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 2صفحه 

أطراف التحالف تُدّمر القضية  
الجنوبية ومجلس األمن يشطبها  

من أولويات حله السياسي  
 باليمن 

لفت مراقبون اليوم الخميس إلى أن جلسة مجلس األمن  

الدولي بشأن اليمن مؤخراً وكلمة المبعوث األممي الخاص  

إلى اليمن هانز غروندبيرغ أبدت تجاهالً وإهماالً واضحاً من  

لس للقضية الجنوبيةقبل المنظمة الدولية والمج . 

المراقبون أحالوا هذا التجاهل األممي للقضية الجنوبية إلى  

األطراف المحلية في الجنوب كالمجلس االنتقالي الجنوبي  

وحزب اإلصالح وجماعة عفاش الموالية لإلمارات  

واألطراف اإلقليمية الداعمة لها السعودية واإلمارات وقطر،  

طراف كلها استخدمت  والتي قال المراقبون إن هذه األ

القضية الجنوبية للتسلق عليها واستغاللها سياسياً لتحقيق  

مصالح سياسية أو عسكرية أو اقتصادية في جنوب اليمن  

وهو ما أفقد القضية الجنوبية وهجها وجعل األمم المتحدة  

 .ومجلس األمن يعتبرانها مظلومية غير حقيقية

حلية جعلت من  وقال مراقبون إن األطراف اإلقليمية والم

القضية الجنوبية شماعة لتحقيق مصالحها الخاصة  

وأهدافها وأطماعها ما جعل هذه المظلومية غير مصدقة  

لدى المجتمع الدولي وبالتالي عدم االلتفات إليها والتعاطي  

معها لكونها من وجهة نظر الخارج مجرد وسيلة لالستغالل 

 .السياسي فقط وال وجود لها

ميون كالً من االنتقالي الجنوبي  ويحمل نشطاء وإعال

واإلصالح والسعودية واإلمارات، مسؤولية التالعب  

بالقضية الجنوبية وتمييعها حتى باتت غير مهمة بالنسبة  

لتحقيق حل سياسي دائم في اليمن، مشيرين إلى أن التآمر  

من خالل مؤتمر  2013على القضية الجنوبية بدأ منذ العام 

دته األطراف والقوى السياسية  الحوار الوطني الذي عق

 .المحلية واألحزاب

في السياق أيضاً تحذر مؤسسات بحثية ومعاهد دراسات  

غربية مهتمة بالشأن اليمني والمنطقة الغربية بأن تجاهل  

المجتمع الدولي للقضية الجنوبية في اليمن سيجعل من أي  

حل سياسي قادم فاشالً، رغم ذلك تؤكد تقارير لمعاهد  

الغربية بأن من يتحمل مسؤولية غياب القضية    الدراسات

الجنوبية في ذهنية الساسة الغربيين وأدبيات الحل السياسي  

لدى العواصم الغربية المعنية بالشأن اليمني هي األطراف  

المحلية ذاتها التي تزعم أنها تتبنى القضية الجنوبية والتي  

ومية  لم تفعل شيئاً للقضية الجنوبية سوى تشويه هذه المظل

التي لم تعالج حتى اليوم، وجعلها أمام المجتمع الدولي  

 .”“أكذوبة

 

 

هل عادت خاليا االغتيال في المخا للعمل من  
 جديد.. تصفيات قيادات عسكرية جنوبية بردفان 

ليس من المصادفة أن يتعرض قائد عسكري بارز في المجلس االنتقالي الجنوبي لحادث مروري ينتهي به إلى  

هو وثالثة من مرافقيه في ردفان بمحافظة لحج، خصوصاً وأن هذا الحادث يأتي بعد محاولة اغتيال  الموت 

 .قائد عسكري جنوبي آخر في المحافظة ذاتها التي شهدت مؤخراً توتراً بين طارق عفاش وقبائل ردفان

قتل اليوم أركان اللواء الخامس دعم وإسناد التابع للمجلس االنتقالي الجنوبي   في منطقة الحبيلين بردفان

 .العقيد محمد صالح إثر حادث مروري يلفه الغموض 

كان إلى جانب العقيد صالح ثالثة من مرافقيه والذين لم ينُج منهم أحد بسبب اإلصابات التي تعرضوا لها إثر  

 .هذا الحادث

تز منصور الحوشبي قائد الكتيبة الثانية في اللواء العاشر صاعقة والتابع  وقبل يومين تعرض القائد مع 

للمجلس االنتقالي وعضو القيادة المحلية للمجلس االنتقالي في مديرية المسيمير بلحج، لمحاولة اغتيال، حيث  

بالفشل تم زرع عبوة ناسفة أمام منزله في المسيمير جرى تفجيرها عن بعد إال أن محاولة االغتيال باءت . 

استهداف قيادات االنتقالي يأتي بعد موجة من التوتر شهدتها ردفان بين قيادة االنتقالي وقبائل ردفان من جهة  

وطارق عفاش وأتباعه من جهة مقابلة، وذلك على خلفية إفشال ردفان مساعي طارق عفاش الهادفة لحرف  

أجنبي ألرض الجنوبردفان عن مسارها وتاريخها الثوري الرافض ألي احتالل   . 

حيث كان ما يسمى بالمكتب السياسي لطارق عفاش أو ما يعرف باسم “المكتب السياسي للمقاومة المشتركة  

في الساحل الغربي” والتابعة لإلمارات يهدف إلى استغالل تظاهرة في ردفان للدفع بمتظاهرين موالين لعفاش  

عقوبات المفروضة عليه أممياً، وصور محمد بن زايد  لرفع صور نجل صالح، أحمد علي، تضامناً معه ضد ال

ولي عهد أبوظبي وعلم دولة اإلمارات بذريعة التضامن مع األخيرة جراء الهجمات التي تعرضت لها من قبل  

الحوثيين والتي عرفت بعمليات “إعصار اليمن”، غير أن قبائل ردفان رفضت رفع أي صورة لقيادة اإلمارات  

التظاهرة الشعبية الجنوبيةأو علمها وحرف مسار  . 

يقول مراقبون إن الهدف من هذه الحركة هو خديعة أبناء الجنوب وإيهامهم بأن ردفان بقبائلها وقياداتها  

العسكرية والمدنية تقف إلى صف أبناء عفاش وتؤيد محاولة اإلمارات إعادتهم إلى السلطة من جديد في  

عفاش ومكتبه السياسي تراجع األخير عن خطتهالجنوب، وبسبب تهديدات قيادات ردفان لطارق   . 

ويؤكد المراقبون إن فشل طارق صالح في اختراق الشارع الجنوبي عبر ردفان وقبائلها، قوبل بمحاولة  

انتقامية من ردفان وقياداتها خاصة العسكريين عبر تصفيتهم واحداً تلو اآلخر وبعدة طرق وأساليب مختلفة  

رية وأخرى بالعبوات الناسفة، مشيرين إن السيناريو هذا ليس بجديد على طارق  بعضها بتدبير الحوادث المرو

عفاش فتاريخه السابق في الساحل الغربي مليء بمثل هذه االغتياالت التي نفذتها خالياه المتمركزة في المخا،  

 .ضد خصومه في قوات العمالقة الجنوبية

ن تفاصيل بعض عمليات االغتيال التي طالت قيادات  وكانت تقارير صحفية نُشرت في وقت سابق، قد كشفت ع 

وضباط من ألوية العمالقة الجنوبية في الساحل الغربي خالل األعوام الماضية، والتي تبين أن من بين تلك  

االغتياالت قيام ورشة الصيانة العسكرية التابعة لطارق صالح في مدينة المخا بتعبئة إطارات السيارات أو  

للشخصية المراد تصفيتها بالغاز األمر الذي يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة داخل اإلطار أثناء األطقم التابعة  

سيره بسرعة وانفجاره وهو ما يؤدي إلى انقالب السيارة أو الطقم ومقتل من عليه، وهو ما يرجح أن من  

ة لعفاش ذاتهايقف خلف الحادث المروري الذي تعرضه له العقيد محمد صالح حسن هي الخاليا التابع  . 

 

 



 
               

 

 3صفحه 

اإلمام والحجوري يعيثا ارهاباً  
 في الجنوب

لقد استطاع محمد اإلمام صاحب معبر ان ينفذ مآربه  

وخططه الماكرة في مركز الفيوش عبر ادواته من عرب  

ومن المتحوثين ومن المنتسبين لالخونج في مركز   48

 .الفيوش

فلقد حاول اإلنقالب على شيخ المركز سابقا الشيخ  

عبدالرحمن العدني هللا يرحمه ثم على اخيه عبدهللا مرعي  

تفكيك المركز بادواته مرارا وحاول افشال جامعته  وحاول 

المقرر افتتاحها ثم محاولة زرع الفتنة في المركز ومحاولة  

تمكين ادواته الدارة المركز والنه لم يتمكن من ذلك لجأ  

لحيلة اخرى شيطانية لم يمشي عليها من سابق وهي انشاء 

مراكز دينيه عسكريه اسست ألجل ضرب الجنوب وتكفير 

ته ورميهم بالشوعية واالشتراكيةساسا . 

وايضآ من مقاصد هذه المراكز تثبيت الوحدة اليمنية  

وترسيخها وتحريم فك االرتباط ومن اهداف هذه المراكز  

التي مرجعيتها مشائخ الشمال مثل محمد االمام ويحيى  

الحجوري وعبدالعزيز البرعي وعبدهللا عثمان الذماري  

منيةوغيرهم من مشائخ الوحدة الي . 

ومن اهداف المراكز خلخلة صف الجنوبيين وتلميع  

الشماليين حتى ان محمد االمام استطاع ان يفتح مركز جديد 

له في عمران قرب صالح الدين بقيادة الشيخ المتحوث  

عبدالغفور اللحجي وقد خرج من مركز الفيوش خلف هذا  

المتحوث جمع كبير من الموالين لمحمد اإلمام وهم حزب  

اع عن الوحدة اليمنية وقد اعلنوا لهم اجتماع موسع الدف

يوم الخميس القادم في مسجد السنه في شقرة تحت اشراف 

االخونج مثل بن معيلي وعبدربه لعكب ولؤي الزامكي  

 .وغيرهم

ويعتبر هذا االجتماع معارض لدخول الوية العمالقه مناطق  

ز  شبوة حضرموت والمهرة وارادوا في هذا االجتماع تعزي

تمكين االخونج في شقرة وشبوة وهذه اسماء االدوات التي  

 .ينفذ بها محمد االمام مخططاته في الجنوب

وما كتبناه يعتبر قطرة من مطرة من مكر وكيد وشر مشايخ 

الشمال وعلى راسهم محمد االمام صاحب معبر وعبد العزيز 

البرعي صاحب مفرق حبيش ويحيى الحجوري الذي ارتمى 

خونج في سيئون وهو في هذه االيام يفتي  في احضان اال

اتباعه بتحريم جهاد الرافضة ويخذل عن الجهاد وله في  

هذه االيام تحرك دعوي في حضرموت عبر ادواته في تلك  

 .البالد مثل ابو بالل الحضرمي وغيره

وتعلن له محاضرات في حضرموت كل يوم في مدينة من  

في هذه االيام  مدن حضرموت فلماذا اصبح متحرك بالذات 

في حضرموت الجواب عند القارى الجنوبي وليس العجب  

كيف اصبح متحرك الحجوري في حضرموت وانما العجب  

كل العجب برجال األمن والنخبة الحضرمية والمخلصين من 

ابناء الجنوب في حضرموت كيف سمحو له التنقل وفتحوا  

ل له باب المحاضرات واجازوا له بث سموم التخذيل عن قتا

الرافضة الحوثه واالخونج وعدم حث وتحريض الجنوبيين 

 .في قتال الرافضة واالخونج

وهذه هي اسماء ادوات المتحوث محمد االمام التي تعيث في  

الجنوب ارهاب وغزو فكري وتسميم عقول الجنوبيون  

بتحريم خالصهم وحثهم على االستمرار في العبودية  

يمنة عصابات باب  والطاعة للشمال وبقاء الجنوب تحت ه

 . اليمن

 

اسرائيل تشارك بزوارق حربية في مياة البحر  

 األحمر والعربي

يبدو أن الهجمات التي شنتها قوات صنعاء على اإلمارات أصبحت هاجساً يؤرق اإلسرائيليين   

الطامحين لبسط نفوذهم العسكري المباشر على مواقع حساسة وهامة في اليمن مثل جزيرة سقطرى وباب  

 المندب. 

رز، قال مسؤول أمريكي إن البحرية األميركية تدرس إشراك زوارق إسرائيلية مسيّرة  في تقرير لوكالة رويت

في عملياتها بالشرق األوسط عبر مقر قيادة أسطولها الخامس التابع للبحرية األمريكية التي تتخذ من المنامة  

ية بالمنطقة التي تشمل  في البحرين مقراً لها، في خطوة قد تعّمق دور إسرائيل المتنامي في الترتيبات العسكر

اليمن والخليج وباب المندب والبحر األحمر ضد ما أسمتها الوكالة بـ”الخصوم السابقين في الخليج” في إشارة  

سنوات.  7إلى اليمن وجماعة أنصار هللا التي تواجه التحالف العسكري السعودي اإلماراتي منذ   

رئيس وزراء الكيان الصهيوني نفتالي بينيت في   هذا التصريح جاء في الوقت الذي تستضيف فيه البحرين

 زيارة هي األولى من نوعها منذ تطبيع العالقات بين دويلة البحرين والكيان الصهيوني العام الماضي. 

التي تنشر ملحقاً عسكرياً في مقر   29وأوضح مسؤولون أنه من المقّرر أن تصبح إسرائيل الدولة رقم 

أن الملحق العسكري الذي لم يتم اإلعالن عن اسمه بعد من المحتمل أن يكون  األسطول في المنامة، وأضافوا 

 برتبة كابتن أو كوماندر. 

وقال مسؤول أميركي إن “الهدف هو إبقاء خطوط االتصال مفتوحة” على الصعيد الثنائي بين إسرائيل  

 واألسطول، في إشارة إلى إلحاق المبعوث اإلسرائيلي بالبحرين. 

ه التي تستمّر يومين إلى المنامة بأنها فرصة لتشكيل موقف مشترك ضد إيران وحلفائها،  ووصف بينت زيارت

 مثل “الحوثيين” في اليمن، والذين أدت هجماتهم على اإلمارات هذا العام إلى زعزعة المنطقة الغنية بالنفط 

 
 
 
 
 
 
 
 

العمالقة تتعرض لخيانة في حريب بمأرب من  

 قبل اإلخوان 

قيادات وناشطون إعالميون بالمجلس االنتقالي الجنوبي قوات حزب اإلصالح “اإلخوان  اتهمت  

المسلمين في اليمن” بارتكاب خيانة بحق قوات العمالقة الجنوبية التي تقاتل دفاعاً عن “الشرعية” وجيش  

 .علي محسن في مأرب

جنوب محافظة مأرب، فيما  قالت مصادر متعددة أن قوات العمالقة وقعت تحت الحصار في مديرية حريب 

حملت قيادات باالنتقالي تنظيم اإلخوان مسؤولية تحقيق قوات الحوثيين تقدماً ميدانياً في هذه المديرية التي  

 .تعد حامية عسكرية متقدمة لقوات العمالقة في شمال شبوة

لخيانة وقال القيادي باالنتقالي العميد المتقاعد خالد النسي إن “العمالقة” في حريب تعرضت  . 

أشار النسي إلى أن قوات هادي تتحدث عن معارك وهمية في مأرب وهو ما منح الحوثيين الغطاء لاللتفاف  

 .حول عقبة ملعاء وتشكيل ما وصفه بضغط على ألوية العمالقة المتمركزة في حريب ما تسبب بحصارها

ت العمالقة في حريب وتمكنت من  تجدر اإلشارة إلى أن قوات الحوثيين نفذت عملية التفاف برية على قوا

السيطرة على مناطق عديدة أهمها منطقة نجد المرقد التي يصفها عسكريون جنوبيون باالستراتيجية والمهمة  

 .وهي منطقة فاصلة بين مديريتي حريب بمأرب وبيحان في شبوة

 



 
               

 

 4صفحه 

سلطة اإلخوان بمأرب تعاقب أبناء 
الجنوب بتخفيض حصصهم من  

وأزمة في لحج  الغاز المنزلي 
 وعدن وأبين 

منذ عدة أيام تشهد محافظتي عدن ولحج أزمة في الغاز  

ها  المنزلي، بعد قرارات لشركة الغاز في مأرب التي تدير

سلطة اإلخوان بتخفيض حصص الغاز المنزلي، والتي كان 

آخرها قرار الشركة في نهاية يناير الماضي بخفض حصة  

مديريات طور الباحة والقبيطة والمقاطرة بلحج من الغاز  

مقطورات في األسبوع إلى مقطورتين فقط لكل  4لي من المنز 

 .أسبوع

الحال ذاته أيضاً في كل من عدن وأبين، ففي عدن خرج  

مواطنون محتجون على تقليص حصة الغاز المنزلي لهم من  

قبل شركة الغاز في مأرب إلى قطع أحد الشوارع الرئيسية  

از في المدينة السبت الماضي مستخدمين في ذلك أنابيب الغ

الفارغة التي صفوها بشكل عارض لقطع الطريق الرئيسي  

وذلك احتجاجاً على سياسة حكومة الشرعية العقابية ضد  

 .أبناء المحافظات الجنوبية

واليوم نفذ وكالء بيع الغاز في طور الباحة بمحافظة لحج  

وقفة احتجاجية للمطالبة بإعادة حصة الغاز المنزلي  

لباحة والقبيطة والمقاطرة( كما لمديريات لحج الثالث )طور ا 

مقطورات في األسبوع والعدول   4كانت عليه سابقاً بمعدل 

عن قرار الشركة بمنح المديريات الثالث مقطورتين فقط في 

 .األسبوع

 

 

 

 

استمرار اإلحتجاجات المطالبة  
 باقالة مدير خنفر 

في مديرية خنفر بمحافظة ابين   تستمر المسيرات االجتجاجية  

والمطالبة باقالة مدير خنفر الشيخ ناصر المنصري على  

حيث خرجت صباح اليوم جموع  خلفية اتهامه قضايا فساد

غفيرة من ابناء المديرية تطالب باقالة مدير خنفر الشيخ  

 .ناصر المنصري

ورفع المتظاهرون الهتافات و الشعارات المطالبة باقالة مدير 

واتهامه بقضايا فساد واحالته الى التحقيق،  خنفر  

واكد المتظاهرون ان المسيرات سوف تستمر حتى اقالة   

 مدير خنفر 

الجدير بالذكر ان هذا االسبوع هو االسبوع الرابع على  

 التوالي لخروج المتظاهرين ومطالبتهم باقالة المنصري 

وثيقة..اإلصالح يخصص المنح الدراسية 
 لعناصره

سربها ناشطون يمنيون، مدى تغول اإلخوان المسلمين في الفساد وتالعبهم بالمقاعد الدراسية   كشفت وثيقة

 .المخصصة للمتفوقين من أبناء الشعب اليمني، في تركيا واستبدالها، بكوادر إخوانية

وفي الرسالة التي وجهها المستشار اإلعالمي للسفارة اليمنية في تركيا، طالل جامل، إلى القائم باألعمال  

مقعًدا دراسيًا ألبناء اإلعالميين التابعين لحزب اإلصالح )إخوان   11مهدي العطامي، طالبه بتخصيص نحو 

 .اليمن(

اإلعالميين المقيمين في قطر وتركيا، بعضهم   وتكشف الوثيقة، أن المقاعد الدراسية، خصصت ألبناء عدد من

 .في تخصصات عادية، يمكن دراستها في اليمن

وقال مراقبون، إن هذه الوثيقة هي جزء بسيط من استغالل اإلخوان المسلمين لكل مرافق الدولة اليمنية  

وأصحاب  ومواردها وتسخيرها تحت تصرف الجماعة وكوادرها، في حين أن المتفوقين من أبناء اليمن 

 .البعثات الدراسية ال يجدون من مستحقاتهم التي تذهب إلى أبناء حزب اإلصالح

وبسبب ما يعانيه الطالب المبتعثين للدراسة إلى الخارج، من قبل حزب اإلصالح الذي يسيطر على القرار 

السياسي والعسكري والدبلوماسي والمالي للحكومة اليمنية، أقدم الكثير من الطالب إلى االنتحار، كان آخرها  

 الطالب محمد عثمان دجيرة 

 



 
               

 

 5صفحه 

لملس يفضح معين عبدالملك  
ب على أبناء عدن  ويتهمه بالكذ

 ويهدد باالستقالة 

تأكيداً لما سبق وحذر منه سياسيون ومراقبون من أن  

الجنوب وقع ضحية لعبة إقليمية تديرها كالً من السعودية  

واإلمارات ومن أبرز وسائلها تجويع أبناء الجنوب مقابل  

دفعهم للقتال بصف التحالف في الجبهات الشمالية مقابل  

لسعودية الراتب المدفوع من ا . 

ها هي عدن نموذج للمحافظات الجنوبية التي ال تكاد تخرج  

 .من أزمة إال ودخلت في أزمات أخرى

هذه المرة خرج محافظ عدن والقيادي بالمجلس االنتقالي  

الجنوبي، احمد لملس، متهماً معين عبدالملك رئيس حكومة 

“المناصفة” بالكذب على المواطنين بدليل عدم تنفيذها أياً  

التزاماتها ووعودها التي قطعتها في نوفمبر العام  من 

 .الماضي والتي لم يتحقق منها شيء حتى اآلن 

لملس قال في اجتماع المكتب التنفيذي لسلطة عدن إن  

 2021“السلطة المحلية اتفقت مع الحكومة في نوفمبر 

لمعالجة الكهرباء وعندنا التزامات من الحكومة بالمعالجة  

ولم نجد   2022ي منتصف فبراير ولألسف نحن اليوم ف 

 .”استجابة

وقال لملس إنهم لن يسكتوا ولن يقبلوا أن يعاني المواطن  

في عدن ويفتقد ألبسط الخدمات األساسية، مهدداً بتقديم  

استقالته من منصب المحافظ، وقال إن من يقصر في أداء  

مسؤوليته سواًء كان محافظ أو حكومة يجب أن يتم  

أضاف “وإذا لم نقدم شيئاً للمواطن فال  محاكمته شعبياً، و 

 .”داعي أن نجلس على هذا الكرسي

 

 
 
 
 

عدد كبير من مزارع حضرموت  
 تحترق دون تدخل الدفاع المدني 

قالت مصادر محليةان عدد كبير من مزارع نخيل  

حضرموت دون تدخل من السلطات الذي شب   محافظة  في

 . في مساحات زراعية كبيرة

 500إن النيران أدت إلى احتراق أكثر من  واكدت المصادر

نخلة في منطقة وادي عسد في الريدة وقصيعر بمحافظة 

 .حضرموت

واضافت المصادر ان الرياح ادت الى توسع الحرائق مخلفة 

 . كارثة كبيرة على المزراعين في المنطقة

 

حضرموت..اإلنتقالي يعد لمواجهات عسكرية مع  
 قوات األحمر 

الجنوبي لتفجير الوضع عسكريا امام    تشير األوضاع في مديريات وادي حضرموت الى مساعي لإلنتقالي  

 .مليشيا األحمر التي واجهت المحتجين التابعين لإلنتقالي بالفنادق 

نائب رئيس الدائرة اإلعالمية في المجلس االنتقالي الجنويي منصور صالح، حيث أن   جاء ذلك في تغريدة ل

رابطة في وادي حضرموت، يفتح  ما حدث من قمع ومنع للتظاهرة الشعبية المناهضة لمليشيا االخوان الم

الباب أمام مختلف الخيارات ألبناء حضرموت دفاعا عن أنفسهم، وعن حقهم في إدارة محافظتهم، واالستفادة  

 .من ثرواتهم، التي ينهبها الفاسدون القادمون من وراء حدود الجنوب 

الل ضد أبناء حضرموت وهي  وأوضح “صالح”، أن المجلس االنتقالي يدين الممارسات القمعية لمليشيا االحت

ممارسات تكشف نهجها العدواني وحقدها على أبناء الجنوب، كما تمثل تأكيدا على إصرار وتمسك قوى النفوذ  

 .اليمنية لفرض بقاء احتاللها لمناطق الجنوب بالقوة

ي عن باقي  وأضاف القيادي في المجلس االنتقالي الجنوبي، أنه وبرغم حالة القمع والمنع وعزل مناطق الواد

مديريات محافظة حضرموت، فقد نجحت الفعالية وأوصلت رسالتها، مبينًا ان هذه الفعاليات الرافضة لبقاء  

 .هذه المليشيات ستستمر حتى تجبرها على المغادرة

وطالب “صالح” قيادة العمليات المشتركة للتحالف العربي التخاذ ما يلزم لتبيان هوية وانتماء قوات المنطفة  

كرية األولى المرابطة في وادي حضرموت والتي لم تحدد أي موقف من الحرب العدوانية التي تشنها  العس

 .مليشيا الحوثي في اليمن والجنوب، ولم تطلق في مواجهته وخالل مايقرب من ثمان سنوات،طلقة واحدة

 

 

 

 

 

 طارق عفاش ينقل عتاد عسكري كبير الى عدن 

كشفت مصادر مطلعة عن توجه لطارق عفاش لضرب اإلنتقالي في عقر داره بعدن بعد تحالفات سرية مع  

 .حزب اإلصالح وقيادات الشرعية ممثلة بعلي محسن األحمر

واكدت المصادر ان طارق نقل عتاد عسكري من المخا الى بطريقة سرية وبدون علم اإلنتقالي المسيطر على  

عدن كافة النقاط المارة الى  . 

وقالت المصادر إن نقل العتاد العسكري من المخا إلى عدن شمل عتاداً عسكرياً ثقيالً ومتوسطاً، بعضه جرى 

نقله داخل حاويات، كما أفادت المصادر إن نقل العتاد العسكري سيتبعه نقل كتائب ووحدات من قوات طارق  

 .صالح إلى عدن في وقت الحق

العتاد العسكري تمهد لسيناريو محتمل بتمكين قوات طارق صالح من    ورجحت المصادر أن تكون عملية نقل

السيطرة على عدن على حساب المجلس االنتقالي الجنوبي الذي يجري إزاحته عن المشهد السياسي جنوباً  

بشكل تدريجي وذلك بعد رفض التحالف تمكينه من السيطرة على محافظة شبوة التي سلمتها اإلمارات لجناح  

المؤتمر بقيادة المحافظ القيادي بالحزب وعضو البرلمان عوض ابن الوزير العولقي  عفاش بحزب . 

يأتي ذلك في ظل تسرب معلومات باعتزام التحالف تمكين قوات طارق صالح المعروفة باسم “القوات  

ربي،  المشتركة” الموجودة في الساحل الغربي والمتمركزة تحديداً في المخا جنوب غرب تعز على الساحل الغ

من السيطرة على مؤسسات حكومية ومناطق استراتيجية في مدينة عدن تحت مبرر توليتها مهام تأمين  

 .المنشآت والمقار الحكومية بعدن مقابل عودة حكومة هادي إلى المدينة

 



 
               

 

 6صفحه 

يواصل تصعيده ضد   اإلنتقالي
 قوات األحمر في وادي حضرموت 

يواصل اإلنتقالي تصعيده على قوات األحمر في وادي  

حضرموت مصرا على اخراج هذه القوات ضمن مشروعه  

 التوسعي في الجنوب 

وفي هذا السياق إلتقى رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة  

المحلية للمجلس االنتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت  

يد الركن سعيد أحمد المحمدي وبمعية نائبة األستاذ علي  العم

م 2022/ فبراير /  13صالح الهميمي صباح اليوم األحد 

بالهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس االنتقالي الجنوبي  

لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت وباللجنة  

 . األساسية لجماهيره في وادي حضرموت

عتداءات والتهديدات والتقطع وأدان واستنكر المحمدي اال

التي تعرضت لها المواكب الوافدة لوادي حضرموت من  

قوات االحتالل اليمني المتمثلة بالمنطقة العسكرية األولى  

اإلخوانية محاولة منها لمنع دخول الحشود الوافدة لمليونية 

تحرير وادي حضرموت في مدينة سيئون داعياً الهيئة  

جنة األساسية لمليونية تحرير وادي التنفيذية المساعدة والل

حضرموت لشد الهمم إلعالن برنامج تصعيدي مستمر حتى 

 . رحيل المنطقة العسكرية األولى من وادي حضرموت

 
 
 

 

حضرموت…الحرب بين اإلنتقالي  
 واإلصالح تقترب 

يواصل التصعيد في محافظة حضرموت بين االطراف 

المتنازعة ممثلة باإلنتقالي من جهة وحزب اإلصالح الذي  

 .يقوده علي محسن األحمر

وفي الوقت الذي صعد فيه اإلنتقالي بتحريك النخبة  

  الحضرمية وركب موجة الهبة وتحريك لواء بارشيد

مترافقة بحملة إعالمية كبيرة صعد اإلصالح من جديد  

 .وبطريقة اخرى

تكرست حملة اإلصالح باستهداف اإلنتقالي اعالميا وفضح  

قواته بأنها تنفذ عمليات تستهدف المجتمع في محاولة  

 .لتخفيف الضغط الذي يمارسه اإلنتقالي عليه

ويأتي هذه النزاعات بسبب المكانة االقتصادية لوادي  

موت والتي يسيطر عليها األحمر ويعمل على  حضر

 .تصديرها ونهب عائداتها

فيما يحاول اإلنتقالي طرد األحمر منها والسيطرة عليها  

متعلال بشعارات مجتمعية يعمل على نشرها بين المجتمع  

 لجره الى التصعيد 

 

الشبكة المدنية تدعو الى تحريك دعاوى جزائية ضد 
 قوات األحمر

مدنية لإلعالم والتنمية وحقوق اإلنسان بيانا حول اعتداءات قوات المنطقة العسكرية األولى  أصدرت الشبكة ال

 : بحق المشاركين في مليونية سيئون

تدين الشبكة المدنية لإلعالم والتنمية وحقوق اإلنسان, عمليات اإلرهاب والقمع والتقطع والتنكيل  “

ي والجيش المنتمي لقيادة المنطقة العسكرية األولى, بحق  واالعتقاالت التي أقدمت عليها قوات األمن المركز

المشاركين السلميين في المليونية الجماهيرية التي دعت إليها الفعاليات الشعبية والمدنية في محافظة  

م12/2/2022حضرموت نهار اليوم السبت الموافق  . 

وبحسب توثيق الشبكة فقد تعاملت قوات األمن والجيش ياستخدام العنف المفرط وغير المبرر في قمع  

المتظاهرين حيث قامت بمداهمة مكان التجمع واقتحامه واطالق الرصاص الحي مما أدى إلى تدافع المواطنين  

 .واصابة وجرح عدد منهم

صاالت الهاتفية عن مدينة سيئون وبقية مديريات  كما أقدمت تلك القوات على قطع خدمتي اإلنترنت واالت

الوادي وحضرموت بهدف عزل محافظة حضرموت عن العالم الخارجي, ومنع وسائل اإلعالم من تغطية  

مواكب الحشود التي تقاطرت من كل مناطق ونواحي مديريات حضرموت للمشاركة في مليونية سيئون  

ية من المحافظةوالمطالبة بخروج تلك القوات العسكرية واألمن . 

أن استمرار تكرار تلك االعتداءات واالنتهاكات السافرة على المدنيين ومنعهم من حقهم المشروع في التظاهر  

السلمي والتعبير عن أنفسهم, يمثل انتهاك صارخ لحقوقهم المدنية ويعبر عن حقيقة النهج العدواني العنصري  

حضرموت والجنوب عامة, اعتقادا منها أن هذه األعمال  الذي تنتهجه وتمارسه تلك القوات بحق مواطني 

نيهم من االستمرار  اإلرهابية من شأنها بث الرعب والخوف بين أوساط أبناء حضرموت وكسر إرادتهم وث

بالمطالبة بحقوقهم وحماية ثرواتهم التي يتم نهبها والعبث بها أمام مرأى ومسمع العالم وبأيادي تلك القوات  

 .وحمايتها

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تفاصيل اشتباكات لحج بين فصائل المجلس االنتقالي

وقعت اشتباكات عنيفة بين أفراد من الحزام األمني التابع للمجلس االنتقالي الجنوبي في محافظة لحج ما  

 .تسبب بحدوث حالة من الهلع والرعب بين المواطنين

وقالت مصادر إن اشتباكات وقعت بين فصائل من الحزام األمني يتبعون اللواء الرابع حزم بقيادة وافي الغبس  

 .في منطقة القبيطة اندلعت وسط سوق جولة عيريم في الشارع الرئيسي أمس األحد

ني وقعت  وقالت المصادر إن االشتباكات التي اندلعت على خلفية خصومات في مرتابت منتسبي الحزام األم

داخل السوق المركزي الواقع على الطريق الرئيسية الرابط بين عدن وصنعاء، ما تسبب بحالة هلع بين  

 .المواطنين بسبب ازدحام السوق بالمسافرين والمواطنين، األمر الذي كاد أن يودي بحياة العشرات

لي بسبب تزايد حاالت نفوذ بعض  وتسود حالة من االستياء تجاه بعض الفصائل المسلحة داخل المجلس االنتقا

القيادات واستخدامها لإلمكانات العسكرية واألفراد التابعين لها ألغراض شخصية وصراعات بينية األمر الذي  

 .يؤثر بشكل كبير على الحاضنة الشعبية لالنتقالي الجنوبي ويتسبب في تالشيها لدى أبناء المحافظات الجنوبية

 

 



 
               

 

 7صفحه 

صدقة يتبعها أذى.. توقيف المنحة  
 !..السعودية، ليش

الدري وال افهم مامعنى، ان تصل شحنات من الوقود،  

لمحطات الكهرباء في عدن والمكال ومدن اخرى، لفترة  

وجيزة ثم تقطع هكذا، فجأة ومن، دون ان نعلم االسباب او  

نستوضح لحالنا ماالذي، يدور وماهو مخفي والنعلمه او  

ايعلمه غيرن  . 

الافهم مثل غيري ويقول المثل)قليل سابر وال كثير مقطوع( 

ولكن خروجا عن قاعدة هذا المثل نحن النحصل على مايسد 

الرمق او كما، يقال بالقطارة، العدن اضيئت واشتغلت  

محطات الكهرباء بها وال المكال، ونعود مرة اخرى لحكاية  

  التصدي للكرة وحين  الكرة وحارس المرمى وعجزه عن 

سئل قال لهم اراها اكثر من كرة، فضحك عجوز طاعن في، 

السن وقال له علئ االقل امسك واحدة واترك البقية حتئ  

وهذا مانحن فيه كلما انتظرنا ان نجد    تمنع الخدعة عنك،

حلول مع االخوة السعوديين حول، وقود المحطات، نجد  

االمر اكثر تعقيدا وعجزا مما نتعرض له من الشرعيه التي  

ترعانا وتتولئ ادارة مدننا ومحطاتنا وحين تصل، دفعة  

وقود وماان نلتقط، انفاسنا حتئ، يقال لنا خالص انتهت  

المنحة، ثم نغوص في االنطفاءات واالزمات والقالقل وقطع 

الشوارع والحرائق الخ ًويصبح الوضع )بغيت عامر  

اي اننا مابين شحيح وظالم،    يعمرنا، فرقز عيونه وفزعنا(

امل في ان تتعافئ احوالنا ولو علئ المدئ القريب وال . 

ايا كانت هذه المنحة مجانا او، قرضا او هبة او موهوبة  

فان غرابة مابها انها حتئ لو كانت، صدقة لما حصلت علئ  

االجر والثواًب بسبب التمنان وحجم االذئ الذي يتبعها  

فالهي نفعت والهي استنفعت، صحيح ان حكومتنا معنية  

كنها حاليا مكسورة الشرف والبها حياء وال حشمة اذ  بنا، ل

انشئت محطة كهرباء بعدن ولكتها تركتها خاوية وعرضة  

للهالك وسط، حروب شوارع، يومية ونفاذ وعجز، في،  

الحال، علئ المكال، فالسلطة اعتنت بنا    الوقود، وينطبق

والحلول غير مانراه من تدهور وصدام الحكم والشارع  

اتوكثرة المبرر . 

حديثنا هنا عن المنحة السعوديةبوضعها الحالي المتقطع هو 

اليسمن واليغني من جوع، ولوارادوا حلول لنفذوها  

بخصوص منح الوقود فالصيف ورمضان قادم ،وتوقف هذه 

هو اعالن عودة الئ معاناتنا     المنح القادمة من السعودية

  القدبمة وزيادة في جلدنا ومعاقبتنا، ومانقول اال انتم

 .وشرعكم، فولي امرنا الشرع له والناموس

 علي سالم اليزيدي 

  

هادي فشل في اقامة الدولة في ثالث مديريات  
 وسط ابين هي مسقط رأسه

 سعيد عبدهللا بكران 

 هادي فشل في اقامة الدولة في ثالث مديريات وسط ابين هي مسقط رأسه 

 باالعتراف الدولي بالدعم السعودي ومجلس التعاون 

 بااليرادات الي يتحكم بها وتتورد العنده بالرياض 

بأحمد الميسري واحمد العيسي وابراهيم حيدان وزير الداخلية وكلهم هؤالء من نفس المنطقة وبابومشعل  

الكازمي والعوبان ومحور كامل اسمه محور ابين ابحثوا عن عدد الجنود في كشوفات الويته تلقوهم عشرات  

 االالف

محفد لودر ومودية وال  

 والعذر ثالثة اطقم بإسم الحزام االمني في لودر 

هذا العذر منع المحاكم والنيابة ومنع فرض االمن في الطرقات لدرجة ان يتم خطف ثالثة موظفين امميين من  

كيلو من نقطة لواء حماية رئاسية يتبعه مباشرة وال رئاسية على أيش  2على بعد   .. 

بة على اسم الحزام والعذر برضه الثالثة االطقم المحسو  

خالص يا اخي سلم الثالث المديريات للثالثة االطقم المحسوبة على الحزام وخليها كلها فوق رقبتهم كل مديرية  

 طقم وبعدين يحاسبهم الناس 

االن تتفاوض قوات هادي مع الخاطفين واالمم المتحدة كوسيط يحاول تقريب وجهات النظر بين الخاطفين  

بعدن يدفع المكتب للخاطفين مبلغ من المال ويستلم موظفية ويادار مادخلك شر ومكتب االمم المتحدة    

 والمخطوفين هؤالء مقيمين في عدن ومعهم مكتب ولم يتعرضوا فيها ألي مشكلة من سنوات 

يقول انصار هادي ان عدن تعيش انفالت وتحت حكم ميليشيا ومفروض يطبق فيها نموذج لودر ومودية  

موذج اليمن االتحادي الحديث وال بديل عنهوالمحفد وشقرة النه ن  .. 

اذا دفعت االمم المتحدة اموال للخاطفين الذين يطالبون ايضاً باالفراج عن سجناء ينتمون للقاعدة فهي شريكة  

 .. في دعم االرهاب وافالم الخطف والفدية قديمة لتوفير غطاء تمول به الجماعات االرهابية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تظاهرة عارمة تشهدها ساحة الحرية بسيئون
شهدت ساحة الحرية في سيئون تظاهرة حاشدة توافد اليها ابناء حضرموت من كافة المديريات رغم محاولة  

 .مليشيا األحمر اعاقتهم

وتوافد الجماهير الى ساحة الحرية مطالبين اخراج قوات المنطقة العسكرية األولى من مديريات وادي  

خير ثروات هذه المديريات التي تنهبها قوات األحمرحضرموت وتس  . 

وحاولت مليشيا األحمر افشال التظاهرة بمنع وصول الحشود من دخول سيئون بقمعهم واطالق النار عليهم  

 دون جدوى

 

 


