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م 0202 \ 8 \ 51 والثالثون الثانيلعدد ا  

االخوان يحشدون بتعز دعما 
الم س” للسعودية بعد مأزق تسريبات 

المخالفي المعادية”   
 

يد لمليشيات اإلخوان مخطط جد
 لتسليم أبين إلى تنظيم القاعدة

 
 

 حملة عسكرية لقوات الشرعية في
عسكري من أبناء  022مأرب تعتقل 

 نوف
 

ى معارك طاحنة في ابين وسقوط قتل
وجرحى بالعشرات .. بوادر فشل 

 اتفاق الرياض
 

 المشهد الجنوبي األول

 ,, حصاد األسبوع ,,
 

 غضب جنوبي عارم على اإلنتقالي
ائيلتفاله بتطبيع اإلمارات مع إسرإلح  

 



 
              

 

 2صفحه 

اعالمي جنوبي يحذر من مخطط جديد 
 لإلخوان والقاعدة الحتالل الجنوب

لغبر، عن مؤامرة جديدة تحيكها  كشف اإلعالمي صالح بن

تنظيمات القاعدة وداعش مليشيات اإلخوان بالتعاون مع 

اإلرهابية ومجموعة من البلطجية، مؤكدا أن هدف المؤامرة هو 

احتالل الجنوب تحت مسميات كاذبة.إعادة   

يف من لف“في تغريدة عبر تويتر، قال فيها: ” بن لغبر“وكتب 

لى وقاعدية وداعشية ومصلحية عإصالحية شخصيات إخوانية 

سموه مجموعة فاسدين وبلطجية ولصوص أصدروا بيانا 

ة للسخرية بيان مقاومة جنوبية يدعو بصريح العبارة إلعاد

اليمن ويطالبون بمناصب باسم االحتالل والجنوب إلى باب 

”.المقاومة وشهداء الجنوب  

بأرواحهم يعرضون بيع دماء الشهداء الذين ضحوا “وأضاف: 

النخاسة واالرتزاق ويطلبون وحتى اليوم في سوق  49منذ 

مناصب مقابلها لكن الجميل أنهم كشفوا أنفسهم وأهدافهم 

هذه المرة واعترفوا بتبني أهداف حزب اإلخوان بوضوح 

 الذي استمرواالحتالل وهذا أحسن ما فعلوه بدال عن التستر 

”.هسنوات باسم الجنوب وقضيته وشعبه وشهدائ  

 

 

 

 

 

بوة المقاومة الجنوبية تحذر المواطنين في ش
 من المشاركة في مظاهرة االصالح

ير اصدرت #قوات_المقاومة_الجنوبية في محافظة #شبوة تحذ

ة هام لعامة مواطنين الشمال المقيمين في المحافظة من المشارك

ن تزوير إرادة أبناء شبوة من خالل المظاهرة الذي يريد مكوفي 

ب االحتالل اليمني المسمى باالئتالف الوطني الذي يتبع حز

 اإلصالح المدعوم من قطر وتركيا إقامتها في مدينة عتق.

د حيث اكدت قوات المقاومة بأنها على يقظة تامة وتوعدت بالر

ادة الشمال في تزوير إرالقاسي على كل من يشارك من مواطنين 

 أبناء شبوة.

 نص التحذير :

كل الى المواطنين من أبناء الشمال في مدينة عتق وشبوة بش

وات عام احتضنتكم شبوة ولم يظلم احد منكم حتى بعد رحيل ق

ة احتاللكم وكذلك بعد خروج الحوثي فقامت المقاومة الجنوبي

 بحماية ممتلكاتكم الخاصة ولم تمس بسوء.

ها جاءت النخبة وشعرتم باالمن في عهدها وهو الذي وبعد

 افتقدتوه حتى في ضل وجود جيوش عفاش والحوثي.

فحذاري من إن يزج بكم حزب االصالح لمحاوله تزوير ارادة 

وحة أبناء شبوة فالكل فعل رد فعل والبادي اظلم وعيوننا مفت

 ومن أعذر فقد أنذر.

 
 

ه تفالغضب جنوبي عارم على اإلنتقالي إلح
 بتطبيع اإلمارات مع إسرائيل

عال غاضة لقي احتفال المجلس اإلنتقالي الجنوبي ، بالتطبيع الرسمي لدولة اإلمارات مع إسرائيل ، ردود أف 

بي ، هاني المجلس االنتقالي الجنوفي الشارع الجنوبي، حيث هاجم ناشطون وسياسيون جنوبيون إعالن نائب رئيس 

 بن بريك مباركته بالتطبيع العلني لإلمارات مع إسرائيل.

التطبيع،  رئيس تجمع القوى المدنية، القيادي في الحراك الجنوبي ، عبدالكريم السعدي، اعتبر مباركة االنتقالي هذا

االنحدار  إلى توقع المزيد من الخيانات في زمنانتهاء لمرحلة الزواج غير المعلن بين الطرفين، داعياً الفلسطينيين 

 العربي، الذي ال يتقن سوى إقناع أصحاب األرض بقبول الهزيمة، بحسب وصفه.

لكيانات وقال السعدي إن هذه الخطوة ستشجع بعض األنظمة العربية إلى التطبيع مع الصهاينة بالعلن، بما في ذلك ا

، في إشارة للمجلس االنتقالي.السياسية والعسكرية المدعومة من اإلمارات  

زايد بالكيان  في حين قال القيادي السلفي، عادل الحسني، أن فلسطين ستظل في قلب كل مسلم وعربي، وأن عالقة أوالد

فه.الصهيوني ليست جديدة، وأن اإلمارات أداة إسرائيل في المنطقة لتدمير بالد العرب والمسلمين ، بحسب وص  

ي لهذا ل تتواجد في جنوب اليمن عبر اإلمارات التي تدعمها ، وهو ما يؤكد مباركة االنتقالوأضاف الحسني أن إسرائي

 التطبيع.

أبو ظبي  وحذر الحسني من أن القواعد العسكرية التي أنشأتها اإلمارات في سقطرى ال يستبعد أن تكون مشتركة بين

 وإسرائيل، معتبرا ذلك مؤشرات حقيقية حد وصفه.

ى م مباركة االنتقالي لهذا التطبيع ، ، الصحفي صالح السقلدي ، حيث شن هجوما الذعا علالوسط الصحفي هاج

 االنتقالي الجنوبي واإلمارات بأبيات للشاعر نزار قباني والتي تقول:

…آه يا جيل الخيانات  

…ويا جيل العموالت  

…ويا جيل النفايات  

…ويا جيل الدعارة  

 سوف يجتاحك

-مهما أبطأ التاريخ-  

الحجارة.أطفال   

سرائيل إيقاف ضم إ” تويتر“وكان نائب رئيس المجلس اإلنتقالي الجنوبي ، هاني بن بريك ، قال في تغريدة في 

و تعاون لألراضي الفلسطينية سيكتبه التاريخ لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. اتفاق وضع خارطة طريق نح

وخدمة  ن قائد حكيم سيخدم خيار العرب في حل الدولتين،مشترك مع إسرائيل وصوال لعالقات ثنائية قرار شجاع م

”.الشعب العربي الفلسطيني وإنهاء المتاجرة بالقضية  

 

 
 
 
 
 
 

ن يعلقون رسميا حول االتفاق بيالحوثيون 
 األمارات وإسرائيل

عالقات قال ناطق حكومة الحوثيين بصنعاء ووزير اإلعالم في الحكومة ذاتها ضيف الله الشامي إن إعالن ال 

ة يستنكرها كل من ال زال يحمل في عروقه دماء العروبالمباشرة بين اإلمارات وكيان العدو الصهيوني وصمة عار 

 والحرية وقيم الدين حد وصفه.

ل وأضاف الشامي أن البيان األمريكي الصهيوني اإلماراتي المشترك يعطي رسالة تحدي من قبل أعداء األمة ضد ك

 المسلمين واألحرار في العالم، وهذا أمر مستنكر ومرفوض وفق تعبيره.

حدة مريكي دونالد ترامب أعلن امس الخميس، عن تطبيع كامل العالقات بين اإلمارات العربية المتوكان الرئيس األ

  واالحتالل اإلسرائيلي.



 
              

 

 3صفحه 

بن  خيانة للقضية الجنوبية..هاني
بريك يلتقي رئيس برلمان 

”البركاني“الشرعية   

ي،احتل في زيارة وصفها مراقبون بالتطبيع العلني مع النظام الذ

ن زار نائب رئيس المجلس االنتقالي هاني ب م0442الجنوب في 

في  بريك اليوم الخميس رئيس مجلس النواب سلطان البركاني

 مقر اقامة االخير في العاصمة السعودية الرياض.

وقال بن بريك ان الزيارة واللقاء كان مثمرا حيث غرد على 

:”بالقول  صفحته في التويتر   

 بدولة رئيس مجلس النواب الشيخ التقيت صباح هذا اليوم

د سلطان البركاني وكان لقاء مثمرا في كل ما فيه نفع البال

 والعباد

يين يأتي ذلك ضمن خيانة المجلس اإلنتقالي الجنوبي للجنوب

ع النظام والقضية الجنوبية بالدرجة األولى حيث يقوم بالتطبيع م

م0442المحتل للجنوب والناهب ثرواته وعائداته منذ   

عى وحسب مراقبون فان اللقاء جاء بتوجيهات اماراتية حيث تس

الي االمارات لتمكين نظام عفاش من الجنوب عبر المجلس اإلنتق

 الجنوبي.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

لى سقطرى..متنفذين يبسطون ع
 الشوارع واألراضي العامة

ال على خطى مايحدث في العاصمة عدن بدأ بجزيرة سقطرى أعم

اقعة بسط من قبل متنفذين على الشوارع العامة والساحات في و

سنوات . 5ربما تكرر مشهد الفوضى القائمة بعدن منذ   

ة مسلحوحسب مصادر محلية فان متنفذين بحماية ميلشيات 

أمام  قاموا يوم أمس بوضع كونتيرات في المساحة العامة الواقعة

 مبنى االتصاالت .

م وأشارت المصادر إلى انه وفي ظل غياب الدولة ومؤسساتها ت

يلة أمس وضع كنتيرة أمام مبنى االتصاالت السلكية والال سلكية ل

. 

ين بالشارع العام المؤدي إلى شارع عشر  وتم وضع الكنتيرة  

لذي تتواجد فيه جميع المؤسسات الحكومية والخاصة . ا  

 وتسبب وضع هذا الكنتيرة بزحمة خانقة لمختلف المركبات 

.  وإعاقة حرك السير بالمحافظة  

عدم وناشد أهالي سقطرى جميع من له صله بالسلطة المحلية ب 

ية التهاون مع من تسول له نفسه البسط على الشوارع الرئيس

 والفرعية بسقطرى

 واتخاذ جميع اإلجراءات القانونية في حقهم وعدم التهاون في

 التنفيذ.

 

 

 االخوان يحشدون بتعز دعما للسعودية بعد
ةالمخالفي المعادي” سالم ” مأزق تسريبات   

ية ورفض الخميس، تأييداً للشرعخرجت مسيرتان حاشدتان في مدينتي تعز والتربة بمحافظة تعز اليوم  

بت بمقتل التدخالت في الشأن اليمني، وبسط نفوذ الدولة في المحافظة التي تشهد انتشاراً للعصابات المسلحة تسب

 مدنيين خالل الفترة الماضية.

بإنها  البتوردد المتظاهرون هتافات أكدت دعم الشرعية والعالقة األخوية بين اليمن والمملكة العربية السعودية، وط

 حالة الفوضى األمنية، وفرض نفوذ الدولة ضد أي استقطاب ألي قوى تضر بمصالح اليمن .

ام والقانون وجاءت هذه المسيرة بعد أيام من سقوط ضحايا مدنيين في اشتباكات اندلعت بين مسلحين خارجين عن النظ

 في وسط المدينة.

المخالفي  ريب تسجيالت مصورة لقائد قواته في تعز عبده فرحانكما جاءت عقب المأزق الكبير لحزب اإلصالح إثر تس

ا، وكشف ، التي هاجم فيها السعودية والتحالف العربي وهدد بالسيطرة على مدينة وميناء المخ” سالم“المعروف باسم 

 عن تحالف جديد للحزب مع إيران وتركيا.

 

 

 
 
  

يقة انتشار كبير للقوات السعودية في البر
 بعدن

لمتفق عليه تشهد مدينة البريقة انتشارا كبيرا القوات السعودية منذ صباح اليوم األربعاء قبل عودة المحافظ ا 

يقةفي اتفاق الرياض وقبل مؤتمر صحفي دعا له العسكريين الجنوبيين المعتصمين امام مقر التحالف بالبر  

تابعة بعاء،المئات من عناصرها والعشرات من المدرعات الوقالت محلية ان القوات السعودية في عدن، نشرت اليوم االر

 لها في محيط مقر التحالف في البريقة.

ها ضباطها المتواجدين في عدن تعرض لإلختطاف في محاولة من  وتفيد المصادر أن القوات السعودية ادعت أن أحد

نة نفسها.اليجاد مبرر لفظ اعتصام العسكريين الجنوبيين أمام مقر التحالف في المدي  

داهمة خيام وتوقع مراقبون أن يكون إعادة االنتشار العسكري الذي قامت به السعودية في عدن اليوم خطوة استباقيه لم

قاعدين الى العسكريين التي نصبت أمام بوابة مقر التحالف بعدن ، بعدما انظم المئات من العسكريين الجنوبيين المت

اشهر . 7تبهم المتوقفة منذ أكثر من العسكريين اللذين يطالبون بصرف روا  

تحالف بعدن ويعتصم االالف م العسكريين الجنوبيين امام مقر التحالف بالبريقة منذ اكثر من شهر وسط رفض قيادة ال

ر من االستماع لهم باإلضافة الى تجاهل حكومة هادي والمجلس االنتقالي الذي زعم الوقوف معهم لتراجع مكتفياً بأكث

يال صادرها من شحة النقود التي صادرها في منتصف يونيو الماضي.مليار ر 09  

 
 
 
 
 
 

طربحيرة من المجاري في شارع رئيس وحي سكني في عدن ينذر بالخ  

بنى خور مكسرالى مقالت مصادر محلية اليوم الجمعة عن بحيرة من طفح المجاري في الشارع المتجه من مخابز الشام 

 المرور جنوبا في العريش.

يات هذا شارع رئيسي وواسع وغالبا ما تفيض المجاري فيه دون أي إهتمام نتيجه عدم وجود دور“وقالت المصادر ان 

”.مناوبة للعاملين في الصرف الصحي في الشوارع  

ر عام المياه لقطاع الصرف وطالبت المصادر ماجد الشاجري مأمور مديرية خورمكسر وم.زكي حداد نائب مدي

 الصحي.عدن دعتهم باالهتمام والتحرك ومعالجة طفح المجاري في هذا الشارع حتى ال يستمر الطفح في الشارع

ناقل ويؤدي ذلك إلى نقل امراض الحميات للساكنين من حمى الضنك والمكرفس والمالريا وغيرها وانتشار النامس ال

 لهذه األمراض الفتاكة

 



 
              

 

 4صفحه 

يد لمليشيات اإلخوان مخطط جد
 لتسليم أبين إلى تنظيم القاعدة

طا أفادت مصادر مطلعة أن مليشيات اإلخوان اإلرهابي ينفذ مخط

 لتسليم محافظة أبين إلى عناصر تنظيم القاعدة اإلرهابي.

اإلرهابي وأوضحت المصادر أن المخطط الذي بدأ اإلخوان 

انتشار  بتطبيقه ،يستهدف المنطقة الوسطى بأبين من خالل إعادة

 عناصر القاعدة بتعاون ودعم مليشيات اإلخوان اإلرهابية.

وذكرت المصادر أنه شوهد مسلحي تنظيم القاعدة تنقل مؤن 

غذائية، وخيم ومعدات، من معسكر عكد في المنطقة الوسطى 

ة واء الثالث حماية رئاسيبأبين، الذي يتمركز فيه حاليا الل

 وعناصر من حزب اإلصالح.

خ ويتهم أبناء الجنوب ، مليشيات اإلصالح اإلرهابي بتفخي

 الجنوب بالعناصر اإلرهابية وتقوم بجذب واستقطاب أبناء

 الجنوب وتقوم بتدريبهم وتغذيهم تغذية فكرية متطرفة.

 

 

 

عدن..توتر أمني بين قوات 
ةالمنطقة الرابعة وشرطة التقني  

ير في تسببت قوات المنطقة العسكرية الرابعة بتوتر أمني كب

يةالعاصمة عدن عقب قيامها باختطاف نجل قائد الشرطة التقن  

دان وقالت مصادر محلية ان منطقتي التقنية ومدينة إنماء تشه

ائد شرطة التقنية وقعقب نشوب خالف بين قائد   توتر أمني

 المنطقة العسكرية الرابعة فضل حسن .

نجل  أن قوة تابعة للقيادي فضل حسن باحتجاز  وقالت المصادر

أن  مدير شرطة التقنية العقيد علي الجرادي مساء أمس، مشيرة

ادي مدرعة تابعة لحراسة القي  الشرطة العسكرية ردت باحتجاز

 فضل حسن.

الع تشهد توتر أمني وتوقع باند وأوضحت المصادر أن المنطقة

جل مدير اشتباكات مسلحة بين الطرفين في ظل استمرار اعتقال ن

 شرطة التقنية

حملة عسكرية لقوات الشرعية في مأرب 
عسكري من أبناء نوف 022تعتقل   

وقبلية عن حملة عسكرية لحزب  كشفت مصادر عسكرية

مين اإلصالح في مأرب استهدفت عسكريين من ابناء نوف المقي

 بمأرب وقامت باعتقالهم.

وقالت المصادر ان توجيهات واوامر من اللواء/عبدالله محمد 

رابه الحاضري رئيس دائرة القضاء العسكري قضت باعتقال ق

على سكري وابناء بني نوف المنتمين للسلك االمني والع 022

ع راسهم مدير امن مديرية المصلوب بتهمة الخيانة والتخابر م

 الحوثي

نادق وحسب المصادر انه تم التواصل بالعسكريين وجمعهم الى ف

 مارب ثم ارسال قوات الشرطه العسكريه العتقالهم جميعا.

ات ورأى مراقبون ان ذلك يأتي في اطار التخبط الذي تشهده قو

بح ب نهايتها على يد الحوثيين الذي اصالشرعية في مأرب وقر

 كابوسا يهدد حياتهم.

غدا الخميس..مؤتمر صحفي للعسكريين 
 الجنوبيين المعتصمين امام مقر التحالف

تقيمه والمشاركة في المؤتمر الصحفي الذي سوجهت الهيئة العسكرية العليا للجيش واالمن الجنوبي دعوة للحضور 

 يوم غدا الخميس من وسط ساحة االعتصام امام مقر التحالف في مديرية الشعب.

 نص البيان

 بسم الله الرحمن الرحيم

 دعوة لحضور فعالية المؤتمر الصحفي الميداني

ن والثالثين عام والمفتوح الذي يكمل يومه الثاماستمراراً لفعاليات التصعيد المتزامنة مع إستمرار االعتصام الحقوقي ال

 على التوالي،

سويف فإن قيادة الهيئة العسكرية العليا واللجنة التحضيرية لالعتصام وبعد أن تيقن لها إستمرار المماطلة والت

سية ؛والالمباالة من قبل حكومة الشرعية وتواطئ دول التحالف معها تجاه تجاهل كافة مطالب االعتصام الرئي  

ة يوماً في ساحة االعتصام فإن قيادة الهيئة العسكرية العليا واللجنة التحضيري 83وازاء كل ذلك وبعد أكثر من 

لخميس لالعتصام تعلن عن عقد مؤتمر صحفي ميداني في ساحة االعتصام أمام مقر قيادة قوات التحالف صباح يوم ا

ي م ، حيث سيتم فيه التوضيح للرأي العام المحلي واإلقليم0202 أغسطس 08المقبل الساعة التاسعه صباحاً الموافق 

 والدولي عن كافة المظالم والمعاناة والمطالب لشعبنا الجنوبي والقوات المسلحة واألمن والمقاومة وأسر الشهداء

 والجرحى وكافة المتقاعدين والمسرحين قسراً ، وغيرها من القضايا التي تضر بحياة شعبنا.

ية للحضور ننا نتوجه بالدعوة لكافة وسائل اإلعالم المختلفة المرئيه والمقروءة والمسموعة والمواقع اإللكترونوعليه فإ

 والمشاركة والتغطية لهذا المؤتمر الصحفي الهام .

ت بي القواكما نتوجه بالدعوة للحضور والمشاركة الفاعلة لكافة القادة العسكريين واالمنيين والمدنيين وكافة منتس

 المسلحة واألمن والمقاومة وأسر الشهداء والجرحى وكافة منظمات المجتمع المدني الجنوبي.

ك القادم إن كما نلفت عناية الجميع بانه خالل المؤتمر الصحفي سوف نضع الجميع في صورة الخطوط العريضة للتحر

ج حكومة دول التحالف السير في فلك ونه استمرت الحكومة بالمماطلة وعدم االستجابه لمطالب المعتصمين ، واستمرار

وعدم الضغط عليها وفق ما يخوله لهم البند السابع الذي بموجبه تم تدخلهم في شؤون البلد عامه.  الفساد  

مام مقر وفي الختام ندعو الجميع لالحتشاد في ساحة مخيم االعتصام إلنجاح فعالية المؤتمر الصحفي المقرر عقده أ

لتحالف بمديرية البريقه .قيادة قوات دول ا  

 قيادة الهيئة العسكرية العليا للجيش واألمن الجنوبي

 المقر الميداني

 مخيم االعتصام

 اللجنة التحضيرية

 لالعتصام الحقوقي العام

م0202أغسطس  00  

 

 
 
 
 

عدنتصاعد االحتجاجات المطالبة بتوفير الخدمات ب  

اح اليوم شهدت مدينة كريتر صب  مطالبين بتوفير الخدمات تواصلت االحتجاجات الغاضبة المطالبة في مدينة عدن ،

 األربعاء احتجاجات غاضبة وقطع لطرقات رئيسية.

دام اإلطارات وأعاقوا حركة المرور ، احتجاجا على انعوقام المحتجون بقطع الطريق الرئيسي في كريتر ، وأحرقوا 

 المياه الصالحة للشرب ، واالنقطاعات المتكررة للكهرباء.

شرعية وهدد المحتجون باستمرار التصعيد حتى توفير هذه الخدمات التي فاقمت من معاناتهم، محملين اإلنتقالي وال

 المسؤولية الكاملة جراء انعدام الخدمات.

بون باندالع ثورة خدمات ضد اإلنتقالي والشرعية خالل األيام القادمة.وتوقع مراق  

 

 



 
              

 

 5صفحه 

 دون الىمفاوضي اإلنتقالي يعو
 الرياض ولملس يؤدي القسم

 افادت مصادر مطلعة بوصول محافظ العاصمة عدن المعين أحمد

 حامد لملس إلى الرياض بالتزامن مع عودة وفد المجلس .

واوضحت المصادر بانه من المتوقع ان يؤدي المحافظ لملس 

ك .امام الرئيس هادي ليباشر عمله كمحافظ بعد ذل القسم اليوم  

الى ذلك عاد وفد المجلس االنتقالي الى العاصمة الرياض 

 ليستأنف مشاورات تشكيل حكومة المناصفة.

يات ورغم توقيع االتفاق التكميلي قبل اجازة العيد اال ان مليش

 االخوان مستمرة بحشد قواتها باتجاه شقرة .

 شيات تعزيزات جديدة البين قادمة منويوم امس دفعت الملي

التي  مارب وشنت قصفا عنيفا استهدف مواقع القوات الجنوبية

 ردت على مصادر تلك النيران .

 

 
 
 
 
 
 
 
 

معارك طاحنة في ابين وسقوط 
 قتلى وجرحى بالعشرات .. بوادر

 فشل اتفاق الرياض

اليوم الثالثاء، بين القوات تواصلت المواجهات العنيفة، 

قالي الحكومية التابعة للرئيس هادي وقوات تابعة للمجلس االنت

عن  الجنوبي ، في محافظة أبين، بعد نحو أسبوعين من اإلعالن

نفيذ اتفاق توافق الحكومة واالنتقالي الجنوبي على آلية لتسريع ت

 الرياض الموقع بين الطرفين.

بين إن مواجهات اندلعت بين وقالت مصادر محلية بمحافظة ا

في  وحدات من الجيش الوطني وأخرى تابعة لالنتقالي الجنوبي

جبهة الطرية ووادي سال شرقي مدينة ُزنجبار مركز محافظة 

 أبين.

سطة وأضاف أن المواجهات الدائرة بين الجانبين باألسلحة المتو

كثف رافقها قصف باألسلحة الثقيلة وعمدت المدفعية لقصف م

ال الجانبين أسفر عن سقوط عدد من الجرحى من طرفي القتمن 

 اثر قصف مدفعي متبادل بينهما.

 04وتهدد المواجهات بتعثر اآللية السعودية المعلنة في 

ع بين يوليو/تموز الماضي لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموق

نوفمبر/تشرين الثاني  5الحكومة واالنتقالي الجنوبي في 

 الماضي.

 

مليون 02محافظ شبوة اإلخواني يخصص 
 إلقامة تظاهرة في عتق األثنين المقبل

مليون ريال إلقامة مظاهرة، االثنين المقبل، في مدينة  72خصص محافظ شبوة اإلخواني، المدعو محمد بن عديو، 

 عتق، ضد اتفاق الرياض.

ة وتركية.كشف مصدر مطلع عن توجيهات بن عديو بتشكيل لجنة تحضيرية لإلعداد للتظاهرة، استجابة لمطالب قطري  

مليون ريال من إيرادات شبوة النفطية  72وأوضح المصدر أن بن عديو وافق على اقتراح للجنة التحضيرية باعتماد 

 لتغطية نفقات ومصاريف المشاركين في المظاهرة.

رة الرافضة وكلف بن عديو مدراء المديريات والمكاتب التنفيدية وقادة المعسكرات بإلزام موظفيهم بالمشاركة في التظاه

تفاق الرياض.ال  

ال حالة وتنفق مليشيا اإلخوان اإلرهابية، موارد محافظة شبوة النفطية على أجندتها الموالية لقطر وتركيا، وسط إهم

 االنهيار في المرافق والخدمات بالمحافظة.

اء على ويخشى تيار اإلخوان في حكومة الشرعية الموالي لقطر، من تداعيات اتفاق الرياض على توحيد الجهود للقض

 مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

لنار بين وينص اتفاق الرياض على حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، كما تنص آلية تسريع االتفاق على وقف ا

 الطرفين والفصل بين القوات تحت إشراف المملكة العربية السعودية.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هادي برفض توجيهات سعودية للرئيس 
 مبادرة غريفيث

دي لرفض كشف مصدر دبلوماسي يمني بالعاصمة السعودية الرياض عن توجيهات سعودية للرئيس عبدربه منصور ها

يمنية.مارتن غريفيث للحكومة الالمبادرة األممية التي حلها مبعوث األمين العام لألمم المتحدة في اليمن البريطاني   

يث ممثل وبين المصدر بأن التوجيهات الصادرة من قبل السلطات السعودية للحكومة الشرعية بالرد على مباردة غريف

 األمين العام لألمم المتحدة لدى اليمن بالرفض تحت مبرر أنها تنتقص من سيادة الحكومة اليمنية.

ادي نسخة معدلة من المبادرة األممية لحل األزمة في اليمن مطلع يوليو وكان غريفيث قد سلم حكومة الرئيس ه

 الماضي.

 وتتضمن مسودة المبادرة األممية في أبرز بنودها، وقفا شامال إلطالق النار، والشروع في استئناف المشاورات

سنوات 6السياسية في أقرب وقت لوضع نهاية للحرب المستمرة منذ نحو   

مة هادي ي إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم االثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض إلقناع حكووتوجه المبعوث األمم

 بالموافقة على مسودة المبادرة األممية لوقف القتال في اليمن.

و محددة ونقلت وكالة األناضول عن مسؤول أممي قوله إن غريفيث يصل الرياض اليوم االثنين، في زيارة غير معلنة أ

إلجراء مباحثات مع مسؤولين في حكومة هادي. المدة،  

تال في وبحسب المصدر فإن المباحثات تتركز حول إقناع حكومة هادي بالموافقة على مسودة المبادرة األممية لوقف الق

 اليمن.

 

 



 
              

 

 6صفحه 

في  خالفات تعصف بين قوات الشرعية
ية أبين ونجاة قائد في الحماية الرئاس

 من محاولة اغتيال

ال ذكرت مصادر من جبهة القتال من محافظة أبين عن نشوب قت

د اللواء بين مليشيات حزب االصالح في مابينها، حيث تعرض قائ

سند الرهوه الطالق نار ومحاولة اغتيال   االول حماية رئاسية

 بعد خالف دب بين عناصره ومليشيات قادمة من مارب والجوف

 تم استقدامهم لغزو الجنوب مما جعل الموقف يتأزم بالجبهة.

وأكدت نفس المصادر أن سبب الخالف يعود الى مخصصات 

طور الى الموقف يتالمليشيات التي تقوم قيادتهم بنهبها مما جعل 

 اقتتال في مابينهم.

 واشارت المصادر من صفوف المليشيات ان هنالك حالة انهيار

ورته وتخبط تعيشه المليشيات ازاء اتفاق الرياض الذي تم بل

ة التي على ارض الواقع بين المجلس االنتقالي والحكومة الشرعي

 رعته المملكة العربية السعودية.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ها اساليب تعذيب وحشية تمارس
لين ميلشيات اإلخوان بحق المعتق

 في سجونها بشبوة

أن  بصفوف مليشيات حزب االصالح بمحافظة شبوةذكر مجند 

المختطفين من ابناء الضالع وردفان يواجهون أقسى أنواع 

ذه التعذيب واالخفاء القسري بسجن تبة الصعيد الذي تتخ

ها من مليشيات االخوان كسجن سري للزج بالمختطفين ومعارضي

 دابناء شبوة والمحافظات االخرى ، مشيراً ان المدعو لكعب قائ

مايسمى القوات الخاصة واحد ادوات االخوان بالمحافظة هو من 

يشرف على السجون السرية وعمليات االحتطاف واالعتقال 

 القسري لتأجيج المناطقيه بين ابناء الجنوب.

وكانت منظمات حقوقية وانسانيه قد كشفت عن الممارسات 

ية واالعتقاالت التعسفيه التي تمارسها المليشيات االصالح

ن افظة شبوة وبمساندة من العناصر التي تم استقدامها مبمح

محافظتي الجوف ومارب والزج بالمحافظة في اتون صراعات 

قبلية واحتراب مسلح واشغال الرأي العام عن المطالب 

المشروعة البناء المحافظة بمغادرة هذه القوات الغاصبة 

 والمحتلة لشبوة.

 
 

ري السعودية تفشل في إنهاء التوتر العسك
 بأبين ومعارك طاحنة تدور اآلن في جعار

الي أفادت مصادر ميدانية اليوم االثنين بتجدد المعارك بين القوات الحكومية ومقاتلي المجلس االنتق 

جبهات ابين جنوبي اليمن. الجنوبي في  

ريبة وعادت جبهات أبين للواجهة مع اشتعال المعارك في مديرية جعار والطرية والشيخ سالم وصوال إلى المناطق الق

 من منطقتي زنجبار والدرجاج .

ف نيولفتت المصادر إلى أن المعارك مازالت مستمرة منذ مساء أمس وحتى لحظة كتابة هذا الخبر وأن قصف مدفعي ع

 متبادل بين القوات الحكومية ومقاتلي االنتقالي الجنوبي.

عد تمكنها من وبين المصدر بأن القوات الحكومية التابعة للرئيس هادي قامت بالرد بالقذائف المدفعية في جبهة الطرية ب

 إفشال محاولة للتقدم لقوات االنتقالي الجنوبي في وادي حسان شمال شرق مدينة زنجبار.

ة واالنتقالي مصادر ذلك فشال ذريعا للسعودية التي سعت بقوة إلنهاء الخالفات وإيقاف المعارك بين الشرعيواعتبرت ال

يعد تأكيدا واضحا على ذلك الفشل. 0وأن عودة المعارك لالشتعال بعد توقيع الطرفين علي اتفاق الرياض   

 

 
 
 
 
 
 
 

عدن..إصابة امرأة وشاب أثر اشتباكات 
 مسلحة في الشيخ عثمان

الى  في العاصمة عدن التي تشهد انفالت أمني وانتشار المسلحين ادت اشتباكات مسلحة بين بالطجة 

امرأة وشاب في منطقة الممدارة القديم بمديرية الشيخ عثمان . اصابة  

في  وقال مصدر محلي ان اشتباك مسلح بين بالطجة أدى إلى جرح امرأة وشاب يدعى رشيد الشرعبي وكانا يمشيان

الذي شهد تبادل إطالق النار بين مسلحين مدنيين بالطجة الحي  

نها امرأة و أغلقت المحال التجارية وتعطلت أعمال النظافة في المنطقة أثر االشتباك المسلح الذي أدى إلى جرحى من بي

 حالتها خطرة وتسبب بالخوف بين أوساط األهالي وإقالق السكينة العامة

ر اإلنفالت األمني التي تشهده مدينة عدنتأتي هذه الحوادث المتواصلة أث  

 

  

 
 
 

تعزمسلحو اإلصالح يقتلون شاب أمام منزله ب  

م االثنين، قتل مسلحو جهاز األمن السياسي التابع لمليشيا اإلخوان اإلرهابية في محافظة تعز، صباح اليو 

 شابا يدعى باسم الشرعبي.

ي قتل احد سرحان المخالفي قائد جهاز األمن السياسي فوكشفت مصادر محلية ، عن تورط مسلحين يتبعون عبدالو

 الضحية أمام منزله بحارة عمار بن ياسر.

 وأوضحت أن جريمة القتل تعد عملية تصفية النحدار المجني عليه من قرية المدعو غدر الشرعبي.

ي شهدتها اث الدامية التوحذرت المصادر من تصاعد عمليات التصفية العرقية بين أبناء المنطقتين، مشيرة إلى األحد

قتلى. 7تعز عصر أمس األحد، بين القياديين في مليشيا اإلخوان غزوان المخالفي وغدر الشرعبي، وخلفت   

 

 



 
              

 

 7صفحه 

ى القوات الجنوبية ترد بقوة عل

 خروقات الشرعية في أبين

ران ردت القوات الجنوبية، فجر اليوم، بقوة على مصادر ني

ن.في جبهة أبي” مسلميناالخوان ال“مليشيا حزب اإلصالح   

ويأتي ذلك في إطار مساعي حزب اإلصالح إلفشال اتفاق 

نية.الرياض بين المجلس االنتقالي الجنوبي والحكومة اليم  

ي وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الجنوبية ف

ية صعدت مليشيات االخوان اإلرهابمحور أبين محمد النقيب، 

 ق النار بجبهة أبين مستخدمةمن خرقها التفاق وقف إطال

 مختلف األسلحة، ما تحتم على قواتنا

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ظة ميلشيات تنظيم اإلخوان تقتحم عرسا ألبناء محاف

 شبوة..وتقتاد شابين الى جهة مجهولة

بوة ، اقتحمت مليشيات تنظيم اإلخوان عرساً ألبناء محافظة ش

 في انتهاك صريح وبدون أي مسوغ قانوني.

ما ادى  الميليشيات شابين من العرس وبشكل مهين، واختطفت

الى تحول العرس الى حزن بسبب ما قامت ميليشيات 

 االصالح.

عد وادان ابناء شبوة هذه التصرفات ووصفوها بالهمجية، وت

  دهذه التصرفات الميليشياوية مخالفة للعادات والتقالي

 الشبوانية .

بة الشبوانية وقالت المصادر انه منذ مغادرة قوات النخ

وسيطرة ميليشيات وعصابات تابعة لحكومة الشرعية 

ل واالصالح انتشرت جرائم الخطف واالخفاء القسري والقت

 وغيرها.

المستور إتفاق الرياض أضر بالقضية الجنوبية..قيادي جنوبي يكشف  

دالكريم سالم القوى المدنية الجنوبية/عب في اطار السخط الجنوبي على اتفاق الرياض ومن يرعاه والموقعين عليه قال رئيس تجمع

 السعدي ، أن اتفاق الرياض التي ترعاه السعودية للتهدئة في الجنوب لم يقدم شيئاً للجنوب وأهله حتى اآلن.

اتفاق الرياض )رياض( اليمن على ُخطى )طائف( لبنان !! مايسمى ب” الفيسبوك”في صفحته بـ وأوضح السعدي في منشور نشره 

ن جنوبيين في شيئا للجنوب وأهله وال للقضية الجنوبية فهو االتفاق الذي لم يظهر فيه أي طرف شمالي بل تم بين طرفيلم يقدم 

 صورة أكدت حقيقة وجود صراع جنوبي جنوبي !!

ياض الر واتهم ، السعدي ، أن السعودية تبيع الوهم للجنوبيين بأن قضيتهم وضعت على المسار الدولي ، مشيرا إلى أن اتفاق

جنوب من أظهر الجنوب ممزقا متفرقا متصارعا والدليل الحضور المتعدد للكيانات الجنوبية والدليل اآلخر صراع تقاسم حصة ال

 حقائب الوزارة الذي مازال مستمرا حتى اللحظة وهو ما يؤخر إعالن هذه الصفقة حتى اللحظة !!

وجبه د الضرر ولم يخدم سوى مكون االنتقالي الذي التحق بموأوضح السعدي أن اتفاق الرياض اّضر بالقضية الجنوبية أش

احة بالخارطة السياسية اليمنية وبذلك المكسب ضمن الطرف اإلقليمي المحرك والصانع لهذا المكون وجود ممثال له على الس

 اليمنية يتبنى مصالحه وأطماعه في اليمن جنوبا وشماال !!

ات ي الموالي لإلمارات ، قائال أن اتفاق الرياض انتج وكيال وحامال لمصالح اإلماروهاجم السعدي ، المجلس االنتقالي الجنوب

ية لها في اليمن والسعودية في اليمن ، وأن هذا االتفاق المشبوه قد فتح الباب على مصراعيه لبقية دول اإلقليم لفتح فروع سياس

 القادم الذي يُراد له أن يكون نسخة لبنانية جديدة !!!

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

الء هم عمار عفاش يباشر بتصفية قيادات الشرعية في المحافظة وهؤ

 أول ضحاياه تعرف عليهم.. ؟

اطها في أفادت مصادر استخباراتية بأن خلية االغتياالت التابعة لوكيل األمن القومي األسبق العميد عمار عفاش بدأت نش قال

 محافظة تعز في محاولة منها لخلط األوراق .

ري بأن محاوالت االغتيال عادت للواجهة غرب محافظة تعز بهدف خلط األوراق وإزاحة البعض من المشهد العسك وبينت المصادر

 والسياسي للمحافظة.

خطيرة. في السياق نجا مسؤول في الشرعية بمحافظة تعز اليوم من محاولة اغتيال في حين أصيب نجله وأحد مرافقيه بجروح  

بل حبشي هولين نصبوا كمينا لمدير مكت الضرائب في تعز محمد عثمان السبئ في مديرية جوقالت مصادر محلية إن مسلحين مج

 غرب المحافظة

 وأكدت المصادر بأن السبئي نجا من الكمين فيما أصيب نجله ومرافقه بجروح خطيرة.

ي يد محمد سالم الخوالني فساعة من محاولة اغتيال فاشلة قائد الشرطة العسكرية بتعز العم 42تأتي هذه الحادثة بعد أقل من 

 مفرق جبل حبشي غرب تعز من قب مسلحين مجهولين واسفرت عن إصابة ثالثة من مرافقي الخوالني.

حافظة محذرا واتهم مصدر محلي بمحافظة تعز تحفظ عن ذكر اسمه خلية تابعة للعميد عمار عفاش بتنفيذ عمليات االغتيال في الم

ظة.حيطة والحذر من تلك الخاليا التي نشرها عمار صالح في مناطق متفرقة من المحافقيادات الشرعية في تعز من توخي ال  

صفيتها وقال المصدر بأنه تحصل على معلومات استخباراتية هامة بأن قائمة بأسماء قيادات للشرعية في محافظة تعز مطلوب ت

تخبارات همة التنفيذ لشقيقه عمار عفاش ذراع االسمن قبل قائد قوات ما يسمى حراس الجمهورية العميد طارق صالح وأنه أوكل م

 اإلماراتية في اليمن.

  

 



 
              

 

 8صفحه 

عاما وأباه  00وقامت السلطات المحلية بوضع الصبي البالغ من العمر 

هم وأخويه رهن االعتقال الطوعي لمدة أسبوعين، بعد االعتداء لحمايت

 من المزيد من األعمال االنتقامية.

 عرضة لالعتداء

 ى، قالت أم صبي في الثامنة من العمر لمنظمة العفووفي حالة أخر

 الدولية إن ابنها اغتُصب في واقعتين منفصلتين على األقل،

، من جانب ابن 0203فيما بين يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين األول 

، وصديق له في أحد المساجد المحلية. ”اإلصالح“أحد أئمة جماعة 

ن نه صار باكيا في العديد موأوضحت أن سلوك ابنها بدأ يتغير، وأ

 االحيان.

 أخبرني ابني أن ]ابن اإلمام[ حبسه في حمام المسجد وكممه بيده“

خل وبعد أن انتهى منه أد… حتى كاد يخنقه ثم بدأ يجرده من مالبسه

”.شخصا آخر ليفعل فعلته مع ابني  

، فإن وطبقا للتقارير الطبية التي اطلعت عليها منظمة العفو الدولية

قدرته  ذي السنوات الثمانية يعاني منذ تلك الواقعة من خلل في الصبي

داء على الحركة، ومن عدم التركيز، ومن ارتجاج نتيجة لضربه واالعت

 عليه بصورة متكررة.

وقالت أمه لمنظمة العفو الدولية إنه كان فيما سبق متفوقا في 

كتابة. أو ال الدراسة، لكنه بعد االعتداء لم يعد قادرا على اإلمساك بالقلم

ن وأوضحت أنه يعاني اآلن من اضطراب في النوم، وتعتريه نوبات م

 البكاء الصراخ ال يستطيع السيطرة عليها.

 08كما تحدثت منظمة العفو الدولية إلى والد فتى، يبلغ من العمر 

ه.عاما، يقول إنه اغتُصب من جانب نفس الرجلين في المسجد نفس  

هذه االنتهاكات المروعة توضح كيف إن “ومضت هبة مرايف قائلة: 

راع أن األطفال يتحولون بصورة مطردة إلى فئة مستضعفة خالل الص

المسلح، عندما تنهار المؤسسات وآليات الحماية، األمر الذي يؤدي 

ؤدي غالبا إلى خلق فراغ يستشري فيه االنتهاك واالستغالل. ومما ي

أي  ليمن. ولذلك فإنإلى تفاقم هذا الوضع غياب سيادة القانون في ا

رة إبطاء في تقديم مرتكبي هذه االعتداءات إلى العدالة يعني المخاط

”.باستهداف المزيد من االطفال  

دعم ويجب على السلطات اليمنية أن تقدم الدعم والرعاية الطبية وال“

م النفسي االجتماعي بصورة عاجلة إلى الضحايا وأسرهم، وذلك بدع

”.لعاملة في اليمنمن المنظمات اإلنسانية ا  

وكما يحدث في مواقف الصراع األخرى، يظل اإلبالغ عن العنف 

االته، الجنسي أقل مما ينبغي في اليمن بسبب صعوبة التحقق من ح

 نظرا لحساسية هذا الموضوع، كما ال توجد أرقام حديثة متاحة علنا

كان عن العنف الجنسي ضد األطفال. إال أن صندوق األمم المتحدة للس

ألف امرأة معرضة لخطر العنف الجنسي، بما في ذلك  62فيد بأن ي

اع االغتصاب. ويعد العنف الجنسي ضد الصبيان والرجال في أوض

ك طبقا الصراع المسلح شائعا، لكنه ال يتم اإلبالغ عنه كما ينبغي، وذل

 لألمم المتحدة.

 الدعوة إلى المحاسبة

وات مؤسساته، بعد سنفي األشهر األخيرة عاد نظام القضاء اليمني و

الل من التوقف، إلى العمل في األجزاء الجنوبية من اليمن، وذلك من خ

 النظر في عدد متواضع من القضايا.

عاما، لم يتم القبض على  00ووفقاً ألسرة الطفل البالغ من العمر 

رة رجال الميليشيات بسبب االعتداء الذي وقع الحقاً، واضطرت األس

دى رج مدينة تعز بسبب الخوف من االنتقام، مما أإلى االنتقال إلى خا

يما إلى إغالق أعمالها التجارية. وبالمثل، لم يُقبض على أي شخص ف

عاماً، ومازال الجاني المفترض 06يتعلق بحالة الطفل البالغ من العمر 

ه بهما حراً طليقا. وفي نفس الوقت، يُحتجز المشتب –من المليشيا  –

تبقيتين.مة المحاكمة فيما يتعلق بالقضيتين المالمدنيين حالياً على ذ  

 يجب أن تكون هناك تحقيقات عاجلة“واختتمت هبة مرايف قائلة: 

دلة ووافية ومستقلة ومحايدة في كل هذه القضايا. ومن تثبت عليه أ

وبة كافية يُعتَد بها، يجب أن يحكم محاكمة عادلة دون االلتجاء إلى عق

.”ت القاسية أو الالإنسانية أو المهينةاإلعدام أو غيرها من العقوبا  

بة جدير بالذكر أن القانون اليمني ينص على امكانية استخدام عقو

و اإلعدام في حالة جرائم العنف الجنسي. ومن المعروف أن منظمة العف

 الدولية تعارض فرض عقوبة اإلعدام في كافة أنواع القضايا بال

 استثناء.

ليها التي صادق اليمن ع” حقوق الطفل اتفاقية“تجدر اإلشارة إلى أن 

اية تلزم الدول األطراف باتخاذ جميع التدابير المالئمة لحم 0440عام 

اءة من كافة أشكال العنف البدني أو العقلي بما في ذلك اإلس“الطفل 

”.الجنسية  

 

في  العفو الدولية تفضح قوات الشرعية وحزب اإلصالح
تهمتعز ..إغتصابات ألطفال في مناطق سيطر  

عز اليمنية. أوضح بحٌث أجرته منظمة العفو الدولية أن أطفاال صغارا بعضهم حتى في عمر الثامنة تعرضوا لالغتصاب في مدينة ت 

ربية والمشتبه في قيامهم باالغتصاب، الذين يشملون أعضاء في المليشيات المدعومة من التحالف الذي تقوده المملكة الع

ساءلة.السعودية، لم يقدموا بعد للم  

مدى  و أخبرت أسر أربعة من الصبية منظمة العفو الدولية أن أبناءها تعرضوا لالعتداء الجنسي في سلسلة من الحوادث على

موالية األشهر الثمانية الماضية. وفي حالتين من هذه الحاالت، زعمت أسرتان أن المسؤولين عن االغتصاب أفراد المليشيات ال

من جانب التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية المدعومة” اإلصالح“لجماعة   

التي أدلى  إن الشهادات األليمة“وقالت هبه مرايف، مديرة المكتب اإلقليمي للشرق األوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: 

ستغالل ل األطفال عرضة لالبها هؤالء الصغار الذين تعرضوا لالغتصاب، وشهادات أسرهم تكشف كيف أن الصراع المستمر يجع

هة الجنسي في مدينة تعاني من ضعف أمني ومؤسسي؛ حيث يجد هؤالء الضحايا وأسرهم أنفسهم وحدهم بال حماية في مواج

”.محنة االنتهاك الجنسي المروعة وعواقبه  

جرائم، يتم التسامح مع هذه الفيجب على السلطات اليمنية إجراء تحقيقات شاملة في هذه المزاعم، من أجل اإلشارة إلى أنه لن “

ت المحلية ولحماية أسر األطفال من االنتقام. فيجب تقديم المشتبه فيهم، بما في ذلك أعضاء القوات المتحاربة وزعماء المجتمعا

جرائم ّدان من الثقات، إلى القضاء ليحاكموا محاكمة عادلة. فاالغتصاب واالعتداء الجنسي المرتكبين في سياق الصراع المسلح يع

”.الحرب، وقد يكون القادة الذين ال يضعون حدًّا لهذه األفعال الشنيعة هم أنفسهم مسؤولون عن جرائم حرب  

لى رابع. وقد وثقت منظمة العفو الدولية أربع حاالت من العنف الجنسي، وهي اغتصاب ثالثة أطفال، ومحاولة االعتداء الجنسي ع

اب، وهو ظمة إلى وجود عالمات على التهتك الشرجي في حالتين ممن تعرضوا لالغتصوأشار تقريران طبيان اطلعت عليهما المن

 ما يتفق مع شهاداتهم.

 وهكذا، فقد أدى نمط من اإلفالت من العقاب واالنتقام إلى تثبيط األسر حتى اآلن عن اإلبالغ عن هذه الحوادث، ال سيما وأن

 ً بينما يُحتجز و”. اإلصالح“مع السلطات المحلية التي يسيطر عليها جماعة  التقارير تشير إلى أن المشتبه بهم متوائمون سياسيا

شيات المشتبه حالياً مدنيان مشتبه بهما في انتظار المحاكمة على ذمة قضيتين من الحاالت األربع، لم يتم القبض على أفراد الميلي

يح، ولكنها لم تتلق رًدا. لعام في اليمن طلبًا للتعليق والتوضفيهم في القضيتين المتبقيتين. وكتبت منظمة العفو الدولية إلى النائب ا

وم بالنظر في وفي األشهر األخيرة، تم إعادة تفعيل النظام والمؤسسات القضائية اليمنية في األجزاء الجنوبية من البالد، حيث تق

 عدد متواضع من الحاالت.

ة الحوادث. ووفقاً للعائالت والوثائق التي اطلعت عليها منظم واجهت األسر مجموعة متنوعة من العوائق عند اإلبالغ عن هذه

الت االغتصاب العفو الدولية، فقد تم اإلبالغ عن جميع الحاالت األربع مباشرة إلى إدارة البحث الجنائي في تعز. وفيما يتعلق بحا

قارير طبية، ز لفحص الضحايا وإصدار تالثالث، على الرغم من أن إدارة البحث الجنائي وجهت أحد المستشفيات الرئيسية في تع

حية. وعالوة تقاعس المستشفى عن تنفيذ تلك األوامر فيما يتعلق بإحدى الحاالت، على الرغم من الطلبات المتكررة من والدة الض

 على ذلك، طلب المستشفى مبلغاً من المال إلعداد التقرير، الذي لم تقدر األسرة على تحمل دفعه.

ض األسر عن ي وثقتها منظمة العفو الدولية ال يبدو أنها الحوادث الوحيدة؛ فقد أبلغ بعض النشطاء المحليين وبعوهذه الحاالت الت

ر، من جانب حالتين أخرتين على األقل ألسر تخشى أن تتكلم عما جرى خوفا من انتقام المليشيات المحلية المدعومة، إلى حد كبي

غيير محل ية السعودية في اليمن. واضطرت أسرتان من األسر األربعة المتضررة إلى تأعضاء التحالف الذي تقوده المملكة العرب

 سكنها خوفا من انتقام المليشيات.

 غياب المحاسبة

والية زعمت العائالت أن المسؤولين كانوا من أفراد المليشيات الم –اغتصاب ومحاولة اعتداء  –في حالتين من الحاالت األربع 

”.اإلصالح“لجماعة   

اغتصبه، في أواخر ديسمبر/كانون األول ” اإلصالح“عاما إن أحد رجال المليشيات الموالية لجماعة  06ال فتى يبلغ من العمر ق

في مدينة تعز، حيث قال لمنظمة العفو الدولية:” اإلصالح“، في المنطقة التي تسيطر عليها جماعة 0203  

م قال لي أريد أن ث… ني ويدفعني نحو الحائط في محاولة إلفقادي الوعيوبدأ يضربني بكعب البندقية، ويركل… هددني ببندقيته“

قي وطرحني ثم قبض على عن… أغتصبك. وعندئذ بدأت أبكي.. ورجوته أن يعتبرني كابنه. فاشتاط غضبا وبدأ يضربني أكثر

”.أرضا، فبدأت اصرخ، فضربني بالبندقية على عنقي ثم اغتصبني  

ي عاد فيه ابنها إلى المنزل بعد الحادث قائلة:ووصفت أم هذا الفتى المساء الذ  

بما  عندما وصل في ذلك المساء، اتجه مباشرة إلى دورة المياه، وعندما خرج بعد ذلك سألته ماذا به، لكنه لم يرد أن يخبرني“

”.حدث. ثم بدأ يبكي فبدأت أنا أيضا في البكاء  

ئة للغاية من كان في حالة نفسية سي… يقدر على األكل أو الشرب أو النومظللنا نجلس جنبا إلى جنب لمدة ثالثة أيام، وكالنا ال “

جلوس بعد الخوف، وبدت بشرته شاحبة ومتعبة. وكان ال يفعل شيئا سوى الجلوس والتحديق في الفراغ. وظل غير قادر على ال

”.ذلك أو الذهاب لدورة المياه لثالثة أيام  

بتكليف  البحث الجنائي في تعز التي أصدرت أمرا، اطلعت عليه منظمة العفو الدولية، وقد قدمت األم بالغا باالغتصاب إلى إدارة

ذلك. ، قد رفض”اإلصالح“أحد األطباء الشرعيين بإعداد تقرير. إال أن الطبيب، الذي يعمل بمستشفى تسيطر عليه جماعة   

إنها ستدفع  كن قادرة على تحمل التكلفة مقدما؛ فقالتثم طلب المستشفى من األم مبلغا من المال مقابل إصدار التقرير، لكنها لم ت

 عند استالمها التقرير، لكن التقرير لم يكتمل أبدا.

””ه؟أال تخاف الل“قال لي الطبيب إن ابنك ليس به شيء، وإنه لن يكتب تقريرا. وفي تلك اللحظة بدأت أصرخ في وجهه “  

من العمر  لجماعة اإلصالح االعتداء جنسيا على صبي في الثانية عشرة وطبقا لشهادة أخرى، فقد حاول أحد المتشددين الموالين

في تعز، لكن الصبي أفلت منه. 0203في يوليو/تموز   

ل الميليشيا لقد تعرض للخداع لتسليم طرد إلى منزل أحد الجيران، من قبل رج“وقال أحد أقرباء ذلك الصبي لمنظمة العفو الدولية 

”.ليهالذي تتبعه بعد ذلك واعتدى ع  

تخدم وبدأ يهدده ويخبره أنه لو صاح أو صرخ فسيس… أخذه إلى غرفة نومه وألقاه على السرير وألقى بندقيته إلى جانبه“

الصبي والتقط  وفي تلك اللحظة فزع… ثم ذهب ]رجل المليشيا[ ليغلق باب غرفة النوم وبدأ يخلع ثيابه… بندقيته المعدة لإلطالق

”.ثم فر هاربا… جل دفاعا عن نفسهالسالح وأطلق النار على الر  

العتداء وقد توفي المعتدي جراء ذلك، وأبلغت األسرة السلطات المحلية بالحادث، إال أنها لم تحظ بالحماية. فتعرضت األسرة ل

ابات ها بإصعليها في منزلها بعد يومين على أيدي رجال المليشيات الذين ينتمون لنفس جماعة المعتدي، وأصيب ثالثة من أفراد

 تطلبت التدخل الجراحي، بينما قتل شخص آخر في هذه الصدامات.
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وان في جريمة ليست األولى .. مليشيات االخ

 تعذب مواطن شبواني حتى الموت

ة بأنها قالت مصادر طبية في مستشفى عزآن العام بمديرية ميفع

 استلمت المواطن يسلم علي بن عبدالمانع جثة هامدة من قبل

.وات اللواء الثاني مشاة جبلي التابع لحزب االصالحافراد ق  

دينة يذكر أن المواطن يسلم علي بن عبدالمانع تم اختطافه في م

ابعة جول الريدة مديرية ميفعة من قبل أحد األطقم العسكرية الت

واقع لحزب االصالح اللواء الثاني مشاة جبلي الذي يتمركز في م

 مناطق عدة بمديرية ميفعة

 ادر موثوقة بحسب ما نشر عنها موقع شبوة برسوذكرت مص

ب من ان المواطن يسلم ابن عبدالمانع تعرض ألبشع انواع التعذي

رة .قبل ميلشيا حزب االصالح اللواء الثاني جبلي داخل كنتي  

ن وذكرت المصادر بان المتوفي جراء التعذيب مر عليه اكثر م

 يوم بمعسكر الخرامة عزان.

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 ت من المجندين الجنوبيين الىعودة المئا

عدن بعد عامين من المعاناة في جبهات 

 جيزان الحدودية

بعد استغالل السعودية لهم وعامين من المعاناة وحرمانهم من 

جندي جنوبي تبع  622رواتبهم لفي جبهات جيزان عاد قرابة 

 القوات الخاصة الى العاصمة عدن

ع ن كانوا يقاتلون مأن المئات من المجندين الذي  وقالت مصادر

مملكة القوات السعودية ضد الحوثيين في الحدود بين اليمن وال

 تم ترحيلهم من الحدود وإعادتهم إلى عدن.

واء وأضافت المعلومات إن سبب ترحيل المجندين التابعين لل

 القوات الخاصة هو احتجاجاتهم ضد التحالف وحكومة الرئيس

.هادي بسبب انقطاع رواتبهم لعدة أشهر  

 الالفت أن ترحيل السعودية للمقاتلين الجنوبيين اللذين

 استخدمتهم لقتال الحوثيين ودفعتهم بهم للخطوط األمامية

للجبهات الحدودية تم دون أن يتم صرف أي مستحقات مالية 

لهم، واألكثر من ذلك، حسب المصادر، أن المجندين تم منعهم 

ية كافة من أخذ سالحهم معهم حيث صادرت القوات السعود

 األسلحة اليدوية التي ُصرفت لهم للقتال دفاعاً عن المناطق

 السعودية الجنوبية.

 

 خمسمائة حالة اعتقال في شبوة شملت األطفال والشباب

 وكبار السن خالل أشهر

عملية اعتقال واحتجاز تمت خالل العشرة أشهر الماضية، طالت الشباب  522قال كاتب سياسي شبواني أن أكثر من 

ألطفال وحتى كبار السن، إعالميين وصحفيين وشعّار وكتّاب وطالب وأساتذة وعابري سبيل ومسافرين..!وا  

جاء فيه:” محمد حبتور“جاء ذلك اإلحصاء لإلعتقاالت في موضوع للكاتب   

 #شبوة

تقالهم الع العشرات من أبناء شبوة ال يزالون معتقلين في سجون االخوان، بال تهمة وال حكم قضائي وال أمر نيابي

 واحتجازهم..!

 إن كنت معارض لسلطة األخوان في شبوة، فأنت هدف مشروع للمالحقة واالحتجاز..!

، عملية اعتقال واحتجاز تمت خالل العشرة أشهر الماضية، طالت الشباب واألطفال وحتى كبار السن 522أكثر من 

سافرين..!إعالميين وصحفيين وشعّار وكتّاب وطالب وأساتذة وعابري سبيل وم  

ألغلبية حيث يتم االفراج عن ا  كل هؤالء طالتهم يد البطش واإلرهاب األخونجية، إال أنهم ال يمكثون طويالً في السجون،

اب بعد أيّام أو أسابيع من اعتقالهم، وهو دليل على عبثية هكذا ممارسات وعدم قانونيتها، وليس لها أي هدف إال إره

 المعارضين وتكميم أفواههم..!

، حيث جنود النخبة الشبوانية هم من يتعرض ألشد األذى وأحقر المعامالت، إن وقعوا في قبضة هذه القوات اإلرهابية

 تتم مطاردتهم وأستهدافهم أينما كانوا وكيفما كانوا..!

ندي بندر يال الجفي الحوطة، مديرية ميفعة، تم اغتيال الجندي في النخبة الشبوانية مشتاق بن نصيب، وقبل ذلك تم اغت

ن داخل هاني جوهر في نفس المنطقة، ومنذ قرابة الشهر تم اعتقال الجندي في النخبة الشبوانية عماد بن عبدالحق م

شفى، وال مختبرات مستشفى عتق وهو يجري فحوصات طبية أثر اصابته بحمى شديدة تم على اثرها اسعافه للمست

نه جندي في النخبة الشبوانية..!يزال حتى اليوم في المعتقل، وال تهمة تجاهه إال أ  

 والحوادث كثيرة التي تؤكد استهداف جنود النخبة ومالحقتهم..!

اوزات ال يمكن ألبناء شبوة أن يؤيدوا هكذا ُسلطة قمعية، وهي ال محالة إلى زوال، وقد كشفت كل هذه االنتهاكات والتج

م مع من يعارضهم..!حقيقة هؤالء، وبيَّنت للجميع مدى تقبلهم لألخر وطريقة تعامله  

 اطلقوا سراح المعتقلين، وكفاكم عربدة وتخبط باسم الدولة..!

 #عماد_سالم_عبدالحق

محمد حبتور ✍  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 شركة النفط بعدن ترفع رسميا أسعار الوقود

 كشفت مصادر مطلعة شركة النفط بالعاصمة عدن أقرت زيادة جديدة في سعر مادة البترول.

غييرا طرأ في سعر مادة البترول.وقالت المصادر أن ت  

ريال. 6622لتر بـ 02وأضافت المصادر بان محطات الوقود بدأت، اليوم السبت، ببيع صفيحة البترول سعة   

ريال. 5722وكان السعر السابق لصفيحة البترول   

مة مايعني ان األز وشهدت العاصمة عدن أزمة خانقة في المشتقات النفطية خالل األيام الماضية قبل اقرار الزيادة

 مفتعلة الرغام المواطن على القبول بالزيادة
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 غريفث يدعو لتحقيق عاجل في ضربة
فالتحالف التي استهدفت مدنيين بالجو  

دعا المبعوث األممي إلى اليمن مارتن غريفث، الجمعة، إلى 

تي إجراء تحقيق عاجل في الضربة الجوية للتحالف العربي ال

في محافظة الجوف. الخميس استهدفت مدنيين أمس  

 وأمس الخميس، استهدف طيران التحالف بغارة جوية مدنيين

 شمالي محافظة الجوف، أسفرت عن مقتل” حراض“منطقة  في

آخرون. 5مدنيين وإصابة  4  

هناك حاجة عاجلة “وقال غريفث في تغريدات على تويتر: 

ن يو، مؤكداً أن المدن”لتحقيق يتسم بالشفافية بشأن الحادثة

 يستمرون في تحمل العبء األكبر للصراع.

فظة واستنكر المبعوث األممي الضربة الجوية للتحالف في محا

مدنياً بين قتيل وجريح  09الجوف والتي أسفرت عن سقوط 

 بينهم أطفال.

أن ونبّه غريفث كافة األطراف المنخرطة في الصراع باليمن ب

نشآت مدنيين والمالقانون الدولي يفرض عليهم التزاما بحماية ال

 المدنية.

ية وأكد أن عمل البعثة األممية ال يزال مستمراً مع األطراف اليمن

 للوصول إلى اتفاق حول وقف إطالق للنار يشمل جميع أنحاء

 اليمن.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

في  أبين..قوات الشرعية تحرق مدرعة لإلنتقالي
 الطرية

ة الشرعيفي ظل استمرارها لخرق اتفاق الرياض احرقت قوات 

 مدرعة تابعة لقوات االنتقالي الجنوبي في منطقة الطرية.

قة وقال مصدر في المقاومة ان المدرعة كانت في طريقها بالمنط

 وسط تمشيط مكثف لقوات الشرعية عليها مماادى احراقها.

ية ويعد ذلك خرقا وتحديا التفاق الرياض التي ترعاه السعود

شال لة في حزب االصالح الفحيث تسعى الشرعية وادواتها الممث

 االتفاق نهائيا

 
 

 
 
 

 

 استهداف الشرعية لـ نفط شبوة .. بين النهب
 والتالعب

ة على الرغم من الثروة النفطية التي تتمتّع بها #شبوة، فإّن هذه المقدرات أصبحت عرضةً للنهب من قِبل حكوم

حافظة.الشرعية التي عملت في الوقت نفسه على صناعة أزمة نفطية في الم  

رياالت  925وفي هذا اإلطار، شكا مواطنون من تالعب محطات الوقود في شبوة في أسعار الديزل، بعد زيادته إلى 

ريال للدبة(. 022)ثمانية آالف و  

مشتقاته  وتصدر المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا اإلخوان اإلرهابية، كميات كبيرة من النفط، في ظل ارتفاع أسعار

المحافظات.عن غيرها من   

على التالعب النفطي في شبوة يندرج في إطار عمل هذه الحكومة المخترقة من حزب اإلصالح ” الشرعية“إقدام 

 اإلخواني اإلرهابي على صناعة األعباء الحياتية أمام الجنوبيين.

ائدات فطية من عففي خطوة برهنت على تجريف مليشيا اإلخوان اإلرهابية التابعة لحكومة الشرعية، المحافظات الن

بيعه، كشف خطاب موجه من محافظة شبوة إلى سلطات حضرموت، عن اعتماد شبوة على المحروقات المقدمة 

 كمساعدات إغاثية في تشغيل محطة الكهرباء.

طلبت  – القابعة على خزان نفطي تمول من خالله عدوان مليشياتها اإلرهابية على أبين –السلطة اإلخوانية في شبوة 

ألف لتر من  822بمرور سبع ناقالت نفط إلى ميناء نشطون في المهرة، عبر محافظة حضرموت، لتحميل نحو  السماح

 الديزل، والعودة بها إلى محطة الكهرباء.

ية برهنت هذه الخطوة على هيمنة مليشيا اإلخوان اإلرهابية عبر محافظين خاضعين لسيطرتها على الموارد النفط

ن غير رباء تعاني نقص اإلمدادات النفطية واالعتماد على المعونات، بدال من تخصيصها لمدلنهبها، وترك محطات الكه

 نفطية تعاني انهيار منظومة الكهرباء.

ين قيادات األمر ال يقتصر عند حد نهب الثروات النفطية من أرض الجنوب، بل جاء هذا النهب اإلخواني سببًا للتصارع ب

ثروات ضخمة.حكومة الشرعية عماًل على تكوين   

رهابي ففي وقٍت سابق، دخل ناصر نجل الرئيس المؤقت عبد ربه منصور هادي في خالفات حادة مع عناصر تابعة لإل

 علي محسن األحمر بسبب النفط في محافظة شبوة.

ما  هووكان ناصر عبد ربه قد اشترى أسلحةً مقابل أن تُسّدد من قيمة خام محافظة شبوة الخاضعة لسيطرة اإلخوان، و

تلى في رفضه الموالون لألحمر، حيث أصبحت شبوة تابعة لألحمر بعدما قّدم في سبيل السيطرة عليها عديًدا من الق

 قوات مأرب.

تحرك بعد ذلك، أبلغ ناصر والده عبد ربه بأّن محافظ شبوة محمد صالح بن عديو أصبح متمرًدا على توجيهاته وأنّه ي

 وفقًا ألوامر من محسن األحمر.

ن تصاعدت حدة الخالفات بين نجل هادي والتاجر أحمد صالح العيسي من جانب، وعلي محسن األحمر وأتباعه مكما 

 بينهم مدير مكتب الرئيس عبدالله العليمي على خام شبوة.

يطرة األحمر يرى أّن الثروات النفطية في شبوة أصبح هو المسؤول عنها ألنّه هو من يقف خلف معركة اجتياحها والس

د ا، حتى أّن األحمر حذّر ناصر من مغبة االقتراب من خام شبوة، وأّن عليه تسديد أي صفقة أسلحة من أي موارعليه

 أخرى.

كل هذه المعلومات برهنت على أّن حكومة الشرعية تضم تجار حرب ال يشغلهم إال تكوين الثروات الضخمة، 

فط شبوة استنزاف ثروات الجنوب، وفي مقدمتها نويستخدمون في سبيل ذلك نفوذهم السياسي والعسكري عماًل على 

 الذي يتوّجب أن ينعم به ويهنأ الجنوبيون.

 
 

 
 


