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 2صفحه 

ألكثر من يومين..مودية تغرق في 
 الظالم الدامس 

تشهد مديرية مودية بأبين انقطاع تام للكهرباء   

 منذُ اكثر من يومين 

واوضح رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي مودية احمد 

فضل السعيدي سبب انقطاع الكهرباء نتيجة قطع اسالك  

الكهرباء الرئيسية المغذية لمودية من لودر في ارض اهل  

 السعيدي 

واشار رئيس لجنة الخدمات ان اللصوص قاموا بقطع  

متر طوال اليومين الماضيين  1200اسالك بطول اكثر من 

المنطقة الممتدة مابين جسر مليحة الى قرية الحمصي في 

وهي مناطق تقع في نطاق ارض اهل السعيدي غرب  

 المديرية 

وطالب “احمد فضل” من الجهات االمنية بضبط المخربين  

 . وايداعهم السجن لينالوا جزائهم العادل 

ويعاني ابناء مديرية مودية من ظاهرة قطع االسالك  

في   مستمرة في ارض اهل السعيدي،الكهربائية الرئيسية ال

حين ينعم ابناء مديرية لودر بالتيار الكهربائي لساعات  

 طويلة

 

 

 

 

 

الشيخ الوزير يعلن التصعيد ضد  
 الشرعية من وسط مدينة عتق 

الشيخ عوض بن محمد الوزير   تستمر تهديدات 

العولقي لمليشيا الشرعية في شبوة فبعد اقتحام امس عتق  

بموكب مسلح مهيب اعلن اليوم الخميس اقامة اعتصام في 

 .وسط المدينة الخاضعة للسلطة اإلخوان

خالل لقاء جماهيري اليوم الخميس،    وأكد الشيخ الوزير

على استمرار التصعيد السلمي والمشروع، حتى االستجابة 

المعلنة في لقاء الوطأة .. موجهاً بتشكيل  لمطالب المواطنين

 .لجنة تنظيمية لالعتصام من مختلف أبناء شبوة

ووصل الشيخ عوض الوزير، سلطان العوالق في نصاب  

شبوة، أمس، إلى مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، في  

كبير، وذلك في إطار التصعيد السلمي لإلحتجاجات   موكب

اإلخوانية ومحاسبتها على   المطالبة بإقالة السلطة المحلية

 . جرائمها وفسادها 

 

ابناء تبن يحتجون على قيام مسلحين باالستحواذ  
 على حرم قراهم

نفذ صباح اليوم اهالي قرى الحمراء والثعلب والعالونة والوادي وامبريحا وكوكبان بمديرية تبن   

وقفة احتجاجية أمام بوابة أمن تبن احتجاجا على البسط العشوائي واالعتداء على إحرام قراهم من قبل 

 . مجاميع مسلحة

والمتوسطة يتبعون أحد االلوية قاموا   وقال المحتجون أن مجاميع مسلحة معززة باالطقم واألسلحة الخفيفة

الء على إحرام القرى الواقعة في  باالعتداء على إحرام قراهم من خالل انزال مسلحين وجرافات بغرض االستي 

 . الجهة الغربية من تبن على خط العلم

 . وسلم المحتجون بالغ لمدير أمن تبن بواقعة االعتداء على األراضي التي تعتبر إحرام القرى

|||| 

م 22:06 – 2021ديسمبر  15 –آخر تحديث للموقع : األربعاء   

إغالق عدد من محطات بيع الغاز المنزلي بعدن -صور  … 

 اخبار محافظات اليمن 

 وقفة احتجاجية ألهالي تبن احتجاجا على االعتداء على قراهم

م  08:04الساعة  – 2021ديسمبر  15 –األربعاء   

 لحج/ محمد السالمي 

يوم اهالي قرى الحمراء والثعلب والعالونة والوادي وامبريحا وكوكبان بمديرية تبن وقفة  نفذ صباح ال

احتجاجية أمام بوابة أمن تبن احتجاجا على البسط العشوائي واالعتداء على إحرام قراهم من قبل مجاميع  

 . مسلحة

يتبعون أحد االلوية قاموا  وقال المحتجون أن مجاميع مسلحة معززة باالطقم واألسلحة الخفيفة والمتوسطة 

بغرض االستيالء على إحرام القرى الواقعة في  باالعتداء على إحرام قراهم من خالل انزال مسلحين وجرافات 

 . الجهة الغربية من تبن على خط العلم

 . وسلم المحتجون بالغ لمدير أمن تبن بواقعة االعتداء على األراضي التي تعتبر إحرام القرى

حتجون انهم أبلغوا قيادة المحافظة وتم إحالتهم إلى أمن المديرية غير أن أمن المديرية اليمتلك  وقال أحد الم

 . اإلمكانيات لمواجهة هذه القوة المسلحة

ومدير أمن تبن بدوره أحال القضية إلى أمن المحافظة التخاذ اإلجراءات األمنية كون أمن تبن اليمتلك سوى  

 . طقم واحد فقط

بإيقاف البسط العشوائي واالعتداء على إحرام القرى وضبط المعتدين   وطالب المحتجون  . 

حتى التحدث اي مواجهات   وامهل المحتجون قيادة المحافظة فترة حتى نهاية األسبوع لمعالجة هذه القضية

 بين المجموعة المسلحة والمواطنين من ابناء هذه القرى 

 



 
               

 

 3صفحه 

طائرة عسكرية سعودية تصل 
 مطار عدن 

تستمر السعودية في سياستها الغامضة بعدن والتي تهدف   

إلى التواجد وفرض قوتها في المدينة الخاضعة لإلنتقالي  

الجنوبي حيث قالت مصادر مالحية بمطار عدن الدولي  

إن طائرة شحن عسكرية سعودية وصلت مطار عدن    جنوب

 .اليوم الخميس

عتاداً عسكرياً  المصادر لم توضح ما إذا كانت الطائرة تحمل  

م أن الطائرة السعودية  أم قوات تابعة للتحالف السعودي أ

هبطت بالمطار بهدف نقل مزيد من المعدات والعتاد  

العسكري السعودي من مقر قيادة التحالف بالبريقة في عدن  

 .على غرار ما حدث في اكتوبر الماضي 

في الوقت ذاته نقلت وسائل إعالم جنوبية إن الطائرة  

ية العسكرية كانت محملة بعتاد عسكري، غير أن  السعود

 .هذه المعلومات ال تزال غير مؤكدة حتى اللحظة

 

 

 

 

 

 

تصعيد شعبي ضد سلطة  
 الشرعية بشبوة 

نصبت لجان شعبية امس االربعاء اول خيمة العتصام  

ت من  مفتوح في مدينة عتق بمحافظة شبوة بعد ساعا

لح كبير اقتحام الشيخ عوض ابن الوزير عتق بموكب مس  

وقالت مصادر إن “اللجان الشعبية قامت بتنفيذ أول خطوات 

التصعيد الشعبي في شبوة بنصب مخيمات اعتصام سلمي  

 .”داخل عاصمة المحافظة )عتق(

المصادر قالت إن إقرار نصب هذه الخيام وبدء االعتصام  

السلمي ضد سلطة اإلصالح كان ضمن مخرجات االجتماع  

رية نصاب ودعا له الشيخ الوزير  القبلي الذي عقد في مدي

 .المدعوم من اإلمارات

وقال ناشطون في شبوة إن هذه الخطوة تعد “البداية  

النطالق الهبة الشبوانية التي ستنتزع موارد المحافظة من  

أيادي العابثين واللصوص”، في إشارة إلى أن قبائل شبوة  

ستلحق بقبائل حضرموت التي نصبت نقاط تفتيش ومنعت 

المشتقات النفطية والثروة السمكية والحيوانية  خروج 

 .والمعادن من المحافظة

 الخطر يحدق باألحمر وعصابته في حضرموت 

الهبة الحضرمية الثانية نجاحا ملموسا في واقع   في حضرموت محققة يزداد الخطر على الشرعية ومليشياتها

علي محسن األحمر الذي يرى في وادي حضرموت خطا احمر بالنسبة له وعائلته ومليشياته التي تنهب  

 .ثروات المحافظة لعشرات السنين 

ن لها بمافي ذلك القبائل  الهبة الشعبية التي يقودها المجلس اإلنتقالي الجنوبي اساسا اتسعت دائرة المنتسبي 

 .والنخبة الحضرمية باتت تشكل خطرا فعليا على األحمر وعائلته

في غضون ذلك تتوسع إجراءات القبائل التصعيدية عبر إقامة المزيد من النقاط والتي وصلت آخرها إلى  

 .مناطق االمتياز النفطي

الخشعة بمديرية حورة ووادي العين، مؤكدة  وأكدت مصادر محلية أن القبائل استحدثت نقاطاً شعبية في منطقة 

النفطي بالمنطقة 9إن القبائل تمكنت من السيطرة على مداخل ومخارج الشركات العاملة في القطاع  . 

ومؤخراً التقى أعضاء الهيئة العليا لمؤتمر حضرموت الجامع لمديريتي تريم وسيئون والمحسوبين على كتلة  

والجنوب”، برئيس الكتلة سالم مبارك بن سميدع، حيث أكد بن   “حلف وجامع حضرموت من أجل حضرموت

 .”سميدع على استمرار التصعيد حتى “استجابة السلطة والحكومة لمطالب الشعب

وأثنا بن سميدع على ما وصفه بـ”صمود وبسالة الشباب في النقاط الشعبية وصبرهم وتفانيهم في خدمة  

 .”أهلهم من أجل حضرموت وشعبها

حضرموت الجامع بتريم وسيئون أكدو لبن سميدع تأييدهم لما تنفذه لجنة تنفيذ مخرجات لقاء   أعضاء كتلة

حضرموت العام )حرو( النتزاع حقوق حضرموت والتخفيف عن المواطن أزمة تدهور األوضاع االقتصادية  

 .والمعيشية التي أضرت به، حسب ما دار داخل االجتماع

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عارمة…تريم تنظم للهبة الشعبية باحتجاجات  
 في حضرموت

تتوالى االنتفاضات في مدن حضرموت ضد الشرعية ومليشيا األحمر حيث احتشد اآلالف من أبناء حضرموت،  

عصر اليوم الجمعة في مدينة تريم، وذلك لتأييد مخرجات لقاء حرو والتصعيد بإنشاء النقاط الشعبية لمنع  

خارج المحافظةتصدير النفط والثروة السمكية  . 

 وطاف المحتجون الشارع الرئيسي بتريم رافعين شعارات مناهضة لمليشيا الشرعية واألحمر ومطالبة برحيلها 

من جانبه نشر المصور الصحفي ابو محمد باضاوي، صور لآلالف من ابناء حضرموت والذين احتشدوا في  

 .وقفة احتجاجية إلعالن تأييد التصعيد في حضرموت

باضاوي عبر حسابه على فيسبوك : منمديرية تريم، حشود غفيرة يشاركون في الوقفة لتأييد مخرجات  وكتب 

 .لقاء حرو العام وتاييد النقاط الشعبيه

 .وأكد باضاوي أن هذا االحتشاد والتصعيد يأتي: من أجل انتزاع حقوق حضرموت المنهوبة

 



 
               

 

 4صفحه 

مليشيا الشرعية تداهم مقر 
المجتمعية بشبوةالمبادرة   

تستمر مليشيا الشرعية في جرائمها وانتهاكاتها بشبوة  

بادرة المجتمعية لتوحيد حيث داهمت ، أمس االثنين، مقر الم

 .أبناء شبوة، في مدينة عتق، ونهبته

ونفت المبادرة المجتمعية وجود مبرر القتحام مسلحي  

 .مليشيا اإلخوان مقرها، مستنكرة االعتداء غير المسؤول

وحّملت المبادرة المجتمعية السلطة اإلخوانية في المحافظة 

بقيادة المدعو محمد بن عديو، المسؤولية الكاملة عن  

اقتحام ونهب المخيم، مطالبة باإلسراع في ضبط المقتحمين 

 ومحاسبتهم وإعادة المخيم 

 

 

 

 

 

 

 

 

البحرية األمريكية تعلن تجربة عسكرية 
 في خليج عدن

تستمر المفاجئات األمريكية في خليج عدن الخاضع عمليا  

أعلنت  للسيطرة األمريكية والشكليا لإلنتقالي الجنوبي حيث

البحرية األمريكية اليوم األربعاء أنها اختبرت سالح ليزر  

 .ودمرت هدفاً عائماً في مضيق باب المندب

وقال األسطول األمريكي الخامس التابع للبحرية األمريكية  

لذي ينتشر في منطقة الشرق األوسط في بيان رصده  وا

وترجمه الجنوب اليوم، إن النظام الجديد الذي تم تركيبه  

يمكن استخدامه لمواجهة زوارق مسيرة التي يصنعها  

 .الحوثيون

وقال البيان إن االختبار الذي أجري أمس الثالثاء شهد قيام 

ليزر  السفينة يو اس اس بورتالند باختبار نظام سالح ال 

حيث استهدف جسماً  الخاص بها على هدف في خليج عدن 

مائياً عائماً في المنطقة البحرية الفاصلة بين شرق أفريقيا  

 .وشبه الجزيرة العربية

وقال البيان إن سالح اللزر استخدمته السفينة بورتالند  

2020سابقاً إلسقاط طائرة بدون طيار في مايو  . 

 

 

الحسابات بمصافي شركة  عدن…إحراق قسم 
 النفط 

يستمر اإلنفالت في مؤسسات الدولة بعدن حيث أقدم مجهولون فجر اليوم اإلثنين على إحراق قسم الحسابات  

 .بشركة مصافي عدن لتكرير البترول في حادثة يعتقد أن خلفها تغطية لقضايا فساد ونهب للمال العام 

ثقت حجم الحريق الذي شب في القسم، تبين أن الحريق  وبحسب الفيديوهات والصور التي انتشرت والتي و 

 .تسبب بأضرار بالغة بالملفات والكشوفات الخاصة بحسابات المصافي 

وفي بيان مقتضب لشركة مصافي عدن، قالت الشركة إنه في حوالي الساعة السادسة إال ربع فجر اليوم  

األجور وأن فرق اإلطفاء تمكنت من  قسم  اإلثنين وقع حريق في مبنى الحسابات مما تسبب بأضرار في

السيطرة على الحريق خالل دقائق غير أن الدخان الناتج عن الحريق أعاق فريق اإلطفاء عن الدخول  

الستكمال إطفاء الحريق األمر الذي دفعهم للبس األقنعة وتوفير كشافات ضوئية للدخول وإطفاء الحريق  

 .والسيطرة عليه بالكامل

لفات المحترقة الخاصة بالحسابات توجد لها نسخ إلكترونية محفوظة وأن الحريق لم  وقالت الشركة إن الم

 .يتسبب بأذى أي من العاملين

وهذا ليس الحريق األول الذي تشهده مؤسسة حكومية في عدن إلتالف ملفات رسمية وطمس أدلة قد تثبت  

أغسطس الماضي أن التهم حريق    يا فساد ونهب، إذ سبق فيتورط مسؤولين وقيادات موالية للتحالف بقضا

هائل أرشيف مبنى عقارات وأراضي الدولة ما أدى إلى إتالف جميع الوثائق الرسمية المتعلقة بأراضي  

 .وعقارات الدولة في عدن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أيام لالستجابة   7هبة حضرموت تمهل الشرعية 
 إلى مطالبها 

العام )حرو(، في اجتماعها الثالثاء بمنطقة الرود، مواصلة  اتفقت اللجنة التنفيذية لمخرجات لقاء حضرموت  

أيام لالستجابة   7عملية التصعيد، أمام تجاهل الشرعية اإلخوانية لمطالب المواطنين، معلنة مهلة مدتها 

 .للمطالب المشروعة

مخصصة  وقررت السماح بعبور ناقالت المواد اإلغاثية للمنظمات الدولية واألدوية وسيارات الخضروات ال

 .لالستهالك المحلي اليومي ومنتجات األلبان لمحدودية صالحيتها

وانتهت إلى اإلبقاء على النقاط القائمة في نقطة مزرعة الردود، ونقطة الهضبة حسر الواق، ونقطة وادي  

العين، ونقطة عقبة عصبة، ونقطة الريدة الشرقية، ونقطة حرو حصيصة غرب مدينة المكال، دون إقامة نقاط  

 جديدة إال بعد التشاور 

 



 
               

 

 5صفحه 

عملية اغتيال جديدة في شبوة  
ونشطاء يحملون السلطة  
 مسؤولية االنفالت األمني 

قتل، اليوم الثالثاء، أحد المواطنين في محافظة شبوة، على 

 .يد عناصر مجهولة، دون معرفة اسباب ودوافع القتل

وحسب الصحفي صالح حقروص، فقد اغتيال مسلحون  

صالح احمد سالم سلطان بن سنان الصوة  مجهولين، 

 .الخليفي، وسط مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة

وأضاف عبر حسابه على فيسبوك منتقدا وضع شبوة حاليا  

ووضعها أثناء تواجد قوات النخبة، وقال : “قاتل صالح  

الصوة الخليفي مجهول حتى اللحظة.. سالم هللا على النخبة 

ى القاتل قبل خروجه من  الشبوانية في عهدها يقبض عل

عتق االن ادركتوا لماذا تامروا عليها واخرجوها من  

 .”شبوة

من جانبه وتعليقا على الحادثة قال الناشط، خالد عبدهللا  

مذيب : “تتناقل األخبار تزايد وتكاثر أخبار القتل 

واالغتياالت في محافظة شبوة الموصوفة بأنها من أكثر  

فهنا مقتل فالن، وفالن هناك،   المحافظات المحررة إستقراراً 

ومسؤولي شبوة وكأنهم ليسوا هنا، باألمس بن سالمة في  

مديرية الصعيد، واليوم إغتيال/ صالح الصوة وفي قلب  

 .’العاصمة عتق ونهاراً وجهاراً 

وأضاف: “هل وصل الحال بهؤالء المجرمين إلى اإلطمئنان 

عقل أن  التام، والثقة الكبيرة بعدم محاسبتهم وتعقبهم؟ أي

تحدث تلك اإلغتياالت وتمر مرور الكرام؟ هل أصبحت دماء 

مواطنينا رخيصة عند المسؤولي بحيث تسجل القضية ضد  

مجهول و يرتاحون من تعب البحث والتحري؟ ما الفائدة إذاً 

من البحث الجنائي والشرطة واألمن و النيابة والقضاء  

هؤالء  وباقي األجهزة األمنية واإلدارية إذا كانت حركة

المجرمين بهذه السهولة، وإرتكاب تلك الجرائم أبسط من  

 .”البساطة؟ 

هذا وتشهد محافظة شبوة منذ اجتياحها في أغسطس من  

، وتنصيب بن عديو محافظا لها انتهاكات  2019العام 

جسيمة لحقوق اإلنسان، وقمع الحريات، وعودة لعمليات  

تي تحكم  القتل واالغتيال، في ظل السلطة اإلخوانية، ال 

قبضتها على المحافظة إداريا وعسكريا وامنيا وتمارس  

االنتهاكات، دون أن تحرك ساكن لضبط االنفالت األمني،  

والعناصر اإلرهابية التي تصاعد نشاطها في ظل هذه  

 .السلطة

 

  

شباب الغضب بوادي حضرموت تنظم لمواجهة  
 مليشيا األحمر ومهربي موارد المحافظة 

الشعبي في حضرموت على تردي الخدمات وانهيار العملة واستنزاف حكومة الشرعية لموارد  يزداد الغضب  

 .المحافظة حيث تنظم المكونات الى الهبة الشعبية مقارعة الظلم والباطل

 .وايد شباب الغضب بوادي حضرموت الهبة الشعبية منظمين الى النقاط لمنع تهريب موارد المحافظة

“ ضب بوادي حضرموتبيان صادر من شباب الغ   ” 

 ”بيان تأييد و مباركه“

 :نص البيان

يؤيد شباب الغضب بوادي حضرموت كآفة الخطوات الجريئة التصعيدية التي أتت لتنفيذ مخرجات لقاء ) حرو  

( العام، و ذلك بمنع خروج كآفة ثروات حضرموت المنهوبة خارج المحافظة، و إيقاف ما تقوم به الحكومة و  

لصادرات النفط و تهريب ثروات المواطنين لتنمية استثماراتهم الخاصة  مسؤوليها من نهب . 

إننا في شباب الغضب بوادي حضرموت نحيي كآفة المرابطين في النقاط الشعبية، و نطالب بضرورة تكثيف  

الجهود و إقامة خطوات تصعيدية أخرى للضغط على السلطات لتنفيذ كل مخرجات لقاء ) حرو ( العام، و  

آفة شرائح المجتمع الحضرمي أن يقفوا صفاً واحداً لدعم المرابطين في النقاط الشعبية بالعدد والعدة  ندعوا ك

والعتاد ، وتقديم الدعم المادي و المعنوي، حتى تحقيق كل المطالب المشروعة ألبناء حضرموت و التصدي  

 .لكل من يعبث بمواردنا ومقدراتنا

كل من تسول له نفسه الوقوف ضد إرادة أبناء حضرموت و   إننا في شباب الغضب بوادي حضرموت نحذر

زاع حقوق حضرموت أو الوقوف أمام الخطوات التصعيدية الشعبية المطالبة بابسط  المساس بمن يطالب بإنت

مقومات الحياة الكريمة ، ونحذر من اإلقدام على اي تصرف أهوج او استخدام العنف أو قمع اللجان أو النقاط  

 ..الشعبية

نا في شباب الغضب نعلن لكآفة أبناء وادي حضرموت االستعداد والتحضير للخروج في مسيرات شعبية  وإن

سلمية كبرى تؤيد كآفة الخطوات التصعيدية النتزاع حقوق أبناء حضرموت المسلوبة والمطالبة برفع واتساع  

 .رقعة التصعيد لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع

 :صادر عن

“ وادي حضرموتشباب الغضب ب ” 

 

 

 

 

 

 مليشيا اإلصالح تقتحم مخيم النازحين بشبوة 

بنهب مخيم للنازحين في محافظة شبوة  مسلحون تابعين لإلصالح اقدموا على  قالت مصادر محلية ان . 

أن عناصر مسلحة تتبع القوات الخاصة التي يقودها عبد ربه لكعب قامت بمداهمة مخيم    المصادر   و اكدت

 .ألحد المبادرات المجتمعية في مدينة عتق 

ولفتت المصادر أن المسلحين نهبوا كافة محتويات المخيم، من معونات إغاثية ومبالغ مالية مخصصة  

 .للنازحين

 



 
               

 

 6صفحه 

اللجنة النقابية بجامعة شبوة 
اإلضراب الشاملتعلن   

أعلنت اللجان النقابية بجامعة شبوة إضراب شامل عن  

 التدريس حتى تنفيذ مطالب النقابة الحقوقية 

 :وقالت النقابة في بيان لها

االخوة اعضاء الهيئة التعليمية والتعليمية المساعدة  

 والمعينين اكاديميا والمنتدبين بجامعة شبوة 

حب ان تشعركم انه بناء  تهديكم اللجان النقابية تحياتها وت

على البيان النقابي الصادر عن اجتماع يوم  

تقرر تنفيذ االضراب الشامل في جميع    28/11/2021

 12/12/202كليات جامعة شبوة ابتداء من يوم االحد 

 الساعة الثامنة صباحا 

واللجان النقابية اذ تعلن هذا فانها تعتذر لجميع الطالب عن  

وتعدهم بمواصلة التدريس  توقف العملية التعليمية 

واستكمال المساقات بعد تنفيذ المطالب الحقوقية العضاء  

 هيئة التدريس بالجامعة 

صادر عن اللجان النقابية بكليتي التربية والنفط وممثلي  

كليات التربية بيحان والحاسوب وتقنية المعلومات واالدارة 

 واالقتصاد 

 
 
 
 
 
 
 

النقاط الشعبية تحكم  
السيطرة على جميع مداخل 

 حضرموت 

استحدثت نقطة شعبية جديدة بمنطقة الريدة الشرقية على  

المدخل الشرقي لساحل حضرموت، وأخرى في منطقة حرو 

غرب مدينة المكال؛ ليتم إحكام السيطرة على كل  حصيصه  

 . مداخل ومخارج محافظة حضرموت

وقال رئيس لجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت العام  

يخ/ حسن سعيد الجابري أن التصعيد الشعبي الميداني  الش

مستمر حتى يتم انتزاع الحقوق الحضرمية المشروعة  

 . ودحر الفساد والظلم من بالدنا

واوضح أن السلطات والحكومة إلى اآلن لم تتفاعل مع  

مطالب أبناء حضرموت وهذا سيكون له ردة فعل على  

 . الواقع

وأكد على ان جميع قبائل وشرائح المجتمع أن الجهود  

مكثفة والتصعيد مستمر على األرض، وعلى الجميع مساندة 

هداف  ودعم أبناءهم في النقاط الشعبية حتى تحقيق األ

 . المنشودة

األحمر يوجه باستخدام القوة ضد النقاط 

 الشعبية بحضرموت 

ائل حضرموت باستخدام القوة العسكرية لرفع هدد نائب هادي، الجنرال علي محسن األحمر ، قب  

ا على مداخل ومخارج محافظة حضرموت ومنع  نقاط تفتيش القبلية التابعة لقبائل حضرموت التي تم نشره

 خروج أي كميات من النفط أو األسماك أو الثروة الحيوانية خارج المحافظة ، 

حضرموت بقطاع الطرق بعد فشل وساطة  واعتبر محسن تلك التحركات باالعمال التخريبية ووصف أبناء 

لعلي محسن ، باقناع القبائل بالسماح للقاطرات النفطية المتحجزة منذ أربعة أيام والتابعة للتاجر الحثيلي التابع   

ويطالب أبناء قبائل المحافظة الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة وبتخفيض أسعار المواد الغذائية واالساسية  

ملة ، وقالت المصادر أن علي محسن األحمر وجه اليوم القائد العسكري التابع له أبو  وتحسن سعر صرف الع

 عوجاء ، بالضرب بيد من حديد ، متهماً قبائل حضرموت بالتمرد على الشرعية وقطع الطرقات والتخريب ، 

ات برفع وأشارت المصادر إلى ان قيادة المنطقة العسكرية األولى في مدينة سيئون وجهت كافة المعسكر

ن هناك قوات انسحبت من مارب باتجاه حضرموت للمشاركة  الجاهزية العسكرية والستعداد لمهمة قتالية وا 

 . في قمع أبناء حضرموت في العبر والقشعة

ورداً على تهديدات علي محسن عززت قبائل حضرموت اليوم نقاطها القبلية بالعشرات من المسلحين استعداداً  

محتملة ، وحذرت مصادر قبلية في وادي حضرموت المنطقة العسكرية األولى من أي حماقة ،  الي مواجهات 

 مؤكدة أي ان ردة فعل ستواجه بالعنف وتفجير األوضاع بشكل كلي في المحافظة ، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مليشيا اإلصالح تقطع الخط الرابط عدن بتعز 

تستمر قيادات اإلصالح في تجويع عناصر ونهب رواتبهم حيث قطع عدد من مليشيات حزب  

اإلصالح التابعين لمحور طور الباحة في محافظة لحج اليوم الطريق الرابط بين محافظتي عدن وتعز؛ احتجاجاً  

 على عدم صرف رواتبهم ، 

بلي الذي يقوده القائد العسكري التابع  وقال اكثر من مصدر أن العشرات من منتسبي اللواء الرابع مشاة ج

منعوا عدداً من  جبولي”، قطعوا الطريق في منطقة المعامية بمديرية طور الباحة ولحزب اإلصالح ” أبو بكر ال

 الشاحنات والقاطرات والسيارات من المرور، بُحجة عدم صرف مستحقاتهم المالية ، 

في طريقهم من عدن إلى التربة ومدينة تعز إال أن أفراد  كما أشار عدد من سائقي الشاحنات إلى أنهم كانوا 

 اللواء الرابع مشاة جبلي منعوهم من العبور من منطقة المعامية، الواقعة بين منطقة الفرشة ونقطة الجبلين ، 

ولفت سائقو الشاحنات إلى أن أفراد اللواء الرابع مشاة جبلي رفضوا التفاهم معهم، موضحين أن األفراد  

أنهم لن يسمحوا للشاحنات بالمرور حتى صرف مرتباتهم وترقيمهم رسمياً ضمن قوام وزارة الدفاع    أبلغوهم

 .التابعة لهادي، متهين قائد محور طور الباحة الجبولي بمصادرة مستحقاتهم وعدم االستجابة لمطالبهم
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اإلنتقالي يطالب الحكومة بوضع  
 حلول عاجلة لإلقتصاد والخدمات 

عقدت هيئة رئاسة اإلنتقالي الجنوبي اليوم األثنين  

اجتماعا برئاسة اللواء احمد سعيد بن بريك ناقشت خالله  

المستجدات االقتصادية التي تتجاهلها الحكومة موجهة 

 .رسائل هامة لحكومة المناصفة

وشددت الهيئة على ضرورة االسراع باستكمال  

المسبق  محطة كهرباء مصفاة عدن، والتقييم    انجاز

لوضع الشبكة وتمديداتها لضمان تشغيل المصفاة عند  

إنجاز المهمة دون أي عراقيل، وكذا ضرورة وضع  

الحلول العاجلة من اآلن لتجنب تكرار أزمة انقطاع  

 .الكهرباء خالل الصيف القادم

وجددت هيئة الرئاسة تأكيدها على ضرورة تجنب  

ر أي قرارات  االنفراد في التعيين، والعمل بالتوافق إلصدا

للحكومة، أو سلطة الشرعية، ومواصلة السلطة المحلية  

بالعاصمة عدن جهودها الفاعلة، لضبط أسعار المواد  

األساسية بالتنسيق مع الغرفة التجارية والصناعية،  

 .وجهات الرقابة والضبط لتثبيتها

وطالبت هيئة الرئاسة قيادة البنك الجديدة بسرعة تفعيل  

الفاعلة على أداء البنوك، وشركات  اإلشراف والرقابة  

ومنشآت الصرافة، واتخاذ إجراءات صارمة لوقف  

مضاربتها بالعملة، مؤكدة استعداد المجلس لتقديم أي 

دعم مطلوب لمساعدة الحكومة والبنك والنيابة في عملية  

 .الضبط لنجاح هذة المهمة

وشددت الهيئة بهذا السياق على مراجعة آلية االستيراد  

ت النفطية ووقف استنزاف العملية الستيراد  للمشتقا

المواد غير األساسية بهذه الظروف االستثنائية، وتقييم  

تجربة تحرير أسعار المشتقات النفطية وبما يضمن  

استقرارها، وتناسب أسعارها مع األسعار العالمية،  

ووضع حد للمضاربة بها بدافع الجشع على حساب  

 . معاناة المواطنين وآالمهم

شيا الشرعية تنهب أرضية  ملي 
 مواطن في عتق 

تستمر مليشيا الشرعية في شبوة نهبها أراضي المواطنين  

امس    حيث استولت قيادات إخوانية في محافظة شبوة،

االثنين، على مخطط أراضي زراعية لـ )جدفره بن عيدان(،  

 .في مدينة عتق

وكشف محمد بن فرج الخليفي مالك األرض، عن مداهمة  

مليشيا الشرعية اإلخوانية أرضه، وإجراء استحداثات للمرة  

 .الثانية

وأشار إلى انتزاع العناصر اإلخوانية وثائق ملكية من السلطة  

 .المحلية اإلخوانية، لتمكينها من األرض دون وجه حق

 شرعية هادي تخنق نفسها في #شبوة

منطقة المسحاء بنطاق المديرية، وطالبوا بالقصاص العاجل عمت حالة من الحزن على وداع الشهيد بأيادي الغدر في 

 .والناجز لدماء الشهيد من قاتليه، متعهدين بالمضي على دربه، ومالحقة جميع المتورطين بدماء الشهداء

ما حدث أمس في جنازة الشهيد العولقي يتكرر بشكل يومي في مواكب جنائزية أخرى وهو ما يراكم الغضب ضد  

الشرعية التي تخنق نفسها باالنتهاكات اليومية التي ترتكبها، فهي تدرك أن جرائمها لن تمر مرور الكرام لكنها تمضي 

رها أمال في إحداث أي تغير على األرض يدعم سلطتها الغاشمة، في حين أن هناك الواقع على األرض في طريق انتحا

تقابل بمزيد من الغضب الشعبي الذي سيكون قابال ألن يكون ثورة  يشير إلى أن الدائرة تضيق عليها وأن انتهاكاتها 

 .جنوبية شاملة ضد إرهابها

يرى مراقبون أن القصاص للشهداء والمصابين أمر يرُسخ في عقيدة أبناء شبوة، وتحديدا على مستوى قوات النخبة  

ت للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في ي نجحت من قبل في تطهير المحافظة من العناصر اإلرهابية واقتصالشبوانية الت

مواجهة إرهاب عناصر تنظيم القاعدة، وأن األمر سيكون قابال للتكرار في مواجهة الشرعية اإلخوانية ألن األجواء في  

 .المحافظة تبدو مهيأة لذلك مع تزايد الحصار الشعبي على سلطة اإلخوان اإلرهابية

ة قطاع المسحاء التابع للواء الثالث بقوات النخبة الشبوانية دفاعا عن  ويذكر أن الشهيد أبوبكر العولقي تولى قياد

إيران، وهو ما يدفع عصابات الشرعية الستهداف   األبرياء من التنظيمات اإلرهابية ومليشيا الحوثي المدعومة من

 .أبطال النخبة باعتبارهم الخصم لها ولألطراف المتحالفة معها

هريب المخدرات في محافظة شبوة، بعدما مثّلت أحد الممرات النشطة في تهريب  ونجحت قوات النخبة في مواجهة ت

ت، وسبق أن أّكد تقرير للخبراء الدوليين  تضييق الخناق على هذه العمليا وغسيل األموال، لكن رجال النخبة تمّكنوا من 

رهاب، وأشارت إلى تدريبها على يد  التابعين لألمم المتحدة، أن قوات النخبة الشبوانية من أنشط القوات في مكافحة اإل

 .القوات المسلحة اإلماراتية 

ومن جانبه أكد الناشط السياسي علي األسلمي، أن اإلخواني المدعو محمد بن عديو، لن يفلت من المالحقة القانونية،  

 .المتالكه سجل حافل بالجرائم واالنتهاكات

ة: “اإلقالة من المنصب لن تحميك من المالحقة القانونية، وأشار في تغريدة عبر “تويتر”، موجها حديثه لمحافظ شبو 

 .”هناك ملف حقوقي فيه كل االنتهاكات التي مارستها مليشيات حزبك بحق أبناء شبوة

وفنّد تلك االنتهاكات: “بداية باالغتياالت التي طالت أفراد النخبة، والتعذيب في الغرف المظلمة، وقصف القرى بالسالح  

لخدمات المتعمد”، متابعا: “سيتخلى عنك من خططوا لك كما تخلو عن غيرك”، في إشارة إلى الشرعية الثقيل، وقطع ا 

 .اإلخوانية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عاجل…المنتخب اليمني يسجل الهدف األول أمام نظيره 
 السعودي

اليمني أول هدف في مباراة  سجل المنتخب   خالل المبارأة التي ال زالت جارية بين المنتخب اليمني ونظيره السعودي

 .نهائي غرب آسيا التي تجمع بين المنتخبين اليمني والسعودي للناشئين

وجاء الهدف في أول دقيقة للشوط الثاني، بعد انتهاء الشوط األول دون نتيجة ألي طرف، مع تألق مبدع ألداء المنتخب 

 .اليمني

 .وقام بتسجيل الهدف الالعب محمد البرواني 
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اإلنتقالي يخرج بفعالية جماهيرية 
حاشدة في حضرموت تأييدا  

 لقوات النخبة 

الجنوبي ضد مليشيا الشرعية في   يستمر تصعيد اإلنتقالي

حضرموت حيث أقيم صباح اليوم األحد الثاني عشر من  

ديسمبر بمديرية يبعث بمحافظة حضرموت إحتفاال جماهيرياً 

حاشداً تضامناً وترحيباً بلواء بارشيد الذي انضم مؤخرا  

 .للهبة الشعبية

أُلقيت خالل الحفل العديد من الكلمات استهلها األستاذ  

 خميس المشجري رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة  عبدهللا 

المحلية بمديرية يبعث رحب فيها بالحضور شاكرا القيادات  

السياسية والعسكرية الحاضره تحملهم عناء السفر  

لمشاركة أبناء المديريات الغربية هذه االحتفالية  

 .الجماهيرية 

 بدوره قدم العميد ركن عبدالدائم محمد الشعيبي قائد لواء

ارشيد كلمةً ،شكر فيها الحشود الجماهيرية الحاضره  ب

والداعمة لقواته في ظل الحملة االعالمية العدائية التي  

يتعرض لها اللواء مؤكداً وقوف لواءه إلى جانب قوات  

النخبة الحضرمية وسنداً ألبناء محافظة حضرموت في  

هبتهم الثانية الستعادة حقوقهم لتمكينهم من السيطرة على  

اتهمثرو . 

 

 

 

 

مقتل أهم قائد عسكري للشرعية 
 والتحالف بمأرب 

تستمر الخيانات بين قوات الشرعية في مأرب اخرها مقتل 

ناصر علي الذيباني في ظروف غامضة بمؤخرة جبهة  

 .البلق

وحسب مصادر عسكرية ان الذيباني قتل مع عدد من  

 . الضباط بقصف في مؤخرة جبهة البلق

ة عثور الحوثي على معلومة  ويتساءل مراقبون عن كيفي

تجمع هذه القيادات خصوصا الذيباني الذي يمثل العمود  

 .الفقري لجبهات مأرب

الرجل األول لقيادة المعارك في   و يرى التحالف في الذيباني

الوقت الذي يتربع فيه صغير بن عزيز ومحمد علي  

 .المقدشي فنادق الرياض

 

موظفوا شركة النفط بعدن يعتصمون 
 مطالبين بتصحيح مسار الشركة

اليوم وقفة اعتصام امام مبنى الشركة    صباح  نظمت نقابة موظفي وعمال شركة النفط اليمنية بعدن   

بمديرية المعال احتجاجا على استمرار شركة مصافي عدن في التجاوزات الغير قانونية ،ومطالبة الحكومة 

ووزارة النفط والمعادن والسلطة المحلية في محافظة عدن بسرعة الزام شركة مصافي عدن بإزالة المساكب  

والقيام ببيع المشتقات النفطيةخارج إطار القانون   هامها للوقود التي تستخدمها خارج نطاق م  . 

رئيس اللجان النقابية،شركة النفط _عدن /عبدهللا قائد ، الدعوة للحكومة    وفي تصريح لوسائل اإلعالم جدد

لوقف تدخالت شركة مصافي عدن ببيع    والسلطة المحلية بعدن والمجلس االنتقالي الى بذل مزيد من الجهود

ت النفطية،باعتبار ذلك من صميم عمل شركة النفط ،ونظرا لمايمثله من أضرار فادحة على االقتصاد  المشتقا

أزمة الوقود الذي يعتبر شريان     الوطني وفي تهريب المشتقات النفطية إلى خارج محافظة عدن ، مايؤدي الى

على االقتصاد الوطني    الحياة ، ناهيك عن مخاطر استمرار الوضع  . 

س فرع اللجان النقابية بشركة النفط بعدن قد أصدر بيانا دعا فيه جميع الموظفين والعاملين في  وكان مجل 

ر واالحتجاج  شركة النفط للخروج إلى ساحات االعتصام لممارسة حقهم الديمقراطي والقانوني في التظاه

لخارجة عن  السلمي تعبيرا عن تمسكهم بحقوقهم والدفاع عنها وتأكيدا لرفضهم المطلق لألعمال ا

،وطالب البيان الحكومة وزارة النفط وقيادة محافظة عدن والمجلس االنتقالي بإلزام شركة مصافي    القانون

العامة .واكد المشاركون استمرارهم في    عدن عدم التدخل ببيع المشتقات النفطية،لمافيه المصلحة

م .وإلزام شركة مصافي عدن بعدم التدخل والحفاظ على حقوقه  االعتصامات إلى حين يتم االستجابة لمطالبهم

 في اختصاصات شركة النفط المتمثل ببيع المشتقات النفطية .بموجب االختصاصات والقوانين 

 

 

 

 

 

 

 مساعي لنقل مخيم اعتصام نصاب الى عتق نقل 

ية  أطلق مخيم إعتصام أبناء شبوة المطالب بإقالة سلطة اإلخوان والمقام في مديرية نصاب، مبادرة مجتمع 

 . لتوحيد جهود أبناء شبوة للدفاع عن المحافظة وحل الخالفات عن طريق الحوار

ويعتبر مخيم نصاب إمتداد إلجتماع قبائل شبوة الذي عقد في منطقة الوطاة منتصف نوفمبر الماضي بناًء  

أطلقها النائب في البرلمان والزعيم القبلي، عوض محمد بن الوزير العولقي   على دعوة  

بادرة التي شارك في إعدادها ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، إلى إنهاء اإلنقسام الحالي  وتهدف الم 

 .وتوحيد جهود جميع أبناء شبوة ضد الشرعية ومليشياتها

ويأتي إطالق هذه المبادرة من مخيم نصاب، بالتزامن مع حالة الغليان الشعبي الذي يشهده الشارع العام في  

مني واإلقتصادي والخدماتي والجرائم واإلنتهاكات التي ترتكب بحق أبناء القبائل في  شبوة جراء التدهور األ

 ظل حكم سلطة ميليشيا اإلخوان 

ويستعد المعتصمون في نصاب من أبناء شبوة لنقل إعتصامهم إلى مدينة عتق مركز المحافظة في إطار  

نبثقة عن إجتماع الوطاة، والتي شملت  ع مطالبهم المتصعيدهم السلمي بسبب عدم تجاوب السلطة المركزية م

إقالة السلطة المحلية اإلخوانية بقيادة محمد صالح بن عديو ومحاسبتها على جرائمها وفسادها وخيانتها  

 .للشرعية والتحالف 
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عدن..اغتيال نجل قائد شرطة  
 العماد بدار سعد 

األمني الكبير    تستمر االغتياالت في عدن ذات اإلنفالت

والسيطرة عليها التحالف واإلنتقالي والشرعية حيث أقدم  

مسلحون مجهولون صباح اليوم السبت على اغتيال نجل 

 .قائد شرطة العماد في مديرية دارسعد بعدن

وقالت مصادر محلية أن مسلحين مجهولين أقدموا على  

اغتيال نجل قائد شرطة العماد أحمد ياسر المصوري في  

السيلة بجانب منزله والذو بالفرار إلى جهة غير  منطقة 

 .معلومة

وأكد المش إلى أن المسلحين أطلقوا وابالً من الرصاص  

على سيارة نجل قائد شرطة العماد في دار سعد مما أدى  

 إلى وفاته على الفور 

 

 

 
 
 
 
 

  سياسي جنوبي:السجون
السرية في شبوة يديرها مكتب  

 اإلخوان بمحافظة مأرب 

كشف الناشط السياسي علي األسلمي، السجون السرية  

وة، والتي  التابعة لمليشيات الشرعية اإلخوانية في شب

 .يديرها كتائب خاصة تابعة إلخوان مأرب

وذكر في تغريدة عبر “تويتر”، اليوم: “شبوة.. السجون  

لمسلمين هيالسرية التابعة لإلخوان ا : 

 .سجن الشهداء –

 .سجن النجدة –

 .سجن معسكر المنشآت –

 .سجن مفرق الصعيد –

 .”سجن الرمضة حبان –

وأكد أن هذه السجون: “تدار من قبل كتائب خاصة تتبع  

ان بمحافظة مأرب”، مختتما  إداريا وعسكريا مكتب اإلخو

أعوام من التدمير  3تغريدته بهاشتاج: “شبوة  ”. 

 

قيادي في اإلنتقالي يشتري ربطة قات 
بمليون لاير أمام الجوعى الذين عصفت بهم  

 المجاعة في عدن 

في ظل األزمات التي تعصف بالمواطن في عدن تتسابق القيادات العسكرية والسياسية على شراء القات بمبالغ  

واطنين ن لاير يمني دون خجل من تسببهم في المجاعة التي حلت بالنتصل ألكثر من مليو . 

في هذا الموضوع قالت مصادر صحفية ان قيادي عسكري بارز في المجلس االنتقالي الجنوبي اشترى امس  

لاير   في أحد أسواق القات في مدينة عدن ربطة قات بمبلغ مليون . 

المواطنين داخل  ودفع القيادي في االنتقالي الذي لم يذكر موقع “عدن الغد” اسمه مبلغ المليون لاير أمام 

 سوق الكراع بدار سعد 

ووصف الموقع القيادي الذي اشترى ربطة القات بهذا المبلغ بأنه “أحد القيادات التي ظهرت عقب حرب  

″، مضيفاً نقالً عن مواطنين كانوا حاضرين في السوق، إنه قدم إلى السوق برفقة حراسته2015 . 

لربطة القات التي بيعت اليوم بهذا المبلغ الكبير جداً، في   وتداول ناشطون بمواقع التواصل االجتماعي صورة

ي بسبب البذخ الفاحش الذي تتباهى به قيادات  القضية جدالً واسعاً بمواقع التواصل االجتماع حين أثارت هذه 

االنتقالي في ظل وضع اقتصادي ومعيشي مأساوي يعيشه المواطنون في المحافظات الجنوبية بسبب انهيار  

قتصادي وتدهور العملة المحليةالوضع اال . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

النقاط القبلية بحضرموت تمنع تصدير األسماك من المحافظة  
 إلى خارج الحدود 

 .منعت النقاط الشعبية القبلية في محافظة حضرموت، اليوم الجمعة عشرات الشاحنات المحملة باألسماء

لشاحنات الكبيرة والصغيرة، وعلى متنها كميات  وقامت النقاط الشعبية على مخارج المحافظة بإيقاف مرور ا

 .كبيرة من األسماك، واحتجزت العشرات منها ومنعت تصديرها خارج المحافظة

وتأتي هذه الخطوة التصعيدية ضمن مخرجات اللقاء القبلي الموسع ألبناء حضرموت.. لقاء )الحرو(، والذي  

موت، وبدأ بإجراءات منع  قبلية في مختلف مديريات حضرأعلن عن تصعيد جديد منذ ثالث أيام، وأنشأ نقاط 

 .خروج النفط والثروة السمكية خارج المحافظة

وقال الصحفي أمجد يسلم صبيح: تم يوم )الجمعة( توقيف كل العازالت التي تحمل كميات هائلة من األسماك  

 .إلى خارج حضرموت من قبل النقاط الشعبية

جاه الصحيح لكي تنخفض أسعار األسماك وتكون في متناول الجميعواعتبر صبيح ذلك: “خطوة في اإلت ”. 
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لحج…مجهولون يهاجمون شركات 
 صرافة في الحبيلين

األمني في محافظات الجنوب حيث تعرض    يستمر اإلنفالت

عددا من شركات صرافة إلى اعتداء مسلح أدى إلى اصابة  

أحد المواطنين باإلضافة إلى أضرار مادية طالتها في  

 .مديرية حبيلين لحج

ونشرت عمليات أمن محافظة لحج بيان لها مساء اليوم أن 

مجهولين قاموا باإلعتداء المسلح على شركات للصرافة  

منها شركة الكريمي وشركة العمقي وشركة بن لشبح في  

 .مديرية الحبيلين في لحج

وأشارت عمليات أمن لحج ” أدى هذا اإلعتداء إلى اصابة  

اماً يعمل سائق  ع 20مواطن يدعى هيثم أحمد علي فضل 

 .قاطرة يقطن في نفس المديرية

ووصفت العمليات األضرار ”بالجسيمة“ التي لحقت شركات 

 .الصرافة تهشم الزجاجات وغيرها

وأكدت ” فور تلقي الجهات األمنية للبالغ تحركت قوة أمنية 

لموقع الحادث واتخاذ االجراءات من معاينة وتصوير  

أطلقت السلطات األمنية   األضرار وأخذ أقوال الشهود فيما

 .”حملة رصد وتعقب للمتهمين الذين الذوا بالفرار

 

 
 
 
 
 

بن فريد: تحملت حضرموت وأهلها من  
 الظلم والقهر ما ال تتحمله الجبال 

رئيس دائرة العالقات الخارجية للمجلس االنتقالي   شن ،

الجنوبي في أوروبا أحمد عمر بن فريد هجوما في تويتر  

تحت هاشتاج “الهبة الحضرمية    على سلطات حضرموت

 ،”الثانية

وقال أحمد عمر :”طفح الكيل بأبناء حضرموت وبلغت  

 .”المعاناة حدا ال يحتمل وال يمكن السكوت عليه

فريد: “تحملت حضرموت وأهلها من الظلم  وأضاف بن 

والقهر ما ال تتحمله الجبال، تنهب ثرواتها النفطية كل يوم  

 .”ليلتهمها الفساد

وأختتم: “آمل أن يحسم رجال حضرموت هذه المهزلة  

 .”بشكل نهائي وينتصروا ألنفسهم ومحافظتهم

 

السقلدي: لهذه األسباب لن تنجح دعوات 
يمن السعودية لوقف الحرب بال   

يقوم هذه األيام ولي العهد السعودي األمير /محمد بن سلمان بجولة خليجية، شملت وتشمل كل الدول الخليجية  

ابتدأها بدولة قطر وينهيها بدولة الكويت، وعند ختام كل زيارة يصدر عن الجانبين بيانا سياسيا يكرر فيه ذات  

اليمني من تكرار لعبارات مملة وممجوجة اكل عليها    المفردات ويؤكد على نفس التأكيدات، بما يتعلق بالشأن

لقا، فبرغم تأكيد التحالف)السعودية واإلمارات  يذ مطدهر السبع السنوات.حرب وشرب، ولن تجد طريقها للتنف 

دعوته لليالم ورغبته بوقف الحرب باليمن والشروع بتسوية سياسية إاّل انه ما    والحكومة اليمنية له ( عن 

هذه الدعوة نسفا حين يصر على وضع شروط مسبقة يعرف استحتلة تنفيذها وان لم يعرف  ينفك ان ينسف 

كتلط الشروط التي دأب التحالف وبعض حلفاؤه بالداخل اليمني على التمسك بها ومنها    فالمصيبة اعظمُ 

ــ   المسماة بالمرجعيات الثالث المتمثلة ب

وته رياح) العاصفة الحزمية(، تلك المبادرة التي  التي اضحت هشيما ذر  م2011المبادرة الخليجية لعام 

وضعتها السعودية إلنقاذ نظام الرئيس الراحل صالح ولرأب الصدع بين قوى الصراع على الحكم في صنعاء  

إعادت تقاسم جتاحي الصراع المؤتمر الشعبي    التي عصفت بها ثورات الربيع العربي وقضت ) المبادرة(

الح وحزب اإلصالح لمقاليد السلطة من جديد، اما الجنوب فقد اهملته المبادرة  الحاكم حينها حزب الرئيس ص

اليوم عالقة مباشرة  بما يجري  تماما كون جوهرها اتى لحل اشكالية محددة ولزمن محدد، ال عالقة لها . 

وعارض شقها السياسي كل    م والتي اُقصي منها2013مخرجات حوار فندق موفنبيك في صنعاء عام 

اجحاف واحتيال    بيون ومعظم القوى الشمالية بمن فيها المؤتمر الشعبي وحركة الحوثيين، لما فيها منالجنو

سياسي بحق القضية الجنوبية، وما تمثله من مخطط تآمري خطير على اليمن ووحدته وسيادته وثرواته  

جميعها باستثناء   كونها مخرجات صيغت بقلم سعودي بريطاتي امريكي توسعي بحسب تفسير القوى الشمالي

 .حزب االصالح

وبالتالي فتمسك السعودية وحزب اإلصالح والفئة الجنوبية النفعية المحيطة بالرئيس هادي منصور بهكذا  

وتجاوزتها الوقائع والواقع، فضالً عن رفضها من قبل   –مرجعيات وشروط قديمة اثبتت فشلها قوال وفعال  

بالمعادلة العسكرية اليوم على االرض )الحوثيين(،وفي ذات   معظم اطراف الصراع بمن فيها الطرف القوي

مه إال انه  لوقف الحرب واحالل السالم ال يمكن فه  الوقت استمرار السعودية واعوانها بالداخل بالدعوات

استغفال لعقول الناس وقلوبهم ولالبقاء على الحرب بذريغة رفض الطرف اآلخر لوقفها وبُحجة رفص المبادرة  

،او انه سذاجة سياسية وغباء يتملك اصحابه. فالدعوة السعودية للسالم مصحوبة بشروط مسبقة ال  السعودية 

آال انها دعوة لالستسالم ال للسالم وهم   -الذين رفضوها باألمس وهم في ضعفهم  -يمكن ان يفهمها الحوثيون

ات مناوئة لهم وموالية  في اوج، قوتهم اليوم…. شروط لم تعد مقبولة ليس فقط من جانبهم، بل من عدة جه

للتحالف،ففي الجنوب كالمجلس االنتقالي الجنوبي وباقي قوى الحراك الجنوبي، وفي الشمال معظم قيادات  

 .وقواعد المؤتمر الشعبي وقوى وطنية مستقلة

 

 


