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إب وتشيد باستقرارها صنعاء و  

 



 
              

 

 2صفحه 

وقفات احتجاجية في عدن 
 والمكال

فات تستعد مطابع الكتاب المدرسي في عدن والمكال لتنظيم وق

اب احتجاجية في كل من عدن والمكال احتجاجا لوقف طباعة الكت

 المدرسي.

دن وأكد صابر فرج رئيس نقابة مؤسسة المطابع في محافظة ع

ل الى بأن الوضع يتطلب القيام بوقفات احتجاجية وإرسال رسائ

الحكومة الشرعية باستمرار طباعة الكتاب المدرسي وعدم 

لعامة القضاء على هذه المؤسسة التي تعتبر من أنجح القطاعات ا

أسرة سيكون مصيرهم مجهوال في حالة  055وترعى أكثر من 

 توقف المؤسسة عن العمل.

ع ة قائال أن توقف الموسسة العامة لمطابواردف رئيس النقاب

الكتاب المدرسي عن استمرارية طباعة الكتاب المدرسي كان 

حقاتها بسبب عدم البت من قبل دولة رئيس الوزراء بتحويل مست

مليار  2لدى وزارة التربيه والتعليم الى حسابها مبلغ وقدره 

ي ل اساسريال وكذا عدم اقرار مناقصة المواد الخام الورقيه كعام

ي.لتوقف الموسئسه وفروع مطابعها عن طباعة الكتاب المدرس  

ه ويشار أن الموسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي موسئس

بيه وطنيه حققت نجاحا في االيفاء بكل التزاماتها لوزارة التر

مه والتعليم في الظروف الصعبه وتوقف عملها له نتائج وخي

ب لفروعها عدن عامل واسره لعدم صرف الروات 055

 وحضرموت.

 وناشد رئيس نقابة عمال مؤسسة المطابع الحكومة بمواصلة

ضاء العمل بطباعة الكتاب المدرسي وتطوير المؤسسة وليس الق

عليها وعلى عمالها كما فعل علي عبدالله صالح بالمرافق 

م لكننا نحن الموظفون ٤٩الناجحه بعدن والعمال بعد حرب 

 على تدمير المؤسسة مصدر رزق ونقولها بصراحة لن نسكت

عامل وعامله في عدن والمكال. 055ومعيشة   

 

 

 

 

 الحشد الشعبي االخواني بتعز
يجّهز لواء عسكري على مقربة 

 من حدود الجنوب

حزب كشفت مصادر عسكرية عن بدء القيادي البارز في 

اء لواء االصالح حمود المخالفي المقيم في تركيا , ترتيبات النش

 عسكري جديد في مناطق الحجرية.

 ابراهيم” وقالت مصادر محلية ان القيادي في حزب اإلصالح 

ثر من يقوم حاليا بالعمل على تجهيز اللواء بتنجيد اك” المقرمي 

 الف شاب من ابناء مناطق الحجرية .

لواء ن تمويل ضخم تسلمه المقرمي إلنشاء الواضافت المصادر ا

العسكري الذي اتخذ مقره الرئيس في معهد الصنعة بعزلة 

فراد للواء.القريشة التابعة لمديرية الشمايتين ويقوم باستقطاب ا  

 
 

محلل عسكري: حزب اإلصالح سيعمل بكل 
 وسعه لتعطيل تنفيذ اتفاق الرياض

ل تنفيذ ح سيفعل كل ما بوسعه لتعطياكد الخبير والمحلل العسكري, العميد ثابت حسين, ان حزب اإلصال 

 اتفاق الرياض .

فق في تصوري ان حزب اإلصالح يعمل و” ..”الغد المشرق“على قناة ” خط احمر“وقال حسين في حديثه لبرنامج 

ندة, أجندة ال عالقة لها بالحرب ضد الحوثيين, أجندة تخص التنظيم الدولي جماعة اإلخوان المسلمين او لمصالح وأج

ب كما تم جميعنا يعلم ان خالل الخمس السنوات الماضية تم ابتزاز التحالف بالمساعدات وبالمكاسب والمناصشخصية و

”.استثمار الشرعية لمصالح شخصية  

ا كما المهم في االمر ان حزب اإلصالح سيعمل كل ما بوسعه من اجل تعطيل وعرق تنفيذ اتفاق الرياض تمام“وتابع 

”.تفاق من األساسفعل من اجل عرقلة توقيع اال  

شتباكات الضمين هو المملكة العربية السعودية بدرجة رئيسية, وذلك عن طريق فرض مراقبين في مناطق اال“وأضاف 

“.بين الطرفين مع االلتزام بتنفيذ كل بنود اتفاق الرياض   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

منع مسافرين يمنيين من السفر إلى 
 سقطرى عبر مطار عدن

طرى مسافرين اليمنيين من السفر صباح األربعاء من مطار عدن الدولي إلى جزيرة سقُمنع المئات من ال 

 على متن رحلة للخطوط الجوية اليمنية كانت في طريقها إلى جزيرة سقطرى .

قهم إلى وتجمع المئات من المواطنين اليمنيين من محافظات مختلفة صباحا في باحة مطار عدن الدولي وكانوا في طري

سافر رى إال انهم فوجئوا قبل ساعة من اقالع الرحلة بابالغهم بان هناك توجيهات تقضي بمنع نقل أي مجزيرة سقط

 إلى الجزيرة .

اك إلى وعاد المواطنون ادراجهم لتقلع الطائرة دونما مسافرين وتحط بمطار جزيرة سقطرى حيث اقلت مسافرين من هن

 عدن الحقا .

ى عة لكن ظلت الجهة التي اصدرت قرار منع سفر المواطنين اليمنيين إلواكد مسؤولين في مطار عدن صحة الواق

 الجزيرة غير معلوم.

هورية والتي يتم فيها منع مواطنين يمنيين من التنقل بحرية بين مناطق الجم 9٤9٤وهذه هي الواقعة األولى منذ العام 

 اليمنية .

 



 
              

 

 3صفحه 

زيزات مليشيا اإلخوان تدفع بتع
 جديدة الى التربة بتعز

لقرار  علنت الشرطة العسكرية سحب قواتها من الحجرية تنفيذاأ

 لمحافظ , ولم يكن االنسحاب سوء تمويها فقط أعادت مجموعة

من األطقم الى مركز المحافظة وتركت أطقم أخرى وعشرات 

 األفراد في مقر اللواء الرابع التابع لإلخوان في الحجرية

 رطة العسكريةوأكدت مصادر عسكرية أكدت ذلك وقالت ان الش

رابع التابعة لمحور تعز اخفت العديد من األطقم في مقر اللواء ال

د واألخير نسى قرار المحافظ على إخراجه من الحجرية لكن قائ

 المحور يرفض ذلك .

وأكدت المصادر ذاتها دفع قوات اإلصالح ومليشيات الحشد 

تم بة والشعبي المدعومة قطريا بتعزيزات من مدينة تعز الى التر

ام تسليحهم هناك وتم إدخال العناصر على شكل دفعات خالل أي

العيد وعلى متن سيارات عادية تزامنا مع وصول مجموعات 

لواء بالحجرية مما كان يعرف ب” بني شيباء“مسلحة الى منطقة 

 الصعاليك التي كان يقوده نجل قائد الجناح المسلح لجماعة

 اإلخوان في المدينة .

سة يوحي بقرب انتهاء التوتر بين اللواء خم و أمام ذلك ال شي

 وثالثين مدرع الذي يدافع عن مسرح عملياته وبين القوات

العسكرية الموالية والتابعة لحزب اإلصالح والتي تحاول 

ان السيطرة على مسرح عملياته بعد اغتيال قائده العميد عدن

 الحمادي ويبدوا أنها عازمة على التمرد والتصعيد أكثر وخوض

زة معارك تحرير المحرر بعد ان أعطت الجبهات مع الحوثيين إجا

 مفتوحة .

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 أزمة للمشتقات النفطية بعدن
 والسوق السوداء تعود من جديد

 عادت السوق السوداء للمشتقات النفطية الى شوارع عدن من

 جديد بعد أغالق العديد من محطات الوقود أبوابها في المدينة

في طوابير النتظار دورها.ووقفت السيارات   

ة وقالت مصادر محلية أن السوق السوداء انتشرت في المدين

عقب إغالق المحطات أبوابها, ما يشير إلى تعمد إيجاد أزمة 

 وقود في عدن.

 وأوضح مواطنون أن الجهات المعنية لم توضح حتى اآلن سبب

 أزمة الوقود المفاجئة في المدينة.

 

ف ي أبين وتقصمليشيات اإلخوان تصعد ف
 مواقع القوات الجنوبية

 تواصل مليشيات اإلخوان خرق إطالق النار في أبين, حيث استهدفت اليوم الخميس, مواقع القوات 

اض والذي تضمن الجنوبية, في تمرد واضح على التواقف الذي أعلنه التحالف بشأن آلية العمل لتسريع تنفيذ اتفاق الري

 وقف إطالق النار.

ا االخوان صعدت مليشي“دث اإلعالمي للقوات المسلحة الجنوبية في محور أبين محمد النقيب, قبل قليل : وقال المتح

ن والدبابات االرهابية في خرقها إلتفاق وقف اطالق النار بجبهة ابين وذلك بقصفها مواقع قواتنا بقذائف مدفعية الهاو

”.ونيران السالح المتوسط  

ف اطالق إلتزاما منها بإتفاق الرياض ووق-قواتنا ومن تموضعها الدفاعي “ل النقيب : وعن تعامل القوات الجنوبية, قا

”.تتعامل مع هذا التصعيد بقوة وحزم لتفادي اضراره وكسر شوكة تماديه -النار  

عيف, وقال : وفي سياق تعليقه الذي نشره عبر حسابه على فيسبوك ورصده عدن تايم, وصف النقيب التصعيد بالض

”.لضعيف يعود دائما وباالً عليهتصعيد ا“  

إلى أن  وعلى الرغم من أن التوافق على آلية العمل لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض تضمن وقف إطالق النار في أبين

 مليشيات اإلخوان لم تمتثل لذلك, وتواصل خرق إطالق النار في أبين حتى اليوم.

ة العربية يع العمل بتنفيذ اتفاق الرياض, قدمتها المملكيوليو الماضي أعلن التوصل إلى آلية توافق لتسر29وفي 

ي قرارات السعودية ووافق عليها طرفي االنتقالي والشرعية, وعلى أثر هذا التوافق أصدر الرئيس عبدربه منصور هاد

ال ب والشمبتعيين محافظ ومدير أمن لعدن, وكذلك قرار بتكليف د.معين عبدالملك بتشكيل حكومة مناصفة بين الجنو

.وبمشاركة االنتقالي على أن يتم تشكيلها وفق اآللية بعد ثالثين يوم  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إب  أسر عدنية تقضي أيام العيد في صنعاء و
 وتشيد باستقرارها

ة قضت مئات االسر العدنية اجازة عيد االضحى المبارك في مدينتي صنعاء واب الخاصعتان لسيطر 

 الحوثيين

الضحى المبارك غادرت االسر صوب صنعاء واب.ومنذ اليوم االول لعيد ا  

 وبعد ان كانت االسر من محافظات اخرى تقضي العيد في عدن بات مؤخرا هو العكس.

 وقوبل وصول مئات االسر العدنية الى صنعاء واب بترحاب شديد من قبل االهالي هناك.

م دة ان حالة من الترحاب احاطت بهم طوال اياوسجلت عدد من االسر العدنية انطباعاتها عن زيارتها لهذه المناطق مؤك

 بقائهم هناك.

 وباتت هذه المناطق قبلة للمئات من االسر من عدن ومحافظات مجاورة.

 وتسبب فوضى عارمة تشهدها عدن منذ سنوات بدمار غالبية مواقعها السياحية.

 
  



 
              

 

 4صفحه 

 الخروقات مستمرة .. تصعيد
ي جديد لمليشيا الشرعية ف

 جبهة الطرية

ت مليشيا الشرعية اإلرهابية المدعومة من قطر وتركيا جدد

 ٩ء خروقاتها لوقف النار في محافظة #أبين, مساء يوم الثالثا

, رابع أيام عيد األضحى المبارك.2525اغسطس   

لحة وأشعلت المليشيا اإلرهابية المواجهات بقصف مدفعي باألس

 المتوسطة, استهدف دفاعات القوات المسلحة الجنوبية, في

 جبهة الطرية.

وردت #القوات_المسلحة_الجنوبية على االعتداء اإلخواني 

لردع المليشيا اإلرهابية عن خرق اتفاق وقف النار برعاية 

 سعودية تنفيذا آللية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خروقات الشرعية في أبين تهدد
 اتفاق الرياض

مليشيات  نیب سیالخم ومیتجددت االشتباكات فجر ال

ن اقر االخوان وقوات المجلس االنتقالي الجنوبي في محافظة أبي

قيام المليشيات القادمة من مأرب باستهداف مواقع القوات 

 الجنوبية بالمدفعية .

بية وقالت مصادر محلية إن مليشيات االخوان قصفت مواقع جنو

 لترد االخيرة باستهداف مصادر النيران .

يبة االشتباكات دّوت في المدن القر وأضافت المصادر أن أصوات

 من جبهتي الشيخ سالم والطرية وصوال الى شقرة.

سريع وجاءت االشتباكات بعد أسبوع من إعالن السعودية آلية لت

استمرار وقف إطالق النار “تنفيذ اتفاق الرياض تضمنت 

والتصعيد و خروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج 

اقعها فين في )أبين( وإعادتها إلى موالمحافظة وفصل قوات الطر

 السابقة.

 

 

أهالي حي الحبيل بلودر يناشدون محافظ 
 محافظة أبين

ي ناشد اهالي حي الحبيل بمدينة لودر االخ اللواء الركن ابوبكر حسين سالم محافظ محافظة ابين ,, ف 

ل تيار الكهربائي بسبب عطل في محواالسراع وانقاذهم من المعاناة التي طالتهم الكثر من شهرين في انقطاع ال

 الكهرباء الذي يغذي هذا الحي.

ي المديرية وقالوا : لقد سعى ابناء حي الحبيل إلتخاذ كل السبل والمتابعة الى اداره كهرباء لودر والى المجلس المحلي ف

 حتى وصل االمر الى محافظ المحافظة شخصيا .

كيلو بدال عن المحول  055لت اليه فاتورة اولية بقيمة المحول ابو وقد وعد المحافظ بشراء محول بديل بعد أن أرس

 التالف .

بية تضر وأضافوا : ولم يتبقى سوى االسراع منه كون اهالي الحبيل لم يتخذوا اي خطوات او اعمال غير اخالقية وتخري

 بالمصلحة العامة لذا نرجوا تلبية طلبهم .

ظالمهم  وقد طالتهم هذه المعاناة ,, و المعالجات لم تكن كافية ومكتملة إلنهاءعلما بأن هناك كثافة سكانية في هذا الحي 

 الذي يزيد عن الشهرين , فهل هناك حلول يامحافظنا البطل ؟؛

واختتموا مناشدتهم بالقول: لذا نرجوا ونتمنى من سيادة المحافظ حسب وعده شراء المحول الذي وعد به والذي 

لمحافظ قد ي انقاذهم ,, وثقتنا كبيرة بأن يلبي هذه المناشدة كون الناس على علم بان انعتبرها لفتة كريمة ومسرعة ف

م على وعد بشراء المحول وفرحين بهذه الخطوة االيجابية والتي ستكتمل فرحتهم بها ,, وماصبرهم الطويل اال كونه

 ثقة بالله ثم من المحافظ وفعال هو الشخص الوحيد الذي سوف ينهي هذه المعاناة

 هذا والله الموفق

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

المقاومة الجنوبية تنفذ هجوما على 
 ميليشيات االخوان بشبوة

االخوان  نفذت قوات المقاومة الجنوبية بمحافظة شبوة فجر اليوم األربعاء هجوما عنيفا استهدف ميليشيات 

 االرهابية في حبان

لالخوان. رم في حبان شبوة على مواقع ميليشيات تابعةوقالت مصادر فيزالمقاومة ان القوات شنت هجوما بمنطقة الع  

ف ووفق المصدر فقد سقط بالهجوم عشرات القتلى والجرحى من ميليشيات االخوان و استخدم في الهجوم القذائ

 الصاروخية , االسلحة المتوسطة والرشاشة .

 



 
              

 

 5صفحه 

في ظل اتهامات بالتقاعس.. 
ت استياء شعبي واسع من االنفال

حضرموتاالمني بوادي   

تتواصل عمليات القتل واالنفالت االمني بمديريات وادي 

 وصحراء حضرموت بشكل مستمر دون اي حلول لها او لمعالجة

هذا االنفالت الذي اقلق السكينه العامة بالوادي والصحراء, 

وذكرت مصادر خاصة من وادي حضرموت عن نشوب اشتباكات 

 جرحى بينقبلية بوادي حضرموت خلفت عدد من القتلى وال

ازاء هذا  القبيلتين فيما االجهزة االمنية والعسكرية ظلت متفرجه

ات االنفالت االمني واالقتتال الذي رجحت مصادر تغذية مليشي

حزب االصالح االخواني مثل هكذا اقتتال لصرف النظر عن 

 المطالب برحيلها.

ادي وفي نفس السياق ذكرت مصادر خاصة من مديرية القطن بو

نة وقوع جرحى اثر القاء مجهول قنبلة بوسط مدي حضرموت عن

صابة القطن لتثير الهلع والخوف في صفوف المواطنين وتؤدي ال

لتؤكد  رحل طاعن بالسن تم نقله لمستشفى القطن لتلقي العالج

 االنباء فيما بعد عن موته وسط سخط عارم ازاء هذا االنفالت

جهزة االمني والقتل الدموي, واستغرب مواطنين صمت اال

تبع الجناة االمنية والنقاط العسكرية التي لم تكلف نفسها العناء لت

وانهاء هذه المهزلة التي ارقت كاهل مواطني وادي وصحراء 

 حضرموت.

ية وتتعالى االصوات المطالبة برحيل القوات االمنية والعسكر

التابعة لما يسمى قيادة المنطقة االولى التي ينتمي معظم 

اء ة االخوان من المحافظات الشمالية فيما ابنمنتسبيها لجماع

تهم حضرموت المنتمين للسلك العسكري يتم اغتيالهم او مطارد

 النهاء اي تواجد حضرمي بالملف االمني بوادي حضرموت الذي

الوضع  ينص اتفاق الرياض على رحيل جميع القوات منه وتسليم

االمني لقوات من ابناء المحافظة وتطبيق تجربة ساحل 

حضرموت الناجحه التي كان لدولة االمارات العربية المتحدة 

االمنية  نصيباً في هذا النجاح وتوفير الدعم بكافة انواعة لألجهزة

 والعسكرية.

 

 اإلمارات تثير أزمة قديمة مع السعودية

تسيطر عليها و نشر نجل رئيس دولة اإلمارات, الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان, خريطة لبالده تضم منطقة متنارعاً 

 عليها السعودية حاليّاً, األمر الذي أيقظ خالفاً قديماً بين البلدين.

ى المبارك, ألبناء الخليج بحلول عيد األضح” إنستغرام“وفي تهنئة وجهها سلطان بن خليفة عبر حسابه الرسمّي في 

ة السعودية., وهي منطقة تابعة للمملكة العربي”خور العديد“أرفقها بخريطة اإلمارات تضم   

أليام وجعل هذه ا حفظ الله دول مجلس التعاون الخليجي,”: “إنستغرام“وكتب سلطان بن خليفة على حسابه بموقع 

, ”ورفع قدر هذه األمة لمنزلة الريادة والسيادة والعالء المباركة أيام خير ورخاء وعز على قادته ورجاله وشعبه,

العديد التي تسيطر عليها السعودية.مضيفاً خريطة لإلمارات متضمنة منطقة خور   

مارات وأثارت هذه الصورة جدالً على مواقع التواصل االجتماعي, مذكرين بالخالف على هذه البقعة بين السعودية واإل

 وقربها من قطر أيضاً.

ان بن طبنشره لخريطة قديمة للخليج ألغى نجل رئيس دولة اإلمارات, الشيخ سل“ وقال محمد جمال هالل في تغريدة:

ة, وكانت تضم منطقة خور العديد والتابعة حالياً للسعودي خليفة, الحدود الفاصلة التي تعزل اإلمارات عن قطر, والتي

”.في المنشور دول مجلس التعاون الخليجي جميعاً  وهنأ من الحدود المتنازع عليها,  

رام خريطة إلمارات ينشر في برنامج اإلنستغالشيخ سلطان بن خليفة, ابن رئيس ا“إلى ذلك قال أبو عادل السهلي: إن 

, 9٤9٩اإلمارات وهي تضم خور العديد )حقل شيبة(, وهي منطقة تتبع السيادة السعودية بموجب اتفاقية جدة عام 

”.مبادرة وسلوك القوم يا سادة مستفز وغادر ومثير جداً للجدل  

ت اإلمارات من موقفها؛ إذ أصدرت بكتابها السنوي , صعَّد2552وفي تأكيد على عمق الخالف بين الدولتين , في عام 

 خرائط جديدة تُظهر المناطق المتنازع عليها تابعة للمياه اإلقليمية اإلماراتية.

, ردَّت السعودية بقوة على أبوظبي وأوقفت دخول اإلماراتيين إلى 2599يونيو  0وفي موقف مشابه لحصار قطر, في 

الهوية, ومنعت دخول شاحنات تجارية إليها, وهو ما أدى إلى تراجع أبوظبي باستخدام بطاقات  255٤أراضيها في 

 وصمتها مجدداً عن هذه القضية.

مؤتمر وزراء الخارجية والنفط لدول مجلس التعاون  (255٤قاطعت اإلمارات في العام ذاته ) وكنوع من االحتجاج

شرك النفطي, متذرعة بأن الدولة المضيفة ال تُ  الخليجي في السعودية, والذي ُعقد تزامناً مع تدشين حقل الشيبة

.9٤9٩اإلمارات في تقاسم عائدات النفط رغم اتفاقية جدة عام   

من الحقل يقع ضمن أراضيها, وتملك الحق في تطويره واالستفادة من إنتاجه  %95وتدَّعي اإلمارات أن ما نسبته 

 النفطي بالكامل.

ي في ن تنفرط نهائياً؛ عندما أطلق زورقان إماراتيان النار على زورق سعودوبعد عام واحد كادت العالقات بين البلدي

لبلدين الحدود البحرية بين ا خور العديد, واحتُجز اثنان من قوات حرس الحدود السعودي, والالفت أنه حتى اليوم فإن

غير متفق عليها. ورغم تحالفهما في شتى المجاالت  

ألف  055يته ينيات القرن الماضي, حول حقل الشيبة النفطي الذي تبلغ إنتاجونشأ نزاع حدودي بين البلدين في سبع

تراض , وكانت هذه النقطة سبباً في اع”خور العديد“برميل يومياً, والمنطقة الساحلية الفاصلة بين اإلمارات وقطر 

.2550الرياض على إنشاء جسر بحري بين اإلمارات وقطر عام   

بنشره لخريطة قديمة للخليج ألغى نجل رئيس دولة #اإلمارات الشيخ سلطان بن خليفة الحدود الفاصلة التي تعزل 

 اإلمارات عن #قطر والتى تضم منطقة خور العديد والتابعة حاليا لـ #السعودية وكانت من الحدود المتنازع عليها.

 pic.twitter.com/bR9PSTUdhuوهنيء في المنشور دول مجلس التعاون الخليجي جميعاً. 

 August 3, 2020 (gamal_helal— محمد جمال هالل )@

 المصدر/ الخليج أون الين

 

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D9%82%D8%B7%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D9%82%D8%B7%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/bR9PSTUdhu
https://t.co/bR9PSTUdhu
https://twitter.com/gamal_helal/status/1290135332734685185?ref_src=twsrc%5Etfw
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و اإلصالح في مأزق كبير بعد مقطع الفيدي
التخبط سيّد المشهد”.. سالم”المسرب لـ  

فرع اإلخوان  –فيما يبدو أنه محاولة من حزب اإلصالح 

ديو لتدارك ورطته بتسريب مقطع الفي –المسلمين في اليمن 

لكافة  ليالذي كشف فيه مستشار قائد محور تعز والقيادي الفع

ي المليشيات المسلحة التابعة لإلصالح بما فيها قوات هادي ف

قيقة , اتجه الحزب إلى نفي ح”سالم”تعز, عبده فرحان الملقب بـ

ع معتبراً ذلك مجرد تفاعالً وتعاطي م” سالم“ما ورد في حديث 

 ما ينشره اإلعالم الخليجي من شائعات.

 تعز العسكري هذا النفي جاء على لسان المتحدث باسم محور

 الذي أصدر بياناً حول الفيديو المسرب برر فيه ما ورد في

الفيديو وقلل من أهميته, على عكس ما صرح به المسؤول 

نفسه محمد مهيوب الذي قال إن ما ” سالم“اإلعالمي لمكتب 

عز, تحدث به مستشار قائد محور تعز هو لسان حال كافة أبناء ت

ف عد االنحراف الذي أبداه التحالوما يطالب به أبناء المحافظة ب

 السعودي اإلماراتي.

كان ” مسال“متحدث محور تعز عبدالباسط البحر قال في بيانه أن 

ش أطروحات شائعة في اإلعالم الخليجي تتهم الجي“يتحدث عن 

”.الوطني بتعز بأنه على عالقة مع الحوثيين  

ن ثه عوأضاف البحر في بيانه أن حديث سالم جاء في سياق حدي

الح, االتهامات التي يطلقها ناشطو السعودية واإلمارات ضد اإلص

ملمحاً إلى أن الجهة التي سربت الفيديو اجتزأت مقاطع من 

التسجيل المصور سراً وأظهرت حديث سالم أنه اعتراف 

 ومعلومات حقيقية.

خارج ورغم هذا التبرير األخير, لم يبِد قيادات اإلصالح في تعز و

بولهم ا ورد في مقطع الفيديو في مؤشر على قتعز استياءهم مم

 وتطلعهم لتطبيقه على أرض الواقع.

ي مراقبون اعتبروا خروج اإلصالح بتبرير أولي يؤيد ما ورد ف

من التسجيل المسرب ويقدمها على أنها مطالب أبناء تعز كافة و

ثم خروج محور تعز ببيان ينفي أن يكون حديث سالم هو 

ياق ذلك بأنه حديث عارض جاء في س معلومات حقيقية ويعتبر

بون نقاش ما ينشره اإلعالم الخليجي من شائعات, اعتبره المراق

يب مقطع بأنه يعكس حالة التخبط التي يعيشها اإلصالح بعد تسر

 الفيديو.

, أن إلى ذلك كشفت مصادر خاصة تحدثت للمشهد الجنوبي األول

ليلة ترة القمقطع الفيديو المسجل ليس جديداً ولم يكن في الف

هامات الماضية التي شهدت فيها وسائل اإلعالم الخليجية نشر ات

 لإلصالح بالعمل مع تركيا ضد التحالف.

قريباً وقالت المصادر الخاصة أن التسجيل المسرب كان قبل عام ت

 من اآلن وأن التحالف السعودي اإلماراتي تعّمد إخراجه وإتاحته

باط ديداً كان مقصوداً وله ارتلوسائل اإلعالم في هذا التوقيت تح

تم  وثيق بما تخطط له الرياض وأبوظبي بشأن اإلصالح بعد أن

 إشراك االنتقالي في سلطة هادي ولم تعد سيطرته على عدن

 وباقي المناطق الجنوبية سيطرة انقالبية على سلطة هادي

مثالً المعترف بها دولياً بل أصبح االنتقالي وسيطرته وقواته م

حالف ي وليس منقلباً عليها, وفي مقابل ذلك يبدو التلسلطة هاد

همة متجهاً إلزاحة اإلصالح عن المشاركة السياسية مستنداً إلى ت

”.الشرعية”التآمر مع تركيا ضد التحالف و  

دنة التصعيد في تعز.. بديل إستراتيجي له
 الشرعية بالجنوب

النتقالي فاق وقف إطالق النار بين الشرعية والمجلس الجأت مليشيات اإلخوان للتصعيد في تعز وذلك بعد أن دخل ات

ظيرتها التي الجنوبي في أبين أسبوعه الثالث, فيما بدا واضحا أن العناصر اإلرهابية في تعز تقوم بأدوار تبادلية مع ن

 تتواجد في شبوة وعلى حدود أبين, في محاولة لعدم إعطاء فرصة للتهدئة في الجنوب.

رار األطراف ان مع تعز باعتبارها حاضنة جغرافية للجنوب, وبالتالي فإنها تلجأ إلى زعزعة استقتتعامل مليشيات اإلخو

عية أمال في الوصول إلى العاصمة عدن بطرق ملتوية بعيدا عن التصعيد في شبوة وأبين بعد أن تعرضت الشر

لية هت بالموافقة على اآللضغوطات قوية من قبل التحالف العربي خالل المفاوضات التي جرت في الرياض وانت

 السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض.

وقف يرى مراقبون أن مليشيات اإلخوان تجد نفسها في مأزق فهي ال تستطيع هذه المرة أن تراوغ بشأن االلتزام ب

هي تسعى فإطالق النار في أبين, بعد أن أثبت التحالف قيامها بنقض االتفاق مرات عديدة في السابق, وفي المقابل 

عيد في تعز لتحقيق أهداف األطراف اإلقليمية المعادية التي تمولها وعلى رأسها قطر وتركيا وبالتالي فإنها تقوم بالتص

 بديال عن شبوة وأبين, وفي النهاية تظل أسيرة تعليمات محور الشر.

لي فإن توجيه يا في تعز, وبالتايسعى اإلصالح إلى إثبات فعالية معسكرات تدريب اإلرهابيين التي دشنتها قطر وترك

مال األنظار نحو الحديث عن رغبتها في السيطرة على المخا يأتي في هذا اإلطار, ألن العناصر التي حصلت على ال

ة في تخشى من توقف عمليات الدعم الخارجي تحديدا في أعقاب اللقاءات التي أجرتها قيادات محسوبة على الشرعي

ة.أنقرة خالل األشهر الماضي  

مليات يرى مراقبون أن مليشيات اإلخوان ال تتوقف عن ارتكاب جرائم يومية بحق المواطنين سواء كان ذلك من خالل ع

توصيل  القتل والتعذيب والترهيب أو من خالل السرقة وإجبار المواطنين على دفع الجبايات وفي كل الحاالت تستهدف

ة في لمحافظة التي تشكل بوابة لتنفيذ مزيد من العمليات اإلجراميرسالة مفادها أنها قادرة على إحداث خلل ما في ا

 الجنوب.

الواقع  كشف سكان محليون في عزلة الحقل بمديرية جبل حبشي التابعة لمحافظة تعز, عن فرض مدير قسم يفرس

 بمركز المديرية, ضريبة على بائعي القات القادمين من المناطق المجاورة.

جبارهم على م وبقية رجال األمن يتقطعون لبائعي القات والسيارات المحملة بالمواد الغذائية, إلولفتوا إلى أن مدير القس

 دفع إتاوات تحت التهديد بالسالح أو الحبس.

ألف  05وز وقال أحد بائعي القات إن أفراد األمن يفرضون عليهم إتاوات بحسب الكمية التي بحوزة البائع بعضها تتجا

 ريال.

جار , أن قائد العصابة المسلحة في المدينة يفرض إتاوات على ت”المشهد العربي”مصادر محلية لـ بالتزامن, أكدت

 المواشي, في المربعات الواقعة تحت سيطرته.

يد وأشارت إلى أن زعيم العصابة المدعو صدام المقلوع, التابع ألحد القيادات في مليشيا اإلخوان, استغل فترة ع

ال مقابل كل خروف يباع.األضحى وفرض إتاوة ألف ري  

من أحداث القتل واالشتباكات  % ٤5على أن ” المشهد العربي”من جهة أخرى, شددت مصادر حقوقية وقانونية لـ

.خالل الفترة التي أعقبت تحرير المدينة, تقع بين عصابات إخوانية في نزاعها على الجبايات وأموال الدولة  

السيطرة  وتفاقمت في الفترة الماضية, الحوادث األمنية في محافظة تعز, ضمن مخطط إخواني خبيث يرمي إلى تعزيز

هدف تلك على المنطقة, وذلك من خالل العصابات التي تتوّسع في ارتكاب جرائم النهب واالعتداء على المدنيين, وتست

اءات على هذه المناطق, كما تتستر وراءها من أجل شن االعتدالعمليات تعزيز سيطرة المليشيات اإلرهابية وهمنتها 

 على المدنيين.
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 هاني بن بريك يهاجم الرئيس
هادي والعليمي المتناعهم 

 صرف مرتبات الموظفين

ك شن نائب رئيس المجلس االنتقالي الجنوبي هاني بن بري

هجوما عنيفا على الرئيس هادي وحكومته جراء عدم صرفهم 

ظفين الذين من ضمنهم هاني بريك .لرواتب المو  

يمي قال وقال بن بريك في تغريدة له على تويتر: بلغني أن العل

س عندما قطع راتب األستاذ فهد الشرفي المرة األولى إن الرئي

مشي هادي منع التعدي على الرواتب حتى هاني بن بريك راتبه ي

 له.

تي نذ إقالوتابع قائال:أقول إن هذا الكالم كذب فراتبي مقطوع م

وأنا الوزير الوحيد من الوزراء المقالين راتبه مقطوع, 

 وأخبرتني المالية أنه توجيه من مكتب الرئاسة.

ا واضاف:أنا بفضل الله غني بما أغناني الله من فضله, وإنم

لما  –وألول مرة أتعرض لذكره بعد ثالث سنوات  –ذكرت هذا 

ل. ولم س له فضبلغني كالم العليمي حتى ال يدعي فضال من لي

 أقبل أبدا مقترح كتابة طلب إطالق راتبي.

يلعب  واختتم تغريدته بالقول:غيري كثير من أبناء الشعب ممن

 برواتبهم, ويتم االبتزاز الرخيص في لقمة عيش الناس.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ات اتهامات للشرعية بعرقلة الخدم
 بعدن نكاية االنتقالي

 ي العميد خالد النسياتهم الكاتب والمحلل العسكري الجنوب

المسيطرون على الشرعية بالعمل على انعدام الخدمات بعدن 

 نكاية باالنتقالي النه ال يتماشى مع سياستهم.

شرعية وقال النسي في تغريدة له على تويتر:المسيطرون على ال

 يعملون وبكل امكانياتهم من اجل استمرار عدن في الفوضى

 وانعدام الخدمات.

هذا من اجل ان يقولون ان السبب االنتقالي  وتابع قائال:كل

 والتحالف .

ن واضاف:غامروا بحياة مئات اآلالف من المقيمون في عدن الذي

تهم أصبحت حياتهم جحيم الن االنتقالي ال يتماشى مع سياس

 وهكذا هي العصابات تعمل لمصالحها فقط.

 

وثائق سرية.. كيف أدار النظام السعودي 
1122ث ملف الجنوب منذ أحدا  

 المشهد الجنوبي األول _ متابعات 

ربة مستمرة في كشف مؤامرات السعودية ضد اليمن جنوبه وشماله نشرت قناة الجزيرة وثائق سعودية سرية مس

, إضافة 2599تكشف عن معلومات مهمة بشأن طريقة إدارة النظام السعودي الملف الجنوبي منذ انطالق أحداث عام 

ي بشكل في الشمال.إلى إدارتها للمف اليمن  

ة لحل ما الوثائق التي تم الكشف عنها أكدت أن السعودية كانت تتعامل مع فصل جنوب اليمن كأحد الخيارات األساسي

, إضافة إلى طرح خيار الفدرالية المحتمل مرحليا.”بقضية الجنوب“تصفه   

ث سعت جنوب لخدمة مصالحها فقط, حيوبينت الوثيقة أن السعودية كانت تحاول استغالل الوضع واالحتجاجات في ال

كات لدعم واستقطاب عدد من الكيانات الجنوبية دون معرفة الحكومة , وجندت بعض القيادات الجنوبية لرصد تحر

( في تاريخ 999٩2ومواقف كل طرف في الجنوب مقابل توفير لهم المال بحسب ما أشارت إليه وثيقة صادرة برقم )

( من مكتب وزير الداخلية.2592/ 9/ ٤ق للهجرة )المواف 9٩00/ 2/ 90  

قامت كما أظهرت الوثائق أن السعودية أوعزت بالتجسس على اجتماعات الجنوبيين التي كانت تتم برعاية دولية, و

 بتجنيد بعض الحاضرين فيها لرفع التقارير وكتابة ما يطرحه كل طرف.

 2599ة عام نفصال نجحت بعد توقيع المبادرة الخليجيوذكرت الوثائق أن بعض القوى الجنوبية التي كانت تسعى لإل

وجرى كل  في الحصول على دعم سعودي كبير بحجة محاربة ما وصفته السعودية بالتوغل اإليراني في جنوبي اليمن,

 ذلك على عكس ما كانت تعلنه الرياض من دعم للحكومة اليمنية ووحدة أراضيها.

حت نوات السيطرة على عدد من المحافظات الجنوبية والتحكم بثروتها تواستطاعت السعودية واإلمارات منذ خمس س

من  مبرر إعادة الشرعية, وتعتبر القوى الجنوبية , ما يحدث في سقطرى والمهرة وحضرموت احتالل مكتمل األركان

 قبل السعودية واإلمارات.
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تجاه ” سالم“كرمان: ما قاله 
 التحالف يمثل موقف اإلصالح

 بقياداته وقطاعه الواسع

اح قالت الناشطة اإلخوانية توكل كرمان, إن ما قاله قائد الجن

العسكري لحزب اإلصالح الفرع المحلي لتنظيم اإلخوان 

المسلمين, في تعز, عبده فرحان )سالم( في التسجيل 

ه المسرب, يمثل موقف اإلصالح بقياداته الميدانية وقطاع

 الواسع.

س بوك: في تركيا على حسابها في الفي وكتبت كرمان المقيمة

ياداته في التسريب يمثل موقف االصالح بق” سالم” ما قاله “

”.اضالميدانية وقطاعه الواسع وليس قيادته الخانعة في الري  

وجددت الناشطة اإلخوانية المدعومة من قطر, هجومها على 

طاف لجميع في نهاية الم” المملكة العربية السعودية قائلة 

رك ان السعودية مهندسة وصانعة كل هذا الخراب سيد

حد قولها.” الكبير  

لقائد واألحد, كشف فيديو مسرب لمستشار قائد محور تعز وا

” م سال“العسكري لإلخوان المسلمين في تعز عبده فرحان 

ليج عن تحالف بين حزب اإلصالح وإيران وتركيا ضد دول الخ

 للسيطرة على المخا وباب المندب.

ون لم في الفيديو المسرب, إن الخليجيين يتالعبوقال سا

وإيران أصبحت مع اإلخوان في اجتياحهم للحجرية والمخا 

 والسيطرة على الممر الدولي.

ة وأضاف أن تركيا وعدت بدعم قوات اإلخوان بعربات وأسلح

إيران.وأن الخليجيين سيتحولون إلى فيران أمام قوة تركيا و  

م السعودية ل“مباشر وقال إن وهاجم سالم السعودية بشكل 

تستطع مواجهة مجموعة من الحوثة دخلوا إلى األراضي 

يران السعودية فكيف حين تدخل دول كبيرة, في إشارة إلى إ

 وتركيا.

 

 
 
 
 

نينكهرباء عدن تفسد ماتبقى من لحوم العيد لدى المواط  

ادى خروج منظومة الكهرباء في عدن لمدة تزيد عن عشر 

تبقى من لحوم اضاحي العيد.ساعات لفساد ما   

راء وقال مواطنون انه برغم ارتفاع اسعار اللحوم وتكلفنا الش

فقط من اجل المحافظة على مظاهر العيد التي تالشى جزء 

كبير كنها بسبب الغالء الفاحش اال ان خروج منظومة 

 الكهرباء حرمنا من التمتع من بقية اللحوم التي كانت في

 حوزة ثالجة منازلنا.

ظة اضافوا بحديث لمحرر عدن تايم انهم اجتهدوا في المحافو

على تلك اللحوم من خالل شراء الثلوج اال ان محاوالتهم لم 

 تنجح.

بالنزر  ولفتوا ان ضيم وغرم كهذا يفسد على المواطنين التمتع
اليسير من حياتهم في ظل ما تعانيه عدن من غياب تام 

 للخدمات.
ين ذلك الظلم الواقع عليهم، سالوابتهل المواطنون للمولى من 

 المولى ان يرحم عدن مما تعانيه والذي وبلغ ذروته في عدن
 خالل االيام الماضية.

 

يتصدرهم بن عديو.. فريق حقوقي يكشف عن الئحة باسماء 

 المطلوبين للعدالة بشبوة

لرفع دعوات  ة من الحقوقيين والقانونيينكشف الفريق الحقوقي والقانوني ألبناء محافظة شبوة عن مساعي وجهودها يبذلها نخب

وة ويتصدر قضاية لمحاكمة قائمة من القيادات المدنية والعسكرية المتورطة في اعمال عنف وانتهاكات ضد االنسانية بمحافظة شب

 القائمة المحافظ بن عديو..

جنة االمنية سبة محافظ شبوة رئيس اللواشار الفريق الحقوقي الى ان المطالب الشعبيه بمحافظه شبوة تتزايد حول ضروره محا

 محمد صالح بن عديو وقائمة محددة باالسم من القيادات العسكريه والمدنيه والجنود والضباط والمتعاونين معهم.

وكذلك  واضاف الفريق انه بصدد العمل حاليا على تحديث هذه القائمة السوداء بمرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد االنسانيه

ص ومبادئ االنتهاكات واالجراءات التعسفية المتواصلة ضد المواطنين بمحافظه شبوة والذي تعد جرائم حرب وفقاً لنصوممارسه 

 القانون الدولي االنساني والقوانين المحليه النافذه من خالل إرتكاب الجرائم التاليه :

القتل العمد للمدنيين والمتظاهرين سلميا. – 1  

إعتقال دون أوامر من النيابة. 055التي بلغت اكثر من  االعتقاالت التعسفية – 2  

عام. 11اعتقال العديد من االطفال القصر دون سن  – 3  

تعذيب المعتقلين واالسرى واساءة معاملتهم وإرهابهم بكافه االنواع وابرزها إطالق النار عليهم داخل السجون. – 4  

الخونة السلطة. القرارات االدارية االقصائية للمعارضين والسعي – 0  

بان مداهمة المنازل واالعتداء على القرى والمدن اآلهلة بالمدنيين بالقصف المدفعي وترويع النساء واالطفال في هدى ح – 6

 ونصاب وجردان وميفعه.

ء تسخير إيرادات وثروات المحافظة لصالح اجندات حزبية وجماعة دينية ومصالح شخصية وممارسة الفساد وعدم اجرا – 7

لمناقصات في المشاريع التنموية.ا  

قمع حرية التعبير للمعارضين وتقييد حريتهم. – 1  

االعتداء وتهديد وتقييد حرية الصحافيين واالعالميين في المحافظة. – 9  

االعتداءات والتعسفات التي يتعرض لها جنود وضباط النخبة الشبوانية بإستمرار. – 15  

ة والدولية المدنيين وتداركا لحقوق الطفولة فإننا نطالب التحالف العربي والمنظمات المحلي وتداركا لحق اإلنسانية وحقنا لدماء

الكاملة  وهيئة األمم المتحدة ومجلس حقوق اإلنسان وممثل األمين العام لألمم المتحدة في اليمن المبعوث األممي تحمل مسؤوليتهم

القضاء  م محافظ شبوة محمد صالح بن عديو وقائمة المتورطين معه إلىفي حماية اإلنسان وإحالة مرتكبي االنتهاكات وعلى راسه

ميين واتخاذ العقوبات الصارمة حيال تلك الجرائم واالستهداف الممنهج الذي يعود ضرره على السكان المدنيين والمجتمع المح

 بقوة القانون.

 
 

 
 
 
 
 
 

اء ابن مليشيات االخوان تستمر في حملة االعتقاالت التعسفية بحق

 شبوة

 قالت مصادر عسكرية من محافظة شبوة ان خطف واخفاء قسري قامت به المليشيات االخوانية بحق خمسة عشر مواطن من

محافظات محافظة الضالع وردفان في اطار ممارساتها الالنسانية والمناطقيه بحق مواطنين الذنب لهم سوى انهم ينتمون لمناطق و

 بعينها.

واعأنحزب االصالح بمحافظة شبوة أن المختطفين من ابناء الضالع وردفان يواجهون أقسى  وذكر مجند بصفوف مليشيات  

يها من ابناء واالخفاء القسري بسجن تبة الصعيد الذي تتخذه مليشيات االخوان كسجن سري للزج بالمختطفين ومعارض التعذيب

ف الخاصة واحد ادوات االخوان بالمحافظة هو من يشر مشيراً ان المدعو لكعب قائد مايسمى القوات االخرى،شبوة والمحافظات 

 على السجون السرية وعمليات االحتطاف واالعتقال القسري لتأجيج المناطقيه بين ابناء الجنوب.

ية بمحافظة وكانت منظمات حقوقية وانسانيه قد كشفت عن الممارسات واالعتقاالت التعسفيه التي تمارسها المليشيات االصالح

احتراب ساندة من العناصر التي تم استقدامها من محافظتي الجوف ومارب والزج بالمحافظة في اتون صراعات قبلية وشبوة وبم

 مسلح واشغال الرأي العام عن المطالب المشروعة البناء المحافظة بمغادرة هذه القوات الغاصبة والمحتلة لشبوة.
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الجناح العسكري الخوان تعز 
يل سجيستنفر بعد تسريب الت

“لسالم ” السري   

رفة كلف الجناح العسكري لإلخوان في تعز, فريق تحقيق لمع

وهو ” سالم“مصدر التسجيل السري الذي ظهر فيه قائدهم 

ل المخا.يسخر من السعودية معلناً تحالفاً إيرانيا تركياً لهم الحتال  

لى وكانت قناة الحجرية التي تبث في اليوتيوب, قد حصلت ع

ادة خاصة بسالم, واشتعل اإلعالم تعليقاً وإع فيديو من جلسة

 نشر له.

ن واطلقت حالة طوارئ في أوساط القيادات اإلصالحية بعد أقل م

بده ساعة من نشر الفيديو الذي ظهر فيه القيادي في المحور ع

 فرحان والمكنى بسالم.

 وطلبت القيادات اإلصالحية من سالم تفاصيل اللقاء ومكان

حضر..وزمان انعقاده ومن   

ظ الفقية وكلفت فريق بقيادة رئيس فرع اإلصالح بتعز عبدالحاف

يل.مع عدد من القيادات للعمل مع سالم لتحديد تفاصيل التسج  

.لليلوشوهد الفريق يدخل منزل سالم, ولم يغادره حتى منتصف ا  

 

 

 

 

 

 

 

مؤامرة خطيرة لبن عديو تهدف لتأجيج 
 األوضاع في شبوة

ية األسلمي, مؤامرة اإلخوان اإلرهاب كشف الناشط السياسي علي

الق باختالمدعومة من قطر وتركيا لتأجيج األوضاع في #شبوة, 

ير تظاهرات تهدف إلى استمرار إحتاللهم للمحافظة عبر عدم تغي

عديو من مفاصلها للهيمنة عليها.اإلرهابي بن   

ها : في تغريدة عبر حسابه بتويتر جاء في” األسلمي“وكتب 

ديو, لمظاهرة تطالب بعدم تغيير اإلخونجي بن عيعدون  اإلخوان“

الخضار وعمال طبعا المتظاهرون من سوق القات وسوق 

ون المطاعم والمليشيات التابعة لحزب اإلصالح جميعهم سيكون

أما أهل شبوة ما في قبيلة إال ودخلت في من خارج شبوة 

من  عامحربا خالل  92مواجهات مسلحة مع اإلخوان أكثر من 

”.حكم اإلخوان لشبوة  

 

 

قطرية وثيقة مسربة تكشف ارتباط األحمر بالمخابرات ال
 والعمل ضد التحالف العربي

بالعمل مع المخابرات القطرية.” علي محسن األحمر” كشفت وثيقة مسربة عن تورط نائب الرئيس اليمني    

والعمل  باط األحمر الوثيق بالمخابرات القطريةواكدت الوثيقة التي حصل المشهد الجنوبي األول على نسخة منها ارت

 ضد السعودية والتحالف

.ويعني ارتباط األحمر بالمخابرات القطرية عمله الدؤوب ضد التحالف العربي الذي يقدم له انواع المستمر  
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من  فبعد جوالت حروب مريرة داخل التوليفة السعودية المكونة

ب نب الحكومي الذي يغلب عليه حزالجانب اليمني ممثال بالجا

 وبين القوى الجنوبية ممثلة بالمجلس االنتقالي  اإلصالح

وى الجنوبي في عدة محافظات جنوبية سعت السعودية دون جد

ين لوقفها, برغم الضغوطات الكبيرة التي مارستها على الطرف

هر إلى أن توصلت بعد جهد جهيد الى إبرام اتفاق الرياض في ش

حبس األدراج   ولكنه ظل  الماضي  ين من العامنوفمبر تشر

ذه بعد تمنع الطرف الحكومي من تنفي  يراوح مكانه من الجمود

مل ,الى أن أتى األسبوع الماضي الذي استطاعت الرياض ان تع

بنود ذلك  حلحة لتنفيذه, بإطالقها آلية معدلة, تمخضت بتنفيذ أحد

ن توافقي, م االتفاق بتعيين محافظا ومدير أمن لعدن بشكل

ن المقرر أن تتلوه عدة خطوات منها تشكيل حكومة منافصة بي

 الجنوب والشمال, وسحب القوات المتحاربة الى خطوط ما قبل

كومة االشتباكات, ولكن وبرغم التوافق على تسمية رئيس الح

وهو ذاته رئيس الحكومة الحالي) معين عبدالملك(   القادمة

 ال أن ذلك ال يعني أن الطريقوتعيين محافظ ومدير أمن عدن إ

ذ معظم بات ممهدا لتنفيذ باقي البنود, فالحكومة تسّوف بتنفي

بالمضي  نقاطه وترى في انتقاصا لشرعيتها وتمكينا للجنوبيين

م الشق لتبيد ذلك الخوف بتقدي  باتجاه استعادة دولته, وتشترط

” العسكري واألمني على السياسي, فيما الطرف الجنوبي 

نزع  يشترط العكس , ويتخوف من” االنتقالي الجنوبيالمجلس 

مخالبه العسكرية واقتالع أنيابه األمنية, ومن حدوث مكيدة 

سياسية, في ظل طغيان حالة الريبة الجنوبية من الموقف 

ة السعودي المداهن للحكومة, وقبل أن يتم التوصل الى تسوي

 سياسية شاملة تضمن حال عادال للقضية الجنوبية .

يدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير()وع  

تحركات إخوانية عدائية في أبين تهدد 

 مستقبل تنفيذ اتفاق الرياض

حركات شهدت جبهة القتال في محافظة أبين فجر اليوم اإلثنين ت

نفيذ , تهدد ت”اإلخوان المسلمين“عدائية لمليشيا حزب اإلصالح 

 اتفاق الرياض.

نفيذ يذ آلية تسريع تويأتي ذلك بالتزامن مع بدء خطوات تنف

وبي اتفاق الرياض المتفق عليها بين المجلس االنتقالي الجن

ر وحكومة الشرعية, وبدأت أولى خطواتها بتعيين محافظ ومدي

أمن لمحافظة عدن, على أن تتبعها الخطوات األخرى بما فيها 

 تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور معين عبدالملك.

محور  باسم القوات المسلحة الجنوبية فيوقال المتحدث الرسمي 

كات أبين محمد النقيب, بدات مليشيات االخوان اإلرهابية بتحر

 عدائية نتابع رصدها بدقة للتعامل معها بقوة وحزم.

 وأضاف: وفي المجمل ان قواتنا وهي تبدي أعلى درجات ضبط

يما النفس فإنها في أعلى درجات اليقظة والجاهزية القتالية, ف

جهز ليشيات االخوانية وكما جرت العادة ال تعدو عن كونها تتالم

 لتلقي صفعة مؤلمة.

  

هل تنجح برأب صدع معسكر … صالح السقلدي: السعودية

 حلفائه بجنوب اليمن؟

وفي  -تسعى المملكة العربية السعودية جاهدةً لرأب الصدع الذي أصاب معسكر حلفائها المحليين باليمن بالصميم

تركتها  بعد تراكم تبعات الفشل العسكري بالشمال طيلة سنوات الحرب الست التي مضت, وبعد أن -اً الجنوب تحديد

رابة عام في اليمن على إثر الخالف الحاد الذي بدَر بينهما قبل ق  اإلمارات العربية المتحدة تواجه وضعها القاتم وحيدة

سماة ريق السعودية بين دعمها المفرط للحكومة اليمينة المدولة اإلمارات من أنه نتاج عدم تف  بسبب ما تلّمــح بــهِ 

انية ذو الخلفية االيدلوجية للحركة اإلخو  بالشرعية وبين أكبر قوة مستحوذة على هذه الحكومة وهي حزب اإلصالح

وتركيا,  رباإلرهاب, والموالي بشدة للخصم السعودي اإلمارتي, أعني قط -إماراتيا, وسعوديا أيضاً –العالمية المصنّفة 

 جّراء األزمة الخليجية المستحكمة حلقاتها منذ ثالثة أعوام تقريبا .

وثية فبعد أن تعثّـــرْت جهود القوات العسكرية السعودية والقوات الموالية لها من بلوغ صنعاء وإسقاط الحركة الح

دي يبة النموذج السعوالمتحالفة مع المؤتمر الشعبي العام)حزب الرئيس السابق صالح( وبعد تصاعد فشل وخ

التوازي بقوى وأحزاب وتيارات هذا المعسكر, ب  بالمحافظات المسماة بالمحررة فقد عصفْت الخالفات العميقة والخطيرة

محالل مع تنامي حالة فقدان الثقة بينهما, وبينهما وبين التحالف السعودي اإلماراتي .. وهذا اإلخفاق العسكري واض

ات قد جعل ات الخيانة والـتآمر بين هذه األجنحة بعضها بعض, وبينها وبين السعودية واإلمارعنصر الثقة وتبادل اتهام

ل وبتعمد القوات الحكومية المدعومة سعوديا والتي ما فتأت باتهام التحالف بالخذالن وبعدم إمداده لها بالسالح الكافي, ب

ب, كل مها للتحالف بالسعي للسيطرة على الجنوبحسب اإلعالم الحكومي فضال عن اتها  طيرانها بقصف هذه القوات

ي وقت جنوبا صوب عدن, ف  تدير فوهات مدافعها وشاشات فضائياتها  القوات الحكومية  تلك الهواجس قد جعلتها أي

سياسي بقيادة المجلس االنتقالي الجنوبي الناهض بقوة بالمشهد ال  االستقاللية الجنوبية  تصاعدت فيه الرغبة

,وتعاظم النفوذ السعودي في محافظات الجنوب  –  اتهامات اإلعالم الحكومي  بحسب –عم إماراتي والعسكري بد

من  خيفة وتوّجـس  الساحلية االستراتيجية ) حضرموت, المهرة , سقطرى( والذي أوجد في نفس الحكومة اليمنية

 الهيمنة والنوايا السعودية التوسعية.

لتقدم العسكري الباهت الذي تقوم القوات الحكومية ومن التثاقل المتعمد بعد ا ولكن برغم التذمر السعودي من الدور

طعن العسكري بالجبهات, وبرغم االتهامات التي يطلقها أصوات سعودية بوجه هذه الحكومة بأنها توالي دولة قطر وت

 ودية إال أن هذه األخيرة لمالمملكة والتحالف بالظهر وبرغم ما يردد اإلعالم الحكومي من اتهامات خطيرة بوجه السع

كثير  توقف هذا الدعم, بل أن المواقف السياسية واإلعالمية السعودية الداعمة لهذه الحكومة ولحزب اإلصالح تبدو في

 معها معها كثير من المراقبين, فضال عن أنها أثارتْ   من الحاالت متناقضة و تنسف بعضها بعضا الى درجة حيّــرت

حكومة ورأس لسياسية الجنوبية وفي طليعتها المجلس االنتقالي الجنوبي, الذي يرى في تلك الحفيظة وسخط القوى ا

يك ال رحبتها حزب اإلصالح ب العدو الذي يتحينه ويتربص به الدواهي على تخوم عدن الشرقية, وبأنها حكومة وشر

 القوى  حالف ذات يوم وقدمت أيأن أدارت ظهر المجن للطرف الجنوبي الذي شد عضدها وعضد الت  يؤمن جانبه بعد

  ولى للحربالجنوبية تضحيات بشرية كبيرة بمواجهة قوات الحركة الحوثية وقوات صالح في الجنوب في السنوات اال

هب هذه تذ  فيخشي الجنوبيون اليوم أن…وانفذ التحالف من مستنقع الهزيمة المحققة  الحقت بهما هزيمة عسكرية

كثافة تواطئ سعودي مع القوات الحكومية التي حشدت طيلة الشهور الماضية قواتها ب التضحيات أدراج الرياح عبر

ق القتحام حاضرة الجنوب )عدن( وخاض الطرفات جوالت عديدة من المعارك العسكرية, ادخل معها السعودية في نف

ات فيه الجنوب, في وقت بمظلم من اإلحراج والتخبط أمام المجتمع الدولي خوفا من تفكك مفاصل معسكر حلفائها, في 

 الحسم العسكري بالشمال ضرٌب من المستحيل.
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نود بعدوان في أبين.. الشرعية تخرق أول ب
 آلية اتفاق الرياض

ها جددت مليشيات اإلخوان اإلرهابية التابعة للشرعية, خروقات

لوقف النار في جبهة أبين,الجمعة, بقصف مواقع القوات 

 المسلحة الجنوبية في شقرة.

يا وشهدت األيام األربعة الماضية, تصعيدا متواصال من المليش

ن اإلرهابية, لوأد اآللية السعودية لتفعيل اتفاق الرياض بي

 المجلس االنتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية.

دئة, ودأبت مليشيا الشرعية اإلخوانية على ضرب اتفاقات الته

.مدنيينبإشعال الجبهات واغتيال العسكريين واستهداف ال  

 وأحبطت حكومة الشرعية تطبيق اتفاق الرياض, الموقع في

 نوفمبر من العام الماضي, بشن عدوان على الجنوب, كسرته

 القوات المسلحة الجنوبية.

اق على ونصت أولى بنود اآللية السعودية لتسريع تنفيذ االتف

 وقف النار في محافظة أبين, والفصل بين المتصارعين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ظروف غامضة.طائرة سعودية تنقل قائد في 
ياضالمنطقة العسكرية األولى من سيئون الى الر  

في قرار فسره مراقبون بالخطير على الشرعية استدعت 

 السعودية قائد المنطقة العسكرية األولى حيث قالت مصادر

 اعالمية ان طائرة سعودية أقلت اليوم من مطار سيئون اللواء

 المنطقة االولى الى الرياض , دون انصالح محمد طيمس قائد 

 تفيد بتفاصيل عن طبيعة الرحلة والزيارة الى المملكة.

ويطالب أبناء حضرموت بصورة دائمة بنقل قوات ووحدات 

ة , المنطقة العسكرية من الوادي واحالل قوات النخبة الحضرمي

 حيث تشهد مناطقه انفالت أمني منقطع النظير.

دار الى الرياض تمهيدا القالته واص ويرجح ان استدعاء طيميس

قرارات بنقل قوات المنطقة االولى الى خارج حضرموت والى 

 الجبهات المشتعلة تحديدا

 
 

 
 
 
 

توفير لواء بالكامل في نجران يبدأ اعتصاما مطالبا ب
 المرتبات او العودة الى اليمن

 صباح اليوم السبت مطالبين القيادة السعوديةمشاة والمرابط في محور نجران اعتصامهم  9بدا جنود اللواء حرب 

 تسليم رواتبهم الموقفة منذ خمسة اشهر تو ترحيلهم الى مناطقهم في اليمن

مشاه المرابط في محور 9وجاء االعتصام تلبية لدعوة العميد/محمد صالح الغنيمي )ابو جبر الغنيمي( قائد اللواء حرب

شهر للضغط على القيادة #السعودية لصرف رواتب الخمس اال  صام.في رسالة صوتيه جنود اللواء لالعت  #نجران

 المتاخرة او الترحيل لليمن فورا

يث ويشكو جنود اللواء من توقف رواتبهم ومماطلة القيادة السعودية لهم بل ومعاقبة من يطالب بتوفير حقوقه ح

 يستغلهم النظام السعودي والزج بهم في المعارك دون رواتب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ن سرية اخوانية تمارس ابشع الجرائم بحق سجو
 المعتقلين في اليمن

حملة  ال زالت مليشيات حزب االصالح االخواني ذراع الشر للجماعة باليمن تواصل انتهاكاتها لحقوق االنسان وتمارس

انتفاضه او  اعتقاالت تعسفيه بحق ابناء مديريات شبوة خارج القانون وبدون اي مبررات سوى لتكتيم األفواه وقمع اي

 غليان شعبي بحقها .

يعرف  وأفادت مصادر ان مليشيات حزب االصالح بشبوة تمتلك سجون سرية وتقوم باخفاء المعتقلين فيها دون ان

عقل ذويهم اي شيء عنهم او حتى اتصال , بينما البعض يتم ترحيلهم الى سجون الجماعة السرية بمحافظة مارب م

الل تهاكات حقوق االنسان بحقهم ليندرج ضمن السجل األسود لهذه المجاميع منذ احتاالخوان وممارسة شتى انواع ان

.م وغزو الجنوب مع المتشددين والمتطرفين9٤٤٩الجنوب عام   

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 بسبب الرياح.. توقف محطات التوليد الكهربائي عن العمل في لحج

حج بسبب هبوب رياح شديدة على المحافظة خرجت خدمة الكهرباء عن الخدمة ظهر اليوم األحد, في محافظة ل

 وضواحيها.

سبب توقف محطات التوليد الكهربائي بالمحافظة, وذلك ب“وقال مصدر إعالمي في مؤسسة الكهرباء بمحافظة لحج.. 

”.تعرض الخطوط الهوائية للرياح, وستعود الخدمة عند تحسن األجواء  

ت, وأدى تشغيل الكهربائي عن العمل في محافظة لحج ,أمس السبهذا وقد أودت مشكلة فنية بإيقاف عدد من مفاتيح ال

 الخلل إلى إيقاف تشغيل عدد من الخطوط الرئيسية عن العمل لساعات طويلة .

 

 
 

 


