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م 1202 \ 2 \  6  والخمسون الثالثلعدد ا  
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 جنوبية تهاجم الزبيدي: اإلنتقالي

 اليمثل الجنوب
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 2صفحه 

ي تشر فتصعيد طور الباحة..الحزام األمني ين
 المديرية ويستحدث نقاط أمنية

 ضمن خطوات التصعيد بين اإلنتقالي الجنوبي 

بدأت قوات من الحزام األمني قطاع  وقوات الشرعية في لحج

لحج الصبيحة باالنتشار في مركز مديرية طورالباحة بمحافظة . 

وات وقال مصدر في الحزام األمني قطاع الصبيحة أن انتشار الق

ذلك ائخ ووجهاء قبائل الصبيحة بطور الباحة وجاء بطلب من مش

ي لتأمين المديرية وتثبت األمن واالستقرار اال ان الحقيقة ه

 تصعيد عسكري بين االنتقالي والشرعية

د وأضاف المصدر أن العميد وضاح عمر سعيد الصبيحي القائ

اشدة العام لقوات الحزام األمني في الصبيحة استجاب لتلك المن

لى ار لتأمين طور الباحة ونصب عدة نقاط أمنية عوبدأ باالنتش

 .مداخل ومخارج المديرية

# الجنوب   قبائل_يافع تستنكر تطبيع اإلنتقالي:
جرة ليس مطية للبيع في سوق النخاسة والمتا

 بقضايا األمة

رائيل بعد فضيحة عيدروس الزبيدي بالتطبيع مع إس 

ن ع  لحجعبرت قبائل يافع كبرى القبائل اليمنية بمحافظة 

جلس رفضها واستنكارها للترحيب العلني الذي اطلقه رئيس الم

يب عبر االنتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي بالتطبيع مع تل أب

 . قناة روسيا اليوم

قبائل  وقالت قبائل يافع في بيان صادر عنها اليوم الخميس، إن

ريطاني يافع األبية والتي خاضت حرب التحرير ضد االستعمار الب

جنوب لبغيض وقدمت خيرة رجالها وشبابها في سبيل تحرير الا

 وظلت لعقود ترفع شعار القدس كقضية تهم األمة العربية

 واإلسالمية لن تكون مطية لكل من يدعي الوصاية على أبناء

 .”الجنوب ليبيعهم في مزاد النخاسة والمتاجرة بقضايا األمة

حات لك التصريوأعرب البيان عن إدانته واستنكاره الصريح لت

دعون التي ال تمت ألبناء الجنوب بأي صلة بل كشفت نوايا من ي

م مجرد زيفا الدفاع عن القضية الجنوبية لتتضح الحقائق بأنه

 .متاجرين بهموم الجنوب وتطلعات أبناء الجنوب

بائل ولفت البيان إلى ضرورة رفض تصريحات الزبيدي من كل ق

تعبر  ن تلك التصريحات الالجنوب وإعالنها بوضوح مشيرا إلى أ

 .عن أبناء الجنوب وتمثلهم

ناء وطالب البيان عيدروس الزبيدي بتقديم االعتذار لكافة أب

إن الجنوب خاصة وللشعبين اليمني والفلسطيني عامة ما لم ف

يادات قبائل يافع سيكون لها موقف تجاه رئيس المجلس وكل الق

 .التي ستسير على ذات المنوال

بيل الدفاع افع تضحيات الشعب الفلسطيني في سوثمنت قبائل ي

عن كرامتهم وأرضهم وعرضهم لعقود من الزمن مقدمين مئات 

 .األلف من الشهداء والمعتقلين

مستنكرين هرولة بعض األنظمة العربية نحو التطبيع مع 

ب إسرائيل وما ترتكبه من انتهاكات جسيمة بحق أبناء الشع

فلسطينيةالفلسطيني والمتاجرة بالقضية ال . 

 

 

رداً على االنتقالي: تحرير الجنوب ال يمر عبر 
 الصهاينة

 تلقى المجلس االنتقالي الجنوبي وعلى رأسه عيدروس الزبيدي ردوداً قاسية من مختلف المكونات 

وب فة في الجنالمجتمعية والسياسية والتنظيمات واألحزاب والمكونات القبلية والشخصيات السياسية والحقوقية المعرو

بيع المجلس التي أطلقها عيدروس الزبيدي على قناة روسيا اليوم بشأن تط” الكارثية”إزاء التصريحات التي وصفت بـ

ها عدناالنتقالي للعالقات مع إسرائيل وترحيبهم بالتطبيع مع الكيان بعد أن يتم استعادة دولة الجنوب وعاصمت . 

ري والذي األخيرة، ما قاله الناشط الحقوقي والسياسي زياد العكبوكان من الردود التي قوبلت بها تصريحات الزبيدي 

فلسطينية هي ، مضيفاً أن القضية ال”تحرير الجنوب ال يمر عبر الصهاينة“قال في منشور على حسابه بالفيس بوك أن 

 .قضية إسالمية وعربية بامتياز وأن التفريط بها هو تفريط بالعروبة واإلسالم والرجولة

ات اإلسالمية، في ي على تصريحات الزبيدي بالقول إن المتصهينين مغتصبين لألرض الفلسطينية والمقدسوعلق العكبر

 .إشارة استنكار على إعالن الزبيدي استعداد االنتقالي التطبيع مع الكيان الصهيوني

حق  لجنوب هم أهل، مؤكداً بأن شعب ا”خنوع وميوعة بعينها“واعتبر العكبري ما جاء في تصريحات الزبيدي بأنها 

ان ومطلبهم باستعادة دولتهم مطلب حق وأن هذا المطلب ال يجب أن يتم أخذه من قبل أهل الباطل، في إشارة إلى الكي

مهزلة“الصهيوني، واصفاً المجلس االنتقالي بأنه   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ يعلن إغالق المحاكم   ”نادي القضاة الجنوبي
 والنيابات بعدن حتى إقالة مجلس القضاء

ا من ، إغالق المحاكم والنيابات وتعطيل النظر في قضايا المواطنين بدء”نادي القضاة الجنوبي“  أعلن 

 .اليوم الخميس، مشيًرا إلى ان قرار التعليق سيستمر حتى إقالة مجلس القضاء األعلى

ف على ما قال إن موقأن القرارات التي أصدرها تأتي احتجاًجا ” نادي قضاة الجنوب“وفي بيان أصدره األربعاء قال 

ن النائب سلبي لمجلس القضاء األعلى من الدعوة التي كان رفعها على رئيس الجمهورية، فيما يخص الغاء قرار تعيي

 .العام الجديد

ة القرار الذي أصدره نادي القضاة الجنوبي،، تضمن وقف العمل في عموم المحاكم والنيابات والمجمعات القضائي

ة يوم غًدا الخميس حتى يتم إقالة مجلس القضاء األعلى وإعادة هيكلته وفقاً لقانون السلط وإغالقها اعتباراً من

 .القضائية وتعديالته، مع مراعاة إعادة الهيكلة في هيئاته بالتساوي ما بين الجنوب والشمال

ات لقرار، كما دعا الهيئودعا النادي عموم أعضاء السلطة القضائية إلى اإللتزام التام بما اتخذ في البند األول من ا

 .اإلدارية لفروع النادي في المحافظات متابعة تنفيذ القرارات الصادرة

دينة عدن وقبيل إصدار قرار نادي القضاة الجنوبي بتعليق العمل في المحاكم والنيابات، كانت المحكمة اإلدارية في م

الة قبل النادي، األسبوع الماضي، إذ حكمت بإح العاصمة المؤقتة للبالد، قد أصدرت حكمها في الدعوى المرفوعة من

 .الدعوى ضد قرار تعيين النائب العام إلى الدائرة الدستورية في المحكمة العليا

( شكاًل، وفي الموضوع إحالتها إلى الدائرة الدستورية 701وتضمن الحكم الذي أصدرته المحكمة، قبول الدعوى رقم )

اما، إضافة إيقاف سريان القرار الصادر بشأن تعيين اللواء أحمد الموساي نائبًا عفي المحكمة العليا، وقضت المحكمة ب

 .إلى ان حق الطعن بالحكم مكفول لجميع األطراف خالل المدة القانونية

 



 
              

 

 3صفحه 

 سالح” التهديد بالتصفية
اه. سلطة شبوة لتكميم األفو

نموذجا” صالح الدويل“ … 

ة في ية اإلخوانيفي إطار الممارسات التعسفية لمليشيا الشرع 

لى محافظة شبوة، سلطت المليشيات سيف التهديد للقضاء ع

 .األصوات الُمعارضة للسلطة التابعة لها داخل المحافظة

قف أية واتبعت المليشيات اإلخوانية اإلرهابية، أسلوب التهديد لو

لتي محاوالت انتقاد لها أو معارضة، في ظل السياسات الكارثية ا

التضييق على المواطنينتتبعها وتسببت في  . 

جه وتحاول السلطة اإلخوانية التغطية على االنتقادات التي تو

اناة لمشاريعها الوهمية في المحافظة، وتسببت في مضاعفة مع

 .المواطنين وعدم توفير الخدمات لهم مثل الكهرباء وغيرها

التصفية وتلقى الكاتب السياسي الجنوبي صالح الدويل، تهديدات ب

ةشخاص تابعين لسلطة اإلخوان اإلرهابية في شبومن قبل أ . 

صد وأوضح الدويل أن تلك التهديدات جاءت بعد كتاباته، التي ر

 .فيها الممارسات التعسفية التي يتعرض لها أبناء شبوة

د، ولفت إلى أنه تقدم ببالغ للنيابة العامة حول واقعة التهدي

ية مخاطر لهمحماًل سلطة اإلخوان اإلرهابية مسؤولية حدوث أ  

 

 

 

 

 

 

 

احتجاجات في عدن تندد بتردي 
 الخدمات

خرج عدد من أبناء عدن اليوم األربعاء في وقفة احتجاجية  

 تنديدا بتردي الخدمات وارتفاع األسعار أمام مكتب الصناعة

 .والتجارة بعدن

ولية وحمل المحتجون حكومة المناصفة واالنتقالي الجنوبي مسؤ

األسعار وتردي الخدمات، في مقدمتها انهيار العملة وارتفاع 

األزمة التي ضاعفت من  الكهرباء، مطالبين بوضع حد لهذه 

 .معاناتهم

في ظل تواجد حكومة  وتشهد عدن والمحافظات الجنوبية

حراك شعبي ضد انهيار العملة الوطنية وتردي  المناصفة

 .الخدمات وانقطاع الكهرباء والمياه

 

ه بشأن خل االنتقالي بسبب تصريحاتالزبيدي ُيحدث انقالباً دا
 التطبيع مع إسرائيل

ائيلأعلن رئيس المجلس االنتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي استعدادهم إعالن التطبيع وفتح العالقات مع إسر . 

روسية عاصمة الجاء ذلك في مقابلة تلفزيونية أجرتها قناة روسيا اليوم في سياق الزيارة التي يجريها وفد االنتقالي لل

 .موسكو التقى خاللها الوفد بمسؤولين في الخارجية الروسية ومجلس الدوما

ريحات تصريحات الزبيدي أحدثت ضجة داخل المجلس االنتقالي ومستويات قياداته ومنتسبيه حيث بدت تلك التص

ال أن  الجنوبمستفزة لشعب الجنوب الذي كان يتطلع لمكون سياسي يكون حاضناً حقيقياً لمشروع استعادة دولة 

 .يحتضن ويتبنى تسليم الجنوب للكيان اإلسرائيلي المحتل لألراضي الفلسطينية

ئاسة وبسبب تصريحات الزبيدي تصاعدت األصوات داخل المجلس االنتقالي التي بدأت تطالب بعزله من منصب ر

ريحاته للزبيدي إزاء تص المجلس من قبل أعضاء هيئة الرئاسة، في حين حاولت بعض قيادات المجلس التماس العذر

ذا االعتراف تلك التي أبدت االنتقالي وكأنه يبحث عن اعتراف به من قبل الخارج بدئاً بإسرائيل بدالً من أن يبحث عن ه

عادة دولة الجنوبمن قبل الشعب الذي يفترض باالنتقالي بأنه يحمل قضيته ويقود مسيرته نحو تحقيق االستقالل واست . 

التي  ن داخل المجلس االنتقالي متباينة إزاء تصريحات الزبيدي، حيث اعتبر البعض أن الحربوأتت ردود الفعل م

 ضد المجلس االنتقالي ومشروعه في الجنوب هي من قادت” تنظيم اإلخوان المسلمين اإلرهابي“يشنها اإلصالح 

ية ممنوحة وإن كانت تلك الشرعودفعت بقيادة االنتقالي إلى البحث عن تأييد وعن شرعية تأتيه من خارج أرضه حتى 

ماس أي ، بينما رفض البعض من قيادات المجلس ومؤيديه الت”إسرائيل“من العدو األول لألمتين العربية واإلسالمية 

ية األولى لألمة عذر للزبيدي، الفتين إلى أن أياً كان الذي يتعرض له المجلس فإن ذلك ال يعطيه الحق في التفريط بالقض

لقضية الفلسطينيةالعربية وهي ا . 

أعداء إلى ذلك اتهم ناشطون على مواقع التواصل االجتماعي عيدروس الزبيدي بأنه فتح المجال أمام أعداء االنتقالي و

ضية الجنوب، في إشارة إلى اإلخوان المسلمين )حزب اإلصالح(، للنيل من المجلس االنتقالي ومشروعه وقضيته وق

لتشكيك في ك التصريحات ويقوم بتوظيف كل وسائل إعالمه للنيل من االنتقالي واأبناء الجنوب، ليستغل اإلصالح تل

زبيدي حقيقة مشروعه وتقديمه بأنه عبارة عن أداة صهيونية جديدة في الجزيرة العربية ال أكثر، الفتين إلى أن ال

وأن االنتقالي الذي  الفلسطينيةبتصريحاته قدم هدية ثمينة لتنظيم اإلخوان اإلرهابي لتقديم نفسه بأنه المخلص للقضية 

ية الجنوبية وأرض بدأ يجاهر بالتطبيع مع إسرائيل ومستعد لبيع القضية الفلسطينية مستعد ألن يبيع مستقبالً القض

 .الجنوب معاً 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

فساد  لجنة من الخبراء الدوليين تصل عدن للتحقيق في
 البنك المركزي

م المتحدة، اليوم ها لجنة الخبراء الدولية وصلت لجنة الخبراء الدوليين التابعة لألمبعد فضائح المركزي بعدن التي كشفت

 .األربعاء، إلى العاصمة عدن؛ للتحقيق في شبهات فساد داخل البنك المركزي

ريق تقرير ف وكانت اللجنة االقتصادية العُليا للمجلس االنتقالي الجنوبي، قد بحثت مؤخًرا تداعيات الحقائق الواردة في

 .الخبراء ونتائجها على البنك المركزي وآلية عمله

نك المركزي في وكشف تقرير الخبراء الدوليين المستقلين التابعين لألمم المتحدة، عن تورط الشرعية باالشتراك مع الب

مليون دوالر أمريكي من قيمة الوديعة السعودية 324التالعب بأسعار الصرف واختالس  . 

 

 
 
 
 



 
              

 

 4صفحه 

حراك على رأسها ال
 الجنوبي..مكونات جنوبية تهاجم

جنوبالزبيدي: اإلنتقالي اليمثل ال  

الي شنت مكونات جنوبية كبيرة هجوما حادا على المجلس اإلنتق

يحات الجنوبي إلعالنه التطبيع مع إسرائيل معتبرين اي تصر

ملهللمجلس التمثل اال شخصيات المجلس والتمثل الجنوب باك . 

 حديث رئيس المجلس االنتقاليوعلق الحراك الجنوبي على 

  يلالجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي بشأن التطبيع مع إسرائ

يمكن بقوله ان القضية الفلسطينية قضية عربية واسالمية ال

 التفريط فيها تحت اي ظرف أو مصلحة وان شعب الجنوب ظل

ي تضالها وسيبقى حليفا للثورة الفلسطينية ومنظمة التحرير ف

وع لطرد االحتالل الصهيونيالعادل والمشر  . 

ا واكد األستاذ عوض البهيشي عضو اللجنة السياسية العلي

ع للمجلس األعلى للحراك في تصريح صحفي ان التطبيع م

رعي اسرائيل هو عدم االعتراف بالدولة الفلسطينية الممثل الش

مثل شعب لشعب فلسطين موضحا أن تطبيع االنتقالي وباعتباره ي

ائيل كما يصرح إعالمه نوع من الغرور الجنوب مع إسر

وال يمثل  السياسي الهزيل والكذب مضيفا أن االنتقالي ليس بدولة

ت شعب الجنوب بل يمثل كيانه السياسي مثل بقية المكونا

حزبا  السياسية في الجنوب وما اكثرها فضال أن االنتقالي ليس

 حاكما معترفا به لدولة ما بل هو جزء من الشرعية اليمنية

الحاكمة من خارج اليمن كشرعية دولية مفروضة على شعب 

 . محتل تحت البند السابع من األمم المتحدة

يدي مهاجمة اإلنتقالي بقوله ان عيدروس الزب  وواصل البهيشي

ة مع كرئيس لمكون االنتقالي يمكنه في الحاضر أن يبني عالق

ث دحزب الليكود الحاكم لدولة مايسمى بإسرائيل ولكن أن يتح

النزق  باسم شعب الجنوب ويزج به في قضية مصيرية كهذا فهو

إلى يومنا الحاضر وليس من اختصاصه إقامة  71المرحل من 

اقف عالقات بين الشعوب داعيا عقالء االنتقالي إلى مراجعة المو

 . الغوغائية المفضوحة

ف وفي ذات السياق قال ناشط سياسي وحقوقي حضرمي معرو

جنوب ال يمر عبر الصهاينةأن الطريق لتحرير ال  . 

يس واضاف االستاذ زياد العكبري في منشور على حائطه بالف

امتياز بوك ان القضية الفلسطينية هي قضية اسالمية وعربية ب

شيرا والتفريط فيها هو التفريط بالعروبة واإلسالم والرجولة م

إلى أن تحرير األرض اليمر عبر الصهاينة 

 ض الفلسطينية والمقدساتوالمتصهينين.مغتصبين األر

 .االسالمية

معتبرا ما جاء بشأن التطبيع الجنوبي مع إسرائيل خنوع 

وميوعة بعينها مؤكدا نحن اصحاب حق واليجوز أخذ الحق من 

زله أهل الباطل . مختتما تغريدته )) قالك مجلس انتقالي ..اي مه

 هذا المجلس ((

 

 

 منحزام الصبيحة األمني يحذر مليشيا اإلخوان 
 دخول طور الباحة

ور حذر الحزام األمني محور الصبيحة اليوم من دخول اي قوات تتبع مليشيا االخوان والمشكلة حديثاً تحت اسم مح

 . طور الباحة

ييعيد نشره”   المشهد الجنوبي األول” جاء ذلك في بيان صادر عن قطاع الحزام األمني محور الصبيحة  : 

يحة هذا اليوم الدعوات الموجهة من قبل مدير عام مديرية طورالباحة عبدالرقيب تابع الحزام األمني محور الصب

حت مبرر البكيري لقائد اللواء الرابع مشاه جبلي الذي يقوده ابو بكر الجبولي لمطالبته بالتدخل لحماية المديرية ت

بنا ها مسبقا صبيحة بالدماء والتي تجنالحماية االمنية فيها والتي نعتبرها دعوة الى الفتنة واالقتتال واغراق مناطق ال

 .*حفاظا على النسيج الصبيحي

* للواء وهناء فإننا نوجه دعوة الى محافظة محافظة لحج اللواء احمد عبدالله تركي والشيخ العميد حمدي شكري قائد ا

ة واالقتتال فيما ى الفتنالثاني عمالقة الى ايقاف هذا المسلسل العبثي المستهدف للنسيج االجتماعي الصبيحة والداعي ال

فظ االمن فيها بين ابناء الصبيحة ، مؤكدين اننا في الحزام االمني بالصبيحة لدينا القدرة واالمكانية لحماية المديرية وح

انها ،  ، ودخول اي قوات تابعة للواء الجبولي الى مديرية طورالباحة هي قوات فتنة وغازية لن نقف مكتوفي االيدي

خول لواء عيات ستنتج عنها تلك الدعوة مدير عام المديرية عبدالرقيب البكيري لكونه صاحب الدعوة بدمحملين اي تدا

 .الجبولي الى مديرية طورالباحة

ن نقبل مؤكدين بان نزول تلك القوات المنتمية افرادها الى مناطق شمالية والتي تريد ان تطئ قدماها ارض طورالباحة ل

،  ا االحرار والتي طهرت ارضها بدماء اشرف رجالها وابطالها دفاعا عن الدين والوطنبها وابناء الصبيحة وشرفائه

تقرار وكان االجدر بتلك القوات ان تذهب إلى ميادين القتال لمواجهة المليشيات الحوثية التي باتت تعبث بامن واس

 *مناطق توافدت منها تلك القوات الغازية

* بيحةالناطق الرسمي لحزام الص-إياد غانم   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

غضب جنوبي ودعوات للتظاهر ضد تطبيع اإلنتقالي مع 
 إسرائيل

فا خلو من روسيا واعالنه التطبيع مع اسرائيل كاش” عيدروس الزبيدي” بعد تصريحات رئيس المجلس اإلنتقالي 

عشرات من ة دعا الالمجلس من القضيو الجنوبية والقضايا اإلسالمية والعربية والتي على رأسها القضية الفلسطيني

وبي، رفضاً الناشطين الجنوبيين على مواقع التواصل االجتماعي اليوم إلى الخروج للتظاهر ضد المجلس االنتقالي الجن

 .لتصريحات رئيس المجلس االنتقالي الموالي لإلمارات عيدروس الزبيدي

كما  ماراتية في مختلف المدن الجنوبية ،وأكدت الدعوات ضرورة رفع أعالم الجنوب وإحراق األعالم اإلسرائيلية واإل

رائيلي ،دعت المكونات الجنوبية االخرى إلى سرعة تحديد موقفها من تصريحات الزبيدي المتواطئة مع التطبيع االس  

 وطالبت كل القوى الجنوبية الحية إلى رفض التقارب االسرائيلي مع المجلس االنتقالي الجنوبي

لجنوبيين عامة حيث كشفت هذه التصريحات النوايا الخبيثة للمجلسواثارت تصريحات الزبيدي غضب ا  

 



 
              

 

 5صفحه 

االصالح ومعركة الموانئ .. 
 بعد ميناء قنا الذهاب إلى رأس

 العارة لتهريب السالح

تبرز  اخذ الصراع المستعر على الساحة اليمنية بعدا دوليا حيث

 . تركيا بقوة فيه كطرف داعم لحزب اإلصالح

راء هذا األمر دفع بتوجيه أصابع االتهام نحو تركيا بالوقوف و

دعم محافظ محافظة شبوة المحسوب على حكومة الشرعية 

ره البحري الذي اعتب” قنا“واإلصالح، بإنشاء وافتتاح ميناء 

إلى  االنتقالي مجرد ممر صغير تم إنشائه لغرض تهريب السالح

ميناء البحري اليمن، وتهريب النفط من شبوة عبر هذا ال

 .”الصغير

 ويتزامن كل هذا ظهور وتصاعد تحركات عناصر حزب اإلصالح

 باتجاه محافظة تعز، والجزء الغربي من محافظة لحج الواقعة

قات جنوب اليمن، بافتتاح العديد من المعسكرات واستحداث طر

 .”عسكرية جديدة تربط بين تعز ولحج وصوال إلى عدن

الى هناك معلومات شبه مؤكدة وكشف الناشط رائد الجحافي 

زب تشير إلى وجود تحركات مكثفة تجري هذه األيام، يقوم بها ح

اإلصالح مع محافظ محافظة لحج اللواء أحمد عبدالله التركي 

ين محافظ لتدشين ميناء جديد في رأس العارة، حيث تم التنسيق ب

 لحج ووكيل أول محافظة تعز عبد القوي المخالفي المقرب من

ين المخالفي المدعوم من تركيا والمقيم فيها للبدء بتدشحمود 

 .”العمل بالميناء

يطرة يأتي ذلك بينما تعمل فصائل اإلصالح من أجل الس“وأدرف، 

ى على المنطقة الممتدة من طور الباحة على حدود تعز وصوال إل

ية المضاربة ورأس العارة، وتقوم بتجنيد أبناء القبائل المحل

استحداث معسكر لإلخوان بمنطقة العلقمة  والتي كان آخرها

ن القريبة من سواحل المناطق التابعة لمحافظة لحج القريبة م

ح باب المندب، وتهدف إلى جعل الميناء خط إمداد لعناصر اإلصال

لمنطقة الموالية لتركيا في تعز، وتعزيز الوجود التركي في هذه ا

 دولي، معاالستراتيجية والتي أصبحت محل اهتمام إقليمي و

 والذي تمثل” طريق الحرير“إطالق الصين لمشروعها الجديد 

 .”هذه المنطقة مرتكز رئيسي على خارطته

 

 

 

ف مليشيا الشرعية تواصل تعذيب المختط
بمعتقلها في شبوة” الهاللي“  

د واصلت مليشيات الشرعية اإلخوانية انتهاكاتها الجسيمة ض

ي بعد بن سريع الهالل الشاب المعتقل بمعتقلها أحمد ناصر قردع

يوًما على اختطافه 42مرور  . 

واتهمت مصادر مقربة من أسرة الشاب الضحية المليشيات 

ع أسرته اإلخوانية اإلرهابية بتعذيبه بشكل وحشي؛ مشيرة إلى من

 .عن زيارته للتعتيم على جريمتها

ابة وتجاهلت السلطة اإلخوانية في المحافظ توجيهات رئيس ني

لنيابة شبوة بإحالة قضية المعتقل الهاللي إلى ااالستئناف في 

 .العامة

نهاميناء الشحر ..قضية مغضوض النظر ع  

تراجع تكررت زيارتي لميناء الشحر خالل األعوام األخيرة ، وخالل تلك الزيارات ، وفي كل مرة كانت الحركة التجارية ت

 ات خاطئة لترسي بها إلى قاع التجميد ، حتىكأنما تمضي بخطى مدروسة تقودها اجراء-إلى الوراء عن سابقتها 

ى(وصلت الى حال يدمي القلب ويحزنه )خاوية على عروشها اال من بضع عباري لنقل البضائع الى جزيرة سقطر  . 

بها مغضوض النظر عنها ألسباب ال أعلم خفاياها على وجه التحديد ولكن بالنظر الى القضية من جوان  هي قضية

نا بعضا من خيوط اللعبةالمختلفة قد تتضح ل  . 

 .. مالمح المشكلة

ازدحاد السفن تتضح للناظر البسيط البون الشاسع بين حالة الميناء حينما تم العمل فيها عقب تحرير ساحل حضرموت )

عامل يعيلون اسرهم البسيطة  2000التجارية على المرفأ ، وحركة نشطة ساعدت في توفير مصدر رزق لما يزيد عن 

ينة طيلة ( والحالة التي وصلت إليها )بالكاد تصل سف-فنادق ومحالت تجارية-حركة تجارية لمدينة الشحر ، واضافت 

 . شهر كامل(

 .. اسباب المشكلة

أخر اجرينا عدة لقاءات بالعاملين في الميناء من ابناء مدينة الشحر وكان معظم حديثهم ارجع أسباب المشكلة الى ت

الميناء  إلى الميناء ) من حكومة الرياض السابقة( وهو ما ساعد في تنفير التجار عن تراخيص الدخول للسفن القادمة

 . )اذ استغرقت بعض السفن مايزيد عن ثالثة عشر يوما قبل السماح لها بالدخول(

 . اضافة ألسباب فنية يسهل تجاوزها حال تفعيل الميناء

 .. اآلثار المترتبة على المشكلة

ا من ها في أكثر من اتجاه ، فقد خسرت السلطة المحلية بالمديرية والمحافظة مردودا نقديلقد القت المشكلة بظالل

عامل( بالميناء 2000الميناء باعتبارها مصدر دخل قومي يجب الحفاظ عليه وتنميته ، كما خسر معظم العاملين )

 . اشغالهم التي اعتادوا عليها وكانت مصدر دخل اساسي لهم وألسرهم

جميع ة وفداحتها وانعكاساتها ، إال أن التحرك الشعبي والرسمي لم يصل للمستوى المطلوب ، وبقي الالخسار  ورغم

(بما فيهم القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في صمت رهيب وخذالن واضح لميناء أم اليتامى )الشحر  . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الحضرموت..مدير أمن شبام ينجو من محاولة إغتي  

ها رهاب باستمرار الخالف بين الفرقاء من جهة وزيادة الفكر المتطرف والعناصر اإلرهابية التي تدعميستمر اإل

 نجا مدير أمن مديرية شبام بمحافظة حضرموت العقيد أحمد ناشر من السعودية في حضرموت من جهة أخرى حيث

 .محاولة اغتيال، اليوم الثالثاء

ن سقوط على الخط السريع الرابط بين سيئون وشبام دو  ت موكب ناشروقالت مصادر محلية أن عبوة ناسفة استهدف

 إصابات.

 وكان مدير أمن شبام السابق صالح بن جابر ، اغتيل في العام الماضي، بانفجار عبوة ناسفة.

 وتشهد مناطق وادي حضرموت انفالت أمني وعمليات اغتياالت واسعة في ظل فشل األجهزة األمنية.

 

 



 
              

 

 6صفحه 

ر متطرفة في حضرموت..أفكا
دية مراكز دينية أنشاتها السعو

 في المحافظة

تالقها تواصل السعودية ضرب النسيج المجتمعي في الجنوب باخ

ف مشاريع تزيد من تفكيك المجتمع حيث اتسعت دائرة المخاو

والقلق لدى األهالي والمواطنين في منطقة الحامي شرق 

 يمن الذينحضرموت كثيرا مع تزايد توافد اآلآلف من خارج ال

ديره الذي ي” مركز السنة والحديث“يتلقون التعليم الديني في 

د والذي يع” أبوعمار ياسر العدني“الداعية السلفي المشهور 

 المركز الدينية

بدعم  ويعد هذا المركز السلفي الرئيسي في اليمن وتم تأسيسه

 بعد انتهاء مركزهم الرئيسي في منطقة 4102سعودي في العام 

محافظة صعدة وينتمي للتيار السلفي الحجوري ب” دماج“

يحيي “المدعوم سعوديا والذي يتزعمه الداعية السلفي 

 ..”الحجوري

ت حيث تقدم عشرات من الناشطين االجتماعين بشكاوى للجها

ف المختصة على صفحات التواصل اإلجتماعي في وزارة األوقا

ير غ“تطالب بإيقاف نشاط هذه المراكز التي وصفوها بأنها 

لتي تقوم وتحتوي المئات من أتباع التيارات التكفيرية ا” قانونية

ر قانونية بنشر األفكار الدينية المتطرفة في المجتمع وبطريقة غي

 .. وبدون إشراف من أي مؤسسة تعليمية رسمية

في الوقت الذي يتزايد أعداد األجانب من جميع أنحاء العالم 

لديني لتلقي التعليمي ا” فيمركز الحامي السل“الوافدين إلى هذا 

دى السلفي في منطقة الحامي,إرتفعت نسبة المخاوف والقلق ل

الغير “األهالي في حضرموت من تحول تلك المراكز الدينية 

ماعات إلى بؤر لنشاطات للتنظيمات والج” قانونية والغير نظامية

 .. المتطرفة والتي تتلقى الدعم من السعودية بشكل مباشر

 

 
 
 
 
 
 

ي ..رئيس اإلنتقالي الجنوبشاهد
 يعلن التطبيع مع إسرائيل

كشف رئيس المجلس اإلنتقالي الجنوبي عن  

باشرةاستعداده للتطبيع مع إسرائيل بعد استعادة دولة الجنوب م . 

ى وفي مقابلة مع قناة روسيا اليوم اكد عيدروس الزبيدي عل

  مباركته لتطبيع اإلمارات والبحرين والمغرب مع إسرائيل

في اجابة عن سؤال للمذيع عن امكانية تطبيع المجلس مع و

دولة  اسرائيل اجاب الزبيدي انه مستعد للتطبيع فور استعادة

 .الجنوب

 تصريح الزبيدي بهذا المنطق الجريئ يؤكد تخلي المجلس

حافظ اإلنتقالي الجنوبي عن المبادئ الجنوبية والعربية التي ت

ية في خاص بالقضية الجنوبعلى قيمها اإلسالمية وتعطي اهتمام 

 قاموسها

عياد تقرير الخبراء األممين يعيد الخالفات بين م
 وزمام من جديد..اين مصير األموال المنهوبة؟

ي السابقين فجر تقرير الخبراء التابعين لمجلس االمن بشأن اليمن حرب بيانات بين محافظي البنك المركز 

مارات ل الرئيس السابق علي صالح في الخارج ويعد زمام من الموالين لإلحافظ معياد المعروف بانه مسئول إدارة أموا

 ، ومحمد زمام وهو وزير مالية سابق في حكومة هادي ومحافظ بنك مركزي في عدن مقرب من نائب الرئيس الحالي

م بالتالعب 2072علي محسن األحمر ومن تيار السعودية ، فالتقرير االممي اتهم إدارة البنك المركزي خالل العام 

 340والتحايل على الوديعة السعودية وتوجيهها لصالح جهات غير معروفة وتجار محدودين ، مما اكسب التجار 

عل مليون دوالر خالل العام نفسة الذي كان محافظ البنك خالله محمد زمام الذي اطيح به من منصبة بعد ارتفاع مفت

مضاربة  بل الدوالر إلى اعلى المستويات ، ولكن تبين ان عملياتلسعر صرف العملة اليمنية في تلك المحافظات مقا

ى كانت تقف وراء تلك المضاربة وكان حينها مستشار هادي االقتصادي حافظ معياد يترصد أخطاء زمام ويعمل عل

اإلطاحة به وهو ما مكنة من الوصول إلى رئاسة مجلس إدارة البنك المركزي في عدن في التاسع من أغسطس 

نفسة  ، والمالحظ أن تعيين معياد جاء بعد قيامة بالكشف عن عمليات فساد ومضاربة بالمال العام أواخر العام م2072

لمركزي بأسعار . وبحسب وثائق نشرها معياد مرفقة في منشور له بصفحته بالفيسبوك ، كشف عن تالعب قيادة البنك ا

مليار ريال يمني. وتضمن منشور معياد وثائق  2بحوالي صرف الريال اليمني مقابل العمالت األجنبية ، والمقدرة 

لماضيةوتقارير للجنة اإلقتصادية التي يرأسها، رصدت التالعب بأسعار الريال، والمضاربة بالعمالت خالل الفترة ا . 

فساد ة الموافقة هيئة مكافح“ورفعت اللجنة اإلقتصادية مذكرة الى رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، طالبت فيها 

 .بالتفتيش على عملية الفساد التي حصلت في بيع وشراء العملة

دن بعد ورغم قيام معياد باستنزاف الوديعة السعودية المقدرة بملياري دوالر، وتم اقالته من إدارة البنك المركزي بع

لطة ت للسيطرة على السستة اشهر من ادارته ، لكنه اليزال يحلم بالعودة الدارة البنك ويعمل مع كافة اجنجة االمارا

الفساد  المالية ممثلة بالبنك المركزي اليمني في عدن ، وفي اطار مساعي معياد االدعاء النزاهه وتجنيب نفسه اتهامات

ن كل يسعى دوما الدارة معركة الشخصية كاحد اقطاب حكم صالح المتهمة بالفساد ، باتهام االخرين بالفساد ،ورغم ا

مين بالفساد اإل ان معياد يستمر في تصفية حسابات قديمة مع زمامالمحافظين السابقين مته  . 

فقة ورغم قيام زمام بتسريب وثائق حول عمليات قام بها البنك المركزي من الوديعة السعودية وقال انها تمت بموا

حالف الين للترئيس حكومة هادي الحالي معين عبدالملك ، إال ان معياد الذي يقف وراء تسريب معلومات لناشطين مو

ي معززة بحوافز مالية كبيرة ، طالب امس في الوقت الذي تمضي الجهود الرسمية من إدارة البنك المركزي عدن الذ

ك، بعد أحال الى دولة رئيس الوزراء د.معين عبدالملك قائمة بشركات التدقيق الدولية المرشحة لمراجعة حسابات البن

 لقائمة لدولة رئيس الوزراء الختيار أحداها وفقاً لما قرره قانون البنكتحليل العروض المقدمة منها، وأرسلت ا

ي المركزي. والثالث الشركات المرشحة تعتبر من افضل ثمان شركات في العالم ، طلب من رئيس البرلمان الموال

اله من صنعاء منذ انتقللتحالف سلطان البركاني بتشكيل برلمانية لمراجعة التقرير والرد ومراجعة اعمال البنك المركزي 

 الى عدن واستعادة المبالغ المفقودة من الخزينة العامة، وكون التصعيد الذي يفوده معياد موجة من قبل االمارات

ل إلى ومدعوم منها ، فان البركاني سارع بتوجيه لجنة برلمانية وتكليف أعضاء لجنة الشؤون المالية لسرعة النزو

ك ؤقتة عدن لتقصي الحقائق مع جميع المعنيين وفحص ومراجعة كل أعمال البنالبنك المركزي في العاصمة الم

ا ورد في وأنشطته بشكل عام، وذلك بناًء على ما أثير بشأن وضع البنك والمخالفات المنسوبة الى محافظي البنك، وم

 .التقارير المحلية والدولية بشأن أوضاع البنك

نق عادة حافظ معياد الى إدارة بنك عدن لتشديد الحصار على اإلصالح وخووفقا للمعلومات فان االمارات تقف وراء إ

في  تمويالته ، وكذلك السيطرة على البنك المركزي في اطار سباق السيطرة والنفوذ الذي تخوضه مع السعودية

 . المحافظات الجنوبية
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من الجنوب الى مأرب وتعز.. 
ى جرائم الشرعية تصل لمستو

 اعتقال النساء

يش المواطنين في المحافظات الواقعة تحت سيطرة يع

تل الشرعية وحزب اإلصالح كوابيس مظلمة نتيجة جرائم الق

 .واإلعتقاالت التي تشنها قواتهم ضد المؤمنين

وفي مستوى خال من العار والشهامة التي يتحلى بها 

المواطن اليمني اعتقلت سلطات اإلخوان في مأرب أمس 

 ظة بتهمة التجسس مع الحوثيينمن نساء المحاف 8األول 

ت التي وتسليمهن للسعودية تاركين اوالدهن يتامى في البيو

 .تم مداهمتها

لحزب هذه الجريمة التي يستنكرها اليمنين كافة كشفت حقد ا

اصب اإلخواني على اليمنيين وبيعه عرضه ووطنه مقابل المن

 والسلطة التي يلهث ورائها من عقود

ابناء  ت المليشيات للمواطنين منوفي شبوة تستمر اعتقاال

المحافظة حيث الزال أربعة من أبناء حبان محافظة شبوة 

م في أعتقلتهم مليشيات االخوان في نقطة الرمضه ، واخفائه

 . سجون غير معروفه حتى اللحظة

لين وحصل المشهد الجنوبي األول على اسماء الشباب المعتق

 :وهم

 صالح محمد سالم بلخدر-1

2- محمد سالم بلخدر عبدالله  

 ناصر محمد سالم بلخدر-3

 زيد احمد زيد الصويدر-4

حمن واختطفت المليشيات اإلصالحية اإلرهابية ايضا عبدالر

م في سوق 2027“يناير 47”شيخ عبدالله باحاج األحد 

 القوات”ما تسمى  مديرية حبان شبوة حيث اقدمت عناصر

من الرحباختطاف الجندي بالنخبة الشبوانية عبد“ الخاصة

الجول”شيخ باحاج من وسط سوق مديرية حبان  “. 

ن واليزال مصير المئات من ابناء شبوة ومأرب وتعز مجهولي

هم من حتى اللحظة بعد عمليات اإلختطاف واإلعتقال التي طالت

 .قبائل العناصر اإلخوانية

 

خوانأبرياء شبوة يدفعون ثمن خسة مليشيات اإل  

تها بحق اب جرائمها بحق األبرياء في محافظة شبوة, لكنها ذهبت باتجاه ممارسة خستها ونذاللم تكتف مليشيات اإلخوان بارتك

ما  أسرة مكونة من خمسة أفراد صدمها أحد عناصر التنظيم اإلرهابي ليتركها إلى مصيرها من دون أن يقدم إليها المساعدة, وهو

 .يكشف عن حجم عداء المليشيات اإلخوانية ألبناء الجنوب

وطفل  مت مركبة لمليشيا الشرعية اإلخوانية, بسيارة تقل أسرة في محافظة شبوة, وأصابت ركابها الخمسة )مواطنانواصطد

استدعائهم  وسيدتان( بكسور وجروح, وكشفت مصادر عن انقالب المركبة التي يقودها عناصر المليشيا اإلخوانية اإلرهابية, قبل

ع الحادثطقما عسكريا لسحب المركبة والهروب من موق . 

وأوضحت المصادر ذاتها, أن عناصر المليشيا اإلخوانية تجاهلت مساعدة األسرة أو اإلبالغ عن الحادث إلنقاذهم, مؤكدة أنهم 

قع تركوهم على الطريق دون محاولة إسعافهم, وطالبت بمالحقة الجناة والقبض عليهم نتيجة ارتكابهم الحادث والفرار من مو

اياالجريمة دون إغاثة الضح . 

برهن على خسة اإلخوان في شبوة لم تظهر فقط في تلك الحادثة, التي وقعت اليوم األحد, لكن هناك عشرات الوقائع األخرى التي ت

ون ذلك, على رأسها االقتحامات المتكررة لبيوت األبرياء وتخريبها بحثا عن مواطنين تسعى الختطافهم لمجرد أنهم يعارض

هم منذ لخدمات العامة من دون اهتمام ليعاني أبناء المحافظة الغنية بالنفط بأوضاع هي األصعب عليتوجهاتها, إلى جانب تركها ا

 .سنوات طويلة

لبقاء وكذلك فإن خسة اإلخوان تظهر أيضا من خالل محافظها اإلرهابي المدعو بن عديو الذي يرقص على جثث األبرياء ليضمن ا

تهدف رال اإلرهاب علي محسن األحمر بجرائمه اليومية بحق األبرياء, بل إنه يسفي منصبه, ويُقدم فروض الوالء والطاعة لجن

بتحويل محافظة شبوة إلى ممر لتهريب المال والسالح إلى المليشيات اإلرهابية والقوى اإلقليمية التي تستهدف الجنو . 

يرها اختطافهم وقتل بدون وجه حق, وتدمخسة اإلخوان تظهر أيضا من خالل توالي االعتداءات على األطفال والتي تصل إلى حد 

نة عسكرية المؤسسات الصحية والعالجية التي يرتكن إليها هؤالء, وكذلك تدمير المؤسسات التعليمية وتحويل المحافظة إلى ثك

 .ينتشر فيها العناصر اإلرهابية من تنظيمات مختلفة

لضخمة, ي شبوة وذلك بهدف إغراقها في األزمات المعيشية اكما أن مليشيات اإلخوان ال تتوقف عن تغذية الصراعات القبلية ف

بل وذلك حتى تتمّكن من نهب ثروات ومقدرات المحافظة الغنية بالنفط, وهي ثروة طالها الكثير من جرائم النهب والسطو من ق  

 .المليشيات اإلخوانية اإلرهابية

تيقي, ور مليشيا اإلخوان اإلرهابية في شبوة, هاشم عزيز العوظهرت خسة اإلخوان أيضا, اليوم األحد, عبر اعتداء نجل قائد مح

لى على عاملي محطة المحور في عتق, وبحسب مصادر مطلعة فإن طقًما عسكريًا كان يقوده نجل قائد المحور اإلخواني اعتدى ع

 .عاملي المحطة, وطردهم خارج المحور, دون سبب واضح

ضحت في سيارته, وأو” علم الجنوب“ة شبوة, اليوم األحد, شابًا بسبب وضعه اعتقلت مليشيا اإلخوان اإلرهابية في محافظ

تادت مصادر, أن مليشيا اإلخوان اعتقلت الشاب عبدالرحمن شاخ باحاج في نقطة الرمضة, خالل توجهه إلى منزله في هدى, واق

 الشاب إلى معسكر الرمضة, بالقرب من نقطة التفتيش

 

  

 
 
 
 
 

ؤول أمني في المعالتفجير إرهابي يستهدف مس  

ديرية مع استمرار اإلنفالت األمني وغياب السلطات استهدف تفجير ارهابي مساء اليوم األثنين مدير أمن المجلس المحلي بم

 .المعال

لعوذلي أكرم ا القيادي وقال مصدر أمني ان االنفجار الذي وقع خلف بنك الكريمي في الشارع الرئيس لمديرية المعال استهدف

من المجلس المحلي بمديرية المعالمدير أ . 

المستشفى  واكد المصدر بأن العوذلي أصيب باالنفجار، باالضافة إلى إصابة شخص وطفل كانا في الشارع، حيث جرى نقلهم إلى

 .لتلقي العالج

 .مؤكدا ان االنفجار تسبب بأضرار في سيارة القيادي العوذلي وبعض سيارات المواطنين
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مدارس  إضراب شامل يعطل
 شبوة ونقابة المعلمين تحذر

شهدت مدارس مديريات شبوة اليوم األثنين اضرابا شامال 

ات للمعلمين المطالبين برواتبهم وحقوقهم التي نهبتها سلط

 .الشرعية

وشل اضراب مئات المعلمين عدد من مدارس مديريات محافظة 

شبوة وخاصة مدارس مديريات عتق وعين وميفعة وحبان 

اصاب بدرجة رئيسية والمديريات األخرى جزئيوالصعيد ون . 

ويطالب المعلمون بحقوقهم ويشكون مماطلة من الحكومة 

 . والسلطة المحلية من االيفاء بها

 وحذرت النقابة من محاولة قمع اإلضراب بالقوة ، باعتبار أن

 . ذلك مخالفة للدستور الذي يتيح حق اإلضراب

 

 

 

 

 

 

 

 إنزعاج إخواني من زيارة وفد
 ! اإلنتقالي الى موسكو

وضاح  تساءل عضو الجمعية الوطنية للمجلس االنتقالي الجنوبي

بن عطية، عن سر انزعاج جماعة االخوان المسلمين من زيارة 

 . وفد المجلس االنتقالي الجنوبي الى دولة روسيا

وربط بن عطية هذا االنزعاج بما يحدث من فوضى في الداخل 

 .الجنوبي

لماذا نرى اإلخوان من أي دولة ال ” ساءال : وقال بن عطية مت

تناصرهم حتى وان كانت دولة عظمى مثل روسيا ! فبمجرد 

ا زيارة وفد اإلنتقالي إلى روسيا ثار غضب اإلخوان وأصبحو

 .”يدعون اإلرهابيين بطريقة غير مباشرة إلى التحرك

 مع كل تحرك هام داخلي أو خارجي للمجلس اإلنتقالي“وأضاف: 

ملون فجارات القنابل الصوتية بعدن ! من قبل كانوا يعتكثر ان

عمليات إرهابية مع أي تحركات تخدم الجنوب واآلن قنابل 

 .”صوتية وكل ذلك بهدف حرف الرأي العام عن الحدث الهام

ى ولفت بن عطية أنه ال بد من التعاطي بحزم مع مثيري الفوض

 .في الجنوب

 

بنك مام فساد الرئاسة اإلنتقالي تقف في اجتماع لها أ
 المركزي وانتهاكات الشرعية في شبوة

ل تنفيذ ضرورة سرعة استكما  شددت رئاسة هيئة المجلس اإلنتقالي الجنوبي في اجتماعها الدوري اليوم األحد على  

لى اتفاق الرياض بشقية العسكري واألمني، وفي مقدمتها إعادة التموضع العسكري للقوات ونقل المقرر منها إ

األمن  ات وفقا للخطة الُمعدة من قيادة التحالف العربي، وكذا سرعة استكمال تعيين محافظي المحافظات ومدراءالجبه

 فيها، كمطلٍب عاجٍل لمعالجة المشكالت العامة، ودعم حكومة المناصفة لتنفيذ مهامها، ومحاربة الفساد واستقرار

 .األوضاع العامة في مختلف المحافظات

ي اتهمته على اعمال الفساد التي تمارسها الشرعية في مؤسسات الدولة بينها البنك المركزي الذووقف المجلس ايضا 

مات لجنة الخبراء بنهب الوديعة السعودية مؤكدة على ضرورة انجاز الحكومة تنفيذ األولويات، وفي مقدمتها الخد

دولة المركزيةبقطاعات الكهرباء، والمياه، والطرقات، وصرف المرتبات، وبناء مؤسسات ال . 

ام مع ولفتت الهيئة إلى أن محاربة الفساد بكل أشكاله يتطلب تعاون جميع الهيئات والمنظمات والمجتمع بشكل ع

أمام  الحكومة الجتثاثه، بما يمّكنها أيضا من التحصيل الكامل للموارد وتوجيهها لمجاالتة الصحيحة وقطع الطريق

ددة في لى النيابة والقضاء، مؤكدة وقوفها مع الحكومة لتحقيق هذا الهدف، مشالقوى المتنفعة منه وفضحها وإحالتها إ

لنجاح في السياق على ضرورة تفعيل عمل األجهزة والهيئات الرقابية الرسمية والشعبية لدعم الحكومة لتمكينها من ا

 .هذه المهمة

ددت للسلطات في محافظة شبوة، حيث جووقف االجتماع أيضا، أمام استمرار ما اسمته بالممارسات غير القانونية 

تفيد الهيئة التأكيد مرة أخرى على ضرورة تحّمل الرئيس هادي والتحالف مسؤولية وقف تلك الممارسات التي اليس

لفوضى منها سوى المليشيات الحوثية وأعداء األمن واالستقرار المسترزقين الذين ال يمكنهم العيش إال باستمرار ا

 .والفساد

 

 

 
 
 
 
 
 

بوة يتقطع لقواطر وقود كهرباء ش” بن معيلي…فرض إتاواتل
 في شقرة

واطر احتجز قائد اللواء األول حرس رئاسي الموالي لميليشيا اإلخوان اليمنية اإلرهابية سعيد صالح بن معيلي ق

ب محروقات كهرباء محافظة شبوة في مديرية شقرة بمحافظة أبين، على خلفية توقف ارسال لهُ مخصص ضرائ

حافظةالم . 

ان سعيد بن معيلي يحتجز منذ اربعه ايام في شقرة قواطر مادة الديزل « شبوة حرة»وذكرت مصادر محلية لـ

 .المخصصة لمحطة كهرباء #شبوة مقدمة من الحكومة وأثناء قدومها من العاصمة #عدن

ائب ايقاف مخصص ضرواكدت المصادر عن وجود خالفات بين السلطة المحلية لميليشيا اإلخوان وبن معيلي حول 

مليون ريال، والمعتمد منذ عام من قبل قائد اإلخوان محمد صالح عديو  1شبوة االسبوع الماضي والذي يقدر بـ 

 .للميليشيا التي تقاتل أهالي شقرة والقوات المسلحة الجنوبية

لي بأن ايقاف عيد بن معيعلى قيام سلطة الميليشيا المحتلة للمحافظة بأبالغ س« شبوة حرة»كما كشف مصدر موثوق لـ

لقوات  المخصص إجراء مؤقت، إلى حين االنتهاء من تشكيل لواء حماية ميناء قناء وتجهيز دفعتين عسكرية جديدة

 .األمن الخاصة، وسيعود إرسال المخصص كالمعتاد

ه مخصص إليواشار المصدر إلى وجود إصرار من قبل بن معيلي على عدم اإلفراج عن القواطر حتى إعادة إرسال ال

موافقة في شقرة الذي تحشد الميليشيا فيها عناصرها اإلرهابية، وتحاول عدد من شخصيات اإلخوان إنهاء األزمة بال

طة على طلب سعيد بن معيلي، وسوف تقوم سلطة اإلخوان مساء اليوم بأخذ قاطرة ديزل ُسلفه من احد التجار لمح

 .الكهرباء

محافظة ابه االسبوع في ظالم دامس جراء انقطاع التيار الكهربائي على عموم الوتعيش محافظة شبوة المحتلة منذ قر

سبب نتيجة نفاذ مادة الديزل وسط صمت رهيب من إعالمي الميليشيا اإلخوانية، وتأخرت عودة التيار الكهربائي ب

 .أحتجاز القواطر في شقرة من قبل بن معيلي
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لملس يفاجئ الشرعية 
ن نتقالي مبالظهور مع وفد اإل
 روسيا

اق في صورة تعكس عدم مباالة قيادة اإلنتقالي الجنوبي إلتف

الرياض وعدم اعطاء اي اهتمام للشرعية ظهر محافظ عدن 

ن مع وفد اإلنتقالي الذي زار روسيا في اليومي” احمد لملس“

 .الماضيبن

افظ ان وجود مح” حسين حنشي“واكد المحلل السياسي الجنوبي 

حادية المجلس االنتقالي الزائر لروسيا االت عدن لملس ضمن وفد

ام يعد ضربة معلم سياسية،مشيراً الى ان لملس هو االمين الع

للمجلس االنتقالي الجنوبي وهو في مهمة رسمية لتعزيز 

 .المشروع الجنوبي

ة تقول جاء فيه: رسال“وقال الحنشي في منشور له بالفيس بوك 

ا ذلكباختصار لملس هو االمين العام تذكرو“ ”. 

في  واضاف: وجود محافظ عدن االستاذ لملس مع فريق االنتقالي

 ..مهمة سياسية خارجية ضربة معلم سياسية

ن وتابع: الخطوة تقول هؤالء المحافظين والوزراء االنتقاليي

اء ضمن المشهد الرسمي هم قبل ذلك امين عام لالنتقالي واعض

 وع وظائفهمفي قيادته وهذا هو االهم بالنسبة لهم قبل موض

ي(ومناصبهم الجديدة فهم االهم بالنسبة لهم )المشروع الجنوب . 

ال كل ما دون ذلك مجرد تفاصيل عمل و“واختتم منشوره قائالً: 

قييدهتعتقدون ان من تولى منصب رسمي حسب االتفاق قد تم ت ”  

 

 

 

 
 

 ناشطون و إعالميون يطلقون
حملة لفتح طريق تسيطر 

قةيعليه قوات التحالف بالبر  

بعد سنوات من المعاناة نتيجة هيمنة قوات التحالف شارع 

ن رئيسي بالبريقة في عدن وعدم سماحها للمركبات بالمرور م

امام معسكرهم اطلق ناشطون وإعالميون من سكان البريقة 

حملة إعالمية عبر التواصل االجتماعي تحمل اسم #فتح_ 

 .طريق_البريقة

انب الطريق المغلق الذي بج ويتناول هذا الهاشتاج موضوع فتح

 قوات التحالف،بسبب الحوادث التي انتشرت فيها باآلونة

 .االخيرة

أغالق  وقال الناشط علي معروف:عدن ليست ثكنة عسكرية يكفي

ق للطرقات بالخرسانات اإلسمنتية لقد راح ضحية أغالق طري

رات خالل األربع السنوات الماضية عش” مقر التحالف” البريقة 

ا بسبب حوادث المركبات المعاكسة نظراً إلغالق خط الضحاي

 .اإلياب يكفي مخاطرة بأرواح المواطنين مطلبنا

ريقة وفي الحملة طالبوا الجهات المختصة بسرعة فتح طريق الب

 .تجنباً للمزيد من زهق األرواح وحرصاً على سالمة المواطنين

 

التي تقتلون الشعب ” دولة هادي“هذه 
 من أجلها

، هل ”اديفضيحة منظومة فساد ه“أن نخباً سياسية وصحافية، تسقط كل هذا السقوط المدوي، بشأن الدفاع عن لم أدِر 

لمركزي في من المعقول ان هناك خبراء في االقتصاد يشككون في تقرير فريق خبراء األمم المتحدة بشأن فساد البنك ا

 .عدن

ودية، من الدراك الفساد المالي والنهب الذي طال الوديعة السعاليمنيون والجنوبيون )صغيرهم وكبيرة(، يدركون كامل ا

 ..قبل منظومة الرئاسة اليمنية، المقيمة في الرياض

( )…بحت اصواتنا ونحن نقول ان أموال الوديعة تصرف لشراء شقق في عواصم اإلقليم، وجزء لشراء ذمم بعض 

 .للوقوف ضد تطلعات الشعب في الجنوب

بي، حكومة ، بل ان بعضهم كان مسؤوال في إعالم المجلس االنتقالي الجنو”فضل الجعدي“كثر من كان البعض انتقالياً أ

مراكز “ ببضعة دوالرات، كفر بالجنوب، ورفع شعار اليمن الكبير، اليمن الذي ال وجود له اال في تحويالت” بن دغر“

 .”الصرافة التي انتشرت في عدن، كانتشار النار في هشيم

 ، أما اليمن كبلد كدولة او”، يصرف للمذكور”الجمهورية اليمنية“في ورقة توجيه الصرف؛ “اال ال وجود لليمن 

يهمهم  كجغرافيا، غير موجودة، وال يهمهم ذلك، فأموال الوديعة السعودية، جعلتهم ينتشرون في عواصم اإلقليم، وال

 .من يعيش او يموت، او تحرق البلد بجاز

دولة المارشال “لشعب بالرصاص والجوع والحصار، وكله من أجل فرض هيبة ستة سنوات عجاف، وهم يقتلون ا

 .”هادي، ونائبه العجوز

بقعة  ، فلم يحدث في أي”كحكومة او شرعية او دولة“تقرير فريق خبراء األمم المتحدة جرد هذه العصابة من صفتها 

ي والمصيبة ان هناك ذباب الكترونسلطة تسرق شعبها، بصفة رسمية ومن فندق دولة مجاورة، “من المعمورة ان 

 .”يجيد التطبيل لها مقابل الفتات من األموال المسروقة

، وفوق مجموعة تجارية غارقة في الفساد والنهب والسلب، سرقت البر والبحر، ولم تبق أي شيء في عدن، اال نهبته

 .ذلك سلمت لها نصف الوديعة السعودية

ة فساد المجموعات التجاري“، هل يخجل المدافعون عن ”ومة هادي ونائبهمنظ“هل يخجل هؤالء في الدفاع عن فساد 

 .”الفاسدة

 ، قال عنها الشيخ”دولة عصابة“هل كل هذا التحشيد العسكري في تعز ومأرب الحتالل عدن، من أجل فرض هيبة 

د، ولم يصدقه أح”تسرق الماء من افواه المساكين، والضوء من عيونهم“عبدالعزيز المفلحي انها  . 

ليسوا ، و”رجال دولة“دون نقصان، ان كانت بيد ” شهريا“موارد ميناء الوديعة البري تكفي لصرف رواتب الموظفين 

 .عصابة

ية.. هذه عصابة فساد، ليس لها أي مثيل في العام، تسرق أموال الشعب وقوت المساكين، بقرارات وتوجيهات رسم

الي لشرعية، التي على السعودية ان تقدم لها كل سبل الدعم المألنها تدرك ان ال أحد يستطيع ان يحاسبها، فهي ا

، وهادي تحت اإلقامة الجبرية”دولة احتالل“والنفسي، واال فالرياض  . 

ن أين أموال الوديعة، بل اين أين تمويل ست سنوات حرب، اي“عصابة تجيد االبتزاز، وتحالف راضخ البتزازها، 

 .ذهبت؟

 ، او”صرف رواتب اتباعكم“شيء بيدكم، موارد البر والبحر، وأنتم عاجزون عن  هل تخجلون، ما هو مشروعكم، كل

على الجنود الذين تدفعون بهم للموت، دفاعا عن مشروعكم المميت للشعب” اقتطاع الرواتب“على األقل وقف  . 

 

 

 



 
              

 

 11صفحه 

وسط غياب السلطة.. ظالم #شبوة 
 يدخل يومه التاسع

ليوم عن محافظة شبوة، لتستمرت أزمة انقطاع التيار الكهربائي 

حاء التاسع على التوالي، وسط انهيار كامل لألعمال الخدمية بأن

 .المحافظة

ون وتُعاني محطات كهرباء بشبوة الغنية بالنفط من نفاد مخز

 .مادة الديزل، األمر الذي تسبب في انقطاع التيار

هالي وتجاهلت السلطة اإلخوانية في محافظة شبوة، استغاثات األ

خل إلعادة الكهرباء والخدمات، في ظل خطورة هذا األمر بالتد

 .على الجوانب الحياتية خاصةً الصحة والمياه

ي ويواصل محافظ شبوة اإلخواني، إطالق مشروعاته الوهمية الت

تحولت لباب خلفي لسرقة موارد المحافظة، دون أن يلتفت 

 .لمطالب توفير الخدمات البسيطة للسكان

 

 
 
 
 

ة اإلخوان تعتقل اربع شبوة..مليشيا
 مواطنين في حبان

ذريعة تواصل مليشيا اإلخوان في شبوة مالحقة ابناء المحافظة ب

الحهانتمائها لقوات المجلس اإلنتقالي الجنوبي والتجسس لص . 

ي وفي احدث عملية ضد ابناء المحافظة اعتقلت نقطة امنية ف

حد إلى أ مديرية حبان ،امس أربعة من أهالي المديرية، واقتادتهم

 السجون في مدينة عتق شبوة

له وأكدت مصادر محلية اعتقال صالح محمد سالم بلخدر، وعبدال

محمد سالم بلخدر، وناصر محمد سالم بلخدر، زيد أحمد زيد 

 .الصويد

 
 
 
 
 
 

عدن..دراجة مفخخة تستهدف موكب 
 لإلنتقالي الجنوبي

رقاء لفيستمر اإلنفالت في عدن وتزيد عمليات التصفية بين ا

حيث انفجرت دراجة مفخخة اليوم األثنين استهدفت موكب 

 .لقيادي عسكري في مدينة عدن

وقالت مصادر محلية إن دراجة نارية مفخخة انفجرت في 

الطريق الرابط بين محطة العصيمي و جولة سوزوكي أثناء 

 .مرور موكب لقيادات عسكرية في الحزام األمني

ير ألمني انتشرت بشكل كبوأوضحت المصادر أن قوات الحزام ا

ادر عقب اإلنفجار في المنطقة وأغلقت الطريق. ولم تشير المص

 .إلى وجود إصابات

 ومنذ وصول حكومة المناصفة شهدت عدن عشرات التفجيرات

 .واالغتياالت التي طالت قيادات في اإلنتقالي

 أبناء الصبيحة لحماية نشطاء : نراهن على
 الجنوب من أي زحف إخواني

م، هاشتاج 2027يناير / كانون ثاني  40نشطاء ومغردون جنوبيون عصر اليوم السبت  اطلق

 .#الصبيحه_قلعه_الجنوب_الصامده على أشهر منصات مواقع التواصل االجتماعي )تويتر(

 وب من أيوقال النشطاء أن الهاشتاج يوضح بأن أبناء الجنوب كافة يراهنون على أبناء الصبيحة في حماية حدود الجن

 .زحف لمليشيا اإلخوان اإلرهابية

غزو الجنوب وأكدوا أن الصبيحة ستكون مقبرة لعناصر مليشيا اإلخوان إذ ما حاولت تلك الميليشيا اإلرهابية التفكير ب

ى شعب عبرة لكل من يريد أن يتطاول أو يعتدي عل“عبر بوابة الصبيحة، مشيرين إلى أن معركة الصبيحة ستكون 

 .”الجنوب الحر

عداء حتى ينال كافة أبناء الجنوب سيقفون خلف أبناء الصبيحة، وسيتكاتف كافة الجنوبيين في مواجهة األ“فوا: واضا

م7220أبناء الجنوب حقهم في استعادة دولتهم المسلوبة منذ عام  ”. 

ودعا الناشطون كافة المغردون الجنوبيين والخليجيين على منصة )تويتر( إلى المشاركة في هاشتاج 

يحه_قلعه_الجنوب_الصامده من خالل التغريد والتفاعل معه#الصب . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خطوات سعودية إلنتزاع شبوة من الشرعية
 وحزب اإلصالح

أكثر  تتجه السعودية واإلمارات في شبوة إلنتزاع المحافظة من سيطرة اإلخوان والشرعية واحالل قوات أخرى تخدمهم

 .في المحافظة الغنية بالنفط والغاز

جل من نهاية ولعل افتتاح ميناء قنا ومحاولة تقليص ميناء النشيمة التي تسيطر عليه القوات اإلماراتية والسعودية ع

بالعودة  حكم اإلخوان في شبوة وعلى رأسهم المحافظ محمد صالح بن عديو الذي تحتجزه السعودية حاليا ولم تسمح له

حافظين للمحافظات حسب اتفاق الرياضالى شبوة وسط مطالب اإلنتقالي للتحالف بتعين م . 

ى خطوات السعودية التي تحتجز بن عديو وتحاول تمكين اإلمارات من شبوة ارسلت قوة عسكرية الى عاقل لتنفيذ اول

القتال  سحب البساط من تحت اإلخوان والشرعية تحت مسمى تنفيذ اتفاق الرياض وسحب قوات اإلصالح الى جبهات

 .مع الحوثيين

يطرتها على إلخوان على شبوة منذ عامين تقريبا حيث تمكنوا من طرد النخبة الشبوانية التي كانت تفرض سويسيطر ا

 المحافظة

 

 


