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 2صفحه 

دم قيادي جنوبي يطالب السعودية بع
نيينالتدخل في الشئون الداخلية لليم  

، طالب السياسي الجنوبي وعضو مجلس الشورى بحكومة هادي

عودية علي حسين البجيري في تغريدة على حسابه بتويتر،الس

الدوحة بتطبيق أحد بنود قمة المصالحة الخليجية بين الرياض و

تزم نعقدة في مدينة العال السعودية بأن على األخيرة أن تلوالم

يمن بما وقعت عليه في بيان المصالحة بالنسبة لعالقتها بال

 .وتحديداً محافظتي المهرة وسقطرى

ي هو الجميل في بيان مجلس التعاون الخليج“وقال البجيري ان 

انت ، متسائالً إذا ك”عدم التدخل في الشؤون الداخلية في أي بلد

ها في السعودية ستطبق هذا البند على نفسها فيما يخص تدخل

 .اليمن وتحديداً المهرة وسقطرى

ها هل يا ترى ستطبق هذا السعودية على نفس“وقال البجيري 

وترفع جيشها وسالحها من محافظة المهرة وترفع يدها هي 

فية وحليفتها عن جزيرة سقطرى اليمنية أم أن اليمن حديقة خل

ه ، مضيفاً في ختام تغريدت”ام الرياض وأبوظبيلبيوت حك

ارفعوا أياديكم عن اليمن فوراً “ ”. 

لبلد وتنشر السعودية قوات من جيشها في محافظة المهرة شرق ا

ي على الحدود مع سلطنة عمان، وتسيطر على مطار الغيضة الذ

حولته إلى قاعدة عسكرية مغلقة على غرار سيطرة اإلمارات 

ة األمريكية ووحدات من البحرية البريطاني وقوات من المارينز

ة على مطار الريان في مدينة المكال بمحافظة حضرموت المجاور

ع للمهرة والذي حولته أبوظبي إلى قاعدة عسكرية مغلقة وتمن

سنوات 5إعادة تشغيل المطار منذ  . 

اليغريفيث يغادر عدن دون لقاء اإلنتق  

 استغرب الصحفي صالح السقلدي من سرعة مغادرة المبعوث

وبية األممي لليمن مارتن جريفيت عدن،ودون أن يلتقي بقوى جن

ت مع المجلس االنتقالي الجنوبي ، واكتفائه فقط بلقاءا  ومنها

 رئيس الحكومة وبعض المسئولين الرسميين.

ريفت وأضاف السقلدي في سلسلة تغريدات له على تويتر أن ج

ية وباقي القوى الجنوبية، والقض  ستمرا بتجاهل االنتقاليم

ات الجنوبية برمتها، الى درجة أنه لم يسلّــم حتى اللحظة قياد

االنتقالي في الرياض وفي عدن مسودة المشروع االممي 

ترك، دونا للتسوية السياسية الشاملة المعروفة باسم البيان المش

كر.عن باقي القوى التي استلمته بوقت مب  

اق هذا التجاهل بحسب السقلدي يأتي على الرغم من تأكيد اتف

ية، وحتى الرياض على إشراك االنتقالي بالتسوية السياسية النهائ

قوى لو أن هكذا مشاركة تمت في ظل تهميشه االنتقالي وسائر ال

هي قد الجنوبية الفاعلة بالمشاورات التمهيدية التي تتم اليوم ف

تها قبله نتقالي الخيبة والحسرة التي حصديؤدي الى أن يحصد اال

م حين ذهبت 4102قوى جنوبية شاركت بحوار صنعاء عام 

وار الى مؤتمر ح  -كمؤتمر شعب الجنوب -بعض القوى الحراكية

ساسه تم تحديد مخرجاته النهائية مسبقا قبل أن يبدأ الحوار من ا

 ا أليتم وضعها خصيص  وتم تكبيله أي الحوار بشروط جائرة –

ها، طرف جنوبي يشارك بذلك الحوار، وكانت النتيجة كما نعرف

 بحسب السقلدي .

 

المهرة من اإلعمار الى اإلحتالل..ذرائع سعودية 
 للتمكين وبسط النفوذ

الرياض  وابة شرقية لليمن محافظة محتلة بامتياز من قبل السعودية، ولم تكتفيأصبحت محافظة المهرة التي تعد ب

ذي يدور بنشر اآلالف من قواتها والمئات من األسلحة الثقيلة في هذه المحافظة االمنة والبعيدة عن جغرافيا الصراع ال

 صراع وتمكنت عبر عدد منبين صنعاء والتحالف وحكومة هادي، ولكن االطماع السعودية حولت المهرة إلى ساحة 

 .أدواتها ومعظمهم مسئولين في حكومة هادي من خلق ذرائع ومبررات للتدخل العسكري األجنبي في المحافظة

فتحت ذريعة برنامج إعادة االعمار السعودي الذي دشن أعماله في صحاري المهرة التي لم تشهد أي مواجهات 

ي المحافظة ة فيها خالل السنوات باإلضافة إلى ان البنية التحتية فعسكرية مع أي طرف ، ولم تتضرر البنية التحتي

ت كانت متواضعة ، اتخذت الرياض من إعادة االعمار ذريعة ليس إلنشاء مشاريع استثمارية وانما ألنشاء معسكرا

ت من هاومواقع عسكرية لقواتها في مختلف أرجاء المحافظة ، وبتعاون كبير من رئيس حكومة هادي الحالي وبتوجي

اعدة علي محسن األحمر تمكنت السعودية من السيطرة على مطار الغيظة ، واغلقته امام المالحة الجوية وحولته إلى ق

 . عسكرية أمريكية وبريطانية خالل العام المنصرم

ورغم تصاعد األصوات المهرية الرافضة للتحركات العسكرية في المهرة خالل السنوات الماضية، وقفت أدوات 

ير سعودية من القيادات اليمنية الموالية لهادي والمدرج اسمائها ضمن كشوفات اللجنة الخاصة إلى جانب السفال

ناء المهرة السعودي في تنفيذ أجندة ومؤامرات طالت السيادة الوطنية، ومع تصاعد المطالب التحررية من قبل قبائل وأب

ال حويل تسع مدارس حكومية لم يكن لبرنامج إعادة االعمالرافضة للتوغل السعودي ، عمدت الرياض مؤخراً على ت

ماء المدن السعودي أي دور في إنشائها باستثناء قيام الرياض بترميم البعض منها بتغيير أسماء تلك المدارس بأس

لمهرة السعودية وهي خطوة كشفت مدى التوجه السعودي لتغيير هوية المهرة وأكدت بان الرياض تتعامل مع محافظة ا

ة هادي اليمنية كمحافظة سعودية ، كل تلك االستفزازات التي اثارت أبناء المهرة وكل أبناء اليمن تعاملت معها حكوم

تهاكات التي المعينة مؤخراً بأمر السفير السعودي بصمت ، بعدما قدم رئيسها الضوء األخضر للسعودية في كل تلك االن

الملك الذي الرياض ولذلك منح وزير االشغال السابق السابق معين عبد طالت السيادة اليمنية ، مقابل حصوله على ثقة

ل توجهات شرعن التدخل العسكري السعودي في المهرة قبل عامين ، ثقة السعودية بعدما اصبح أداة تنفيذية تنفذ ك

 . واجندات الرياض على حساب المصلحة الوطنية فتم اختياره رئيساً لحكومة هادي لفترتين

مستشار وزير الدفاع يسيئ لنساء الجنوب 
ةاكمومطالبات جنوبية في مصر بتقديمه للمح  

لمدعو يحيى يعتزم عدد من ابناء المحافظات الجنوبية في جمهورية مصر العربية تقديم بالغ للنائب العام المصري ضد ا

 .أبو حاتم مستشار وزير الدفاع اليمني لما صرح به من تهمة القذف العلنية عبر حسابه في توتير

مصري على مهم على تقديم البالغ للنائب العام الوقالت صحيفة عدن تايم انها تلقت رسالة من الجنوبيين في مصر عز

 .خلفية إساءة ابو حاتم في تغريدة سارع بحذفها بعد تلقيه انتقادات واسعة

ي اليمني واضافوا ان ابو حاتم بصريح العبارة غرد عن نساء الجنوب بطريقة سيئة من شخص يحمل الجواز الدبلوماس

ت من حيث المبدأ ليست من الرجولة وال من عادات وتقاليد العرب بل ليس معول عليه الدفاع عن القيم والمبادئ فمن

 .الصفات اإلنسانية أن تستخدم االعراض ضمن المكايدات السياسية

 .ويقيم ابو حاتم بين القاهرة والرياض وجدة

 



 
              

 

 3صفحه 

ة جاً على العنصرية اإلخوانياحتجا
 وتسريح الكادر القديم.. مشرف

قدم التمريض بمستشفى عتق ي
 استقالته

فى قدم سالم علي الجفري مشرف التمريض بمستش 

لى عتق العام في محافظة شبوة استقالته من منصه احتجاجا ع

 .سياسة االخوانية في إدار المستشفى

 وأوضح الجفري في مذكرة وجها لمدير المستشفى أن أسباب

تدخل االستقالة، عدم منحة الصالحيات الكاملة المتفق عليها، وال

 في شؤون إدارة التمريض وعدم المساواة في آلية سير العمل

 .ونظام االجور والتمييز بين الكادر التمريضي

ريضي وأكد الجفري بأن ادارة المستشفى استغنت عن الكادر التم

القديم بكادر جديد بدون مستوى دراسي علمي وعدم احترام 

 .إدارة التمريض وتهميشها وعدم اإلنصات إليها

 يذكر أن سلطة شبوة اإلخوانية قامت بتسريح عدد كبير من

عارف  العاملين واالطباء في مستشفى عتق، على رأسهم الدكتور

ء وهو أحد أبرز األطبا” مسلم العمري“بانافع والطبيب الجّراح 

 .المشهود لهم بالكفاءة في اليمن عامة

بن  واعتبر مراقبون أن إجراءات التسريح التي تقوم بها سلطة

 عديو اإلخوانية في شبوة ضمن عمليات االستهداف الممنهجة

عبِّّرة عن التي تطال الكوادر والهامات الطبية المتميزة، م  

استنكارها ما أقدمت عليه السلطات، وكذا امتناعها عن صرف 

 .استحقاقات الكوادر العاملة في المجال الصحي

 

 

 

 

 

 

 

 قتلى وجرحى في اشتباكات بالمخا
 والقوات التهامية تعزز تواجدها

اندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات طارق صالح والقوات 

قتلى وجرحى 3التهامية في مدينة المخا اسفرت عن سقوط  . 

ية واكدت مصادر محلية وصول تعزيزات عسكرية للقوات التهام

الى منطقة المحجر عقب االشتباكات لمواجهة اي تحرك لقوات 

 طاوق ضدهم

عن  مندلعة بين الطرفين والتي اسفرتاالشتباكات المسلحة ال

ات قتلى وجرحى جائت نتيجة لتراكمات مسبقة حيث تعمل قو

ات طارق على محاولة تصفية القوات التهامية المناهضة النتهاك

 طارق في المخاء والساحل الغربي

 

ينالسعودية توجه الشرعية بسحب قواتها من أب  

اء قالت مصادر مطلعة في أبين أن لقاء جمع بين قيادات قوات هادي واللجنة العسكرية السعودية مس 

عها في الثالثاء المنصرم، وأن اللجنة أبلغت قيادات هادي بضرورة سحب كتائب اللواء الثالث حماية رئاسية من مواق

ين بمحاذاة محافظة شبوةمدينة شقرة وإعادتها إلى أطراف أب . 

من قيادتها  و أكدت المصادر أن قوات هادي أبلغت اللجنة السعودية بعد االجتماع بأنها ستنسحب بعد أن تتلقى توجيهات

 .العسكرية في مأرب

مقر  يأتي ذلك وسط اتهامات غير مباشرة من قبل اللجنة السعودية بوقوف قوات هادي خلف الهجمات التي استهدفت

ة نة مطلع األسبوع الجاري والتي على إثرها غادرت اللجنة مقرها وعادت إلى عدن ثم عادت في اليوم الثاني مراللج

 .أخرى إلى شقرة وسط رفض شعبي لتواجدها هناك

ا العسكرية ويرى مراقبون إن حالة التوتر في أبين ال تزال قائمة بالنظر إلى الحذر المتبادل من كل من السعودية ولجنته

 جهة وقوات هادي واإلصالح من جهة مقابلة خاصة وأن السعودية لم تمارس الضغوط ذاتها على مليشيا المجلس من

ث مراحل االنتقالي في أبين لالنسحاب وفق ما نصت عليه آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض ومراحلها المحددة بثال

 .لعمليات االنسحاب وإعادة التموضع واالنتشار العسكري

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الزبيدي يكشف مكاسب اإلنتقالي من اتفاق
 الرياض وموعد نهاية الشرعية

ن قرب عن مكاسب المجلس في اتفاق الرياض موضحا ع” عيدروس الزبيدي“كشف رئيس المجلس اإلنتقالي الجنوبي 

 .نهاية الشرعية في الجنوب من خالل اإلتفاق ذاته

النتقالي وما وفي حوار للزبيدي مع قناة سكاي نيوز عربيه حوارا هام تحدث فيه الزبيدي اكد بان اتفاق الرياض تم بين ا

حاصرا الشرعيه في شخص هادي كما وصف اتفاق الرياض انه بين الشمال والجنوب” شرعية هادي”ها بـاسما . 

لذي يرسمه و اكد الزبيدي ان قوات االنتقالي ستظل بنفس تشكيلها الحالي في المرحله القادمه ولن يتم دمجها بالشكل ا

تضل قوات اإلنتقالي متمسكة بزمام األمور االعالم مشيرا انه سيتم استبعاد قوات الشرعية من الجنوب بينما . 

وي ومحاوال تطوير قواته طالب الزبيدي التحالف بضروره تسليح القوات الجنوبيه باسلحة نوعيه )انظمة دفاع ج

 !واسلحة ثقيلة( لضمان االستقرار للحكومة ولحسم المعارك في اليمن

مؤكدا  0991ال في اليمن.وانه مع استعادة دولة الجنوب ماقبل واشار الزبيدي انه ال مكان للفدراليه او االتحاديه مستقب

 الحكومة الحاليه هي مرحله انتقاليه الستعادة الدولة

ها واضاف انه سيكون هناك فريق تفاوضي يخص الجنوب بعيدا عن حكومة هادي )في اشارة الى ان الحكومة ال دور ل

 مستقبال في عمليات السالم(

طرته على االرضاالنتقالي في تلك العمليات سيتم نسف اي اتفاق فاالنتقالي يفرض نفسه بسيمهددا انه في حال تجاهل  . 

بيه!! في و اتهم الزبيدي تنظيم االخوان المسلمين باليمن )التجمع اليمني لالصالح( بدعم االرهاب في المحافظات الجنو

الخليجيه اشارة غير مباشرة الى ان االصالح سيكون اكبر الخاسرين في المصالحة  

 

 



 
              

 

 4صفحه 

المهرة .. السعودية تُحول 
ميناء نشطون التجاري إلى 

تها العسكريةمعبر لقوا  

تواصل القوات السعودية فرض إجراءاتها التي من شأنها  

ة وحصار المواطنين في ميناء نشطون بمحافظ تعطيل العمل

 .المهرة

ن وقالت مصادر محلية أن القوات السعودية رفضت دخول عدد م

لة بالبضائع الخاصة بالمواطنين رغم استيف حمَّ ائها البواخر الم 

 .كامل الشروط لتفريغ حمولتها

ل واستكرت المصادر محاوالت السعودية إغالق الميناء وتعطي

يةالحرك التجار . 

ى اإلماراتية إل” عبيد“وبحسب المصادر فقد وصلت سفينة 

يين نشطون وعلى متنها عدد من الضباط، إضافة إلى مشايخ قبل

ها موالين ألبوظبي، تمت إعادتهم إلى المحافظة بعد أشهر قضو

د في سقطرى واإلمارات وتوجهوا إلى مطار الغيضة حيث تتواج

 .القاعدة العسكرية السعودية

ويتهم أبناء المهرة، السعودية واإلمارات بتجزئة المحافظة 

 .ومحاولة احتاللها وتطبيق نموذج سقطرى

 

 

 

 

 

عثور اإلنفالت األمني يستمر..ال
على جثة مواطن في وادي 

 حضرموت

دت يستمر اإلنفالت األمني وادي حضرموت دون تحسن حيث أك 

مصادر إعالمية العثور على جثة مواطن، اليوم الخميس، في 

 .مديرية شبام بوادي حضرموت

ال، عبر حسابه على فيسبوك أن وقال الصحفي أحمد باجم

 .مواطنون : عثروا على جثة صباح اليوم في مديرية شبام

 وأضاف : وحسب المصادر، القتيل يعتقد انه من ال كثير من

يات ضواحي حوطة احمد بن زين مديرية شبام شاب في األربعين

 .من العمر

وتشهد مديريات وادي حضرموت التي تقع تحت القبضة 

المنطقة العسكرية األولى الموالية لحزب  العسكرية لقوات

ل اإلصالح اليمني، انفالت أمني مريع، وتصاعد لعمليات القت

ارات واالغتياالت، ونشاط للجماعات اإلرهابية، وعودة لقضايا الث

 واالقتتال، األمر الذي ولد حراك شعبي وقبلي في حضرموت

ن ميللمطالبة بتجنيد وإحالل قوات من النخبة الحضرمية لتأ

مديريات وادي حضرموت وإخراج قوات المنطقة األولى 

ة لمواجهة مليشيات الحوثي، سيما وتلك القوات متهمة برعاي

فطي االنفالت األمني بهدف إبقاء نفوذها في مناطق األمتياز الن

 .ونهبها لحساب القوى الموالية لها

 

باء شيا اإلصالح تعتقل موظفان في إدارة كهرملي
 شبوة

باء أمس اعتقلت القوات الخاصة التابعة لمليشيات حزب اإلصالح اإلخواني في محافظة شبوة أثنين من موظفي الكهر

 .الثالثاء

بالقرب  وأوضح الموظفين المعتقلين في رسالة تقدموا بها إلدارة كهرباء شبوة، أنهم ذهبوا إلصالح خلل في الكهرباء

اع من أحد نقاط القوات الخاصة بجانب حوش الكهرباء، وعقب إصالح الخلل طالبوا باجرة عملهم على اعتبار أن القط

 .خاص ابلغوهم بالحضور اليوم التالي )أمس الثالثاء(

ا ألخذ ذهبو الرسالة التي قدمها الموظفين الدارة المؤسسة اكدت ان القوات الخاصة قامت باحتجازهم اليوم الثاني حين

بب اجرتهم ظهر أمس الثالثاء، دون أسباب، واستمر احتجازهم حتى مغرب األمس، ولفتوا إلى أنه وعند سؤالهم عن س

 .االحتجاز قالوا أن ذلك تم وفق أوامر عليا

هم، ئوفي ذات السياق وجه مناوبي وكادر موظفي كهرباء شبوة، رسالة إلدارة الكهرباء اعلنوا فيها تضامنهم مع زمال

ودعوا إدارة كهرباء شبوة لمخاطبة الجهات المعنية لمعرفة أسباب االحتجاز ومطالبة الجهات المختصة بمحاسبة 

 .المسؤولين المتسببين بهذا االحتجاز

كما طالبوا في الرسالة التي أطلع عليها محرر عدن تايم برد االعتبار للموظفين الذي تم احتجازهم جراء هذه 

ةالممارسات التعسفي . 

طاء هذا وتشهد محافظة شبوة، انتهاكات متواصلة بحق المواطنين ورجال القبائل وجنود النخبة الشبوانية والنش

هم، واإلعالميين، منذ اجتياحها في أغسطس من العام الماضي من قبل مليشيات اإلخوان، وتنصيب سلطة موالية ل

وحمالت عسكرية على قرى المواطنين، وتهديدات وتنوعت االنتهاكات بين قتل واغتيال واعتقال واختطافات، 

عمليات بالمالحقة، باإلضافة إلى عودة االنفالت األمني ونشاط للجماعات اإلرهابية في ظل سلطة اإلخوان، وكانت آخر ال

 .اإلرهابية تفجير انتحاري استهدف قوات التحالف، وكذلك قصف استهدف منشأة بلحاف النفطية

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 



 
              

 

 5صفحه 

خ سقطرى يدعو لمواجهة شيخ مشائ
 خطر القوات السعودية في المهرة

أدان شيخ مشايخ  في موقف وطني غاب عن قيادات الجنوب

محافظة أرخبيل سقطرى، عيسى بن ياقوت، ما تتعرض له 

ة محافظة المهرة من طمٍس للسيادة والتدخل في شؤونها الداخلي

قبل ما وصفه باالحتالل السعودي  من . 

ودي قوت، في بيان ، إن قرار البرنامج السعوقال الشيخ بن يا

لى لتسمية مدارس محافظة المهرة بأسماء مدن سعودية فعٌل يتج

ح إلتمام السيطرة على محافظة المهرة أرضاً وإنساناً؛ ولن نسم

”.بذلك أبداً   

ة وأضاف بن ياقوت أن من ضمن المدارس التي تحاول السعودي

تصر برنامج السعودي يقتغيير مسمياتها، هي قديمة وما قدمه ال

وليس من المعقول “على الترميم، أو هدمها وإعادة بنائها، : 

قناعة  تغيير أسمائها فتلك األعمال التي يقوم بها اإلعمار اختبار

.”أبناء المهرة باالحتالل والسكوت عن ذلك يعتبر مباركة له  

لمهرة كما دعا بن ياقوت الشيخ علي سالم الحريزي وكافة أبناء ا

لمحافظ محمد علي ياسر، إليقاف العبث واالنتهاكات بحق وا

 سيادة الوطن وخصوصياته.

وحمل بن ياقون السعودية تبعات هذه األعمال مؤكدا أن أبناء 

المهرة لن يقفوا مكتوفي األيدي أمام تلك االنتهاكات 

”.االستعمارية  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شبوة السابق يخرج عن  مدير أمن
نصمته وينتقد انتهاكات قوات اإلخوا  

 أكد العميد عوض ذيبان مدير أمن شبوة السابق، أن ما تسمى

لى لية لتنظيم اإلخوان، المسيطر ع، الموا”قوات األمن الخاصة“

نين المحافظة، تمارس عمليات قتل واعتقال تعسفي بحق المواط

 .بمن فيهم األطفال

ول ، هو األ”نيوزيمن”جاء ذلك في تصريح خاص عبر الهاتف لـ

ي لمدير أمن شبوة السابق منذ سيطرة اإلخوان على المحافظة ف

م4102أغسطس  . 

م عندما كنت حينها مدير 4102ام في ع“وقال العميد ذيبان: 

طي أمن شبوة وبعد تحرير الرهينة المختطف الطفل سالم البطا

وءفقد أهديته بندقي الشخصي حتى ال تقول الناس عنا أي س ”. 

 إشارة لما –واليوم العكبان ” وأردف مدير أمن شبوة السابق:

لون يعتق –تسمى القوات الخاصة التي يقودها لعكب الشريف 

نجد  ون األطفال بدون حسيب أو رقيب ومع ذلك وبكل أسفويقتل

 من يصفق لهم

 

اق ية تجاه اتفحزب اإلخوان يكشف نواياه الحقيق
 الرياض ببيان رسمي

اق الرياض كشف تنظيم اإلخوان المسلمين في اليمن المعترف به دولياً كتنظيم إرهابي عن نواياه الحقيقية تجاه اتف

 .الموقع عليه كشريك في حكومة الرئيس هادي مع المجلس االنتقالي الجنوبي

ي رعتها موقف التنظيم اإلخواني المفضوح جاء في بيان رسمي للحزب تعليقاً على المصالحة القطرية السعودية الت

در على لسان مص” اإلصالح“الواليات المتحدة األمريكية ودفعت بها جهود دولة الكويت، حيث علق الحزب اإلخواني 

به باإلعراب بين الدوحة والرياض بالترحيب، لكنه أتبع ترحيمسؤول في األمانة العامة للحزب على المصالحة الخليجية 

ية إلنهاء عبر دعم الشرع“عن أمله وأمنياته في أن تنعكس المصالحة بين الدولتين الخليجيتين على الشأن اليمني 

ياض روفق ما ورد حرفياً في نص التصريح، األمر الذي يكشف حقيقة نوايا الحزب اإلخواني تجاه اتفاق ال” التمرد

غم الذي جمع بين المجلس االنتقالي الجنوبي وحكومة هادي بما في ذلك مكون اإلصالح في حكومة وسلطة واحدة، ور

وجب اتفاق ذلك ال يزال التنظيم اإلخواني يصف المجلس االنتقالي بالمتمردين ويعتبر مشاركة المجلس في السلطة بم

 .الرياض بأنه تمرد

ركاً رئيسياً في لنفسه بكونه مشا” التمرد“فإن اإلصالح في بيانه األخير ينسب تهمة ومن وجهة نظر مراقبين سياسيين 

المتمردين”سلطة وحكومة جديدة يشارك فيها المجلس االنتقالي الذي يسميه اإلصالح بنفسه بـ ”. 

جلس الم” إنهاء التمرد“مراقبون اعتبروا موقف اإلصالح بات مفضوحاً خصوصاً وأن الحزب كان يقصد بكلمة 

األمانة االنتقالي الجنوبي، كون التصريح الذي نشره الحزب على موقعه الرسمي وجاء على لسان المصدر المسؤول ب

مل حين قال المصدر أن أ” االنقالب“بكلمة ” الحوثيين“العامة تضمن توصيفاً آخر وصف به خصومه في الشمال 

، ”في اليمن عم الشرعية وتحقيق األهداف الكبيرة للتحالفأن تؤدي المصالحة الخليجية إلى د“الشعب اليمني معلق في 

، وفي هذه ”وبذل جهود موحدة من أجل تسريع عملية دحر االنقالب واستعادة الدولة“وصوالً إلى أن قال المصدر 

” ردلتمإنهاء ا“هم الحوثيون، بينما كان المقصود بكلمة ” دحر االنقالب“الفقرة إشارة واضحة إلى أن المقصود بكلمة 

ة التي وردت وردت في الفقرة السابقة للفقر” التمرد“هو المجلس االنتقالي الجنوبي، علماً أن اإلشارة لالنتقالي بكلمة 

نتقالي وفي هذا داللة واضحة على أن التنظيم اإلخواني يضع في أولويته معاداة المجلس اال” دحر االنقالب“فيها كلمة 

ي الشمال ه وعلى جهود التحالف السعودي بينما تأتي مسألة مواجهة الحوثيين فوإفشال اتفاق الرياض واالنقالب علي

 .كمسألة ثانوية بالنسبة لإلصالح

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبعوث األممي يصل عدن

ليوم ا” مارتن غريفيث“وسط مخاوف من استهدافه نتيجة زيادة العمليات اإلرهابية وصل المبعوث األممي إلى اليمن 

الذي  ، في إطار جولة جديدة إلحياء عملية السالم المتعثرة في البلد”عدن“عاصمة اليمنية المؤقتة الخميس، إلى ال

سنوات 6تعصف به الحرب منذ نحو  . 

وبعد وصوله إلى مطار عدن الدولي، تجول المبعوث األممي وسط المطار، وزار معرًضا يتضمن صورا للهجمات 

الماضي أثناء وصول الحكومة اليمنية الجديدةالصاروخية التي استهدفت المطار األربعاء   . 

، ووكالء في السلطة المحلية بالمحافظة”أحمد لملس“وكان في استقبال المبعوث األممي محافظ عدن  . 

 



 
              

 

 6صفحه 

قرة أبين..تعزيزات عسكرية إلى ش
لتأمين محيط مقر اللجنة 

 السعودية

ة ي مدينعززت السعودية قواتها المراقبة لتنفيذ اتفاق الرياض ف

يام شقرة بأبين بعد الهجوم الذي تعرض له مقر اللجنة في اال

شقرة الماضية متحدية بذلك الرفض الشعبي لتواجد اللجنة في  

وات ووصلت اليوم األربعاء تعزيزات عسكرية إلى موقع تمركز ق

رقي الساحلية ش’ شقرة‘الجيش واللجنة السعودية، في مدينة 

أبين‘محافظة  ’. 

التعزيزات تضم عربات مدّرعة  وقال مصدر عسكري إن

” قوات التحالف“ودوريات، ومدافع متحّركة، قادمة من قاعدة 

البريقة‘في مديرية  ’. 

لجنة وأكدت أن هذه التعزيزات ستتكفل بمهمة تأمين محيط مقر ال

 .السعودية من أي هجمات أو أعمال عدائية

اء وتتمركز وحدات من قوات الشرعية وقوة سعودية برفقة أعض

التفاق  ”الملحق العسكري“لجنة المكلّفة باإلشراف على تنفيذ ال

، التي تعّرضت األحد ”ثانوية شقرة“الرياض، في مدرسة 

حايا في الماضي لتفجير بع بوة ناسفة، ولم يخلف االنفجار أي ض

 .صفوف العسكريين السعوديين أو اليمنيين

 

 

 

 

 

 

 

 

ي ف” القبة الحديدية“إسرائيل تنشر 
جوم حوثيإيالت خشية ه  

ديدية قالت صحيفة عبرية، إن إسرائيل نشرت منظومة القبة الح

في مدينة إيالت )جنوب(، تحسبا لهجوم من قبل جماعة 

في اليمن” الحوثي“ . 

ع ، نشرت إسرائيل منظومة الدفا”معاريف“وبحسب صحيفة 

 الصاروخي، خالل األيام األخيرة بالمدينة الواقعة على ساحل

 .البحر األحمر

ل تهديدات من قب“الصحيفة إن هذه الخطوة جاءت في ظل  وقالت

جزيرة  ا الحوثيين ، وكذلك العناصر اإلرهابية المتواجدة في شبه

، دون مزيد من التفاصيل”سيناء المصرية . 

األحمر  ويهدد الحوثيين اسرائيل بعد تحركاتها األخيرة في البحر

 للسيطرة على المياة اليمنية واإلقليمية

 

 

 

تسرح كوادر ” بن عديو“لطات شبوة..س
 مستشفى عتق العام

شفى عتق قامت قيادة سلطة بن عديو اإلخوانية بمحافظة شبوة بتسريح أحد أبرز األطباء الجّراحين العاملين في مست 

توق  فة منذالعام، إلى جانب عدد من الكوادر الصحية واإلدارية، على خلفية مطالباتهم بصرف استحقاقاتهم المالية الم 

 .أشهر

ب وقالت مصادر طبية أن سلطة اإلخوان قامت بتسريح عدد من العاملين على رأسهم الدكتور عارف بانافع والطبي

ة وهو أحد أبرز األطباء المشهود لهم بالكفاءة في اليمن عامة، وقد تمّكن من إجراء أول عملي” مسلم العمري“الجّراح 

م، وتناولت تقارير إعالمية األمر باعتباره إنجازاً 4102ير من العام استئصال ألكياس الكبد في شبوة، وذلك في فبرا

 .نوعياً 

غادرة البالد من شأنه أن يدفعه لم -الذي يحظى بشعبية كبيرة في عتق -”العمري“ولفتت المصادر إلى أن قرار تسريح 

غ د غير رية للعمل خارج البالللعمل في مستشفيات خارج اليمن، منوهة بأن الجّراح العمري سبق وأن تلقى عروضاً م 

 .أنه رفضها وآثر البقاء في مدينة عتق

واعتبرت إجراءات التسريح ضمن عمليات االستهداف الممنهجة التي تطال الكوادر والهامات الطبية في شبوة 

عبِّّرة عن استنكارها ما أقدمت عليه السلطات، وكذا امتناعها عن صرف استحقاقات الكوادر العا  ملة فيالمتميزة، م 

 .المجال الصحي

 21” )يعلوي المالح“من جانبهم، أفاد ناشطون حقوقيون في شبوة بأن قرار التسريح شمل إقالة حارس المستشفى 

ى عاماً يعمل في المشفى، وقد أبدى اعتراضه على قرار تسريحه ما دفع عناصر أمنية إل 21عاماً( والذي قضى نحو 

هين إخراجه من غرفته في المستشفى بالقوة وبشكل م  . 

دين أن حالة االست هداف وعبّر الناشطون عن تضامنهم مع مطالبات كادر المستشفى والقطاع الصحي في شبوة، مؤّكِّ

ن اصرة التي طالتهم من قِّبل السلطات اإلخوان هدفت منذ البداية إلى استبدالهم بكوادر أخرى تتبع جماعة اإلصالح الم 

 .لسلطات بن عديو في المحافظة

تنظيم  قرارات اإلخوان الى سياسية تجريف الكفاءات وإبعاده وإقصاهم من المناصب، واستبدالهم بقيادات في وتهدف

 .اإلخوان اإلرهابي، للسيطرة على مفاصل الجهاز اإلداري في الدولة في مختلف المرافق العسكرية والمدنية

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عدن..تعرض مدير شرطة الدرين لمحاولة اغتيال

ال في لمحاولة اغتي” مطهر الشعيبي “د الحكومة ووعودها بتثبيت األمن تعرض مدير شرطة الدرين في عدن رغم وجو

 .المنصورة

ليست  وقالت مصادر مقربة من الشعيبي ان عبوة ناسفة انفجرت في سيارته اثناء مروره في الخط العام في حادثة

 األولى بعد عودة الحكومة

ةر تاله اشتباكات مسلحة وان الشعيبي وابنه اصيبوا في العملية اإلرهابيوقالت مصادر صحفية ان اإلنفجا  

 

 



 
              

 

 7صفحه 

 شبوة..مليشيا الشرعية تحول
منازل المواطنين الى ثكنات 

 عسكرية

ين تواصل مليشيا الشرعية في شبوة نهب المواطن 

وممتلكاتهم دون مراعاة حقوقهم حيث قالت مصادر محلية أن 

ن في بسطت على أراضي المواطنيقوات تابعة لسلطات بن عديو 

عدد من المواقع والنقاط   حبان بشبوه وقامت باستحداث

 .العسكرية عليعا

 أن معدات حفر ثقيلة ومعها أطقم عسكرية  وأوضحت المصادر

رية استحدثت حواجز ترابية ونقاطاً أمنية في منطقة لهية بمدي

 .حبان

قال وبحسب المصادر فإن القوات األمنية أقدمت على اعت

ى خالد فريد ناصر عقب اعتراضه عل  مواطنين بينهم المواطن

ةقيام القوات بالبسط على أراضيهم واقتادوهم إلى جهة مجهول . 

 

 

 

 

 

 

 

 

بين  ضريبة القات تفجر خالفات
 البحسني وبن حبريش

رج خالفاً علنياً بين محافظ حضرموت ف” القات“فجرت ضريبة 

كمةيش اوصلتهم إلى المحالبحسني، والوكيل أول عمرو بن حبر . 

الً وكان الخالف بدأ بإصدار ابن حبريش قراراً عين بموجبه محص

لضرائب القات في ساحل حضرموت، فيما ال يزال الشخص 

 .المحصل المعين من قبل المحافظ يقوم بعمله

ن المعين م-واكدت مصادر محلية إن المكلف بتحصيل الضرائب 

وى رفض تغييره ورفع دع محمد سعيد باجليدة، -قبل المحافظ

ل بن قضائية ضد مكتب ضرائب ساحل حضرموت، والمعين من قب

ال  حبريش يدعى عمر محمد عمر الجابري، ؛ اعتبر أن فترة عمله

 .تزال مستمرة وفق القانون

 30وأصدرت محكمة غرب المكال االبتدائية، الخميس 

رار مديسمبر/كانون األول، قرارها بإيقاف قرار بن حبريش، واست

 .باجليدة المعين من البحسني

 01وتتجاوز إيرادات ضرائب القات في ساحل حضرموت الـ 

 مليون ريال يوميًا

 

حق  هل تسقط اليمين الدستورية والعلم اليمني
 شعب الجنوب في نيل حريته واستقالله؟

ن ن خمسة وزراء ميتناقل نشطاء اإلخوان ومثقفيهم واعوانهم واتباعهم من الرعاع ويتبادلون التهاني ا 

في حكم  االنتقالي الجنوبي حلفوا واقسموا يميناً دستورية تحت علم الوحدة والجمهورية اليمنية وبهذا الحدث اصبح

 القانون والشرع والدستور واالعراف والديانات السماوية ان الوحدة اليمنية اصبحت

براج اصبحت من مسلمات الوجود على الكون كاالحقيقة قائمة ومحصنّة وموثّقة ومعترف بها من قبل الجنوبيين بل 

تبر السماوية والكواكب والمجموعة الشمسية وان اي كالم بعد هذا الحدث عن انفصال وتحرير واستقالل للجنوب يع

 .جريمة ورّدة حسب تعبيرهم وهو ايضا نكث بااليَمان والعهود والمواثيق

عبية ستحمار اولئك القوم التباعهم وهم يعرفون جيداً قواعدهم الشهذا االمر ان دل على شيئ انما يدل على استغباء وا

 . انهم بهذا الغباء واالستحمار لذلك يسّوقون لهم هكذا سذاجات وهكذا سخافات

ين صنعاء فإن كان لليمين الدستورية وتحت اي علم ان تثبت حقوقاً ومشاريع سياسية او تثبت وقائع على االرض ا

عرارة بتعز اليوم عاصمة الوحدة اليمنية بل اين اليمن الشمالي باكملة باستثناء )مارب المدينة( وشارعي الجحملية والب

م من الحفاظ على الحكم الجمهوري والوحدة وسالمة اراضي المسلمون ومن لف لفه  اين ايمانكم ايها االخوان

ان  الجمهورية اليمنية تدحرج الحوثي ككرة الثلج من صعدة الى عمران الى صنعاء الى باقي محافظات الشمال الى

يجر  وصل عدن وبعض محافظات الجنوب وتم طرده ومقاومته من قبل شعب الجنوب حتى رده على اعقابه خائب خاسر

الهزيمة النكراء واستقر في مرابضه وفي معاقله اليمن الشمالي الى ان يقضي الله امراً كان مفعوالاذيال  . 

ب بافرادها لقد سلمتوا واستسلمتوا للحوثي عدوا الله والدنيا والدين وسلمتوا معسكرات بحّدها وحديدها وانشقت كتائ

خمس سنواتوعادت الى صنعاء بعد تمثيلية قتال ومقاومة وجيش واطي لمدة  . 

زور والتدليس لقد ازكمتمونا بقبحكم وسفاهاتكم وتجردتم من كل القيم واالخالق الفضيلة والحميدة حتى اصبح الكذب وال

واالكسجين  وقلب الحقائق سمة من سماتكم وصفة من صفاتكم ومعامالتكم اليومية وتتنفسونها مثلما تتنفسون الهوى

 . وبدونها تنقطع عنكم الحياة

ليون ايها الرعاع ان قضية الجنوب وااليمان بتحريره واستقالله هو هدف استراتيجي ووجودي يحملها خمسة ماعلموا 

 .شخص وليس خمسة وزراء في حكومة معين عبدالملك

ظ على اعلموا ان يمينا في الرياض من خمسة وزراء او حتى اربعة وعشرين وزيرا انتقالياً وتحت علم يمنكم لن يحاف

ورة في ثالجة الحوثي مع صاحبها عليه وعليكم ابغض اللعناتوحدتكم المقب  . 

ى اعلموا ان االرض الجنوبية ارتوت من دماء الشهداء دفاعا عن استقالل الجنوب واستعادت دولته المسلوبة من قو

 . الفيد في اليمن الشمالي علئ كافة مشاربهم الفكرية والسياسية

كاد مديرية من مديريات محافظات الجنوب إال وقدمت شهداء لهذا الوطن هناك دماء سالت في كل ربوع الجنوب والت

  !!! الجنوبي العزيز والغالي حدثني او حدثوني عن محافطة او مديرية في طول وعرض الجنوب لم ترق فيها الدماء

كم انفسجنوبي قدم اغلى مالديه وهي النفس تحدثون   من شعب  اهكذا وبكل سهوله وبعد هذه التضحيات الجسام

ة وتكتيك واتباعكم من ان الوحدة اصبحت ثابته مثبّته وراسخه بمشاركة رمزية لخمسه وزراء جنوبيين اقتضاًء لمرحل

  يميةسياسي الستحقاق قادم ولمشاركة دول التحالف العربي في انها معركة مصيرية مع اطماع قوى استعمارية اقل

 .تتربص بالعرب وجزيرة العرب شراً مستطيراً 

م وخاب مسعاكم وإنها لثورة حتى النصر .. وماضاع حق ووراه شعب مطالب كشعب الجنوب العربيخبت . 

 .والسالم ختام
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 خبير اقتصادي يتساءل عن سبب
تأخر الحكومة في إعالن خطتها 

 إلنقاذ العملة المحلية

تساءل خبير اقتصادي يمني عن ما الذي يؤخر الحكومة 

ب ها إلنقاذ العملة المحلية عقالجديدة في عدن عن إعالن خطت

 تعرضها لالنهيار في األونة األخيرة.

ته وقال ماجد الداعري في تدوينة له نشرها على حائط صفح

ا كل يوم يمر دون إعالن الحكومة عن خطته” تويتر”بموقع

ي االنقاذية العاجلة للعملة في إطار برنامج إصالح إقتصاد

وبات أكبر.شامل مدعوم من التحالف،يضعها أمام صع  

ويرى الداعري أن هذا التأخر يضع الحكومة أمام تحديات 

ة جديدة في إمكانية استعادتها للقطاع المصرفي من قبض

 خاطفيه إلى السوق السوداء ووضع حداً للجرائم

 

 

 

 

اختطاف ضابط سعودي في 
مأرب والتحالف يهدد بشن 
 حمالت عسكرية ضد القبائل

فوا أن مسلحين مجهولين اختطقالت مصادر اعالمية الثالثاء ب

هولة ضابطا سعوديا يحمل رتبة رفيعة واقتادوه إلى منطقة مج

 .في محافظة مأرب، شرقي اليمن

ونقلت وسائل إعالم محلية عن مصدر محلي بمحافظة مأرب 

قوله : إن اختطاف الضابط السعودي جاء قبل ساعات من 

قد تاجتماعا كان مخطط أن يلتقي فيه بمسلحين قبليين يع

لون في انتمائهم لتنظيم القاعدة بوادي عبيدة، إال أن ضباط يعم

ى مكان غرفة العمليات المشتركة التابعة للتحالف استدرجوه ال

 .مجهول

وأكدت المعلومات أن اختطاف الضابط السعودي تم ما بين 

 .القلق الجنوبي والعكد الواقعة في قبيلة عبيدة

وزارة دفاع  وبحسب المعلومات أن رئيس األركان في

الموال لإلمارات، صغير بن عزيز، ” حكومة الرئيس هادي“

عقد اجتماعا طارئا مع عدد من القادة العسكريين، امس 

ي األثنين ناقش عملية اختطاف أحد الضباط السعوديين ف

 .المناطق الواقعة تحت سيطرة الشرعية

واتهم بن عزيز في االجتماع الذي حضره عدد من مشايخ 

، ”لم يذكر المصدر اسمائها“من قبائل مأرب  مأرب، بعض

 .بالوقوف خلف عملية اختطاف الضابط السعودي

وهددت قيادات عسكرية سعودية بشن حمالت مسلحة ضد 

لكشف القبائل المتهمة باختطاف الضابط السعودي، إذا لم يتم ا

ساعة 84عن مكان تواجده خالل  . 

 

شال بأساليب تقليدية.. مليشيا اإلصالح تعود إلف
 المرحلة المقبلة.. أبرز التحركات

ني، ما إن تمكن اإلصالح من العودة إلى المناطق الجنوبية التي تمكن أبطال المقاومة الجنوبية من طرد مليشيات الحزب اإلخوا

المقبلة وما  لةحتى باشر التنظيم بممارسة أساليبه وحيله وممارساته لتكدير الحياة السياسية وإعادة الفوضى بهدف إفشال المرح

 .يترتب عليه من إفشال التفاق الرياض والحكومة

 .هذا ما قرأه مراقبون للمشهد في بعض المحافظات الجنوبية بعد التحركات األخيرة لإلصالح بعد عودة الحكومة إلى عدن

هم الحزب للمطالبة بما يسميفاالحتجاجات التي أخرجها اإلصالح إلى عدن مستخدماً عناصره وخالياه المزروعة في المدينة مسبقاً 

يستخدم  كانت بمثابة شرارة البدء بمرحلة حرب جديدة” اإلفراج عن األسرى والمعتقلين في السجون السرية التابعة لإلمارات“

 .فيها الحزب وسائل وأساليب تقليدية لطالما استخدمها سابقاً مع خصومه اآلخرين في المناطق الشمالية

ت الذي وسائل وإن بدت سلمية إال أن ما يصاحبها هو عمل تخريبي استخباري وعسكري بحت ففي الوقغير أن هذه األساليب وال

من  يحاول فيه اإلصالح تهيئة الشارع في الجنوب للفوضى عبر اخراج االحتجاجات والمظاهرات لسبب أو بدون سبب والتي

عل بالتحرك ن مدينة جنوبية، سيعمل اإلصالح وقد بدأ بالفالممكن أن تزيد خالل المرحلة المقبلة ليس في عدن فقط بل في أكثر م

ض سيطرته، وذلك بعد العسكري وترتيب وضعه عسكرياً ليتحين بعدها الفرصة المناسبة لالنقضاض وتنفيذ ضربته العسكرية ويفر

المية الهائلة مكانيته اإلع أن يكون قد تمكن من تهيئة الشارع لصالح مخططاته وأهدافه مستخدما وسائله التقليدية ومستغالً أيضاً 

 .لتحقيق ذلك

ية بمراقبة العناصر التي خرجت أيضاً في مدينة شقرة جنوب محافظة أبين لقطع الطريق ومنع اللجنة العسكرية السعودية المعن

ا تتسبب ة أنهوقف إطالق النار في أبين بين مليشيات اإلصالح والقوات الجنوبية لمنع اللجنة من العودة لممارسة مهامها بذريع

نفيذ من بوقوع أذى للمواطنين بعد استهداف مقرها أمس بتفجير غامض مجهول المصدر، تلك الحركة تؤكد مصادر أنها بتدبير وت

 .اإلصالح بهدف عرقلة سير عملية تنفيذ اتفاق الرياض خاصة استكمال تنفيذ الشق العسكري منه

ال المرحلة إلى عدن بالتحرك على المسار غير السلمي ضمن مخططه الهادف إلفشعسكرياً أيضاً بدأ التنظيم اإلخواني وبعد عودته 

تها المقبلة، حيث كشفت معلومات حصل عليها المشهد الجنوبي األول من مصادر موثوقة أن مليشيا اإلصالح فرضت سيطر

ظة لحج المجاورةالعسكرية على مواقع استراتيجية مطلة على مدينة عدن على طول المرتفعات الجبلية في محاف . 

لة في حيث نشرت قوات اللواء الرابع مشاة جبلي المحسوب على اإلصالح أفراداً وعتاداً عسكرياً متوسطاً من بينها مدافع ثقي

 الجروف والكهوف الممتدة بطول السلسلة الجبلية في لحج والمطلة على عدن بين مديريات طور الباحة مروراً بالمضاربة

 .والمقاطرة

لمالحقة من  الساذجة، وفق توصيف المراقبين، هي ما روجها اللواء لتبرير تحركاته وانتشاره بتلك المواقع حيث زعم أنها الذريعة

 ، فأي قطاع طرق سيتم مالحقتهم بمدافع بعيدة المدى وفي جروف وكهوف جبلية مطلة على”قطع طرق وعصابات“أسماهم 

 مدينة عدن؟

 

 
 
 
 
 
 
 
 

فاة مسؤول امني متاثرا اليزال التفجير غامضا..و
 باصابته خالل استهداف مطار عدن

ساعي توفي مسؤول امني، االثنين، متاثرا باصابته خالل استهداف مطار عدن االربعاء الماضي الذي الزال منفذه مجهوال وسط م

 سعودية لطمس الجريمة والتغاضي عنها

توفي متاثرا باصابته” فوظ محمد محفوظمح” وقالت مصادر محليةان نائب مدير األمن السياسي بمطار عدن . 

 011وتعرض مطار عدن خالل وصول وفد الحكومة،لقصف صاروخي مجهول المصد تسبب بسقوط عشرات القتلى واكثر من 

 .جريح
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العملة تنهار مجددا 
 رغم عودة الحكومة

رغم وصول الحكومة ووعود التحالف والشرعية بتحسين 

ن امام حلية االنهيار مساء اليوم االثنياإلقتصاد عاودت العملة الم

ار العمالت االحنبية في تعامالت السوق المحلية وسط استقر

 نسبي للعملة في صنعاء

اء وجاءت اسعار صرف الريال اليمني امام العمالت االجنبية مس

 :اليوم في السوق المحلية في مدينة صنعاء وعدن كاالتي

 اسعار الصرف في مدينة صنعاء

االمريكيالدوالر   : 

526الصرف   

522البيع   

 الريال السعودي

05554الصرف   

05552البيع   

 اسعار الصرف في مدينة عدن

 الدوالر االمريكي

001الصرف   

041البيع   

 الريال السعودي

020الصرف   

022البيع.   

٪40عمولة التحويل   

وطالب المواطنون الحكومة الجديدة بالتدخل ووضع الحلول 

عملة من االنهيارالعاجلة النقاذ ال  . 

 

 

 

 

 

عدن..احتجاجات تطالب باطالق أسرى 
سنوات5المقاومة المعتقلين منذ   

وقفة  خرج العشرات من المواطنين بينهم نساء اليوم االثنين في

افراد من المقاومة   احتجاجية بعدن للمطالبة باطالق سراح

 الجنوبية محتجزون في سجون عدن منذ سنوات .

تات محكمة صيرة ورفع المشاركون فيها الف ونفذت الوقفة امام

 تطالب باطالق سراح ذويهم.

 5من  وحسب مشاركون في الوقفة فان أبنائهم مختفون منذ اكثر

باطالق سراحهم . سنوات مطالبين  

 

ريمة اإلنتقالي يطالب التحالف بتحقيق شفاف في ج
 المطار ويحذر الحكومة من اعتقاالت شبوة

ب األمين الجنوبي، اليوم األحد، في اجتماع لقياداته برئاسة األستاذ فضل محمد الجعدي نائ طالب المجلس االنتقالي 

وايقاف  العام لألمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس التحالف بالتحقيق الشفاف في حادث استهداف الحكومة بمطار عدن

 عمل مليشيا الشرعية باعتقال قيادات المجلس في شبوة

اق ذا االعتداء اآلثم، ورغم نتائجه المؤلمة، لن يثني المجلس االنتقالي عن مواصلة تنفيذ اتفوأكدت الهيئة أن ه

في  الرياض، ودعمه لحكومة المناصفة بين الجنوب والشمال، لتنفيذ مهامها، مجددة دعوة المجلس للمشاركة الدولية

فذة لهالتحقيق بالحادث لكشف الجهة الداعمة لتنفيذه وأدواتها اإلرهابية المن . 

 .وطالبت الهيئة قيادة التحالف بتأمين أجواء العاصمة عدن ألفشال مثل هذه المخططات مستقبالً 

 وناقشت الهيئة في اجتماعها األوضاع العامة والمستجدات على الساحة الوطنية، داعية رئيس الحكومة بسرعة

د قيادات رية واألمنية في محافظة شبوة ضالتوجيه بوقف الممارسات واالنتهاكات التي تقوم بها المليشيات العسك

ة المدججة االنتقالي وكل من يخالفها الرأي من أبناء المحافظة وقبائلها، ومواصلة هذه القوات استحداث النقاط العسكري

 مطاردةبمختلف أنواع األسلحة، وتنفيذ الحمالت على القرى ومداهمة مرافق العمل والمنازل للقيام بأعمال االعتقال وال

رياضواالختطافات غير القانونية واإلخفاء في المواقع المجهولة، في تحٍد واضح وعرقلة متعمدة إلفشال اتفاق ال . 

، والتشديد التوجيه للمعنين بسرعة االفراج عن كل المختطفين والموقوفين وااللتزام  وطالبت الهيئة رئيس الحكومة

 .على ضرورة العمل وفقاً للقوانين والنظم النافذة

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ةترميم مطار عدن محاولة لطمس حقيقة منفذ الجريم  

دت تواصل السعودية حربها الغامضة ضد الجنوب باساليب وطرق متنوعة من ضمنها تفجيرات مطار عدن التي او 

 .بحياة العشرات من المواطنين

نشور له اعي شائع بن وبر في موحول تفجيرات عدن ومحاولة طمس حقيقتعا كتب الناشط على مواقع التواصل االجتم

تهامات والمنفذ انفجارات عنيفة وتوقيتها خبيثة ونتائجها شنيعة واسلحتها غامضة ، فتعددت التحليالت وتنوعت اال” 

 . ”واحد

تمرير تفجير مطار عدن دون كشف الجهة المنفذة وردعها يعني التمادي و مزيد من التفجيرات وهو ما “مؤكدا 

ن إتفاق ها بالقرب من المقر الذي تقطنه اللجنة السعودية المشرفة على تنفيذ الشق العسكري مفي تكرارشاهدناه 

 . ”الرياض في شقرة بعد أيام من تفجير مطار عدن

وبية رسالة واضحة من أعداء تشكيل الحكومة وإتفاق الرياض مفادها لن تنعم عدن خاصة والمحافظات الجن“مضيفا 

خدماتي دام أنها حكومة مناصفة شماالً وجنوباعامة باألمن واالستقرار ال ”. 

ّن مشيرا الى أنه ال ندري إعادة تشغيل مطار عدن وإزالة آثار القصف طمس للتحقيقات أم توجيه رسالة مطمئنة أ

سبيل له إال  التفجيرات لن ت خيف الحكومة وتثنيها عن القيام بواجباتها وبالتالي رفع المعنويات أّن إتفاق الرياض ال

 . النجاح

دن تحت في األخير على قوى األمن أخذ اليقظة واالحتياطات الالزمة وتشكيل مربعات أمنية في كل مديريات ع“مختتما 

 .“ غرفة مشتركة تشرف وتنظم دوريات متناوبة لتلك المربعات وهو ما يقع على عاتق مدير أمن عدن الجديد
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بعد استهداف مقرها..اللجنة 
رةر مدينة شقالسعودية تغاد  

 غادرت اللجنة العسكرية السعودية مساء اليوم االحد مديرية

في  شقرة بمحافظة أبين جنوب اليمن، عقب إستهداف طال مقرها

 .ساعة مبكرة من مساء اليوم

ق وذكرت مصادر محلية ان عربات واليات عسكرية شوهدت تراف

 فياللجنة السعودية اثناء مغادرتها مدرسة اتخذتها مقرا لها 

ل شقرة منذ اسابيع، لمباشرة مهام فض النزاع وانسحاب وفص

سكري قوات الحكومة والمجلس االنتقالي في اطار تنفيذ الشق الع

 .من اتفاق الرياض

ة وقالت ان اللجنة السعودية غادرت شقرة متوجهة الى العاصم

حاياعدن، بعد تعرض مقرها لتفجير لم يسفر عن سقوط اي ض . 

قول الدقة مالبسات التفجير، ففي حين تولم تعرف على وجه 

انه  مصادر محلية انه ناتج عن عبوة ناسفة، تفيد مصادر اخرى

 .استهداف بقذيفة هاون

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ابناء شقرة يطالبون 
ةبرحيل اللجنة السعودي  

ابناء  خرج صباح اليوم االثنين عشرات المواطنين الغاضبين من

يل _المكال مطالبين برحشقرة و قطعوا الخط العام الرابط #عدن

 اللجنة السعودية وعدم العودة الى شقرة

ة بعد وطالب المحتشدون من ابناء المدينة برحيل اللجنة السعودي

لتي سقوط قذائف هاون على أحد المنازل القريبة من مقر اللجنة ا

 . تتخذ مدرسة ثانوية كمقر لها

وبحسب الناشط اشرف وجدي فإن المواطنين حملوا قوات 

ائج شرعية التي تسيطر على المدينة و اللجنة السعودية نتال

 . ماحصل ويحصل من انفجارات وسقوط مقذوفات على منازلهم

 يذكر ان مقر اللجنة السعودية قد تعرض مساء امس وصباح

قف اليوم لعدد من الهجمات التي ال يعرف حتى االن الجهة التي ت

 . خلفها

 

ل اشبوة..مليشيا الشرعية تواصل إعتق
 منتسبي النخبة الشبوانية

لغاشم الذي تواصل مليشيا اإلخوانية االعتداءات اإلخوانية على النخبة الشبوانية حيث يعتبر ذلك أحد صنوف اإلرهاب ا

 .تمارسه هذه المليشيات ابناء شبوة

ياًل تنك وتعمل المليشيات اإلخوانية، بين حين وآخر، على اختطاف عناصر من النخبة الشبوانية وتمارس ضدهم

 .مفضوًحا وتعذيبًا بشعًا، ثم تفرج عنهم ضمن مخطط خبيث يبدو أنّه يوّجه رسائل محددة

ف المختطف محسن محمد سالم الصوة الخليفي، الجندي في النخبة، هو أحد أبطال شبوة الذين طالتهم يد االختطا

 .اإلخوانية الغادرة ومن ثم تّم إطالق سراحه يوم أمس األول

ث ينفّذها يات اإلخوانية على التنكيل برجال النخبة عبر اختطافهم أمٌر يندرج في إطار مؤامرة شديدة الخبإقدام المليش

 .حزب اإلصالح بغية إحداث فوضى أمنية عارمة في محافظة شبوة

دحر  ويبدو أّن حزب اإلصالح يحمل كثيًرا من األحقاد من رجال النخبة الشبوانية بالنظر إلى دورهم الملهم فيما يخص

 .اإلرهاب من محافظة شبوة، وتثبيت دعائم األمن واالستقرار بها

ي شبوة، رجال شبوة الذين طالتهم يد االختطاف اإلخوانية يتم الزج بهم في معتقالت أنشأتها مليشيا حزب اإلصالح ف

ها ّرض لمحمد صالح بن عديو الذي يشرف بنفسه على عمليات تعذيب ممنهجة يتع” اإلرهابي“بقيادة المحافظ 

 .الجنوبيون المختطفون

وبية، ممثلة وفيما تبرهن كل هذه االعتداءات على أن المليشيات اإلخوانية تعادي الجنوب شعبًا وجيًشا، فإّن القيادة الجن

رض في المجلس االنتقالي، تقع على كاهلها مسؤولية التصدي لهذه االعتداءات من خالل تكثيف التحركات على األ

ئملوقف هذه الجرا . 

الجنوبيون  ومنذ فترات طويلة، يولي المجلس االنتقالي اهتماًما وثيقًا بالعمل على توثيق االعتداءات التي يتعّرض لها

حق  على يد المليشيات اإلخوانية اإلرهابية، سواء ضد منفّذيها أو المحرضين على ارتكابها، وذلك حتى ال يسقط

 .الضحايا وال يفلت هؤالء الجناة بجرائمهم

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مواطنون في #المخا يتوعدون برد قوي 
هموحاسم اذا لم تعيد القوات المشتركة منازل  

مفرق  قالت مصادر محلية في مدينة المخا أن قوات تابعة للقيادي هيثم قاسم طاهر داهمت عدد من منازل المواطنين في

 .المخا بمحافظة تعز

قامت بعد مداهمة البيوت بإخراج الساكنين من المنازل واقتياد وأكدت المصادر أن قوات طاهر الموالية لإلمارات 

 .البعض منهم الى أماكن مجهولة

مدعوم ال” هيثم قاسم“بأن خمسة أطقم مسلحة تتبع ”: محمد الكوكباني“من جهته صرح القيادي في الحراك التهامي 

 ساكنيها بهدف استيطانها وتحويلها الىإماراتياً، قامت بمداهمة عدد من منازل المواطنين في مفرق المخا وأخرجت 

 .مقرات عسكرية

ارتكبت  أبناء تهامة بالتحرك إلخراج القوات التابعة لطاهر وطارق صالح والقوات المشتركة بعد أن” الكوكباني“وطالب 

 .المزيد من الجرائم بحق أبناء المخا والخوخة

لهم قد تقدمو بشكوى الى ادارة األمن بإحتالل مناز ،”عبدالله سعيد طالب وهاشم قزيف وعلي موزعي“وكان المواطن 

 .ولم يتم اإلستجابة لمطالبهك حتى اللحظة

وتوعد المواطنين وفق المصادر بإستعادة منازلهم وهو األمر الذي ينذر بإندالع مواجهات قادمة بين قوات طاهر 

 .والقوات المشتركة والمواطنين
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قائد قوات الدعم واإلسناد 
هابيي الشرعية في يهدد إر

 عدن

العميد محسن الوالي القائد العام لقوات الدعم واإلسناد  هدد

ي واألحزمة االمنية مليشيا الشرعية التي تحاول زعزعة األمن ف

 عدن بالمالحقة والتصفية اذا لم تتوقف عن ارهابها

لتي وقال الوالي أن هناك بعض العناصر اإلرهابية والتخريبية ا

وائي القنابل الصوتية وإطالق الرصاص العشتعمل على تفجير 

ور بين حين واخرى بهدف اقالق السكينة العامة وتسجيل حض

إعالمي من خالل الترويج على صفحات إعالميين مدفوعين 

ي االجر او مواقع مشبوهه الظهار عدن غير امنه،بعد أن فشلوا ف

إحداث أي فوضى عقب استهداف مطار عدن الدولي تزامنا مع 

حكومة المناصفةوصول   . 

ات واشار قائد قوات الدعم واإلسناد بأن قوات الحزام األمني وقو

ة تنتشر العاصفة التابعة الدعم واإلسناد وبقية التشكيالت األمني

في كافة مديريات العاصمة عدن وتطوق المدينة من كل 

 .االتجاهات وتعمل على تتبع الخالياء النائمة إلى جحورها

ة االمنية لن تتهاون مع من يحاول اغالق الفتا بأن األجهز

يادي السكينة العامة وإثارة القالقل، وستضرب بيدا من حديد اال

اآلثمة التي تلطخت بأعمال اإلرهاب والتخريب وارتهنت إلى 

 .جهات معادية للجنوب أرضا وانسانا

فة موضحا بأن القوات الجنوبية تعمل على تأمين حكومة المناص

خل العاصمة عدن بكل سهولة ويسر وفقا وتسهل تنقلها دا

لتوجيهات اللواء عيدروس الزبيدي والتزاما بتعهداته لدول 

 .التحالف العربي تنفيذا لما نصت عليه اتفاقية الرياض

 
 
 
 
 
 
 

 قصف مدفعي يستهدف مقر اللجنة
 السعودية في شقرة

لرياض تعرض مقر اللجنة السعودية المشرفة على تنفيذ اتفاق ا

اليوم األحد الستهداف مدفعي مجهول المصدرفي شقرة  . 

وقال مصدر في قوات الحزام األمني ان مقر اللجنة السعودية 

عي الواقع في مدرسة ثانوية بمدينة شقرة تعرض لقصف مدف

 .يرجح وقوف مليشيا اإلصالح خلفه

نة وحسب المصدر فان القصف لم يسفرعن ضحايا اال ان اللج

ومحاسبتهوعدت بالكشف عن منفذ القصف   

ها ورجح المصدر ضلوع مليشيا الشرعية خلف اإلستهداف كون

 غير قابلة بتنفيذ اإلتغاق

 

 السقلدي: السعودية تعلم جيداً من الجهه
 الذي تقف خلف هجوم #مطار_عدن الدولي

ة لحكومكتب الصحفي الجنوبي صالح السقلدي مقال يكشف تخوفات السعودية من أن يقضى على جهودها في إعادة ا

 :الجديدة إلى عدن رغم إمكانياتها الضخمة بمعرفة مرتكب تفجيرات مطار عدن الدولي فبدأ قائالً 

الشرعية بعد أن حددت الجهة المسئولة عن الهجوم أعلنت عن تشكيل لجنة لمعرفة الجهة …جريمة مطار عدن

 .المسئولة..! وبيان االنتقالي كان أكثر حصافة ومسئولية

ــشير إلى أن ثمة توّجــه لدى التحالف  ولكن كل المؤشرات حتى الساعة بشأن الهجوم على مطار عدن الدولي تـ 

ه الحوثي والشرعية بأن يتم إخفاء الحقيقة على األقل بالمدى المنظور واالكتفاء عوضا عن ذلك برجم االتهامات في وج

 وحصر التهمة فيه،

من  ف عن جهة أخرى بهذا الهجوم. فالسعودية تخشىوقمع أي تحقيق جاد يخرج عن هذا االفتراض المسبق أو يكش

ة في حال تم أية مفاجئة صادمة قد تطيح بجهدها الجهيد الذي بذلته بالشهور الماضية وافضى إلنجاح التشكيلة الحكومي

 تحقيق مستقل وشفاف،

الذي ضاق ذرعا من كما انه سيضعها في مربع اإلحراج أمام الداخل اليمني، وأمام المجتمع الدولي ومجلس األمن، 

قة طول أمد هذه الحرب وست عقــد هذه المفاجئة في حال ظهورها معركته مع الحوثيين ويفاقم أكثر من حالة انعدام الث

 .الشبه معدومة أصال بين جناحّي هذه الحكومة الشرعية واالنتقالي ويجهضها بالمهد

هجوم، وال تعدم الوسيلة لمعرفة ذلكالسعودية تَــعلَـم  جيدا من هي الجهة التي تقف خلف هذا ال . 

واجهزة  فهي تمتلك االمكانيات التقنية الهائلة لكشف الحقيقة، أو على أقلها أن بوسعها جلب خبراء دوليين ومعدات

وعية شظايا حديثة من الخارج لكشف المستور. ولكنها مع ذلك حتى اآلن لم تفعل شيئا للشروع بأي تحقيق، أو تكشف ن

خدم،السالح المست  

 وهو أقل أجراء يمكن عمله والذي من خالله سيكون من السهولة بمكان التعرف على مدى هذا السالح ومصدر إطالقه،

 هذا ناهيك عن ان بمقدورها أن تستعين بقدرات بالواليات المتحدة األمريكية المتطورة من قبيل اجهزة المراقبة

 المتطورة التي تمتلكها

وصا وأن أمريكا شريكا استراتيجيا ولوجستيا للسعودية بهذه الحربوباألقمار االصطناعية، خص  . 

ف من الحكومة من جهتها لم تخرج في تصريحاتها بشأن الجهة المسئولة عن العملية عن المسار الذي حدده لها التحال

ا ربا إذا ما علمنا أنهاللحظة األولى للعملية، وتطابَــَق معه تماما منذ الدقائق األولى للحادثة، وهو أمرا ليس مستغ

 حكومة أضعف من أن تغرد خارج سرب التحالف أو تصطدم به،

ثر ذلك اهيك عن أن من مصلحتها أن تتوجه األنظار بعيدا عن معسكرها المتضعضع الذي تفترسه الخالفات لئال يؤن

هر عسلهابالتالي على مستقبلها ويلحق بها تصدع يودي بها الى االنهيار، وهي الداخلة للتو في ش  . 

معاشيق  ولتكريس فرضيتها أكثر لدى اإلعالم بوقوف الحوثيون وراء هذه العملية فقد اشاعت حكاية مهاجمة مقرها في

ــسيّــرة وبأن الدفاعات الجوية قد اعترضتها، ثم عادت )الحكومة( لتقول أنها اسقطتها، ولكنها ولشدة  بطائرة م 

المحطمة ، وهو ما ضاعف من االعتقاد أن لدى هذه الحكومة والتحالف  اضطرابها وتخبطها لم تعرض حطام الطائرة

 .اشياًء خطيرة يخشون كشفها

لسلطة ولكن هذا ليس هو أطرف ما باألمر، وال بالسرعة الخارقة بمعرفتها بالجاني بعد دقائق من الجريمة، بل أنها أي ا

قف خلف الهجومبعد ذلك اصدرت قرارا بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة الجهة التي ت .! 

كشف  البيان الذي صــَدَر عن المجلسِّ االنتقالي الجنوبي، والذي تحدث عن ضرورة عدم استباق التحقيقات وأن يتم

دي، كون أن هناك يوجد عدوا ظاهري وعدوا خفيا –بحسب البيان  -الحقائق من خالل تحقيق شامل وجِّ . 

حا بقناعته والتحالف، وكان واضمع الحدث قياسا مع موقف الحكومةفاالنتقالي هنا كان أكثر مسئولية ومنطقية بتعاطيه 

 .بأن الجهة المسئولة عن الجريمة ال تنحصر بالحوثيين فقط بل بجهات داخل الشرعية

وقت الذي ولكنه أي االنتقالي في الوقت عينه لم يكن بعيدا عن حالة التخبط الذي شاهدناه عن األطراف األخرى، ففي ال

حالف إال أنه ومن خالل أحد قياداته الكبار سارع الى تبني فرضية الت ضحا وأكثر حصافة ومسئولية،كان بيانه وا

طلع به والشرعية ونسف بيان المجلس واظهره بصورة متناقضة وبالتالي لن يجلو الحقيقة سوى تحقيق شامل تض

 .لجنة تحقيق محايدة من كل األطراف المعنية

 

 

 


