٌحمل نفس مبدأ االنتمالً وهو ا

استمالة شخص من وظٌفته لوجهة نظر عنده، أو لظروفه الشخصٌة أمر وارد جدا وطبٌعً 

 .”وفً مصلحة العمل

المٌادي فً االنتمالً فضل الجعدي أن المٌادات التً لدمت استمالتها ضمن   إلى ذلن اعتبر

 .المشبوهٌن بحسب تعبٌره

مسجل له ، لاببل ان استمالته جاءت ولدم العمٌد طارق علً ناصر هادي فً فٌدٌو 

انحراؾ المجلس عن مبادىء الحران الجنوبً وتخلى عن تضحٌات الشهداء الذي   نتٌجة

 .ضحوا بارواحهم فً سبٌل تحرٌر الجنوب بحسب تعبٌره

وطالب العمٌد طارق علً ناصر هادي السماح والعذر من شرفاء الجنوب عن موالفه السابمة 

 .مع المجلس

ور هانً بن برٌن سخط لٌادات االنتمالً حٌث اعتبر الناشط السٌاسً فً االنتمالً وأثار منش

تؽرٌدة بن برٌن إهانة لمٌادات واعضاء المجلس وتبٌن نظرته لهم باعتبارهم   نبٌل عبدهللا

 .موظفٌن ولٌس شركاء فً العمل السٌاسً

عدد من المحافظات ولدم العشرات من لٌادات االنتمالً استمالتهم من لٌادة المجلس فً 

 .الجنوبٌة

وكان ربٌس المجلس االنتمالً الجنوبً عٌدروس الزبٌدي اعترؾ بؤن االنتمالً ال ٌستطٌع 

 .سنوات من تظلٌل الجنوبٌٌن بؤن االنتمالً جاء الستعادة الجنوب 5استعادة الدولة بعد 

هانً بن برٌن ٌؽضب مإٌدي اإلنتمالً بتعلٌمه عن 

 اإلستماالت: لٌادات االنتمالً عباره عن موظفٌن
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 .عصفت سلسلة استماالت بالمجلس االنتمالً الجنوبً مإخراً 

 .عدد من المٌادات السٌاسٌة استماالتهم من المجلس االنتمالً بصورة مفاجبةولدم 

ومنذ إعبلن دولة اإلمارات انسحابها من جنوب الببلد وتلمً لوات محسوبة على االنتمالً 

 .هزٌمة كبٌرة فً شبوة وابٌن وحال المجلس ٌتراجع الى الخلؾ

 .ً ناصر هادي استمالته من المجلسوٌوم االثنٌن أعلن لٌادي بارز فً المجلس هو طارق عل

 .وأشار هادي إلى ان استمالته تؤتً على خلفٌة انحراؾ المجلس عن أهدافه الربٌسٌة

وبدأ المجلس االنتمالً حضوره السٌاسً لبل سنوات باعبلنه نٌته االنفصال لبل ان ٌمبل 

 .مإخرا بالمشاركة السٌاسٌة فً لوام الحكومة الٌمنٌة

اسع أن هذه الخطوة ستتسبب بحالة من االنمسام فً صفوؾ المجلس وٌُعتمد على نطاق و

 .حٌث ٌراها الكثٌر من اعضابه تراجعا عن هدفه الربٌسً

ومع ذهاب بعض مناصب الحكومة الى لٌادات من االنتمالً ستشعر لٌادات اخرى بالضٌم 

 .االمر الذي لد ٌدفعها لبلستمالة

تمطاب عدد من نشطاء المجلس مإخرا ضمن وإلى حد كبٌر نجحت الحكومة الٌمنٌة فً اس

 .مسلسل االستمطابات الحاصل

وٌرى الكثٌر من المرالبٌن أن ذهاب المجلس الى رفع مطلب االنفصال وتعهده بتحمٌمه وذهابه 

الى خبلؾ ذلن مإخرا احد اهم االسباب التً ستدفع بالكثٌر من لٌادات المجلس لتمدٌم 

 .استمالتها من المجلس

 نتمالً؟إلس الماذا تستمٌل المٌادات من المجل
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لال محلل سٌاسً أنه منذ سبتمبر الماضً ومع كل خطوة جٌدة لحوار جدة ثم اتفاق الرٌاض 

حرصت األطراؾ المهٌمنة على لرار الشرعٌة إلى تعطٌل اي نجاح والتصعٌد العسكري او 

 .األمنً او الخدمات بؽٌة تفجٌر المولؾ

تشخٌصً للوضع جاء فً ممال ” مسعود أحمد زٌن“ولال المحلل السٌاسً والكاتب المهندس 

فً سٌاله : التصعٌد االخٌر الٌوم لموات على محسن بمحاصرة معسكر التحالؾ فً منطمة 

العلم شمال شرق عتك ٌؤتً على أثر اإلعبلن األمس عن اتفاق أطراؾ اتفالٌة الرٌاض لتسمٌة 

شراؾ اللجنة الثبلثٌة المشتركة العلٌاء التً سوؾ تباشر إجراءات تنفٌذ اتفاق الرٌاض واإل

 .علٌه

وأضاؾ : لم تنجح جهود التعطٌل لحوار جدة من لبل والدفع لتفجٌر الوضع فً عدن.. ونجح 

 .الحوار وتم الوصول التفاق الرٌاض

ولم تنجح جهود التاجٌج األمنً فً عدن بعد تولٌع االتفاق لخلك بٌبة طاردة لعودة الحكومة 

 ..دارة الخدمات فً عدنوتطبٌع الخدمات لؽرض تحمٌل االنتمالً اي عجز فً إ

وتم السٌطرة على تلن الفوضى األمنٌة المنظمة وتحملة الحكومة بعودتها عدن مسإولٌة 

 .توفٌر الخدمات والرواتب

وأضاؾ : لم تنجح بعدها جهود الحملة االعبلمٌة ضد هٌبات االنتمالً والتروٌج النشمالات 

واالسبوع المادم ستعمد اكبر هٌباته،  كبٌرة فٌه وزاد االصرار على تعزٌز العمل المإسسً فٌه

 .الجمعٌة الوطنٌة، اجتماعا هاما لها

ولن تنجح الٌوم محاوالت التصعٌد العسكري فً شبوة وسوؾ ٌنطلك لطار اتفاق الرٌاض وال 

 .عزاء لمن فاته المطار

سٌاسً جنوبً: محاصرة معسكر العلم جاء بعد إعبلن 

 ”اتفاق الرٌاض“تشكٌل لجنة تنفٌذ 
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لالت مصادر فً النخبة الشبوانٌة انهم نفذو عملٌة هجومٌة على مولع 

فً جول الرٌدة بمدٌرٌة مٌفعة والذي تتخذه ما ٌسمى لوات  ”بامزاحم“

االمن الخاصة التابعة لملٌشٌات االصبلح االخوانٌة اإلجرامٌة معتمبلً 

 .لتعذٌب اسجناءء والمعتملٌن

واكدت المصادر ان ابناء النخبة كبدو لوات الشرعٌة وحزب اإلصبلح 

دون حدوث  خسابر مادٌة وبشرٌة ثم تراجعو الى موالعهم السابمة

 . خساابر فً صفوفهم

وتواصل لوات النخبة مهاجمة لوات الشرعٌة وحزب اإلصبلح فً اصرار 

 .وعزٌمة على طردهم من محافظة شبوة التً تخضع لسٌطرتهم

 

 

 

النخبة الشبوانٌة تهاجم معتمبل عناصر اإلصبلح تستخدمه لتعذٌب 

 ابناء المحافظة
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تحدثت مصادر فً ولت متؤخر من مساء السبت عن تحذٌرات جدٌة اصدرتها 

 .حافظة شبوة منذ اؼسطس الماضًمارات لملٌشٌات االخوان التً تحتل مإلا

ماراتبة هددت بمصؾ ملٌشٌات االخوان التً حاولت إلولالت المصادر ان الموات ا

مارات وحذرتها من اي تحركات إلافتعال عدد من المشاكل مع معسكر العلم التابع ل

خارج نطاق تواجدها الحالً، حتى ٌتم التفاهم على انسحابها من شبوة وفك اتفاق 

ولع بٌن الحكومة الٌمنٌة وبٌن المجلس االنتمالً الجنوبً والذي حدد الرٌاض الم

 .وضع الموات فً شبوة

واكدت المصادر ان اتفاق الرٌاض ٌنص فً النمطة االولى على انسحاب 

الملٌشٌات االخوانٌة من شبوة والتً لدمت من مارب، وتسلٌم االمن الى لوات 

ة التً ستتحول لموات امن وفك اتفاق االمن المحلٌة فً شبوة اي النخبة الشبوانٌ

 .الرٌاض

 

صبلح والشرعٌة فً شبوة إلمارات تهدد عناصر اإلالموات ا

 بالمصؾ
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عٌدروس “تعرض حفل عسكري ٌرعاه ربٌس المجلس اإلنتمالً الجنوبً 

لبل للٌل فً مدٌنة الضالع لعملٌة ارهابٌة اسفرت عن مصرع ” الزبٌدي

 . وجرح العشرات من لوات الحزام األمنً

ع فً منصة اإلحتفال ولالت مصادر حاضرة فً اإلحتفال ان التفجٌر ول

وٌرجح ان ٌكون اإلرهابٌٌن زرعوا العبوات الناسفة فً المنصة لٌبلً 

ماٌإكد اإلستهدااؾ الممنهج ألبناء الجنوب من لبل المجلس اإلنتمالً 

نفسه الذي لم ٌهتم بتؤمٌن مكان اإلحتفال رؼم االعداد المالً والفنً له 

 .منذ اسابٌع

تناثرت فً مكان المنطمة حٌث اكدت وحسب المصادر فان اشبلء الجنود 

صور تداولها نشطون على موالع التواصل ورصدها المشهد الجنوبً 

 .األول اإلنفجار البشع الذي ادى االى تمزٌك الجنود األبرٌاء الى اشبلء

واعاد ناشطون السبب للمجلس اإٌلنتمالً الجنوبً االذي لم ٌمم بتؤمٌن 

ؼم اإلستهداؾ المتكرر لموات اإلحتفال ولم ٌكترث بمصٌر الجنود ر

 .الحزام ولم ٌؤخذها الزبٌدي بعٌن اإلعتبار

 

تفجٌر إرهابً ٌستهدؾ حؾ تخرج لدفعة من الحزام األمنً 

 بالضالع واشبلء الجنود تتناثر
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نابب ربٌس المجلس االنتمالً الجنوبً هانً علً بن برٌن   اعترؾ

بحضورة حفلة رلص الامها للجاٌة الجنوبٌةفً فرتسا معلبل ذن بانه 

الى  للجنوبٌٌن ولٌس ممٌد بتٌار معٌن او مذهب معٌن فً اشاره منه

 التخلً عن التشدد فً الدٌن الذي كان ٌتحللى به سابماً 

بعد تحمله المسإولٌة الوطنٌة وبالنظر الى  ولال الشٌخ بن برٌن انه و

مكانه المٌادي فً العمل الوطنً الجنوبً فانه أحب أن ٌنعته أحد 

بالسلفً، وال هو ٌمثل السلفٌٌن وال أي تٌار محسوب على الطوابؾ 

 .الدٌنٌة

بن برٌن مضى بموله بحسب تؽرٌدة نشرها على صفحته على هانً 

توٌتر : أنا لكل أبناء وطنً وأمثل شعبً كله، ورجل ٌطمح لعودة وطنه 

وتحرره واستمبلله على أسس الدولة الحدٌثة أساسها العدل والحرٌة 

 .والنماء

وشن ناشطون ووسابل اعبلمٌة هجوماً على بن برٌن نتٌجة مشاركته فً 

متخلٌاً عن الدٌن الذي ٌزعم التحلً به منذ عدة اعوام حفبلت رلص 

 .بانتمااءه للتٌار السلفً المتشدد

 

بن برٌن ٌرد على حمله اعبلمٌة استهدفت شخصٌته: أنا لكل 

 أبناء وطنً وأمثل شعبً كله
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فً تصرؾ ؼرٌب من شرطة المنصورة اعتملت الشرطة اخو فتاة تحرش 

بها احد جنود الحزام األمنً ولدمت شكواها لمسم الشرطة الذي تسبب 

 .بؽضب مجتمعً كبٌر

افراد الفتاة الضحٌة ان جندي من الحزام األمنً  ولالت مصادر ممربة من

تحرش بها ولدمت شكوى لمسم الشرطة الذي بدوره افرج عن المجرم 

 . واعتمل اخو الفتاة فً ظاهرة وصفت بالؽرٌبة والفوضوٌة

وتتكرر الجرابم التً ابطالها جنود من الحزام األمنً وأمن عدن مستؽلٌن 

 .دون حسٌب او رلٌبمكانتهم فً الدولة لتنفٌذ جربمهم 

 

 

شرطة المنصورة تعتمل اخو فتاة تعرضت للتحرش من جندي فً 

 الحزام األمنً
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نظم العشرات من الناشطٌن والحمولٌٌن واإلعبلمٌٌن والضباط العسكرٌٌن وطٌؾ 

من األهالً ولفة احتجاجٌة أمام مبنى النٌابة العامة فً مدٌرٌة خور مكسر 

 .م92/09/9102بالعاصمة عدن الٌوم األحد الموافك 

اللجنة الرباسٌة بكشؾ نتابج التحمٌمات وفً الولفة رفع المحتجون ٌافطات تطالب 

األولٌة للرأي العام بجرٌمة اؼتٌال الشهٌد العمٌد الركن عدنان محمـد الحمادي 

 .مدرع فً محافظة تعز 35لابد اللواء 

بكشؾ نتابج التحمٌمات بسرعة ومحاسبة   كما طالب المحتجون اللجنة الرباسٌة

صً الدماء لجرٌمة اؼتٌال العمٌد المتورطٌن بالتخطٌط والتموٌل والجناه ومصا

 .الركن عدنان الحمادي

وهو أحد أصدلاء الشهٌد ” عبده وافً“وفً السٌاق ذاته لال الناشط الحمولً 

مدرع بمٌادة الشهٌد  31وضمن الحاضرٌن فً الولفه: بؤن اللواء ” الحمادي“

 .الحمادي هو اللواء األول الذي تصدى لملٌشٌات الحوثً فً محافظة تعز

بؤن اؼتٌال الحمادي جرٌمة سٌاسٌة ٌمؾ خلفها طرؾ سٌاسً ”: عبده“ضاؾ وا

ولام ” عدنان الحمادي“معروؾ وهو الذي لام بالتحرٌض بشكل لذر على الشهٌد 

عدن .. ولفة احتجاجٌة أمام مبنى النٌابة العامة للمطالبة بمحاسبة 

 لتلة الشهٌد العمٌد الحمادي



بشٌطنتة، حٌث سعى هذا الطرؾ باؼتٌال الحمادي معنوٌاً فً نفوس من ٌعشك 

 .النضال والحرٌة وٌكننون للحمادي كل الحب والود

بشكل مباشر حزب اإلصبلح بالدفع بناشطٌة واعبلمٌة بمهاجمة ” هعبد“واتهم 

الحمادي ومحاولة تشوٌة صورته ونضاالته الكبٌرة التً لدمها للمجتمع، كما وجه 

اصابع االتهام باؼتٌال الحمادي إلى الجٌش اإلخوانً بمٌادة خالد فاضل ”عبده“

 .وسمٌر الحاج واعتبرهم جزء من لتله الشهٌد

ال ٌستبعد ذالن وان ” عبده“تهرب لٌادات متورطة بالجرٌمة لال  وعن سإاله عن

حزب اإلصبلح ٌموم أٌضاً بتصفٌة أداءه الجرٌمة الذٌن لهم صلة فً ؼسٌل أموال 

 .العملٌة التً استهدفت الحمادي فً محافظة تعز

اللجنة الرباسٌة بمحاسبة الصحفٌٌن وهم معروفٌن ومشهورٌن ” عبده“وطالب 

طاء عن الجرٌمة حد تعبٌره، وكذالن مسؤلة األسماء المشتبه بهم الذي رفعوا الؽ

لمعرفة مدى الدوافع من وراء حملة التحرٌض التً سبمت عملٌة االؼتٌال، كما 

طالب بمحاسبة األطراؾ السٌاسٌة ولٌادة الجٌش اإلخوانً الذٌن شرعنو لجرٌمة 

 .المتل

مدرع تعرض  35لابد اللواء ٌذكر بؤن الشهٌد العمٌد الركن عدنان محمـد الحمادي 

لعملٌة اؼتٌال مطلع الشهر الجاري بطرٌمة ؼامضة تثٌر الشكون، ولها دوافع 

 سٌاسٌة ٌمؾ خلفها اخوان الٌمن
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فً فضٌحة مجلجلة جدٌدة.. تداول ناشطون على موالع التواصل االجتماعً ممطع فٌدٌو 

 .هانً بن برٌن فً حفل رالص” بًالمجلس االنتمالً الجنو”ٌظهر نابب ربٌس 

ولال الناشطون ان الفٌدٌو تم تصوٌره فً حفل رعاه هانً بن برٌن، وكان حفبلً رالصاً 

 .مختلطاً بٌن النساء والرجال

وظهر بن برٌن وهو جالس على إحدى الطاوالت ٌبتسم امام الرالصات والرالصٌن، فً مشهد 

ن إمام مسجد وداعٌة سلفً إلى إرهابً تكفٌري ٌظهر فضٌحة جدٌدة لعالم الدٌن الذي تحول م

 .”حفبلت الرلص واالؼانً واالختبلط“ثم الى راعً 

الشٌخ هانً بن برٌن الموتور و صاحب معركة “وعلك أحد الناشطٌن على ممطع الفٌدٌو : 

النفٌر الشهٌرة ضد من ٌزعم أنهم اعداء األمة والدٌن .. اللٌلة ٌمٌم حفل رلص وهز وإختبلط 

 .”اء رالصاتمع نس

وبهذه الحفلة ٌختتم مسٌرة صحٌح البخاري وٌدخل فً “واضاؾ ساخراً من بن برٌن : 

 .”مسٌرة صحٌح البخٌتً

هذه لٌادات االنتعالً االماراتً هإالء من ٌرٌدون “ولال مؽرد اخر معلماً على ذات الفٌدٌو : 

ة لصوص ان ٌحكمون الجنوب خرٌجوا المرالص والبارات، لن ٌحكم الجنوب مجموع

وخرٌجً مرالص، هذا هانً بن برٌن من ٌدعً انه من اهل السنة والجماعة، ما عٌدروس 

 .”وشبلل عادهم منفتحٌن اكثر واكثر ظهرت حمٌمتن ٌا بن برٌن

رلص وهز ”..هانً بن برٌن”صور فاضحة للمٌادي فً اإلنتمالً

 فً حفلة مختلطة
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ارسل المجلس االنتمالً الجنوبً رسالة ؼٌر مباشرة لبرلمان الشرعٌة 

التشرٌعً بعدن الى  بتحوٌله مبنى المجلس” سلطان البركانً“برباسة 

 ثكنة عسكرٌة مفادها عدم التفكٌر بعودة مجلس النواب الى عدن

و حول االنتمالً ممر المجلس التشرٌعً فً عدن، إلى ثكنة عسكرٌة 

 .األسبوع الماضً، و منع الدخول إلٌه من لبل المواطنٌن

و جاءت عسكرة المجلس التشرٌعً فً ولت ٌزداد فٌه التوتر بٌن 

حكومة هادي حول تنفٌذ اتفاق الرٌاض، الذي بات متعثرا بعد  االنتمالً و

 .ألل من شهرٌن من تولٌعه

و كانت حكومة هادي لد رممت المجلس التشرٌعً فً عدن و اثثته 

تمهٌدا لعمد جلسات مجلس النواب الموالً للشرعٌة فٌه اال ان اإلنتمالً 

 حوله الى ثكنه عسكرٌة فً االسبوع الماضً

 

 

 

مبنى المجلس التشرٌعً …اإلنتمالً ٌرسل رسالته لبرلمان هادي

 بعدن الى ثكنة عسكرٌة
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بالعودة الى ” عٌدروس الزبٌدي”بعد تهدٌدات ربٌس المجلس اإلنتمالً الجنوبً

شبوة بالموة والكمابن التً تتعرض لها لوات الشرعٌة وحزب اإلصبلح باستمرار 

فً المحافظة انتشرت لوات للشرعٌة الٌوم السبت فً مدٌرٌة جردان بشبوة 

 .ة التحامهفارضة طولا عسكرٌاً عللى معسكر العلم محاول

مصادر فً النخبة الشبوانٌة اكدت ان لوات الشرعٌة وحزب اإلصبلح خرلت اتفاق 

الرٌاض بعد تعدته محاولة التحام معسكر العلم الذي تتواجد فٌه الموات اإلماراتٌة 

 مإكدة ان الوضع متوتر للؽاٌة وهنان مإشرات إلندالع معارن بٌن الطرفٌن

وحزب اإلصبلح نصبت نماط تفتٌش بالمرب  وبحسب المصادر فإن لوات الشرعٌة

جردان وٌبعد عن مدٌنة عتك بمسافة  –من المعسكر الذي ٌمع على طرٌك عتك 

لابد اللواء ” ماجد لمروق“  كٌلو حٌث تتهم لوات الشرعٌة ، اإلمارات بدعم 45

السابع نخبة شبوانٌة بتنفٌذ عملٌات استهداؾ نماط لوات الشرعٌة ومسلحً 

 .منطمة، مشٌرة إلى أنه ٌتواجد داخل معسكر العلماالصبلح فً ال

 

 

لوات الشرعٌة تحاصر معسكر لئلمارات فً شبوة وتوتر بٌن 

 الطرفٌن ٌنذر بالمواجهة



      

 

 

 

 

 

 

 

انتخب الٌوم السبت مجلس اإلنماذ الوطنً الجنوبً فرع محافظة 

عضوا من ساحل ووادي  00حضرموت لٌادة لفرع المجلس مكونة من 

حضرموت بمدٌنة سٌبون دون اعتراض كما فعل اإلنتمالً الجنوبً 

 .بمدٌنة المكبل لبل اسابٌعبالمجلس فً حفل اشهاره 

وجرى فً جلسة اشهار المجلس الذي ٌدعمه الحران الثوري الجنوبً 

وشخصٌات جنوبٌة اخرى امثال الحرٌزي بمدٌنة سٌبون كلمة من ربٌس 

اللجنة التحضٌرٌة سامً جواس أوضح من خبللها اعمال المجلس 

 ..الممرر الامتها العام المادم

على ضرورة اشران ” وفاء بكر الكاؾ“و شددت ربٌسة لجنة المرأة 

المرأة فً مختلؾ المناشط السٌاسٌة، معربة عن اسفها فً اؼبلق 

 المطارات وتفالم معاناة المواطنٌن الذٌن اضطروا للسفر لمسافات طوٌلة

هذا وألر فً ختام الجلسة بٌان أكد على أن الشؤن الجنوبً شان عام 

سٌاسً الحك فً احتكار  ٌخص كل االطراؾ وال ٌملن أي طرؾ أو كٌان

لضاٌاه والمتاجرة بحموله العادلة، وٌجب اشارن الجمٌع فً المسال 

المهمة بشؤنه وأن ٌترن للشعب الجنوبً لٌعبر بنفسة مباشرة حول 

لضاٌاه المصٌرٌة وبالطرق وااللٌات الدٌممراطٌة النزٌهة والمتعارؾ 

 .. علٌها بدون أي ضؽوط خارجٌة

مجلس اإلنماذ الوطنً الجنوبً ٌنتخب لٌاداته فً مدٌرٌات 

 وادي حضرموت
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سفٌر الٌمنً السابك مصطفى نعمان ، هجوما الذعا على الحكومة شن ال

 . الشرعٌة

كل ما لدى الشرعٌة الرخوة هو ”: توٌتر“ولال نعمان فً تؽرٌدة له على 

( لتبرٌر فسادها وؼٌابها عن 9906)استعادة الدولة( و)المرجعٌات( و)

 .الببلد

إمن طرٌما واشار الى انها هً ال تصرؾ مرتبا وال تعالج مرٌضا وال ت

 .وال تحمً مواطنا، لكنها تصدر بٌانات بلهاء و سمجة ومصفوفات

سنوات ٌجب ان تفهم ان المواطن ال تعنٌه  5بعد ” واختتم بالمول:

 .(9906)المرجعٌات( وال )

 

 

السفٌر نعمان: ٌجب ان تفهم ان المواطن ال تعنٌه 

 .(9906)المرجعٌات( وال )
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صبلح الى مدٌرٌة إلوصل مدٌر أمن محافظة أبٌن والموالً للشرعٌة وحزب ا

منً ألهر من مؽادرة المحافظة نتٌجة سٌطرت الحزام اشمرة الساحلٌة بعد اش

 .علٌها

وصل مدٌنة ” ابومشعل” من علً الكازمً ألولالت أمنٌة فً شمرة ان ان مدٌر ا

شمرة لادما من محافظة المهرة التً اجتمع فٌها لٌادات الشرعٌة الفارٌن من عدن 

 .وابٌن مثل وزٌر الداخلٌة ووزٌر النمل ومسإولٌن اخرٌن

طلعة اكدت ان تزامن عودة الكازمً الى شمرة مع نفل الشرعٌة لواء مصادر م

ندالع معارن مرتمبة بٌن إلكامل الى شبوة والتحشٌد صوب المحفد وابٌن مإشر 

نتمالً والشرعٌة حٌث سٌموم الكازمً بمٌادة لوات الشرعٌة تحت مسمى لوات إلا

 .أمنٌة تإمن المحافظة

اتهم الى ابٌن منذ اسابٌع تمهٌدا صبلح لوإلوٌحشد مسإولً الشرعٌة وحزب ا

لبلنمضاض على المحافظة فً ظل صمت سعودي لخرولات الشرعٌة وعدم 

 .التزامها باتفاق الرٌاض

الكازمً ٌعود الى أبٌن ومإشرات لمعارن طاحنة ستشهدها 

 المحافظة
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تشهد محافظة ارخبٌل سمطرى منذ ٌوم الخمٌس حتى اللحظة امطار 

 . ؼزٌرة

ان امطار ؼزٌرة تهطل على محافظة ” عدن لنج “ولالت مصادر لـ 

بٌل سمطرى مما تسببت بانمطاع الخطوط بٌن مختلؾ مناطك ارخ

 . المحافظة

واضافت المصادر ان السٌول الناتجة عن األمطار الؽزٌرة تسببت فً 

 . خسابر مادٌه بالممتلكات الخاصة للمواطنٌن

وبحسب الصور المنشورة على موالع التواصل االجتماعً حدث جرؾ 

حدٌبوة فً الجهة الشرلٌه من لسٌارة ٌمال انها لمدٌر عام مدٌرٌة 

 .سمطرى

كما تحدثت المصادر اٌضا عن فمدان شخص على متن دراجة نارٌه ولم 

 . تتوفر األخبار بالعثور علٌه حتى اللحظة

 مطرىامطار ؼزٌرة تسبب بخسابر كبٌرة فً #س
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شهدت صباح الٌوم السبت مدٌرٌة المحفد بؤبٌن مسٌرة جماهٌرٌة حاشدة دعت لها منظمات 

ت من أبناء المدٌرٌة بمختلؾ شرابحهم اإلجتماعٌة رافضٌن المجتمع المدنً، شارن فٌها المبآ

 تواجد ملٌشٌات اإلصبلح اإلخوانٌة على أراضً المحفد

وطاؾ المتظاهرون الشارع العام للمدٌنة مرددٌن الهتافات والشعارات الؽاضبة ضد تواجد 

 الملٌشٌات الؽازٌة لمدٌرٌتهم على حسب وصفهم

عً كلمة منظمات المجتمع المدنً معبرٌن عن ؼضبهم إلى ذلن الماء األخ/علً احمد الرب

الساخط ضد التواجد لتلن الملٌشٌات التابعة لئلخوان المسلمٌن إلحتبلل المحفد واستخدام 

االسالٌب الؽٌر أخبللٌة ونشر الفوضى بالمدٌرٌة ، واستفزاز أبناء المحفد فً نماط التفتٌش 

ٌشٌات بؤستفزاز مواطنً المحفد وعدم الذي وضعوها ؼرب المدٌرٌة ،حٌث تموم تلن المل

عبورهم أثناء سفرهم للمناطك األخرى إال بعد اظهار البطابك الشخصٌة ، مطالبٌن تلن 

 الملٌشٌات باالنسحاب الفوري من مدٌرٌة المحفد وتركها ألبنابها لٌعٌشوا بسبلم وأمان

ع لتواجد ملٌشٌا وفً نهاٌة المسٌرة اٌصدر البٌان الختامً والذي ورد فٌه رفضهم الماط

االخوان فً مدٌرٌة المحفد ،رافضٌن االستحداثات العسكرٌة واالستفزازات التً تموم بها تلن 

 الملٌشٌات ضد أبناء المدٌرٌة

كما عبّر البٌان عن رفضهم مرور التعزٌزات العسكرٌة من الجٌوش والعتاد العسكري لمتل 

ب البٌان ملٌشٌا االصبلح باالنسحاب الفوري اهلنا فً المحفد وبمٌة المناطك الجنوبٌة، كما طال

من أراضً المحفد ،كما ٌناشد الحاضرون المنظمات الحمولٌة المحلٌة والدولٌة لدصد وتوثٌك 

االنتهاكات التً تموم بها الملٌشٌات وكان آخرها احتجاز اسعاؾ المحفد وعلى متنه الجرٌح 

ٌتم تصفٌته جسدٌاً، وكذا اعتمال ٌسلم علً مفتاح الكازمً واؼتٌادة الى مستشفى مدٌنة عتك ل

 حبتور وتصفٌته فً سجون تلن الملٌشٌات

كما ٌشٌد البٌان بدور المماومةالجنوبٌة بالمحفد وتصدٌها لتلن الجٌوش االخوانٌة التً تحاول 

 زعزعة أمن واستمرار المدٌرٌة

 ً ومواجهات مسلحة  والجدٌر بالذكر تشهد مدٌرٌة المحفد بؤبٌن منُذ عشرون ٌوما توتراً أمنٌا

بٌن المماومة الجنوبٌة مسنوده برجال المبابل من جهة وملٌشٌات االصبلح األخوانٌة من جهة 

 .أخرى خلفت العدٌد من المتلى والجرحى فً صفوؾ الملٌشٌات

مسٌرة جماهٌرٌة بالمحفد تطالب بطرد عناصر  –أبٌن 

 صبلحإلا
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ال زالت ملٌشٌات حزب االصبلح االخوانً تتواجد بحمول النفط بمحافظة شبوة وتصر على 

ها وفماً لبلتفالات التً أبرمت بحوار الرٌاض بٌن المجلس األنتمالً الجنوبً بمٌادة عدم مؽادرت

الربٌس عٌدروس لاسم الزبٌدي والحكومة الشرعٌة ممثلةً بالربٌس عبدربه منصور هادي 

وتبلور فٌه اتفاق ٌنص على مؽادرة هذه الموان الحمول النفطٌة وتسلم لوات محلٌة لها من 

 .محافظة شبوة

م ودخول جمٌع لوى الشر وعلى 0224مصادر خاصة أنه منذ احتبلل الجنوب بحرب  وأكدت

راسها ملٌشٌات حزب االصبلح بمٌادة جنرال الحرب علً محسن االحمر وعدد من شٌوخ 

المبابل المتنفذٌن من الشمال لاموا بتماسم الحمول حسب خططهم واتفالاتهم لبل الحرب على 

أرضه وهو ماتبلور على االرض حٌث تم تماسم حمول النفط جعل الجنوب ؼنٌمة هو وثرواته و

 .بشبوة لهذه المجامٌع المسلحة ولتضمن تموٌل لنشاطاتها المشبوهة

وتعالت االصوات بمحافظة شبوة المطالبة برحٌل جمٌع الملٌشٌات المحتلة لحمول النفط 

ٌن ظلوا محرومٌن وتسلٌمها لموات النخبة الشبوانٌة وإدارتها من لبل ابناء المحافظة الذ

لعمود من الزمن فً ثرواتهم ومواردهم التً تذهب لعصابات الشر بصنعاء، وصدر بٌانات 

شدٌدة اللهجة من لبل مكونات لبلٌة بمحافظة شبوة تطالب التحالؾ العربً والرباسة الٌمنٌة 

 بوضع حد لهذه المهزله والؽطرسة التً تمارسها ملٌشٌات حزب االصبلح بمناطك االمتٌاز

 .النفطً

وتتخذ هذه الملٌشٌات المسٌطرة على حمول النفط بمحافظة شبوة وعلى راسها حمل العملة 

النفطً مركزاً لتموٌل نشاطاتها وتموٌل اعمالها االرهابٌة التً تؽذٌها مع التنظٌمات المتواجدة 

تضر بالمرب من لواتها وتموم بالتستر علٌها وارسالها للمحافظات الجنوبٌة لتنفٌذ اعمال 

 .باألمن واالستمرار وزعزعة السكٌنه العامة للمواطنٌن

وكانت لوات النخبة الشبوانٌة لد تولت زمام االمور االمنٌة بمحافظة شبوة بدعم متكامل من 

لبل االشماء بدولة االمارات العربٌة المتحدة وساهمت هذه الموات بشكل مباشر فً ضبط 

فظة شبوة كاحمل السبلح والثارات المبلٌة التً االمن ومنع بعض العادات الدخٌلة على محا

كانت تؽذٌها لوى معادٌة للجنوب وأرضه ونشر الفتن واذكاء المناطمٌة بٌن المجتمع لخلك 

 .عداوة وتفرٌك النسٌج االجتماعً

أنشطتها اإلرهابٌة..مٌلٌشٌا اإلخوان تتماسم حمول لتموٌل 

 نفط شبوة
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انتمد، سالم ثابت العولمً، عضو هٌبة رباسة المجلس االنتمالً الجنوبً، سلطة 

 . لت بانها اكتشفت خلٌة اجرامٌةشبوة عندما لا

سلطة شبوة تمول انها اكتشفت خلٌة إجرامٌة! اي “وكتب فً تؽرٌدة على توٌتر 

 .”وهللا لالت كذا..ال خوؾ من هللا وال خجل من عباده

اعدموا سعٌد الممٌشً وعذبوا ٌسلم حبتور وسلموه ألهله جثة هامدة “واضاؾ 

 .”وٌعذبوهم وٌعاملوهم كفبران تجارب وما زالوا ٌبلحموا وٌعتملوا أبناء شبوة

 .”أدوات األحمر وملٌشٌات اإلصبلح أكبر خلٌة إجرامٌة بشبوة“واختتم تؽرٌدته 

 

حمر اكبر خلٌة ألصبلح واإلنتمالً الجنوبً: ملٌشٌا اإلعضو فً ا

 اجرامٌة فً شبوة


