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 ً 2020 \ 2 \ 15عشش  اىعششُٗىعذد ا

 األدذاس أثشص

ٌنعشون اإلرهاب فً ” اإلخوان

 شبوة وابٌن

مؤرب..مستشفى الهٌئة العام 

ٌعلن عدم لدرته على استٌعاب 

لتلى وجرحى الشرعٌة المادمٌن 

 ت مؤرب والجوفمن جبها

التحالف ٌبدأ تملٌص نفوذ 

اإلصالح فً مؤرب بتعٌنات 

 جدٌدة فً لادة األلوٌة

كمٌن لتنظٌم الماعدة ٌودي بحٌاة 

منً فً ألعدد من جنود الحزام ا

 المحفد
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هاجم محافظ محافظة المهرة الشٌخ راجح باكرٌت الحكومة الشرعٌة، واتهمها بممارسة 

تؤشٌرة حج فمط لهذا العام، 05اإللصاء والتهمٌش، والتً كان آخرها منح المحافظة عدد 

 .رئٌس هادي إلى أنصاف المحافظةداعٌا ال

فوجئنا بل وصدمنا كثٌراً، بمرار “ولال المحافظ فً تغرٌدة نشرها عبر حسابه على توٌتر : 

تؤشٌرة من «05»المهرة عدد# وزٌر االولاف واإلرشاد األخ أحمد عطٌة، الماضً بمنح

 .”تؤشٌرة« 00555»إجمالً تؤشٌرات الحج الممنوحة للٌمن والبالغة 

ال ندري ماهً المعاٌٌر التً استند الٌها معالٌه التخاذ هكذا لرار ظالم : “وأضاف 

 .”المهرة مدٌرٌة ولٌست محافظة لائمة بذاتها# وكؤن

نناشد فخامة رئٌس “وفً تغرٌدة ثانٌة ناشد باكرٌت الرئٌس هادي بانصاف المهرة، ولال : 

المهرة وأهلها، # ه بإنصافالجمهورٌة المشٌر الركن عبد ربه منصور هادي، بسرعة التوجٌ

ووضع حد لعملٌات االلصاء والتهمٌش التً ال ٌزال ٌمارسها بعض الوزراء بحمها، وبشكل 

المهرة من تؤشٌرات # متعمد ومستفز ال ٌحتمل السكوت .. لرار وزٌر االولاف بشؤن حصة

 .”الحج إنموذجا

(المهرة تساوي هذا الرلم 5.0”) وتعلٌما على هذا اإللصاء، لال اإلعالمً أنور التمٌمً: 

العشري .. هذه الدولة االتحادٌة،فال تتعب حالن اخً باكرٌت والتستغرب ان ٌخصص وزٌر 

ستذهب بعضها 05ألف،وازٌدن من الشعربٌت حتى ال 00تؤشٌرةللمهرةمن أصل  05االولاف

تهم هذا للممٌمٌن عندكم، الوزٌر استند على أساس معٌاري ٌستند الٌه لادة الشرعٌة فً لرارا

 .”حجمنا فً نظرهم

لصاء إلمحافظ المهرة ٌهاجم الشرعٌة وٌتهمها با

 والتهمٌش
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وجه الكاتب الصحفً وضاح بن عطٌة، الٌوم، نصٌحة للخالٌا التً حركها أمجد 

 .الد اثناء احداث العلم انه لٌس كل مرة تسلم الجرةخ

الخالٌا التً حركها أمجد خالد بدار ” : “توٌتر“ولال بن عطٌة فً تغرٌدة له عبر 

 ..سعد والشٌخ عثمان لٌلة أحداث نمطة العلم نصٌحة لهم لٌس كل مرة تسلم الجرة

ة اعلموا أن واضاف بن عطٌة : التجنٌد الذي ٌموم به حزب اإلصالح بطور الباح

 .”الصبٌحة لٌست مكب نفاٌات المخلفات وستؤكلكم أسود الصبٌحة

متى ٌمتدي المرتزلة بمائدهم األحمر وٌعلموا أن مرحلتهم “واختتم بالمول : 

 .”انتهت

 

 

بن عطٌة : الصبٌحة لٌست مكب نفاٌات لإلصالح واالحمر 

 .وسٌكون السودها كلمة
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تستمر الحمالت التً تمودها مٌلٌشٌات اإلخوان اإلرهابٌة التابعة 

واطنٌن الجنوبٌٌن واتخاذ اجراءات للشرعٌة الٌمنٌة باعتمال واختطف الم

 .تعسفٌة ضدهم

ولالت مصادر ان تلن المٌلٌشٌات اختطفت مواطنا بمدٌرٌة مٌفعة فً 

 . محافظة شبوة عبر لوة تابعة لملٌشٌات اإلخوان اإلرهابٌة

عاما أثناء  81واختطف المواطن عوض أحمد بن رشد البالغ من العمر 

ة من دون اي تهمة،وتهمته انه عمله فً محطة العطف للمشتمات النفطٌ

 .مدنً او جنوبً

 

  

 

 صالح تواصل اختطاف المواطنٌن فً شبوةإلملٌشٌا ا
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 .اغتال مسلحون مجهولون شاب لبل للٌل فً مدٌنة الضالع

ولال شهود عٌان ل ان مسلحٌن اطلموا النار على شاب ٌدعى احمد لاٌد 

 .ٌملن محل صغٌر ))كشن(( ٌمع فً باب السوق المركزي بالمدٌنة

 .ودوافع المتل حتى لحظة كتابة الخبرولم ٌتسنئ لنا معرفة اسباب 

 

 

 

 

 مسلحون مجهولون ٌغتالون شاب فً الضالع
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مصادر أمنٌة أن لوات الحزام األمنً جنبت العاصمة عدن مخططاً كان   لالت

 .ٌستهدف الزج بعناصر متطرفة تحت غطاء الشرعٌة الٌمنٌة

المصادر ذاتها أكدت أن مخططاً أشرف علٌه وزٌر الداخلٌة أحمد المٌسري، من 

سلطنة عمان كان ٌستهدف الزج بموات إلى عدن وإحداث إربان  ممر إلامته فً

أمنً ٌسهل إعادة إسماط المدٌنة بؤٌدي ملٌشٌات ولوات جلها ممن لدمت إلى 

 .شبوة وأبٌن خالل أحداث أغسطس الماضً

ولفتت المصادر إلى أن وزٌري الداخلٌة والنمل أحمد المٌسري وصالح الجبوانً، 

التحالف العربً بشؤن متابعة تنفٌذ بنود اتفاق فتحا خطوط تواصل مع لٌادة 

الرٌاض، وأن الوزٌرٌن أبدٌا استعدادهما للتعاون فً تنفٌذ االتفاق، مشٌرةً إلى أن 

المٌسري استغل الشك العسكري فً بنود االتفاق، إلعادة المحاولة للسٌطرة على 

 .عدن التً هدد أكثر من مرة بدخولها بالحدٌد والنار

الكشف عن تفاصٌل مخطط إلسماط عدن تحت غطاء 

 ”اتفاق الرٌاض“



ر نفسها، فإن وزٌر الداخلٌة كان خالل األسبوع الماضً على ووفماً للمصاد

تواصل مع لٌادات عسكرٌة بالجٌش الٌمنً الخاضع لسٌطرة اإلخوان فً كل من 

مؤرب وشبوة والجوف، وإن المٌسري توصل إلى اتفاق مع لٌادات الجٌش 

اإلخوانٌة بشؤن تجهٌز لوات وإعدادها تحت غطاء الحماٌة الرئاسٌة والموات 

نظامٌة واألجهزة األمنٌة التً نص اتفاق الرٌاض على تحرٌكها وتسلٌمها إلى ال

 .المحافظات

بدأت بتواصل المٌسري والجبوانً مع لٌادة التحالف  –وفك المصادر  –الخطة 

العربً بالتوازي مع التنسٌك المباشر مع لٌادات الجٌش فً شبوة ومؤرب، حٌث 

تنفٌذ اتفاق الرٌاض بالتوازي مع التزام  التزام الوزٌران للتحالف بالتعاون على

وتنسٌك مع لٌادات مؤرب بإدخال لوات إلى عدن وإسماطها من داخلها ثم فرض 

 .والع عسكري ٌحٌد الموات الجنوبٌة عن المشهد

الخطة كانت تدار من خالل غرفة عملٌات أنشئت لهذا الغرض فً شبوة، وٌشرف 

عمان، إذ شهد، األسبوعان على عملها واتصاالتها المٌسري من سلطنة 

الماضٌان، اتصاالت مكثفة بٌن مسمط والرٌاض وعتك وعدن ومؤرب، سعٌاً إلى 

تنفٌذ المخطط وإسماط عدن، فً سباق مع أٌة خطوات لد ٌمدم علٌها االنتمالً 

 0الجنوبً عمب انتهاء الفترة المحددة لتنفٌذ جمٌع بنود اتفاق الرٌاض وهً ٌوم 

 .فبراٌر

أن المخطط كان بمثابة ضربة استبالٌة تهدف « األٌام»وضح لـمصدر عسكري أ

إلى شل لدرات المجلس االنتمالً وإرباكه عن تنفٌذ أي إجراء ضد الشرعٌة فً 

 .عدن وأبٌن وشبوة

وأكد المصدر أن المٌسري ألنع التحالف وحصل على ضوء أخضر لتحرٌن لوات 

ة واضحة إلى أن الوجهة إلى محافظة لحج وحدد خط سٌرها باتجاه عدن، فً إشار

 .والهدف هما عدن ولٌس المكان الذي حدده التحالف وفماً لالتفاق



كان بإمكان الشرعٌة والتحالف تحرٌن تلن الموات فً مسار آخر غٌر “ولال: 

عدن، تجنباً للزوبعة وإثباتاً بؤن الوجهة هً خطوط التماس فً لحج ولٌس عدن.. 

ط الحرور إلى لحج، وهو خط معروف لتنمل إذ ٌمكن مرور الموات من أبٌن عبر خ

 .”الموات العسكرٌة بٌن أبٌن ولحج

المخطط فشل عند أول حاجز أمنً للموات الجنوبٌة فً مدخل العاصمة عدن، إذ 

منعت نمطة العلم دخول أٌة لوة عسكرٌة إلى عدن وامتنعت عن تنفٌذ أوامر 

ت تلن الموات على للتحالف العربً بالسماح لموات الشرعٌة بالمرور، وأجبر

التراجع إلى شمرة دون أي اعتراض من لٌادة التحالف التً ربما فطنت أخٌراً 

 .للمخطط وأهدافه

الوزٌران الجبوانً والمٌسري، اعتبرا فشل المخطط فشالً التفاق الرٌاض واتهما 

بإفشال اتفاق الرٌاض، ودعٌا إلى  –الذي أحبط المخطط  –المجلس االنتمالً 

بالموة، فً تؤكٌد واضح على أن جناحاً داخل الشرعٌة الٌمنٌة ٌموده اجتٌاح عدن 

المٌسرى، بدعم من لٌادات الجٌش اإلخوانً فً مؤرب، ٌستغل اتفاق الرٌاض 

 .وسٌلة إلعادة الموات الشمالٌة إلى عدن والسعً لتفكٌن الموات الجنوبٌة

ت العربٌة المتحدة وسارع وزٌر النمل صالح الجبوانً برمً التهم إلى دولة اإلمارا

بإفشال اتفاق الرٌاض، مستشهداً بمنع الحزام األمنً فً نمطة العلم دخول لوات 

 .الشرعٌة إلى عدن

ما حصل باألمس للجٌش الوطنً وضباط وجنود ”: “توٌتر“ولال فً تغرٌدة على 

 .”سعودٌٌن فً منطمة العلم بعدن ٌثبت هذا الفشل

ب لسحك هذا التمرد فً عدن بالموة، لٌس أمامنا كشرعٌة غٌر التؤه“وأضاف: 

 .”وأول ممدمات هذا المولف عودة رئٌس الوزراء للرٌاض
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صالح “لالت مصادر عسكرٌة فً لواء األماجد فً لودر ان لائد اللواء السلفً 

اكد ان اإلنفجارات التً تعرض لها فررن اللواء امس األول ناتجة عن ” الشاجري

  عاللة للحوثٌٌن بمصفهتفجٌر من الداخل وال

وحسب المصادر التً نملت من الشاجري نفسه ان الشاجري لال بالحرف الواحد 

لمٌادات فً اللواء ان اإلنفجار ناجم عن عمل تخرٌبً داخل اللواء وان له عالة 

 .بخٌانات من لادة المعسكر

فً ” طه حسٌن“وأكدت المصادر ان الشاجري اشار الى تورط لائد جبهة ثره 

إلنفجار سٌما وانه لبل اٌام نشر اخبار كاذبة بعدم مشاركة لوات الشرعٌة ا

 .للهجمات الحوثٌة على جبهة ثرة

 

 

 

 لائد لواء األماجد بلودر ٌفجر مفاجئه وٌكشف عن خٌانات فً

 معسكره تسببت فً انفجارات كبٌره
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بدأ التحالف العربً بمٌادة السعودٌة خطواته إلنهاء الهٌمنة اإلخحوانٌة على 

فً أول خطوة من نوعها تهدف   الوٌة” 1“لادة  محافظة مؤرب وجبهاتها بغٌٌر

 .اهم منطمة عسكرٌة ومحافظة نفطٌة إلنهاء هٌمنة االصالح على 

لادات الوٌة من  1ولالت مصادر مطلعة ان التحالف لام باصدار لرارات تغٌٌر ل

واذي ” علً عبدهللا صالح”حزب اإلصالح واستبدلهم بموالٌن للنظام السابك

 .ٌتحالف حالٌا مع اإلمارات عبر نجله احمد ونجل شمٌمه طارق عفاش

الشٌخ دمحم محسن  التعٌٌنات الجدٌدة بتعٌٌن  وبحسب المصادر فمد لضت 

 483اركان حرب المنطمة السابعة، العمٌد ٌحً حنشل لائدا للواء   الحرملً 

االستاذ دمحم العسودي لائد للواء   مٌكا، 02مدرع، العمٌد ٌحً تامة لائدا للواء 

مشاة، العمٌد عبد الرلٌب  844ء مشاة، العمٌد عبدالعزٌز الحٌدري لائد اللوا 054

مدرع، العمٌد 485االستاذ دمحم الذٌفانً لائد اللواء   مش، 808دبوان لائد للواء

 .مش 838حسٌن العكمً لائد اللواء 

التحالف ٌبدأ تملٌص نفوذ اإلصالح فً مؤرب بتعٌنات جدٌدة 

 فً لادة األلوٌة



فً ظل ظروف صعبة ٌعٌشها الحزب بعد تحمٌك لوات  هذه التغٌرات  وتؤتً 

 ..ها على نهمبعد سٌطرت  صنعاء تمدم كبٌر فً ابرز معالله بمؤرب والجوف

وعلى مدى السنوات الماضٌة ظل االصالح ٌرفض المساس بمنظومته العسكرٌة 

وااللتصادٌة فً مؤرب وخاض حرب ضد مساعً السعودٌة واالمارات لتدجٌن 

 ..المحافظة بخصومه فً النظام السابك

خطوة فً سلسلة خطوات ٌهدف من خاللها التحالف  كما تعد، بحسب مرالبٌن، 

االخوان على المحافظة التً تدر   بن عزٌز فً مؤرب وانهاء هٌمنة لتمكٌن صغٌر

عشرات الملٌارات شهرٌا.. وكان التحالف لد بدء مسلسل تدمٌر امبراطورٌة 

كجهاز موازي لوزارة دفاع ” العملٌات المشتركة“االصالح فً مؤرب باستحداث 

ادي، دمحم هادي الخاضعة لسٌطرة علً محسن، وفما لتعبٌر سابك لوزٌر دفاع ه

الممدشً الذي ٌعتبر الموات المشتركة بمٌادة بن عزٌز سحب البساط من تحت 

الدامه، وهو ما تم فعال منذ استالم بن عزٌز لمهامه فً مؤرب إذ اولف عن 

مماتلً االصالح رواتبهم وتغذٌتهم فً الجبهات إضافة إلى استمطابه للمٌادات 

الحزب وصوال إلى مساهمته بسموط  المٌدانٌة النالمة من عملٌات الفساد داخل

معاللهم من نهم وصوال إلى مؤرب، كما اتهمه بذلن المٌادي فً حزب االصالح 

 .عبدهللا صعتر
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تشهد حضرموت حالة غضب عارم نتٌجة إلعادة إغالق مطار الربان الدولً ألكثر 

دة لادمة من الماهرة من شهرٌن ،بعد أن تم تشغٌله بروتوكولٌا لرحلة مدنٌة واح

 . م0582نوفمبر  02ٌوم 

وتشتعل حالٌا موالع السوشٌال مٌدٌا الحضرمٌة بالمنشورات والمماالت والتعلٌمات 

المختلفة الموجهة ضد الحكومة الشرعٌة ،لتعمدهم فً إذالل الشعب الحضرمً، 

والعمل على استمرار حصاره الجوي ،دون وجه حك ودون اٌة مبررات عملٌاتٌة، 

 .بعدها عن مناطك الصراعل

وٌتداول الناشطون الحضارمة هاشتاق )#مطار_ الرٌان_ الدولً#فكوا _الغلك(، 

إلبداء غضبهم، وتشكٌل رأي عام ضاغط تجاه الشرعٌة للتسرٌع بإعادة فتح 

المطار، وتهٌئة الشارع الحضرمً للثورة ضد هذه التصرفات المهٌنة و الال 

 همسإولة والمتعمدة ضد أبسط حمول

مامصٌر مطار الرٌان ….حصار جوي على حضرموت

 الدولً؟
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تزداد مخاطر األمراض التً نجمت عن االهمال الحكومً فً المرافك 

والمستشفٌات فً مناطك سٌطرة تنظٌم اخوان الٌمن، ومنها الحمى الفٌروسٌة 

 .والضنن وهً امراٌض كبَّدت المالٌٌن كثًٌرا من األثمان الفادحة

وانً للمستشفٌات وسلّط تمارٌر الضوء على تفشً االمراض جراء االهمال االخ

والشوارع وشتى المرافك، حٌث ازدادت برن المٌاه الملٌئة بالممامة والتً تمثّل 

 . أرًضا خصبة لتكاثر البعوض الذي ٌنشر االمراض المختلفة

وتمارس السلطات المحلٌة التابعة لتنظٌم االخوان فً المحافظات كتعز ومؤرب 

ت انتشار الفٌروسات وتكاثر وشبوة ووادي حضرموت فسادا مرٌعا ادى الى سرع

البعوض ، بعد أن دمرت النظام الصحً ونظام الصرف، وجعلت السكان الفمراء 

 .والنازحٌن أكثر ضعفًا وألل مناعة فً مواجهة االمراض

مستشفٌات مزدحمة باألطفال وكبار السن، حٌث ٌزحف جحافل الذباب على األعٌن 

فً التنفس تحت وطؤة األلم الذي تسببه واألفواه، فٌما ٌجد األطفال والكبار صعوبة 

 االمراض

 سلطات اخوان الٌمن وتفشً االوبئة واالمراض
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التحمت مجموعة مسلحة من الملٌشٌات اإلخوانٌة محطة العطف للمحرولات فً 

 .مدٌرٌة مٌفعة محافظة شبوة

ولامت عناصر المٌلٌشٌا اإلرهابٌة بؤختطاف الطفل عوض بن أحمد بن عوض بن 

ب والطالب فً المٌادة المحلٌة رشٌد شمٌك أصٌل بن رشٌد رئٌس دائرة الشبا

 .للمجلس االنتمالً الجنوبً بشبوة

وتلجؤ مٌلٌشٌا اإلخوان منذ إحتاللها لمحافظة #شبوة ألختطاف االطفال لإلنتمام 

وتصفٌة حسابات سٌاسٌة وشخصٌة وابتزاز وتهدٌد أللاربهم المناهضٌن لمشروع 

 .المٌلٌشٌا اإلخوانٌة ذات الطابع اإلرهابً الغاشم

م المانون الدولً المساس باالطفال والحامهم فً االحداث السٌاسٌة. وتشهد وٌحر

شبوة إنتهاكات وجرائم جسٌمة ترتكبها مٌلٌشٌا الحكومة الٌمنٌة اإلخوانٌة 

 .اإلرهابٌة وسط صمت المنظمات الحمولٌة واإلنسانٌة المنحازة بوضوح لإلخوان

 

 

 ملٌشٌا اإلخوان تختطف طفل من مدٌرٌة مٌفعة
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د، وزٌر الداخلٌة الٌمنً ، احمد المٌسري ، حملت لبائل باكازم فً مدٌرٌة المحف

مسإولٌة إستهداف ولتل ” ابو مشعل ” ومدٌر أمن محافظة ابٌن علً الذٌب 

 . أبنائهم فً المدٌرٌة وبدماً بارد

ولال كبار مشائخ واعٌان وشخصٌات باكازم ان الوضع االمنً بالمحفد بات وضعا 

للشرعٌة تسرح وتمرح فً كارثً خاصة مع وجود لوات امنٌة وعسكرٌة تابعة 

 .ارجاء المدٌرٌة دون ان تحرن ساكنا لذلن

واشاروا الى ان تلن الموات جلبت معها البالء للمدٌرٌة وأعادت حماٌة وتموٌة 

 . نشاط العناصر االرهابٌة المتطرفة التً تمتل ابنائهم بشكل شبه ٌومً

ض المؤزومٌن ورفض ابناء المحفد ان تكون مدٌرٌتهم مسرحا لتصفٌة حسابات بع

الذٌن اتخذوا من تلن العناصر اإلرهابٌة مصدر تهدٌد ألبناء باكازم حتى ٌتسنى لهم 

 .تمرٌر مشارٌعهم العدوانٌة ومصالحهم الخاصة على جثث ابناء المحفد

ودعا كبار ومشائخ واعٌان باكازم كل ابناء المحفد الى التصدي لتلن العناصر 

ادواتهم ” لمٌسري وابومشعل ومن اسموهم ومجابهتها بشتى الوسائل ، محملٌن ا

كامل ” الرخٌصة التً تسرح وتمرح فً المدٌرٌة وتعبث بامنها وإستمرارها 

 . المسإولٌة فً ذلن

لبائل باكازم تحمل المٌسري والكازمً مسإولٌة لتل 

 واستهداف أبنائها
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كشفت مصادر طبٌة فً مستشفى الهٌئة العام بمدٌنة مؤرب عن تولف المستشفى 

إلمتالء المستشفى  عن استمبال الحاالت المادمة من جبهات نهم ومارب والجوف

 .بالمتلى والجرحى التابعٌن لحزب اإلصالح

ولالت المصادر ان المستشفى ابلغ لٌادات الجٌش عدم لدرته على استمبال اي 

 .حاله وان علٌهم التوجه بالحاالت الى المستشفى العسكري والمستشفٌات الخاصة

ً لادمٌن وحسب المصادر فان مئات المتلى والجرحى تصل المستشفى بشكل ٌوم

من جبهات مؤرب والجوف المشتعلة وان هذه األعداد غٌر مسبولة منذ اندالع 

 .الحرب فً الٌمن

وتشهد جبهات مؤرب والجبهات المجاورة لها معارن طاجنة بٌن الحوثٌٌن ولوات 

الشرعٌة تمدم خاللها الحوثٌٌن فً مسااحات واسعة وسط اتهامات لحزب اإلصالح 

 .ت للحوثٌٌنبالخٌانة وتسلٌم الجبها

 

مؤرب..مستشفى الهٌئة العام ٌعلن عدم لدرته على استٌعاب 

 لتلى وجرحى الشرعٌة المادمٌن من جبهات مؤرب والجوف
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لالت تمارٌر إخبارٌة محلٌة إن حكومة الرئٌس الٌمنً المإلت عبدربه منصور 

هادي، تسعى إلعادة الحارس الشخصً ألسامة بن الدن على رأس لوة عسكرٌة 

ضخمة إلى تخوم عدن الغربٌة، فً الولت الذي طرحته فٌه الوالٌات المتحدة 

دلً بمعلومات عن المٌادي فً تنظٌم الماعدة خالد األمرٌكٌة مكافئة مالٌة لمن ٌ

والذي ٌرجح أن ٌكون الخلٌفة ألمٌر الماعدة لاسم  -سعودي الجنسٌة–باطرفً 

الرٌمً الذي لتل فً غارة جوٌة أمرٌكٌة أواخر ٌناٌر المنصرم، كما أشارت وسائل 

 .إعالم أمرٌكٌة

انتمال لوات إن حكومة هادي وجهت مذكرة عسكرٌة ب“وذكرت مصادر مطلعة 

عسكرٌة ٌمودها الحارس الشخصً لزعٌم الماعدة الراحل أسامة بن الدن، وٌدعى 

، وهو من المٌادات فً تنظٌم الماعدة التً تم ”أبو العابد“زكً عبد هللا حسن 

 .”الدفع بها للمتال ضمن لوات الرئٌس المإلت عبدربه منصور هادي

إن الموة العسكرٌة التً ٌمودها “ولالت وسائل إعالم محلٌة تمولها حكومة هادي 

 ”.أبو عابد لد دخلت مدٌنة عدن بحماٌة من الموات السعودٌة

وفك اتفاق “وكشفت وثٌمة لوزارة الدفاع الٌمنٌة عن توجٌهات لالت أنها 

إلى محافظة ” العابد“أمرت فٌها بنمل لوات عسكرٌة وأفراد ٌتبعون ” الرٌاض

 .لحج

الى ” لاسم الرٌمً“حكومة هادي توجه بإعادة خلٌفة 

 عدن..وثٌمة
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ة معسكر االماجد فً مدٌنة لودر والمنطمة الوسطى بمحافظة هزت انفجارات عنٌف

 .ظهر الٌوم االربعاء  ابٌن

ناتجٌن عن لصف الحوثٌٌن   ولال مواطنون ان انفجارٌن عنٌفٌن هزا المدٌنة

رهابً صالح الشاجري من اعلى جبل ثرة المطل إللمعسكر االماجد الذي ٌموده ا

 .على المدٌنة

كر االماجد الوالع شرق مدٌنة لودر مما ادى الى ولصف مساء امس الثالثاء معس

 .لتٌل وجرٌح  جندٌا بٌن 45سموط اكثر من 

 

 

 نفجارات تتواصل فً معسكر الشاجري بلودرإلا
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رصدت منظمات حمولٌة تصاعد حّدة االنتهاكات فً محافظة شبوة بعد اجتٌاحها 

من لوات حزب اإلصالح فرع جماعة اإلخوان فً الٌمن، وشروع الحزب فً 

 .لخصوم وإدارة المناطك بمبضة أمنٌةتطبٌك منهج الممع وترهٌب ا

وتنّوعت الجرائم التً ارتكبتها مٌلٌشٌات اإلخوان فً شبوة بٌن لتل المتظاهرٌن 

بدم بارد وشن حمالت اعتمال واسعة ونهب الممتلكات العاّمة والخاصة، وصوال 

إلى تجرٌف مإسسات الدولة واإللالة التعسفٌة للموظفٌن المنتمٌن إلى تٌارات 

 .أخرى واستبدالهم بعناصر موالٌةسٌاسٌة 

ووفما لشهود عٌان فمد شهدت محافظة شبوة حالة من االنفالت األمنً وعودة 

العناصر المنتمٌة إلى تنظٌم الماعدة، فً أعماب اجتٌاح المحافظة من لبل جماعة 

اإلخوان ومغادرة النخبة الشبوانٌة التً استطاعت تحجٌم نشاط الماعدة فً شبوة 

ة الماضٌة. ورصد ناشطون حمولٌون فً عدد من المحافظات التً خالل الفتر

ٌسٌطر علٌها حزب اإلصالح، تكرار ذات األسالٌب فً إدارة تلن المناطك المحّررة 

وتغّول اإلخوان سٌاسٌا وعسكرٌا، وتضٌٌك الخناق على المكونات السٌاسٌة 

 .األخرى

خوان..ممارسات وجرائم وحشٌة ضد المواطنٌن فً مناطك إلا

 سٌطرتهم



إدارة بعض المحافظات  واعتبر مرالبون للشؤن الٌمنً أّن سلون إخوان الٌمن فً

ٌعٌد إلى األذهان طرٌمة إدارة الحوثٌٌن للمناطك الخاضعة لسٌطرتهم، من حٌث 

 .تشابه الوسائل واألدوات واألهداف السٌاسٌة واألجندات

ووفما لمصادر مطلعة ٌعمد اإلخوان إلى إرهاق المواطنٌن من خالل فرض جباٌات 

سكرٌة والسٌاسٌة واإلعالمٌة، مالٌة متنوعة علٌهم بهدف تموٌل أنشطتهم الع

حٌث تنتشر نماط جمع اإلتاوات غٌر المانونٌة على الشاحنات فً الطرٌك الرابط 

 .بٌن الجوف ومؤرب

وتإكد المصادر خلك جماعة اإلخوان اللتصاد مواز ولنوات مالٌة جدٌدة تعمل 

رادات بالتوازي مع البنن المركزي الٌمنً وترفد التنظٌم مالٌا وحجب الكثٌر من إٌ

الدولة وعدم تورٌدها إلى البنن المركزي فً مؤرب الذي واجهت مطالبات ربطه 

بالبنن المركزي فً عدن من لبل محافظ البنن السابك حافظ معٌاد هجوما إعالمٌا 

 .حادا من لبل إعالم اإلخوان فً الٌمن

وٌصف العدٌد من الناشطٌن والحمولٌٌن محافظات مؤرب والجوف وتعز بؤنها 

ات مغلمة على حزب اإلصالح، حٌث ٌسٌطر اإلخوان على مفاصل مإسسات محافظ

الدولة المدنٌة والعسكرٌة، وٌتعرض المنتمون إلى التٌارات السٌاسٌة األخرى 

 .لإللصاء من الوظٌفة العامة أو االستخدام كواجهات لتنفٌذ أجندة الحزب

موالع  وتحدثت تمارٌر إعالمٌة وحمولٌة عن تعرض صحافٌٌن وناشطٌن على

التواصل االجتماعً للخطف واإلخفاء أو المالحمات والمضاٌا الكٌدٌة فً مؤرب 

نتٌجة انتمادهم أداء المإسسات األمنٌة فً المحافظة أو لٌادات فً الجٌش، أو 

 .اإلشارة إلى لضاٌا فساد مالً وإداري وتغول سٌاسً

الداخلٌة فً  وتشٌر التمارٌر إلى انتشار السجون السرٌة التً ال تتبع وزارة

محافظات تعز ومؤرب وشبوة، حٌث ٌتم اإلشراف على تلن السجون من لبل 

عناصر أمنٌة فً الجهاز السري لجماعة اإلخوان أو لٌادات لبلٌة وأمنٌة نافذة، 

كما تعرض معتملون سابمون للتعذٌب وسوء المعاملة فً تلن السجون، األمر الذي 

 .لٌة وإعالمٌةتسبب فً وفاة بعضهم وفما لتمارٌر حمو

وٌمول مرالبون إن ما ٌصل إلى وسائل اإلعالم وٌتم تداوله فً موالع التواصل 

االجتماعً حول الممارسات واالنتهاكات التً ٌمارسها إخوان الٌمن فً مناطك 

سٌطرتهم تعتبر رأس جبل الجلٌد حٌث ٌتم إخفاء الكثٌر من المضاٌا وحجبها عن 

 .وسائل اإلعالم



عز على رأس لائمة االنتهاكات اإلخوانٌة بحك معارضٌن وتتربع محافظة ت

سٌاسٌٌن، حٌث تنتشر الفصائل والجماعات المسلحة التً تدار من لبل الجهاز 

األمنً لإلخوان والذي ٌموم بتنفٌذ عملٌات اغتٌال وتصفٌة للمعارضٌن لمشروع 

محافظة اإلخوان أو المادة العسكرٌٌن الذٌن ٌعٌمون برنامج إحكام السٌطرة على 

تعز من لبل التنظٌم. وكشفت تمارٌر إعالمٌة سبك أن نُشر بعضها فً صحٌفة 

عن تورط لٌادات إخوانٌة بشكل مباشر فً سلسلة االغتٌاالت التً كان ” العرب“

مدرع بتعز، من خالل تجنٌد  40آخرها اغتٌال العمٌد عدنان الحمادي لائد اللواء 

 .مبعض الممربٌن منه وتوزٌع األموال علٌه

وشهدت تعز موجة من عملٌات النهب المنظمة التً تموم بها عناصر تابعة 

لإلخوان، تعمل على إرهاب المدنٌٌن ونهب الممتلكات العامة والخاصة وفرض 

 .جباٌات وممارسة أعمال الترهٌب فً داخل األحٌاء السكنٌة

ات فً تمارٌر سابمة عن تورط لٌادات إخوانٌة بارزة فً عملٌ” العرب“وكشفت 

بٌع الطالة الكهربائٌة وتعطٌل الشبكة الحكومٌة من أجل األموال، وكذلن فرض 

الجباٌات على األسواق من خالل إطالق التشكٌالت العصابٌة المسلّحة التً تتبع 

 .المٌادات اإلخوانٌة النافذة فً تعز

وتترافك ممارسات إخوان الٌمن مع حالة تغول ممنهجة فً مإسسات األمن 

سلطة المحلٌة وتشكٌل الوحدات المسلحة خارج إطار المانون ثم والجٌش وال

شرعنة وجودها عبر تكوٌن وحدات وألوٌة عسكرٌة مستحدثة وضم العناصر 

اإلخوانٌة إلٌها دون غٌرهم، وتلمً أموال من جهات إللٌمٌة من بٌنها لطر للتوسع 

 .نحو المحافظات الجنوبٌة
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ان ابطال لوات المماومة الجنوبٌة لامو فً الساعة لالت مصادر مٌدانٌة 

العاشرة من مساء لٌلة الثالثاء بتنفٌذ عملٌة هجومٌة على مولع المجمع 

فً مدٌرٌة نصاب الذي تتمركز فٌه ملٌشٌات االصالح االخوانٌة 

مستخدمٌن األسلحة الرشاشة الخفٌفة والمتوسطة والمذائف الصاروخٌة 

دلٌمة مولعٌن اصابات محممة فً  35عن واستمر االشتبان ما ٌزٌد 

 صفوف هذه الملٌشٌات

وحسب المصادر فان عدد من ملٌشٌا اإلخوان سمطو لتلى وجرحى خالل 

 .العملٌة

 

 بنصاب المماومة الجنوبٌة تهاجم لوات الشرعٌة فً نمطة المجمع
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أعلن المٌادي الجنوبً الشٌخ هانً بن برٌن استعداد الجنوبٌٌن بالدفاع عن 

 .ارضهم وبلدهم حتى لو تآمرت الدنٌا كلها

لسما باهلل لو تآمرت الدنٌا كلها “فً تغرٌدة على حسابه بتوٌتر :  ولال بن برٌن

بكل دول العالم على الجنوب ورجاله وأرادوا غصبا عنا المضً بالوحدة لندافعنَّ 

الجنوب كله جهنم على “مإكدا ان ” عن بلدنا وأرضنا نحفظها شبرا شبرا

 .”الطامعٌن فٌه

هادي لشً واحد فمط هو مرحلة محافظٌن على شرعٌة “ولفت المٌادي الجنوبً 

 .”لالنتمال لحل االستمالل وعودة الدولتٌن كما كان هو ٌخبرنا

وتواجه العاصمة عدن مخاطر غزو شمالً تحت غطاء الشرعٌة آخرها تصدي 

الموات الجنوبٌة فً نمطة العلم المودٌة الى عدن لمحاولة ادخال لوات وآلٌات 

 .رهابٌة وتم اعادة الموة من حٌث اتتعسكرٌة بمٌادة عسكري متورط فً اعمال ا

 

بن برٌن ٌطلك الوى تهدٌد له بخصوص الوحدة: سٌكون 

 الجنوب كله جهنم
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ولفت مجموعة من النخب والوجاهات االجتماعٌة والمبٌلة وممثلً المنظمات 

المدنٌة والنمابات العمالٌة فً محافظة شبوة انها امام الوضع المزري والخطٌر 

وال الذي تشهده المحافظة منذ عدة اشهر والذي لم ٌسبك ان شهدته المحافظة ط

 .سنواتها وعمودها الماضٌة

واشارت المجموعة الى انها وامام الوضع االستثنائً حرصت على تدارس جملة 

من االفكار والممترحات التً من شؤنها ان تضع حدا لحالة التدهور الخدمً 

واالمنً وتسهم فً تماسن النسٌج االجتماعً بٌن ابناء المحافظة وتحافظ علٌه 

اول ضرب تالحمه وتدفع نحو تفكٌكه وتمزٌمه وتصر على من الممارسات التً تح

 .ادخال ابناء المحافظة فً اتون نزعات متفرلة وفتن وثارات تفتن بالحرث والنسل

واكدت المجموعة التً تضم عدد من الخٌرٌن والغٌورٌن من الوجاهات 

االجتماعٌة والمبٌلة والمشائخ وممثلً المنظمات المدنٌة واالتحادات المهنٌة 

والنمابات العمالٌة انها وبعد تداول طوٌلة وتدارس مستفٌض خلصت الى جملة من 

خوان إلنخب ووجاهات شبوة ٌطالبون بانهاء عبث ا

 بالمحافظة



االجراءات المتاحة واآلمنة ومن ضمنها الدعوة لتظاهرة جماهٌرٌة كبرى فً 

عاصمة المحافظة للتعبٌر بالطرق السلمٌة عن مولف ابناء شبوة مما حل وٌحصل 

افظة وتوشن على تدمٌر للمحافظة من ممارسات ممنهجة اضرت بالمواطن والمح

 .ما تبمى فٌه من ممومات

وكشفت المجموعة الى انها بصدد التحضٌر واالعداد لهذه التظاهرة الكبرى وانها 

حال لررت تحدٌد موعدها فؤنها ستوجه الدعوة وستطلك نداء لكل ابناء المحافظة 

الحال  الغٌورٌن والخٌرٌن والصادلٌن الذٌن الٌمكن لهم ان ٌمبلوا او ٌصمتوا عن

الذي وصلت الٌه المحافظة التً ٌمارس فٌها ابشع صنوف الظلم واالستبداد وٌتم 

خاللها انتهان الحرمات ولصف البٌوت واختطاف االطفال وتروٌع اآلمنٌن 

واستحضار التنظٌمات االرهابٌة واذكاء للنعرات المبلٌة واثارت الفتن وتغذٌة 

عاٌش والتؤخً والترابط الى محافظة الثارات وتحوٌل المحافظة النموذجٌة فً الت

 .اشباح

ودعت المجموعة جمٌع احرار شبوة ألنتظار اللحظة التً سٌتم فٌها اطالق الدعوة 

وتحدٌد المكان والزمان ، مإكدة فً ذات السٌاق الى ثمتها المطلمة بؤستجابة ابناء 

هم بؤعلى شبوة وتلبٌتهم للمشاركة فً التظاهرة التً سٌمول فٌها ابناء شبوة كلمت

 .صوت
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منً لكمٌن مسلح نفذته عناصر تنظٌم ألتعرضت لوة تابعة للحزام ا

 .الماعدة فً الحبض بالمحفد فً أبٌن

كال من  منً ان جندٌان لتال فً الكمٌن وهماألولالت مصادر فً الحزام ا

   ربٌع علً كدش السعٌدي وعٌران علً عوض فدام السعٌدي

صالح فً استهداف إللماعدة لوات الشرعٌة وحزب اوتساند عناصر ا

منً والمماومة الجنوبٌة لما لذلن من صلة وثٌمة بٌن أللوات الحزام ا

 رهابٌةإلالشرعٌة والتنظٌمات ا

 

 

منً ألكمٌن لتنظٌم الماعدة ٌودي بحٌاة عدد من جنود الحزام ا

 فً المحفد
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هزت لبل للٌل سلسلة انفجارات عنٌفة معسكر لواء االماجد التابع 

 . للسلفً صالح الشاجري فً لودر بؤبٌن

محلٌة ان انفجارات عنٌفة هزت المعسكر ونتج عنها ممتل  ولالت مصادر

وجرح العشرات من افراد اللواء الموتلً للشرعٌة والمتهم باحتواء 

 .رهابٌةإلالعناصر ا

وحسب المصادر فان االنفجارات ناتجة عن لصف صاروخً استهدف 

 . المعسكر

 نتمالً لوة عسكرٌة للشرعٌة بٌنها جنود تابعٌتإلومنعت امس لوات ا

 .للشاجري من دخول العاصمة عدن لزعزعة المحافظة والالق أمنها

 

ماجد التابع للشاجري فً ألانفجارات عنٌفة تهز معسكر ا

 لودر
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قبىذ ٍصبدس خبصخ أُ اىزْظيَبد األسٕبثيخ عبٗدد اىظٖ٘س ٍجذداً في ٍذبفظزي 

أثيِ ٗشج٘ح ثعذ سيطشح ق٘اد اإلصالح اىَْط٘يخ في اىذنٍ٘خ اىششعيخ عيى 

 . اىَذبفظزيِ

االصالح االخ٘اّيخ ٗرذشيذ عْبصش ىٖب  ٗأضبفذ اىَصبدس أُ ر٘اطؤ ٍييشيبد دضة

ثأرجبٓ اىَذبفظبد اىجْ٘ثيخ ٗخبصخ ٍذبفظخ أثيِ ٗشج٘ح ىيزَشمض فيٖب ٗرْفيز 

ٍخططبد ٗاجْذاد أسٕبثيخ دست اىخطط اىَشسٍ٘خ ٍِ قجو رْظيٌ األخ٘اُ اىعبىَي 

 .ىضعضعخ اسزقشاس اىَْطقخ

 اسرجبط االخ٘اُ ثبألسٕبة –

ىجَبعبد االسٕبثيخ ثبىَؤُ ٗاىغزاء ٗاألٍ٘اه يقً٘ دضة االصالح ثزَ٘يو ٕزٓ ا

ٗاىسالح ٗقذ ظٖش جييب اىزعبُٗ اىَشزشك ٍبثيِ اىقبعذح ٗق٘اد األخ٘اّيخ اىَزسزشٓ 

ثغطبء اىششعيخ ٗرىًل ٍِ خاله ٍشبسمخ ريل اىق٘اد ثَٖبجَخ ق٘اد اىذضاً األٍْي 

اىذ٘ثي ٗاىَقبٍٗخ اىجْ٘ثيخ ، ٗرٖيئخ اىظشٗف ىعْبصشٕب األسٕبثيخ ٗرشك اىعذٗ 

أٍبٌٍٖ يسشح ٗيَشح إلفشبه دٗس دٗه اىزذبىف اىعشثي ٗعبصفخ اىذضً ثقيبدح 

 .اىََينخ اىعشثيخ اىسع٘ديخ ٗدٗىخ االٍبساد اىعشثيخ اىَزذذح

 : ع٘دح ٗريشح اىعْف _

صادد ثبالّٗخ األخيشح اىٖجَبد اىَزنشسح عيى ق٘اد اىذضاً األٍْي ثَذبفظزي أثيِ 

ّذ ىٖب ثبىَشصبد ٗىٌ رسَخ ثبّضالق اىجْ٘ة ّذ٘ ٗشج٘ح، ٗاىَقبٍٗخ اىجْ٘ثيخ مب

اىَخطط االسٕبثي اىقزس اىَشاد رْفيزٓ ٗرَ٘يئ ٍِ رٗه ساعيخ ىألسٕبة مزشميب 

 .ٗايشاُ ٗدٗىخ قطش

 ٌنعشون اإلرهاب فً شبوة وابٌن” اإلخوان
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حمل المجلس االنتمالً الجنوبً الحكومة الشرعٌة الٌمنٌة مسإولٌة فشل اتفاق 

 .الرٌاض

دد األجندات السٌاسٌة للحكومة الٌمنٌة ولال المجلس فً تصرٌح صحفً: أدى تع

الى عدد من االخفالات السٌاسٌة والعسكرٌة الرئٌسٌة، عالوة على عمل أجنحة 

، وفً محاوالتها ”إتفاق الرٌاض“الحكومة الٌمنٌة المتنالضة على عرللة تنفٌذ 

المستمرة لتغطٌة هذه التنالضات واإلخفالات، لامت الحكومة الٌمنٌة بمغالطات 

ة وإعالمٌة والتصادٌة وعسكرٌة، أدت بالنهاٌة إلى فرض مزٌد من سٌاسٌ

 .التعمٌدات

تعبّر هذه التصرفات المشبوهة عن استمرار سعً الحكومة الٌمنٌة إلى إفشال 

الجهود العظٌمة للتحالف العربً بمٌادة المملكة العربٌة السعودٌة الشمٌمة، فً 

والتطرف، وتطبٌع األوضاع  مواجهة مشروع التمرد الحوثً، ومكافحة اإلرهاب

 .األمنٌة والسٌاسٌة

، والدور المحوري ”اتفاق الرٌاض“ٌإكد المجلس اإلنتمالً الجنوبً على أهمٌة 

للمملكة العربٌة السعودٌة الشمٌمة، وعلى شراكتنا اإلستراتٌجٌة معها كمائد 

ة للتحالف العربً، مجددٌن التزامنا ودعمنا لجهود السالم واالستمرار، ومحارب

 .المشروع اإلٌرانً فً المنطمة، ومكافحة اإلرهاب والتطرف

 المجلس اإلنتمالً الجنوبً

 اإلدارة العامة للشإون الخارجٌة

 التواهً، عدن

 اإلنتمالً ٌحمل الشرعٌة مسإولٌة فشل اتفاق الرٌاض
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ّسرعت الشرعٌة من خطواتها للهروب من تنفٌذ اتفاق الرٌاض، بعد أٌام للٌلة من 

اق، وبدا األمر أنها كانت تنتظر انمضاء المدة الزمنٌة الخاصة بتنفٌذ بنود االتف

انمضاء التولٌت للهروب من االتفاق، بل أن ذلن ٌبرهن على أنها كانت سبباً 

أساسٌاً فً تعطٌل بنود االتفاق واللجوء إلى أسلوب المراوغات الذي سبك وأن 

 .جربته ملٌشٌات الحوثً اإلرهابٌة فً اتفاق ستوكهولم

لمرارات وارتكبت عدد من األفعال التً وألدمت الشرعٌة على اتخاذ جملة من ا

برهنت على ذلن، عد أولها محاولة وحدة عسكرٌة تابعة لملٌشٌا اإلخوان 

االلتفاف  –ٌمودها موالً لتنظٌم الماعدة اإلرهابً، ٌدعى أبو العابد  –اإلرهابٌة 

على مضمون اتفاق الرٌاض وجدوله الزمنً، بدخول العاصمة عدن، عبر نمطة 

 .العلم

افة إلى توطٌد عاللاتها مع التنظٌمات اإلرهابٌة فً الجنوب لتكون بمثابة باإلض

عون لها فً ارتكاب عملٌات إرهابٌة تُّصعب من مهمة التحالف العربً فً االلتزام 

ببنود االتفاق، وظهر ذلن من خالل العملٌة اإلرهابٌة التً شهدتها مدٌرٌة المحفد، 

 اضحكومة الشرعٌة تحاول االلتفاف على اتفاق الرٌ



ات التدخل السرٌع فً الحزام األمن، بمدٌرٌة الٌوم األحد، عبر تفجٌر منزل لائد لو

 .المحفد، التابعة لمحافظة أبٌن

وكذلن استمال، صباح الٌوم األحد، رئٌس فرٌك حكومة الشرعٌة، فً لجنة متابعة 

تنفٌذ اتفاق الرٌاض، من منصبه، وأرجعت مصادر استمالة رئٌس فرٌك حكومة 

 .مون االتفاقالشرعٌة، إلى فشله فً فرض أجندة إخوانٌة على مض

باإلضافة إلى الحملة اإلعالمٌة المستعرة التً ٌشنها عدد من وزراء الشرعٌة عبر 

أذرع لطر اإلعالمٌة ضد التحالف العربً، والدفع بالتؤكٌد على عدم االعتراف 

باالتفاق من األساس، وهً حمالت توازي الحمالت العسكرٌة التً تجري على 

 .األرض

تناور من أجل التؤكٌد على التزامها ببنود االتفاق،  وٌرى مرالبون أن الشرعٌة

وأنها تمدم على انسحابات وهمٌة من شبوة وأبٌن، ألنها تموم بإحالل وتجدٌد 

العناصر التابعة لها، وتموم بسحب عدد من الموات الموجودة بموالع عسكرٌة منذ 

 .فترة وتستبدلهم بعناصر من تنظٌم الماعدة ٌحلون مكانها

دائرة العاللات الخارجٌة للمجلس االنتمالً الجنوبً فً أوروبا، أحمد  اعتبر رئٌس

 .عمر بن فرٌد، إرسال الشرعٌة لوات إلى عدن، عبثا باتفاق الرٌاض

العبث  “وكتب بن فرٌد، فً تغرٌدة له على مولع التواصل االجتماعً توٌتر،: 

لى عدن باتفاق الرٌاض لامت به الشرعٌة البارحة وتمثل فً إرسال لوات إ

كحماٌة رئاسٌة مسبولا على إعادة الموات التً فً شمرة إلى مؤرب بحسب نص 

 .”االتفاق لتكون لها رأس جسر

هذا التصرف ٌعكس سلون عدائً وال ٌنم عن حسن نٌة إضافة لوجود “وتابع: 

 .”عناصر إرهابٌة فً تلن الموة



االنتمائٌة فً رفض عضو المجلس االنتمالً الجنوبً سالم ثابت العولمً، سٌاسة 

 .تنفٌذ بنود اتفاق الرٌاض، والتً تتبناها حكومة الشرعٌة

االنتمائٌة  “وكتب العولمً، فً تغرٌدة له على مولع التواصل االجتماعً توٌتر: 

فً تنفٌذ بنود اتفاق الرٌاض ال تخدم االتفاق وال تخدم جهود التحالف وال تحمك 

النتائج المرجوة من االتفاق وأهمها: توحٌد جهود شركاء التحالف فً المٌدان 

 .”وتحمٌك االستمرار والتنمٌة

كر المحلل العسكري خالد النسً، اعتزام ما تسمى بالشرعٌة إعادة رموز فٌما استن

وكوادر ملٌشٌات اإلخوان اإلرهابٌة إلى الجنوب، مإكداً أن تلن المإامرة لن تمر 

 .على أبناء الجنوب

عودة اإلرهابٌٌن للجنوب ”: “فً تغرٌدة عبر حسابه بتوٌتر،” النسً“وكتب 

عملً التفاق الرٌاض هو عودة عناصر مرفوضة، أصبح واضح أن التفسٌر ال

حزب اإلصالح اإلرهابٌة إلى عدن وتناسً التضحٌات الجسٌمة التً لدمها 

الجنوبٌٌن من أجل تحرٌر أرضهم من هذه آالفه وفًِ األخٌر لن ٌمروا مهما كانت 

 .”المإامرة ألن للجنوب رجال تحمٌه
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تت وباال على مرتادي الخطوط العامة وكذلن لال مواطنٌٌن اطمم التحالف حمٌمة با

 .مستخدمٌها وسوالٌها وأفراد تلن االطمم السٌما الخطوط الطوٌلة

وأكدو ان حوادث متكررة منها انمالب االطمم أو اصطدامها بااللٌات بالخطوط 

 .صارت ظاهرة شبه اعتٌادٌة

األول واضافو ان اكثر الحوادث حصدها طرٌك عمران المخا آخرها مساء أمس 

السبت بمنطمة خور العمٌرة على طرٌك عمران المخا بمدٌرٌة المضاربة لحج 

توفً على إثر ارتطام أحد االطمم العسكرٌه بسٌارة للمواطن جواس السالل من 

أبناء الشط الشاب دمحم انٌس حسن مرشد دعته ظروف العٌش أن ٌرافك ابن خاله 

 .لكسب الرزق من بٌع األسمان

سٌارة جواس السالل بانكسار رجلٌه واحدى ٌدٌه ومازالت كما اصٌب مالن ال

 .اضرار الحادث تتوارد تباعا مع استمرار الفحوصات والترلٌد

وناشدو لٌادات التحالف : وجهوا افرادكم ٌا لٌادات التحالف أن االطمم العسكرٌة 

هً للمعارن ولٌست للسرعات االستعراضٌة حٌث الحظت بؤن تلن االطمم الحدٌثة 

ها جنونٌة غٌر اعتٌادٌة ربما لتصمٌم عسكري من منشئ التصنٌع إن لم سرعت

 .اخطاء فً تحلٌلً هذا

أطمم عسكرٌة للتحالف تتحول إلى كابوس ٌحصد أرواح 

 !األبرٌاء
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نظم عدد كبٌر من النشطاء السٌاسٌٌن والرٌاضٌٌن وحشد من المواطنٌن ،صباح 

 الٌوم، ولفة احتجاجٌة ضد البسط على منزل الرئٌس األسبك علً ناصر دمحم.

جاجٌة، جمع غفٌر من المٌادات والشخصٌات الوطنٌة وشارن فً الولفة االحت

واإلعالمٌٌن وعدد من المواطنٌن ومنظمات المجتمع المدنً ، معلنٌن تضامنهم مع 

 الرئٌس علً ناصر دمحم جراء البسط على منزله الوالع فً منطمة التواهً.

وعبر المشاركٌن فً الولفة عن رفضهم لالعتداءات والبسط على ممتلكات 

 ت الوطنٌة أمثال الرئٌس األسبك علً ناصر دمحم.الهاما

وصرح االخ هشام الحاج رئٌس الحملة الشعبٌة التضامنٌة، بؤن هذه الولفة تؤتً 

ضمن أنشطتنا المجتمعٌة للتضامن مع الهامات الوطنٌة التً تتعرض ممتلكاتها 

 للنهب والسلب والبسط من لبل متنفذٌن بعدن.

اسعة بعدن ضد البسط على منزل الرئٌس علً احتجاجات و

 ناصر دمحم



اف رئٌس الهٌئة الشعبٌة الجنوبٌة حضور الفت وكان للدكتور عمر عٌدروس السم

حٌث شارن الدكتور بالولفة األولى أٌضا وألمى   فً الولفة االحتجاجٌة الثانٌة،

كلمة هامة ، عبر فٌها عن رفضه ألي عملٌات بسط على تطال ممتلكات الهامات 

 الوطنٌة والمواطنٌن البسطاء ، مشٌرا إلى أن مثل هذه األعمال ٌرفضها الشارع

 الجنوبً وهً مسٌئة لعادات وتمالٌد أبناء الشعب الجنوبً الصامد .

ونوه الدكتور السماف بؤنهم ٌدٌنون مثل هذه األعمال وسٌعملون جاهدٌن من أجل 

 إخراج من لاموا بالبسط على منزل المناضل والرئٌس السابك علً ناصر دمحم.

لٌوم تؤتً وفاء وعرفان من جهته لال اإلعالمً البارز نجٌب ٌابلً بؤن مشاركته ا

 للرئٌس األسبك علً ناصر دمحم ورفضا لعملٌة البسط التً تعرض لها منزله.

وأضاف بؤن جمٌع رواد منتدٌات الٌابلً بمدٌرٌة الشٌخ عثمان ٌدٌنون هذا العمل 

 الجبان الذي ٌضر بالنسٌج الجنوبً وٌسٌئ لمبدأ التصالح والتسامح الجنوبً.

 ألخ دمحم الٌزٌدي وكٌل محافظة لحج.حضر الولفة االحتجاجٌة ا
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لال المٌادي فً الحزام األمنً هدار الشوحطً ان المضٌة الجنوبٌة باتت تذبح من 

 .الورٌد إلى الورٌد بمنصب حكومً

ووجه الشوحطً انتمادات لوٌة لمٌادات سٌاسٌة لال أنها باتت تتاجر بالمضٌة 

 . اصةالجنوبٌة الجل مصالحها الخ

واشار الشوحطً إلى ان الجنوب بات بٌد ابنائه لبل ان تموم لٌادات جنوبٌة ببٌعه 

 . مرة أخرى

وأوضح الشوحطً انه ٌتعرض لمحاوالت تشوٌه متعمدة موضحا انه لام مساء 

 . السبت بمرافمة لٌادة التحالف إلى نمطة العلم

باعت المضٌة ولال الشوحطً ان المٌادات التً ولعت اتفاق الرٌاض هً من 

 . ممابل مناصب فً حٌن ٌتم اتهامه بانه هو من ٌخون المضٌة

 .واشار الشوحطً إلى ان حالة الشتات هذه سببها من ٌتاجرون بالمضٌة الجنوبٌة

لٌادي فً الحزام األمنً ٌكشف عن خونة الجنوب الذٌن باعوا لضٌته ممابل مناصب فً 

ونة الجنوب الذٌن باعوا لضٌته ممابل مناصب السلطةلٌادي فً الحزام األمنً ٌكشف عن خ

 فً السلطة
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 صالح أبو عوذل

جنوبٌون ُكثر لم ٌعد ٌصدلوا مزاعم لصف الحوثٌٌن لمؤرب!! فاألمر بات مثٌراً لالستغراب، 
هذه الصوارٌخ ال تصٌب أهدافها.. إال إذا كان المستهدف التحالف العربً أو حول لماذا 
 الجنوبٌٌن؟

أعلنت مؤرب أكثر من مرة أن الحوثٌٌن لصفوها بالصوارٌخ، لكن هذه الصوارٌخ ال تصٌب 
 .أهدافها فً العادة

هل الحوثٌون أغبٌاء فً عدم ممدرتهم على إصابة األهداف التً ٌطلمون علٌها صوارٌخ 
“ ”… ً  .مكلفة مادٌا

مصادر فً مؤرب تإكد أن المصف الذي تعرضت له المدٌنة لٌل األربعاء، لٌس صاروخا 
، لكن لم تخلف أي ضحاٌا.. ”لذٌفة هاون“بالستٌا، كما ٌتم التروٌج له، وأنه على االرجح 

 .والحمدهلل على سالمة المدنٌٌن فً مؤرب

الحوثٌٌن استهدفوا منزالً مهجوراً ٌبعد عدة لبل أشهر أعلن وزٌر الدفاع الٌمنً فً مؤرب أن 
 .كٌلو مترات عن ألرب منطمة سكنٌة، ومع ذلن لم ٌصب المبنى بؤي أذى

فً حادثة المجزرة التً تعرض لها الجنوبٌون فً مؤرب مإخراً، بؤت من الواضح أن ال 
لى صاروخ أطلك على المسجد، بل إنه نتج عن تفخٌخه بعبوات ناسفة، وهنان من ٌتحدث ع

 .أن أغلب المتلى لتلوا بالرصاص

حتى إن خبراء فً مجال المتفجرات، أكدوا مزاعم تعرض المسجد لمصف صاروحً، تعد 
، وهو ما ٌضع مؤرب أمام مطالب أن تعرض بماٌا الصاروخ إن كان فعالً ”سخٌفة“مزاعم 
 ً  .صحٌحا

جزرة والجرٌمة مجزرة مؤرب وصمة عار إلى ٌوم الدٌن فً جبٌن عبدربه منصور هادي، فالم
مهران لباطً عن سر ” هادي“ال تحتاج إلى اجتهاد لمعرفة التفاصٌل، ٌكفً أن ٌسؤل 

 .مغادرته المعسكر لبل دلائك من ولوع االنفجار

 مجزرة الجنوبٌٌن فً مؤرب.. من ٌمف وراءها؟
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طالب المئات من ابناء العاصمة عدن والمحافظات المجاورة باإلفراج الفوري عن 

 .واخر العام الفائتدمحم أحمد الفٌضً المسجون منذ أ  األسٌر

ودعوا فً ولفة احتجاجٌة لهم الٌوم االحد أمام ممر لوات التحالف العربً الى 

تحمل التحالف مسإولٌاته تجاه تحرٌر األسٌر دمحم الفٌضً من سجون الشرعٌة 

التً ٌهٌمن على حكومتها حزب االصالح المتورط فً لضاٌا ارهابٌة وبعد أن تم 

ثمانً والعشرون فردا وتنصلت الحكومة ) اإلفراج عن رفاق الفٌضً ال

االصالحٌة( عن اإلفراج عنه بموجب اتفاق ٌمضً بتبادل أسرى أحداث أغسطس 

 .الماضً

واستنكروا الصمت تجاه لضٌة الفٌضً واستمرار سجنه واخفائه من لبل ملٌشٌات 

 .اإلصالح والتكتم على مصٌره وحالته الصحٌة المتردٌة والتً ازدادت سوءا

المئات ٌحتشدون امام ممر التحالف للمطالبة بالكشف عن 

 مصٌر االسٌر الفٌضً المخفً فً سجون #االصالح



تنكروا أٌضا التساهل مع ماوصفوه بخٌانة األطراف التابعة لحزب اإلصالح كما اس

فً الشرعٌة للعهود والمواثٌك واالبتزاز الرخٌص الذي تمارسه تلن األطراف 

 .المتنفذة فً الحكومة

نطالب التحالف بالتدخل العاجل لتحرٌر البطل دمحم   ”ورفعوا شعارات من لبٌل 

الحرٌة لألسٌر البطل دمحم الفٌضً “و   ”الحالفٌضً من سجون ملٌشٌات اإلص

لضٌتنا عادلة وكفاحنا ” و ” ال خٌر فٌنا ان تركنا أسودنا فً سجون الضباع” و“

 .”مستمر وأسرانا لن نتخلى عنهم

ترككم الفٌضً واألسرى اآلخرون “ووجهوا عددا مم الرسائل للتحالف لالوا فٌها 

ثمتنا فٌكم ” و ” الجنوب  فً سجون ملٌشٌات اإلصالح رسالة سلبٌة لشعب

التمنعنا من تحمٌلكم مسإولٌة إطالق سراح البطل الفٌضً من سجون ملٌشٌات 

 .“ اإلصالح

وكان دمحم الفٌضً لد أدرج اسمه ضمن لوام المفرج عنهم من لبل ملٌشٌا االصالح 

ممبل عدد آخر لصالح الملٌشٌا اآلن إنه وفً اللحظات األخٌرة تراجعت الملٌشٌات 

فراج عنه وهو ما آثار سخط الشارع الجنوبً الذي ٌعد الفٌضً إحدى عن اإل

الشخصٌات البارزة التً كان لها دور كبٌر فً تحرٌر مدٌنة عدن من ملٌشٌات 

الحوثً وساهم بشكل كبٌر فً إرساء األمن واالستمرار فً العاصمة عدن 

 .والمحافظات المجاورة للعاصمة

امن مع أسرة الفٌضً ورفاله حتى تحمٌك هذا ومن الممرر استمرار حملة التض

 .مطلبهم فً تحرٌره بحسب ما أكده المتظاهرون المحتجون
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رئٌس اللجنة العسكرٌة الحكومٌة  –لدم اللواء الركن/ أحمد علً مسعود 

 .الُمكلفة بمتابعة اتفاق الرٌاض إستمالته

اتفاق الرٌاض مع  وذكرت مصادر أن سبب اإلستمالة جاء لعدم تنفٌذ بنود

 .إنعدام الرإٌة الواضحة لتطبٌمه

فبراٌر  0ٌذكر أن المهلة المحددة لتنفٌذ اتفاق الرٌاض لد أنتهت بتارٌخ 

 .من العام الجاري

 

 

ض ٌمدم رئٌس اللجنة التابعة للشرعٌة لتنفٌذ #اتفاق_الرٌا

 إستمالته
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خرج أبناء جزٌرة سمطرى، جنوب شرلً الٌمن، السبت، فً مظاهرة حاشدة، 

امة، وزرع الفرلة فً أوساط السكان للمطالبة بعدم تهدٌد األمن وإلالق السكٌنة الع

 .فً األرخبٌل

واحتشد المحتجون أمام ممر لٌادة اللواء األول مشاة بحري )معسكر موري(، 

مإكدٌن رفضهم التحركات التً ٌجرٌها المائم بؤعمال لائد اللواء العمٌد ناصر 

 .لٌس إلجراء استعراض عسكري فً الجزٌرة

ة التً تموم بها لٌادة اللواء وتطال مرتبات وندد المحتجون باالستمطاعات المالٌ

 .ببٌع اآللٌات العسكرٌة” لٌس“األفراد، متهمٌن 

وفوض المحتجون لجنة تحاورٌة برئاسة ٌحٌى مبارن، رئٌس المٌادة المحلٌة 

للمجلس االنتمالً الجنوبً، فً سمطرى، لنمل مطالبهم إلى لٌادة اللواء األول 

 .التحالف العربً مشاة بحري، وكذا إلى لٌادة لوات

وخلص اجتماع عمدته اللجنة المشكلة، مع لٌادة التحالف العربً، إلى اتفاق 

ٌمضً بإٌماف المسٌرة العسكرٌة إلى مدٌرٌة حدٌبو وتحوٌل مسارها إلى المناطك 

 .الوالعة فً الجزء الغربً من الجزٌرة، لمنع إلالق السكان

 

اإلنتمالً الجنوبً فً #أرخبٌل_سمطرى ٌرفض تحركات 

 اإلخوان لضرب الّسلم المجتمعً
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ت الشرعٌة من دخول العاصمة عدن فجر رداً على منع الحزام األمنً لوا

مسلحون ٌعتمد بانتمائهم لتنظٌم الماعدة منزل لٌادي فً الحزام األمنً 

 بمدٌرٌة المحفد.

ولال مصدر محلً ان مسلحٌن من الماعدة فجروا منزل لائد لوات التدخل 

 السرٌع بمدٌرٌة المحفد جمال لكمح.

 بتفجٌره .وبحسب السكان فمد حاصر مسلحون المنزل ولاموا 

 

 

 

 عناصر الماعدة تفجر منزل لٌادي فً الحزام األمنً بالمحفد
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نظم عشرات الصٌادٌن من أبناء مدٌنة شحٌر صباح الٌوم ولفة احتجاجٌة أمام 

 .مطار الرٌان الدولً بمدٌنة المكال للمطالبة بالسماح لهم باالصطٌاد

وطالب المحتجون السلطات فً حضرموت والموات اإلماراتٌة بؤن تسمح لهم 

 .خاللها على طعام أسرهمبمزاولة مهنتهم التً ٌحصلون من 

ولال مصدر من بٌن الصٌادٌن أن الموات اإلماراتٌة فً الرٌان تمنعهم للعام الرابع 

على التوالً من ممارسة مهنة االصطٌاد، كما أولفت مستحماتهم المالٌة نتٌجة 

 .حرمانهم

تجدر اإلشارة إلى أن الصٌادٌن سبك وأن نظموا ولفات احتجاجٌة غٌر أن الموات 

 .اراتٌة ما تزال ترفض السماح لهم بالصٌد فً البحر لبالة مدٌنتهماإلم

 

عشرات الصٌادٌن ٌحتجون امام مطار الرٌان مطالبٌن 

 بالسماح لهم بالصٌد
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تصدت لوات الحزام األمنً والمماومة الجنوبٌة لموة عسكرٌة تابعة للشرعٌة 

وحزب تتخللها عناصر ارهابٌة دربها اإلرهابً صالح الشاجري فً أبٌن ومنعتها 

 .ظة عدنمن تجاوز نمطة العلم والدخول محاف

ولالت مصادر فً لوات الحزام ان الموة العسكرٌة التً كانت ترٌد دخول العاصمة 

عدن تتخللها عناصر ارهابٌة حشدتها لوات اإلصالح وتلمت تدرٌبات عسكرٌة فً 

 .اشهر فً لودر بؤبٌن 4معسكر لإلرهابً صالح الشاجري طٌلة 

ح لعودة جزء بسٌط من وحسب المصادر فان ذلن مخالفاً إلتفاق الرٌاض الذي سم

لوات الحماٌة الرئاسٌة الى عدن وان لٌادات الشرعٌة ولٌادات اخرى فً الموات 

السعودٌة تحاول تمرٌر صفمات ارهابٌة ضمن الموات التً سمح لها بالعودة الى 

 عدن

 

لوات الحزام األمنً تمنع لوات الشرعٌة من دخول عدن 

 ومصدر ٌكشف السبب



      

 

 

 

 

 

 

 

 

الواردة من جبهة  فً تحٌة وجهها لرجال المماومة فً لودر األبٌة لال نائب برلمانً أن األنباء

ثرة فً مدٌرٌة لودر بمحافظة أبٌن تفٌد أن ملٌشٌات إٌران تشن هجوماً هو األعنف على 

 م،0580جبهة ثرة منذ انسحابها من لودر باتجاه مكٌراس فالبٌضاء فً العام 

فً موضوع له لال فٌه نمال ” نصر ناصر النمٌب“ولال عضو مجلس النواب الٌمنً الدكتور 

من موالع المواجهة أكدوا له أن الحزام األمنً مدعوماً برجال المماومة  عن شهود عٌان

الجنوبٌة من أبناء لودر البواسل ٌخوضون مواجهةً شرسة لم ٌسمحوا لملٌشٌات إٌران 

بتحمٌك أي تمدم رغم فارق المدرات فً العدة والعتاد ورغم التفوق الجغرافً لصالح 

 .الملٌشٌات المعتدٌة

صلنً خبٌر مإسف أتمنى أن ٌكون غٌر صحٌح، وهو أن ألوٌة الحكومة وفً هذا السٌاق و

عدم تلمٌها ة رفضت مساندة لوات المماومة األبٌنٌة فً هذه الجبهة بحج” الشرعٌة“

 .توجٌهات من وزارة الدفاع وال من لائد أحد األلوٌة الموجود فً الرٌاض

كثٌر من غرائب بعض الشرعٌٌن، للت أننً أتمنى أن ٌكون الخبر غٌر صحٌح، بٌنما تعودنا ال

فإذا ما صح هذا الخبر فعلى بماٌا الشرعٌٌن المحترمٌن الذٌن ٌراهنون على هذا النوع من 

أن ٌعٌدوا النظر فً رهاناتهم، وأن ٌحدثوا ” شرعٌون“المادة المحسوبٌن ظلماً على أنهم 

للحوثٌٌن فً مؤرب  منظومة البٌانات والبٌنات فً أذهانهم، ألن من ٌسلم الموالع والجبهات

 .والجوف ال ٌمكن أن ٌدافع عنها فً لودر أو الضالع أو شبوة، فلٌفك الغافلون

ستنتصر لودر وٌهزم الغزاة وسٌنكسر المتخاذلون، وستبمى أبٌن أبٌةً شامخةً فاعلةً متفاعلةً 

 .مع كل أخواتها الجنوبٌات، منتصرة للحك وأصحابه ولو كره الكارهون

 .. األبطال، ولٌخسؤ الخاسئونتحٌة ألبناء لودر 

وات الشرعٌة مواجهة نائب برلمانً ٌكتب عن امتناع ل

 الحوثٌٌن فً جبهة ثرة
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لالت مصادر مطعة ان لجان عمل تطبٌك اتفاق الرٌاض الممثلة لطرفً المجلس 

االنتمالً الجنوبً والحكومة الٌمنٌة متولفة منذ أٌام، وهً بانتظار استجابة 

الشرعٌة لتطبٌك ما هو حدد فً االتفاق من انسحاب ملٌشٌات االخوان من شمرة 

 .وشبوة، والمحددة فً نصوص وبنود االتفاق

ان عمل اللجان متولف وان اللجان الخاصة ” ٌافع نٌوز”واضاف المصدر لــ

بالتحالف العربً تبذل جهود اللناع الرئٌس هادي بالضغط على حلفاءه االخوان 

باالنصٌاع لتطبٌك االتفاق لبل اتخاذ التحالف العربً ” حزب االصالح ” المسلمٌن 

 .لف رداً على ذلنأي مو

واكد المصدر ان هنان مساعً حثٌثة تبذلها المملكة العربٌة السعودٌة اللناع 

االخوان باالستجابة التفاق الرٌاض واالنسحاب من اي موالع دخلتها لواتهم 

، اال ان االخوان ٌرفضون 0582المادمة من مارب او مناطك اخري بعد اغسطس 

 .ا الخاصة بتطبٌك الٌة تنفٌذ اتفاق الرٌاضاالنصٌاع لدعوات السعودٌة ولجانه

مصادر اخرى تحدثت خالل الٌومٌن الماضٌٌن ان الحكومة الٌمنٌة التابعة للشرعٌة 

ال تزال تتمادى فً تطبٌك اتفاق الرٌاض إذ انها ومنذ عودتها لم تمم بواجباتها ولم 

 تعمل لتطبٌك الرٌاض والمهام المخصصة لها بحسب االتفاق، حٌث ازدادت

الخدمات انهٌاراً و باتت كهرباء عدن خارج التغطٌة وال تعمل اال بضع ساعات فً 

اإلنتمالً ٌولف عمل لجان تطبٌك اتفاق الرٌاض حتى 

 انسحاب اإلخوان من شمرة وشبوة



الٌوم عدن بٌنما الكهرباء فً بمٌة المحافظات مثل ابٌن ولحج والضالع وردفان ال 

 .تعمل بالمطلك منذ اٌام

واكدت المصادر ان التمارٌر الواردة من عدن والمحافظات الجنوبٌة تنذر بخطورة 

ة عدم وجود اي تمدم منذ اتفاق الرٌاض ال على مستوى الخدمات وال الوضع نتٌج

المرتبات وال الوضع االلتصادي الذي بات منهاراً، فً ولت ٌتعرض له الجنوب 

لهجمات مزدوجة ومخططات حوثٌة واخوانٌة حٌث الحوثً من جهات الشمال 

مة عدن من ٌهاجم المناطك الجنوبٌة الحدٌدة، فٌما ملٌشٌات االخوان ترٌد مهاج

 .الجهتٌن الشرلٌة والغربٌة

وتشٌر مصادر سٌاسٌة مطلعة ان الشرعٌة تعانً من خالفات داخل منظومتها 

بشؤن تطبٌك اتفاق الرٌاض الذي رعته المملكة العربٌة السعودٌة واللى دعما 

 .دولٌاً وعربٌاً كبٌراً 

بتطبٌك  وتإكد المصادر ان الشرعٌة تتخذ سٌاسة اٌماف اعمال لجانها الخاصة

اتفاق الرٌاض لغرض عرللة االتفاق حٌث ال ٌزال عمل اللجان متولف بحجة 

النماش بٌن اطراف الشرعٌة حول انسحاب الملٌشٌات االخوانٌة وعناصر الماعد ة 

وداعش من شبوة والتً لدمت مرافمة لملٌشٌات االخوان منشبوة بعد شرعنة 

 .االرهاب داخل معسكرات مارب االخوانٌة

االخوان ” طبٌك اتفاق الرٌاض تعتبر المصادر ان الشرعٌة واخوانها وبشان ت

ٌعتبرون طرفاً معرلالً التفاق الرٌاض، وٌدعون السعودٌة التخاذ ” المسلمٌن

من التسبب بافشال االتفاق ” اخوان الشرعٌة” مولف الٌماف ملٌشٌات االخوان 

رهاب وٌدخل عدن وانهٌار االوضاع االمنٌة مما لد ٌوفر بٌئة اكثر حاضنة لال

 .ومناطك الجنوب فً فوضى امنٌة ال ٌمكن السٌطرة علٌها

وحذرت المصادر من استمرار ازدواج المرار و اختطاف الشرعٌة من لبل حزب 

والذي ” ازدواجٌة المرار” االصالح االخوانً حٌث اصبحت الشرعٌة تعانً من 

 .تسبب فً تعطٌل كثٌر من المهام
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ب عصر الٌوم السبت حرٌك عنٌف فً احد خزانات النفط داخل معسكر نش

 .الزرانٌك التابع أللوٌة المماومة التهامٌة فً مدٌنة المخاء

ولالت مصادر فً الموات الجنوبٌة المرابطة فً المخاء ان الحرٌك حدث عصر 

رٌب الٌوم وتم اخماده لبل الوصول الى مخزن الذخٌرة التابع لمعسكر الزرانٌك الم

 .من مكان الحرٌك

وأكدت المصادر ان اصابع االتهام موجهة لموات طارق التً تحمل الحمد 

والكراهٌة للمماومة التهامٌة مإكدة ان طارق ٌحاول باي شكل من االشكال 

 .اضعاف الموة التهامٌة باي شكل من اإلشكال

ك مفتعل وتسود خالفات بٌن لوات طارق صالح والموات التهامٌة ماٌشٌر ان الحرٌ

 وهدفه تفجٌر مخزن االسلحة والذخائر المرٌبة من مكان الحرٌك

 

حرٌك ٌلتهم خزان نفط للمماومة التهامٌة فً المخاء واصابع 

 االتهام تتجه نحو لوات طارق
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كشفت مصادر ٌمنٌة عن المكان الذي لتل فٌه زعٌم تنظٌم الماعدة اإلرهابً لاسم 

، فً محافظة مؤرب والخاضعة لسٌطرة ”أبً هرٌرة الصنعانً”الرٌمً الشهٌر بـ

 .ركٌاتنظٌم اإلخوان الموالً لمطر وت

وأعلن البٌت األبٌض مساء أمس االول الخمٌس، أن الوالٌات المتحدة نفذت عملٌة 

لمكافحة اإلرهاب فً الٌمن نجحت فً المضاء على لاسم الرٌمً، مإسس وزعٌم 

 .”تنظٌم الماعدة فً شبه جزٌرة العرب ونائب زعٌم تنظٌم الماعدة أٌمن الظواهري

الرئٌس دونالد ترامب أجرت الوالٌات بتوجٌه من “وذكر بٌان البٌت األبٌض: 

 .”المتحدة عملٌة لمكافحة اإلرهاب فً الٌمن نجحت فً المضاء على لاسم الرٌمً

طائرة أمرٌكٌة مسٌرة نفذت غارة جوٌة على “: إن 03ولالت مصادر ٌمنٌة لـ

، ”مزرعة ٌمتلكها المٌادي فً تنظٌم إخوان الٌمن مبخوت بن عبود الشرٌف

خاً أطلمته الطائرة على مبنى فً المزرعة وأصابته بدلة مشٌرة إلى أن صارو

دالالت مصرع زعٌم أٌن لتل زعٌم الماعدة ومن كان ٌحمٌه؟ ) 

 االرهاب فً مناطك االخوان (



عالٌة، أعمب ذلن انفجار أسلحة وعبوات ناسفة كانت مخزنة فً المبنى الذي ٌعد 

 .أحد مخابئ الرجل األخطر والمطلوب األول للوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

ئب والرٌمً هو لاسم عبده دمحم أبكر، المولود فً منطمة سنحان مسمط رأس نا

الرئٌس الٌمنً علً محسن األحمر، ٌعد نائب زعٌم تنظٌم لاعدة الجهاد أٌمن 

 .الظواهر، وكان مرشحاً لخالفة الظواهري

وتمثل والعة ممتله ضربة لاصمة ومربكة لتنظٌم الماعدة، خاصة بعد أن استعاد 

التنظٌم سٌطرته على شبوة النفطٌة وأجزاء من أبٌن وصوالً إلى ساحل بحر 

 .ٌث ٌتحرن التنظٌم بحرٌة فً ظل سٌطرة لوات عسكرٌة تابعة لإلخوانالعرب، ح

ولال الخبٌر والمحلل السٌاسً، رئٌس مركز عدن للبحوث االستراتٌجٌة 

ممتل الرٌمً فً مؤرب ٌمثّل إدانة واضحة لتنظٌم “واإلحصاء، حسٌن حنشً، إن 

المتحدة  ، مشٌراً إلى أن تصنٌف الوالٌات”اإلخوان بحماٌة اإلرهاب ورعاٌته

 .األمرٌكٌة لمٌادات إخوانٌة بارزة بصفتها ممولة للتنظٌمات اإلرهابً

ولفت رئٌس مركز عدن للدراسات واإلحصاء إلى أن إخوان الٌمن، ظلوا ٌتغنون 

بؤن مؤرب هً المحافظة اآلمنة على مستوى البالد، لكن أصبح من المإكد أنها 

 .الحاضن الرئٌس لتنظٌم الماعدة

لبل عامٌن أولفت لوات الجٌش بٌن البٌضاء ومؤرب، لٌادٌاً “نه وذكر الحنشً أ

ٌُدعى ضٌف هللا وبجانبه فً السٌارة امرأة، وبعد التفتٌش اتضح أن المرأة لٌست 

إال زعٌم فرع داعش فً الٌمن خالد المرفدي، وتم ضبط المذكورٌن وإرسالهما إلى 

 .”تى اختفى هنانمؤرب )عاصمة( اإلخوان وهنان لم تكن محاكمة وال لضٌة ح

لبل أسابٌع أعلن تنظٌم الماعدة فرع جزٌرة العرب مسإولٌته عن عملٌة “ولال 

لتل فً لاعدة تدرٌب فً أمرٌكا، كما أعلن تنظٌم داعش مسإولٌته عن عملٌة 

طعن فً برٌطانٌا، وجماعة اإلخوان تستضٌف لادة التنظٌمٌن معاً والعالم ٌعرف 

 .”ذلن
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دم ساكنً حارة عمربن علً بمدٌنة الوهط بمذكرة بتولٌعاتهم لألستاذ محسن تم
دمحم جعفر السماف مدٌر مدٌرٌة تبن ٌناشدونه فٌها التدخل العاجل بإصالح شبكة 
الصرف الصحً لحارتهم بعد ان تفشت العدٌد من االمراض واالوبئة نتٌجة طفح 

 . المجاري

توجٌه بمن ترونه مناسبا لسرعة التدخل نرجو تدخلكم او ال” وجاء فً مذكرتهم..

 ” ومد خط لتصرٌف المجاري نحو الشبكة الرئٌسة بالمدٌنة

وعلى ضإ ذلن خاطب السماف منظمتً الٌونٌسٌف ومٌرسً كور بالتعاون لتنفٌذ 

 .المشروع

وٌؤمل أهالً حارة عمر بن علً بالوهط تلبٌة النداء من لبل المنظمتٌن والعمل 

 . م من تفشً االمراضعلى انماذهم واطفاله

 من عدنان سعٌد

سكان حارة عمر بن علً بالوهط ٌناشدون تدخل المنظمات 

 فنماذهم من األوبئه
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الٌوم، خطورة تواجد ” جالل حاتم“كشف األكادٌمً والسٌاسً اإلماراتً الدكتور 

 .معسكرات اإلرهاب فً شبوة وحضرموت

ال مبرر لوجود معسكرات اإلرهاب فً “جاء فٌها :   ”توٌتر“ولال فً تغرٌدة عبر 

المناطك الشمالٌة بجحافل تجمع اإلصالح الذي شبوة وحضرموت والتً تغذٌها 

 ..ٌعّد الغطاء الحمٌمً للماعدة وداعش

 .”وجود هذه المعسكرات خطٌر داهم على الجنوب والسعودٌة واإلللٌم كله

 

 

 

أكادٌمً إماراتً: معسكرات اإلرهاب بشبوة وحضرموت خطر 

 على الجنوب والسعودٌة
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كشفت مصادر محلٌة فً تعز، السبت، االسباب التً دفعت فصائل االصالح لتدمٌر 

 .منزل مدٌرها ل المدنٌة والتحام السٌرفرات الخاصة باألحوا

دفاع جوي كان طلب  825لٌادي فً اللواء  -ولالت المصادر أن عرفات الصوفً

من مدٌر االحوال المدنٌة، اسكندر المخالفً، تسلٌم االٌرادات إلى اللواء، لكن 

العائدات إلى السلطة المحلٌة، وفما   رفض وابلغه بان المكتب ٌورد  المخالفً

 .للمانون

اٌام ارسل المخالفً مذكرة لمٌادات االصالح االمنٌة والعسكرٌة  3لبل ” اضافت و

لكن لم تتخذ أي اجراءات وهو ما شجع الصوفً ” فً المحور واالمن السٌاسً

اللتحام ممر االحوال المدنٌة واطالق النار على السٌرفرات والعبث بمحتوٌات 

 .نٌةمنزل مدٌر االحوال المد المصلحة اعمبها التحام 

وتعد مصلحة األحوال المدٌنة فً تعز االكثر اٌرادا كونها ممصد لجمٌع المواطنٌن 

الراغبٌن بالسفر فً المحافظات الشمالٌة، كما ظلت لسنوات كسوق سوداء لتجارة 

 .الجوازات

وتؤتً محاولة سحب اٌراداتها فً هذا التولٌت فرض المزٌد من الحصار المالً 

الخناق على المحافظ الذي ٌمٌم فً المدٌنة رغم  على السلطة المحلٌة وتضٌك

 .محاوالت طرده المتكررة

 حزب اإلصالح ٌحاصر محافظ تعز


