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م 2202 \ 11 \  12  والسبعون  الثامنلعدد ا  

السفير األمريكي يشرف بشكل مباشر 
على محافظة حضرموت ..لقاء جديد 

ع السلطة المحليةم  
 

امريكا تنقل تجربة سرقة النفط 
سوري إلى جنوب اليمنال  

 
 

تفترسه الخالفات…غموض 
القيادة الرئاسي يلف”مجلس  

 

السعودية ترفض مطالب لإلنتقالي 
 وتصر على تمزيق قواته

 

 املشهد اجلنوبي األول

 ,, حصاد األسبوع ,,

على غرار اإلصالح…السعودية تقرر 
 التخلص من اإلنتقالي الجنوبي

 



 
               

 

 2صفحه 

مليار   15قيادي في اإلنتقالي:  
لاير شهريا ينهبها العرادة ويرفض 
 تحويلها إلى البنك المركزي بعدن 

قال عضو الجمعية الوطنية الجنوبية عضو مشاورات  

الرياض وضاح بن عطية، اليوم، خالل تغريدة نشرها  

 :بحسابه الرسمي بتويتر

مبيعات الغاز من مأرب حوالي نص مليار لاير يومياإن  . 

مليار لاير شهريا وهذه   ١٥وتابع بن عطية تغريدته: 

إلى البنك  المبالغ ينهبها العرادة وحزبه ويرفض تحويلها 

 .المركزي عدن

وأضاف: العرادة يرفض أن تتم إقالته من منصبه المزدوج  

محافظ مأرب والعدل يفترض إقالته من هيئة الرئاسة  

 دويله_مارب_االخوانيه # وتقديمه لنيابة األموال العام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قيادي في اإلنتقالي يبسط على  
 أراضي واسعة من مطار عدن 

تواصل القيادات التابعة لإلنتقالي البسط على األراضي  

العامة والخاصة في عدن حيث بسط قيادي في االنتقالي  

 .على كيلومترات من األراضي في مطار عدن

وقالت مصادر محلية أن القيادي في االنتقالي المقرب من  

ط على هكتارات  رئيسه وابن قريته منير الجحافي بس

 . مخصصة لمطار عدن الجديد في منطقة صالح الدين

وأوضحت المصادر أن الجحافي يحتمي بأطقم من الحزام  

 .األمني التابع لالنتقالي في االستيالء على أرض المطار

عمليات نهب واسعة طالت    20١٥وتشهد عدن منذ العام 

السواحل    األراضي الخاصة والعامة ، والمتنفسات منها

والشواطئ والجبال والشوارع والمقابر حيث تتورط قيادات  

نتقالي في عمليات البسط في مقدمهم ، شالل شائع في اال

 .مدير أمن عدن السابق

 

رئيس الحراك الجنوبي يحذر من خطورة المرحلة  

 في محافظات الجنوب 

وصف رئيس الحراك الجنوبي المرحلة التي تمر محافظات الجنوب حاليا بالخطيرة محذرا  

 .تداعياتها وسط انسداد سياسي وعسكري

وقال رئيس المجلس فؤاد راشد في تصريح له “نعيش مرحلة انسداد سياسي وعسكري وأمني يوًما بعد يوم  

 .”ويتأزم كل لحظة اقتصاديًا

وأشار راشد إلى أن “ذلك ناتج عن توقف عملية ضخ النفط والجبايات غير المشروعة من الموارد  

 .”المحلية”..مؤكًدا أنه “سيأتي يوم ويصحى الموظف على اختفاء مرتبه لقلته نتيجة ما يحدث

توافق جنوبي  واستطرد راشد قائاًل:”حكومة معين ال يعنيها األمر وستغادر في أي لحظة ، وإدارة ذاتية دون 

 .”مغامرة محفوفة بالفشل

 
 
 
 
 
 
 
 

 كتب صالح السقلدي / …كشف حقائق 

منذ شهرين تقريبا أصبح مجلس القيادة الرئاسي معطالً تماماً بسبب الخالفات التي تعصف به،   

ولم يعد موجودا منه سوى رئيسه /رشاد العليمي الذي استفاد من هذه الخالفات يقدم نفسه لزعماء العالم بأنه  

رورةوحده الرئيس الض . 

هو َمن   -وبحسب قيادات بارزة بالمجلس االنتقالي الجنوبي التقيُت ببعضها باأليام القليلة الماضية -العليمي

يؤجج هذا الخالف ِمـن خلف الستار ليتسنى له تقديم نفسه للعالم وللتحالف بأنه هو وحده من يمكن االعتماد  

جمعهم عدائهم للحوثي،ولكي يتخلص ولو مؤقتا من   عليه و أن البقية داخل المجلس قلوبهم شتى وشتات و أن 

مطالب االعضاء وبالذات السيد عيدروس، ويمرر بغيابهم قرارات ال يقدر على تمرريها بحضورهم داخل 

 .المجلس المحكوم بمبدأ التوافق باتخاذ القرارات

طابها المتبرم من هذا  العليمي) وبحسب تلك القيادات االنتقالية التي تحرص هذه األيام على رفع مستوى خ

الوضع( لم يكتف بشل فاعلية المجلس الرئاسي و إدخاله في حالة موات سريري بل يعمل على وقف نشاط  

وعمل واجتماعات بعض اللجان التابعة للمجلس الرئاسي وبالذات لجنة التشاور والمصالحة التي يرأسها  

ها عما قريبالقيادي االنتقالي محمد الغيثي. وأمور أخرى قد نكشف بعض . 

اإلنتقالي الجنوبي بعد أن ظل سيد داره حتى مطلع شهر إبريل الماضي أصبح خارجه، وحل عوضا عنه ضيـٌف  

ثقيل الظل والدم تم فرضه عليه عنوة ِمن قِـبل الحليف اللدود” التحالف العربي”، و أصبح بالتالي صاحب الدار  

حكم المضيف( قائمة، بل أصبح المضيف بحكم الضيف خارجها، والضيف منفيا. ولم تعد المقولة:) الضيف ب . 

االنتقالي ذات يوم تملكته النشوة والشهامة أكثر مما يجب بعد ان صدق خرافة وتخريجة انه صار حاكما بأعلى  

سدة الحكم، وتناسى المقولة الشهيرة: )أَْصدقاُء السياسة أعداٌء عند الرياسة(، وذهَب يردد مزهواً البيت  

رالعربي الشهي : 

 .(يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا× نحن الضيوف وانت رب المنزلِ  )

 



 
               

 

 3صفحه 

ناشط جنوبي ينجو من  
محاولة اختطاف في مدينة  

 عدن

تستمر الفوضى في مدينة عدن التي تسيطر عليها قوات  

س األربعاء اإلنتقالي حيث تعرض ناشط لمحاولة اغتيال ام 

 لحظة خروجه من المحكمة االداريه الجديدة في مدينة عدن 

. 

وقال الناشط أسامة السقاف انه نجا محاولة اختطاف تعرض 

مسلحين مجهولين في مدينة عدن 4لها من قبل   . 

إن مواطنين تدخلوا لمنع المسلحين الذين     وأكد السقاف

من اختطافع  يستقلون سيارة هايلوكس بدون رقم  . 

وأوضح : أثناء مغادرتي لمبنى المحكمة اإلدارية الجديد  

بجولة النصر تم إفشالها بتدخل عدد من المواطنين  

 . المتواجدين لحظة انتظاري للعودة إلى كريتر

وتشهد عدن حالة من االنفالت األمني في ظل سيطرة  

 .االنتقالي الموالي لإلمارات

 

 

 

 

 

الصراع العالمي الراهن… مصالح 
طرة على ثروات  بداوفع السي 

 األرض 

الصراع العالمي الراهن صراع مصالح بامتياز، بدوافع  

الهيمنة على مقدرات وثروات األرض، وال يوجد صراع  

ديني ألبتة إال في عقلية الجهلة من الشعوب المتخلفة  

 .واألنظمة التابعة للخارج

الحربان العالميتان كانت بدوافع استعمارية، وكذلك الحرب  

وحرب اليوم بين روسيا   الباردة كانت بين أقطاب علمانية،

والناتو هي حرب بين شعوب ودول تدين بالديانة المسيحية 

نفسها )كاثوليكية وأرثوذكسية( إذ لم يكن للبعد الديني أي  

حضور أو تأثير فيها، ولم يستطع الكهنوت بكل ثقله فعل أي 

 .شيء يذكر لتهدئتها

ما تشهده بلدان الشرق األوسط من صراع مذهبي ، أنما هو 

يجة طبيعية للدور االستعماري القذر في هذه المنطقة؛  نت

فمعظم األنظمة الحاكمة فيها هي من صنيعة هذا المستعمر،  

وتعمل على تنفيذ إمالءاته بتدمير وتمزيق شعوبها،  

وتقسيمها إلى كانتونات تتصارع وفق الهويات الضيقة إلئ 

 .آخر نبض

 

دعوة شيخ سلفي بهدم قبر العيدروس في كريتر 
 يثير غضب ابناء عدن 

ر السلفي منير السعدي بهدم قبر العيدروس في كريتر غضب  أثارت دعوات امام خطيب مسجد القدس بكريت

واسع في مدينة عدن بشكل عام وكريتر على وجه الخصوص باعتبار ذلك هدم لكل مايصل بابناء عدن إلى  

 .تاريخهم االسالمي

وانتقد ناشطون على مواقع التواصل االجتماعي مادعى له القيادي في الحزام األمني وخطيب جامع القدس  

دعو منير السعدي من هدم لقبر العيدروس معتبرا ذلك تعدي على الموروث االسالمي في عدنالم . 

وقال الناشط العدني أسامة السقاف : قائد ائمة الصرفه والخيانة المدعو منير السعدي في الحزام االمني  

وربيب اإلرهابي هاني بن بريك يشن حملة مسعورة على احد أولياء هللا الصالحين العيدروس ويدعو للفتنة  

 . وهي نائمة ولعن هللا من ايقضها

لوقف الجبايات وفرض الرسوم الغير رسميه التي فرضها حزامه  واضاف: أليس من االحرى به أن يدعو  

 . االمني على كل حياة المواطن من بترول وغاز وماكل ومشرب واثقلت كاهل المواطن غالء وجور

 . واكد قبح هللا مشائخ الدجل الذين يشرعون خيانة األوطان

عال _ عدن وامامه المدعو منير السعدي  االنتقالي ومن إيرادات عدن يقوم بترميم سور مقبرة اليهود في الم

 . يدعو للفتنة بهدم مقبرة المسلمين ال العيدروس في كريتر

القيادي في التوجيه المعنوي للحزام األمني و خطيب مسجد ابن العباس الشيخ منير السعدي   وقال ناشط آخر:

فحة اإلرهاب إلى هدم قبر و مسجد يدعوا الحزام األمني و لواء الدعم و اإلسناد و لواء الصاعقة و وحدة مكا

العيدروس التاريخي الشهير في عدن ، و منع أي زيارات و إحتفاالت المتوقع من حدوثها في هذه اليومين  

 . بعدن

هذه الدعوة المسعورة لطمس هوية عدن ذات اللون المتعدد و المتنوع و المتعايش ؛ هو توجه خطير تبنته  

لجنوبية و قدمت نفسها كممثل وحيد لالسالم الصحيح و المتبعة لسنة النبي و  السلفية بعد الحرب في المناطق ا

قامت بإتهام بقية التوجهات و الفرق الدينية بالشرك و الوثنية و الكفر ، و دعت إلى تطهير أرض المسلمين  

 . من هذه األفكار 

هذه الدعوات الخطيرة بالدفاع  على العدنيين الحقيقين الذين لم تصلهم لوثة تطرف ما بعد الحرب أن يواجهوا 

عن معتقدات اآلخرين و اإلحتفال مع الصوفيين في زيارات مسجد العيدروس ، التي تحدث كل عام و تنشر  

الفرحة و البهجة عبر توزيع المالبس و االكالت الشعبية للفقراء و المساكين و األطفال ، و تقام بشكل  

 . اعتيادي تظهر الوجه الحقيقي لمدينة عدن

 

 

 

 

 

تتسبب بقطع طريق عدن تعز اشتباكات   

معبق”   تسببت اشتباكات مسلحة بين قوات عسكريه من محور طور الباحة ومسلحين قبليين في منطقة ”

 .بمحافظة لحج الى قطع الطريق الرابط بين تعز وعدن

معبق ”   وقالت مصادر محلية أن اإلشتباكات اندلعت بين قوات اللواء الرابع مشاة جبلي وقبيلة الحميدة ”

 .باألسلحة الثقيلة والمتوسطة في مديرية طور الباحة ومعبق التابعة لمديرية المقاطرة

 . يأتي ذلك وسط عنجهية تمارسها هذه القوات ضد أبناء المنطقة

 



 
               

 

 4صفحه 

التحالف ينشئ معسكرات لتجنيد  
 المهاجرين األفارقه 

كشفت مصادر مطلعة عن قيام التحالف العربي بتجنيد   

المهاجرين األفارقه للقتال ضد الحوثيين في محاولة لتغطية  

العجز الناجم عن الخالفات بين القوات التابعة لإلخوان  

 .واإلنتقالي وطارق عفاش

وقالت المصادر أن المهاجرين من الصومال وإثيوبيا يتم  

“الحوثيين”، مشيرة إلى إنشاء  تجنيدهم حالياً للقتال ضد 

يوماً مع صرف رواتب لهم  4٥معسكرات تدريب لهم لمدة 

لاير سعودي وبإشراف من قيادة التحالف  2000تصل إلى 

 .جنوب اليمن 

هذا التجنيد يأتي بالتزامن مع تحركات عسكرية الفتة بنقل  

التحالف قيادات مع وحداتها العسكرية من منطقة إلى  

قوات تابعة للواء هيثم قاسم طاهر من   أخرى، حيث تم نقل

المخا إلى مأرب، كما تم نقل قوات اللواء الثاني عمالقة من 

 .بيحان وحريب إلى جبهة الحد يافع

وكانت السعودية قد أرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى  

شبوة أمس حيث تمركزت هذه التعزيزات في مناطق حقول 

 .النفط والغاز شمال شبوة

 

 

 

 

في خور مكسر   عدن..احتجاجات
 تندد بتوفير مادة الغاز المنزلي 

تشهد مديرية خور مكسر بعدن أزمة غاز منزلي منذ اسابيع 

اجبر المواطنين على الخروج في تظاهرة احتجاجيه تنديدا  

 .بتوفير مادة الغاز

ابناء حي اللواء الخامس بخور مكسر  من  وقطع محتجون

 ، الطرق ، 

مانعيين ، مرور السيارات في الخط العام ، ما تسبب بشلل  

 ..في الحركة

تتالعب في صرف     الجهات المعنية أن    وقال المواطنون

الجهات المختصة بسرعة التدخل  حصتهم من الغاز مطالبين

 .لوضع حًل جذري لمشكلة التالعب في الغاز المنزلي

وتشهد عدن أزمة خانقة في المشتقات النفطية وأزمة  

 .كهرباء وارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية

  

بيان شديد اللهجة للحراك الجنوبي بشأن 
 التدخالت األمريكية المنتهكة للسيادة

األمريكية األخيرة والتي كشفت حجم انتهاك السيادة اليمنية في  في أول موقف جنوبي رسمي إزاء التحركات 

المحافظات الجنوبية وآخرها لقاء السفير األمريكي بسلطة حضرموت متجاوزاً رئاسة الجمهورية والحكومة،  

أصدر مجلس الحراك الثوري الجنوبي بياناً شديد اللهجة واصفاً تدخالت األمريكان بالجنوب انتهاكاً للسيادة  

وطنيةال . 

على نسخة منه الحضور األمريكي الالفت في    ووصف الحراك في البيان الذي حصل المشهد الجنوبي األول

حضرموت والمناطق الشرقية بالتحركات المريبة ومنها زيارة السفير األمريكي لحضرموت ولقائه بالسلطة  

كولية وانتهاكاً للسيادة الوطنية، حسب ما  المحلية في زيارة هي الثانية للمحافظة متجاوزاً كل األعراف البروتو

 .ورد في البيان 

واتهم الحراك السفير األمريكي باستغالله الفراغ السياسي بالمحافظات التي وصفها بـ”المسماة محررة” 

وانشال القوى المسيطرة على األرض بالصراعات العسكرية والسياسية فيما بينها دون االكتراث بالسيادة  

 .الوطنية

اك لفت إلى أن زيارة السفير سبقها زيارة خبراء عسكريين للمحافظة وقيامهم بإجراء مسوحات األرض الحر

 .والسواحل واألماكن والمواقع االستراتيجية لمحافظتي شبوة وحضرموت

وحذر الحراك الجنوبي أبناء المحافظات الجنوبية وبقية القوى الفاعلة مما وصفها بـ”األطماع األمريكية  

نية إضافة إلى البريطانية والفرنسية وبمباركة ومساعدة ما يسمى التحالف السعودي اإلماراتي  والصهيو

 .”وأدوتهم على األرض إلقامة قواعد عسكرية

كما حذر الحراك الثوري الجنوبي من استمرار وضع الالهدنة والالحرب والفراغ الذي استغله األمريكي وهو  

 .ما سيترتب عليه من عودة لالقتتال

حذر الحراك الثوري الذي يتخذ من المهرة مقراً رئيسياً له من أي تحركات أو خطوات للسيطرة على الثروات  و

الطبيعية، وأكد البيان رفض الجنوب مسبقاً لتلك الزيارات واألعمال المرافقة لها، كما حذر من عواقبها كونها  

 .تواجه برفض شعبي وجماهيري وقبلي

وري الجنوبي يرفض بشدة كل التدخالت العسكرية األمريكية واألجنبية ليس على  وأكد البيان أن الحراك الث

مستوى حضرموت والمهرة وشبوة بل في كل مناطق الجنوب والجزر اليمنية االستراتيجية وفي مقدمتها  

جزيرتي ميون وسقطرى، واصفاً كل التدخالت الخارجية بالسافرة وأنها تكشف نوايا الواليات المتحدة تجاه  

 .عدم وقف الحرب

ودعا الحراك الثوري الجنوبي المجتمع الدولي والمبعوث األممي إلى اليمن هانس غرودنبرغ إلى رفض وإدانة  

“كل التحركات التي تنتهك السيادة الوطنية بشكل سافر وخطير”، كما دعا الحراك بقية المكونات الجنوبية  

في المواقع االستراتيجية الجنوبية  الوطنية لرفض التحركات األمريكية المريبة وأطماعها . 

ويعد موقف الحراك الثوري الجنوبي أول موقف جنوبي يصدر بشكل رسمي تجاه التحركات األمريكية جنوب  

 .وشرق اليمن
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وذلك ضمن عمليات السرقة والنهب المستمرة له، منذ  

 .احتالله أجزاء من األراضي السورية

القوات األمريكية المنتشرة في   وتقول المصادر السورية أن

سورية، تقوم بسرقة النفط عبر إخراج قوافل ترافقها تلك  

ورغم االنتقادات التي   إلى شمال العراق   القوات المحتلة

تتعرض لها امريكا بشأن سرقة النفط السوري ،  

واشنطن على نهب المزيد من الثروة السيادية    تصر

الدولية لتلك الجريمة التي  السورية متجاهلة كافة االنتقادات  

امريكا مجرد نظام لصوصي يعيش على    تؤكد أن نظام

، ووفقاً لجمعية الصداقة العربية    الحرة  حساب الشعوب

النمساوية فإن قيام القوات األمريكية بسرقة النفط السوري 

يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ، وقالت الجمعية أن  

على حقول النفط وتشرف أيضاً   الواليات المتحدة تسيطر

على سرقة النفط السوري وتصديره إلى تركيا عبر شمال  

 .العراق

وكانت المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون  

بين، قد أكد في مؤتمر صحفي منتصف العام الجاري ، أن  

القوات األمريكية المتواجدة في سوريا “تسرق ما يصل إلى 

من إجمالي إنتاج   %82ا، أي ما يعادل ألف برميل يومي  66

النفط السوري”وقال وانغ، إن “أعمال السرقة األمريكية  

 . أصبحت أكثر تهوراً 

وبحسب وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، بلغ  

إنتاج النفط اليومي خالل النصف األول من عام  متوسط 

برميل، فيما تسرق قوات االحتالل   80300حوالي  2022

ألف برميل يومياً ،   66مريكية ومرتزقتها ما يصل إلى األ

من إجمالي إنتاج النفط. ومنذ بداية شهر  %82أي ما يعادل 

سرقات نفط، وتم   ١0أغسطس، وقعت ما ال يقل عن 

صهريج لنقل النفط المسروق إلى    800استخدام حوالي 

القواعد األمريكية خارج سوريا”، مشيرا إلى أنه “في  

ر السوريون إلى الوقوف في طوابير  غضون ذلك، اضط

في محطات الوقود لساعات ”. 

على “ضرورة أن ترفع الواليات المتحدة   وشدد وانغ

العقوبات أحادية الجانب عن سوريا، وأن تتوقف عن نهب  

الموارد الوطنية السورية، وتحاسب القوات األمريكية،  

وتعوض الشعب السوري، وأن تتخذ إجراءات ملموسة  

أللم الذي تسببت فيه بسوريالمعالجة ا ”. 

يشار إلى أن أمريكا لديها أجندات ومطامع متعددة في  

المحافظات الجنوبية وعملية نهب النفط من شبوة  

وحضرموت ليس سوى مقدمة لنهب مقدرات اليمن  

وثرواتها المعنية والسمكية وتوظيف موقعها االستراتيجي  

 في خدمة المصالح األمريكية 

  

سوري إلى  امريكا تنقل تجربة سرقة النفط ال
 جنوب اليمن 

كشف قرار صنعاء القاضي بوقف تصدير النفط اليمني من المحافظات الجنوبية ، عن ضلوع الواليات المتحدة  

مليون برميل من خام المسيلة الثقيل في  ١90األمريكية في المشاركة الفاعلة في جريمة نهب مايربو عن 

ر ،متعمدة حرمان الشعب  مليار دوال ١4حضرموت والعقلة وغرب عياذ الخفيف في شبوة ، بقيمة تقديرية 

االستفادة من ثرواته السيادية  اليمني الذين يعيش ظروف إنسانية في غاية الصعوبة من  . 

وفي الوقت الذي قوبلت ضربة الضبة التي منعت تهريب شحنة نفط كانت تعتزم سفينة يونانية نقلها من ميناء  

سع ، نظراً لعدم انعكاس عائدات النفط على حياة  اكتوبر الماضي ، بتأييد شعبي وا 2١الضبة شرقي المكال في 

الذي اتخذته صنعاء بعد دراسة ابعادة على االقتصاد    اليمنيين ، انزعجت امريكا بشدة من قرار منع نهب النفط

الوطني وعلى حياة المجتمع ، واشترطت العدول عن القرار ربط تلك العائدات المنهوبة من النفط الخام اليمني  

بصرف    بشكل قسري إلى حسابات في البنك االهلى السعودي وتتجاوز ملياري دوالر سنوياً،التي تورد  

مرتبات كافة الموظفين دون إستثناء ، وتخصيص الفائض منها لتحسين مستوى الخدمات العامة المتدهورة  

منذ سنوات ،   في مختلف المحافظات ، إال أن القرار كشف عن دور امريكي كبير في نهب ثروات اليمن النفطية

ودفع واشنطن إلى إفشال كافة مساعي السالم وخاصة بعد أن كأدت المساعي الدولية أن تقترب من تحييد  

 .  قطاع النفط والغاز من خالل ربط عائداته بصرف مرتبات الموظفين

ودخل حيز    قرار صنعاء الذي تزامن أيضاً مع فشل المساعي اإلقليمية والدولية في تمديد الهدنة اإلنسانية

لم يكن له أي أثر مباشر على سعر صرف العملة في المحافظات     التنفيذ في الثاني من اكتوبر الماضي ،

الجنوبية وكذلك على المستوى العام لألسعار ، ليؤكد لكافة اليمنيين أن أهم الموارد السيادية اليمنية كانت  

وطني ، وبالعكس من ذلك أكدت صوابية قرار حماية  خارج الحسابات االقتصادية ولم تدخل في إطار االقتصاد ال

الثروات الصادر عن صنعاء ، وأثارت أهتمامات اليمنيين ألهم قضية وطنية ممثلة بنهب الثروة النفطية منذ  

 . سبع سنوات

منع تصدير النفط اليمني من موانئ الضبة    وعلى الرغم من محدودية ردود األفعال المحلية حول قرار

ئر علي في محافظتي شبوة وحضرموت ، اال أن ردة الفعل األمريكية كانت أكبر وهو ما أكد  والنشيمة وب

ضلوعها في عملية النهب المنظم للنفط اليمني على مدى السنوات الماضية ، فالخارجية األمريكية ومبعوثها  

ية الدولية إلى االمتناع  وسفيرها لدى اليمن ، أدانا بشدة عملية ميناء الضبة التي دفعت كافة الشركات المالح

عن العودة للموانئ النفطية اليمنية ، ودفعت عدد من الدول التي أبرمت صفقات مع شركات تسويق أماراتية  

تولت مهمة بيع الخام اليمني إلى التوقف الكلي عن نقل اي شحنات جديدة من الخام اليمني ، ورفضت مساعي  

مخاوف الشركات المالحية للعودة لتحميل شحنات نفط من موانئ  الحكومة الموالية للتحالف الرامية لتبديد 

محافظات شبوة وحضرموت ، اتهمت تلك الحكومة بالعجز عن حمايتها والتنصل عن التزامات قطعتها مطلع  

 . الشهر الماضي لشركات مالحية لحمايتها في المياه اإلقليمية والمحلية اليمنية 

ها في سرقة النفط السوري عبر شاحنات ، ووجهت أدواتها بنقل  وفي وضعاً كهذا استدعت واشنطن تجربت

عشرات القاطرات المحملة بالنفط الخام الخفيف من ميناء النشيمة إلى ميناء قنا في سواحل شبوة ، وعلى  

مدى األيام الماضية تولت سفن صغيرة محاولة سرقة النفط اليمني من شبوة ، اال أن التجربة األمريكية في  

 ١00بطت وفقاً لمصادر متعددة االربعاء فان طائرة مسيرة أفشلت المحاولة األمريكية لنهب نحو سوريا اح

الف برميل من النفط اليمني في ميناء شبوة ، ودفعت طاقم السفينة إلى الفرار بعد تعرض السفينة ألضرار قبل  

 . أن تقوم بشحن أي كميات من النفط المسروق

الشمال السوري ، وقالت إن     همت الشهر الماضي أمريكا بسرقة النفط منالحكومة السورية قد ات   وكانت

 . عشرات الصهاريج المحملةً بالنفط المسروق إلى شمال العراق ،    القوات األمريكية تقوم بنقل



 
               

 

 6صفحه 

سلطات مأرب ترفع تسعيرة  
 الغاز المصدر الى عدن 

أقرت السلطات المحلية في محافظة مأرب اليوم الثالثاء رفع 

تسعيرة الغاز المصدر الى العاصمة عدن في خطوة تعتبر  

 .تصعيديه من سلطان العرادة تجاه اإلنتقالي الجنوبي

جبايات جديدة    مأرب فرضت   سلطة  إن  وقال وكالء غاز

ألف لاير إلى     ٥0على القاطرات المتجهة إلى عدن بمعدل 

 .جانب الجبايات السابقة والتي تقدر بمئات االالف

وقال مراقبون إن رفع الجبايات الجديدة، ستبدي إلى رفع  

 .أسعار الغاز في مدينة عدن

وكان االنتقالي طالب السعودية بإقالة سلطان العرادة من  

 .منصبه كمحافظ وتوريد عائدات النفط والغاز إلى عدن

في المجلس أن السعودية  وأوضح عبدهللا الغيثي القيادي 

 .رفضت طلب االنتقالي بإقالة العرادة

 

 

 

 

 

 

سكريه لحزب اإلصالح  تعزيزات ع
 الى تخوم مدينة المكال

لم تتوقف األطراف الموالية للتحالف في حضرموت عن  

تصعيدها ضد بعضها البعض رغم تواجد القوات األمريكيه  

المكلفة بادارة أمن المحافظة حيث دفعت قوات اإلصالح،  

بتعزيزات عسكرية جديدة إلى المناطق المحاذية لمدينة  

 .المكال، حيث تتمركز قيادة الفصائل اإلماراتية

مصادر محلية إن المئات من قوات المنطقة العسكرية وقالت 

األولى التابعة لإلصالح، وصلت إلى معسكراتها في مديريتي  

 .ساه ووادي العين، شمالي مدينة المكال

والتعزيزات الجديدة، تعد الثانية من نوعها خالل أقل من  

أسبوع، بعد دفع قوات اإلصالح بمجاميع كبيرة إلى مديرية  

تزامناً مع تحركات عسكرية مماثلة لقوات  وادي العين، 

 .الهبة الحضرمية الموالية لإلنتقالي

 

 قوات مدعومة سعودية تتجه نحو مدينة عدن 

ما تُسمى   –تابعة لقوات عسكرية شّكلتها السعودية مؤخرا كشفت مصادر عسكرية عن تحرك قوات إضافية  

طقما عسكريا مدرع وعادي، وكذا   ٥0)العمالقة( صوب مدينة عدن عقب تزويدها بنحو  –“درع الوطن”  

 .سيارات إسعاف وبوز للبترول 

ثة الويه  وأشارت المصادر إلى أنه تم تزويد القوات بلواءين من أبين ولواء من عدن ولواء من الضالع وثال 

 .من لحج وأخيرا لواء من حضرموت بقيادة الشيخ السلفي فهد سالم عيسى با مؤمن 

وأوضحت المصادر، ان هذه التحركات تعد تهديدا خطيرا يهدد وجود قوات المجلس االنتقالي الجنوبي في  

 .العاصمة عدن وبقية المحافظات الجنوبية

تلك القوات على استقطاب قيادات عسكرية ُعليا”…   وقالت المصادر: انه “وخالل األيام الماضية عملت

وأكدت أنها نجحت فعال في استقطاب عدد من القيادات واألفراد إلى صفّها، من بينهم القيادي أسامة عبدالكريم  

 .محسن الردفاني، الذي تم تعيينه قائد ألحد ألويتها

لسعودية إلى العاصمة المؤقتة عدن،  وخالل األيام الماضية، وصلت دفعات ضخمة من المدرعات العسكرية ا

وحّطت رحالها، وفق ما نقلته وسائل إعالم عن شهود عيان، وصور نشرها نشطاء على مواقع التواصل  

 .االجتماعي، في قصر معاشيق وذلك الستالم مهام حمايته

ويتر”،  وسبق أن كشف الناشط السياسي بحساب “حاخام عفاشي” عبر تغريدة له بموقع التدوين المصغر “ت

إن: “العصر الذهبي لالنتقالي انتهى وبدأ العد التنازلي”، مشيرا إلى تحذيراته السابقة التي وّجهها لالنتقالي  

بكشفه عن اختراق أمني تعرض له، ويقف خلفه عضو مجلس القيادة طارق محمد عبدهللا صالح وشقيقه عمار  

مخطط سري خطير يستهدف المجلس االنتقالي  وكيل جهاز األمن القومي سابقا، بتواطؤ من السعودية، عن 

الجنوبي، من شأنه إنهاء دوره السياسي والعسكري ونفوذه في الجنوب، مؤكدا سير تنفيذ المخطط بوتيرة  

عالية تبلغ ذروتها خالل األيام المقبلة بسلسلة إجراءات تقوض سلطات المجلس في جميع المحافظات  

 .الجنوبية

 

 

 

 

 

 

اكبر مخزن   خالفات عميقة في مأرب..انفجار
صواريخ المنطقة الثالثة واغتيال مستشار وزير  

 الدفاع 

دأ عمال شركةب  OMV   كشفت حادثة اغتيال مستشار وزير الدفاع اللواء / محمد الجرادي واحد مرافقيه في

حيجو النسيم بمدينة مأرب ونهب طقم طقمه حالة االحتقان الكبيرة بين قيادات وزارة الدفاع في محافظة مأرب  

وسط المدينة  ساعة النفجار المخزن الكبير في المنطقة الثالثة 24خصوصا بعد مجيئ الحادثة بعد اقل من   

وسط    وأكدت مصادر مطلعة ان اغتيال اللواء الجرادي ونهب سيارته ورمي جثثهم في العراء يعد خطرا للغاية

 .توقعات ان مدينة مارب قد تشهد حوادث مشابهه تخدم اهداف اجندات خفيه

ادي و انفجار  وحسب المصادر ان خالفات عميقة بين قيادات وزارة الدفاع وصلت إلى اغتيال اللواء الجر

 . مخزن األسلحة و قد تتفاقم خالل الفترة القادمة
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السعودية ترفض مطالب  
 لإلنتقالي وتصر على تمزيق قواته 

الجنوبي حرف بوصلة عداء السعودية الى  يحاول اإلنتقالي

قيادات في حزب اإلصالح والمنطقة العسكرية األولى بدل  

 .اصرارها حاليا على تفكيك المجلس اإلنتقالي والتخلص منه 

في تغريدة على صفحته الرسمية    وقال عبدهللا الغيثي

مطالب    بمواقع التواصل االجتماعي أن السعودية رفضت

سلطان العرادة من منصبه كمحافظ    قالةاالنتقالي بشأن إ

في عدن لمأرب أو توريد العائدات إلى البنك المركزي   . 

وأشار إلى أن السعودية رفضت خروج المنطقة العسكرية  

اإلقامة الجبرية عن عيدروس   األولى من حضرموت ورفع 

 .. الزبيدي المحتجز في اإلمارات 

لى االنتقالي  ع   الغيثي إن السعودية تمارس ضغوط  وقال

 .لتمزيق قواته المسلحة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

عدن..متنفذون يبسطون على  
 أرضيه وسط سوق المنصورة 

في أحدث اعمال الفوضى والبلطجة بمدينة عدن التي  

الجنوبي المتهمة بنهب   يسيطر عليها قوات اإلنتقالي

األراضي والتسلط على امالك اآلخرين قال مواطنون في  

مدينة المنصورة إن نافذين استولوا على سوق شعبي في  

 .المدينة

وحسب مصادر محلية إن هناك عقد إيجار لرجل أعمال  

بموجبه السوق بيده واآلن تجري عملية بناء للمبنى داخل 

ء اإليجار السابقسوق الخضار المركزي وسيتم إلغا . 

واكدت المصادر أنه تم تجهيز المواد لبناء مبنى كبير داخل  

 .السوق من قبل نافذين

وتشهد عدن منذ ست سنوات عمليات بسط على األراضي  

 .والمتنفسات بتواطؤ من قيادات أمنية تابعة لإلنتقالي 

 

السفير األمريكي يشرف بشكل مباشر على 

ع السلطة  محافظة حضرموت ..لقاء جديد م

 المحلية

يواصل المجلس الرئاسي اخضاع محافظة حضرموت لالحتالل األمريكي عبر استقدام قوات   

الى المحافظة وادارة السفير األمريكي المباشرة لشؤون المحافظة بتواجده فيها ولقاءاته بالسلطة    امريكيه

 .المحلية بشكل متكرر

وبعد ايام من كشف طلب رئيس المجلس الرئاسي للواليات المتحدة بارسال قوات لها الى حضرموت وشبوة  

ا بمحافظة المحافظ مبخوت بن ماضي  زار السفير األمريكي ستيفن فاجن امس محافظة حضرموت ملتقي 

لمناقشة مستجدات المحافظة وهو االسلوب الفريد من نوعه في العالم حيث يلتقي سفير دولة أجنبيه بالسلطات  

 . المحلية بشكل مباشر

هذا الوضع في حضرموت التي يراها أبناء المحافظة بأنها أصبحت خارج السيادة اليمنية، ليس وليد اللحظة،  

ل واشنطن مع حضرموت تحديداً بهذا الشكل منذ عهد محافظها األسبق القيادي حالياً باالنتقالي، اللواء  إذ تتعام

أحمد سعيد بن بريك وأعقبه بعد ذلك اللواء فرج البحسني وحالياً يتم التعامل األمريكي مع المحافظ الجديد  

 .مبخوت بن ماضي

ى بمحافظتهم ودابها في نهب ثرواتها دون تحرك  ويستاء ابناء المحافظة من مشاهدتهم تحكم دول أخر

 .مسؤول تجاه ذلك

 
 
 
 
 
 
 
 

 تعرض قائد أمني لمحاولة اغتيال في عدن

األمني في مدينة عدن رغم زخم القوات المتواجدة في المحافظة حيث تعرض قائد    يستمر اإلنفالت 

 .امني بارز لمحاولة اغتيال اليوم األحد، بمنطقة الحسوة في مدينة عدن 

واطلق مسلحين مجهولين وابالً من الرصاص على قائد طوارئ شرطة الشعب أحمد الحريبي في منطقة  

 .الحسوة بالبريقة

ان المسلحين كانوا يستقلون سيارة نوع سوناتا بيضاء اللون حيث اعترضوا طريق    ية وقالت مصادر أمن

 .الحريبي واطلقوا النار صوبه دون ان يصاب باذى

وتشهد مدينة عدن انفالت أمني وعمليات تصفيات وانتهاكات بين فصائل االنتقالي مع بعضها إضافة إلى  

تبدا مرحلة جديدة للعمليات اإلرهابية دخول قوات طارق عفاش حاليا في عدن ويرجح انها . 

 احتجاجات في مجمع خديجة التربوي بعدن 

نفذ معلمات وطالبات مجمع خديحة للتعليم الثانوي اليوم االثنين احتجاجات غاضبة للطاقم  

 .التدريسي والطالبات

تداء امس من قبل  واقام الطاقم التدريسي والطالبات االحتجاجات على خلفية تعرض معلمة وتدعى مرام لالع 

 .طالبة وامها

الفتات طالبت بضرورة المحاسبة  وطالبت المعلمات بضرورة محاسبة االم المعتدية حيث، رفعن المحتجات . 

 .ويوم امس اعتدت طالبة وامها على المعلمة ضربا في واقعة هزت محافظة عدن 
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رئيس الحراك الجنوبي يكشف سبب  
العسكرية التي  الصراع بين القوى 

 شكلت المجلس الرئاسي 

ان الحوثيين   رئيس المجلس األعلى للحراك الثوري قال

يمتلكون العزيمة على ضرب كل المناطق الحساسة  

 .لفرض شروطه

وأشار فؤاد راشد في تغريدة له، إلى أن الجبهات تشهُد  

هدوًء نسبياً مع أن الهدنة لم تُجدد، منذ انتهائها في  

ر المنصرمبداية شهر أكتوب . 

وبين راشد أن الصراع المحتدم والمتصاعد للقوى  

العسكرية التي شكلت المجلس الرئاسي، يبدو أنه مخططاً 

 .له حتى إنجاز أمر ما 

وأضاف راشد في تغريدته: “عملياً لم تجدد الهدنة منذ  

ل انتهاءها ومع ذلك تشهد الجبهات هدوءاً نسبيا لكن ظ

ى ضرب كل المناطق  الحوثي يمتلك ناصية العزيمة عل

 .”الحساسة لفرض شروطه في المرحلة القادمة

وتابع راشد بالقول: “في المقابل تشهد القوى العسكرية  

التي شكلت المجلس الرئاسي صراعا محتدما متصاعدا  

 .”يبدو أنه مخططا له حتى إنجاز أمر ما

 

 

 

 

 

شبوة…اشتباكات مسلحة  
 تخلف قتلى وجرحى غرب عتق 

القتلى والجرحى اليوم الثالثاء، في  سقط عدد من   

 محافظة شبوة نتيجة اشتباكات مسلحة غربي مدينة عتق 

وقالت مصادر محلية إن إشتباكات نشبت بين عناصر من  

قوات دفاع شبوة وآخرين قبليين، بمديرية نصاب، غربي  

مدينة عتق، إثر خالفات بعد إجتماع للمجلس األهلي  

 .للمديرية

ائل نصاب طالبت الفصيل  وأوضحت المصادر أن قب

اإلماراتي برفع نقاط الجباية التي تفرضها عناصره على  

 .سكان وتجار المديرية، وهو ما رفضته األخيرة

وأسفرت االشتباكات عن مقتل ثالثة من مسلحي الطرفين  

 .وإصابة عدد آخرين

وتصاعد الصراع بين االنتقالي واإلصالح في محافظة  

 ..شبوة النفطية

 

..انتشار كبير لقوات اإلنتقالي واستحداث نقاط  عدن
 أمنية في شوارع المدينة 

يزداد التوتر في محافظة عدن بعد قرار السعودية بتفكيك قوات اإلنتقالي واخراجها من المدينة و استبدالها بقوات  

 .طارق عفاش وبقاء عيدروس الزبيدي تحت االقامة الجبرية 

وقالت مصادر أمنية أن قوات اإلنتقالي الجنوبي رفعت، حالة الجاهزية في مدينة عدن ، بعد إعالن رفض عودة رئيس 

 .مجلس الرياض الرئاسي رشاد العليمي 

واكدت المصادر إن قوات االنتقالي استدعت كافة منتسبيها وأوقفت االجازات ونشرت عشرات النقاط في شوارع عدن 

ر والمصافي والميناء ومقرات االنتقاليخاصة في محيط المطا . 

وبحسب المصادر فإن ألوية العاصفة الرئاسية المتمركزة في بوابات قصر معاشيق استحدثت نقاط تفتيش في الطرق  

 .المؤدية إليه

نقطتين جديدتين قرب معسكر التحالف في مدينة الشعب بمديرية البريقة غربي عدن، الذي   كما نصبت قوات االنتقالي

 .تتواجد فيه قوات سعودية

لمغادرة عدن خاصة بعد توجيه االنتقالي اتهاماً مباشرا وصريحا له    وتحدثت مصادر عن ترتيبات لمعين عبد الملك

20١9نوفمبر   ٥بالتسبب في عرقلة تنفيذ اتفاق الرياض الذي فشل منذ التوقيع عليه في  . 

 

 

 

 

 

 

 

طرة قواتهم على  اإلنتقالي يفند اكاذيب اعالم طارق عفاش بسي 
 مطار عدن 

الجنوبي على مزاعم اعالم طارق عفاش بسيطرة قواتهم على مطار عدن بتوجيهات رشاد العليمي نافيا   رد اإلنتقالي

 هذه المزاعم وواصفا اياها بالطموحات الفاشلة 

وقال ناطق قوات االنتقالي محمد النقيب إن المعلومات المتداولة بشأن استالم قوات طارق مهام تأمين المطار غير  

يب على حقيقة المعلومات بشأن وصول قوات سعودية إلى عدن وانتشارها بالمطار أمس األولصحيحة ولم يعلق النق . 

وكانت صفحة حراس الجمهورية التابعة إلعالم طارق صالح العسكري قد نشرت أمس أن قوات “المقاومة المشتركة” 

العليمي وبإشراف من قيادة التي يقودها طارق صالح استلمت أمس مهام تأمين مطار عدن بموجب توجيهات من رشاد 

 .التحالف

سياسي جنوبي: حكومة معين سبب مشاكل ومعاناة الناس شماالً 
 وجنوباً 

شن المحلل العسكري خالد النسي هجوما حادا على معين عبد الملك وحكومته، متسائال:”ماذا قدم معين عبدالملك حتى 

 ”يستمر في منصبه ؟ 

فاشل لم يحقق نجاح سياسي أو إقتصادي بل أصبحت حكومته جزء من   وقال في تغريدة له على تويتر:”شخص فاسد

 ً  ”المشكلة ومعاناة الناس شماالً وجنوبا

وأضاف:”ال نستطيع تجاوز أزماتنا بوجود القرار بيد أشخاص تجردوا من المسؤولية واألخالقيات يصنعون   

 ”العقبات”، مختتنا:”من اجل مصالحهم على حساب مصالح الشعب
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موظفو المعهد الوطني يشكون  
 تجاهل الحكومة لمطالبهم 

تتجاهل الحكومة في عدن معاناة الموظفين متجاهله  

الصعبة حيث شكا موظفو المعهد    المعيشية  الظروف

الوطني للعلوم اإلدارية في العاصمة المؤقتة عدن من تدني  

 .مرتباتهم 

م في المعهد الوطني للعلوم  20١١العام  وقال موظفو 

 .اإلدارية إن مرتباتهم ضئيلة وال تكفي إلعالة أسرهم

( ألف يمني 4١وأوضح الموظفون أن مرتباتهم ال تتجاوز )

د دون أي مستحقات أخرىفي الشهر الواح . 

وأشار الموظفون إلى أن معاناتهم زادت سوًء مع انخفاض  

السلع الغذائية الذي تشهده   مرتباتهم وغالء اسعار 

 .األسواق

وناشد الموظفون الجهات المختصة في هذه األمر بسرعة  

 .رفع مرتباتهم بما يتناسب مع االرتفاع الجنوني لألسعار

 

 

 

 

 

اإلنتقالي يتوعد قوات طارق  
 عفاش في عدن 

تتصاعد التهديدات اإلعالمية بين تيار المؤتمر واإلنتقالي   

الجنوبي في عدن بعد التوجيهات السعودية بتسليم عدن  

، األحد،  توعدت فصائل اإلنتقالي  3لقوات طارق عفاش حي

بإبادة قوات طارق عفاش، والتي تتأهب إلقتحام المعقل  

 . الرئيسي للمجلس 

وقال نبيل العبادي في مداخلة مع قناة “عدن المستقلة”  

الناطقة بإسم اإلنتقالي، إن “أي مليشيات ستحاول دخول  

مدينة عدن بالقوة، سيتم دفنها في أبواب المدينة، في إشارة 

التي تحتشد في محافظة لحج،   واضحة لفصائل طارق صالح

 .”وتستعد للهجوم على عدن

وأضاف العبادي أن قوات اإلنتقالي مستعدة ألي معركة 

 .ستفرض عليها سوى في عدن أو حضرموت أو شبوة 

سعودية مكثفة وتواجد عسكري في    وتشهد عدن تحركات

المجلس من المحافظات الجنوبية  مؤشر إلزاحة . 

 

يطلب من امريكا ارسال قوات  فضيحة للرئاسي…العليمي  
 الى حضرموت وشبوة 

كشفت مصادر مطلعة عن طلب تقدم به رئيس المجلس الرئاسي ” رشاد العليمي ” للواليات المتحدة    

 .األمريكيه خاطبهم خالله بضرورة ارسال قوات أمريكيه الى محافظتي حضرموت وشبوة

وقالت المصادر ان العليمي طلب شخصيا من السلطات األمريكيه ارسال قوات الى محافظتي شبوة  

 .وحضرموت دون الرجوع الى الرأي الجنوبي في ذلك

وعقب طلب العليمي باشرت الواليات المتحدة بارسال قوات إضافية الى حضرموت وتستعد للدفع بقوات اخرى 

من تواجد أمريكي في محافظة المهرة الجنوبي الى محافظة شبوة على غرار ما يحصل   

هذا الطلب الغريب من رشاد العليمي الذي يعد بمثابة رئيس للدولة يكشف مستوى العمالة واالنحطاط واعمال 

البيع والشراء لألرض الجنوبية من الدول الطامعة في ثرواتها من نفط وغاز وثروة سمكية وغيرها من  

 .معادن

العليمي تجاوزا لحدود صالحيته حيث لم تكن األرض ملكا لرئاسة الدولة خصوصا بعد  ويعد هذا التصرف من 

 .تصرفها بقرارات تضر بسيادة الدولة والنيل من المواطن الذي ينتظر الخير من ثروات أرضه وبعده

 

 

 

 

 

 

 

 

العرادة يرفض توجيهات المجلس الرئاسي بتوريد 
 عائدات مأرب للبنك المركزي 

مقربة من الشرعية رفض محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة قرارات مجلس القيادة  قالت مصادر 

 .الرئاسي توريد إيرادات المحافظة من عائدات النفط والغاز الى البنك المركزي في العاصمة عدن 

  واكدت المصادر ان محافظ مأرب عضو مجلس القيادة الرئاسي المنتمي الى حزب اإلصالح اليمني )فرع

جماعة اخوان اليمن( ال يزال يقود التمرد على مجلس القيادة ويرفض قرارات االجتماعات التي صادق عليها  

 .مجلس القيادة الرئاسي بتوريد ايرادات المحافظة للبنك المركزي في عدن

اجتماعات  واشارت المصادر الى ان االخواني العرادة يرفض التعامل مع كل القرارات الرئيسية الصادرة عن 

مجلس القيادة الرئاسي ومحاوالً االعتكاف في مأرب لكن موقفه كان ضعيفاً امام قيادة التحالف العربي حيث  

حاول تبرير موقفه لكنه لم ينجح في ذلك خاصة وانه يرفض تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس القيادة  

 .الرئاسي الذي يعتبر هو عضوا فيه

ي اكدت أن سلطان العرادة هو وريث الجنرال العجوز علي محسن األحمر، الذي  ووفقاً لتحقيقات صحفية الت

يعتبر جناح اإلخوان العسكري في اليمن، والمتهم بنهب مئات الماليين المقدمة من التحالف العربي  

 .والسعودية كدعم للجيش اليمني في محافظتي مأرب والجوف
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قيادي بارز في اإلنتقالي:  
الرئاسي يعيش أيامه  المجلس 

 األخيرة في عدن 

بدأت التحركات العلنية لإلنتقالي الجنوبي ضد المجلس  

الرئاسي المعادي للجنوب فقب التصريحات االخيرة التي  

تستهدف االنتقالي تحرك االنتقالي اعالميا وعسكريا ضد  

 . المجلس الرئاسي 

قال القيادي في االنتقالي، عبد   وتهديدا للمجلس الرئاسي

مجلس الرياض الرئاسي يعيش أيامه    أن  لناصر البعوةا

 .األخيرة

ب “المقاومة الجنوبية” التابعة لإلنتقالي     وقال قائد

عبدالناصر البعوة “أبو همام” في تدوينة على )تويتر(: ”  

 .”األيام األخيرة للمجلس القيادي

وأضاف: ” مجلس القيادة سيتفكك قريبا والشرعية شرعية 

قالي فقطالمجلس اإلنت   “. 

وكانت عناصر االنتقالي انتشرت مساء أمس الجمعة في  

مديريات خورمكسر والبريقة وصيرة والمعال والمنصورة،  

بلباس مدني تمهيدا لالنقضاض على القوات السعودية التي  

 .انتشرت داخل مطار عدن

 
 
 
 
 
 
 

مصادر تكشف قيمة آخر فلة اشتراها  
المناصفة  وزير اإلعالم في حكومة 

 ومكانها 

يتصاعد حدة التوتر بين اإلصالح واإلنتقالي الجنوبي في  

بالعبث بمحافظة   االنتقالي  محافظة لحج حيثاتهم اإلصالح ،

لحج وتكثيف تواجدها العسكري، بالتزامن مع مصادرة  

 .االنتقالي شحنة أسلحة تابعة لإلصالح في المحافظة

وشنت قناة بلقيس التابعة لإلصالح هجوما عنيفا على  

المجلس اإلنتقالي الجنوبي قائله في تقرير لها، إن  

ة المتمركزة في  ممارسات من وصفتها بالمليشيات اإلماراتي

لحج زادت عن حدها، مؤكدة أنها لم تكتِف بالتقطع  

 .للمسافرين بل وصلت لسرقة أسلحة قوات الرئاسي

وأكد التقرير أنه” يجب تكثيف الجهود لتوقيف العبث القائم  

اإلنتقالي    في لحج “، في تهديد صريح بتفجير معركة لطرد

 .من المحافظة

عده العسكرية والقبلية في  ومؤخرا عاد اإلصالح لتحشيد قوا

 .طور الباحة، وسط تحشيدات لإلنتقالي

 

على غرار اإلصالح…السعودية تقرر التخلص  
 من اإلنتقالي الجنوبي 

بدأت السعودية خطوات واضحة وملموسه للتخلص من اإلنتقالي الجنوبي بعد اشهر تقريبا من تقليص نفوذ  

لحكم من جديد تحت زعامة رشاد العليمي الذي يعد  اإلصالح في الجنوب وضمن مخطط عودة تيار عفاش ل 

 .عناصر الحزب منذ تأسيسه

بدأت بتشجيعه لخوض معارك طاحنة ضد اإلصالح وما تسميها   السعودية وسعيا لتنفيذ مخططها تجاه اإلنتقالي

القوات األمنية في شبوة وأبين قبل ان تعتقل رئيس المجلس اإلنتقالي”عيدروس الزبيدي” وتضعه تحت  

 .اإلقامة الجبرية في الرياض بتهمة تقويض عمل المجلس الرئاسي والحد من تحركاته ميدانيا

تمكين قوات طارق عفاش من عدن عبر سحبهم من جبهات الساحل الغربي و  تلى خطوة اعتقال الزبيدي قرار ب

الدفع بقوات سعودية الى عدن دعما لقوات طارق عفاش حال دخولها في مواجهات مباشرة مع قوات اإلنتقالي  

 .الجنوبي

لمفضل ”  هذه الخطوات التي تقوم بها السعودية تمهيدا لبقاء تواجدها اإلستعماري في الجنوب عبر جناحها ا

فبراير التي اجتثته آنذاك ١١عاما قبل اندالع ثورة  33تيار عفاش” والذي استخدمته سابقا في اليمن لمدة  . 

خطوات السعودية القاسية تجاه اإلنتقالي يقابله ممانعة ومقاومة من اإلنتقالي الجنوبي الذي بدوره يعد العده  

منع قوات طارق عفاش من دخول المعاشيق  لمواجهة أي مستجدات يمكن ان تحصل في عدن حيث وقد  

 .االسبوع الفائت واستقدمت تعزيزات عسكرية من جميع المحافظات الجنوبية للدفاع عن عدن 

وبتوجيهات سعودية يحشد طارق عفاش عناصره من الساحل الغربي الى تخوم عدن استعدادا الستالمها من  

اجهة والذي فاقم االمور وجعل الوضع اكثر توترا وقابال  اإلنتقالي وسط رفض الطرف اآلخر واتخاذه قرار المو 

 لالنفجار في اي لحظة ممكنه 

 
 
 
 
 
 
 
 

أبين…مشائخ وقبائل أبين يتهمون اإلنتقالي باعتقال 
 واخفاء ابناءهم

الجنوبي بارتكاب جرائم وحشية بحق المواطنين أبرزها    يتهم وجهاء و مشائخ محافظة أبين قوات اإلنتقالي

 .اخفاء الشباب خصوصا الذين يتكلمون عن تدهور الوضع األمني في المحافظة

صادر عن اللقاء الموسع الذي عقدته السلطة المحلية بمديرية مودية مع المشايخ والوجهاء   وفي بيان  

مداهمات واقتحامات للمنازل، واختطاف العشرات من   “االنتقالي” نفذ حملة  واألعيان اليوم السبت، أن

المواطنين دون مبرر بعد سيطرتها على المديرية في عملية “سهام الشرق” التي أطلقتها في سبتمبر  

 .الماضي 

وأوضح البيان أن األهالي ال يعرفون مصير أبنائهم المختطفين ومبررات اعتقالهم، مطالبين برد االعتبار لكل  

تداء من قبل عناثطصر االنتقاليمن تعرض لالع . 

كما دعا مشايخ مودية في البيان إلى فتح تحقيق بشأن مقتل المواطن أحمد سواد والرمي بجثته أمام قريته بعد  

 .شهر من اختطافه وعليه آثار تعذيب وإطالق نار

خ، وفي حال رفض أي  وطالب البيان “االنتقالي بتنفيذ ما تم االتفاق عليه بإحضار أي مطلوب أمنى عبر المشاي 

 .مطلوب تسليم نفسه يتحمل تبعاته

ويعتقل االنتقالي الموالي لإلمارات ، المئات من الجنوبيين في شجونه السرية وتمارس مختلف أساليب  

 .التعذيب بحقهم

 



 
               

 

 11صفحه 

قيادي حوثي: نحن والسعودية مجتمع  
 واحد 

والسعودية في موقف يكشف بقاء اللحمة الوطنية بين اليمن 

دعا القيادي في   رغم الحرب التي شنت منذ ثمان سنوات

جماعة الحوثيين محمد البخيتي الى ترك الخالفات بين  

اليمن والمملكة العربية السعودية، مبينا أن اليمن وبالد  

 .الحرمين مجتمع واحد

وكتب البخيتي في تغريدة له على حسابه بتويتر ” اليمن  

دوبالد الحرمين مجتمع واح ”. 

وأضاف ” وكل ما علينا فعله هو ترك الخالفات المذهبية  

جانبا والعودة لكتاب هللا والتحرك على أساسه، وعندها  

سنجد أنفسنا في خندق واحد في مواجهة أعداء األمة 

 .”أمريكا واسرائيل الذين يسعون إلشعال الحروب فيما بيننا

أطفأها  وأختتم البخيتي بالقول “)كلما أوقدوا نارا للحرب  

 .”هللا(

 

 

 

 

 

اإلنتقالي يدفع بتعزيزات عسكرية الى  
 مدينة عدن 

والمجلس   بعد ظهور الخالفات العميقة بين اإلنتقالي

الرئاسي وتحسبا الي طارئ يحدث في عدن من جهة  

السعودية وطارق عفاش دفعت قوات اإلنتقالي، اليوم  

السبت، بتعزيزات عسكرية جديدة إلى تخوم مدينة عدن،  

 .بالتزامن مع تحركات عسكرية سعودية في عدن

وانتشر المئات من عناصر اللواء األول دعم وإسناد التابعة 

البوابة الشمالية للمدينة، في محاولة للتصدي    لإلنتقالي في

لهجوم مرتقب لقوات طارق صالح، والتي تتأهب في  

 .محافظة لحج إلقتحام عدن

وفي السياق استنفر االنتقالي قواته في عدن، استعداداً  

لإلنقالب على تحركات سعودية إلزاحتها من معقلها  

 .الرئيسي

لجنوبية التابعة  ومساء الجمعة انتشرت عناصر المقاومة ا

لإلنتقالي في مديريات خور مكسر والتواهي والمعال  

 .بالتزامن مع وصول قوات سعودية مطار عدن

 

تحركات قبلية مسلحة في أبين لطرد قوات 
 اإلنتقالي 

الجنوبي الذي بدوره يحاول السيطرة على كل    تشهد محافظة أبين تحركات قبلية مسلحة لطرد قوات اإلنتقالي

 .مديريات المحافظة والنيل من ماتبقى من قوات اإلصالح والشرعية في المحافظة

واليوم األحد شنت قبائل الفضلي التابعة لمحافظة أبين هجوما الذعا على، المجلس االنتقالي ،، في  

للمجلس وطرد قواته من المحافظة  الرفض  إطار  

ملوحة   االنتقالي باإلقصاء والتهميش،     ،   واحدة من أهم القبائل الحاكمة ألبين  ائل الفضلي، وهيواتهمت قب

 .بخيارات طرده

واقامت هذه القبائل التي يرأسها حاليا وليد الفضلي صهر علي محسن أكبر اجتماع قبائل في المحافظة بعد  

المعقل األبرز لوزير الداخلية     تها مديرية موديةطرد فصائل اإلصالح منها ، بالتوازي مع لقاءات قبلية شهد

السابق في حكومة معين، احمد الميسري ، للوقوف على ما وصفته بالوضع األمني المتدهور وحالة العداء  

 .للمحافظة

اجتماعات سرية عقدتها مشايخ قبائل مودية ولودر، خالل اليومين الماضيين، بهدف حشد المقاتلين   وكانت

ليلطرد االنتقا . 

وأوضحت المصادر أن القبائل تنتظر وصول تعزيزات عسكرية قادمة من المديريات الجنوبية في محافظة  

 .شبوة، والموالية لإلصالح، مشيرة إلى انها ستحدد ساعة الصفر قريباً عقب تجميع قواعدها العسكرية

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

القيادة الرئاسي تفترسه الخالفات…غموض يلف”مجلس ” 
  -الذي تفترسه الخالفات  –الغموض الذي يلف الوضع الحالي في الجنوب منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي 

ينطوي على تداعيات خطيرة تجاه القضية الجنوبية والمجلس االنتقالي الجنوبي، فكل المؤشرات تشير بأن  

الرئاسي وداخل الحكومة يضمرون سوء النوايا للطرف  شركاء االنتقالي الجنوبي داخل مجلس القيادة 

الجنوبي، ويستهدفون بدرجة أساسية القوات الجنوبية إما بمحاربتها بمعاشاتها الشهرية وإما باستهدافها  

 .بواسطة الجماعات اإلرهابية التي تستهدف بشكل شبه يومي قوات جنوبية بعدة محافظات جنوبية

سائل إعالم يتبع قوى سياسية يفترض أنها شريكة مع االنتقالي بالحكومة  كل ذلك بتناغم مريب مع بعض و

وبمجلس الرئاسة وفي ظل صمت مطبق من وسائل إعالم التحالف الذي يحجم عن اي تنديد بهذه  

العمليات،عالوة عن إحجامه عن تقديم دعم لهذه القوات التي تقف وحيدة بوجه اإلرهاب وداعميه، ويركز 

ية إخفاقات وسلبيات تظهر في عدن او محافظة أخرى محسوبة على اإلنتقالي،وإما  عوضا عن ذلك عن أ

بمحاولة سحب البساط األمني من تحتها لمصلحة قوى أخرى،وما يجري من تحركات مشبوهة في منطقة  

 . معاشق ليس إال بروفة مصغرة لمخطط اكبر واشمل

 

 


