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من ابناء المهرة يواجه ضباط  مواطن
سعوديين ويطالبهم مغادرة المحافظة  

 ويهدد بالقتل



 
               

 

 2صفحه 

إحراق منازل قيادات عسكرية 
 تابعة لهادي في عدن 

يستمر الصراع بين قيادات االنتقالي وهادي في   

حيث أقدم األول على إحراق منزل ضابط في قوات  عدن 

 .هادي بمدينة عدن

وقالت مصادر محلية أن قوات تابعة لإلنتقالي أحرقت منزل  

 .أحد ضباط لواء النقل التابع لهادي

ويأتي إحراق منزل الضابط بعد أيام من قيام القيادي في  

قوات االنتقالي مصلح الذرحاني قائد شرطة دار سعد , األحد 

ماضي , بإحراق منزل العميد أمجد خالد قائد لواء النقل  ال

حماية رئاسية التابع لهادي في مديرية دار سعد واتهمه  

 . بمحاولة اغتياله

وكانت قوات اإلنتقالي في عدن أصدرت في أبريل الماضي  

مذكرة اعتقال بحق قائد لواء النقل، أمجد خالد التابع لهادي 

الي في عدن ولحجواتهمه باعتقال قيادات اإلنتق . 

 

 

 

 

 

 

 

تظاهره حاشدة في تعز تطالب باعدام 
 قاتلي أسرة الحرق 

شهدت مدينة تعز، اليوم األحد، تظاهره   

للعشرات من المواطنين لليوم الثاني تنديداً بما وصفوها  

ي تعرضت لها عائلة الحرق، من بـ”المجزرة المروعة” الت 

 .قبل عصابة مسلحة

بتسليم  وطالب المحتجون السلطة المحلية وقيادة محور تعز

اف كل من ثبت تورطهم في مهاجمة منزل آل الحرق واختط 

 .وتصفية بعض أفراد األسرة

وكانت أسرة الحرق، قد اتهمت، في بيان صحفي، العصابة 

ام منازلهم وإحراقها  المسلحة بقتل وتصفية أبنائها واقتح

وترويع النساء واألطفال، كما أكدت تورط قيادات عسكرية  

شارة إلى هويتهافي الحادثة، دون اإل . 

 

رسالة ناشط الى” هادي “: أغرقتم شعبكم في  
 واقع مرير وكابوس مخيف 

 .شن الناشط الجنوبي شائع بن وبر هجوما حادا على الرئيش هادي وشرعيته 

وقال وبر ” حاولت مرارا تجنب الحديث عنك ، ولكن الوضع قد فاق كل التوقعات فأُجبرت على الشفقة عليك  

 ! ال اإلساءة من باب من رأى منكم منكرا فليغيره حتى بلسانه 

اشية التي حولك من دون تحية إال تحية اإلسالم فهي واجب علينا ، فقد بلغ  واضاف ” سيادة الرئيس وللح

 . ” السيل الزبى وجاعت كثير من األسر وجنَّ الكثير قلقا من أوضاع ال تسر

واوضح في منشور على مواقع التواصل االجتماعي” ال كهرباء وفرتها في عهدك وال ماء اوصلته كما ينبغي  

ك وال تعليم انهضته كما نريدوال صحة طّورتها في زمان  . 

وسخر ” ُغِرقَت ُسفن فأنقذوها وجنحت ُسفن فعّدلوها وأنتم ُغرقتوا في نوم عميق ذو حلم جميل وأغرقتم  

وأجنحتم شعبكم في وضع مزري   شعبكم في واقع مرير وكابوس مخيف وَجنحتم في أرض مليئة بالرياالت

 . ومستنقع خطير

لقتلى ؟ وما تبريرك عن ماليين الجوعى ؟ وما حديثك عن مئات األسر التي  وتسأل ” ماذا ستقول عن آالف ا

 بال مأوى ؟ وما عذرك عن آالف المرضى ؟ وما كالمك عن مئات األرامل واليُتمى ؟

 ! واختتم ” لن تجد حضنا أحن من حضن أمك وال أرض أعز من أرض أهلك ولن تجد أحد يحميك إال ربعك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المهرة..انطالق االحتجاجات الرافظة للتواجد 
 االجنبي في الغيضة 

في المهرة تندد برحيل  انطلقت عصر اليوم احتجاجات وتظاهرات في ساحة األحرار بالغيظة 

 .المحتل األجنبي من المحافظة

وبدأت اإلحتجاجات التي دعت لها لجنة اعتصام المهرة قبل ايام لترفع شعار الحرية الذي يحاول المحتل  

 .السعودي والبريطاني تغييبه من ابناء المحافظة

بناء المحافظة حيث اعادت  وكانت السعودية قد حاولت في وقت سابق خفض التصعيد وافتعال مشاكل بين ا

 السلطان بن عفرار الى المهرة من التصادم مع المحتجين 

 



 
               

 

 3صفحه 

شبوة..توتر أمني تشهده مديرية  
 الصعيد 

تشهد مديرية الصعيد في شبوة توتر أمني بين مسلحين قبليين   

 .منذ صباح اليوم

وقالت مصادر محلية انه قتل نجل شيخ قبلي بارز في سوق  

 .مدينة الصعيد بمحافظة شبوة, الجمعة ، برصاص مسلحين

واضافت المصادر أن كهالن نجل الشيخ القبلي أبوبكر بن فريد 

العولقي لقي مصرعه على يد يد مسلحين في سوق مدينة  

ة  الصعيد , في ظل انفالت أمني مخيف وصمت األجهزة األمني 

التابعة لإلصالح على جرائم القتل واالغتياالت الحاصلة في 

 .المحافظة

مقتل نجل بن فريد جاء على خلفية خالف  وبحسب المصادر فإن 

نشب بين القتيل “كهالن” ومسلحين من “آل نمير” و”آل سالم 

 .”بن دحة

وقالت مصادر محلية ، أن قوات عسكرية وأمنية وصلت إلى 

ن مدينة عتق مركز محافظة شبوة، بهدف  مدينة الصعيد قادمة م

 .السيطرة على الوضع األمني داخل المديرية عقب مقتل العولقي 

وتحاول الوساطات القبلية تهدئة الوضع في ظل صمت األجهزة 

األمنية التابعة لإلصالح والتي يتهموها بتغذية الصراعات بين  

 القبائل 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

صحفي جنوبي يطلب من النظام 
ترحيل هادي وشلته  السعودي 

 وارسال اوالدهم الى الجبهات 

دعا الصحفي والمحلل السياسي الجنوبي ياسر اليافعي  

السعودية إلى ترحيل هادي وحكومته من أراضيها وجعل أبناء 

بدالً من  مسؤولي الشرعية في مقدمة الصفوف في الجبهات 

 .الزج بالفقراء

 وقال اليافعي في تغريدة له على تويتر :نتمنى من االشقاء في

السعودية ترحيل هادي وحكومته والمئات من الوكالء الذين 

 .يستلمون رواتبهم بالدوالر من قوت هذا الشعب

وتابع قائالً :رحلوهم يعيشوا معنا على الحلوة والمرة، ويكون 

فوف ان أردتوا أنتصارأوالدهم في مقدمة الص  . 

واضاف:ما يقعش الفقير في مقدمة الجبهة وعيال المسؤولين في 

 .أفضل المدارس بالخارج

 

الهيئة العسكرية العليا تدعو الحتجاجات  
 عسكرية في عدن 

بعد تجاهل الحكومة لهم وعدم التحرك لصرف رواتبهم دعت قيادات الهيئة العسكرية العليا لألمن والجيش الجنوبي إلى  

تظاهرات غدا الخميس أمام البنك المركزي بكريتر ، تنديدا بسياسة التجويع التي تمارسها حكومة هادي بحق المدنيين 

 .و العسكريين في المحافظات الجنوبية

تحرير صحيفة “الجيش التابعة لهادي” علي مقراط ، عن ترتيبات لتظاهرات جديدة لمنتسبي المنطقة   واكد رئيس

 .العسكرية الرابعة بعد تجاهل حكومة هادي والبنك المركزي صرف مرتباتهم للشهر العاشر على التوالي

وبي رواتبهم حسب قوله. مضيفا حيث جاءت تلك الترتيبات بعد فقدان األمل في ان يتسلم منتسبي الجيش واألمن الجن

انه حصل على معلومات من مصادر خاصة في البنك المركزي بعدن بعدم وجود أي توجيهات لصرف رواتب 

 .العسكريين

وأشار مقراط الى ان سياسة التجويع التي تمارسها حكومة هادي ال تختلف عن سياسة االنتقالي الجنوبي التابع 

بمعاناة المواطنين، وانما يجيد نشر االطقم والهلع والرعب في احياء عدن وشوارعها   لإلمارات والذي لم يستشعر يوما

 .وتفصيل الجنوب على مقاسه الضيق فقط

وبحسب مراقبون فإن هادي في جميع لقاءاته بمسؤولين حكومته ال يعير للعسكريين الجنوبين اي اهتمام ويتجاهل  

والتي ينتظرها البعض وسط وعودة الزائفةمعاناتهم المتواصلة جراء عدم تسليم المرتبات  . 

مؤكدين ان اجتماع هادي برئيس حكومته “معين عبدالملك ” وقيادة البنك المركزي االثنين، لم يتطرق إلى موضوع  

 .صرف رواتب العسكريين

التابعة برغم انه كان من المتوقع أن يركز االجتماع على صرف مرتبات الموظفين السيما منتسبي األمن والداخلية 

 .لهادي ممن يتم وقف مرتباتهم من قبل وزراء محسوبين على نائبه

وتعيش عدن والمحافظات الجنوبية أوضاع معيشية صعبة بفعل توقف المرتبات وارتفاع األسعار وانهيار العملة وسط 

 .اتهامات لـ”لحكومة هادي ” باستخدام هذه الورقة لتركيع القوى الجنوبية المناهضة لها

لاير رغم  1050العملة المحلية انهيارها في تعامالت الساعات الماضية مع اقتراب الدوالر مجددا من حاجز الـ عاودت 

تراجعه خالل االيام الماضية مع إقرار االنتقالي خطة لوقف االنهيار وهو ما يشير إلى عودة حكومة هادي إلى سياسة 

ة المواطنين في ربوع اليمنتدمير العملة السابقة والمضاربة بها غير ابهة بمعان . 

 .ويذكر ان مكون شباب عدن الثائر اعلن عن ثورة احتجاجية متوعدا بجتثاث كل من يصادر لقمة العيش عن المواطنين

 

 

 
 
 
 

من ابناء المهرة يواجه ضباط سعوديين   فيديو..مواطن
 ويطالبهم مغادرة المحافظة ويهدد بالقتل

يزداد الغليان الشعبي في محافظة المهرة على التواجد السعودي واإلماراتي المسيطر على األماكن اإلقتصادية والهامة 

 .من المحافظة

 .ويندد ابناء المهرة باخراج القوات السعودية من اراضيهم وانهاء اإلحتالل واحترام سيادة اليمن اوال والمهرة خصوصا

ع التواصل اإلجتماعي مقطع مصور الحد ابناء المهرة يواجه ضباط سعوديين ويدعوهم  وفي هذا السياق تناقلت مواق 

 .الحترام ارض المهرة وابناءها ومغادرتها فورا مع اإلرهاب الذي استجلبوه اليها

لك وقال المواطن بكل صراحة انه باسنطاعته قتل الضباط الذين قابلهم اال ان دمه العربي ورابط االخوة يمنعه من فعل ذ

 .مطالبا الضباط باحترام ابناء المهرة ومغادرة المطار والموانئ واعادة االرض البناءها

 .واكد المواطن الذي هدد الضباط ان االرهاب لم تعرفه المهرة اال بعد وصول القوات السعودية اليها

لطرد االحتالل  وتسيطر القوات السعودية على محافظة المهرة وسط غليان وغضب شعبي ومقاومة شرسه تهدف 

 وانهاءه 
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هذه المتغيّرات على الساحة األفغانية لن تقتصر على الداخل 

األفغاني فحسب، فهي بصدد رسم مرحلة جيوسياسية وعقائدية 

جديدة في المنطقة، إذ يرى المحلل العسكري واالستراتيجي 

ي أن ألفغانستان حدوداً طويلة مع باكستان السعودي محمد الحرب

وهي حليف استراتيجي للسعودية كما لها حدود مع إيران الذي 

 .برأيه ستتعامل بحذر مع الملف األفغاني

 أزمة أفغانستان: كيف شاهدت أمريكا طالبان تنتصر في الحرب 

 كم كلفت الحرب في أفغانستان واشنطن وحلفاءها؟ 

حسين إيبيش، في مقابلة مع بي من جهة أخرى وصف الباحث، 

بي سي نيوز عربي ما جرى بالضربة الكبرى لدول الخليج  

السيما تلك التي ليست على وّد مع الفكر اإلسالمي وفي مقدمها  

السعودية واإلمارات وقال: ” إن سيطرة حركة طالبان على  

الحكم سيشّجع اإلسالميين على التوّسع السيما السنة منهم حتى 

حبون طالبان”، ألن سيطرة طالبان تعّزز برأيه فكرة الذين ال ي

نجاح أي مشروع سياسي إسالمي وتشكل أداةً فاعلة لتحريك  

المقاتلين اإلسالميين لالستيالء على الحكم، مبدياً في الوقت عينه  

تخّوفه من إفراج طالبان عن سجناء القاعدة وغيرهم من سجون 

 .أفغانستان

لخاسر األكبر من كل ما جرى هو في المقابل اعتبر إيبيش أن ا

إيران التي استطاعت التعايش في السنوات الماضية مع طالبان  

وإن بشكل غير مباشر وقال: ” لدى إيران حالياً صداع آخر 

عليها التعامل معه ومعركة أخرى عليها خوضها ربما من خالل 

حلفائها كجماعة الهزارة الشيعية في أفغانستان أو أي حليف آخر 

لبالد” ، مستبعداً أي عمل عسكري بين الجانبين )إيران  في ا

 .وطالبان( أقلّه في المرحلة الراهنة

 قصة مدينتين: ما وجه المقارنة بين سقوط كابل وسايغون؟ 

 أشرف غني األكاديمي اإلصالحي الذي فر من وجه طالبان 

تقارير استخباراتية عالمية توقعّت في اآلونة األخيرة سيطرة  

أفغانستان إنما ليس بتلك السرعة. وعن االنسحاب طالبان على 

المفاجئ للقوات األميركية يقول المحلل السعودي محمد الحربي  

إن االنسحاب األميركي من أفغانستان كان انسحاباً تكتيكياً أكثر 

منه استراتيجياً، إذ وضعت واشنطن العالم أجمع في حال ترّقب  

 .وحيرة وقلق

أى أن خطوة واشنطن تعني أنها  أما الباحث حسين إيبيش فر

تملّصت من “مشكلة” طالبان التي لطالما عانت منها وجعلتها  

“مشكلة” لكل من إيران والصين والهند، وهي أيضاً خطوة  

تحمل في طياتها رسالة جديدة مفادها أن الواليات المتحدة ليست 

حليفاً جديراً بالثقة وأنها مستعدة للمغادرة والتخلي عن حلفائها  

ي أي وقت وهو وضٌع قد يطرح بحسب اعتقاده، الكثير من  ف 

 .التساؤالت لدى حلفائها في الخليج

ستغير دول الخليج موقفها من الحركة  طالبان: هل  
 بعد اكتساحها أفغانستان؟ 

أعلنت البحرين، بصفتها الرئيس الحالي لمجلس التعاون الخليجي، أنها ستبدأ مشاورات مع دول الخليج األخرى بشأن  

 .الوضع في أفغانستان

أنباء البحرين، فقد كلّف مجلس الوزراء وزير الخارجية، عبد اللطيف الزيّاني، للتنسيق والتشاور مع وبحسب وكالة 

 .دول المجلس إزاء تطّورات األوضاع في أفغانستان

يأتي ذلك فيما تعيش دول مجلس التعاون الخليجي حالة من الترقب الشديد عشية إعالن حركة طالبان سيطرتها على  

ناء قطر التي لعبت لسنوات دور الوسيط بين الحركة وواشنطنأفغانستان، باستث . 

دور الوسيط هذا، حاولت الرياض وأبو ظبي لعبه لكنهما لم ينجحا بسبب رفض طالبان لما رأته ضغوطاً مارسها عليها  

حركة طالبان   البلدان، فحّولت ملف المحادثات إلى قطر التي لعبت دوراً محورياً في السياسة األفغانية واستضافت مكتب

بالتنسيق الضمني مع واشنطن وجوالت عدة من المفاوضات على مّر السنين الماضية 2013منذ عام  . 

وفي ظل حكم حركة طالبان ألفغانستان وفي أواخر التسعينيات من القرن الماضي، كانت السعودية واإلمارات البلدين 

 الخليجيْين الوحيدين اللذْين اعترفا بطالبان، 

ضيع قد تهمك وواصل القراءة تخطى موا  

 مواضيع قد تهمك

سحبت كّل من الرياض وأبو ظبي اعترافيهما بحكومة طالبان، وسرعان ما   2001 إال أنه بعد أحداث أيلول سبتمبر

 .دخلت القوات األميركية إلى أفغانستان وأزاحت طالبان عن الساحة السياسية ولو بشكل جزئي

فرقة عسكرية تحت رعاية حلف الناتو، وشاركت في مهام التدريب وأحياناً المواجهة أرسلت اإلمارات  2003وفي 

 .العسكرية ضد طالبان

 هل تصبح أفغانستان مالذاً لإلرهاب بعد سيطرة طالبان على السلطة؟

 كيف تبدو الحياة في كابل بعد سقوطها في أيدي طالبان؟ 

البان، أصبحت المعادلة مختلفة وباتت للدول الخليجية حسابات  واآلن، ومع تبّدل المشهد السياسي األفغاني لصالح ط

 .أخرى غير واضحة المعالم حتى الساعة

فقد دعت اإلمارات التي شاركت قواتها في عمليات عسة ضد طالبان في مرحلة معينة، األطراف األفغانية إلى بذل  

 .الجهود إلرساء األمن واالستقرار بشكل عاجل

إلى حفظ األمن واحترام خيارات الشعب األفغاني بعد أن سحبت بعثتها الدبلوماسية من البالد أما السعودية فقد دعت 

 .دون أن يعني ذلك قطعاً للعالقات الدبلوماسية

 ماذا نعرف عن أفغانستان؟ 

 من هو هبة هللا أخوند زاده زعيم طالبان؟

السعودي، محمد الحربي، حول هذا  وفي حديث مع بي بي سي نيوز عربي، علّق المحلل العسكري واالستراتيجي

الموضوع قائالً: ” إن العالم كلّه يترقب وينتظر ما ستؤول إليه األمور وإن أي عالقة سعودية مع طالبان تبقى رهناً  

بسلوك األخيرة”، معتبراً أن سحب البعثة الدبلوماسية السعودية من كابل ليس إال إجراًء بروتوكولياً نظراً لألوضاع 

في أفغانستان من دون أن يعني ذلك قطعاً رسمياً للعالقات الدبلوماسية بين البلدين في ظل وضعها المستجدالمضطربة  . 

بدوره، رأى الباحث في معهد دول الخليج العربية في واشطن، حسين إيبيش، أن الرياض تصّرفت بحكمة وفقاً لألوضاع 

أرادت استعادة تمثيلها الدبلوماسي أو تقليصه أو حتى إلغاءه، الفتاً  الراهنة وأن ذلك يترك لها مجاالً للتحّرك مستقبالً إذا 

 .إلى أن الرياض وأبو ظبي ليستا “فرحتين” بالوضع األفغاني الجديد إذ ينظر البلدان إزاء التطّورات األخيرة بحذر شديد

ف قطر التي وصفها وقال إيبيش لبي بي سي عربي إن “البحرين والكويت حالهما كحال السعودية واإلمارات بخال

بالرابح المزدوج، أوالً بسبب تعاطفها مع فكر اإلخوان المسلمين وثانياً بسبب تمّكنها من ضمان مكانتها كساحة  

للمفاوضات بين طالبان وواشنطن، معتبراً أن التحدي الجديد أمام الدوحة يكمن في لعبها دور الوسيط بين طالبان ودول  

 .”العالم

ي بيان لها عشية سيطرة طالبان على الحكم، إلى انتقال سلمي للسلطة وضمان سالمة المدنيين، وكانت قطر قد دعت ف 

لكن المفاجأة الكبرى جاءت من سلطنة عمان التي رّحب مفتيها أحمد بن حمد الخليلي بما سماه الفتح المبين وهو ما 

ر من السلطان العماني، هيثم بن طارق، اعتبره الباحث في معهد دول الخليج العربية حسين إيبيش بمثابة ضوء أخض

 .واعترافاً عمانياً شبه رسمي بحكم طالبان
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تنظيم القاعدة باليمن يهنئ طالبان  
 ويحتفل في البيضاء بما اسماه النصر 

اليمن والذي تدعمه السعودية وامريكا  هنأ تنظيم القاعدة في 

للقتال ضد الحوثيين وقتل ابناء الجنوب حركة طالبان بسيطرتها  

 .على افغانستان بالكامل

رب”، أحد أهم فروع  أشاد تنظيم “قاعدة الجهاد في جزيرة الع

العالم، بسيطرة حركة طالبان على   الجماعة المتطرفة في

ه “القتال والجهادأفغانستان، متعّهداً بمواصلة مااسما ”. 

والذي تعتبره الواليات   2009وقال التنظيم الذي نشأ في 

المتحدة أخطر فروع تنظيم القاعدة في العالم: “نهنئ أخواننا في 

يع المجاهدين في أصقاع األرض”، حسب اإلمارة اإلسالمية وجم

 .بيان األربعاء

وحسب مصادر محلية، احتفل تنظيم القاعدة في اليمن في 

ظة البيضاء وسط البالد ، بسيطرة طالبان على أفغانستان  محاف 

األحد، وأطلقوا األلعاب النارية، والرصاص الحي في الهواء فور 

 دخول طالبان للقصر الرئاسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدن…قوة أمنية تقتحم مكاتب  
النقل الجماعي وتعتقل عدد من  

 موظفيه 

تقود القوات األمنية المسيطرة على عدن والمدعومة من  

التحالف اعمال بلطجة ونهب للمتلكات العامة والخاصة في  

المدينة حيث اقتحمت قوة أمنية من شرطة القاهرة الخميس 

 .مكاتب النقل الجماعي الواقعة بحي السنافر بعدن

 وقالت مصادر محلية أن القوة األمنية داهمت المكان بحجة دفع

 .مبالغ مالية تقول أنها أجور مواقف الباصات في الشوارع العامة

وأوضحت المصادر أن القوة األمنية اعتقلت موظف من كل  

 .شركة نقل واقتادتهم إلى جهة مجهولة

وبحسب مالكو المكاتب فإن الشرطة طلبت من كل مكتب دفع 

ألف لاير شهريا عن كل مكتب 130مبلغ وقدره  . 

تب أنهم يدفعون شهريا الرسوم الرسمية إلى ولفت مالكو ا لمكا

 .مكاتب هيئة النقل البري بعدن

وحملوا محافظ عدن مسؤولية ما يتعرضون له من ابتزاز من 

 .قبل األجهزة األمنية

 

حركة ثورة الجياع في عدن تدعو المواطنين  
للخروج في عصيان مدني واحتجاجات شعبية ضد  

 الشرعية والتحالف 

الحكومة  دعت حركة ثورة الجياع في عدن اليوم األربعاء المواطنين للخروج في احتجاجات شعبية تهدف للضغط على 

 .والتحالف لتوفير الخدمات ومنع انهيار العملة واالقتصاد وتوفير المرتبات

واصدرت الحركة بيانا وضحت خالله الهدف من االحتجاجات والعصيان المدني التي دعت عليه مؤكدة ان التخلص من 

ات الظلم الذي تمارسه الشرعية والتحالف على المواطنين هو الهدف االسمى لهذه االحتجاج   

 بيان حركة ثورة الجياع في عدن

 (1) بيان رقم

 .. االخوة واالخوات .. المواطنون والمواطنات

نحن منكم، من قاع هذا المجتمع، رغم كل الشهادات الجامعية والخبرات العلمية التي نحملها نعيش مثلكم في أوضاع 

أمان وبال أمل. يهددنا الموت جوعا وقهرا صعبة ال إنسانية .. بال كهرباء وبال ماء. بال رواتب وبال عمل.. بال . 

 .ال نريد أي مصالح شخصية، وال نسعى ألي مكاسب سياسية، ولهذا لم نعلن، ولن نعلن أسماء قيادة حركتنا

ال عالقة لنا بجميع قوى الصراع واطراف الحرب، وال تهمنا مهاتراتهم ومكايداتهم، فقد سئمنا شعاراتهم وفقدنا األمل 

 .بوعودهم

عنا جرب كل المكونات والقوى السياسية في الساحة، وجميعنا وجد أنها شريكة فيما حدث ويحدث وال تهتم حقا  جمي

 .لحال الشعب، ألنها إما تابعة لهذه الدولة أو تلك، أو جبانة ال تجرؤ على المواجهة، أو منقسمة ما بين هذا وذاك

.. جوع وقهر وذل وهوان .. وغالء اسعار وافتقاد اآلمان.  لقد مسنا الضرر جميعنا بال استثناء .. فقر وعوز وحرمان

 .حياتنا صارت في الحضيض، وليس هناك أمل في غد أفضل يُعين على انتظاره والعيش ألجله كيف ما كان

صبرنا على انفالت األمن ورعب العيش .. وصبرنا على تدهور االوضاع وتردي الخدمات ومهانة العيش .. وصبرنا 

عر اللاير وغالء االسعار .. وكافؤوا صبرنا برفع سعر الدوالر الجمركي والمشتقات النفطيةعلى انهيار س .! 

إن الحالة المريرة تجمعنا والحقوق المشتركة توحدنا.. الجوع الذي يعصرنا ويقرع ابواب اكثرنا.. الخوف من اآلتي  

سعار القوت والدواء والكساء، كلها تجمعنا  الذي يستبد بنا .. الذل الذي نتجرعه في الرواتب والكهرباء والماء وا

 .وتوحد موقفنا

ال أمل لنا في الخالص من كل ما نعانيه صباح مساء، منذ سبع سنوات ويزيد على هذا البالء، إال باإلخالص لحقوقنا في 

س غداالعيش بكرامة وحرية وآمان ودون هوان، وانتزاعها بال خوف أو هوادة ودون مساومة أو مهادنة، االن ولي . 

وهذا يعني أيها االحراء الشرفاء، المغلوبون على أمركم، الصابرون على استهانة الجميع بكم واتجارهم بمعاناتكم  

ودماءكم وارواحكم يعني أن نثور بحق.. أن نتحرك بصدق.. أن ننتزع حقوقنا اإلنسانية الالزمة للعيش الكريم الذي  

 .نستحقه

ليكن هذا هو موقفنا، وليس منه بد، وال جدوى من االنتظار والتأجيل.. صبرنا يغري كل قوى الصراع واطراف الحرب 

 .على االستمرار في فسادهم وارتهانهم وعمالتهم وتبعيتهم لمن يدفع أكثر، يغريهم على المزيد من المتاجرة بنا واذاللنا

حزبي وال مناطقي، لنقول كلمتنا ونعلن مطالبنا المشروعة والعادلة، ولتكن البداية بخروج شعبي حر، ال سياسي وال 

 .واالجراءات الالزمة والعاجلة النهاء تدهور االوضاع وتردي الخدمات وانهيار العملة وغالء االسعار وتأخر الرواتب

ات معينة  م، ونعلن مطالب محددة، مقرونة بإجراء2021أغسطس  19لنخرج جميعنا ابتداء من يوم غدا الخميس 

ومقيدة بفترة مزمنة، مالم فهناك خطوات تصعيد ثورية أكبر، حتى نحقق هدفنا المشترك: العيش بكرامة وحرية وآمان 

 .واستقرار وأسباب ازدهار وأمل في غد أفضل لنا وألوالدنا

، صاحب القرار  وإنه هدف يستحق التضحية، وبمقدورنا تحقيقه مهما كانت الصعوبات وواجهتنا التحديات، فنحن الشعب

 .وحق االختيار لمن يحكمه، وعزله إذا فشل أو تقاعس أو قصر أو تساهل أو عجز عن ادارة شؤون الشعب وخدمته

 عاش الجنوب 

 وعاشت الثورة 

 الرحمة والخلود للشهداء

 النصر للثوار األحرار

 وال نامت أعين الجبناء
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 عودة شبح التقسيم .. حضرموت أثنتان
!! 

ظهرت في اآلونة األخيرة عودة المطالبة بتقسيم حضرموت إلى  

م  9931محافظتين وهي أجترار لدعوات سابقة بدأت تحديداً في 

م بقوة ولكن  97و 96وبطرح قوي فخمدت لتعود مجدداً في 

ورد ووجهت بالدفاع عن حضرموت وضد مثل هكذا طروحات وط

تطل مثل  وأعتقل الكثير من معارضي التقسيم وفشل المشروع و

هذه الدعوات مع أقتراب متغيرات سياسية في األفق فيسعى  

أصحاب المصلحة الذاتية برفع هذه المطالب دون التبصر في  

تداعياتها ومع هذا ينطلق البعض في دعوته لمسببات متعددة مع  

لية بوادي حضرموت ممثلة  أنني أعلم جيداً أن قيادة السلطة المح

موقف من ذلك ويصرح عالنية    في الوكيل عصام الكثيري يتخذ

في أكثر من محفل أنه مؤمناً بوحدة حضرموت واليشرفه الدعوة 

لتفتيت حضرموت .. مع هذا فأن أصوات اليوم مطروحة من عدد 

من الشخصيات الرسمية واألهلية تدفع بذلك القديم الجديد كعاطفة 

ولعل أهم سبب في عودة الظهور لهذه الدعوة هو شعور وأندفاعاً 

ى بعض قيادات سلطة الوادي ومنظماته ومكوناته األهلية بأن لد

التباعد بين مسؤولي الوادي والساحل يضعون ذلك ويرفعون  

الشعار ) حضرموت أثنتان( ولعل اللواء المحافظ فرج البحسني 

ريات الوادي  يحذر في لقاء جمعه وقادة المجتمع المدني بمدي

از معدودة تطالب  / آب بقوله ) أصوات نش17بسيؤن الثالثاء 

بالتقسيم وهو ماالنسمح به وسوف نواجه وأن هذه األرض 

البعض وتفكك   الجغرافية حضرموت واحدة موحدة ( إذن أخطاء

وتباعد القيادة بالمحافظة وزيارات الحكومة من وزراء  

هم السبب الرئيس لبث  ومساعديهم الذين يقرعون على هذا الوتر

لصعوبات التي تعاني منها )  الفرقة بين الحضارم وعلى رغم ا

حضرموت الغنية ( وفشل بعض مسؤوليها ساحالً ووادياً أرادوا  

تعليق فشلهم بمثل هذه المبررات وأن كنت شخصياً أرى أن  

السبب ليس فينا كحضارم بل في بعض ممن يتولون أمرنا وهم  

قعهم الحكومية أو الشعبية أو مآربهم حضارم مهما كانت موا

 .ونفوذهم

 
 
 

 

 

 

..احتجاجات تطالب بالقصاص من  عدن
 قتلة الشاب عالء الشاجري 

شهد مبنى ديوان محافظة عدن صباح اليوم  

الخميس وقفة احتجاجية لعشرات المواطنين طالبو خاللها  

 .بالقصاص من قتلة الشاب عالء الشاجري

طات االمن عن المتهمون دون اي واستنكر المحتجون افراج سل

مسائلة قانونية ، في حين تم القبض على اثنين فقط من اصل 

ابناء حافة الحسين بكريتر مجموعة شاركت بالجريمة من . 

وتشهد مدينة عدن انفالت أمني بطله رجال األمن المنتسبين 

 لإلنتقالي الجنوبي

الهجرة والجوازات قوات أمنية تقتحم مبنى مصلحة 

ن في عد  

تستمر اإلختالالت األمنية واعمال البلطجة التي تمارسها قوات أمنيه على المنشئات الحكومية  

األربعاء مصلحة الهجرة والجوازات في عدن، أبوابها أمام  أغلقت  العامة في عدن حيثوالممتلكات  

 .المواطنين؛ تنديداً باقتحام قوة أمنية لمبنى المصلحة في مديرية خور مكسر

إغالق مبنى المصلحة للمرة الثالثة أدى إلى عرقلة معامالت المغتربين والمسافرين،   در محلية إن وحسب مصا

ت المتكررة التي تطال المنشآت الحكومية في عدنحكومة المناصفة لالعتداءاوسط تجاهل  . 

رر  وبحسب المصادر فإن القوة األمنية اقتحمت مبنى مصلحة الهجرة والجوازات في خور مكسر، تحت مب

 .المطالبة بصرف مستحقات األفراد المكلفين بحماية مبنى المصلحة

م صرف مستحقاتهم الماليةلي في المصلحة، بذريعة عدكما اعتقلت القوة األمنية المحاسب الما . 

يونيو الماضي؛ احتجاجاً على اقتحام المبنى من قِبل أفراد األمن   23وكان موظفو المصلحة علقوا أعمالهم في 

ين بحمايتها، بُحجة عدم صرف حوافزهم الشهرية ومخصصاتهم من الغذاء والبترولالمكلف  . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ة تضرب المديريات الجنوبية لشبوةأزمة مشتقات نفطي  

تستمر األزمات الخانقة في المشتقات النفطية بشبوة حيث تشهد محطات البترول في مديريات حبان و الروضة  

نهاية األسبوع الماضيو ميفعة أزمة وقود منذ    . 

ت  و حسب عدد من مالك محطات البترول أن سبب األزمة ايقاف صرف الوقود من شركة النفط حضرمو

في عدن عن محطات ساحل شبوة و التي يتم تموينها من شركة النفط   بتوجيهات اإلدارة العامة للشركة

عام 30حضرموت منذ أكثر من   . 

حل شبوة )حبان ، الروضة، ميفعة ، رضوم ( بإعادة النظر في القرار و  و يناشد مالك محطات الوقود بسا

 .إعادة ملفات هذه المحطات لشركة النفط حضرموت
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أبين…عصيان مدني يشل  
كة في زنجبار الحر  

تواصل مدينة زنجبار عصيانها المدني احتجاجا على رفع  

م األسعار وانهيار العملة والخدمات حيث شهدت صباح اليو

عصيان مدني شامل رفضاً لسياسة التجويع وتدهور العملة 

االمريكي وأرتفاع  المحلية مقابل اللاير السعودي والدوالر

شهراألسعار وانقطاع مرتبات العسكريين الكثر من سبعة أ . 

وشمل العصيان المدني أغالق جميع المحالت التجارية 

بية، وشركات الصرافة باستثناء العيادات والمختبرات الط

وكان العصيان المدني من الساعة السادسة صباحاً وحتى  

 .الثانية عشر ظهراً 

ن المدني الذي نفذ لألسبوع الثاني على  هذا وشهد العصيا

مظاهر سلمية في المطالبة بالحقوق التوالي من يوم االثنين 

ولم تشهد أي تخريب او اعتداء على أي مصلحة عامة أو  

 .خاصة

 

 
 
 
 
 
 

تعود الى عدن مجددا أزمة الوقود   

عادت أزمة الوقود مجددا الى عدن حيث شهدت المدينة عصر 

حادةالثالثاء ازمة وقود   . 

وقال مواطنون ان مئات المركبات تصطف امام عدد من  

محطات الوقود حيث اغلقت محطات وقود غير حكومية 

 .أبوابها في وقت سابق صباحا

حتى مساء ولم تصدر شركة النفط توضيحا بهذا الخصوص 

 .  ان األزمة الزالت مستمرةالثالثاء اال

 

 
 
 
 

اإلنفالت األمني يستمر..إشتباكات  
ا مدينة عتق تشهده  

األمني في شبوة حيق اندلعت اشتباكات مساء   يستمر اإلنفالت

الثالثاء، بين مجهولين وعناصر مليشيات الشرعية اإلخوانية  

 .في مدينة عتق بمحافظة شبوة

ة انه سمع وابل من الرصاص بالقرب  وافادت مصادر محلي

من نقطة الكهرباء في مدينة عتق بين مجهولين وعناصر من 

ت الشرعية ، ولم يعرف سبب االشتباكات حتى االنمليشيا . 

وتشهد محافظة شبوة، انفالت امني تغذيه اعتداءات مليشيات 

اطنين  الشرعية اإلخوانية، وجرائم عصاباتها وتنكيلها بالمو

سياساتها الفاسدةالرافضين ل . 

دعوات للخروج في احتجاجات شعبية ضد الجرعة 
 الجمركية 

الجنوبي حيث دعا مكون جنوبي في  شعبيه عارمة ضد الشرعية وحكومتها واإلنتقاليتترقب مدينة الحتجاجات 

جاجات مدينة عدن إلى تبنيه قيادة ثورة شعبية ضد رفع سعر التعرفة الجمركية من قبل حكومة هادي، تبدأ باحت

 .شعبية متواصلة سيتم تدشينها من الخميس المقبل

ر لقمة العيش ”، أعلن المكون عن ثورة “الجتثاث كل من يصاد“شباب عدن الثائر  وفي بيان صادر عن مكون

على أبناء الجنوب وكل يوم ننتظر فيه، هناك كارثة جديدة يعاقبوننا بها” داعياً بشكل علني أبناء عدن والجنوب 

شعال ثورة شعبية تكسر القيد والجوع الذي يعيشه أبناء الجنوب، واالنتفاضة على قرارات الشرعية  عموماً إل

م إبادة جماعيةالتي وصفها البيان بالكارثية وترقى إلى جرائ . 

 نص البيان

 ..إلى أبناء عدن األحرار إلى أبناء كل الجنوب

م وأبناء عدن على وجه الخصوص جراء قرارات ال يكاد يمر يوم إال وتزداد معاناة أبناء الجنوب بشكل عا

شيئا ال يعنينا، والمشكلة األكبر أننا نقف بصمت وكأن الشرعية الكارثية والتي ترقى إلى جرائم إبادة جماعية . 

لقد اتخذت حكومة الشرعية قرارا برفع سعر الدوالر الجمركي إلى الضعف، ووصل الدوالر إلى أكثر من ألف 

 عن سعره في مناطق اإلنقالب، وأصبح المواطن الجنوبي ال يعرف من أين سيأتي  لاير 450لاير، بفارق 

قطاعات المستمرة للكهرباء، والكثير من المشاكل التي  هذا باإلضافة إلى تدهور الخدمات، واالن بالوجبة التالية، 

 .ال حصر لها

 ..أيها األحرار

تنا ، فرفعوا أسعار الجمارك، وصمتنا فرفعوا أسعار لقد صمتنا على انهيار سعر العملة فازدادت انهيارا، وصم

اذا ننتظر أكثر من هذا؟ المشتقات النفطية، فإلى متى سيستمر صمتنا وم  

ثورة الجتثاث كل من يصادر لقمة العيش على أبناء الجنوب، وكل يوم ننتظر فيه، هناك كارثة لقد حان وقت ال

 .جديدة يعاقبوننا بها

 ..أيها العدنيون

نوبيونأيها الج .. 

 .ثوروا..فلن تخسروا شيئا سوى القيد والجوع، وماالحياة إال وقفة عز

قة، وأن كل أزمة ستنسينا األزمة التي قبلهااهنون على صمتنا، وعلى االزمات المتالحإنهم يشتتوننا وير . 

القتصادي ورفض  وعليه فإننا ندعو لتدشين حراك شعبي يبدأ يوم الخميس القادم بتظاهرة، للتنديد باالنهيار ا

 قرار الجرعة ورفع التعرفة الجمركية، 
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اقيه ابق فقد س وعلق جاك كامينجز، وهو جندي بريطاني س

وهو يبحث عن العبوات الناسفة البدائية الصنع في  

:  2010من شهر أغسطس/آب لعام  14أفغانستان يوم 

”هل كانت الحرب تستحق مني ذلك؟ ربما ال، هل فقدت  

؟ يبدو ذلك، هل مات رفاقي هباء؟ نعمساقَي بال مقابل “. 

ومضى كامينجز قائاًل: ”كثير من المشاعر تجيش داخلي:  

حزن، هذا قليل من كثير، خيانة، غضب “. 

وكانت بريطانيا واحدة من عدد قليل من الدول المستعدة  

للقيام ببعض أصعب األعمال القتالية إلى جانب الجنود  

ل المثال في إقليم هلمند األمريكيين في أفغانستان، على سبي

 .في الجنوب، وهو اإلقليم الذي يعد أخطر أقاليم البالد

فراد قواتها المسلحة في  من أ 457 وفقدت بريطانيا

من قتلى التحالف العسكري الدولي   %13أفغانستان، أو 

2001قتيل منذُ عام  3500وعددهم  . 

وتشير تقديرات ”مشروع تكلفة الحرب“ في جامعة براون  

ألفا لقوا حتفهم كنتيجة مباشرة للحرب، وإلى   241أن إلى  

ون دوالرتريلي 2.26أن الحرب كلفت الواليات المتحدة  . 

 سايغون أم السويس؟

ويرى الدبلوماسيون البريطانيون أن كال من اتفاق الدوحة،  

خالل رئاسة   2020المبرم في شهر فبراير/شباط لعام 

ن الماضي  ترامب، وإعالن بايدن في شهر أبريل/نيسا 

 .االنسحاب، استسالم دمر المعنويات في أفغانستان 

في  اب، وجاء وقال ترامب إن بايدن خرب خطته لالنسح

بيان أصدره: ”لم يعد لدى طالبان خوف من أمريكا أو  

 .“احترام لها، أو لقوتها

وعانت اإلمبراطورية البريطانية من اإلذالل في أفغانستان  

إلى عام   1839نية من عام خالل الحرب اإلنجليزية األفغا 

، لكن بعد هجمات القاعدة على الواليات المتحدة في 1842

، انضم رئيس وزراء  0120ل لعام سبتمبر/أيلو 11

بريطانيا في ذلك الوقت توني بلير إلى الرئيس األمريكي  

جورج دبليو بوش في غزو أفغانستان لإلطاحة بطالبان،  

إلى السلطةعاًما مرت سراعا عادت طالبان  20وبعد  . 

وقال توم توجيندات رئيس لجنة الشؤون الخارجية في  

رث السياسة  أكبر كوا البرلمان البريطاني: ”سقوط كابول

 .“الخارجية منذ السويس

وبين توجيندات، الذي كان جنديًا بريطانيًا في كل من العراق 

وأفغانستان، أن الكارثة ”كشفت عن طبيعة القوة األمريكية  

يكون لنا موقف منفصل“، ومضى قائاًل:  وعجزنا عن أن 

 .“”مثلما تظهر كابول، ينبغي أن يقف حلفاؤنا معنا

: انسحاب أمريكا من أفغانستان إتفاق    بريطانيا
 عفن مكن طالبان من العودة إلى الحكم

عاًما، وأزهقت أرواح مئات    20أثارت سيطرة حركة طالبان الخاطفة على أفغانستان، بعد حرب استمرت   

و  الف، تساؤل بريطانيا، أوثق حلفاء الواليات األوروبيين: هل عادت أمريكا حقا مثلما وعد الرئيس جاآل

 .بايدن؟ 

والفراغ الذي تركه انسحاب الغرب غير  وتخشى بريطانيا من أن تسمح عودة طالبان المفاجئة إلى السلطة 

 20م في ذلك البلد، بعد مرور المنظم من أفغانستان لمتشددي تنظيمي القاعدة و“داعش“ بكسب موطئ قد

في الواليات المتحدة 2001سبتمبر/أيلول عام  11عاًما على هجمات  . 

 اتفاق عفن 

برمته إدارة الرئيس األمريكي السابق  ووصف وزير الدفاع البريطاني بن واالس اتفاق االنسحاب، الذي أ

”اتفاق عفن“، وقال واالس إن قرار   ، بأنه2020دونالد ترامب مع طالبان في العاصمة القطرية الدوحة عام  

إلى الحكمبايدن االنسحاب من أفغانستان كان خطأ مكن طالبان من العودة  . 

صلت إلى حد أن والس كان على شفا سفح  وتساؤالت من هذا القبيل ومشاعر جياشة على هذا النحو، التي و

وروبيين، التي وقفت كتفا بكتف إلى  الدموع في مقابلة، أمر نادر الحدوث بالنسبة ألقرب حلفاء واشنطن األ

الحرب العالمية الثانية، باستثناء حرب فيتنامجانب الواليات المتحدة في كل صراع كبير تقريبًا منذ نهاية   . 

ه رئاسة ترامب، كرر بايدن الوعد بأن ”أمريكا عادت“، ويثير بعض  وبعد الصخب الذي اتسمت ب

فحسب بشأن هذا التقييم، بل أيًضا عن آثاره على األمن القومي   الدبلوماسيين البريطانيين التساؤالت ليس

 .على المدى البعيد

؟“،  يطاني، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، ”هل عادت أمريكا أم أدارت ظهرهاوقال مسؤول بر

ما، في   ومضى قائاًل: ”يبدو األمر إلى حد بعيد كما لو أن األمريكيين عادوا إلى بالدهم بطريقة ترامب إلى حد

 .“عجلة وفوضى وذل

ان لمؤسسها أسامة بن الدن  وتخشى مصادر أمنية غربية من أن يكون بإمكان القاعدة، التي وفرت طالب

قدم مرة أخرى في أفغانستان في غضون شهور،  سبتمبر/أيلول، كسب موطئ  11المأوى قبل هجمات 

ب على اتساعهويقولون إن هذا االحتمال سيمثل تهديدا لكل من بريطانيا والغر . 

سقوط سايغون عام  وشبه دبلوماسيون بريطانيون ما حدث في أفغانستان بمدى الذل الذي ذاقه الغرب لدى 

، التي كانت خطأ استراتيجيا فادحا أكد  1956، إيذانا بنهاية حرب فيتنام، أو بأزمة السويس عام  1975

 .فقدان بريطانيا سلطتها اإلمبراطورية، على حد قولهم

صور طائرة هليكوبتر تقوم بإجالء دبلوماسيين من السفارة األمريكية في كابول بأخرى التقطت عام  وقورنت 

األمريكية في سايغون  ، وظهرت فيها طائرة هليكوبتر تلتقط الدبلوماسيين من فوق سطح السفارة9751 . 

 خيانة 

ن لن يغير وضعها تغييرا  وكرر الرئيس بايدن القول إن استمرار الوجود العسكري األمريكي في أفغانستا 

 .كبيرا، إال إذا استطاع الجيش األفغاني اإلمساك بزمام األمور

كانة الغرب في العالم  لوماسيين البريطانيين قالوا بعد سقوط كابول إن كارثة أفغانستان ستقوض ملكن الدب

ة وحلفاءها  وتوحد صفوف ”المجاهدين“ في كل مكان، وتقوي حجج روسيا والصين بأن الواليات المتحد

 .يفتقرون للهمة والقدرة على إنجاز المهام في الظروف الصعبة

كان أكبر موظف مدني ومستشار األمن القومي في حكومة رئيسة الوزراء   وقال مارك سيدويل، الذي

يطانية تيريزا ماي: ”ال بد أن نكون واضحين بشأن هذا.. هذه لحظة مذلة للغربالبر  “. 

دماء البريطانيين عن التضحيات التي قدموها، وتحدث بعضهم عن شعور  وتساءل بعض المحاربين الق 

ءهم القتلى ماتوا هباءبالخيانة، وقال البعض إن زمال . 
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حزب اإلصالح يسحب أرصدته 
من البنوك والمصارف اليمنية  

 !!وبصورة عاجلة

كشفت مصادر مصرفيه مطلعة , ان حزب التجمع اليمني  

رة عاجلة , ارصدته من البنوك لإلصالح , بدا بسحب وبصو

اليمنية , في خطوة وصفت بالخطيرة وتثير القلق لتمويل  

بوهة في المنطقة اعماله المش  . 

ولفت المصدر بشروع الجمعيات الخيرية التابعة للحزب ,  

ية من المصارف والبنوك  بسحب جميع حساباتها المصرف

ج  اليمنية , وارسالها بطرق ملتوية غير رسمية , إلى خار

البالد وإيداعها في حساباتها الخاصة , بعدد من الدول  

ا ( تحت مبررات  ماليزي –تركيا  –قطر  –ومنها ) جيبوتي  

 . حواالت مالية خيرية

ويأتي ذلك بعد احداث تونس مؤخراً، حيث انتفض الشعب  

, ضد ممارسات حزب النهضة االخواني الحاكم   التونسي

السياسية    لتونس , وادخالها في اتون الصراعات

واالغتياالت , لتتم االطاحة بجماعة حزب االخوان في تونس  

الجرائم ضد الشعب التونسي  , وتقديم جميع المتورطين في 

 . للعدالة

و يخشى مراقبون ان يقوم حزب االصالح اليمني , بعد  

صدته خوفاً من مصادرتها , على غرار ما جرى سحب ار

التدميري  في تونس , ان يضاعف من ممارسة نشاطه

وبتمويل من الخارج ألدواته االرهابية في الداخل ، وتحديداً 

شله في السيطرة عليه، السيما بعد في الجنوب لتدميره بعد ف

 .سقوط هيمنة اإلخوان في مصر وتونس

 

 

 

 

جنوبي يكشف األسباب اقتصادي 
 الحقيقية النهيار العملة 

لعمالت األخرى تتكشف الحقائق حول انهيار العملة الوطنية امام ا

حيث كشف خبير ومحلل اقتصادي أسباب انهيار العملة المحلية 

العاصمة المؤقتة عدن وبشكل األجنبية في  ُمجدداً أمام العمالت 

 .ُمخيف

وقال ماجد الداعري في تدوينة له على موقع”تويتر” تسارع  

انهيار صرف العملة المحلية مجدداً أمام العمالت األخرى بعدن  

الفعل السلبية للقاء الرئيس هادي بقيادة البنك  نتيجة ردة 

ية، أمس  المركزي اليمني بحضور رئيس الحكومة ووزير المال

 .بالرياض

وأشار الداعري إلى أن كل التوقعات كانت تذهب إلى تغيير 

محافظ جديد مصرفي مجرب إلدارة البنك ووقف انهيار القطاع  

 .المصرفي لكن لم يحدث أي شيء

بوادي حضرموت تتحرك قبيلة آل جابر 
 الستعادة أراضيها المنهوبة

ى خطواتها التصعيدية إلستعادة أرضها المنهوبة الواقعة  بدأت قبيلة آل جابر بوادي حضرموت، اإلثنين، أول

بوادي سنا من قبل رؤوس كبيرة في الدولة 14بحقول قطاع الشركات بلك  . 

ر  بط بين ساحل ووادي حضرموت والقيام باحتجاز قواطحيث استحدثت القبيلة عدد من النقاط على الطريق الرا

إزاء السطو على أراضيهم من قبل بالطجة ومتنفذين بقوة   المشتقات النفطية تنديدا بصمت الجهات الرسمية

 .السالح والسلطة

وأكدت القبيلة أن عشرات من أبنائها بوادي حضرموت احتجزوا كافة الشحنات المحملة بمادة الديزل القادمة  

اف  ة للكهرباء، مطالبين الجهات المختصة بسرعة بإيق ن شركة بترومسيلة بإستثناء قواطر المؤسسة العامم

 .المتنفذين من السطو على أراضيهم

وأوضحت القبيلة أنها تعرضت إلى تهجم صريح وممنهج على أراضيها من قبل وكيل أول محافظة حضرموت 

لمتنفذين  قبل كتيبة حماية الشركات التي تعمل كدرع واقي ل ورئيس مؤتمر حضرموت الجامع، بتواطؤ كبير من 

نينفي ممارسة أعمالهم الهمجية بحق المواط . 

وأشارت القبيلة إلى ترحيبها الواسع بلجنة الوساطة القبلية التي بدأت مهامها قبل يومين بتوجيهات من محافظ  

ني، ضمن سعيها لحل النزاع على األرض  حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج سالمين البحس

لحقيقة ويطالب بتوقيف من الدولة الذي هو  رف اآلخر الذي يتربع على أرض جابرية يتملص من ا إال أن الط

 .جزء منها

وتقدم القبيلة بخالص شكرها وتقديرها لمحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج سالمين  

أرض النزاع، حرصا منه للحد  جيه مذكرة توقيف العمل في المبنى المستحدث على البحسني، على سرعة تو

المتنفذ وقبيلة آل جابرمن فتيل الفتنة بين   . 

وناشدت القبيلة فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ووزير النفط والمعادن عبدالسالم باعبود  

ضد ما اسموه سطو عصابات الفيد والنهب على   ومحافظ حضرموت اللواء فرج البحسني، بالتدخل الفوري

ها دون وجه حق أراضي  

 

 
 
 
 
 
 

دية في افشال الحوار الكشف عن دور كبير للسعو
 الجنوبي الجنوبي

كشفت مصادر قيادية في اإلنتقالي الجنوبي ان السعودية تبذل جهود كبيرة في سبيل افشال الحوار الجنوبي  

لي بين المكونات القبلية والسياسية في الجنوبالجنوبي الذي دعا له المجلس اإلنتقا . 

ره خطرا عليها  اقناعهم بعدم الذهاب للحوار الذي تعتبوحسب المصادر دفعت اموال هائله لبعض المكونات و 

 .اضافة الى تحريك ادواتها الممثلة بحزب اإلصالح والشرعية لخلق احداث تعمل على افشال الحوار

محسوبه على السعودية وتكشف دورها الخبيث في الجنوب والذي تهدف من  واكدت المصادر ان هذه الخطوة 

راع للقوى االقليميهخالله الى جعل الجنوب ساحة ص . 

لسعودية بمقاومة قواتها وطردها من االراضي الجنوبية حال عدم ايقاف تدخالتها في شؤون  وهدد القيادات ا 

 الجنوب 

 

 



 
               

 

 10صفحه 

سياسي جنوبيه يهاجم السعودية بالسماح  
سفراء أمريكا وفرنسا لمهاجمة االنتقالي ل  

ما هجوما على السعودية مته شن الكتب السياسي عادل المدوري

اياها بفتح الباب لخروج كل الديناصورات بيوم واحد تستهدف  

الجنوب ومساعي توحيد الصف وتنبش بالماضي وترفض  

 .”الحوار

وقال الكاتب والناشط السياسي األستاذ “عادل المدوري” في 

تغريدة: هي نفسها )الدولة اإلقليمية( من أوعزت لسفراء أمريكا 

اإلنتقالي الجنوبي للتوقف للخروج قبل اسابيع لدعوة   وفرنسا

 .عن التصعيد في محافظتي شبوة وحضرموت

وهي نفسها من تدعم قيادات إخوانية هذه األيام في سقطرى 

وحضرموت والمهرة للقيام بأعمال ضد اإلنتقالي وتخطط  

يطرة على حضرموت وشبوة والمهرة وتحاصر مثلث عدن للس

اصر إسرائيل غزةلحج أبين مثلما تح . 

ات أنشرها وأنا متأكد أنني سأدفع الثمنهذه معلوم . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أهالي مودية يطرحون شروط لرفع  
 القطاع عن شاحنات السمك

طرح اهالي وشباب مودية ستة شروط على مدير أمن أبين 

القطاع، عن الشاحنات، وتنفيذها  مقابل رفع  وسلطتها المحلية

بعد خمسة يوما، مالم يتم تنفيذها سيتم اعادة القطاع  15خالل 

 عشر يوم

 صرف المرتبات ويمنع خصمها من قبل قيادة الوية الشرعية-1

يمنع تصدير االسماك من شقرة االبعد اكتفاء االسوق المحلية   -2

 بالمنطقة 

3- ت النفطية ية والمشتقاتخفيض اسعار المواد الغذائ  

والغاز المنزلي وتشقيل الرقابة والمحاسبة من قبل سلطة 

 المديرية

التيار الكهربائي بمدينة مودية  توفير -4  

 رفع المخلفات من شوارع المديرية -5

 عودة المصالح العامة والمرافق التي نهبة بالمديرية  -6

 التي تعتبر مصالح عامة للمواطن

مديرية مودية  صادر عن شباب واهالي  

 

الصمت يخيم على اإلنتقالي إزاء التدخالت  
 !!البريطانية في المهرة

ى اإلنتقالي الجنوبي وقياداته تجاه التدخل البريطاني في المهرة دون تحرك عملي لطرد يخيم الصمت عل

 .المحتلين والحفاظ على السيادة الوطنية حسب مايدعيه

هرة تحت ذريعة حماية المياة اإلقليمية بعد التفجيرات التي طالت سفن  وواصلت بريطانيا نقل قوات لها الى الم

له وبتخطيط سعودي امريكي العادة االحتالل البربطاني للجنوب او االجزاء بعض انها مفتعبحريه يرى ال

 .الهامة منه برضى وتواطؤ من الشرعية التي ال ترى سوى مصالحها غير مكترثه بالبالد ومستقبلها

نتقالي  اإلنتقالي الجنوبي عن هذه التدخالت حفيظة الجنوبيين متسائلين عن مصير ادعاءات اإلويثير صمت  

اظ على السيادة الوطنية وسعيه لبناء جنوب مستقل بعيد عن الهيمنة والتدخالت الخارجيةبالحف  . 

االوامر االماراتيه   ويكشف هذا الصمت حقيقة اإلنتقالي واهدافه االساسية التي بني عليها والتي تتمثل بتنفيذ 

لجنوب والذي اصبح ساحة  الذي يعيشه ا والسعوديه دون سواها حيث تتناقض ادعاءاته مع افعاله والواقع  

 لصراع الدول النافذة دون موقف واضح لالنتقالي ضد هذه التدخالت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مليشيا الشرعية تغلق مدارس شبوة

مارسها بحق ابناء شبوة أغلقت السلطة اإلخوانية في  في واحدة من اسوأ جرائم مليشيا الشرعية التي ت

لثانوية العامة في قرى المحافظة، واكتفت بمدرسة واحدة  محافظة شبوة، يوم أمس األحد، غالبية مدارس ا

مع انطالق العام الدراسي الجديد بعواصم المديريات، . 

عديو، بإغالق الثانويات، في  وكشفت مصادر في مكتب التربية والتعليم، عن توجيه المدعو محمد صالح  

 .خطوة للتهرب من النفقات التشغيلية لمدارس المحافظة

مقابل تدمير المنظومة التعليمية،  السلطة اإلخوانية باالستيالء على موازنة التعليم في شبوة،   ويتهم مراقبون

 .وتكبيد الطالب عناء الطريق، والتكدس داخل الفصول

السلطة اإلخوانية عن طباعة الكتاب المدرسي أو توفير األثاث المدرسي   وكشفت مصادر تربوية عن امتناع

 .والكوادر التعليمية

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


