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 2صفحه 

..احتجاجات وقطع  لحج
الطرقات غضبا على تردي  

 الخدمات وانهيار العملة 

شهدت العند في محافظة لحج اليوم الخميس   

ماتاحتجاجات غاضبة على انهيار العملة وانعدام الخد . 

وطالب المحتجون في التظاهرة التي قطعوا خاللها  

الشوارع والطرق واحرقوا االطارات بتوفير الخدمات  

 .ووضع حد لهذا االنهيار الكارثي للعملة

يأتي ذلك وسط تصاعد الغضب الشعبي في عموم  

محافظات الجنوب وتجاهل الشرعية والتحالف لهذه  

وطبع الفئات   المطالبة مع استمرارهم في تأزيم الوضع 

واطنين النقدية التي من شأنها فاقمت معاناة الم  

 
 
 
 
 

نجاة رئيس جامعة عدن من محاولة 
 إغتيال

تستمر عمليات اإلرهاب في عدن حيق نجا   

نائب رئيس جامعة عدن الدكتور محمد عقالن، من  

 .محاولة اغتيال اليوم في عدن

شهود عيان أن سيارة عقالن تعرضت لوابل من  وأفاد 

رصاص مما تسبب بإصابته بطلقة في الكتفال . 

وأكدت المصادر انه تم نقله إلى المستشفى ويخضع  

 .حاليا إلجراء عملية جراحية 

وشغل عقالن منصب مدير عام مكتب الصحة في  

 .المدينة سابقا، وكذا قيادة حزب االصالح في عدن

إنهيار جديد للعملة وسط تجاهل  
عية التحالف والشر  

امام العمالت  ليمني انهياره يواصل اللاير ا 

األخرى في عدن والمحافظات التي يسيطر عليها  

 .الشرعية

لاير يمني بينما   1449وبلغ سعر الدوالر الواحد  

لاير يمني حسب   400تجاوز اللاير السعودي خط ال

 .مصادر مصرفية

ويأتي ذلك وسط تجاهل التحالف والحكومة لما يحصل  

يسين في انهيارها من  من تدهور للعملة بل مسببين رئ 

 خالل مواصلة طبع الفئات النقدية 

التحشيد اإلخواني المكثف صوب شقرة ينسف  
 فرص إحياء اتفاق الرياض 

مثّل التحشيد المتواصل من قِبل مليشيا الشرعية اإلخوانية تجاه محافظة أبين، وتحديًدا مديرية شقرة،  

ة، التي تنسف مسار اتفاق الرياض بشكل كاملرصاصة إخوانية جديدة، ربما تكون األخير . 

، نّص على وقف التحركات العسكرية، لكّن الشرعية تواصل ضربه عرض 2019نوفمبر  5اتفاق الرياض الموقع في 

 .الحائط باالتفاق، من خالل سلسلة طويلة من الخروقات العسكرية

سكرية في مدينة شقرة، إذ تواصل نقل عناصرها المسلحة  وكثّفت الشرعية في األيام الماضية من وتيرة تحركاتها الع

ومعداتها العسكرية من محافظة شبوة صوب أبين، ضمن سيناريو مرسوم بعناية يتضمن إفساح المجال أمام المليشيات 

 .الحوثية بالتمدد صوب الجنوب

كل أرجاء الجنوب، سواء بأسلحتها   يشير ذلك إلى أّن الشرعية اإلخوانية تريد بشتى الصور صناعة حالة من التوتر في

عبر التحرك بوحداتها وتشكيالتها المسلحة صوب أبين، أو من خالل االنسحاب من الجبهات وتمكين الحوثيين من 

التوغل في شبوة، إلى جانب إسناد المليشيات المدعومة من إيران في إشعال جبهات أخرى كما حدث قبل ساعات في 

 .لحج

في مجموعها وترابطاتها أّن الشرعية اإلخوانية تريد بشتى السبل تحويل الجنوب إلى بؤرة  تكشف هذه التطورات 

 .ملتهبة من الصراع، مستغلة في ذلك عرقلتها تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض

وفيما التزم الجنوب طوال الفترة الماضية بمسار اتفاق الرياض، كونه الطريق المنضبط الذي يساهم في اعتدال بوصلة 

لشرعية اإلخوانية، إلى أّن األخيرة تعّمدت إفشال االتفاق بشكل كاملالحرب على المليشيات الحوثية بعدما شّوهتها ا . 

ان من معسكراتها في شبوة ليس التزاًما باتفاق الرياض لكن في إطار  تجلّى هذا واضًحا في انسحاب مليشيا اإلخو

التخادم مع المليشيات الحوثية، حيث ترك عناصر الشرعية مواقعهم دون أي قتال لصالح المليشيات المدعومة من  

 .إيران

ض عضالتها على  في المقابل، حشدت الشرعية معداتها وآلياتها العسكرية صوب مدينة شقرة، في محاولة الستعرا

الجنوب من أجل إخضاعه عسكريًّا، وبذلك يكون قد اكتملت المؤامرة فيما يخص توغل الحوثي من جانب وتمادي  

 .استهداف الشرعية للجنوب في نفس الوقت من جانب آخر

ور بمسمياتها، سياسيًّا، تترجم هذه التطورات مدى العبث اإلخواني بمسار اتفاق الرياض، وعليه فإنّه يجب تسمية األم

 .فالدعوات التي تُطلق من أصعدة مختلفة حول ضرورة تطبيق اتفاق الرياض يجب أن تكون أكثر دقة

يتوجب أن تصدر هذه الدعوات بشكل مباشر إلى مليشيا الشرعية اإلخوانية باعتبارها الطرف الذي يعرقل مسار 

فيما يخص التزامه الكامل بمسار االتفاقاالتفاق، لكن المساواة في الدعوة تجحف حق الجنوب وسلميته  . 

على الصعيد العسكري، يبدو أن التهديدات قد تجاوزت الخطوط الحمراء، وذلك بالنظر إلى جغرافية التحركات األخيرة،  

إّن كان يتعلق األمر بتماهي السيطرة الحوثية على مناطق كبيرة من شبوة، كما حدث في بيحان والعين وعسيالن، 

مع قرب سيطرة المليشيات على محافظة مأرب، وهو أمر يضمن للمليشيات فتح طريق مباشرة نحو إمداد  بالتزامن

 .عسكري متواصل في مساعي التوغل صوب الجنوب

في الوقت نفسه، فإّن الشرعية اإلخوانية وهي تحشد المزيد من عناصرها وآلياتها العسكرية صوب محافظة أبين 

تحاول بكل وضوح إشعال جبهة جديدة من المواجهات مع الجنوب، عبر حرب تتعدد   وتحديًدا مدينة شقرة، فهي

 .جبهاتها

وتبقى القوات المسلحة الجنوبية على أهبة االستعداد على مدار الوقت، في ظل أّن الهدف األكبر للشرعية والحوثيين  

   ب القضية الجنوبية بشكل كامليتمثّل في محاولة إسقاط العاصمة عدن، إذ يرون أن السيطرة عليها يعني ضر



 
               

 

 3صفحه 

غاز كبرى    شبوة..أزمة
 مصنوعة عمدا 

ء واحدة من أكبر صنوف  أصبحت أزمة انقطاع الكهربا  

اناة التي يعاني منها مواطنو شبوة، وهي أزمات  المع

مصنوعة عمًدا بعدما تسبّب إهمال الشرعية المتعمد في  

 .خروج أغلب المحطات عن الخدمة

مديرية عتق، ارتفع معدل انقطاع التيار الكهربائي منذ ففي 

ساعة، كما قفز في بقية   12منتصف األسبوع الجاري إلى 

ساعة يوميًا 15ديريات إلى الم . 

يأتي وسط تراجع مخزون الديزل، في المحطة الرئيسة،  

 .مؤكًدا أّن المحروقات أوشكت على النفاد

الرئيسي إلى   تفاقم أزمة الكهرباء في شبوة يعود سببها

نقص إمدادات الديزل للمحطات، وهو أمر يثير ذهول  

ة غنية  الجنوبيين باعتبار أّن شبوة هي في األساس محافظ

بالنفط، لكّن هذه الثروة تطالها جرائم النهب والسطو من  

 .قِبل الشرعية اإلخوانية

وتمكث محطات الكهرباء في شبوة أياًما طويلة دون أن  

شحنات الديزل، وتُتَّهم السلطة  تستقبل أي كميات من 

اإلخوانية بأنّها تقف وراء عرقلة المحطات بالكميات التي  

م الوضعتحتاجها من أجل تأزي  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

الكشف عن مؤامرة اخوانية  
 الستهداف عدن 

وكيل العاصمة عدن “محمد سعيد سالم عن مؤامرة   كشف 

 . خطيرة يتعرض لها ابناء الجنوب

يعلم أبناء الجنوب في الداخل والخارج، من هم  ”وقال سالم

  (!أصحاب أجندات الخيانة والتخريب، ضد عدن ، الجنوب

ومازالت تستهدف،   رات التي استهدفت،وأشار إلى )المؤآم

س اإلنتقالي الجنوبي، عبر عمليات التفجير  وجود المجل

الوحشي ضد األبرياء، والضغط التخريبي، السياسي  

واإلعالمي ،واإلقتصادي، المتعدد األشكال والصور، وتحريك  

تكوينات، وأشخاص من الجنوب، في الداخل الخارج، لخدمة 

!!( ذات األجندات واألهداف!  . 

 

الكشف عن مخطط للشرعية لضرب قيادات 
اإلنتقالي في عدن بهجمات إنتحارية لتنظيم 

 القاعدة 

الشرعية من جهة والقاعدة وداعش من جهة أخرى لضرب اإلنتقالي في عدن حيث    تزيد التنسيقات بين

يم  من، مع تنظكشفت مصادر إستخباراتية عن تنسيق حزب اإلصالح، الفرع المحلي لتنظيم اإلخوان في الي

 . القاعدة اإلرهابي لتنفيذ عمليات إرهابية في العاصمة عدن في األيام المقبلة

شارت المصادر إلى لقاءات جمعت قيادات تنظيم اإلخوان وأمراء القاعدة التابع للتنظيم في أبين وشبوة  وأ

وقوات األمن والمواقع  للتنسيق من أجل توجيه اإلنتحاريين نحو مدينة عدن وإستهداف البعاثت األجنبية 

إلرهابية التي شهدتها عدن مؤخراً  اإلستراتيجية لزعزعة أمن وإستقرار المدينة اآلمنة،موضحاً أن العمليات ا

 . كانت نتاج هذه اللقاءات

وأضافت المصادر أن التنسيق شمل مشاركة التنظيم اإلرهابي في العمليات العسكرية التي تنفذها ميليشيا  

ى المناوئة لها كالنخبة وقبائل شبوة والقوات الجنوبية المتمركزة في شقرة بأبين اإلخوان ضد القو  . 

يليشيا اإلخوان اعادت تفعيل معسكرات القاعدة في أبين شبوة بعد تدميرها من قوات الحزام  أن م    واكدت

دريب العناصر  م لتجهيز اإلنتحاريين وإرسالهم إلى عدن وكذا ت2018األمني والنخبة الشبوانية خالل العام 

 . للمشاركة في العمليات العسكرية القادمة

بعناصر القاعدة إلقتحام معسكر العلم التابع للتحالف العربي بمديرية   وفي وقت سابق إستعانت ميليشيا اإلخوان

 . جرذان والذي كانت تتمركز في كتيبة من قوات النخبة الشبوانية

 

 

 
 
 
 
 
 
 

صة تصعيد الشرعية في أبين وشبوة رصا 
 جديدة لنسف إتفاق الرياض 

يمثل تصعيد الشرعية في أبين وشبوة وتحركاتها األخيرة خطرا هو األكبر على اتفاق الرياض الميت سريريا  

 .منذ إعالنه

فاقتحام مليشيا الشرعية معسكر العلم وقتل قوات النخبة الشبوانية واعتقال من تبقى من جنودها يعد اختراقا  

اض الذي وضح حدود سيطرة الطرفين انذاكهو األكبر التفاق الري . 

و يشكل تحشيد اإلصالح الى أبين خطرا اخر على اتفاق الرياض سيما وان اإلنتقالي يملك قوة كبيرة في هذه  

 .الجبهات عالوة لقوات العمالقة المحتجزة في شقرة والتي ستدخل خط المواجهة حال اندلعت المعارك

في حضرموت وعدن حيث يعد   رفين في جبهات أبين وتفجير الوضعويترقب اندالع المواجهات بين الط

جنوب على  الطرفين لهذه المعارك التي تصب في صالح السعودية بتكثيف تواجد قواتها في محافظات ال

سيطرتها الكلية في المهرة ومناطق واسعة في حضرموت ومعسكر البريقة الذي يعد بمثابة قاعدة عسكرية  

دنللقوات السعودية في ع . 

وتستخدم السعودية اإلنتقالي والشرعية لتوسيع نطاق سيطرتها في محافظات الجنوب عبر خلق مشاكل دامية  

 .بين الطرفين

 



 
               

 

 4صفحه 

ألف سعر الدبة.. أزمة   15
الغاز تنشئ اسواق سوداء  

 في #شبوة 

األربعاء،   سجلت أسعار الغاز المنزلي، في محافظة شبوة،

يؤدي لمزيد من    ألف لاير لألسطوانة الواحدة، ما 15

 .المعاناة الشعبية

وتتذرع وكاالت بيع الغاز المنزلي بانعدام اإلمدادات، بينما  

ترفض السلطة اإلخوانية في المحافظة، الرقابة على حركة 

  . تداول المحروقات

ية المواطنين في شبوة تحت وطأة اختفاء  ولجأ غالب 

ادر  أسطوانات الغاز إلى استعمال الحطب، فيما ال تلوح بو

 .إلنهاء األزمة المستمرة منذ سنة

وتتورط قيادات مليشيات الشرعية اإلخوانية، في احتكار  

وبيع المحروقات على اختالفها في السوق السوداء، وتأمين 

ة الحوثيين مسارات تهريبها إلىز مناطق سيطر  . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

في وقفة احتجاجية..مواطنون  
-نت-يرفعون شعار #عدن

 تخدعني 

، صباح يوم اليوم األربعاء، وقفة  المواطنين  نظم عدد من

احتجاجية، أمام مقر شركة عدن نت ، بمديرية المعال؛  

 .للمطالبة بتوفير الشرائح التي وعدت بها الشركة

ورفع المحتجون شعارات عبروا فيها عن رفضهم و  

احتجاجيهم لتالعب الشركة وعدم ايفاءها بالتصريحات التي  

مية بأن طريقة البيع ستكون عبر أطلقتها عبر صفحتها الرس

التسجيل المباشر في رابط البيع وهذه ما لم تلتزم فيه  

 . الشركة ولم تبع لهم شرائحههم حد زعمهم

انهم بصدد رفع دعوى    في الوقفةكما أكد المحتجون 

   قضائية ضد شركة عدن نت ، واشارو انهم جمعوا خالل

فع الدعوى اسم يعتزمون ر 480الحملة الشعبية اكثر من 

 القضائية، وكلفوا محامي للترفع أمام القضاء 

 

أبناء شبوة يطالبون باإلفراج عن جنود النخبة  
 الشبوانية المعتقلين في سجون اإلصالح

الجنود بشكل وحشي في سجونها    اتهم أهالي جنود النخبة الشبوانية مليشيا الشرعية في شبوة بنعذيب

 مطالبين باالفراج عنهم

لنخبة الشبوانية المعتلقين في سجون سلطة اإلخوان في شبوة ان العشرات من  أهالي جنود ا وقال عدد من 

ضباط وأفراد قوات النخبة الشبوانية الذين تم الزج بهم في سجون مليشيات اإلخوان يعانون شتى صنوف  

العتقال  عذيب وحشي مستمر، وإخفاء وحرمان من التواصل مع أهلهم، واستمرار االمعاناة والقهر، من ت

قوات النخبة والتعذيب دون أي تهمة أو مسوغ قانوني، غير أنهم ينتمون ل . 

وأكد األهالي أن ضباط وأفراد قوات النخبة الشبوانية، كانوا يعدون النموذج األمني الناجح في إرساء دعائم  

يات اإلخوان لمحافظة  حاربة اإلرهاب، أثناء توليهم تأمين المحافظة، ما قبل اجتياح مليشاألمن واالستقرار وم

االجتياح هدف لسلطة اإلخوان ومليشياتها التي تحتل    م، واضحوا ومنذ ذلك2019شبوة في أغسطس العام 

التي يقوم عليها  شبوة، ويدفعها لذلك تخوفها من عودة النخبة، لتأمين المحافظة وإنهاء األجندات المشبوهة 

 .مشروعهم التحالفي مع عصابات القتل واإلرهاب

أن االستهداف الممنهج لقوات النخبة من قبل سلطة جماعة اإلخوان في شبوة لم يقتصر على االختطاف   كريذ

واالعتقال، إذ حشدت جحافلها تجاه ما تبقى من قوات النخبة في معسكر العلم، واعلنت عن حقدها الدفين  

ذي يتحمل مسؤولية على المعسكر من مختلف االتجاهات وبصورة وحشية بأوامر المحافظ البالهجوم 

 االحتراب، ونزيف الصراعات والدماء 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

شبوة..إشتباكات بين العمالقة و مليشيا الشرعية  
 في عتق 

اندلعت   والعمالقة وطارق عفاش من جهة أخرى الى العلن حيثطفت الحرب الخفية بين الشرعية من جهة 

صفة في محافظة شبوه اشتباكات مسلحة بين الفصائل المسلحة التابعة لحكومة المنا . 

وقالت مصادر محلية أن االشتباكات اندلعت بين قوات تابعة للعمالقة الجنوبية المنضوية تحت القوات  

 .المشتركة وقوات األمن الخاصة في نقطتي الجلفوز والعكف شرقي مدينة عتق

القادمة من مأرب من  وبحسب المصادر فإن االشتباكات على خلفية منع قوات األمن الخاصة لقوات العمالقة 

لعبور باتجاه مدينة عدنا . 

 .ولفتت المصادر أن المدينة تشهد توتر بين الجانبين رغم الوساطات القبلية 

وأوضحت المصادر أن قوات األمن الخاصة التي يقودها عبدربه لعكب التابع لإلصالح تسعى إلى منع التئام  

لمجلس االنتقاليقوات العمالقة التي يشرف عليها طارق صالح بقوات ا . 

نت موجة انشقاقات عسكرية وأمنية برزت في أوساط قيادات وضباط محور عتق التابع لقوات هادي برزت  وكا

منذ الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي على خلفية سيطرة جماعة اإلصالح على مراكز القرار السياسي  

 .والعسكري وانضمت إلى اإلنتقالي 
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نقة  حضرموت..أزمة وقود خا 
األلف للتر   وسعر جديد ينجاوز
 الواحد

مع تجاهل الحكومة وفساد السلطة تشهد مديرية غيل  

باوزير أزمة خانقة للمشتقات النفطية تزامنا مع اغالق  

 .المحطات وسعر جديد للمشتقات

وتشهد غيل باوزير منذ عصر اليوم طوابير على البترول  

لاير  5010مع ارتفاع أسعار المشتقات النفطية “اللتر 

نفط بالمديرية ليومين  اغالق محطة شركة ال يمني”و

 .متتالية

ويأتي ذلك ضمن الفوضى والفساد الذي تمارسه الحكومة  

 .على المواطنين

 

 

 

فشل جديد في جبهات تعز  
الغربية..استالم أموال دون تحقيق 

 تقدمات 

الذي تتعرض قوات الشرعية   على وقع الفشل واإلنكسار

ي جبهات القات تنكسر هذه القوات يوميا ومليشيا اإلصالح ف 

ز رغم الدعم السخي لهذه الجبهات التي يحاول في تع

 .التحالف من تحركها ايقاف تقدم الحوثيين في مأرب

وتشن قوات الشرعية وطارق صالح واإلصالح هجمات  

الضباب والوازعية متتالية على الجبهات الغربية لتعز بينها  

ن تتقدمايام دون ا  10وتبيشعة منذ   . 

وقال مصدر عسكري ان كل هذه التحشيدات والدعم  

 .اللوجستي والمالي السخي لهذه الجبهات لم تثمر بشيئ

ويرى البعض ان سبب ذلك الخالفات الكبيرة بين طارق  

 . عفاش وقوات الشرعية

 

 
 

أبين..مؤشرات لعودة معارك الشيخ 
يزات تصل الجبهة سالم وتعز  

ط نوبي بقوات كبيرة الى خطودفع المجلس االنتقالي الج

 .التماس في الشيخ سالم بمحافظة ابين

من جهتها استقدمت قوات الشرعية تعزيزات من شبوة  

 .ومارب الى خطوط التماس في قرن الكالسي

وتوقع مراقبون ان تندلع الحرب مرة اخرى في ابين بعد  

 .فشل تطبيق اتفاق الرياض

بن بريك يكشف خطة لإلنتقالي وطارق 
لتطهير شبوة وأبين وحضرموت من   عفاش

اإلخوان مليشيا   

اللواء احمد سعيد بن بريك عن خطة عسكرية مشتركة   كشف رئيس الجمعية العمومية في المجلس اإلنتقالي

 .بين اإلنتقالي الجنوبي وطارق عفاش السقاط شبوة وأبين من قبضة مليشيا اإلخوان

الحرب واكب معه اتخاذ استراتيجية أخرى في ادارةبن بريك بأن سقوط مارب بيد الحوثيين سيت و قال . 

وأضاف اللواء بن بريك في مقابلة على قناة “الغد المشرق” : أننا غدا سنجتث االرهاب من ابين وبعده في  

عية مارب  ر معاقل الشر شبوة وبعدها في حضرموت الوادي ، وهذا امر متوقع تحدثنا فيه مرارا بان سقوط آخ

 .سيغير الخريطة

طارق عفاش لن يستطيع الذهاب الى مارب في ظل سلطة االخوان المنضوية تحت عباءة   بن بريك ”بع وتا

التحالف وبنفس الوقت لن ينتظر حتى يأتيه الحوثي الى الساحل ، فكان من الضروري سقوط االخوان وانتهاء  

 . موسم جبهة الدجاج وفتح الطريق امام طارق عفاش

تقالي يحفظ الود للتحالف وملتزم باالتفاقيات وهذا ما جعله يتوقف  ن المجلس االن واشار اللواء بن بريك الى ا 

في الشيخ سالم ولكنه ايضا لن ينتظر الحوثي حتى يطل على الشيخ عثمان وهذا ايضا متعلق بجيش االخوان  

ت  المرابط في شقرة والعرقوب الذي يستمد قوته وتعزيزاته من مركز الشر في مأرب ايضا المنضوي تح

لف ، واذا سقط اصل الشر تسقط التفاصيل األخرىعباءة التحا  . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

الضالع..وقفة احتجاجية لموظفي الكهرباء 
 تنديدا بتسليم الرواتب 

على تعسفات الشرعية وحكومتها حيث نظم عمال وموظفو كهرباء الضالع صباح اليوم    تزداد اإلحتجاجات

اشهر توفير كهرباء   7لمطالبة بصرف مرتباتهم المتوقفة منذ وقفة احتجاجية ل  2021نوفمبر  3االربعاء 

ميجا فقط 3المحافظة التي ال يكاد يقدم لها سوى  . 

باء طالبت الحكومة ورئيس الوزراء معين عبدالملك ووزير  الوقفة االحتجاجية لعمال وموظفي منطقة الكهر

لذين يعدون االكثر معاناة من بين كل  الكهرباء انور كلشات بالنظر في موضوع كهرباء الضالع وموظفيها ا

 .  مناطق كهرباء المحافظات المحررة

ر صرف مرتباتها لعدة  ويعاني موظفي وعمال منطقة كهرباء الضالع من عدد كبير من االشكاليات ابرزها تعث

 . اشهر وعدم توفير كهرباء للمحافظة بشكل منتظم الذي بدوره يؤدي الى تعرقل عملية سداد الفواتير

  5وبحسب مصدر في كهرباء الضالع فإن حصة مديرية الحبيلين ومحافظة الضالع طيلة الفترة الماضية بلغت 

 . ميجا فقط وهي نسبة قليلة والتقدم بشكل دائم
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إن التوترات المتجددة بين اإلصالح والمجلس االنتقالي الجنوبي 

تذهب إلى أبعد من السيطرة على األراضي في جنوب اليمن أو  

نفطيةلموارد الا  

ويخوض اإلصالح، الذي يمثل ركيزة لحكومة هادي، رهانات  

عالية المخاطر، حيث يستهدف الحزب الهيمنة على المشهد  

السياسي في اليمن، وتشكيل رؤية سالم بها سواء كدولة موحدة 

 .أو يمن منقسمة

وبالنسبة للمجلس االنتقالي الجنوبي وحلفائه، يمثل اإلصالح  

أرجاء المناطق الجنوبية، حيث أن وجوده  ا في تهديدا وجودي 

 .كمنافس يشكل المردود النهائي للحرب ضد الحوثيين

ويرى الجنوبيون أن ضعف الحكومة وهزائمها العسكرية تصب  

 .في مصلحة حزب اإلصالح ومصالحه في المحافظات الجنوبية

ويتطلع مسؤولو اإلصالح داخل اليمن وخارجه إلى تعزيز موقع 

،  2011وقعا على المبادرة الخليجية عام فته مالحزب بص

بمساعدة موالين له مثل نائب الرئيس اليمني علي محسن األحمر 

ومسؤولين آخرين لتوطيد شرعيتهم كخلفاء طبيعيين للسلطة 

 .حتى لو اقتصر ذلك على نصف الجمهورية اليمنية المعترف بها

ي  ولقد عمل حزب اإلصالح جاهدا على حماية مجال نفوذه ف 

ة خالل السنوات الست الماضية من الحربشبو . 

واستغل مسؤولو حزب اإلصالح، بدعم من محافظ شبوة، 

المحسوبية واستغالل الحوافز المالية أو الوظائف، وتوزيع  

 .المساعدات اإلنسانية المقدمة من الحليفين قطر وتركيا

وفيما يتعلق بالقوات المسلحة، وسع اإلصالح نفوذه مستغال  

بيرة في صفوف قوات القبائل والقوات الحكومية في ر الكالخسائ

 .المعارك ضد الحوثيين

ففي مأرب، على سبيل المثال، أتاح سقوط ضباط الجيش  

الحكوميين، فرصة لحزب اإلصالح لسد هذا الفراغ بمناصب 

رفيعة من خالل موالين له، مما تسبب في عاقبة غير مقصودة  

سياسية االجتماعية مع  ة والتتمثل في إضعاف العالقات العسكري

 .قبائل مأرب

واستغل الحوثيون هذا الضعف من خالل زرع عناصر قبلية 

محرومة وتوقيع اتفاقيات عدم اعتداء تسمح للقوات الحوثية 

 .بالمرور في جبهات المعركة

وفي شبوة، يُنظر إلى المحافظ ابن عديو، ونائب المحافظ محسن 

بود باعتبارهم  حسن عالحاج، وزعيم حزب اإلصالح أحمد م

مصادر دعم حيوية لمسؤولين عسكريين وأمنيين، الذين يعملون 

 .على توسيع دائرة نفوذ حزب اإلصالح

 .اإلصالح على نحو ال يصدق

األخيرة، كشفت وثائق مسربة من مكاتب عسكرية  وفي اآلونة 

محلية تعيينات مدرسين وأساتذة جامعات موالين لإلصالح في 

حدات الجيشمناصب رئيسة في و . 

ومن بين الضباط العسكريين الذين أفيد بأنهم تقلدوا رتبا عالية 

(،  163بصفتهم موالين لإلصالح: صالح لقصم )قائد اللواء 

قائد اللواء الثاني مشاة جبلي( ومحمد ومهدي مشفر القميشي )

(، وقد كان هؤالء معلمين في 21سنيد )أركان حرب اللواء 

 .شبوة سابقا

 :مالذ وموارد

بالنسبة للمجلس االنتقالي الجنوبي، فإن السقوط الوشيك لمدينة 

 مأرب بيد قوات الحوثيين هو سبب رئيس لتدهور األمن في

 .مناطق مثل شبوة

ويمثل سقوط مدينة مأرب خسارة كبيرة لحزب اإلصالح كونها 

كانت المالذ الرئيس للحزب منذ طرده الحوثيون من صنعاء في  

2014سبتمبر  . 

منذ تعيين علي محسن نائبا للرئيس في   مية مأربوظهرت أه

، حيث جعل المدينة مركز ثقل بالنسبة له وقاعدة 2016أبريل 

شمال اليمنللحكومة في  . 

 2016وشهدت المدينة الصحراوية نموا سريعا في أوائل عام 

 .باعتبارها مالذا للمشردين داخليا الذين فروا من قبضة الحوثيين

اء اليمن التابع  مل خبيرا في فريق خبرفيرناندو كارفاخال: ع

2019إلى مارس  2017لمجلس األمن من أبريل  . 

في إجراء العمل الميداني    عاما من الخبرة 20لديه ما يقرب من 

 في اليمن ومتخصص في السياسة اليمنية والعالقات القبلية

تقرير أمريكي يستعرض مخاطر إنتشار مليشيا االخوان  

تقرار الجنوبفي شبوة وتهديدها الس  

سلط مركز تحليالت دول الخليج في واشنطن، الضوء على المكاسب الميدانية األخيرة لمليشيا الحوثي، في  

محافظات البيضاء، شبوة ومأرب، ودور القوات التابعة لحزب اإلصالح، في تمكين الحوثي من السيطرة على مناطق  

 .بيحان عبر انسحابها باتجاه مدينة عتق

الذي عمل خبيرا في فريق خبراء اليمن التابع لمجلس األمن من   –ه فيرناندو كارفاخال أعد، في تحليل وقال المعهد

إن االستقرار في المحافظات الجنوبية بات مهددا اآلن نتيجة إعادة انتشار القوات   –م 2019إلى مارس  2017أبريل 

باء المتواترة عن سقوط مدينة اصة في ظل األنالحكومية في شبوة في محاولة لتوطين مركز جديد لقوات اإلصالح خ

 .مأرب الوشيك في قبضة الحوثيين

وأضاف كارفاخال إن: “حزب اإلصالح عمل جاهدا على حماية مجال نفوذه في شبوة خالل السنوات الست الماضية من  

 .الحرب

ف، وتوزيع  الية أو الوظائواستغل مسؤولو حزب اإلصالح، بدعم من محافظ شبوة، المحسوبية واستغالل الحوافز الم

 .”المساعدات اإلنسانية المقدمة من الحليفين قطر وتركيا

وأشار التحليل إلى أن اإلصالح وسع نفوذه مستغال الخسائر الكبيرة في صفوف قوات القبائل والقوات الحكومية في 

يينالمعارك ضد الحوثيين، فيما تتحمل أبين وعدن ولحج العبء األكبر من تهديدات الحوث . 

مركز القوات الموالية لإلصالح حول عتق قد يؤدي إلى توظيف هؤالء الجنود لمواجهة االحتجاجات ورأى أن ت

السياسية ضد اإلصالح ومحافظ شبوة )غير المرغوب( المؤيد لإلصالح محمد صالح بن عديو من قبل المدنيين في  

 .جميع أنحاء المحافظة

عن مواقعها في البيضاء وبيحان وإعادة انتشارها في وسط  كومية بتخليها وقال إن “الجنوبيين يتهمون القوات الح

 .”شبوة

 فيما يتساءل آخرون 

ببساطة عن سبب “خسارة القوات الحكومية الكثير من األرض في مواجهة الحوثيين رغم الدعم السخي من التحالف 

 .”العربي

واشنطن نص التحليل بعد ترجمته حرفيا عن مركز تحليالت دول الخليج في : 

( ريح الفوضى الناشئة: بشبوةتش ) 

بينما يتصدر القتال في محافظة مأرب عناوين الصحف الدولية، يتصاعد الصراع بين العناصر المتحالفة مع المجلس 

االنتقالي الجنوبي وحزب اإلصالح في شبوة، حيث أدت مكاسب الحوثيين غربي محافظة البيضاء ومناطق قريبة من 

دنيين وأجبرت القوات الحكومية على االنسحاب نحو عتق عاصمة شبوةزوح آالف الم مدينة مأرب إلى ن . 

وأثار هذا الوضع تحذيرات جديدة من قبل مبعوث األمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرغ، في أحدث إحاطة له 

اإلنسانية الوشيكة بسبب   لمجلس األمن الدولي بشأن الحاجة الملحة إلى عودة األطراف إلى محادثات السالم، واألزمة

 .النزاع المسلح جنوبي مأرب

وبات االستقرار في المحافظات الجنوبية مهددا اآلن نتيجة إعادة انتشار القوات الحكومية في شبوة في محاولة لتوطين 

 .مركز جديد لقوات اإلصالح خاصة في ظل األنباء المتواترة عن سقوط مدينة مأرب الوشيك في قبضة الحوثيين

ناك أربعة عوامل رئيسة تسببت في عدم االستقرار في جميع أنحاء المناطق الجنوبية: المناطق التي استولى عليها  وه

الحوثيون في مدينتي البيضاء ومأرب المجاورتين، والتهديدات الحوثية الناشئة في أبين وعدن، وحشد قوات اإلصالح  

2019ياض المبرم عام لرالموالية للحكومة حول مدينة عتق، وانهيار اتفاق ا . 

وفيما تتحمل أبين وعدن ولحج العبء األكبر من تهديدات الحوثيين عقب انسحاب القوات الحكومية من البيضاء 

المجاورة هذا الصيف، أضحت محافظة شبوة اآلن في قلب جبهة جديدة في الصراع بين القوات الموالية لإلصالح 

لجنوبيا والقوات المتحالفة مع المجلس االنتقالي . 

 .ويرى الجنوبيون انسحاب قوات حزب اإلصالح الموالية للحكومة، تهديدا مباشرا لمصالحهم وانتهاكا التفاق الرياض

وقد يؤدي تمركز القوات الحكومية حول عتق إلى توظيف هؤالء الجنود لمواجهة االحتجاجات السياسية ضد اإلصالح  

مد صالح بن عديو من قبل المدنيين في جميع أنحاء المحافظةمحومحافظ شبوة )غير المرغوب( المؤيد لإلصالح  . 

 .كما يتهم الجنوبيون القوات الحكومية بتخليها عن مواقعها في البيضاء وبيحان وإعادة انتشارها في وسط شبوة

م  فيما يتساءل آخرون ببساطة عن سبب خسارة القوات الحكومية الكثير من األرض في مواجهة الحوثيين رغم الدع

 .السخي من التحالف العربي

وبينما يتفاقم الصراع في شبوة بسبب التهديدات التي يشكلها الحوثيون، فهناك عديد دوافع أخرى متجذرة في قلب 

 .الخصومات المحلية

فبعد ست سنوات على تحرير المحافظات الجنوبية من قوات الحوثيين، وما يقرب من عامين على توقيع اتفاق الرياض  

هادي والمجلس االنتقالي الجنوبي، ازداد التوتر بين جهات قبلية وقادة عسكريين وشخصيات سياسية في  مةبين حكو

 .حزب اإلصالح والمجلس االنتقالي

 .ويعزى الجزء األكبر من اللوم على الفشل االقتصادي والعسكري في جميع أنحاء المناطق الجنوبية على حزب اإلصالح

دد القادة العسكريين الذين يقودون القوات الحكومية على امتداد الجبهات في البيضاء  ع ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى

 .ومأرب، فضال عن المسؤولين في اللجنة االقتصادية وصناعة النفط حول الرئيس هادي

لى  ع عالوة على ذلك، فإن سبب تفاقم الصراع بين المجلس االنتقالي الجنوبي واإلصالح هو األنباء المتواترة بأنه

 الرغم من أن معظم قيادة حزب اإلصالح تستضيفها الرياض، بيد أن الجناح المؤثر للغاية في الحزب التابع لجماعة 

اإلخوان المسلمين ما يزال يحتفظ بعالقات وثيقة مع قطر، للحصول على تمويل العمليات اإلنسانية، ورعاية قيادات 

بلحافر القبائل، وتعطيل تدفق الغاز الطبيعي المسال عب . 

 .وغالبا ما يتردد اسم قطر كوسيط بين فصيل من اإلصالح )يتواجد أغلبيته في تعز(، وبين المتمردين الحوثيين

 :قبضة اإلصالح على الشرعية
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أنباء عن بدء القوات اإلمارتية  
 باإلنسحاب من منشأة بلحاف 

كشفت مصادر مطلعة ان القوات اإلماراتية في منشأة  

بوة بدأت باإلنسحاب نحو عدن تمهيدا  بلحاف الغازية بش 

 .لنقلها إلى اإلمارات

وحسب المصادر فان القوات اإلماراتية بدأت باإلنسحاب  

منذ صباح اليوم الثالثاء بعد التقدمات األخيرة لمليشيا  

 .اإلصالح في معسكر العلم

ط اصرار من الشرعية بطرد القوات  يأتي ذلك وس

الكاملة عليها اإلماراتية من شبوة وفرض السيطرة . 

 

 
 
 
 
 

انسحاب القوات السعودية دليل  
 على عدم الثقة بمليشيا اإلخوان 

الصحفي والمحلل السياسي الجنوبي ياسر اليافعي أن   اكد

انسحاب قوات التحالف من شبوة رسالة واضحة لمليشيا  

 .االخوان بأنهم ليسوا أهل للثقة

فقدوا  جميعهم  وقال اليافعي في تغريدة له على تويتر :

 .الثقة بمليشيا االخوان التي تسيطر على الشرعية

  االمارات من العلم..السعودية وأوضح انه بعد انسحاب 

سحبت قواتها من مطار عتق وهذه رسالة واضحة لهذه  

المليشيا انتم لستم اهل للثقة والمعركة لن تنتهي هنا بل  

من ارض الجنوب    هي البداية الجتثاث االخوان . 

 

 
 
 

مؤتمري يعلن عودته الى  قيادي 
 صنعاء 

بعد أن ذاق الخناق عليه وتعامل الشرعية والتحالف   

بطرق سيئة معهم اعلن قيادي مؤتمري بارز العودة إلى  

 .العاصمة صنعاء

وقال القيادي ياسر اليماني انه ينوي العودة إلى صنعاء  

ويترك أوروبا التي    ويعيش فيها في أمان حكومتها

اتيعيش فيها منذ سنو  . 

ي سياسي رفيع المستوى وهذا اول اعالن من قبل قياد 

 العودة إلى صنعاء

عضو بفريق الخبراء األمميين يحذر من تفجر  
 الصراع بشبوة بعد تكدس المنسحبين من مأرب

تلوح في األفق القريب جداً، أزمة صراع واقتتال عنيف في محافظة شبوة الغنية بالنفط والغاز مع وجود مؤشرات قوية 

دل على ذلك أبرزها استعدادات اإلمارات سحب بقية قواتها المتواجدة في منشأة بلحاف الغازية، وذلك بعد انسحابها  ت

السعودية التي كانت متمركزة في مطار عتق عاصمة المحافظة  من معسكر العلم وما تلى ذلك من انسحاب للقوات 

 .وسحب كامل عتادها العسكري من هناك

، والذي استمر  و بفريق الخبراء في اليمن التابع لمجلس األمن الدولي، فرناندو كارفاخالفي هذا الصدد كشف عض

بصفته خبيراً في الجماعات المسلحة في اليمن، كشف أن   2019حتى ماريس  2017عضواً في الفريق من أبريل  

تي البيضاء ومأرب أدى إلى انسحاب القوات العسكرية واألمنية التابعة لحكومة الشرعية من جبهات القتال في محافظ

ية المنسحبة تتكدس اآلن في قواعد حول عاصمة محافظة شبوة  تفاقم الصراع في شبوة، مؤكداً أن “قوات الشرع 

 .عتق”، حسب ما ورد في تقرير نشرته وسائل إعالم بريطانية وترجمه حصرياً المشهد الجنوبي األول

لوشيك بيد الحوثيين، يقول الخبير األممي إن اإلصالح بدأ في إعادة  بعد هزائمهم المتوالية في مأرب وسقوط المدينة ا 

الموالين له من المدنيين والعسكريين في محافظة شبوة بعد هروبهم من مأرب  تموضع . 

ويقول فرناندو إن هذه القوات المتكدسة في شبوة يتم تعبئتها ضد المعارضين لحكم اإلصالح في شبوة والمعارضين  

المحسوبة على    على الحزب، محمد بن عديو، بسبب التعامل العنيف الذي قابلته سلطات شبوة للمحافظ المحسوب

اإلصالح ضد المتظاهرين وشن عشرات الحمالت من االعتقاالت بصفوف المطالبين بخروج سلطة اإلصالح من  

 .المحافظة المتهمة بأنها تسببت بنهب ثروات المحافظة وإفقار أبناء شبوة 

بالموارد الطبيعية   ألممي أن تجمع قوات اإلصالح في شبوة يمثل مرحلة جديدة من الصراع للتمسكويؤكد الخبير ا

والبنية التحتية، في إشارة إلى أن اإلصالح سيعمل على منع خسارته لشبوة نظراً لما تدر عليه من ماليين الدوالرات  

 ً  .شهريا

دية واألمنية في شبوة فإن تهديد المجلس االنتقالي  ويضيف الخبير إنه ونتيجة الستمرار تدهور األوضاع االقتصا

الحكومة التي تم تشكيلها عقب اتفاق الرياض يهدد هذا االنسحاب بانهيار االتفاق كما قد يؤدي  الجنوبي باالنسحاب من

 .أيضاً إلى تفجر مواجهات مباشرة بين قوات الجنوبية والقوات الموالية للرئيس هادي واإلصالح

يق أي تحسن اقتصادي  األممي إن سلطة الشرعية بما فيها سلطة شبوة بقيادة بن عديو فشلت في تحقويؤكد الخبير 

بعد تشكيل حكومة المناصفة بينها وبين المجلس الجنوبي، مؤكداً بأنه كانت التوقعات تشير إلى أن الجنوب سيشهد  

ال المناطق الريفية في جميع أنحاء محافظة حتى اآلن ال تز  2020تحسناً في الوضع االقتصادي، لكن ومنذ مطلع العام 

وانهيار قيمة اللاير اليمني، مثل بقية مناطق الجنوب، ومع تصدير النفط عبر ميناء قنا شبوة تعاني من التضخم النقدي 

 .زادت مخاوف أبناء شبوة من توسع حجم الفساد واستغالل اإلصالح للسلطة والثروة في المحافظة

بفريق الخبراء األمميين أن محافظ شبوة بن عديو منح شركةكما كشف العضو السابق    (QZY)  العامة عقداً  للتجارة

حصرياً لتطوير ميناء تجاري وإنشاء صهريج عائم، مضيفاً إن الهدف من ذلك كان استقطاع أكبر حصة من عائدات  

توسع مبيعات النفط عبر شبوة لم  بيع النفط الخام المصدر عبر شبوة تحت اسم القيام بإنشاء مشاريع تنموية، غير أن  

ة بن عديو ضرائب إضافية على المشتقات النفطية ما أدى لتفاقم األزمة  ينعكس ايجاباً على المحافظة بل فرضت سلط

بين المواطنين وتصاعد الغضب الشعبي من المحافظ ومن حزب اإلصالح إضافة لظهور أصوات معارضة من داخل  

 .سلطة بن عديو

زال عند متوسط شهري يبلغ  ن المحلليين الدوليين المتخصصين بالنفط أفادوا بأن اإلنتاج في شبوة ال ي وأكد فرناندو أ 

، مضيفاً إن “هذا النفط وبحسب ما يقال يأتي من حقول شبوة ويباع  2021ألف برميل يومياً منذ فبراير  88حوالي 

 .”لتجار من آسيا
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الحراك الثوري يهاجم حكومة  
ادة البالد إلى  معين ويتهمها بق

 االفقار والفساد 

هاجم قيادي رفيع بالحراك الجنوبي الحكومة اليمنية التي  

يرأسها الدكتور معين عبدالملك في ظل وضع اقتصادى  

 . متدهور وهبوط غير مسبوق في العملة الوطنية

وقال الدكتور محمد عبدالهادي رئيس الدائرة السياسية  

ومة المحاصصة  حكبالمجلس األعلى للحراك الثوري أن 

برئاسة الدكتور معين عبدالملك فشلت فشال كبيرا منذ  

إعالنها وقادت البالد إلى مزيد من الفقر واألفقار والفساد  

محمال األحزاب والمكونات المشاركة في الحكومة كامل  

أحوال الناس من ضنك الحياة   المسؤولية عن ما آلت إليه 

 . وغالء المعيشة

ئطه بالفيس بوك أن حكومة  حاواضاف في منشور على 

معين ابتعدت عن مسؤولياتها االقتصادية والعسكرية  

واألمنية وسوقت خطابات ووعودا واهية لم ينفذ منها شيئآ 

بل قضت على ماكان قائما من استقرار اقتصادي وامني  

 . خالل السنوات الماضية

ومضى يقول إن اعادة النظر في هذه الحكومة وتشكيل  

عال ال قوال وخبرات وطنية في هذه المرحلة ف حكومة كفاءات

 . بات أمرا مهما النقاذ مايمكن انقاده

وختم منشوره متسائال : فهل تستوعب االطراف المعنية  

والوضع الضبابي القائم ؟  تحديات المرحلة القادمة  ! 

 
 
 
 
 
 

الشرعية تمنع قوات العمالقة من 
 دخول شبوة 

ومؤيديه من جهة   مع استمرار الصراع بين اإلنتقالي 

والشرعية واإلصالح من جهة أخرى كشفت مصادر  

عسكرية عن منع اإلصالح قوات العمالقة من الوصول الى  

 .شبوة

وقالت المصادر ان قوات كبيرة من العمالقة التي قدمت من  

الساحل الغربي تتواجد حاليا في شقرة بعد منع الشرعية لها 

 .من دخول شبوة

العمالقة تهدف للسيطرة على   وحسب المصادر فان قوات

شبوة وطرد مليشيا الشرعية منها اال ان األخيرة أوقفت  

 تقدمها واجبرتها على البقاء في شقرة 

الوية  القوات المشتركة في أبين تحذر 
 العمالقة الواصلة شقرة 

 اصدرت القوات المشتركة محور ابين بيان حول قدوم الوية االنتقالي تجاه الشيخ سالم   

القوات المشتركة محور ابين قدوم عدة الوية إلى ملعب ابين خطوة خطيرة جدا وتهدد اتفاق    واعتبرت

 الرياض برمته ويبعث على زعزعة امن واستقرار محافظة ابين 

واكدت القوات المشتركة محور ابين انها تراقب عن كثب كل التحركات العسكرية في محافظة ابين وخصوصا  

ارج المحافظةتلك االلوية التي تاتي من خ  

سكرية السعودية والتي  وحذرت القوات المشتركة محور ابين من الخروج على اتفاق الرياض واللجان الع

 فصلت القوات حينها في الشيخ سالم وغيرها 

 :وتلقت صحيفة )عدن الغد( نسخة من البيان الذي جاء فيه 

وثي في السلسلة الجبلية من السيلة  ان القوات المشتركة محور ابين وهي تعد قواتها لمجابهة العدو الح

شيخ سالم وكالسي بقدوم عدة الوية إلى ملعب ابين  البيضاء حتى جيشان فوجئت القوات المرابطة في تخوم ال 

في خطوة نعتبرها خطيرة جدا تهدد اتفاق الرياض برمته ويبعث على زعزعة امن واستقرار محافظة ابين في  

في مجلس االمن الدولي لتنفيذ بنود االتفاق كاملة وخاصة تنفيذ الشق   ظل اجماع وتأييد دول دائمة العضوية

عادة عمل مهام الحكومة بشكل طبيعي وفي العاصمة المؤقتة عدنالعسكري واالمني وا   .. 

ان القوات المشتركة محور ابين تراقب عن كثب كل التحركات العسكرية في محافظة ابين وخصوصا تلك  

رج المحافظة وتثير القلق والقوات المشتركة تقوم بمهامها القتالية في مواقع الشرف  االلوية التي تاتي من خا

لة للتصدي للعدوان الحوثي على محافظة ابين وتناى بنفسها من إعادة التوتر مع قوات االنتقالي  والبطو

وتحمل المسؤولية كل من يسعى لطعن القوات المشتركة محور ابين من الخلف وهي تذود عن حياض  

حل ومناطق  ومناطق محافظة ابين قاطبة في مختلف جبهات السلسلة الجبلية من السيلة البيضاء وثرة وامحل

من الخروج على اتفاق الرياض واللجان العسكرية السعودية والتي   جيشان حتى ثغور المحفد العاتية وتحذر 

 فصلت القوات حينها في الشيخ سالم وغيرها 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

منزلي في مدينة حورة حضرموت..أزمة غاز  

بحضرموت ومعظم مديريات الوادي أزمة خانقة في مادة الغاز  تشهد مدينة حارة في مديرية وادي العين  

 .المنزلي

وعبر المواطنين عن استيائهم بسبب عدم توفر مادة الغاز وبقية المشتقات النفطية األخرى، وطالبوا جهات  

ء مدينة حورة مخصصها االسبوعي من الغازاالختصاص والمسؤولين عن مصنع الغاز باعطا . 

في   م في تمام الساعة *الواحدة ظهراً* 2021نوفمبر   1ظهر هذا اليوم االثنين الموافق الصورة ملتقطة 

مدينة “حورة ” وتجسد معاناة المواطنين في الحصول على مادة الغاز ، والوقوف في طابور تحت حرارة  

صول على دبة غازالشمس واالنتظار ساعات طويلة للح . 
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بن عديو يوجه مليشياته بمالحقة  
عناصر النخبة الشبوانية في  

ن مديرية جردا   

قال مصدر عسكري في شبوة، إن المحافظ اإلخواني محمد  

صالح بن عديو وجه، بشن حملة عسكرية على قرية الطلح 

 .بمديرية جردان

وأكد المصدر أن مليشيات اإلخوان، تحشد لمهاجمة  

النخبة ورجال  ة، وذلك لمالحقة جنود من أفراد المنطق

 .القبائل الذين كانوا يعملوا في تأمين معسكر العلم

ويوم السبت، اقتحمت مليشيا اإلخوان، معسكر العلم، في  

 .جردان، بعد حصار وقصف استمر عدة أيام

وكان المحافظ ابن عديو قد وجه القوات التابعة لجماعته،  

قوات نخبة شبوة في مديرية  بإخالء التوجه لمهاجمة 

ومالحقة الهاربين من العلم جردان   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أزمة الغاز تستمر في  
 مودية 

غاز الطبخ المنزلي في مديرية مودية بأبين    أزمة  تستمر

حيث يصطف األهالي بمديرية مودية في طوابير للحصول  

على اسطوانة واحدة كل اسبوعين من الوكيل المعتمد من  

 شركة الغاز 

االهالي ظلت تنتظر قدوم  وأضاف احد االهالي : أن طوابير 

 7الغاز من الساعة الثامنة مساء يوم السبت وحتى الساعة  

وسيارة الوكالء تحمل عدد قليل جداً   صباح اليوم االحد ، 

من األسطوانات ، حيث تم توزيعها على عدد من الحاضرين  

بالمئة من المنتظرين ،  5ال يتجاوزون   

ى أنه تم طرد البقية بحجة أن كمية الغاز  مشيرا إل

 .المخصصة قد نفدت

السلطات العامة بمراقبة بايعين   ويطالب االهالي بمودية 

 الغاز والموزعين الوكالء 

 

االنتقالي: حرب المفخخات آخر أسلحة 
 إسقاط عدن والجنوب 

ي الكثيري، تواصل قوى  عضو هيئة رئاسة المجلس عل  –قال المتحدث الرسمي للمجلس االنتقالي الجنوبي 

الشر واإلرهاب تنفيذ عمليات التفجير اإلرهابية الستهداف أمن واستقرار العاصمة عدن وترويع سكانها، إذ  

مطار عدن الدولي. حيث تم تفجير  نفذت أحدث عملياتها اإلرهابية مساء اليوم بالقرب من البوابة الخارجية ل

المسالمين بينهم أطفال وإصابة عدداً آخر من المدنيينسيارة مفخخة أودت بحياة عدد من المواطنين   . 

وأضاف الكثيري: تؤكد هذه األعمال اإلرهابية المدانة ومن يقف خلفها، أن حرب المفخخات باتت السالح  

إلسقاط عدن والجنوب عموماً، بعد أن فشلت غزواتهم العسكرية  األخير للقوى الظالمية في مضمار محاوالتها 

في تحقيق تلك األهداف الشيطانية، فضالً عن مستهدفات أخرى من ضمنها إفشال عمل  وحروب الخدمات 

حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال وتصوير العاصمة عدن بالفاقدة لألمن واالستقرار، باإلضافة إلى إحباط  

مال تنفيذ إتفاق الرياضأي مسعى الستك . 

وبي بأشد العبارات هذه األعمال اإلرهابية، فإنه يؤكد في ذات  وأختتم بالقول: وإذ يدين المجلس االنتقالي الجن

الوقت بأن قوى اإلرهاب والتطرف ستنال جزاءها الرادع وسيتم اجتثاثها وتطهير أرض الجنوب من اإلرهاب  

كافة قواتنا العسكرية واألمنية الجنوبية إلى مزيد من اليقظة  والتطرف بكافة أشكاله ومصادره، وندعو

ومضاعفة الجهود لقطع دابر تلك الخاليا اإلرهابية المدعومة حوثياً وإخوانياً ومواصلة حرب   واالستنفار

 .تطهير الجنوب من بغيها وإجرامها

  

 
 
 
 
 
 
 

االنتقالي: وقف شركات الصرافة غير مجديٍ 
عدن ونطالب بتوريد عائدات المحافظات إلى   

كومة المناصفة بقيادة معين عبدالملك إلزام المحافظات  طالب المجلس االنتقالي الجنوبي التابع لإلمارات من ح

 .الجنوبية بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي في عدن

برئاسة عيدروس الزبيدي بإصالح السياسات المالية والنقدية  وطالب االنتقالي في اجتماع لرئاسة المجلس  

 .للبنك ذاته، وإيقاف عمليات تهريب العملة الصعبة

قالي اعتراضه على إجراءات البنك المركزي التي تمت بتوجيهات من رئيس حكومة هادي، والتي  وأبدى االنت

ها بأنها لن تحد من تدهور سعر صرف تمثلت في بإيقاف عدد من شركات الصرافة، والتي قال االنتقالي عن

 .العملة

لملك وجه مركزي عدن  وكانت وسائل إعالم جنوبية نقالً عن مصادر خاصة مطلعة، قد كشفت أن معين عبدا 

في آخر اجتماع له مع قيادة البنك في عدن بإغالق بعض شركات الصرافة، مشيرة إن معين أصر على هذا  

المركزي بعدن على هذه الخطوة والتي قالوا بأنها لن تؤثر ولن تقدم   اإلجراء رغم اعتراض مسؤولين بالبنك

بدالملك أصر على هذا اإلجراء مبرراً ذلك بأنه  أي حلول او معالجات لوقف تدهور الصرف غير أن معين ع

إجراء لتهدئة الشارع الغاضب جراء انهيار الوضع االقتصادي وارتفاع األسعار واستمرار الفشل الحكومي  

يتعلق بالسياسات النقدية والمصرفية العشوائيةفيما  . 

 

 



 
               

 

 10صفحه 

الحياة )وشبح الموت( في مدينة عدن  
 !صنوان اليفترقان..؟ 

فاجعة خور مكسر يوم أمس السبت الموافق بشاعة وهول و

م بجانب المطار في عدن جعلت األهالي 2021/أكتوبر/30

والناس وساكنيها يفقدون القدرة على البوح والنطق والبكاء  

 .. بحرقة من دماء القلب

تصوروا مشهد منظر الشهداء الذين أحترقوا بقوة وبفعل فضاعة 

جساد المتطايرة  وة مشاهد األصوت اإلنفجار وبشاعة وقسا

واألشالء المتناثرة وإختناقات األدخنة ولهيب الحرائق الملتهبة 

لم تدعني أتمالك نفسي وأستعيد أنفاسي وحتى المواطنين الذين 

نجوا بإعجوبة واألطفال والشيوخ واألمهات بقدرة هللا أصابهم  

 الهلع والجنون والهستيريا وكانوا جميعاً في حالة فزع وخوف

نف وقوة األنفجار الذي سمعوه وشاهدوه في حينه  من كمية الع

 !لحظة اإلنفجار المدوي ..؟

ماذنب األبرياء واألطفال والساكنين قرب وقوع الحادث األرهابي  

الجبان الشيطاني الحاقد األرعن الرعديد الذي يصعب توصيفة 

 !.. وتعريفه بأي مسمى من مسميات جرائم اإلبادة الجماعية

بهذا الفعل األرهابي الحقير من فصيلة البشر ل أن من قام هل يعق

ولعمري أنهم وحوش مفترسة مصاصي الدماء   أو الشياطين 

عديمة الشعور واإلحساس والديانه والهوية واإلنتماء ) أعداء  

 !.. الحياة وتجار الموت(

عدن عن بكرة أبيها تنزف البسة ثوب الحداد ، قتلونا حطمونا  

أدخلوا الرعب في نفوسنا وقلوبنا ناوأحالمنا ووأغتصبوا طموحات

ولم نعد في مأمن وطمأنينة على سالمة أطفالنا األبرياء وفلذات 

 !.. أكبادنا أحباب هللا

لم نعد نفكر في المستقبل والحياة الكريمة المستقرة اآلمنة ،  

أصبح شبح الموت يطاردنا وحياتنا والشهادة يتماشيان في أي 

انلحظة صنوان اليفترق   ..! 

ني أعزائي الصدمة وفظاعة وقتامة وبشاعة الحادث أعذرو

 !األرهابي يكاد يفقدني جادة الصواب والعقل والحكمة ..؟

 !ماذا تريدون من ) مدينة عدن وأهاليها البسطاء( ..؟

إأل يكفيهم حالة البوس والفقر والجوع والغالء الفاحش والذل  

تطول .. ؟ والخنوع وإهدار كرامتهم وووووووو القائمة ! 

كل األديان السماوية تلعنكم )اللعنة األبدية( أخوتي جميعاً  

 !أعذروني أني أرتعد كمداً وخوفاً مما هو قادم .. ؟

ولم أعد أستطيع إدارة دفة قلمي من شدة معاناة وصعوبة حالتي 

المعنوية والنفسية من تبعات هول المصائب والكوارث المتالحقة 

ي وإنساني وخوف من و وأعز أخالق فوق رؤوسنا بال أي ذنب أ

 !.. هللا

 المجد لكل الشهداء وجنات الفردوس

 والشفاء العاجل للمصابين والجرحى واليسعني إال القول في

 :  النهاية

اللهم النسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه ياأرحم  

 .. الراحمين نفوض أمرنا اليك

ب يها كل الكالكان هللا في عون مدينة عدن التي تكالبت عل

 .. الضآلة والوحوش والشياطين

م ،  67لماذا مدينة عدن تتناثر تشظايتها الدموية منذ فجر عام
 أجزم أن هذا السيناريو المرعب أمر مخطط لمخرج كبير

 
 
  

رهاب لضرب  كيف توظف الشرعية اإلخوانية اإل
 الجنوب؟ 

بين الشرعية والحوثيين، لكّن أظهر حجم  ملم يحمل الهجوم اإلخواني المكثف على معسكر العلم دلياًل على حجم التخاد

 .استعانة المليشيات اإلخوانية بعناصر من تنظيم القاعدة في الحرب على الجنوب

الساعات الماضية شهدت هجوًما كبيًرا شنّته مليشيا الشرعية اإلخوانية على معسكر العلم في مديرية جردان، وأطلقت  

ي تتمركز فيه قوات النخبة الشبوانيذمدفعيتها النيران بكثافة على المعسكر ال . 

وفيما استبسل رجال النخبة كما المعتاد في صد الهجوم اإلخواني اإلرهابي، إال أّن ضربة أمنية وعسكرية حملت داللة  

 .كبيرة، تمثّلت في أسر ثمانية عناصر من تنظيم القاعدة

قال في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل  المعلومة كشفها عضو الجمعية الوطنية الجنوبية وضاح بن عطية الذي

االجتماعي “تويتر”، إّن قوات حاية معسكر العلم تمّكنت من أسر ثمانية من عناصر تنظيم القاعدة اإلرهابي أثناء 

 .مهاجتمها المعسكر من الجهة الغربية

 في الوقت الذي تحمل فيه هذه المعلومة داللة كبيرة على حجم العداء

إال أنّها ال تثير استغرابًا، وذلك استناًدا إلى أّن الشرعية اإلخوانية دائًما ما استعانت بتنظيمات   ،لموجه ضد الجنوب

 .إرهابية تتآخى معها في العدوان على الجنوب

  وال يبدو أن هناك تنظيًما إرهابيًّا مقربًا من حزب اإلصالح أكثر من تنظيم القاعدة، وتعود العالقات فيما بين الجانبين إلى

 .سنوات طويلة، وقد رّسخها اإلرهابي علي محسن األحمر

الشرعية عملت طوال الفترة الماضية، على إدماج عناصر تنظيم القاعدة إلى صفوف القوات الموالية لها، في خطوة  

رسمي لخدمة المصالح اإلخوانيةفّسرها مراقبون بأنها تستهدف شرعنة هذه العناصر وتوظيفها في إطار  . 

ذا اإلطار أن الشرعية تعمدت تجنيد عناصر شديدة التطرف وتجيد لغة حرب العصابات، ويتضح هذا في هالمخيف في 

 .حجم وطريقة الجرائم التي ترتكبها هذه العناصر المسلحة

إقدام الشرعية على االستعانة بعناصر تنظيم القاعدة في الحرب على الجنوب عبّر عن مساعٍ إخوانية واضحة بأّن هذا  

سعى لحرب طويلة األمد ضد الجنوب، وذلك من خالل فتح الباب واسعًا أمام تماهي نفوذ هذه العناصر وتكثيف يالفصيل 

 .نشاطها في محافظات الجنوب المختلفة

ويحاول اإلخوان إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، فمناطق الجنوب التي كانت قد تحررت من اإلرهاب وتحديًدا شبوة 

سلحة الجنوبية مدعومة من القوات المسلحة اإلماراتية، تواجه خطًرا مدقعًا فيما يخص إعادة مبفضل جهود القوات ال

 .نشاط حركات وتنظيمات اإلرهاب من جديد

هزيمة التنظيمات اإلرهابية بما في ذلك القاعدة، قاد بعناصر التنظيم إلى الشتات لكن الشرعية عملت على إعادة جمع  

ل والنفوذ، مقابل شن الحرب على الجنوباهذه العناصر وأغرتها باألمو . 

تجدر اإلشارة في هذا اإلطار، إلى تصريح كان قد أطلقها القيادي اإلخواني المدعو عبد المجيد الزنداني، عندما دعا في  

، على المأل، إلى الحوار مع تنظيم القاعدة كأحد الشروط الضرورية لتحقيق االستقرار2014 . 

يحة بأّن الشرعية اإلخوانية ستعتمد على التنظيمات اإلرهابية وتوظفّها في خدمة صر أعطت هذه الدعوة إشارة 

 .مصالحها التي تتعارض كلية مع المشروع القومي العربي

 

 
 
 
 

الحاقا بمعسكر العلم…مليشيا الشرعية تعد إلسقاط 
 مديرية الطلح

ة برفع الجهوزية القتالية لمليشيات علي  قالت مصادر مطلعة أن تعليمات صارمة صدرت من قبل اإلصالحي محافظ شبو

محسن األحمر والتوجه إلى مديرية الطلح شرق المحافظة إلسقاطها وباقي المديريات الشرقية المتواجدة فيها قوات 

 . المقاومة الجنوبية، وإلحاقها بمنطقة العلم

نخبةت أنباء محلية عن تواجد عدة ألوية مرابطة هناك، تعد العدة لمواجهة الو أفاد  . 

يأتي ذلك استباقا لخطة كان اإلنتقالي يعد لها السقاط شبوة ووادي حضرموت من خالل انشاء معسكرات تدريبية 

 وتجهيز قوة قتالية كبيرة لالنقضاض على مليشيا الشرعية 

 


