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 عسكرياً لوحدات مكافحة اإلرهاب

 



 
               

 

 2صفحه 

الوديعة..عشرات العائالت اليمنية 
 تمنعها السلطات السعودية من العبور 

تستمر السلطات السعودية مفاقمتها لمعاناة   

ون يمنيون بأن عشرات المغتربين اليمنيين حيث قال مغترب

العائالت اليمنية عالقة منذ عدة أيام في الجانب السعودي من  

منفذ الوديعة بسبب عدم السماح بخروج سيارات الدفع الرباعي 

طلب من وزارة الدفاع اليمنية.إلى اليمن بناء على   

وأوضحوا أنه تم منع مرور جميع أنواع السيارات ذات الدفع  

الرباعي )صوالين، هيلوكسات، برادو، فورشنر( من المرور عبر 

 منفذ الوديعة، سواء كانت السيارة تصديرا أو زيارة )تربتك(.

وأضافوا إن عشرات العائالت اليمنية عالقة في المنفذ السعودي  

يوم الرابع على التوالي في انتظار السماح لها بالعبور.. فيما  لل

تحتجز النقطة العسكرية التابعة لكتيبة أمن المنفذ اليمني 

السيارات التي تمكنت من المرور قبل سريان القرار، مشترطة 

 إحضار تصريح من وزارة الدفاع.

ونقل المغتربون عن مسؤولين في الجمرك اليمني قولهم إن 

الدفاع اليمنية أصدرت توجيهات لكتيبة الحماية العسكرية  وزارة 

بالمنفذ بتوقيف السيارات نوع “شاص” ومنع خروج أي منها  

إال ببالغ؛ مشيرين إلى أن توقيف سيارات الدفع الرباعي في  

المنفذ السعودي أيضا جاء بناء على بالغ من قبل الوزارة  

 اليمنية نفسها.

 

 

 

 

 

نيابة استئناف حضرموت تفرج عن ثالثة  
متهمين بالتناوب على اغتصاب فتاة 

 يتيمة

بتوجيهات تعسفية تكشف مدى اللعب بحقوق   

المواطن واستخدام السلطة للهروب من العقاب أفرجت الجهات 

القضائية في محافظة حضرموت عن مغتصبي طفلة يتيمة ,  

بالتزامن مع استمرار جرائم االغتصاب واالختطافات واالغتياالت 

 .في مناطق الوادي والصحراء

ة استئناف حضرموت وقالت مصادر حقوقية أن رئيس نياب

المضرب عن العمل قام باإلفراج عن مغتصبي الطفلة اليتيمة 

عاما ١٥ذوي آل  . 

وكان ثالثة أشخاص تناوبوا على جريمة اغتصاب الطفلة وبعد  

 .حبس المجرمين قامت النيابة باإلفراج عنهم

وطالب نشطاء محليين من محافظة حضرموت بالوقوف إلى 

رتكبي الجريمةجانب أسرة الطفلة ومعاقبة م . 

وتشهد مناطق وادي حضرموت انفالت أمني وعمليات اغتياالت  

 .واختطافات في ظل سيطرة المنطقة العكسرية التابعة لإلصالح

 

استعدادا لتطهير أبين من اإلرهاب.. قوات الحزام  
األمني تقيم عرضاً عسكرياً لوحدات مكافحة 

 اإلرهاب

اقامت قوات الحزام االمني والتدخل السريع بمحافظة أبين صباح يوم الخميس عرضاً عسكرياً   

 . مهيب لوحدات مكافحة اإلرهاب

لتعبر مدى جاهزيتها ألي مهام أمنية   واستعرضت وحدات من الحزام األمني )قوات مكافحة اإلرهاب( قوتها

 . توكل إليها

طيف السيد قائد قوات الحزام األمني والتدخل السريع كلمة توعد فيها  وفي العرض العسكري القى العميد عبدالل

بالثأر لدماء شهداء ابطال الحزام والمواطنين الذين ارتقوا في عمليات جبانة لعناصر اإلرهاب في المناطق 

 . الوسطى امام مرأى ومسمع من نقاط الشرعية التي باتت تتستر على تحركات تلك العناصر االجرامية

ر السيد ان هذا العرض التنشيطي استعدادا لبدء تطهير مناطق أبين من العناصر اإلرهابية، وهذه رسالة  وأشا

لمن يسلك طريق تلك الجماعات المارقة ان قوات الحزام ستصلهم الى قعر ديارهم، كما انها رسالة للقيادة  

ب االستعداد القتالي للقضاء على  السياسية في المجلس االنتقالي الجنوبي بان قوات الحزام حاضرة وعلى اه 

 .جميع خاليا اإلرهاب بمحافظة أبين

وأضاف: من هنا من الميدان نعبر عن اعتزازنا وفخرنا بوجود هذه القوات التي كان لدولة اإلمارات العربية 

ب، الكبير بعد هللا في إنشاء وتدريب ودعم الحزام األمني بأبين وفي كافة محافظات الجنو  المتحدة الفضل 

والمحاربة معنا جنبا إلى جنب ضد القاعدة وداعش كنا اننا نناشدهم ان يلتفتوا الينا ويتلمسوا أوضاع هذه  

القوات بااعتبارها الدرع الحصين للجنوب حيث تقف ضد عن اإلرهاب عناصر الشر خاصة ان االيام القليلة  

ا وجنودنا ووطناالماضية شهدت عودة خاليا اإلرهاب الرتكاب اعمال عدوانية ضد شعبن . 

وفي كلمة أيضا لقائد قوات النخبة الشبوانية المقدم “محمد سالم البوحر” اثناء حضوره العرض عاهد القوات  

المسلحة الجنوبية المتواجدة على امتداد األرض الجنوبية المضي قدما على درب الشهداء وتطهير باقي  

الجنوب بسالم دائماألراضي من مليشيا اإلرهاب واإلخوان لينعم  . 

الفتا بان القادم سيكشف مفاجئة لتلك القوى الغادرة والماكرة واالعداد لمعركة كسر العظم جاري ولن يتوقف 

 .اال بتطهير كافة التراب الجنوبي

حضر العرض العقيد عبدالرحمن الشنيني نائب قائد حزام ابين والتدخل السريع وعدد من قادة وضباط ألوية 

هاب والحزام األمني بابينمكافحة اإلر . 



 
               

 

 3صفحه 

إعتصام مفتوح للطالب المبتعثين الى  
 السودان أمام السفارة اليمنية

الى السودان ان وزارة التعليم   قال عدد من الطالب المبتعوثين 

العالي والبحث العلمي اليمنية حرمتهم من مستحقاتهم المالية 

عن   المتاخرة لمدة سنة كاملة عن تاريخ الصرف بعد صبرهم

تاخير مستحقاتهم ومكابدتهم للمعيشةالقاسية والظروف المادية 

 .الصعبة حسب تعبيرهم

اسمائهم من كشوفات الربع الثاني للعام   وتفاجئ الطالب بانزال

م واوكلوا امرهم هلل  202١م الذي صرف في العام 2020

ساعين باعادة اسمائهم للكشوفات ومنتظرين تعويضهم عن 

الربع السابق بارسال مذكرات من الملحقية الثقافية  

الى وزارة التعليم العالي ولكن كانت الصدمة الكبرى   بالخرطوم

م،  2020هم في كشوفات الربع الثالث للعام عدم عودة اسمائ

م202١\ 3\2٥والتي وصلت في تاريخ   . 

وأعلن الطالب المتظلمون عن تحميل المسؤولية الكاملة وزارة  

التعليم العالي والملحقية الثقافية في الخرطوم عن ماقد يترتب 

على قطع مستحقاتهم من عراقيل خالل مشوارهم الدراسي كما  

يبدأ من يوم االحد الموافق    اعتصام مفتوح يعلنون عن انطالق

م في سفارة الجمهورية اليمنية في الخرطوم 202١\2\28

 .والتصعيد في حال عدم االستجابة لمطالبهم واعادة حقوقهم

 

 

 

 

 

 

السعودية تواصل انتهاكاتها ضد  
في منفذ الوديعة المواطنين   

وسط صمت وخوف الشرعية واإلنتقالي من الدفاع عن 

االنتهاكات التي تمارسها السلطات السعودية   تستمر  المواطنين 

 .على المسافرين اليمنيين في منفذ الوديعة

وقال مسافرون أن السلطات السعودية منعت خروج المسافرين 

اليمنيين من المنفذ األمر تحت مبررات واهية وسط معاناة  

 .لألطفال والنساء

ية  وكانت السعودية أصدرت قرار بمنع مغادرة السيارات رباع 

 . الدفع من منفذ الوديعة

وعلقت عشرات العائالت اليمينة من الرجال والنساء و األطفال  

 .وكبار السن دون مراعاة للمرضى وكبار السن 

وأوضحت المصادر أن العائالت تعرضت للتفتيش من قبل 

 .السلطات السعودية بطريقة مهينة

و ناشد المسافرون الجهات الرسمية بالتدخل العاجل وحل 

لمشكلة ا  

 

تغاضى عن الرئيس هادي يكرس الفوضى وي 
 تجاوزات محافظو االخوان

بخصم ومصادرة رواتب موظفي المحافظة بذريعة دعم الجبهات، عن حالة  كشفت تداعيات قرار السلطة المحلية بتعز

 .الفوضى المؤسسية والقانونية داخل الشرعية المسكوت عنها

وأقرت السلطة المحلية، في اجتماع رسمي لها، مصادرة رواتب عمال وموظفي الدولة في المديريات التي تقع تحت  

اتب العمال والموظفين في مناطق الشرعيةسلطة الحوثيين، واستقطاع قسط يوم من رو . 

وقُوبل القرار باعتراض شديد من قوى سياسية كالناصري واالشتراكي وتكتل نقابات المحافظة، التي أصدرت بيانات 

أدانت القرار واعتبرته جريمة بحق الموظفين في ظل األوضاع االقتصادية وتدهور قيمة العملة الذي ينعكس على قيمة 

 .الرواتب

كما أن اعتراض هذه القوى السياسية والنقابات ركز على عدم قانونية القرار، وعدم وجود نص قانوني يمنح لسلطات  

 .المحافظة بمصادرة رواتب الموظفين وتحويلها إلى الجانب العسكري

سمات أداء الشرعية وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على التجاوزات القانونية والدستورية التي باتت سمة من 

 .وسلطاتها في المحافظات المحررة وبخاصة منها الخاضعة لسيطرة جماعة اإلخوان وعلى رأسها تعز وشبوة ومأرب

حيث بات مألوفاً أن يصدر محافظ لمحافظة محررة قرارا او تكليفا خارج حدود صالحياته المرسومة في القانون، بل 

الجمهورية حصراً  أحيانا قد يكون ذلك من صالحيات رئيس . 

وآخر مثال على ذلك إعالن محافظ تعز التعبئة العامة والعفو العام لمن يسلم نفسه من عناصر الحوثي، وسبقه في ذلك 

هورية باعتباره القائد العام للقوات المسلحةمحافظ مأرب، وهي أمور تعد دستورياً من صالحيات رئيس الجم . 

ظات، وبخاصة الموالين لجماعة اإلخوان، عشرات القرارات والتكليفات التي  كما سبق وأن أصدر محافظو المحاف

 .تتجاوز صالحياتهم، إلى صالحيات الحكومة ووزرائها واحياناً رئيس الجمهورية

بل وصل األمر إلى قيام محافظ الجوف القيادي اإلخواني/امين العكيمي بإصدار تكليف لقائد منطقة عسكرية، في تعد  

يات رئيس الجمهورية حصراً، في سابقة لم يشهد اليمن لها مثياًل وأثارت سخرية واسعة حينهاصارخ لصالح . 

قوانين إلبالغ محافظ تعز بمذكرة رسمية   7األحد الماضي اضطر وزير النقل عبدالسالم حميد إلى اإلشارة لمواد من 

 .بطالن تكليف ألحد عناصر اإلخوان مديراً لميناء المخا 

تفى محافظ تعز بتجاوز القانون وتكليف مدير عام لميناء، كان محافظ شبوة أكثر جرأة منه، حيث عمل على وفي حين اك

 .إنشاء ميناء جديد “قنا” في المحافظة خالل شهرين ومن قبل شركة مشبوهة وإدارته

لباقي المحافظات  تم كل ذلك بدون علم الحكومة ووزارة النقل، في تجاوز فاضح وخطير يفتح الباب على مصراعيه 

 .بإنشاء منافذ سيادية إلى العالم بعيداً عن الحكومة

أن اعتراض الحكومة ممثلة بوزارة النقل على ما قام به المحافظ،   –وبحسب مصادر إعالمية–الالفت في هذه القضية 

ءذهب أدراج الرياح بعد أن عاد المحافظ من الرياض بدعم من الرئيس هادي الستمرار عمل المينا . 

حصانة هادي التي منحها لمحافظ شبوة ال تعد مفاجئة، بل أمر طبيعي بالنظر إلى سجل الرجل الحافل بتجاوز القانون  

 .والدستور مستغال ظروف الحرب ولوبي مافيا الحرب المحيط به وعلى رأسهم اإلخوان 

ارات التي أصدرها الرجل منتصف  سجل حافل يصعب سرده كامالً، بل يمكن اإلشارة إلى احدث صفحة فيه وهو القر

يناير الماضي بتعيين رئاسة مجلس الشورى بالمخالفة لقانون الالئحة الداخلية للمجلس التي تنص على انتخابها من  

 .بين األعضاء

ر  كما أصدر هادي قراراً بتعيين أحد عناصر اإلخوان األمنية نائباً عاماً للجمهورية من خارج السلطة القضائية، في قرا

 .ال يزال يالقي إلى اليوم اعتراضاً واسعاً من قبل القضاة وخاصة في المحافظات الجنوبية

وكطبيعة الرجل، لم يحدث االعتراض الواسع ضد هذه القرارات أي أثر لديه يدفعه إلى التراجع عنها، رغم أن 

حة كاالشتراكي والناصري والمؤتمر االعتراض هذه المرة وصل حد اإلجماع من قبل القوى السياسية البارزة في السا

 .واالنتقالي

لم يكترث هادي بكل ذلك، واكتفى بتأييد اإلخوان ولوبي الفساد المحيط به لمواصلة حكمه متحرراً من الدستور والقانون  

 .وكل المرجعيات المتوافق عليها والتي ال ينسى في كل خطاب له أن يطالب جماعة الحوثي االلتزام بها

 



 
               

 

 4صفحه 

مزاج الشارع الجنوبي يتغير من 
 عاصفة الحزم وتدخل التحالف العربي

شن كاتب سياسي جنوبي هجوما حادا على التحالف  

العربي بسبب منعه دفع رواتب القوات التي تقاتل في صفوفه  

بمختلف الجبهات و دعم الخدمات في محافظات الجنوب واللتي  

 باتت كارثة لدى المواطن 

وقال الكاتب السياسي والناشر صحفي ياسر اليافعي أن “حماس 

التحالف لم يعد كما كان قبل الناس من عاصفة الحزم وتدخل 

سنتين او حتى ثالث أو اربع”. وأن ” مزاج الشارع الجنوبي 

 . ”يتغير من عاصفة الحزم وتدخل التحالف العربي

واكد “ياسر اليافعي” في منشور له وورد في سياقه: كانت هناك 

انتصارات متواصلة ضد الحوثي في الجنوب والساحل الغربي،  

ز قوات لحفظ األمن في الجنوب والساحل كان في تسليح وتجهي

الغربي بشكل مستمر وشهري، كانت هناك تدخالت عاجلة النقاذ 

المرافق الصحية والتعليمية والكهرباء، كانت الناس على األقل 

تشوف راتب نهاية الشهر يدفع بالسعودي وخاصة لمن لهم أوالد  

ب يساهم  في الساحل الغربي او القوات الجنوبية، وكان هذا الرات

في انقاذ آالالف األسر ويساهم في استقرار اسعار الصرف ولو 

 . بشكل نسبي

اليوم كل شي توقف وكل شي يرجع للخلف ال عاد في انتصارات  

ضد الحوثي وال ضد اإلرهاب وال رواتب تدفع وال إغاثة توزع 

 . على الفقراء والمحتاجين وال في أمل بنهاية مشرفة للحرب

ن مزاج الشارع الجنوبي يتغير من عاصفة الحزم من الطبيعي ا

 . وتدخل التحالف العربي

تعبنا ونحن نقول البد من المراجعة لكن فضلوا األعتماد على 

سنوات من  6األدوات الفاشلة والفاسدة وهذه هي النتيجة بعد  

عاصفة الحزم عدن بال كهرباء وال خدمات واالمراض تفتك  

ئراته تسقط على المدن السعودية  بالسكان صواريخ الحوثي وطا

واقترب من السيطرة على آخر معقل لشرعية الفساد والفشل في  

 .مأرب

 

 

 

بخيانة أحد مقربيه..مقتل أمين الوائلي 
حدى جبهات مأرب في إ  

قتل قائد عسكري كبير في قوات الشرعية قبل فجر  

 .اليوم السبت خالل المعارك الدائرة قرب مدينة مأرب

مصادر اعالمية واخرى عسكرية اكدت مقتل اللواء أمين الوائلي 

السادسة خالل زيارته إلحدى جبهات قائد المنطقة العسكرية 

 .مأرب

وحسب المصادر فإن الوائلي تم استهدافه برفقة عدد من ضباطه  

اصيب خاللها اصابة بليغة نقل على اثرها الى المستشفى اال انه 

 .توفي قبل وصوله المستشفى

وتسير مصادر خاصة الى ان الوائلي تلقى خيانة من مقربين منه  

لذي يعد النائب األول له في قيادة  ابرزهم صالح الرؤساء ا

 المنطقة السادسة 

شركة قيادات الدعم واإلسناد يهددان كهرباء عدن  
 بالتوقف 

قالت مصادر مطلعة في كهرباء عدن ان العاصمة عدن ستشهد انقطاع كلي لخدمة الكهرباء بدءا من يوم   

غد الجمعة والى آجل غير مسمى، في ظل عدم وجود كميات وقود مخصصة لها من مادة الديزل، وقرب استهالك اخر  

لديزل التجارية التي تم ضخها قبل % من اجمالي كمية شحنة ا 80كميات في خزانات المصافي بعد تصريف نحو 

 .يومين الى خزنات المصافي

الف   9وكشفت مصادر عاملة في مصفاة عدن ان الكميات المتبقية من وقود الديزل في خزانات المصافي تقدر بنحو 

ه قد صدر  طن فقط، وهي موزعة بين الشركة التابعة للدعم واالسناد التي تم انشائها مؤخرا وبين أحد التجار، مؤكدة ان

 .في هذه الكمية المتبقية أمر صرف لصالحها الخاص وال توجد اي كميات مخصصة للكهرباء

واشارت أن الكهرباء ستكون خارجة عن الخدمة ابتداءا من غد الجمعة ان تم تصريف الكمية الموجودة في خزانات 

لجميع من واجباته في تأمين مخزون  المصافي وهو ما ينذر بكارثة انسانية ستحل على العاصمة عدن في ظل تنصل ا

 .وقود آمن يساعد في اعادة تشغيل وادخال جميع المحطات المتوقفة بسبب التقنين في وقودها

الى ذلك دعا مصدر مسؤول في كهرباء عدن، سلطات الدولة الى تحمل مسئولياتها تجاه الناس ابتداءا من رئيس 

الكهرباء والمالية والبنك المركزي عدن ومحافظ محافظة عدن الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزراء النفط و

والتدخل الفوري والعاجل إلنقاذ عدن من جحيم مقبل سيحل عليها ان لم يتم التوجيه بعدم التصرف بالكمية المتبقية من  

ونا التي الوقود، وتحويلها لصالح الكهرباء لضمان استمرارها واستقرارها خاصة في ظل موجة جديدة من جائحة كور

تهدد حياة الناس بعدن اذا ما انقطعت خدمة الكهرباء عالوة على بدء دخول فصل الصيف بصورة تدريجية وارتفاع  

 .درجات الحرارة بصورة مفاجئة خالل الثالثة االيام الماضية

 

 

 

 

 

 

 أبين..اإلحتجاجات تستمر ضد التحالف والشرعية 

وحكومة هادي والمجلس االنتقالي   يواصل ابناء الجنوب االحتجاجات الشعبية الغاضبة المناهضة للتحالف  

 .الجنوبي في معظم المدن الجنوبية

وشهدت مديرية مودية بمحافظة أبين اليوم الخميس تظاهرة شعبية طالبت بإصالح وضع المواطنين المعيشي ووقف 

ة وارتفاع األسعار وانعدام المشتقات النفطيةاالنهيار االقتصادي وانهيار العمل . 

وخالل التظاهرة ندد المحتجون شعارات صريح تطالب برحيل التحالف السعودي من الجنوب ووقف استنزال ونهب 

 ثروات الجنوب النفطية وإلغاء الجرع السعرية المتكررة التي شهدتها مدن الجنوب خالل األسابيع القليلة الماضية، 

الحتجاجات في المدن الجنوبية تزداد يوماً بعد آخر وترتفع من وقت آلخر وتيرتها كما يرفع المحتجون سقف  الالفت أن ا

مطالبهم تدريجياً، ففي تظاهرة اليوم هدد المحتجون في أبين باالستمرار في تنظيم التظاهرات والفعاليات االحتجاجية 

أن الثورة هي استمرار لثورة الجياع التي تشهدها محافظات  حتى اجتثاث ما أسموه “الفساد ورحيل التحالف”، مؤكدين 

 .الجنوب

ويحمل المتظاهرون التحالف السعودي اإلماراتي المسؤولية في تردي األوضاع في الملفين األمني واالقتصادي، الفتين 

 .إن الحل يبدأ بإخراج التحالف من الجنوب

وبية منذ عدة أسابيع بالتزامن مع استمرار حالة االنهيار ولم تتوقف موجة االحتجاجات المتصاعدة في المدن الجن

المعيشي وانقطاع الخدمات الرئيسية كالكهرباء وانعدام المشتقات النفطية وانقطاع الرواتب عن معظم العاملين 

ية على الحكوميين في الجنوب خاصة في الجيش واألمن، وكذا استمرار انهيار سعر العملة المحلية مقابل العمالت األجنب

 .رأسها الدوالر

 



 
               

 

 5صفحه 

ناشطة مجتمعية تكشف عن 
منظمات تستغل اطفال دار األيتام  

 بعدن 

في منشور على موقع  روت الناشطة المجتمعية مأرب عبدهللا 

التواصل االجتماعي فيسبوك جاء فيه” هل سألتم أنفسكم اطفال 

عام إلى اين يذهبون؟ ماهو ١8دار االيتام بعد بلوغهم ال 

مستقبلهم؟ ومصيرهم؟ او من هي المنظمه التي تتكفل فيهم أو  

من هي الجهه الحكوميه المسؤوله عنهم ولماذا مسؤولي الدار  

ؤال النرى اي اجابه منهمعند سؤالهم هذا الس  “. 

واضافت ” في احدى المرات نزلت إلى دار االيتام في المعال 

قتا ممتعا ولعبنا وضحكنا وقد  الخاص باالوالد وقضيت معهم و

كن المربيات لطيفات جدا رغم شقاوة االوالد وعندما سألتهم  

عاماً ؟ وكانت  ١8ماهو مصير االطفال بعد سن البلوغ ال 

هم المنظمات المسؤوله عنهم سالتها من هي هذه  االجابه تأخذ

المنظمات أجابت ال اعلم كيف التعلمين وانتم من تسلموهم  

االطفال بأيديكم كيف هذا ؟ لماذا لم يفصحوا باسم المنظمه ؟ 

وماهو السر خلف تلك المنظمات ؟ وقد لجأت إلى عدة أشخاص  

اولت ليتم فتح موضوع األيتام ولكن الجدوى كال نفسي نفسي ح

ومازلت احاول الاعرف إلى اين يتم أخذ األيتام ولكن مازال األمر  

غامضا ، ومع ذلك يوجد اطفال في دار االيتام وهم ليسوا ايتام  

هناك طرف موجود أما االم أو األب ال ادري ما الغرض من رمي  

 . أطفالهم في الدار

  ١8وتسألت ” لنفترض اني اريد كشف لالطفال اللذين بلغوا ال 

هل ساجدهم هل ساجد الجهه التي أخذتهم هل   2004ام في ع 

سيقول الدار المسؤول من أخذهم والى أين ؟؟؟؟؟ اسئله كثيره  

 ولكن التوجد اجابات 

 

 
 
 
 
 

تظاهرة حاشدة في المحفد  
 ترفض التحالف والشرعية 

تشهد مدينة المحفد منذ صباح اليوم السبت تظاهرة حاشدة ضد   

 . التحالف والشرعية واالنتقالي

وسار المتظاهرون وسط مدينة المحفد ورددوا شعارات مناوئة 

ورافضة لكل األطراف في اول تظاهرة من نوعها ندد 

 .المتظاهرون بتردي األوضاع وانهيار الخدمات وغالء المعيشة

اهرة التي شارك فيها المئات من المواطنين واطلقت على التظ

 .مسيرة ثورة الجياع 

دعا التحالف العربي الى القيام بمهامه    واصدر المتظاهرون بيانا

في اليمن وانقاذ الناس مؤكدا البيان ان اطالة امد الحرب تسبب  

 .بتدمير كل مقومات الحياة في اليمن 

 

انقالب على الرئيس هادي يقوده األحمر في 
 الرياض 

قالت مصادر يمنية وثيقة االطالع في العاصمة السعودية الرياض إن نائب الرئيس اليمني والجنرال اإلخواني علي  

محسن األحمر، ترأس اجتماعاً رسميا هو األول له، بعد إطالق السعودية مبادرة لوقف القتال في اليمن والدخول في 

ومة المناصفة معين عبدالملك، ووزير الدفاع محمد  مفاوضات مع الحوثين، وقد عقد االجتماع بحضور رئيس حك

 .المقدشي، باإلضافة الى مسؤولين )جميعهم شماليون(

وأكدت المصادر ان االجتماع الذي عقد في مبنى وزارة الدفاع السعودية، يمثل انقالبا على الرئيس عبدربه منصور 

به دولياً”.. مشيرة إلى أن االجتماع فجر خالفا بين  هادي فعليا ورسمياً، وسحب البساط من تحت اقدامه كرئيس معترف 

اتباع هادي واألحمر الذي أكد ان االجتماع مهم وانه كان ال بد ان يعقد )شماليا( لبحث إمكانية مواجهة الحوثي، على 

لطة أمر  الرغم من ان هناك مبادرة مطروحة للحل وانهاء القتال، وهو ما يعني ان المبادرة تضمن للحوثيين البقاء كس

 .واقع في شمال اليمن 

 .وبحسب المصادر فان اجتماع التكتل الشمالي األول، بحث ثالثة ملفات رئيسية

 الملف السياسي 

ووزير الدفاع القضايا السياسية، وأطلعهم على المخاض الذي سبق اإلعالن   وناقش األحمر مع معين عبدالملك 

السعودي عن مبادرة وقف اطالق النار في اليمن، مؤكدا ان الجميع يجب ان يتحدوا للدفاع عن مستقبل اليمن من أي 

عودية في انهاء مشاريع تقسمية؛ في إشارة الى ان الحرب القادمة ستكون مع الجنوب فيما اذا نجحت الجهود الس

الحرب. ولفت األحمر الى ان إيقاف القتال ال يعني انتهاء الحرب، بل ان الجميع يجب ان يعملوا لمعالجة اثار الحرب 

وهي حرب أخرى، قال ان على الحكومة وكل الوطنيين خوضها حتى تخرج اليمن من أزمتها. وأكد ان الجميع متفق 

ودون الوحدة اليمنية لن يستقر اليمن ولن ينعم الجيران باألمن واالستقرار،  على بقاء اليمن موحداً وهذا هو األهم،

على اعتبار ان الثروات في الجنوب، وان حرمان الشماليين من الموارد النفطية سيدفع الشمالين الى التدفق على دول  

 .”الجوار بحثا عن العمل والمعيشة

 الملف االقتصادي 

قتصادي الذي عرج فيه األحمر الى الخالفات التي نشبت بين أحمد صالح العيسي ومعين وتطرق االجتماع إلى الملف اال

عبدالملك، وقد أظهر األحمر تعاطفا مع األخير، في مواجهة العيسي المحسوب على الرئيس هادي، لكن األحمر شدد  

ومنع وضع أي عراقيل امام أي  على سرعة انهاء هذه الخالفات والعمل بروح الفريق الواحد النتشال الوضع االقتصادي 

عمل يخدم اليمنيين اقتصادياً. وبحسب المصادر فقد ركز االجتماع بشكل مكثف على وديعة سعودية يجري التحضير لها  

 .من قبل الرياض، لدعم البنك المركزي

يئون، خشية من وقال مصدر وثيق االطالع إن األحمر اقترح ان توضع أي وديعة سعودية في فرع البنك المركزي في س

ان يسيطر الحوثيون على مأرب، معتبرا ان وادي حضرموت منطقة آمنة لم تصلها الحرب الدائرة منذ ست سنوات.  

ولفت المصدر إلى أن األحمر، أكد في االجتماع انهم يعملون على إمكانية نقل البنك المركزي من عدن إلى العاصمة 

في عدن، فأن نقل البنك الى األردن لن يكون اال مسألة وقت. الملف  األردنية عمان، فيما إذا تعذر فرض أي حلول

األمني وبحث اجتماع “تكتل الشمال” الوضع األمني في محافظات الجنوب المحررة من الحوثيين )المهرة ووادي  

جتمعين انهم حضرموت وشبوة وأبين(، وقد ركز االجتماع على اليقظة األمنية في شبوة وأبين تحديداً. وأكد األحمر للم

بصدد إطالق عملية أمنية في الجنوب لمالحقة العناصر التي وصفها بالخارجة عن النظام والقانون. وأبدت مصادر  

حكومية امتعاضها من االجتماع الذي “أعاد التكتل الشمالي ضد الجنوب”، مؤكدة ان هناك من يريد ارباك جهود 

م تضر الجنوب، فقد تستفزهمالتحالف العربي والمجتمع الدولي، بمشاريع ان ل . 

 

 



 
               

 

 6صفحه 

اإلنتقالي يدعو الحكومة الى تنفيذ  
نصياع لمطالب  التزاماتها واإل

 المحتجين

ناقشت هيئة رئاسة المجلس االنتقالي الجنوبي في إجتماعها 

 الدوري األربعاء، برئاسة الدكتور ناصر الُخبجي القائم باعمال

رئيس المجلس، رئيس وحدة شؤون المفاوضات، التقرير الُمقدم  

من األمانة العامة حول األوضاع االقتصادية، والخدماتية، 

والمعيشية الصعبة التي يعاني منه شعب الجنوب جراء محاوالت 

إقالق السكينة العامة، وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، 

انهيار قيمة العملة المحلية،  وتعليق صرف المرتبات، واستمرار

وما يقابل ذلك من ارتفاع في أسعار السلع األساسية مع حلول 

 .فصل الصيف، وقرب دخول شهر رمضان المبارك 

وفي هذا الشأن، جددت الهيئة دعوتها لحكومة المناصفة بتنفيذ 

التزاماتها الُمعلنة، وسرعة االستجابة لمطالب المحتجين الذين 

في مختلف المحافظات، بعد أن تم منحها الفرصة   خرجوا للتظاهر

لمعالجة األوضاع القائمة باعتبار ذلك مسؤولية مباشرة تقع على 

عاتقها وينبغي تحقيقها عاجالً، بعيداً عن التسويف والمماطلة 

والتوظيف السياسي الذي يستهدف تعطيل الحياة العامة ونسف 

 .جهود تنفيذ اتفاق الرياض

من محاوالت المتضررين من اتفاق الرياض، وحذّرت الهيئة 

الساعين إلقالق السكينة العامة واستقرار المجتمع، عبر توجيه  

فرق القتل واألعمال االرهابية إلحداث الفوضى وإرهاب المجتمع 

لتنفيذ اجندات مشبوهة بعيدة عن مصالح المواطنين، وعلى  

مية  حساب ومكانة وسمعة دول التحالف العربي والقوى اإلقلي

والدولية الساعية إلنهاء الحرب وتحقيق السالم في البالد 

 .والمنطقة

غليان واحتقان شعبي يعصف  
بالعاصمة عدن ومحافظات الجنوب  

 جراء تردي الخدمات 

قال الناشط احمد سعيد كرامة ” ان نسبة االحتقان والغضب 

  % 90الشعبي في عدن وباقي المحافظات الجنوبية المحررة بلغت 

بسبب الجوع والفقر وتردي مستوى الخدمات بصورة كارثية ،  

هي النسبة المتبقية أو القشة التي ستقصم ظهور الكل   ١0%

 . دون استثناء

المتاح اليوم قد يصبح صعب أو مستحيل غدآ ،   واضاف ”

وسقف المطالب دائمآ يرتفع لمستويات قياسية كبيرة بعد خروج  

الجماهير إلى الشوارع ، ال يغرنك تغريدات المغردين وال 

منشورات المفسبكين وال أساطير المحللين المداهنين الذين 

،   يصورون أن األمور طيبة ، الوضع خطير للغاية في الشارع 

 . ”وهذه رسالة للكل قبل فوات اآلوان 

الجدير ذكره ، ان العاصمة عدن ومحافظات الجنوب المجاورة 

شهدت غليان غير مسبوق في االيام الماضية احتجاجا على 

تردي الخدمات من ضمنها الكهرباء والمياه وارتفاع اسعار  

 . المشتقات النفطية

معلومات تكشف مخطط للسعودية لتنفيذ  
 مؤامرة مع اإلصالح ضد االنتقالي

المدينة بالتزامن مغادرة أعضاء ورئيس حكومة  اعتبرت مصادر رفيعة في عدن التحركات األخيرة التي شهدتها 

المناصفة إلى الرياض من جهة والتعزيزات العسكرية التي شهدتها مناطق التماس بين القوات الجنوبية وقوات مليشيا  

اإلصالح في أبين، بأنها تكشف عن مخطط سعودي بالتوافق مع مليشيا اإلصالح اإلرهابية لتنفيذ هجمة على القوات 

ة واجتياح عدن عسكرياً الجنوبي . 

وقالت المصادر إنها هناك أموراً عديدة حدثت في الجنوب خالل األيام القليلة الماضية كشفت للمجلس االنتقالي الجنوبي 

وجود مخطط خبيث ضد الجنوب وضد المجلس االنتقالي مشيرة إن المخطط سيكون عسكرياً، وذلك من واقع المعطيات 

مؤخراً  والمؤشرات التي جرى رصدها . 

وقالت المصادر إن هناك ترتيبات عسكرية مؤخراً تقودها السعودية بمشاركة مليشيا اإلصالح، مشيرة إلى أن المخطط  

بدأ منذ سحب السعودية قواتها من عدن األسبوع المنصرم باإلضافة إلى سحب القوات السودانية من المدينة إعطاء 

ابعة لمليشيا اإلصالح في محافظتي لحج وأبين لالستعدادالسعودية إشارة البدء لأللوية العسكرية الت . 

وتضيف المصادر إن السعودية اعتبرت ما حدث لجنودها في قصر معاشيق إهانة لها متهمة االنتقالي بالوقوف خلف  

 أحداث األسبوع قبل الماضي في قصر معاشيق حين اقتحم أبناء عدن القصر أثناء االحتجاجات الرافضة النهيار الوضع

المعيشي بسبب فشل وفساد حكومة هادي، مشيرة إن السعودية وبهدف مواجهة ما حدث في عدن سارعت إلى تعزيز 

 .تحركاتها وتحركات مليشيا اإلخوان بعد أن اتخذت قرار حسم المعركة في عدن بإخراج االنتقالي من المشهد 

الوزراء لمدينة عدن واتجهوا نحو الرياض المصادر اعتبرت مغادرة رئيس الحكومة معين عبدالملك وعدد كبير من 

بطلب سعودي، وكذا وصول سفينة “درة جدة” العسكرية السعودية إلى ميناء الزيت لنقل القوات السعودية والسودانية  

من قصر معاشيق ومقر التحالف بشكل مفاجئ، مؤشرات إضافية إلى وجود نوايا لتفجير الوضع العسكري في أبين 

وجه نحو اجتياح عدن بهدف التصعيد والت . 

  ٥غير أن السعودية بررت سحب قواتها من عدن بأنها تسعى لتخفيض تواجد قواتها في المناطق “المحررة” إلى قرابة 

% فقط يقتصر على تواجد عملياتي، وهي مبررات لم تقنع فيما يبدو المجلس االنتقالي الجنوبي الذي رأى أن السعودية  

سكريتهيئ األرضية في عدن لهجوم ع  . 

السعودية سبقت هذه الترتيبات قبل نحو شهر بقطع التغذية وإيقاف مرتبات قوات المجلس االنتقالي في مدينة عدن، 

وهو ما تزامن مع توجه السعودية نحو شراء والء بعض قيادات االنتقالي بهدف تشتيته وإضعافه قبل الهجوم  

 .العسكري

منذ أيام فوق المحافظات الجنوبية خصوصاً عدن ولحج وأبين والضالع ولفتت المصادر إن الطيران المسير الذي يحلق 

يقوم برصد مواقع ومناطق تواجد السالح الثقيل وانتشار قوات ومعسكرات المجلس االنتقالي في هذه المحافظات، حيث  

قوات الحوثي وقامت تبين أن هذه الطائرات تابعة للتحالف السعودي وذلك بعد أن اعتقدت القوات الجنوبية أنها تابعة ل

باستهداف إحداها األسبوع الماضي ليتضح أنها طائرة تركية تابعة للتحالف ومن حينها لم يتم إسقاط أي طائرة أخرى،  

رغم معرفة االنتقالي أن مهمتها رصد المعسكرات ومناطق السالح الثقيل في الجنوب، لكن االنتقالي تلقى جواباً من 

الرصد للمعسكرات والسالح الثقيل تمهيداً لسحبه وتنفيذ الجزء العسكري من اتفاق  التحالف بأن مهمة الطائرة هي

الرياض، رغم ذلك لم يقتنع االنتقالي بهذا التبرير، حيث سارع التخاذ احتياطات وإجراءات من بينها إجراءات عسكرية  

 .وأمن داخل عدن وخارجها

 
 



 
               

 

 7صفحه 

استمرار اإلحتجاجات المنددة بتردي 
 األوضاع المعيشية في حضرموت

شهدت منقطة ميفع حجر م.حضرموت، اليوم اإلربعاء، 

احتجاجات غاضبة، وذلك على خلفية تدري الخدمات واألوضاع  

 .المعيشية

عدن( في ميفع  –وقام محتجين على قطع الخط الرئيسي )المكال 

حجر وحرق االطارات، احتجاجا على تردي األوضاع المعيشية  

ساعات انقطاع الكهرباءوالخدمية، ورفع األسعار، وتزايد  . 

هذا وسبق وشهدت العديد من مدن محافظة حضرموت 

 .احتجاجات شعبية غاضبة، في هذا الشأن 

وكانت قوات األحمر في وادي حضرموت، وتحديدا مدينة 

سيئون، قد أقدمت على قمع تظاهرة واحتجاجات كبرى شهدتها 

محتجين واعتقل  ٥المدينة االسبوع الماضي، جرح فيها 

رات منهمالعش . 

جدير بالذكر أن البالد تشهد تدهور غير مسبوق في األوضاع  

المعيشية وتردي الخدمات، وانهيار العملة المحلية، وزيادة  

أسعار المشتقات النفطية، وتأخر صرف المرتبات، األمر الذي  

يضاعف من معاناة المواطن جراء ارتفاع أسعار المواد األساسية  

مبارك، هذا في ظل صمت من قبل سيما مع قرب شهر رمضان ال

 الحكومة اليمنية والسلطات المحلية في المحافظات 

 

 

 

مليشيات الشرعية تنهب قافلة  
 اغاثية مخصصة للفقراء في عتق

نهبت قوات عسكرية تابعه لمليشيات اإلخوان في مدينة عتق 

عاصمة محافظة شبوة، قافلة إغاثية ومنعت توزيعها للموطنين  

التجمعات العامة جراء تفشي جائحة كورونابذريعة حظر  . 

وذكرت مصادر محلية أن قافلة إغاثية مقدمة من مجموعة هائل 

سعيد، كانت بصدد التوزيع على المحتاجين في مدينة عتق، قبل  

أن يتدخل رجال األمن لمصادرتها بالقوة بحجة أن التجمع غير 

 .مرخص

المرافق  واستهجن مواطنون ذلك االجراء، مؤكدين أن جميع

العامة واألسواق ال تزال على حالها لم يشملها الحظر، متهمين 

 .األمن بنهب القافلة اإلغاثية وتوقعوا إرسالها إلى محافظة مأرب

فيما ذكرت مصادر محلية أن جمعية اإلصالح االجتماعية 

ومنظمات أخرى مرتبطة بها تحكر توزيع المواد اإلغاثية في 

قدمة من األمم المتحدة، مرجحين أن شبوة، بما في ذلك تلك الم

ذلك السبب وراء مصادرة القافلة المقدمة من مجموعة هائل 

 .سعيد

بنهب المواد   ويتهم األهالي المحافظ محمد صالح بن عديو

اإلغاثية إلى جانب إيرادات المحافظة وتسخيرها ألهداف فئوية  

مرتبطة بحزب اإلصالح، ومؤخراً تسيير قوافل مستمرة إلى  

 .مأرب على حساب أبناء المحافظة

اإلصالح تعزز عناصرها بإرهابيين على  مليشيا 
ماس بجبهات أبينخطوط الت  

علم المشهد الجنوبي األول من مصادر موثوقة قيام مليشيا حزب اإلصالح باالستعانة بعناصر إرهابية جرى تجميعها 

العناصر تتخذها معاقل لتجمعاتها، وإرسالها إلى خطوط التماس في جبهات من مناطق نائية في محافظة أبين كانت تلك 

 .القتال المتوقفة في محافظة أبين 

وقالت المصادر وفق معلومات وردتها من مصادر قبلية مطلعة إن قوات اإلصالح عززت وجودها وانتشارها على 

بين مستخدمة عناصر إرهابية يرجح انتماءها لتنظيم  خطوط التماس اليوم الثالثاء في الجبهات القتالية المتوقفة جنوب أ

 .القاعدة اإلرهابي المتحالف مع اإلصالح

شيا اإلصالح نوايا بتفجير الوضع العسكري في أبين من جديد بالتزامن مع التوتر الذي  أن يكون لملي ورجحت المصادر

الشعبية الغاضبة ضد فساد الحكومة  تشهده المناطق الجنوبية على المستوى االقتصادي والشعبي من االحتجاجات

غ السياسي الذي تشهده عدن بعد طرد حكومة  وسياسة التحالف السعودي تجاه الجنوب، وبالتزامن أيضاً مع حالة الفرا

ف تحقيق تقدم ميداني عسكري في أبين والتقدم نحو هادي ورئيسها معين عبدالملك بفعل االنتفاضة الشعبية، وذلك بهد

 .عدن 

صادر إنه في حال دفعت مليشيا اإلصالح نحو عودة المواجهات العسكرية في أبين فإن ذلك يعد خرقاً للهدنة وقالت الم

المصادر أن  المعلنة وبرعاية سعودية في أبين بين القوات الجنوبية ومليشيا اإلصالح وعناصرها اإلرهابية، كما أشارت 

ترتيب السعودية لمفاوضات بين المجلس االنتقالي الجنوبي مساعي تفجير الوضع العسكري في أبين يأتي بالتزامن مع 

في الجانبين العسكري واألمني، حيث تتوقع المصادر أن يستغل  والرئيس هادي لتنفيذ ما تبقى من اتفاق الرياض 

صعيد في أبين كورقة ضغط تحقق له المزيد من المكاسب أثناء اإلصالح هذه المفاوضات ويدفع بمليشياته للت

ات وتحسن وضعه التفاوضيالمفاوض . 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

وفيات كورونا ترتفع بشبوة وسلطة بن عديو  
بالالمباالة تتعامل   

كشف مصدر في مكتب الصحة والسكان بمحافظة شبوة انه بلغت وفيات فيروس كورونا في المحافظة منذ الشهر  

وفاه  30الجاري الى   

وأوضح المصدر أن تفشي فيروس كورونا في جميع مديريات المحافظة انتشر بشكل سريع، نتيجة عدم تطبيق 

 .االجراءات االحترازية والوقائية

واشار المصدر أن مكتب الصحة وجة خطاب في وقت سابق الى السلطة المحلية بالمحافظة بالغاء الفعاليات والتجمعات 

 .وفرض حزمة من القرارات، وتزويد المستشفيات باألكسجين والمعدات الطبية

تعاملت معه بال مباالة في تجاهل واضح، وحمل المصدر سلطة  وأوضح أن سلطة بن عديو لم تولي الخطاب اي اهتمام و

 .عديو مسؤولية االستهتار بارواح الناس

وأكد المصدر أن عدد كبير من االطباء والطاقم الطبي العاملين في العيادات الخاصة ومستشفيات المحافظة اصيبوا  

المصابين تعاني نقص حاد في اسطوانات بفيروس كورونا، ولفت ان مركز العزل بعتق والمستشفيات المكتظة ب

 .االكسجين ومعدات السالمة الطبية

ووجة عدد كبير من ائمة المساجد والناشطون واالطباء انتقاذات حادة لسلطة بن عديو االخوانية نتيحة عدم تطبيق 

 .االجراءات االحترازية وعدم تجهيز المستشفيات والمراكز الصحية

 

 



 
               

 

 8صفحه 

قيادي في الحراك الجنوبي يدعو لثورة  
لمبادرة السعوديةمليونية رفضا ل  

ردا على المبادرة السعودية التي تجاهلت الجنوب وقضيته وجه  

التحررية الجنوبية صالح سالم )ابوالشباب(  القيادي في الثورة

رئيس اتحاد شباب الجنوب لتحرير واستقالل دولة الجنوب دعوة 

لمكونات الثورة التحرريه الجنوبية والمقاومة الجنوبية المتمسكة  

واالستقالل لدولة الجنوب للترتيب لمليونية أو   حريربهدف الت

مهرجان كبير رفضا” الي مبادرات التلبي مايطمح به شعبنا 

 الجنوبي وينتقص من هدفه ورفضا” الي تسويه سياسة يمنية 

وقال ابوالشباب ان قضية شعب الجنوب قضية استقالل دولة 

لطهجنوبية كاملة السيادة وليس قضية خالف على مناصب او س .. 

واضاف: شعبنا الجنوبي قد خرج بمليونية سابقه رفض التسويه 

واي تسويه  ٢٠1٦ابريل 18/1٧السياسيه اليمنية بقمة الكويت 

شعبنا الجنوبي ويرفض اي مبادرات أو  يمنية جديده التعني

حوارات يمنيه على بحوار ندي بين دولتين شمال وجنوب وعلى  

ذلك الدعوه لترتيب  كل احرار وحرائر الجنوب التفاعل مع

بمليونية ثانيه رفضا” الي تسويه سياسة يمنية تنتقص من حق 

قه وفك  شعب الجنوب الذي قدم قوافل من الشهداء من أجل تحقي

ها بالجمهورية العربية اليمنية والذي انتهت تلك الشراكة  شراكت

1٩٩٤بإعالن الحرب على الجنوب في حرب صيف   

دعم  كما وجه دعوة لكل رجال المال الجنوبي والجاليات الجنوبية ل

ذلك الدعوة والتكفل بالحشود الجماهير من كل محافظات الجنوبية  

 . ونرجو من الجميع الوقوف إلى جانب شعبهم

تتم ابوالشباب: الوطن الجنوبي وقضيته فوق األشخاص فوق واخ

ء انطالق ثورتنا  المناطق فوق األحزاب ، فهدفنا واضح منذو بد

الجنوبية في تحرير واستقالل واستعادة دولة الجنوب وعاصمتها  

 . عدن االبية

 

 
 
 
 
 
 
 

اإلنفالت..اختطاف مواطن في  يستمر 
 المنصورة بعدن 

تستمر حالة اإلنفالت األمني بعدن والتي اصبح  

حيث اختطف مسلحون مجهولون اليوم  ضحيتها المواطن البريئ

األربعاء شابا في عدن وسط استمرار االنفالت األمني الذي  

 .تشهده المدينة

وقالت مصادر محلية أن مسلحين اختطفوا محمد يحيى الهاشمي  

عاما أثناء خروجه من محل لبيع المالبس بالحجاز 26

واقتادوه إلى جهة مجهولة بالمنصورة  . 

لكنها لم تحرك ساكنا حتى  أبلغت الشرطة وأوضحت أسرته أنها 

 .اآلن 

وتشهد عدن انفالت أمني وعمليات اختطافات واسعة في ظل 

 .سيطرة االنتقالي الجنوبي الموالي لإلنتقالي

 

الحراك الجنوبي يعلن موقفه من المبادرة  
 السعودية..نص البيان

  أصدر المجلس األعلى للحراك الثوري بيانا حدد فيه موقغه من المبادرة السعودية رافضا مايسموه 

 .بالمرجعيات الثالث التي تجاوزت قضية الجنوب

 : نص البيان 

هللا الرحمن الرحيم بسم  

تابع المجلس األعلى للحراك الثوري باهتمام بالغ التطورات األخيرة في اليمن وفيما يخص مبادرة المملكة العربية 

دء المفاوضات السياسية اليمنيةالسعودية قائدة التحالف العربي بوقف إطالق النار وفتح مطار صنعاء تمهيدا لب  . 

رة في شقها اإلنساني ويتحفظ على الشق السياسي بما سمي بالمرجعيات الثالث التي والمجلس إذ يرحب بهذه المباد

تجاوزت قضية الجنوب حيث لم يكن الجنوب طرفا فيها فقد كان والزال يدعو لوقف إراقة الدماء وحل كل القضايا 

لطمأنينة ويقر لكل ذي حق حقه دون ضرر وال ضراربالحوار ليعم السالم وا  . 

ليس لفتح مطار صنعاء الدولي فحسب بل فتح المطارات والموانئ المغلقة والمتوقفة عن العمل منذ   ويدعو المجلس

 . سنوات في الجنوب دون أسباب موضوعية كمطار الريان الدولي

حوثيين والعالم أجمع أن غياب القضية الجنوبية في ويلفت المجلس نظر التحالف العربي والشرعية اليمنية وال

قادمة أو اختزال تمثيلها في تيار جنوبي استدعت المصالح اإلقليمية نشأته بالمشاركة مع الحكومة اليمنية المفاوضات ال

لس أمر لن يمر على الجنوبيين ولن يعترف به الحراك الجنوبي الممثل الحقيقي للقضية الجنوبية وفقا وقرارات مج

 . األمن الدولي

ق الرياض ودعوته للملكة العربية برعاية حوار جنوبي على غرار الترتيبات  وينوه المجلس إلى بياناته السابقة بعد اتفا

التي كان مكتب المبعوث الدولي شرع فيها إليجاد منصة جنوبية وأقام المعهد االوربي للسالم عددا من اللقاءات الهامة 

م2020لقاء بروكسل في ديسمبر عام  للغرض هذا لعل أهمها   . 

القائمة بين الحوثيين والحكومة اليمنية حصرا توجه قاصر وخاطئ وغير مستدام مالم يكن  أن التوجه لحل ازمة الحرب 

للجنوبيين قول وفصل في هذه المباحثات تتعلق بقضية شعبهم ووطنهم التي هي سبقت بسنوات أزمة الحكم الناشئة عن 

اتالهام وم20١١احداث   . 

مع دعوات السالم على أن ال تكون مقدمة لطمس قضية الجنوب  أن المجلس األعلى للحراك الثوري يؤكد أنه يقف بقوة 

ودفنها تحت اي عملية التفاف وندعو شعبنا الجنوبي إلى اليقظة وعدم تمرير اي تسويات تنتقص من حقه وحق شهداء  

 . القضية الجنوبية علينا

 
 
 
 
 
 
 
 

في بادرة خطيرة..قيادات من الحزام األمني تؤسس شركة  
بعدن للخدمات البترولية   

بادرة جديدة وغير مشروعة كشفت مصادر صحفية وأخرى أمنية عن بدء قيادات الحزام األمني  في  

 .المتاجرة بالمشتقات النفطية وانشاء شركات للتعاقد مع مصافي عدن 

ا  واسست شركة للخدمات البترولية اطلق عليه وقالت المصادر ان قيادات من الحزام االمني بدأت في تجارة النفط بعدن 

ة اسناد للخدمات البتروليةاسم شرك . 

واكدت المصادر ان قيادات الحزام االمني باشرت عملية بيع تجارية لكميات من الديزل والبترول تم شرائها من تجار 

 .محليون 

وبحسب المصادر فقد باشرت قيادات الحزام البيع مباشرة عبر شركة مصافي عدن قبل ان يتم االنتقال مؤخرا للبيع عبر  

ركة النفطش . 

 .وبات باالمكان لمالكي محطات الوقود شراء كميات تجارية من الوقود عبر شركة اسناد التابعة للحزام االمني

وطوال عقود ظلت شركة النفط الحكومية هي المصدر الوحيد المدادات الوقود اال دخول قيادات الحزام األمني في هذه  

قود في عدن التجارة كشفت سبب األزمات التي تالحق الو  
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تاجر حضرمي يقدم سلفة ديزل  
 جديدة إلنقاذ كهرباء عدن

تواصل ادارة محطة كهرباء عدن التخبط للحصول على وقود 

من اجل تشغيل المحطة التي تعاني من انعدام الوقود بشكل  

كلي حيث عادت لتقديم طلب الى شركة حضرموت للطاقة 

ر الحضرمي  بمنحها كمية من الوقود كسفلة حيث وافق التاج

عبدهللا البسيري مالك شركة حضرموت للطاقة على تقديم  

ة جديدة من وقود الديزل النقاذ محطات كهرباء عدن من سلف

 .التوقف الكامل

وقالت مصادر عاملة ان سفينة الديزل المملوك للتاجر 

البسيري بدأت حاليا بتفريغ حمولتها الى خزانات شركة 

الديزل وعلى وجه  مصافي عدن، وضخ الف طن متري من 

قفهاالسرعة الى محطات توليد الطاقة في عدن لتفادي تو . 

االف طن من الديزل  ٥وأشارت أن البسيري وافق على تقديم 

كسلفة جديدة للحكومة خاصة بالكهرباء، تضاف الى باقي 

السلفات السابقة التي قدمها التاجر والتي بلغ اجماليها تقريبا  

ما لم تسدد الحكومة اي مديونية الف طن من الديزل، بين 4٥

م االخالقي واالدبي للتاجر سابقة مستحقة للتاجر ، رغم االلتزا

 .ومساهماته الكبيرة في خدمة عدن 

وبدأت محطات طاقة مستأخرة بالتوقف منتصف الليلة عقب 

نفاد مخزونها من الديزل، ومعها ارتفعت ساعات انطفاء 

 .التيار في عدن 

وقود مخصص للكهرباء خالل مدة  ويتوقع ان تصل سفينة 

 .أسبوع على االكثر الى عدن 

 

 
 
 
 
 
 
 

بالوثائق..فساد وتزوير سندات في 
 واجبات عدن

كشفت وثيقة رسمية عن وجود فساد وتزوير سندات في 

 .االداراة العامة للواجبات عدن 

وبحسب مذكرة تم تداولها على مواقع التواصل ووجهها مدير  

المنصورة بالعاصمة عدن وديع  مكتب الواجبات في مديرية

الشعبي، فقد تم كشف عملية تزوير سندات من قبل االدارة  

 .العامة للواجبات بالمحافظة

وسلمت ادارة الواجبات بالمحافظة للمحالت التجارية في  

المنصورة التي تم النزول لها سندات بمئات اآلالف من 

  ١0ب ندات التي ارسلت للفرع  الرياالت فيما نسخ نفس الس

الف لاير وجميعها بأسماء بقاالت، في الوقت الذي   ١٥إلى 

 .تعاني فيه المحافظة من شحة االيرادات نتيجة ارتفاع العملة

 

مليشيا اإلخوان ترتب إلشعال حرب أهلية في 
 لحج لقمع االنتفاضة الشعبية ضد فساد الحكومة

تنظيم اإلخوان المسلمين في اليمن( بالسعي لتفجير حرب أهلية  اتهمت مصادر قبلية رفيعة في محافظة لحج قيادة حزب اإلصالح )

في محافظة لحج بهدف وقف التصعيد الشعبي ضد مليشيا اإلخوان وحكومة هادي وتواطؤ التحالف السعودي معهما ضد أبناء 

 .الجنوب

طو اإلصالح وقياداته وتحريض  لمشهد الجنوبي األول مساء اليوم إن الدعوات التي يطلقها ناشوقالت المصادر في تصريح خاص ل

أبناء لحج للخروج ضد إخوانهم من أبناء الحوطة وتبن إنما هدفها إشعال حرب أهلية بين أبناء المحافظة الواحدة، مشيرة إلى أن 

كانت   تي ال هم لها استقرار وأمن الجنوب وأبنائه وال قلق لديها إن اإلصالح بات ينتهج بشكل واضح منهج المليشيات اإلرهابية ال

 .تحركاتها ستقود إلى سيل من الدماء من أبناء لحج

واعتبر مراقبون إن تحركات اإلصالح في لحج لقمع االحتجاجات الشعبية السلمية المناهضة والرافضة الستمرار االنهيار في  

اضح وقوف اإلصالح إلى  عملة وانعدام المشتقات النفطية وارتفاع األسعار يكشف بشكل والوضع المعيشي واالقتصادي وانهيار ال

جانب التحالف السعودي ضد أبناء الجنوب وحريتهم، مشيرين إلى أن ذلك يعد شكاًل من أشكال العبودية واالمتهان لكرامة وحرية  

 .المواطن الجنوبي

يد الشعبي،  ن في مدينة الحوطة عاصمة المحافظة والتي دعت لها لجنة التصعوتعد االحتجاجات الشعبية التي ستخرج غداً اإلثني

إن قيادات قبلية في لحج    واضحة األهداف والمطالب وال عالقة لها بما زعمت مليشيا اإلخوان من أنها مناطقية وعنصرية، بل

عة الدفاع عن ابن الصبيحة المحافظ أحمد  اعتبرت أن التظاهرة العنصرية والمناطقية هي التي تدعو لها مليشيا اإلصالح بذري

 .التركي

بلي رفيع طلب عدم كشف هويته في تصريح للمشهد الجنوبي األول إن ما يفعله اإلصالح في لحج “يعد قمة االبتذال وقال مصدر ق

االستهتار واالمتهان لكرامة السياسي واالستغالل المقيت والمنحط لتحركات شعبية بريئة تطالب بتحسين الوضع المعيشي ووقف 

تجويعه لتحقيق مصالح سياسية ضد خصوم ال تستطيع المليشيات التفوق عليها  المواطن الجنوبي ونهب حقوقه وثرواته وتعمد 

عسكرياً في جبهات القتال فلجأت لمثل هذه الوسائل واألساليب للضغط على خصومها على حساب قوت أبناء الجنوب الذين طفح  

ن قبل أصحاب المصالح الضيقة  واتجهوا للتعبير عن غضبهم بشكل سلمي وحضاري ليقابل تحركهم بتحرك مضاد مبهم الكيل 

 .”واستغالل اإلصالح لعناصره للدفع بهم في تظاهرة مأجورة لمواجهة إخوانهم من أبناء لحج

بعضهم ببعض بهدف منع  ويرمي اإلصالح لتحركاته في لحج لتفجير األوضاع على المستوى الشعبي لضرب أبناء لحج

ار وفساد سلطة الشرعية التي يهيمن عليها اإلصالح مستغاًل ثروات الجنوب  االحتجاجات الشعبية المناهضة للوضع المعيشي المنه

 .طيلة السنوات الست الماضية من عمر الحرب تحت غطاء محاربة الحوثي واستعادة الشرعية

اء تسيل  عال حرب أهلية في لحج، وهو ما يجعلها تتحمل المسؤولية كاملة إزاء أي دمويؤكد مراقبون إن مليشيا اإلخوان تتعمد إش

 .من أبناء لحج من أي طرف كان 

وكانت المصادر القبلية قد دعت أبناء لحج لعدم االستجابة للدعوات التي وصفتها بـ”المشبوهة للخروج في تظاهرة مضادة 

ضة الستمرار الظلم واالضطهاد والتجويع التي تمارس ضد أبناء الجنوبللتظاهرة واالحتجاجات الشعبية السلمية المناه  ”. 

كانت مليشيا اإلخوان اإلرهابية قد دعت عبر ناشطيها على مواقع التواصل االجتماعي أبناء لحج للخروج والتقاطر صباح غداً  و

حلية والمؤسسات الحكومية وحماية ابن  اإلثنين إلى عاصمة المحافظة لحماية من وصفتها المليشيات بـ”الشرعية والسلطة الم

كيالصبيحة المحافظ اللواء احمد التر ”. 
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مقابل صفقة مالية سعودية قيادات 
الجنوب من الخلف بالعمالقة تطعن  

كشف مصدر جنوبي رفيع عن صفقة تمت بين بعض قيادات 

الوية العمالقة الجنوبية في الساحل الغربي وقيادة القوات 

السعودية في مأرب تم بموجبها بيع القوة الجنوبية العسكرية  

ة في مارب شمال البالدالسعوديبالساحل الغربي لصالح  . 

وقال المصدر في تصريح للمشهد الجنوبي األول أن القياديان  

بألوية العمالقة الجنوبية أبو زرعة المحرمي وحمدي شكري  

الصبيحي انخرطا في القتال مع مليشيا اإلصالح في الجبهات 

الشمالية مقابل حصولهما على مبالغ مالية كبيرة من السعودية  

وتوجيه مقاتليهم من القوات الجنوبية للقتال في لتنازل مقابل ا

مأرب وترك مناطق سيطرتهم بالساحل الغربي في الوقت الذي  

تشهد فيه جبهة الساحل الغربي صراعاً بين الوية العمالقة 

وطارق صالح حيث يسعى األخير منذ مدة إبعاد القوات الجنوبية  

اد الساخل  لى امتدمن الساحل والسيطرة على األجزاء الشرقية ع 

الغربي وهي المناطق التي تنتشر فيها قوات الوية العمالقة 

 .الجنوبية

وقال المصدر إن إقدام بعض قيادات العمالقة على الزج بأبناء 

الجنوب وقوته العسكرية المتمكنة للقتال في جبهات ال عالقة لهم 

بها وال عالقة للقضية الجنوبية بها هو طعن للجنوب وأبنائه  

ن الخلف كون ما يحدث لقوات العمالقة في جبهات قضيته مو

مأرب يعد أكبر عملية استنزاف بشرية يتعرض لها الجنوب منذ 

 .بداية الحرب وحتى اآلن 

وحذر المصدر من استمرار المحرمي وحمدي شكري في الدفع  

بأبناء الجنوب إلى ما وصفها بـ”محارق الموت في مأرب 

تحتفظ فيه مليشيا اإلصالح  قت الذيليعودوا جثثاً هامدة في الو

بمقاتليها في المحافظات الجنوبية متحينة فرصة االنقضاض على 

 .عدن وأبين” حسب قوله

واكد المصدر إن الجنوب هو الخاسر األكبر من زج ابنائه 

المقاتلين في معارك خارج الجغرافيا الجنوبية ولمصلحة من 

يا لى مليشيعادون بشكل صريح شعب الجنوب، في اشارة إ

، مؤكداً أن الجنوب هو احوج ما يكون 7/7االصالح ومنظومة 

اليوم المتالك مخزون بشري عسكري بكفاءة وقدرات قوات 

العمالقة وأن تقديمهم من قبل بعض قياداتهم كقرابين والء 

وطاعة للسعودية وحليفها اإلصالح ليمكنوهم من الحفاظ على  

قدمته خالل قة وما مأرب تعد أكبر خيانة لتضحيات العمال

السنوات الماضية من دماء في سبيل تأمين والسيطرة على 

 .الساحل الغربي التي تعد بوابة الجنوب األكثر أهمية

كما اشار المصدر أن لديهم معلومات مؤكدة بأن أعداد الخسائر 

البشرية بصفوف قوات العمالقة في مأرب كبيرة بسبب نشرهم  

مشيراً أنه لوال تزايد  القتال،  بالخطوط األمامية في جبهات

الخسائر البشرية بصفوفهم في مأرب لما اضطروا في نهاية 

األمر لكشف الصفقة السرية بين بعض القيادات الجنوبية 

 .والسعوديين والتي تم فيها بيع ابناء الجنوب بهذا الشكل

 

 ”شوربان “محور طور الباحة

 .قلت لكم الوية طباشير  

ع قلت لكم جيش الهزات والتقشوا . 

 .قلت لكم جماعة ) علي حيرو(

 .قلت لكم جماعة احمد شوربان 

 .قلت لكم هذه مقاولة ال مقاومة

واقول لكم هؤالء ال يصنعون اال احباطا وقهرا قلت لكم هؤالء اليصنعون نصراً ، . 

ابوبكر الجبولي ممكن  هل تعتقدون ان االستاذ العقيد عبده نعمان الزريقي او االستاذ العقيد عبده سالم او االستاذ العميد 

وزرج،  يصنعون نصرا؟!!! ، وهذا الجبولي فلخوه زيادة وعملوا منه قائد محور طور الباحة واخر الفلخة طلعت سلحة 

اول مرة تحدث ان مديرية يعملوا لها محور ، واالكثر اضحاكا وسخرية ان )االستاذ( العميد الجبولي يرسل تالميذه  

 .لدعم جبهات مارب ههههه

تين اثنتين استعادت جماعة الحوثي تلك المواقع التي سيطر عليها اللواء الرابع طباشيري في االحكوم  في ساع 

ش حقها لماذا تسوقون ابناء الناس لمحرقة الموت؟ ، على شوربان محور طور الباحة ان  وماحولها ، طالما وانتم م

 .يتحمل المسؤولية كامله ، يليه ) احمد طيزان( الزريقي

ل الدعم وتلك المشدات الممتلئة بالفلوس الى اي جيب ذهبت ؟سؤال قواف . 

ر العام ومستشفيات تعز تفتقر البسط شيء وهو  مش قلتم التروايح بالحوبان، المشكلة “خجع” المحافظة يعلن النفي

 .االكسجين، هذا اسمه بعاع عام

بز لخبازه ، هذه حرب وليست نزهة ، ورحم  نصيحة لوجه هللا اقول لقيادات الوية الطباشير عودوا لمدارسكم ودعوا الخ

 .هللا رجل عرف قدر نفسه

ئاسة محافظ تعز والمحور تستجدي الوية القوات في األخير تتكشف الصورة وتتضح فاللجنة االشرافية العليا بر

 . المشتركة وحراس الجمهورية

“ الكبير والمهم اين االلوية محور تعز الدنق” كما يقولون ، تستجدوهم للمشاركة في تحرير محافظة تعز ، والسؤال 

والتي يفوق تعددها   الستة وأين شوربان “محور” طور الباحة وااللوية حقه، واين وقوات االمن والنجدة والشرطة

 !!! الخمسون الف ؟!!!!! اين حشد سالم القشوة ومليشيات حمود من معركة تعز ؟

وغاد المهات فقدّن اوالدهن بسبب هزاتكم وتقشواعكم ؟مارس عيد األم ماذا ستقولون ايها اال 2١اليوم هو  . 

 

 

 
 
 
 
 

السقلدي يكتب/ المبادرة السعودية.. مكسب  
 للحوثيين،وتجاهل للشرعية، وتغييب للجنوب 

المبادرة السعودية التي أطلقتها الرياض اليوم جيدة بالنسبة للحوثيين، وتحفظ ماء الوجه السعودي الى حد ما،لكنها أي  

في الوقت عينه كانت مبادرة سعودية محضة دون إشراك حلفائها المحليين وبالذات السلطة الموالية لها، وهذا  المبادرة 

إلكساب   -والتحالف كلها-ت أكثر من ديكور سياسي تستخدمه السعودية يؤكد ما ظللنا نقولها أن هذه السلطة ليس

الحرب هو قرارا سعودي مثلما كان قرار إعالناتها عاصفة الحزم مشروعيتها أمام المجتمع الدولي، فقرار وقف هذه 

 .قبل ستة أعوام

وتمنحهم طرف من طرفي طاولة  فحين نقول أن هذه المبادرة جيدة بالنسبة للحوثيين فألنهم فعال من سيستفيد منها 

التي لم يعلموا بها إال المشاورات القادمة نداً لند. أما األتباع من المسماة بالشرعية فمثلما كانوا منذ بداية هذه الحرب 

من شاشات التلفزة ال حول لهم فيها وال طول، فهم كما أسلفنا تحت عباءة أمير النفط، وإنا هلل وإنا إليه راجعون . أما  

نوبيون فليسوا أسعد حاال من الشرعية،خصوصا وأنهم صاروا مغضوبا عليهم سعوديا خصوصا في اآلونة األخيرة، الج

سعودية تماما ،ليس فقط ببنود هذه المبادرة بل منذ انطالق هذه الحرب، والسبب يعود الى  أضحوا خارج األجندة ال

لب ولو في حدها الدنيا، شراكة بحرب تحت مظلة قبول الدعوة باالنخراط بهذه الحرب دون شروط أو قل دون مطا

ترط بالتسوية السياسة القادمة أن أهدافها المعلنة: استعادة الشرعية الى صنعاء. فيكفي أن نعرف أن هذه المبادرة تش

 .تتم تحت راية المرجعيات الثالث، وما أدراك ما هي المرجعيات
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مليشيا اإلصالح بقيادة لعكب 
تختطف شاعر الحراك الجنوبي 

 بشبوة سعيد الخليفي

اختطفت مليشيا اإلصالح اإلرهابية شاعر الحراك الجنوبي في  

د، بحسب ما أفادت به  مدينة عتق بمحافظة شبوة جنوب البال 

 .مصادر مقربة من الشاعر

وقالت المصادر إن مليشيا اإلصالح اختطفت اليوم األحد الشاعر  

الخليفي، من أبرز شعراء الحراك الجنوبي، أثناء سعيد يوسف 

 .تسوقه في أحد األسواق الشعبية في مدينة عتق

ي  وأضافت أن المليشيا اقتادت الشاعر إلى أحد سجونها السرية ف

المدينة التابعة للقيادي اإلخواني عبدربه لعكب قائد ما يعرف 

 .”بـ”قوات األمن الخاصة

وتحكم مليشيا اإلخوان قبضتها األمنية بشكل قمعي على أبناء 

شبوة الذين تعرضوا النتهاكات عديدة، حيث تكررت بشكل الفت  

االختطافات التي تنفذها المليشيا ضد أبناء قبائل شبوة  حمالت 

ادات قبلية وسياسية بينهم قيادات تابعة للمجلس االنتقالي  وقي

 .الجنوبي والعشرات من مجندي النخبة الشبوانية

 

 
 
 
 
 
 
 

لموظفي  احتجاجات
 مستشفى ابن خلدون بلحج

نفذ عمال النظافة بمستشفى ابن خلدون بلحج وقفة احتجاجية  

على تعنيف ضابط البحث بالمستشفى ألحد العمال وهو ابراهيم 

عام ويعمل بقسم باطني نساء١6دنان البالغ من العمر ع  . 

وقال العامل ابراهيم عدنان أن ضابط البحث بالمستشفى أوقفه 

 عن عمله وهو يؤدي واجبه في الصباح بتصفية األرضية بالقسم

. 

وقال المشرف على عمال النظافة أن المذكور يتدخل في مهام  

ان هناك أي قصور  عمال النظافة وهذا ليس من اختصاصه وإذا ك

ستشفىعليه ابالغ المسؤل عنه أو إدارة الم  . 

من جانبه قال ضابط البحث المشكو به أن عامل النظافة كان  

يقوم بتصفية األرضية بالماء فقط وقد أوقفته حتى يحضر 

 . المسؤول عنه خاصة في ظل انتشار مرض فيروس كورونا

لبحث ال أساس له  وقال المقاول المنفذ للنظافة إن ماقاله ضابط ا

ى أكمل وجه ولديهم  من الصحة والعمال يقومون بواجبهم عل

اشهر   3مواد النظافة علما بأنهم حتى اآلن بدون رواتب لفترة 

 . بسبب تأخر االجراءت بصرف المستحقات بالمالية

 

تداعيات قمع مليشيا اإلخوان تظاهرة سلمية ألبناء 
 شبوة 

ن ما قامت به من وصفتها بـ”مليشيات اإلصالح اإلرهابية” في المحافظة من قمع قالت مصادر محلية قبلية في شبوة إ

ومنع المتظاهرين من االحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم وحقوقهم أمس السبت، لن يزيد أبناء شبوة إال إصراراً 

قوات بن عديو  وتحدياً لرفض الظلم واالضطهاد والقمع الذي تمارسه . 

بلية إن قوات اإلصالح قامت باالعتداء على المحتجين ومنعتهم من التظاهر وصادرت منهم الالفتات وقالت المصادر الق

والشعارات وقامت بتمزيقها وتهديد المحتجين بالسالح الناري، وهو ما منع من المتظاهرين من تنفيذ تظاهرتهم 

مشروعة االحتجاجية السلمية والتي حملت مطالب . 

فتها بـ”مليشيا اإلخوان” أصبحت تعيش مرحلة الهذيان والتخبط والخوف من أي صوت  وأضافت المصادر إن من وص

 .يرتفع يطالب بالحقوق والحريات وأبسط حقوق العيش الكريم التي ُحرم أبناء الجنوب كافة وشبوة خاصة منها

ستفز حيث سارعت بية للتظاهر بأسلوب عنيف وقمعي وموكانت قوات اإلصالح في شبوة قد تعاملت مع الدعوات الشع

إلى نشر عناصرها المسلحة بينهم مسلحين مدنيين على مداخل ومخارج مدينة عتق عاصمة المحافظة وما إن توافد 

المحتجون حتى تم منعهم من الدخول إلى المدينة وتمت مصادرة الالفتات التي كانت بحوزتهم وتهديدهم بإطالق 

في الهواء وتفريقهم الرصاص الحي . 

يا اإلصالح من أي تحركات شعبية في شبوة التي تعتبرها المليشيا مصدراً مهماً لجني مئات الماليين من وتتخوف مليش

الرياالت من خالل تهريب النفط الخام من مأرب ونقله إلى شبوه ثم تهريبه عبر سفن صغيرة عبر البحر وبيعه  

غير الرسميين لسماسرة وتجار النفط اإلقليميين  . 

لية من استمرار سلطة اإلصالح في شبوة انتهاج هذه السياسة القمعية سيدفع باألوضاع نحو  وهددت المصادر القب

 .”االنفجار وأن على اإلصالح تحمل تبعات ما وصفتها المصادر بـ”حماقاته وغبائه في شبوة

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  فضيحة فساد جديدة لمحافظ شبوة

 
بل هادي “محمد  3المعين من    حافظ شبوةكشفت مصادر إعالمية جنوبية عن فضيحة فساد جديدة لم 

 صالح بن عديو” عنوانها مهرجان الفنون في مدينة عتق مركز المحافظة.

مليون لاير يمني إلقامة مهرجان الفنون   30وأكدت المصادر الموالية للمجلس االنتقالي أن المحافظ “بن عديو” صرف 

ثة ماليين لاير.عتق، بينما تكاليف المهرجان الفعلية ال تتجاوز ثال في  

وأشارت المصادر إلى أن المبلغ تم صرفه لمدير مكتب الثقافة في المحافظة “محمد سالم األحمدي” الموالي لحزب 

رة من استمرار العبث باألموال العامة، خصوصاً وأن ش صادي وترّدٍّ كبير في  بوة تعيش في ظل انهيار اقتاإلصالح.. ُمحذِّّ

 الخدمات األساسية.

فعاليات المهرجان الثالث للتراث والفنون تحت شعار “حيا مالها كلها” والذي   -األحد-فظ “بن عديو” دشَّن وكان المحا

.١9مارس الجاري، في تجاهل كُلي لتفشي جائحة كوفيد 23يستمر حتى   

وعدم  لصحي سوءاً مع استمرار تجاهل السلطة لخطورة الوضع،وأثارت الفعالية قلق المواطنين من أن يزداد الوضع ا

 قيامها بواجبها في دعم المراكز الصحية في المحافظة التي تفتقر ألبسط الخدمات الطبية.

وجاءت الفعالية بالتزامن مع قافلة أخرى لدعم الجبهة العسكرية في محافظة مأرب سيَّرتها السلطة المحلية، قُّدِّرت  

لى المواطنين لمساندة مأرب.الماليين، بعد أن فرض المحافظ “بن عديو” جبايات ع  تكلفتها بمئات  

“محمد بن عديو”، بنهب إيرادات المحافظة  -الموالي لحزب اإلصالح-وسبق أن اتهم ناشطون وحقوقيون محافظ شبوة 

ية على األوضاع التي يعيشها  بُحجة التنمية والمشاريع الخدمية.. مشيرين إلى أن تلك مجرد شعارات الغرض منها التغط

سنوات  6ابة أبناء المحافظة منذ قر   

 



 
               

 

 12صفحه 

ما وراء تغيير الزبيدي لقيادة انتقالي  
 شبوة

مر المجلس االنتقالي الجنوبي بمراحل متعددة حتى أصبح كياناً 

قوياً حمل بمفرده القضية الجنوبية ويناضل ألجلها وأجل شعب  

 .الجنوب

وأثناء مسير االنتقالي من مرحلة إلى أخرى ومن تحقيق هدف 

قيادات المجلس البعض من  إلى آخر، يحدث أن يتعرض

لإلغراءات أو يستسلمون للضغوطات التي تمارس عليهم من قبل 

أعداء الجنوب، وهو ما يؤكد مدى ضعف إيمان هؤالء األشخاص  

سواًء كانوا أشخاصاً عاديين أو قيادات عسكرية أو سياسية 

 .بقضيتهم وقضية الجنوب برمته

ن أحرار  مكان لهم بيومثل هؤالء يؤكد المجلس وقيادته بأنهم ال 

الجنوب ورجاالته، كما أن الوقت ال ينتظر فالمرحلة تتطلب 

التحرك نحو األمام دون توقف خصوصاً وأن األعداء المتربصين 

بالجنوب وعلى رأسهم مليشيات اإلصالح اإلرهابية تتحين  

الفرصة المناسبة النتهازها وتحقيق هدف ما هنا أو هناك ولهذا 

ي ال تجرؤ على حمل مشروع شعب  نتقالي التفإن القيادات في اال

الجنوب ال ينبغي إبقاؤها في مناصبها أو التمسك بها وهذا ما  

أثبتته قيادة المجلس االنتقالي برئاسة عيدروس الزبيدي أمس  

السبت والتي سارعت لتنحية رئيس انتقالي شبوة محسن 

السليماني من منصبه وإعفائه من مهامه وتعيين القائد علي  

رئيساً للمجلس بشبوة بدياًل عنه، وهو إجراء  مد الجبوانيأح

يجب أن يحظى بمباركة وتأييد كافة المنتمين للمجلس االنتقالي  

من قواعد وقيادات ال أن يصبح هذا اإلجراء محل جدال ونقاش 

 .واستنكار كما يفعل البعض

 

 
 
 
 
 
 

تواصل السخط الشعبي ضد حكومة  
 هادي في عدن 

ة خور مكسر في عدن اليوم األحد وقفة نظَّم أهالي مديري

 .احتجاجية أمام مبنى السلطة المحلية، تنديداً بانهيار الخدمات

وطالب المحتجون بتغيير مأمور خور مكسر عواس الزهري  

اللجان المجتمعية بسبب تجاهله لمطالبهم وفشل تشكيل  . 

وحمل المحتجون حكومة هادي والسلطة المحلية بعدن مسؤولية  

الوضع االقتصادي بالتردي وعدم وضع حلول جذرية  استمرار

لالنهيار المعيشي والخدماتي التي يُعاني منها أبناء خور مكسر  

في مقدمتها ، ارتفاع األسعار وانعدام المشتقات النفطية والغاز  

 .المنزلي

قصر معاشيق مقر حكومة هادي  وكان متظاهرون اقتحموا 

ت وانتهت بفرار عدد من  الثالثاء الماضي تنديدا بتردي الخدما

 .وزراء حكومة هادي عبر البحر

 

 !عبود الشعبي يكتب / ثورة الجياع

عدن التي قيل عنها العاصمة المؤقتة، يخرج المواطن من بيته وجّواله “طافي”، ألن البطارية صفر، فيرجع والكهرباء 

 .“طافي”، ثم يُمسي “يشحت” الَشْحن من ماطور جاره

ج اآلدمي إلى فرزة “الوايتات” يبحث عن “بووعند العودة ربما قا زة”،  لت له أُم العيال: خّزان الماء “فاضي”، فيعّرِّ

 .”يشتري الماء بفلوس، ثم يذهب لتعبئة الخّزان الفارغ في المنزل، فهو حائر بين “فاضي وطافي

يق، السعر يزيد وينقص،  صاحب “الدبّاب” مشغول منذ الصباح الباكر بمالحقة البنزين عند الباعة على قارعة الطر

 .والزبون “بائس” يريد يركب بمائة أو مائتين 

َمت في مكتبة  وكم تشاجر السائق وال راكب في األيام الماضية، حتى كُتب المدرسة تخرج من المطابع إلى البسطات، ُعدِّ

ن مطابع الحكومةالمدرسة، وتوفرت في السوق، باعة البترول يشترون من محّطات الدولة، وباعة الكُتب يشترون م . 

الة وحق الصيدلية وحق الباص الذي  المواطن في هذا البلد من صنف “الغارمين” فوق ظهره حق اإليجار وحق البقّ 

 .يحمل األوالد إلى المدرسة

 .قال إعالم الزيف عن مظاهرة معاشيق “تخاُدم” مع جماعة الحوثي

ألف لاير  24لتراً إلى   20لف لاير، وسعر دبّة الزيت  أ 23كيلو إلى  ٥0بينما خالل هذا األسبوع صعد سعر الدقيق 

 .يمني.. تبّاً لكم

يقتاتون من المساعدات وخير المنظمات، يصطفون ساعات في الطوابير، يحفظون أرقام وبيانات كثير من الفقراء 

 .كروت اإلغاثة، وينسون رقم بطائق الهويّة والرقم الوطني

 :قال البردوني

 مواطٌن بال وطن

ن اليمن ألنه م ! 

مالبس الفخمة وال مطاعم الذين خرجوا للتظاهر في معاشيق ليس لهم عالقة بالموالت والسوبرات وال مراكز ال

 .البروست والمحشي، تلك األمكنة من نصيب أصحاب الكروش الكبيرة واألوداج المنتفخة

مضان على األبواب، وأنه موسم فضيل  ينسى محلّل التفاهة أن المواطن خرج في شعبان ليلفت انتباه الوزارة إلى أن ر

” كل شعور باالحتفال والفََرحيحتاج إلى استقبال يليق بعظمته، بينما يُصادر “الغالء  . 

نسي محلل الغفلة أن العسكر بال راتب وأن قطاعاً عريضاً من الذين خرجوا إلى معاشيق محرومون من حق اإلعاشة 

يون، وضاقت عليهم األرض بما رُحبَتبعد إيقاف رواتبهم وقد غرقوا في بحر من الد . 

“راشان” بالقُطمة إذا حالفهُ الحظ، والمحروم من راتبه من أين   الموظف الذي يستلم راتبه بانتظام نهاية الشهر يشتري

 .لهُ أن يشتري بالكيلو؟

اكهة، وبلدنا الذي قيل إنه أطفال المسلمين في هذا البلد يريدون أرزاً وحليباً وسُّكراً وشيئاً من األجبان والزبادي والف

غريب والبعيد يأسى لمأساتناوافر الخير حّكامه يمنعون عنا الخير والعطيّة، حتى العالم ال . 

الذين يغضبون في الشارع من كل األحزاب والتيارات والمكّونات والمستقلين طحنهم الدوالر، وألقى بهم في مفاوز 

 .الفقر والفاقة والعََوز

فوضى  مالمة إْن قادهم بصورة حضارية إلى مقر الحكومة ثم يعودون بسالم، وقد تظاهروا بسالم بال ما على االنتقالي 

 .وال تخريب وال صدام مع العسكر

 .يا معاشيق هذه بعض ثورة الجياع.. ارحموا من في األرض يرحمكم من في السماء

 

 


