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 2صفحه 

تغذية الصراعات القبلية.. 
سرطان اإلخوان ينهش في 

 عظام #شبوة

 تواصل سلطة ميليشيا اإلخوان اليمنية اإلرهابية المحتلة 

عزيز لفوضى األمنية بغية تلمحافظة شبوة، إفساح المجال أمام ا

 .احتاللها الغاشم لهذه المحافظة الغنية بالثروات المتعددة

لة حيث يضمن هذا اإلجرام اإلخواني الخبيث، فإّن السلطة المحت

ك تعمل على تغذية الصراعات القبلية في محافظة شبوة وذل

 .بهدف إغراقها في األزمات المعيشية الضخمة

مصنوعة إخوانيًّا، وقعت اشتباكات وفي إطار هذه المؤامرة ال

لواقعة قبلية مسلحة، يوم امس، في سوق سعد بمديرية عسيالن ا

 .في محافظة #شبوة

تيالن ووقع في االشتباكات التي دارت بين آل سعد وآل عسيس، ق

 .وثالثة مصابين، في نزاع بين الطرفين على قطعة أرض

ة، وهذا بوالصراعات القبلية تفّشت بشكل ملحوظ في محافظة ش

وانية األمر مرتبط بتغذية واسعة النطاق تمارسها المليشيات اإلخ

زماتبغية تعزيز الفوضى األمنية في المحافظة إلغراقها في األ . 

ى مساعي السلطة اإلخوانية المحتلة إلغراق شبوة في الفوض

األمنية مرتبط بمساعيها الخبيثة للتمّكن من نهب ثروات 

من  ة بالنفط، وهي ثروة طالتها الكثيرومقدرات المحافظة الغني

يةالجرائم النهب والسطو من قِبل المليشيات اإلخوانية اإلرهاب . 

سب، اإلرهاب المصنوع إخوانيًّا ال يقتصر على الوضع األمني وح

ارة لكن المليشيات اإلخوانية تعمل بشكل واسع النطاق على إث

سالح األزمات المعيشية على صعيد واسع، من خالل إشهار 

 .تردي الخدمات بشكل كامل

 وفيما تُحّمل هذه السياسة اإلخوانية، الجنوبيين كثيًرا من

ّدد األعباء، فإنّه مثل هذه األوضاع التي ال تُطاق على اإلطالق تُج

كل المطالب بأن يتم استئصال النفوذ اإلخواني من الجنوب بش

 .كامل

من  كامل ويطالب الجنوبيون بطرد المليشيات اإلخوانية بشكل

كافة مراكز صناعة القرار، وذلك ألّن هيمنة هذا الفصيل على 

ي القطاعات اإلدارية والخدمية ستظل سببًا رئيسيًّا ومباشًرا ف

 .إحداث مزيد من االزمات والتردي على الصعيد الخدمي

دن قبائل الصبيحة تتوافد الى ع
استعدادا لوقفة تضامنية مع 
 األسير اللواء محمود الصبيحي

 بعد تحذيراتها المتكررة من تجاهل الرئيس هادي والشرعية 

اللواء محمود الصبيحي وعدم ضمه ضمن صفقات األسرى 

حة إلى المتفق عليها مع الحوثيين وصلت وفود من أبناء الصبي

ع العاصمة عدن، قبل قليل، وذلك استعدادا لوقفة تضامنية م

 .األسير اللواء محمود الصبيحي

لية ان الحشود توافدت إلى ساحة العروض وأفادت مصادر مح

بمديرية خور مكسر، تضامنا مع اللواء الصبيحي ورفاقه 

 .األسرى

 وجاء ذلك بعد ان تم بحث تبادل أسرى حوثيين مقابل إطالق

سراح مسؤول كبير مقرب من الرئيس هادي، وتجاهل لوزير 

الدفاع السابق اللواء الركن محمود أحمد سالم الصبيحي، 

م5102جز في سجون الحوثيين منذ عام المحت . 

 

 خبراء: انتشار االخوان على حدود لحج انقالب
 على اتفاق الرياض وحالة التوافق

عم ضمن مخطط فتح جبهات جديدة لخنق العاصمة عدن، وذلك بد« إخواني»حذر خبراء ومحللون سياسيون من حشد 

الشراكة يدة هو انقالب على اتفاق الرياض وحالة التوافق وتركي، مؤكدين أن إعادة االنتشار العسكري وفتح جبهات عد

 .بين مكونات الشرعية

خنق ومحاوالت لفتح جبهات جديدة ل« إخوانية»وفي وقت سابق، أعلن المجلس االنتقالي الجنوبي وجود تحشيدات 

اتفاق  وف تدافع عنالعاصمة المؤقتة عدن، مضيفاً أن القوات الجنوبية لن تقف مكتوفة األيدي حيال أي تهديد وس

 .الرياض إلى أبعد ما تستطيع

من سياق في تعز ولحج يأتي ض« اإلخواني»وقال ياسر عبدالرحمن ابوياسر، المحلل السياسي واألمني ، إن التحشيد 

« إلخوانياإلصالح ا»إلفشال اتفاق الرياض وتعطيل المالحة الدولية، الفتاً إلى أن حزب « اإلخوان»التحركات التركية و

ةوقياداته هم من يتلقون األموال من تركيا بشكل منتظم لرفع جاهزية غير معلنة ضمن مخططات تصعيد مدروس . 

 أن المخطط واضح تماماً ويجب على التحالف والشرعية التكاتف إليقاف هذه التحركات« االتحاد»وأوضح ياسر لـ

راً إلى أن تحرك في طريق التسوية السياسية، مشيوالحمالت العسكرية والتحشيد الغير مبرر الذي سيكون عقبة كبيرة 

وميليشياتهم وتحديدا في تعز وشبوة وشقرة سيخلق أزمات كبيرة« اإلخوان»أدوات  . 

يطرة ولفت الخبير األمني أن الجانب التركي يحاول التوغل ووضع قدمه في اليمن، خاصة في األماكن التي تحت س

 لى األمر بأن خطوات شق وتوسعة طرق سرية من قبل قيادات إخوانية، فيما يعرف المطلعون ع«اإلخوان»جماعة 

 .يكشف أن معركة منتظرة في الفترة المقبلة

د وطالب الخبراء بضرورة التحرك السريع من قبل التحالف لوقف هذه المحاوالت والتي تعد بمثابة إعالن حرب ض

 .اتفاق الرياض الذي يعد بداية الحل السياسي ألزمة اليمن

حكومة العقيد أحمد الصيادي، المحلل السياسي ، أكد أن هناك فرق بين الجانب السياسي المتمثل بالرئاسة وال لكن

ح معظم والجانب األخر الميداني المتمثل في المقاومة على األرض، مضيفا أن كل المكونات مستبعدة تماماً بعد أن أصب

مؤسساتها « أخونة»م على الوظيفية العامة في الدولة و، ما جعلهم يحكمون سيطرته«اإلخوان»طاقم الحكومة من 

 .العسكرية والمدنية بعد إقصاء وتهميش من سواهم، للعمل على تأسيس دولتهم الخاصة

أيديهم  وقواتهم بل االحتفاظ بما تحت« اإلخوان»، أن الحرب ضد الحوثيين لم تعد تمثل هاجساً لـ«االتحاد»وأضاف لـ 

ادة ية كافية لمدهم بسبل البقاء والتمدد مستقبالً هو الهاجس األقوى في ذهنية القيمن مساحات ذات ثروات نفط

ذات  التي تقاتل بقوة لتكون شبوة هي مركز سلطتها كنقطة فاصلة بين مأرب وحضرموت وأبين وهو« اإلخوانية»

ى منافذ بحريةالتوجه التركي اإلخواني في ليبيا يتكرر في اليمن االحتفاظ بنقاط السيطرة والتواجد عل . 

يا الغنية على هذه الجغراف« اإلخوان»وأشار المحلل السياسي اليمني إلى أنه بإمكان تركيا لعب دور في تمكين سيطرة 

حوثيون، بالنفط والغاز من خالل عالقتها والملفات المتداخلة مع طهران صاحبة القرار النافذ في صنعاء التي يحكمها ال

أرب في تعز وم« اإلخوان»يبدأ بتجميد كلي للهجمات الحوثية على مناطق سيطرة « اناإلخو»الفتا إلى أن تمكين 

 .ومحور البيضاء، بحيث يتم توجيه قواتهم في تعز باتجاه الجنوب

مدرع في تعز والذي تم اغتيال قائده ومن  52وأكد صيادي أن هذا تخطيط مسبق ولكن كانت مشكلتهم تكمن في اللواء 

ن معظم ، موضحاً أ«اإلخوان»اللواء مثلما حدث مع األلوية العسكرية األخرى التي لم تكن تتبع ثم العمل على تفكيك 

عم هذه القوات تتبع حمود المخالفي الذي دعا للعودة من جميع معسكرات الشرعية وتأسيس معسكراته الخاصة بد

 .تركي

 

 



 
              

 

 3صفحه 

 اختطاف رئيس نقابة موظفي
 شركة النفط بعدن

في اليوم الخميس رئيس نقابة موظاختطف مسلحين مجهولين  

 شركة النفط بعدن واقتادوه الى جهة مجهولة

ا وقالت مصادر محلية أن م مسلحين على متن سيارة اختطفو

تادوه إلى ياسر البيتي رئيس نقابة موظفي شركة النفط بعدن واق

 .جهزة مجهولة

ارة وبحسب المصادر فقد قام أرغموا البيتي بالطلوع إلى السي

ود ديد السالح أثناء ما كان متواجد بالقرب من محطة وقتحت ته

 .بصيره

ولفتت المصادر أن مواطنون كانوا متواجدين حاولوا منع 

 المسلحين من اختطافه لكن المسلحين أطلقوا النار الكثيف

ولةوفرقوا المواطنين وتمكنوا من اختطاف البيتي إلى جهة مجه . 

 

 

 

 

محلل عسكري يدعو االنتقالي 
رة على موارد الجنوبللسيط  

دعا المحلل العسكري الجنوبي العميد خالد النسي المجلس  

 االنتقالي للسيطرة على موارد الجنوب بغطاء شرعي بعد ان

 .اصبح شريك معترف وثبوت فساد الشرعية

صية وقال النسي في تغريدة له على تويتر:بعد ان ثبت لصو

بي قالي الجنوالشرعية وفسادها وبعد ان اصبح المجلس االنت

ديعة شريك معترف بة وبعد ان نهب الفاسدين في الشرعية الو

ارد السعودية اصبح من حق الجنوبيين ان يسيطرون على المو

آلخر والبنوك في المحافظات الجنوبية بغطاء شرعي الن الطرف ا

 .فاسد والفاسد ال يؤتمن

 

 
 
 
 

باب  مليشيا اإلخوان بشبوة تفتح
بأبينالتجنيد لدعم عناصرها   

قالت مصادر محلية بمحافظة شبوة أن حزب اإلصالح يجري  

جنوب تحضيرات واسعة هذه األيام إلستئناف الحرب على أبناء ال

 .في أبين

وقالت المصادر أن سلطة اإلخوان فتحت أبواب التسجيل 

 .والتدريب للشباب في معسكر الخرمة غرب مدينة عزان

 سة ميناء قنا الذيوأوهمت الشباب بدعوى تسجيل جنود لحرا

ين عن افتتحه اإلخوان قبل أيام بينما الهدف إرسال الشباب العاطل

 .العمل إلى محارق الموت في جبهة أبين لقتال الجنوبيين

يناير  52وأضافت المصادر أن التسجيل بدأ صباح الخميس 

 .بحسب ما أعلنت الميليشيات اإلخوانية

اء انعدام الديزل يزيد انقطاعات الكهرب
 بعدن..المعاناة تستمر

 تستمر معاناة اهالي عدن من انعدام الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء رغم تعاقب الحكومات حيث شكا سكان عدن من

 .تزايد انقطاع التيار الكهربائي وسط تجاه تام من االنتقالي وحكومة هادي لمعاناتهم

قف اليوم الخميس في عدن، على خلفية تو زايدت وقالت مصادر في مؤسسة الكهرباء بعدن أن انقطاع الكهرباء ت

 .المحطات العاملة بوقود الديزل

 .وأوضحت المصادر أن كامل محطات الكهرباء التي تعمل بالديزل، خرجت بشكل كامل نتيجة نفاذ وقود الديزل

معاناة ويتجاهل التحالف وحكومة هادي مند خمس سنوات أزمة الكهرباء رغم قدرته على حلها والتخفيف من 

 .المواطنين في كافة المحافظات الجنوبية التي تستمر فيها أزمة الكهرباء

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

هد لحج..تقرير طبي يكشف اسباب مقتل الشاب عمر ف
 داخل مستشفى ابن خلدون

واقعة مقتل  يالحق اإلرهاب الجنوبيين الى بيوتهم ومسنشفياتهم حيث أظهر تقرير طبي جنائي تفاصيل اضافية عن

لمجني عليه / عمر فهد محمد الوذي يعمل فني تخدير ابن خلدونا  . 

 .وصدر التقرير البداء الرأي الطبي في واقعة مقتله داخل المشفى ظهر يوم أمس بلحج

 وتمحور تقرير الطبيب الشرعي المختص د. يزيد محسن عطروش أخصائي الطب الشرعي بإدارة الطب الشرعي

ول بيان واقعة القتل ومسبباتهاوالنفسي بمكتب النائب العام، ح . 

 وذكر د. عطروش في تقريره، بعد معاينته لجثمان الشاب، عمر بدخول مقذوف ناري، ويقع عند الجبهة الناحية

دماغ اليسرى، والمخروج للمقذوف الناري يقع على الجهة المقابلة بمؤخرة الرأس الجهة اليسرى، مع بروز نسيج ال

اجاءمن خالل فتحت الجرح، بحسب م . 

صابة وبخصوص الرأي الطبي يقول عطروش ، تبين من الكشف على جثة الشاب عمر، أنه توفي بسبب تعرضه لإل

بطلقة نارية بالرأس أدت إلى كسور عظام الجمجمة، وتهتك ونزيف الدماغ، وكان اتجاه الرمي من األمام إلى الخلف 

 .باتجاه موازي، ومن مسافة جاوزت مدى المتر

ة من الحزن واأللم واألسى على معمورة الحوطة، عقب انتشار نبأ مقتل الشاب عمر فهد، داخل هذا وخيمت حال

ة في ابن مستشفى ابن خلدون بعد أن تلقى طلقة نارية في رأسه أودت بحياته مباشرة، من قبل قائد الحراسة األمني

 .خلدون

ريمة قتل هزة األمنية بالتحقيق مع المتهمين في جوعقب واقعة القتل وجه مدير أمن لحج اللواء الركن صالح السيد األج

 .عمر فهد محمد عبد القادر السقاف

 

 
 
 
 



 
              

 

 4صفحه 

وب الشرعية تقايض نفط الجن
 بقروض دولية

هربًا من أزمة غياب ميزانيتها، وامتداًدا ألزمة انعدام الخطط  

ب، أو التنموية، تفكر الحكومة في بيع ما ال تملك من نفط الجنو

ضمانات لقروض دوليةعلى األقل رهنه ك . 

 الحكومة التي عجزت عن تقديم أي جديد للواقع في العاصمة

ها عدن والجنوب عموًما، بدأ وزراء جناح الشرعية اليمنية بداخل

أبناء  إلى الدفع بالفكرة تحت شعار بيع ثروة األجيال القادمة من

ساد الجنوب، للمساعدة في تضخيم الحسابات البنكية لرموز ف

إلخوانيةالشرعية ا . 

ية الفكرة االنتهازية تعد من أخطر المؤامرات الشيطانية للشرع

ود على الجنوب، لضمان حرمان أبنائه من العوائد النفطية لعق

 .قادمة، كما حرمت األجيال السابقة منها

كما أن الطرح نفسه يكشف عن نظرة الشرعية اإلخوانية 

ت نفسها تح وفاسديها للحكومة كأداة لتمرير األطماع اليمنية

 .ستار التوافق، ومزاعم التنمية التي يكذبها الواقع

لى وعلى المسار نفسه توقفت إنجازات الحكومة على وصولها إ

اء العاصمة عدن، وهي الرحلة التي كلفت سكانها عشرات الشهد

والجرحى، دون اإلعالن عن إنجاز واحد أو قرار ينحاز 

 .الحتياجات المواطنين

 

 

 

 

هجوم مسلح …تيستمر اإلنفال
على مقر قيادة الحزام األمني 

 بلودر

مل يزداد الوضع توترا في أبين رغم محاوالت السعودية لم ش 

اصر الفرقاء حيث اندلعت اشتباكات مسلحة بين مسلحين وعن

 الحزام األمني في مديرية لودر عقب هجوم مسلح استهدف مقر

 .قيادة الحزام في مديرية لودر بمحافظة أبين

مصادر محلية أن مقر قيادة الحزام األمني في مديرية وقالت 

ا لودر لهجوم مسلح من قبل مسلحين مجهولين اليوم الخميس م

 .أدى إلى اندالع استباكات وسقوط جرحى من عناصر الحزام

 وأوضحت المصادر أن المسلحين تمكنوا من الهرب بعد الهجوم

 . على قيادة الحزام

ع ام الجندي أشرف الجوفي التابويأتي الهجوم بعد يوم من إعد

الذي يقوده الشيخ السلفي صالح  للواء األماجد السلفي 

ة الشاجري الموالي للسعودية من قبل أفراد نقطة أمنية تابع

 .لمدير أمن لودر الخضر حمصان بعد اختطافه

 

دام فضيحة : لجنة العقوبات األممية تتهم الشرعية باستخ
موالغسيل أ“الوديعة السعودية في  ” 

عودية بالبنك اتهم تقرير صادر عن لجنة العقوبات الخاصة باليمن والتابعة لمجلس األمن الشرعية باستخدام الوديعة الس

غسيل أموال“المركزي بعدن في عمليات  ”. 

ة ونشرت أهم ما ورد فيه قال بأن عمليات غسيل األموال بحق الوديع” رويتزر” التقرير الذي اطلعت عليه وكالة 

عودية أثرت بشكل سلبي على وصول االمدادات الغذائية الكافيةالس . 

في إطار  5102وقال التقرير بإن المملكة العربية السعودية أودعت ملياري دوالر في البنك المركزي اليمني في يناير 

 .برنامج للتنمية وإعادة اإلعمار

 –ق مثل األرز والسكر والحليب والدقي –أساسية الفتاً الى ان الهدف من الوديعة كان تمويل االئتمان لشراء سلع 

 .لتعزيز األمن الغذائي واستقرار األسعار المحلية

 وكشف التقرير عن ان محققي اللجنة وجدوا أن البنك المركزي اليمني في عدن انتهك قواعد الصرف األجنبي ،

مخطط متطور لغسيل األموالغسل جزًءا كبيًرا من اإليداع السعودي في “وتالعب بسوق الصرف األجنبي و  ”. 

لها مليون دوالر من الوديعة السعودية بشكل غير قانوني ، قام البنك بتحوي 355وأشار التقرير الى حصول تجار على 

 .بشكل غير قانوني إلى شركات خاصة

نيهم مثل هذه بتفشل في تفسير سبب ت” وأشار التقرير الى أن الوثائق التي قدمها البنك المركزي اليمني حول ذلك ، 

، بحسب التقرير” االستراتيجية المدمرة . 

ومية ، عمل من أعمال غسل األموال والفساد الذي ترتكبه المؤسسات الحك“وقال المحققون بإنهم ينظرون إليه على أنه 

وفي هذه الحالة البنك المركزي اليمني والحكومة اليمنية ، متهمون بالتواطؤ مع أصحاب األعمال والشخصيات 

 .“ السياسية ، لصالح مجموعة مختارة من التجار ورجال األعمال

ادات وذكر تقرير األمم المتحدة أنه في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ، كانت الجماعة تجمع الضرائب وإير

بالدولة األخرى الالزمة لدفع رواتب الحكومة وتقديم الخدمات األساسية للمواطنين ، واستخدامها في الحر . 

) أي نحو تريليون ريال ( من  5102مليار دوالر في عام  0.2وقدر التقرير بأن الحوثيين جمعوا ما ال يقل عن 

منها لتمويل مجهودهم الحربي” جزء كبير“إيرادات الدولة، وأنه تم استخدام  . 

ات داخل جمهورية إيران هناك مجموعة متزايدة من األدلة التي تظهر أن األفراد أو الكيان“التقرير أشار الى أن 

ألمم في انتهاك لحظر األسلحة الذي تفرضه ا” اإلسالمية متورطة في إرسال أسلحة ومكونات أسلحة إلى الحوثيين

 .المتحدة

 

 

 

  

 
 
 
 

مهرةقوات أمريكية وبريطانية تصل محافظة ال  

تي ضوء اخضر من الشرعية اللم تشهد المهرة استقرارا منذ دخلت القوات السعودية اليها وسيطرت على منافذها ب

 .اثبتت بيعها ارض الوطن وثروته مقابل المناصب والمال

ة من أرض ومنذ ذلك الحين تعمل القوات السعودية على ادخال القوات األمريكية والبريطانية الى المهرة لتمكينها بسري

ق ية إلى محافظة المهرة شرالجنوب حيث كشف إعالمي جنوبي اليوم األربعاء، عن وصول قوات أمريكية وبريطان

 .اليمن

ريطانية وصول قوات عسكرية أمريكية وب” بتويتر“في تغريدة على حسابه ” صالح المهري“وقال الناشط واإلعالمي 

 .إلى مطار الغيضة الدولي الذي تسيطر عليه القوات السعودية في المهرة

ة بالمهرة، بريطانية في معسكر القوات السعوديوكان قد كشف ناشطون في نوفمبر الماضي عن وجود قوات أمريكية و

د في عي” االمريكية والبريطانية“للقوات األجنبية ” حكومة هادي“وتزامن ذلك مع زيارة السفير األمريكي لدى 

 االستقالل

 



 
              

 

 5صفحه 

ر تصفيات شمالية على أرض عدن..إغتيال مدي
ريقةاألمن السياسي للحديدة اثناء تواجده في الب  

فالت األمني والتحذيرات التي مع استمرار اإلن 

اطلقها مسؤولين في اإلنتقالي الجنوبي من مخطط ارهابي 

ألمن مسلحين مجهولين مدير ا يستهدف قيادات في الدولة اغتال

يم حرد إبراه  السياسي التابع لمحافظة الحديدة الموالي للشرعية

 .أثناء تواجده بمديرية البريقة في مدينة عدن

لى أن أهالي البريقة عثروا اليوم األربعاء عوقالت مصادر أمنية 

، موثوقة بالحبال وعليها آثار إطالق نار في الرأس” حرد“جثة 

 .وذلك بعد يوم من فقدان االتصال به

 وأوضحت المصادر أن القيادي في مجلس تهامة الوطني ومدير

وجه األمن السياسي بمحافظة الحديدة إبراهيم حرد كان ينوي الت

 لخوخة للمشاركة في مسيرة نظمها المجلس حيثإلى مديرية ا

  اتهمت مصادر في الحراك التهامي، قوات طارق عفاش

 .بالضلوع وراء اختطاف واغتيال حرد في عدن

حصولها على معلومات وثيقة بشأن مخطط   وأكدت المصادر 

يهدف إلى اغتيال عدد من القيادات الفاعلة في مجلس تهامة 

 .الوطني

 قوا النار على القيادي في قوات طارق نادروكان مسلحون أطل

ديسمبر من العام  52عبداللطيف السيد وأردوه قتيالً األحد 

 .الماضي

 ومنذ وصول حكومة المناصفة شهدت عدن تفجيرات وعمليات

 .اغتياالت واسعة طالت قيادات أمنية تابعة لإلنتقالي

 

 
 
 
 
 
 

فية أبين..توتر أمني بعد تص
جد بلودرأحد جنود لواء االما  

فسها ضمن مسلسل التصفيات بين قوات الشرعية ن 

حد اقدم افراد نقطة أمنية تابعة لمدير أمن لودر على تصفية ا

ريمنتسبي لواء االماجد التابع للشيخ السلفي صالح الشاج . 

در وقالت مصادر محلية أن أفراد نقطة أمنية تابعة لمدير أمن لو

 لجوفي، أحد أفرادالخضر حمصان استوقفوا الجندي أشرف ا

والي لواء األماجد الذي يقوده الشيخ السلفي صالح الشاجري الم

 .للسعودية

ي إلى وبحسب المصادر فإن مسلحي النقطة اقتادوا الجندي الجوف

 .إحدى المزارع ، وقاموا بتصفيته

 وأوضحت المصادر أن المديرية تشهد توتر بين لواء األماجد

 وأمن لودر

 

تفجير اصل التحشيد الى أبين لمليشيا اإلخوان تو
 الوضع

كومة تواصل مليشيا اإلخوان تحشيد قواتها الى ابين حيث لم تنتظر أكثر من شهر واحد على تشكيل ح 

من محافظتي  المناصفة لتنخرط مجدداً في التصعيد العسكري ضد الجنوب، بعد أن دفعت عناصرها اإلرهابية على التسلل

يبات مامية لجبهة #شقرة في محافظة #أبين، التي كانت قد انسحبت منها وفقاً لترت#تعز و #مأرب إلى الخطوط األ

 .الشق العسكري التفاق الرياض

لجنوب تبرهن تلك الخطوة اإلجرامية على أن مليشيات اإلخوان اإلرهابية في طريقها إلشعال األوضاع العسكرية في ا

ف صفر، األمر الذي يتطلب تدخالً عاجالً من قبل قوات التحالمجدداً بما يؤدي إلى عودة اتفاق الرياض إلى نقطة ال

 .العربي التي ترعى االتفاق وتُشرف على تنفيذ بنوده

يل الخارجي يرى مراقبون أن مليشيات اإلخوان تسعى إلثبات قدرتها على إفشال اتفاق الرياض بما يدعم استمرار التمو

شين ميناء مصالح تلك القوى، ولعل ما أقدمت عليه في شبوة حيث تد لها، تحديداً وأنها تستمر في جرائمها التي تحقق

 ال ينفصل عن التصعيد الحالي، ألن تلك الخطوة من شأنها تسهيل مهمة وصول األموال والسالح إليها من” قنا“

 .الخارج

ربة تخريب التجتحاول مليشيات اإلخوان بشتى الطرق إثبات عدم قدرة حكومة المناصفة على تأدية مهامها ومحاولة 

ومة من قبل أن تبدأ، وذلك من أجل الحفاظ على مصالحها مع المليشيات الحوثية اإلرهابية التي تدرك أن نجاح الحك

 .يشكل خطراً داهماً عليها، األمر الذي يؤكد على أن محاوالت التصعيد الحالية تدفعها قوى إقليمية معادية

حافظة أبين، ا إلى منطقة إلى الخطوط األمامية في منطقة شقرة الساحلية بمواصلت الشرعية اإلخوانية الدفع بمليشياته

أرب وتعز بالمخالفة التفاق الرياض، ورصدت مصادر محلية توافد عناصر مليشيات الشرعية اإلخوانية من محافظتي م

 .إلى المدينة، مؤكدة أن غالبيتهم من األطفال

ية إلى المدينة، موضحة أن المليشيات اإلخوانية لجأت إلى عمل وكشفت عن نقلهم بواسطة قاطرات في هيئة عمالة

 .تجنيد في مدينة شقرة، في معسكر بن معيلي تحت منطقة العرقوب ومصنع الكسارة شرق المدينة

ى أن وفي المقابل شددت األمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس االنتقالي الجنوبي، في اجتماعها، اليوم االثنين، عل

سكرية نتقالي الجنوبي شريك ال يمكن تجاوزه بموجب اتفاق الرياض، وحذرت من عواقب االستفزازات العالمجلس اال

 .لمليشيات الشرعية اإلخوانية، بعد نشر عناصرها في بعض المواقع األمامية بجبهة شقرة

دربه ني المؤقت عبوعبرت برئاسة فضل الجعدي نائب األمين العام، عن رفضها القرارات األحادية من الرئيس اليم

، بتحمل منصور هادي، مشيرة إلى تخطيها لالتفاق، فيما دعت التحالف العربي باعتباره الجهة الراعية التفاق الرياض

 .مسؤولياته تجاه خروقات الشرعية اليمنية لالتفاق، وتداعيات القرارات الرئاسية المخالفة

إلخوانية في اءات العسكرية االستفزازية لمليشيات الشرعية افيما جددت هيئة رئاسة المجلس االنتقالي رفضها لإلجر

مر، مشيرة جبهة شقرة، بعد إعادة نشر عناصرها في بعض المواقع األمامية بالجبهة، ونددت بالتحشيد العسكري المست

العربي الفإلى أن المليشيات تواصل استقدام قواتها من المحافظات اليمنية، إلعادة التحصينات بعد إزالتها من التح . 

عف ودعت لجنة التهدئة إلى إعادة النزول للجبهة بشكل متواصل ومفاجئ للوقوف على الخروقات، منعًا لرد فعل يض

 .الخيار السلمي، بالساحة الجنوبية وتحويلها لساحة حرب

الح تصعيد في أبين وقصف إماراتي لقوات اإلص
 بشبوة

اليوم  أن طائرات إماراتية ، شنت حيث قالت مصادر محليةيتأزم الوضع بين الشرعية واإلمارات باستمرار  

 .االثنين، غارة جوية بالقرب من حقول النفط في محافظة شبوة، جنوب شرق اليمن

نبيق بعين وأوضحت المصادر أن الطائرة استهدفت مليشيات مسلحة يعتقد أنها تابعة لالصالح، بين بلدتي الخدرة وال

محافظة مأرببيحان الواقعة على الحدود مع  . 

 وتستمر الخالفات بين الطرفين وتصعيد عسكري في أبين وشبوة وحشود الى عدن من بقية المحافظات

 



 
              

 

 6صفحه 

عدن..الكشف عن مخطط 
إرهابي يستهدف مسؤولين 

 في الدولة

كشفا ألعمال حزب اإلصالح اإلرهابي التي تستهدف عدن  

والجنوب باكمله حذر االعالمي الجنوبي صالح بن لغبر من 

ي مخطط كبير تنفذه مليشيا االخوان االرهابية بقيادة االرهاب

 .الزامكي للسيطرة على سواحل شقرة

قودها انه يتم تجهيز قوات كبيرة ي  وكشف بن لغبر في تغريدة

ول ستتحرك الى احور للسيطرة على ط” لؤي الزامكي“االرهابي 

 سواحل المنطقة الى شقرة ضمن خطة تسيير خط تهريب الى

معاشيقصيرة و . 

ولفت ان الخطة تشمل ارسال فريق اغتياالت على راس مهامه 

 .اغتيال معين عبدالملك

ك واضاف: سيتم افتعال مشاكل أمنية في أحور لتبرير تحر

القوات ومعظمها من عناصر القاعدة الذين كانوا في مأرب 

 .والبيضاء

 

 

 

 

 اإلنتقالي يطلق حملة إعالمية
 إلسقاط قرارات هادي األخيرة

 انطلقت مساء اليوم الثالثاء، حملة تغريدات واسعة نظمتها 

” هادي“مطالبة بإلغاء قرارات   دائرة اإلعالم للمجلس اإلنتقالي

 األخيرة بتعيين أحمد عبيد بن دغر رئيساً لمجلس الشورى

 . . وتعيين احمد الموسوي نائباً عاماً بالمخالفة التفاق الرياض

ف تهد  ن_ضد_أخونة_الدولة (الحملة التي تحمل وسم )جنوبيو

 إلى حشد الرأي العام للضغط على المحكمة اإلدارية ودعم نادي

 القضاة الجنوبي حتى بطالن القرار وكشف مخطط المحيطين

 .. بهادي ورفض أخونة الدولة

ين وكان المجلس االنتقالي قد رفض التعاطي مع قرارات التعي

ن أحمد عبيد ب“لرئيس حكومته السابق ” هادي“التي أصدرها 

مد أح“ونائبين له في مجلس الشورى، وكذا قرار تعيين ” دغر

ين نائباً عاماً واعتبرها قرارات أُحادية تهدد الشراكة ب” الموساي

اءات باتخاذ إجر –في بيان له  –مكونات اتفاق الرياض، متوعداً 

 .مناسبة في حال عدم إلغاء القرارات

دعوى أمام المحكمة وسبق أن رفع نادي القضاة الجنوبي 

الذي ينص على ” هادي“اإلدارية بعدن للمطالبة بإلغاء قرار 

نائباً عاماً، ” الموساي“تعيين القيادي في جماعة اإلصالح 

وتضمنت الدعوى مبررات وأسباب رفض القرار وعلى رأسها 

الً عن مخالفته للدستور ونصوص قانون السلطة القضائية فض

 مني وعدم تدرجه في أي مناصبللسلك األ” الموساي“انتماء 

 قضائية

 

ع في بحضور عسكري وامني.. قيادات سياسية شبوانية تجتم
 عدن لدراسة مواجهة مليشيا اإلخوان في شبوة

بوة بالجمعية التقى عضو هيئة رئاسة المجلس االنتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي، اليوم الثالثاء ممثلي محافظة ش

عميد ة المحلية للمجلس االنتقالي بالمحافظة، وقائد لواء القوات الخاصة ومكافحة اإلرهاب الالوطنية وأعضاء القياد

 .عادل المصعبي

ي قوات وبُدأ اللقاء الذي ُعقد بمقر المجلس االنتقالي الجنوبي بمدينة التواهي، بقراءة الفاتحة على روح الجندي ف

امر إلرهاب اآلثمة بمحافظة شبوة، والفقيد الدكتور صالح عالنخبة الشبوانية زكريا باعوضة، الذي طالته أيادي ا

 .السحاقي عضو الجمعية الوطنية

نية وفي اللقاء أشار عضو هيئة الرئاسة سالم ثابت العولقي، إلى أن مشروع أخونة مؤسسات الدولة المدنية واألم

الياً األجندة المشبوهة، وأن مايجري حوالعسكرية في المحافظة لن يكتب له النجاح مهما تهيأ ذلك للقائمين على هذه 

اد، لن من عبث بمقدرات المحافظة ومواردها وخيراتها ومن أجل توظيفها ألجندة مليشيات اإلخوان ولوبي النفط والفس

 .يستمر

ة أبناء شبو وأكد العولقي أن عمليات القتل واالغتياالت والمالحقات التي تنفذها مليشيات اإلصالح وتنظيم القاعدة بحق

ه شبوةمن منتسبي قوات النخبة تتم بغطاء سياسي، وأن المجلس االنتقالي لن يتوانى في القيام بواجباته تجا . 

يعود وبدوره أكد العميد عادل المصعبي قائد لواء القوات الخاصة ومكافحة اإلرهاب، أنه بتعاون جميع أبناء شبوة س

التوافق، اء لترتيب األوضاع على نحو يحقق األمن واالستقرار واألمن واالستقرار إلى المحافظة، وأن اتفاق الرياض ج

 .داعيا أبناء شبوة إلى تغليب المصلحة العامة للمحافظة وأبنائها على األجندة الحزبية

صيات وناقش اعضاء الجمعية الوطنية والقيادة المحلية بشبوة العديد من القضايا المتصلة بالمحافظة ووضع تو

وةلها مشددين على دور مختلف هيئات المجلس االنتقالي الجنوبي إزاء األوضاع القائمة بشبللمعالجات الالزمة  . 

دن حضر اللقاء قائد قوات المهام الخاصة الخضر الجبواني، وأركان القوات أصيل بن رشيد، ومدير أمن البريقة ع

 .الرائد صالح لحمان باعوضة

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

أطفال رددوا شعار  01شبوه .. مليشيات اإلخوان تعتقل 
ثورة يا جنوب بعتق“ ” 

طالب بالمرحلة االبتدائية ال تتجاوز  01اعتقلت مليشيات الشرعية اإلخوانية االرهابيه بعتق محافظة شبوة اليوم االثنين 

عاًما، بتهمة الهتاف )ثورة ثورة ياجنوب( 02أعمارهم  . 

ر الشهداءتي تقلهم بسائقها، قبل نقلهم إلى سجن معسكواحتجزت عناصر المليشيات اإلخوانية األطفال والسيارة ال . 

ع الطالب مصادر محلية أكدت إنه تم التعامل مع الطالب بهستيريا من قبل قائد وجنود المليشيات وتم إحتجاز السياره م

لقانوني عاماً ، أي أنهم تحت السن ا« 02»على الرغم أن جميع من كان على متن السيارة أطفال ال تتجاوز أعمارهم 

 .وأن إعتقالهم مخالف للقانون

 

 
 
 
 



 
              

 

 7صفحه 

ة تفاصيل تعرض حافل
 للنقل الدولي لهجوم

 مسلح غرب أحور

تعرضت حافلة للنقل الدولي ) واصل ( الطالق نار من قبل 

 مسلحين غرب مدينة احور بمحافظة ابين

وقال مسافرون ان مسلحين اطلقوا وابل من االعيرة النارية 

 وم على الحافلة التي كانت قادمة منغرب مدينة احور فجر الي

مدينة المكال في طريقها الى العاصمة عدن ما ادى الى اصابة 

رى شاب بطلقه نارية استقرت تحت القلب فيما جرح اخرون ج

تدافع المسافرين بداخل الباص الذي اعطب على الفور اثر 

 استهداف ميكنة الحافلة باالضافة الى تهشم نوافذ الباص

 .الزجاجية

وقال مصدر طبي في مشفى احور الحكومي ل) عدن تايم ( ان 

ل المشفى استقبل حالة مصاب جرح اثر استهداف حافلة للنق

 .الدولي غرب احور

اب واضاف المصدر انه تم اجرى االسعافات االولية للشاب المص

يما والذي نقل على الى مشفى اطباء بال حدود بالعاصمة عدن ف

عض ركاب الحافلةاعطيت مسكنات ومهدئات لب . 

كم شرق العاصمة  512وبحسب سكان محليين في بلدة احور 

عدن ان الحافلة اعطبت وتم اصالح بعض االعطال فيها 

اح واستمرت في المسير نحو مدينة عدن عدن عند الخامسة صب

 .اليوم االثنين

ي بلدة وفشلت السلطات المحلية والعسكرية واالمنية والقبلية ف

ريق لتي تتوسط مدن عدن المكالء وتقع على الطاحور الساحلية ا

الساحلي الدولي من ضبط ايقاع االمور وايقاف ظواهر القتل 

ة الى والتقطع للمسافرين االمنين ونهب كل مايملكونه باالضاف

بيةانتشار المخدرات التي يتم تهريبها عبر سواحل احور الجنو . 

ية لعسكرسكان محليون باحور عزوا فشل السلطات المحلية وا

ى واالمنية والقبلية في احور من ايقاف نزيف تلك الظواهر ال

 ضعفور تلك االجهزة في توفير وسائل االمان للمسافرين

 .ولمرتادي سوق احور

ر وهو ما يعزز انتقال المسافرين الى استخدام خطوط طرق سي

اكثر امانا تمر في بلدات مجاورة لمدينة احور وهو مايعني ان 

ت حلي الدولي عدن احور المكال سيخلو من المركباالطريق السا

يج والمسافرين مما قد يؤديرالى عزل البلدة التي تقع على خل

 والبحر العربي بسبب استفحال ظواهر القتل والتقطع

 

 

ل مليشيات االخوان تصّعد في شقرة وتعرقل عم
 .الحكومة

يل الحكومة ع اساليبه رغم انفراج االزمة السياسية وتشكالشك ان االمور ال تزال في خانة التصعيد المستمر الذي تتنو

حكومة المناصفة” اليمنية  ”. 

نهيار لكن ال تزال االمور على حالها في مختلف المجاالت خاصة استمرار انهيار الخدمات وتواصل االزمة االقتصادية وا

 .سعر العملة اليمنية بمقابل العمالت االجنبية

المواطن اال بان االزمات مستمرة.. لكن السؤال االهم من يقف خلف هذه االزمات؟ ومن  وفي ظل هكذا اوضاع ال يشعر

يريد استمرارها..؟  الذي . 

.. حيث ومن خالل التواصل بجهات مختصة فان حزب االصالح االخواني ال يزال يتحكم بالقرار السياسي للرئيس هادي

حزب  ”عبث بالقرارات والتوجهات تلبية لنهج جماعته وحزبه ال يزال مدير مكتب الرئاسة المدعو عبدالله العليمي ي

وهو الحزب الذي يعتبر مشكلة عويصة تستهدف التحالف العربي” االصالح االخواني . 

مل ومنذ تشكيل حكومة المناصفة الجديدة وحزب االخوان يستخدم نفوذه داخل السلطة للعبث والتعطيل وعرقلة ع

تحالف العربي استعداده لمساندتهاالحكومة التي عادت لعدن وأكد ال . 

يناتها من جانب اخر اعادت مليشيات االخوان حزب االصالح من تصعيدها في شقرة بأبين واعادت بناء متارسها وتحص

وبين  بعدما كانت اللجنة السعودية قد أكدت انها عملت على الفصل وايقاف الحرب في شقرة بين مليشيات االخوان

 .القوات الجنوبية

تزال االوضاع في حالة التصعيد طالما وبدأتها مليشيات االخوان المحسوبة على شرعية هادي.. رغم التزام  وال

 .المجلس االنتقالي الجنوبي بكل ما عليه من التزامات وتهدئه

حقيق ي توكانت قرارات هادي االخيرة بمثابة خرق كبير واعاقة التفاق الرياض الذي ينظر اليه الكثيرين بأنه االمل ف

 .االستقرار والتنمية في محافظات الجنوب المحررة

تفاق يذكر ان موقف التحالف العربي بقيادة السعودية ال يزال غامضا بعد التحركات االخيرة لالخوان وخروقاتهم ال

 الرياض

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ح ويتوعد البوحر يتهم السعودية بتسليم شبوة لمسلحي اإلصال
 بعودة النخبة الشبوانية

غسطس ، محمد البوحر عن دور السعودية في تسليم محافظة شبوة لإلصالح نهاية أ”النخبة الشبوانية“قائد  كشف

م5102 . 

ى هو من أعط” أبو سلطان“، اليوم الثالثاء، أن الضابط السعودي ” الغد المشرق“وأكد البوحر في تصريح لقناة 

لحي اإلصالح نهاية أغسطسمن عتق، وتسليمها لمس” النخبة الشبوانية“توجيهاته بخروج  . 

 الموقع بين” اتفاق الرياض“وأوضح البوحر أن السعودية اخرجتهم من شبوة، وهي من ستعيدهم إليها بموجب 

م5102في مطلع نوفمبر ” حكومة هادي“و ” االنتقالي“ . 

ر القادمةوبين أن اإلصالح يهدف إلى تدمير شبوة والمحافظات الجنوبية، متوعدا باجتياح شبوة خالل األشه . 

كري من أثناء نزولها مستقبال لتنفيذ الشق العس” النخبة“ولفت البوحر إلى أن اإلصالح زرع عناصر هدفها عرقلة 

اتفاق الرياض“ ”. 

نة عتق بعد التابعة لإلصالح حاليا في شبوة، على مدي” القوات الخاصة“وسيطر القيادي عبدربه لعكب، قائد ما يسمى 

م5102نهاية أغسطس من العام ” النخبة“مواجهات عنيفة مع مليشيات  . 

 



 
              

 

 8صفحه 

ز اإلصالح يحشد من تع
 باتجاه عدن

عز كشفت مصادر مطلعة عن عملية تحشيد تنفذها قيادة محور ت

خواني قواتها باتجاه عدن من الخط الرابط بين الزريقة اإل

ب والمجزاع وخور عميرة بالصبيحة في مديرية المضاربة، عق

فشلها في احداث اختراق عسكري في طورالباحة وتأسيس 

ه محور الصبيحة بقيادة اللواء الرابع مشاه جبلي الذي يقود

 االخواني ابو بكر الجبولي،

من ممثلة بشيخ مشايخها عبدالرح بعد وقوف قبائل الصبيحة

جالل المنصوري ضد تلك األهداف والخطط وتواجد القوات 

 .الجنوبية ممثلة باللواء الرابع حزم والتاسع صاعقة

ويحشد  واكدت مصادر قبلية في الصبيحة أن محور تعز بات يدفع

لك الطريق قواته في تلك المناطق في الزريقه بعد القيام بتوسعة ت

اع من خاللها إلى الوصول إلى الصبيحة في المجز والتي يهدف

 ومنها إلى خورالعميرة في المضاربة ومنها إلى العاصمة عدن

ن ويرى مراقبون عسكريون أن استحداث تلك الطريق الجديد م

ة من قبل محور تعز اإلخواني ليضيق الخناق ومحاصرة الصبيح

ى عل كل اتجاه بعد أن استطاع حشد قواته من سابق والسيطرة

 .المناطق المحاذية لطورالباحة في المقاطرة

داد كما أكدت تلك المصادر العسكرية ان هناك مخطط اخر يتم اإلع

ل الى له للقيام بعمليات تهريب اسلحة ضمن المهربات التي تص

بر الساحل في خور عميرة ورأس العاره كل يوم سيتم تهريبه ع

ذ مخططها تعز لتنفيهذا المنفذ لدعم مليشيات الحشد الشعبي في 

 .العدواني اتجاه العاصمه عدن

تأتي هذه التحركات لمحور تعز اإلخواني مع تحركات قوات 

ود اإلخوان في أبين وتعزيز قواتها لغرض إفشال استكمال بن

دناتفاق الرياض وتعطيل عمل حكومة المناصفة في العاصمة ع . 

 

 

 

 

 

ير اإلنفالت األمني يستمر..إنفجار كب
إنماء بعدن يهز مدينة  

مة في يزداد اإلنفالت األمني في عدن باستمرار بينما ترقد الحكو

اة قصر المعاشيق دون وضع حلول لهذا اإلنفالت الذي ازهق حي

 .المواطنين

وشهدت مدينة انما بعد ظهر اليوم الثالثاء انفجار أمني هز 

شارع قنبلة صوتية شديدة االنفجار بال  المدينة حيث مسلحين

الذي يمر امام مدينة انماءالرئيسي   

ارع ان المسلحون فجرو القنبلة وسط الش  وقالت مصادر محلية

 .متسببين في حالة من الرعب في صفوف المواطنين

ت ويتجاهل االنتقالي والشرعية والتحالف ايضا حالة اإلنفال

 األمني الذي تشهده عدن دون وضع حلول لهذه الكارثة

فق رفع الشارات الحمراء في المرا
 اإلدارية بشبوة وتهديد بإضراب شامل

ق تدشن نقابات وموظفي محافظة #شبوة رفع اإلشارات الحمراء بمختلف المرافق والوحدات اإلدارية تمهيدا ألطال

 .إضراب عام وشامل

صرف األسعار و للضغط وتنفيذا مطالبهم التي تتلخص في تحريك األجور بما يوازي ارتفاع  تنفيذ رفع الشارات الحمراء

ة للنقل العالوات السنوية وكافة المستحقات المالية بأثر رجعي ووقف التدخالت والتجاوزات في عمل اللجان النقابي

 . والمواصالت وإعادة مقر أتحاد عمال شبوة والمنشآت التابعه له

المطالب م وحتى تنفيذ5150/فبراير / 50وتهدد النقابة باإلضراب الشامل ابتداء من يوم األحد الموافق  . 

 



 
              

 

 9صفحه 

لة مليشيا الشرعية تشن حم
اعتقاالت على محتجين في 

 شبوة

ن انتشرت األجهزة األمنية بمحافظة شبوة والتابعة للمحافظ ب

عديو ومليشيا االصالح اليوم األحد في عتق لمنع فعالية 

 احتجاجية تدين اإلعتقاالت التي تالحق ابناء المحافظة

ة ن التجمع كما شنت حملومنعت مليشيا االصالح المحتجين م

ناعتقاالت واسعة طالت مسؤوليين محليين و مشائخ ومواطني  

وذكرت مصادر محلية أن قوات األمن في نقطة نوخان بعتق 

اعتقلت عضو المجلس المحلي بمديرية جردان ,أحمد خميس 

علي بن ضباب ونجله وعدداً آخر من أبناء المديرية, أثناء 

ق وقفة احتجاجية ُمطاِلبة بإطال توجههم إلى مدينة عتق لحضور

ريع سراح الجندي في النخبة الشبوانية أحمد ناصر قردع بن س

 .الهاللي الذي اعتقلته سلطات بن عديو مطلع العام الجاري

 وأوضحت المصادر أن قوات أمنية تابعة لعبد ربه لكعب منعت

 أبناء منطقة جردان من الوصول إلى مدينة عتق, ونشرت قوات

التي  ي محيط ديون المحافظة لمنع الوقفة االحتجاجيةعسكرية ف

 .كان مقرر إقامتها اليوم األحد

ي عل“كما اعتقلت قوات لكعب القيادي في المجلس االنتقالي 

 ونجله؛ من منزلهم في مدينة عزان واقتادته إلى” صالح عتش

 .جهة مجهولة

وكان المجلس االنتقالي توعد بمواجهة قوات هادي متهما حزب 

 صالح وقوات هادي باغتيال افراده أخرها اغتيال الجندي فياإل

ثناء النخبة الشبوانية , زكريا عبدالله مبارك العلوي باعوضة أ

 .تواجده في مديرية ميفعة

كما أعلنت قبائل باعوضة حمل السالح للدفاع عن نفسها 

 .وتوعدت بالثأر من قتلة الجندي زكريا باعوضة

 

 
 
 
 
 
 
 

وقطع احتجاجات في أبين 
 الشوارع ومنع حركة المرور

 احتجاجا على عدم صرف مرتباتهم قطع عسكريون 

ى ومتقاعدون محتجون اليوم االثنين طريقا رئيسية امام مبن

 االدارة المحلية في زنجبار بابين

ر واضرم المحتجون النار في اطارات تالفة واوقفوا حركة المرو

لتواليدس على ابصرف المرتبات المتوقفة للشهر السا مطالبين . 

كن وفشلت حكومة المناصفة والتحالف في توفير ابسط مايم

 للجنوبيين بمافيها رواتب العسكريين

 

باإلرهاب إلى الجنو يصدربن لزرق: حزب اإلصالح   

م األخير اليحتاج المتابع ان يفهم تورط حزب )اإلصالح ( ومعسكراته التي يديرها في البيضاء في الهجو 

ر جهاز البحث الجنائي بخور مكسرالذي استهدف مق . 

با إلى جنب مع تبين وبالدليل القاطع ان المهاجمين قدموا من معسكرات التنظيمات اإلرهابية في البيضاء والتي تقاتل جن

 . قيادات حزب اإلصالح هناك وهذا أمر لم يعد مجهوال واليمكن السكوت عليه

 الينا في الجنوب ومنذ ان” اإلرهاب“صدر األول الذي يصدر في صنعاء الم” االيمان“لسنوات طويلة ظلت جامعة 

تت واذرعه السياسية مواقع أخرى ومعسكرات بديلة ومنذ انتهاء الحرب با” اإلصالح“اقتلعها الحوثيون استبدل 

في مأرب والبيضاء هي المصدر األول لتصدير اإلرهاب إلى الجنوب” اإلصالح“معسكرات   . 

وا من ير الذي استهدف قوات الحزام األمني في مودية أثبتت التحقيقات ان المهاجمين قدمفي الهجوم االنتحاري األخ

عاد إلى  مأرب وفي هجوم البحث الجنائي أثبتت إفادة أسرة احد االنتحاريين ان ابنها ذهب إلى البيضاء وظل هناك حتى

لينفذ فعلته” عدن“ . 

بين ولحج وعدن وشبوة قطعت دابر هذه الجماعات ،لكن ظلت اإلجراءات األمنية التي قادتها القوات األمنية في أ

ألول معسكرات هذه التنظيمات التي ولألسف الشديد تمول من قبل حزب اإلصالح وباموال واسلحة التحالف المصدر ا

 . لتصدير اإلرهاب إلى الجنوب

كرات إلى معس” الحوثيين“لن يهدأ الجنوب ولن يستقر طالما وحولت المعسكرات في البيضاء من معسكرات تحارب 

 . تصدر لنا اإلرهاب واالنتحاريين

أتحدث عن أمر معلوم ويعرفه الشرفاء من قيادات المقاومة بالبيضاء وهم على علم بوجود هذه المعسكرات ومن 

 .يدعمها ومن يوفر لها السالح والمال

ومأرب وغيرها” يضاءالب“حان الوقت ان يكون لقيادة التحالف العربي موقفا واضحا مما يحدث في   . 

راع وحان الوقت ان نضع النقاط على الحروف وان نعلنها واضحة وصريحة وان نرفض ان تتحول مدننا إلى ساحة ص

 . لكل األطراف

ية مايحدث في الجنوب من عمليات إرهابية هو التقاء مصالح بين حزب اإلصالح وعفاش وغيرها من القوى السياس

 . اليمنية

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ة ..بركة مجاري تهدد سكان الزيتون بالقلوععدن
 وتجاهل السلطة المحلية للمشكلة

صحية تستمر معاناة المواطنين في عدن وتجاهل السلطات حياة المجتمع التي داهمته الكوارث البيئية وال 

جاري كة المحيث ناشد اهالي حي الزيتون بالقلوعة مأمور التواهي بسرعة التحرك واصدار التوجيهات لحل مشكلة بر

ي الحي التي امتألت بمياه الصرف الصحي جراء تصدع غرفة تفتيش رئيسية مالصقة لها وعبر عدد من المواطنين ف

 .عن مخاوفهم من سقوط المارة فيها والموت غرقا

رفة جديدة ويبلغ عمق البركة ثالثة امتار وعرضها مترين مربع وقد تم حفرها قبل اكثر من اسبوعين لغرض تشييد غ

ي من تساهم جزئيا في حل مشكلة المجاري المزمنة في المنطقة ولكن نظرا إلدعائات حول خالفات بين المقاول واالهال

 .جهة والمقاول والسلطات من جهة اخرى بسبب مشاكل فنية ومالية توقف العمل في المشروع

التصريف  الغرفة الذي ال يتناسب مع حجمواكد االهالي ان الخالف مع المقاول فني بسبب حجم البيب المراد تركيبه في 

لمالية، وفيما يؤكد المقاول ان الجهات الحكومية لم تسلمه البيبات المطلوبة بحجة عدم توفرها وتاخير في الدفعات ا

 .وبين هذه االتهامات المتبادلة يبقى الطفل والمراة والعجوز هم الضحايا المحتملين لهذه الكارثة التي تتهددهم

 

 



 
              

 

 11صفحه 

ق صالح واهانة التهاميين طار
 ..من المسؤول عن تجاوزاته؟

د ما اتهمت مصادر محلية في الساحل الغربي طارق صالح قائ

ه وقوات” المقاومة المشتركة في الساحل الغربي”يعرف بـ

 .بتعّمد إهانة أبناء تهامة وإذاللهم بدون سبب

 2ل وأتت االتهامات في سياق إقدام قوات طارق صالح باعتقا

 ين من أبناء منطقة الخوخة الساحلية جنوب محافظةصياد

 .الحديدة الجمعة الماضية

ي ويتهم صيادون من أبناء تهامة وتحديداً من أبناء الخوخة ف

ات الحديدة والمخا في تعز بممارسة قوات طارق صالح انتهاك

 ضدهم، مشيرين إن طارق يتعامل معهم وكأنه محتل أجنبي

هفترض به حماية أبناء بلدوليس كونه قائداً عسكرياً ي . 

وم ومن ضمن اتهامات الصيادين لطارق صالح وقواته أنه يق

ق يبدو باعتقال الصيادين بشكل تعسفي، الفتين إلى أن طار

على  وكأنه يعمل مع دولة إرتيريا التي تعتدي بشكل مستمر

تقوم الصيادين أثناء ممارستهم الصيد داخل المياه اليمنية و

شهر دون أن تحرك قوات طارق صالح باعتقالهم لعدة أ

 ً  .ساكنا

رق االنتهاكات التي يتعرض لها أبناء تهامة من قبل قوات طا

أنها صالح متعددة ومتنوعة، األمر الذي يدعو إلى تفسيرها ب

 باتت سياسة ممنهجة يتخذها طارق صالح ضد أبناء تهامة

 الرافضين لممارسة قواته ومنها مصادرة أراضيهم بالقوة

بناء عادهم من المناصب والتجنيد وحتى المجندين من أواستب

يتم تهامة مع قوات طارق فإنهم يتعرضون لمعاملة عنصرية و

 تمييزهم عن غيرهم من مقاتلي طارق خاصة من ناحية الدعم

دو التسليحي والمالي والتغذية، وهي ممارسات يصفها مجن

 .طارق من أبناء تهامة بأنها تطفيشية

 

 

 

 

 

ا شبوة يحكمه كاتب سياسي:
 اإلخوان.. والشرعية مجرد الفتة

إن ” صالح علي الدويل باراس“قال الكاتب والناشط السياسي 

محافظة شبوة يحكمها جماعة اإلخوان اإلرهابية باليمن, 

 .مؤكًدا أن الشرعية مجرد الفتة

كمها شبوة يح“جاء فيها:   ”تويتر“وكتب في تغريدة عبر 

الفتةاإلخوانج أما الشرعية فمجرد  ”. 

ية بل والتخادم اإلخواني يقاس بترديد الوالء للشرع“وأضاف: 

ي في بحشود اإلخوانج مظاهرات ترفض تغيير المحافظ اإلخوان

 .”شبوة

وال يتحركون على األقل بمظاهرة تدين أعمال “وأوضح: 

 .”الحوثي الوحشية في حيمة تعز

 بعد خروقات الشرعية في شقرة..اإلنتقالي يدعو
رياضتحمل مسؤولياته كجهة راعية التفاق الالتحالف ل  

م بأعمال عقدت هيئة رئاسة المجلس االنتقالي الجنوبي, اليوم األحد, اجتماعها الدوري برئاسة األستاذ فضل محمد الجعدي, القائ

 .رئاسة المجلس, نائب األمين العام لألمانة العامة لهيئة الرئاسة

منع تنفيذ احة الوطنية, مؤكدة في السياق تمسكها بموقف المجلس الُمعلن والمتمثل بوناقشت الهيئة مستجدات األوضاع على الس

 .أي قرارات على األرض اليتم التشاور المسبق مع رئاسة المجلس بشأنها الصدارها وفقا التفاق الرياض

ليها, داعية ستكمال التوافق عوشددت الهيئة على ضرورة مواصلة أعمال فريقي التفاوض لمعالجة مختلف المواضيع التي لم يتم ا

دولة, التحالف العربي لتحّمل مسؤولياته كجهة راعية التفاق الرياض الذي يمنح حكومة المناصفة كافة المهام إلدارة شؤون ال

هذة  ثلوضرورة إلغاء القرارات األحادية ووقف تكرار إصدارها أياً كان نوعها قبل التوافق عليها, مشيرة إلى أن التفرد باصدار م

 .القرارات ليس له هدف سوى افتعال المعوقات والدفع بالوضع نحو المواجهة الفشال االتفاق

ادة نشر قواتها وجددت الهيئة رفضها لالجراءات العسكرية االستفزازية الجديدة للمليشيات اإلخوانية في جبهة شقرة والمتمثلة بإع

اق الرياض, وكذا نسحبت منها سابقاً, وفقا لخطة التحالف لتسريع تنفيذ اتففي بعض المواقع األمامية في الجبهة, التي كانت قد ا

ة, إضافة إلى رفض الهيئة لمواصلة للتحشيد العسكري المستمر والممنهج لهذه المليشيات باستقدام قواتها من المحافظات اليمني

تحها ت التي تم إزالتها من قبل التحالف, وكذا فالقوات السابقة إلعادة المواجهة المسلحة, وقيام هذه القوات باعادة التحصينا

 .لطرق التفافية جديدة لقواتها وصوال للمواقع المتقدمة في الجبهة

ؤدي سوى وطالبت الهيئة بإعادة نزول اللجنة السعودية ويشكل مستمر ومفاجيء إلزاله هذه الخروقات تجنباً لرد الفعل الذي لن ي

لمليشيات الفات على الساحة الجنوبية وتحويلها لساحة حرب, وهو الذي تسعى لفرضه تلك اإلضعاف الخيار السلمي لمعالجة الخ

, والتي في الجنوب إلفشال توجهات المجلس والعديد من القوى الوطنية الممثلة في حكومة المناصفة الرافضة لهذه التصرفات

ن اطرها على نجاح مهمة الحكومة وإعادة تحويل أبيتتوافق مواقفها مع المجلس أيضا في منع صدور القرارات االنفرادية ومخ

 والجنوب لساحة اقتتال من جديد

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مد إختطاف الفتيات تعود للواجهة في عدن..حي بئر أح
 يفقد إحدى فتياته

ئر أحمد بتتزايد عمليات اختطاف الفتيات واألطفالرفي عدن وسط محاوالن الحزام األمني اخفاء هذه الجرائم حيث سجلت منطقة 

من العمر 02عملية اختطاف طفلة في ال . 

( عاماً خرجت من منزلهم الكائن في منطقة بئر 02وقالت مصادر محلية أن الطفلة مروة باسل أحمد صالح البالغة من العُمر )

 .أحمد بمديرية البريقة بعدن منذُ أسبوع متجهة نحو المسجد ولم تُعد حتى اليوم

مروة اختفت وانقطع التواصل معها دون معرفة أي معلومات عنهاوأوضحت المصادر أن الطفلة  . 

منية وحملت أسرة الطفلة األجهزة األمنية مسؤولية اختفاء طفلتها، مؤكدين أن عدد من الفتيات اختفين ولم تقم األجهزة األ

 .التابعة لالنتقالي بأي أجراء أمني

ات متهما لبريقة بعدن طه ماطر كشف عن عمليات قتل وتقطعات واختطافوكان رئيس اللجنة األهلية لمنطقة بئر أحمد بمديرية ا

 .األجهزة األمنية بتجاهل هده الجرائم التي زادت في بئر أحمد
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أسلحة التحالف تستهدف 
المواطنين بعدن..قذيفة دشكا 
ةتصيب سيارة مواطن بالمنصور  

 بسالح التحالف الذي يدعي حماية المواطن في عدن تعرضت

دن مواطن لقذيفة دشكا في مدينة المنصورة بالعاصمة عسيارة 

 .اطلقها مسلحين متنازعين على احدى االراضي

مارة وهي متوقفة أمام الع” حاج معيتب” وتضررت سيارة الفنان

التي يسكنها، وقد ألحق بها صاروخ الدشكا أضرارا جسيمة 

لى وذلك نتيجة اشتباكات يومية بين مجموعة من المسلحين ع

أرض في شارع السجنقطعة  . 

ع الشاعر ويعتبر الفنان معيتب اول من صدح بأغاني الثنائي الرائ

 المعلم حميدان والملحن الراحل سالم جبران في الستينات من

 القرن الماضي ومن الروائع التي اداها معيتب والتي اشتهرت

ليه يازين“بأصوات فنانين ٱخرين  ” . 

منطقة االشتباكات واطلق مواطنون اسم شارع الموت على 

بسبب األرضية، وسط سخط واسع من عدم تدخل األجهزة 

 .األمنية لضبط المسلحين

لف وتعد القذيفة التي اصابت سيارة المواطن من اسلحة التحا

 المقدمة لقوات الشرعية واإلنتقالي حيث تؤكد القذيفة دعم

ء عليهاالتحالف للمسلحين المخصصين لنهب االراضي واالستيال  

 

 

 

 

 

 

 

وعود الحكومة تتبخر وكهرباء عدن 
 تخرج عن الخدمة

تواجد الحكومة وحمالتها اإلعالمية المظللة ووعودها   رغم

باإلصالحات وتوفير الخدمات اال ان ذلك لم يشفع النعدام 

حيث خرجت كافة محطات   الكهرباء وتفاقم التدهور البيئي

ء من التوليد الكهربائية في عدن عن الخدمة باستثناء جز

 .محطتي الحسوه و المنصورة

ة وقالت مصادر في كهرباء عدن إن محطتي الحسوه و المنصور

 تعمال بمادة المازوت فيما خرجت محطات التوليد بالديزل عن

 . الخدمة منذ صباح اليوم جراء نفاذ الديزل

زل وأوضحت المصادر أن االنتقالي رفض تزويد المحطات بالدي

ترغم المطالبات والمناشدا . 

ن ولفتت المصادر إلى أن ساعات االنقطاعات وصلت إلى أكثر م

ساعة متواصلة 05 . 

 

ي توجيهات نيابية باالفراج عن قائد ومفتي داعش ف
 لحج ومنفذ التفجيرات واالغتياالت

 ي لحجغضب واستياء امني وشعبي ف« سامح الزوكا» اثارت توجيهات اصدرها وكيل النيابة الجزائية الجديد المدعو  

من المعتقل« أبوبكر البريكي»وعدن والمتضمنة األفراج عن القيادي االرهابي في تنظيم داعش المدعو  . 

ورطه في كبير لت  والقت توجيهات االفراج عنه استنكار  …ويعد البريكي حد أخطر العناصر اإلرهابية في لحج وعدن

اعش ورطه بعمليات اغتياالت نفذتها عناصر دارتكاب جرائم جنائية جسيمة وفق مخططات التنظيمات اإلرهابية وت

 .خالل السنوات الماضية

اغتياالت في بتنفيذ جرائم قتل و  كما انه وجه عناصر التنظيم…. ويعد البريكي قيادي ومفتي لتنظيم داعش. االرهابي

 :لحج استهدفت كثير من االشخاص كان منها االتي

بيت عياضاغتيال نادر احمد مهدي في   م5102في اغسطس   – . 

م وقد سبق االغتيال رسائل تهديد 5102سبتمبر  50التخطيط والتوجيه لتنفيذ عملية اغتيال خالد صدقه الدربي في   –

 .من قبل المذكور للمجني عليه. وكان من بين المتهمين بالعمليه شقيقه عمر البريكي مقبوض عليه حاليا

بربكي وهذه بن عددها ثالث عمليات اغتيال كان خلفها المذكور. القيامه بتنفيذ عمليات اغتيال تمت في عبر لسلوم ت –

م5102وحتى  510٢العمليات بين  . 

جنود في تعز. وكذا التخطيط والتوجيه لنهب احد  5نفذ عمليات اغتيال في تعز خالل تواجده في تعز حيث تم اغتيال  –

 .مراكز الصرافه في تعز

– رات في جنود الحزام االمني واالمن العام بالمحافظة؟واستهداف قوات االما حرض البريكي العناصر االرهابيه على قتل

 . عدن ولحج من خالل حسابه االلكتروني في التليجرام والفيس بوك

يكما عمل بالتحريض وتنفيذ اعمال القتل والتفجير؟ ضد كل ماهو جنوبي وضد كل من يقف مع التحالف العرب  قام –

رى منها حسابات للتحريض على اغتيال جنود وقيادات الحزام االمنيحسابات الكترونيه باسماء اخ . 

ونشأ على الفكر االرهابي  المذكور مجرم ومحترف وخطير –  . 

شرعي جند البريكي العديد من الشباب في الحوطه وتبن الى صفوف تنظيم داعش حيث كان يقوم بمهام مفتي و –

 .للتنظيم وكذا اعالمي

م في القاعده وكان قبلها في تنظيم االصالح وجمعية االحسان. وكان  5101ن قد انخرط في قبل التحاقه بداعش كا –

مايو عند بدء دوري خليجي عشرين 55ممن خططوا لتفجير ملعب  . 

- هابيةيحظى بتاثير كبير على العناصر االرهابية ويعتبر بالنسبه لهم مرجعية وموجه لهم لتنفيذ االعمال االر . 

 

 
 
 
 
 
 
 

ةمخا بين حصار التحالف وطمع السلطات اإلرتيريصيادو ال  

االصطياد يعيش صيادر الحديدة والمخا مرارة الحياة نتيجة محاصرة التحالف لهم وتضيق الخناق عليهم بالسماح لهم ب

 .في مناطق محدودة من جهة ومالحقة البحرية لهم من جهة اخرى وسط صمت سلطات الشرعية وطارق عفاش

و إعالن  ين اليوم السبت، الى مدينة المخا بمحافظة الحديدة بعد يوم من احتجازهم في اريترياصيادين يمني 2وعاد 

 .فقدانهم أثناء رحلة صيد قاموا بها

ون وذكرت مصادر محلية، إن الصيادين الخمسة كانوا محتجزين لدى السلطات اإلريترية، وعادوا اليوم الى المخا، د

زهم واالفراج عنهممزيد من التفاصيل حول اسباب احتجا . 

دين وأعلن مسؤولون في مجال االصطياد، أمس الجمعة، عن فقدان قارب يقل خمسة صيادين قبالة شواطئ المخا، مؤك

 .أن محاوالت العثور عليهم باءت بالفشل، قبل ان يعودوا لوحدهم اليوم

يينالحكومة وانقسامات اليمن وتواصل ارتيريها محاوالتها للسيطرة على المياة البحرية اليمنية مستغلة صمت  
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قبائل شبوة تنتفض ضد 
 مليشيا اإلخوان

اق بعد استمرار مليشيا اإلخوان مالحقة ابناءهم دون احترام اتف

بوة الرياض وحقوق المواطنين أعلن بيان قبلي في محافظة ش

فشل  الجمعة حمل السالح في مدن ومناطق المحافظة بعد 

ءهم من االغتياالتسلطات بن عديو حماية أبنا . 

وفي بيان صادر عن عن قبائل آل باعوضة ، حمل ،السلطة 

الت المحلية في محافظة شبوة مسؤولية عملية االغتيال التي ط

يس الجندي في قوات النخبة زكريا عبدالله باعوضة ، أمس الخم

 . ، في منطقة جول الريدة بمديرية ميفعة

وا على عملية االغتيال كانوقال البيان، إن المسلحين الذين نفذوا 

لية متن سيارة تجول في المنطقة منذ الصباح ، ومرت بعد العم

ن موضحا أ’ في نقاط األمن التابعة لسلطة شبوة دون اعتراض

 منفذي هذه العمليات يخرجون من المعسكرات والقيادات تعرف

 .عنهم كل شي

سهم ودعا البيان أبناء القبيلة إلى حمل السالح للدفاع عن أنف

متوعدة بالرد في حال واجهت سلطات بن عديو قرارهم أو 

 .منعتهم من حمل السالح

وكان المجلس االنتقالي الموالي لإلمارات قد اتهم مليشيات 

اق اإلصالح بالوقوف وراء عملية االغتيال واتهمها بعرقلة اتف

 .الرياض

 

 

 

 
 
 

ن توترات عسكرية كبيرة بي
 اإلنتقالي والشرعية بلحج

رعية الش“مديريات ردفان، توتر غير مسبوق بين قوات تشهد، 

واالنتقالي انفجاران كبيران هز المدينة”   

وقالت مصادر محلية إن مسلحين مجهولين هاجموا في وقت 

مبكر من صباح اليوم السبت مقر إدارة االمن في مديرية 

 .الحبيلين، دون معرفة سقوط ضحايا

د نتقالي مع تصاعوانتشر مسلحي موالين لهادي وأخرين لال

جلس الخالفات على خلفية إصرار االنتقالي تنصيب مرشح الم

ر في حين يصر اتباع هادي على فرض المدي  لمدير المديرية

 .المعين من المحافظ الموالي لإلصالح احمد التركي

الع وتوقعت المصادر بانفجار الوضع في الساعات القادمة واند

 .المواجهات

شيدات واسعة متبادلة لقوات هادي وتشهد محافظة لحج تح

 .واالنتقالي منذ الحرب بينهنا في أبين

 وتعد ردفان خط امداد رئيسي لقوات االنتقالي والذي يسعى

صوب العند وتطويق االنتقالي  اإلصالح من خاللها التقدم . 

 

ن قيادي في االنتقالي يكشف الهدف م
 إنشاء قوة جنوبية جديدة في عدن

وجود أّي  ”العرب”نائب رئيس الدائرة اإلعالمية في المجلس االنتقالي الجنوبي، في تصريح لـنفى منصور صالح، 

ي خدمة ، وبين التوتر الذي أحدثته القرارات الرئاسية الجديدة التي صبت ف”حزام طوق عدن“عالقة بين اإلعالن عن 

 .اإلخوان

ها لخطة األمنية في العاصمة عدن التي يرأسيأتي في سياق تنفيذ ا” حزام طوق عدن“وقال صالح إن تنظيم قوة 

المحافظ أحمد حامد لملمس، وإن الهدف األساسي لها سيتمحور حول منع الجريمة وتهريب السالح والمخدرات إلى 

 .عدن

 ولفت صالح إلى أن خطة تأمين عدن تشمل المناطق المفتوحة المحيطة بالعاصمة، والخطوط القادمة من المحافظات

الصبيحة، لحج تعز )شمال( وهي المناطق ذات الطابع الصحراوي وغير -بين )شرق( وطور الباحة األخرى مثل أ

وثه المأهولة بالسكان التي قد تستخدم كمنصات إلطالق مقذوفات باتجاه عدن، وهو األمر الذي تعززه المخاوف من حد

 .خصوصا بعد استهداف مطار عدن الدولي بالصواريخ الحوثية

مرتبط بشكل أساسي بتطوير المنظومة األمنية في عدن وتأمين المدينة من أعمال اإلرهاب  األمر“وأضاف أن 

أّي  والتهريب ومواجهة الجريمة، إضافة إلى أن قوات الدعم واإلسناد تضطلع بدور قتالي وتتمتع بجاهزية لمواجهة

وقعة صبيحة وأبين أو العمليات المتاعتداءات قد تستهدف عدن من أّي جهة كانت سواء حشود جماعة اإلخوان باتجاه ال

 .”من قبل الجماعات اإلرهابية مثل القاعدة وداعش

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تركيا تفضح حلفاءها في اليمن.. استثمارات 
والرقيادات اإلصالح في اسطنبول تقارب المليار د  

أن أموال ي اليمن( بشكشفت هيئة اإلحصاء العقاري التركية عن فضيحة مدوية لحزب اإلصالح )اإلخوان المسلمين ف

 .اليمنيين المنهوبة والتي يستثمرها اإلصالحيون في حكومة هادي في تركيا

حيث بلغت  وكشفت الهيئة الرسمية التركية للعقار عن حجم استثمارات اليمنيين في تركيا في المجال العقاري فقط

ت الست تواجدين في تركيا على مدى السنوااجمالي عدد العقارات السكنية التي اشتراها قيادات وناشطي اإلصالح الم

مليون دوالر أمريكي 225عقاراً وبلغت قيمة هذه العقارات  35٢2الماضية  . 

عبة ولطالما استغل قيادات اإلصالح في حكومة هادي استمرار الحرب في اليمن لمضاعفة ثرواتهم وسحب العملة الص

زب في تركيا التي يقيم فيها معظم قيادات وأعضاء الح من اليمن وتحويلها إلى الخارج لتصف في نهاية المطاف

لذي يناشد فيه المعينين في مناصب وهمية في حكومة الشرعية ويستلمون مرتباتهم شهرياً بالعملة الصعبة، في الوقت ا

أشهر  ٢مجندي الشرعية في الجيش واألمن وموظفي القطاعات المدنية الرئيس هادي صرف رواتبهم المتوقفة منذ 

بين  فاً للمقاتلين من قوات هادي المنقطعة رواتبهم منذ أكثر من عام خصوصاً المتواجدين في الجبهات الحدوديةخال

 .اليمن والسعودية

وحدة  550، 5102وبحسب اإلحصاءات التركية الرسمية فقد اشترى قيادات وعناصر اإلصالح في تركيا خالل العام 

، 5102وحدة سكنية عقارية، وفي العام  521، 5102، وفي العام وحدة سكنية 025، 510٢سكنية، وفي العام 

ه وحدة سكنية وهو العام األكثر نهباً ألموال الشعب اليمني والذي بدأ في 023٢، 5102وحدة سكنية، وفي العام  220

 0020ي تركيا فقد اشترى اإلصالحيون ف 5151الريال اليمني باالنهيار بسبب تهريب العملة الصعبة للخارج، أما العام 

 .عقاراً سكنياً 

 .ويمتلك قيادات بحزب اإلصالح استثمارات كبيرة منها مطاعم وفنادق ومكاتب عقارات وعقارات سكنية
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 أزمة إخوانية –

يعكس فن البذاءة اإلخوانية والتي كان آخرها القرني، أزمة 

فاق حقيقة يعيشها التنظيم اإلرهابي منذ فشله في عرقلة ات

تعمده توجيه أبواقه لتسميم األجواء السياسية الرياض و

 .والمجتمعية

إن وحسب الناشط السياسي والمجتمعي اليمني عمار القدسي ف

ظ الهجوم األخير الذي شنه المدعو فهد القرني وما حمله من ألفا

رار بذيئة يعكس االضطراب الذي تعيشه قيادة اإلخوان مع اإلص

لعربي ن جانب التحالف اعلى المضي في تنفيذ اتفاق الرياض م

 .بقيادة السعودية

 بذاءة الكوميدي اإلخواني ضد نساء الجنوب تهدف إلى“كما أن 

ال تسميم األجواء في الجنوب وعدن والدفع نحو خلق ردود أفع

طائشة ضد أبناء الشمال وهذا مستبعد، وكل ذلك ضمن إطار 

اشط ، وفقا للن”تفجير المشهد وتعطيل تنفيذ اتفاق الرياض

ليمنيا . 

شيا ومنذ والدة المجلس االنتقالي كشريك فاعل في محاربة ملي

بيرة الحوثي والتنظيمات اإلرهابية ال سيما مؤخرا عقب تنازالت ك

هدافه قدمها لتنفيذ اتفاق الرياض، عمد اإلخوان الستفزازه واست

 بشكل ممنهج عبر تفريخ ثقله الشعبي أو الترويج لخطاب

خيةأو بإحياء نعرات صراع تاري” القرويين“مناطقي من قبيل  . 

ظيم ، فإن تن”العين اإلخبارية”وطبقا للقدسي في تصريح لـ

ت اإلخوان اإلرهابي يأمل من خالل التصعيد اإلعالمي بتصريحا

ضد  قياداته أو القيادات الموالية له أو مطابخه اإلعالمية والفنية

قلة عراالنتقالي، في تعويض ما فشلوا في إحرازه على األرض ب

س اتفاق الرياض، وذلك من خالل استفزاز قيادات وقواعد المجل

 .ودفعها إلى تصعيد مقابل

ي خسارة وأوضح الناشط اليمني أن المضي في تنفيذ االتفاق يعن

اإلخوان نفوذهم داخل الشرعية وعلى محافظات الجنوب التي 

من المناطق المحررة، وهذا يعني أن وجودها  %21تشكل 

اً، باإلضافة تسوية سياسية لألزمة سيكون ضعيف السياسي في أي

ادمة إلى أن االتفاق نص على وجود االنتقالي في أي مفاوضات ق

 .تخص هذه التسوية

انطالق مشاورات تبادل األسرى بين 
 الحكومة اليمنية والحوثيين

ابعة انطلق اليوم االجتماع الخامس للجنة اإلشرافية المعنية بمت

ومة اليمنية سرى والمعتقلين بين وفدي الحكتنفيذ اتفاق تبادل األ

ان،  والحوثيين في العاصمة األردنية عمَّ

وتشمل المباحثات إطالق سراح أعداد اضافية من األسرى 

أسيراً ومعتقالً في شهر  01٢2والمعتقلين بعد إطالق سراح 

 .أكتوبر الماضي

 وتاتي المفاوضات مع الحوثيين الطالق سراح االسرى وسط

سط مريكية لتصنيف الحوثيين ضمن قائمة االرهاب ومساعي ا

 رفض أممي للقرار الذي تعده عمل امريكي الغالق باب السالم

 في اليمن

 

أحقاد إخوانية تضرب نسيج ”: فن البذاءة
 المجتمع اليمني

سيج ندأبت ألسنة البذاءة اإلخوانية على بث روح الكراهية والتحريض ضمن هجوم إعالمي مسيس وموجه بخبث لشق 

 .المجتمع اليمني

س ودرجت اآللة اإلعالمية إلخوان اليمن على انتهاج سياسة جديدة في الهجوم المكثف والموجه بدقة لتشويه المجل

سانية االنتقالي الجنوبي وكل خصومهم، وذلك عبر عديد أبواق تستخدم عناوين مختلفة تمس االعتبار والكرامة اإلن

ية الجنوبيةوالسمعة ألبناء المحافظات اليمن . 

يا وشعبيا وأثار مؤخرا فنان إخواني كوميدي بارز ردود فعل غاضبة واسعة النطاق في األوساط اليمنية وثقافيا وسياس

 .والحقوقية الدولية، والتي اعتبرته تحريضا على الكراهية، فيما بدأت منظمة دولية بمالحقته قضائيا

لنة لفئة صور تم تداوله عبر مواقع التواصل وهو يوجه اإلساءة المعفي تسجيل م” فهد القرني“وظهر الفنان اإلخواني 

اإلنسانية من الشعب اليمني بشكل فقد أخالقيات الفن ورسالته السامية التي تدعو للسالم وصون الحقوق والحريات . 

ذف والذم بالشتم والقوعمد القرني، الذي يمثل أحد كبار القيادات الثقافية إلخوان اليمن، إلى توجيه اإلساءة المعلنة 

 .والقدح واالحتقار بألفاظ نابية تمس من كرامة كل اليمنيين والشعب الجنوبي، خصوصا شرفهم وعرضهم

ن أحقاد استفزاز القواعد الشعبية جنوبا خصوصا في العاصمة المؤقتة عدن وجرها للعنف، ضم” القرني“واستهدف 

ب يكرس الشمال والجنوب، وتجلى ذلك في تعميم إخواني مكتو تغذي شق النسيج المجتمعي بإحياء أحقاد قديمة بين

 .اإلساءة المعلنة تداوله ناشطون يتبعون حزب اإلصالح اإلخواني

 وتدارك المجلس االنتقالي الجنوبي خطورة الهجمة اإلخوانية اإلعالمية الستفزاز القواعد الشعبية وجرها لقمع

بها  حوثي اإلرهابية، وخلق أزمة ثقة جديدة تعرقل الحكومة المعترفالمشردين والنازحين الذين فروا من مليشيا ال

 .دوليا

إلساءة ودعا نائب رئيس هيئة المجلس االنتقالي الجنوبي هاني بن بريك الناشطين الجنوبيين إلى عدم االنجرار ل

 .اإلخوانية وجرح الشعب في المحافظات الشمالية

ا دك الباطل أيها الناشطون الجنوبيون كنتم وال تزالون جيشا مهاب“ ”:تويتر”وقال بن بريك في سلسلة تدوينات على

 .”وأهله، أناشدكم ال يجرنكم سفهاء اإلخوان ببذاءتهم إلى جرح الشعب في الشمال

م أحدا إن انتقدت“وأشار القيادي الجنوبي البارز إلى أن ذلك هو مسعى ألسنة البذاءة اإلخوانية، مؤكدا مخاطبا أنصاره 

دلة القاطعة، وال يحملكم الغضب للسب والشتم، فأنتم أصحاب حق، وإن لصاحب الحق مقاالبينوا باأل ”. 

 مالحقة حقوقية وقضائية –

عيةويغذي التسجيل المصور للفنان اإلخواني خطاب الكراهية، ويعد بمثابة سالح خطير يؤجج الصراعات المجتم . 

فهد القرني التسجيل المصور ل” فرنت الين البريطانية“نسان ووصفت المنظمة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق اإل

فعل خطير“أنه  ”. 

ى عقوبة وأكدت أنها تقدمت بدعوة قضائية إلى النائب العام في مصر واألردن واليمن ضده ليأخذ القانون مجراه وبأقس

 .ممكنة لتحقيق الردع الخاص والزجر العام في هكذا قضايا

تبارها نسخة منه، أنها تلقت العديد من الشكاوى من مواطنين باع” العين اإلخبارية“ وذكرت المنظمة، في بيان وصل

اء العادل منظمة للدفاع عن حقوق اإلنسان، وأن البالغ القضائي المشترك يضعه ليتحمل مسؤوليته الكاملة أمام القض

 .جنائيا ومدنيا

 أهازيج إيران الوالئية.. فخ حوثي لطمس هوية أطفال اليمن

ة تنعكس ر البيان إلى أن التسجيل المصور للقرني أفقده أخالقيات الفن، وله تداعيات خطيرة وردود فعل غاضبوأشا

الشمال  على المجتمع كتعزيز لخطاب التحريض والكراهية بين المجتمعات، واألهم من ذلك شق النسيج االجتماعي في

 .والجنوب

اع، أن لمجتمعية الناتجة عن غياب القانون ورصد انتهاكات النزوأوضحت المنظمة الدولية التي تركز على القضايا ا

بث روح ردود األفعال الغاضبة قد تتحول ألفعال وسلوك خاطئة مستقبالً، نتيجة ما تضمنه التسجيل من تحريض و

 .الكراهية في أوساط المجتمع

جيله عية لما يترتب على خطابه وتسوحملت المنظمة الفنان الكوميدي اإلخواني كامل المسؤولية القانونية والمجتم

هم المصور من ردود األفعال الغاضبة من مختلف فئات المجتمع نتيجة اإلساءة والقذف والمساس بكرامتهم وشرف

 .وأعراضهم

 

 


