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م 2202 \ 12 \  3  الثمانون و الواحد لعددا  

بورشة عمل..اإلنتقالي يحاول خفض 
ضب العسكريين الجنوبيين تصعيد وغ

 ضده
 

مقابل القرض المعلن..حكومة معين 
عودية ثالث سنوات للتحكم تمنح الس

 باقتصاد اليمن
 
مجلس الحراك الثوري: تحل ذكرى 

االستقالل ونحن نرى السفير 
االمريكي ينتهك السيادة الوطنية 
 ويتبختر في حضرموت والمهرة

بينما تعتقل الرياض عيدروس  
الزبيدي.. أوالد عفاش يغردون من 

نوفمبر 30عدن عن ذكرى   
 

 املشهد اجلنوبي األول

 ,, حصاد األسبوع ,,

العليمي يوافق على طلب سعودي 
ببقاء الزبيدي تحت االقامة الجبرية 

 في الرياض
 



 
               

 

 2صفحه 

واستغرب صمت الجهات المعنية و المخولة بحماية المعالم 

التاريخية واألثرية بما فيها الهيئة العامة لآلثار والمتاحف ،  

لما يتعرض له هذا المعلم التاريخي جراء ما حدث له من  

التدخل وإيجاد حلول عاجلة انتهاك ، إذ وجب . 

 حديقة الملكة فكتوريا وفندق كريسنت 

ويضيف الشعبي بان النصب التذكاري للملكة فكتوريا الواقع 

في قلب الحديقة بحاجة للتنظيف والتلميع حيث ان االوساخ 

 .المتراكمة على جوانبه افقدته جماله ورونقة

تعمد ويحز في النفس ما وصل له فندق كريسنت من تدمير م

لطمس وإفراغ عدن من هويتها الجنوبية ، حيث وجه فريق 

هويتي نداء للجهات المسؤولة والمنظمات الداعمة   مبادرة

بما فيها الصندوق السعودي للتنمية واالعمار بوضع فندق  

كريسنت ضمن خططهم إلعادة إعماره ورد االعتبار  

 .التاريخي له، كما فعلت لقصر سيئون

الجهات المعنية بسرعة التدخل و    وناشد فريق المبادرة

ايقاف العبث الحاصل بحرم المعالم التاريخية و التدمير الذي 

تعرضت له نتيجه البناء العشوائي الذي قضم مساحات  

كبيرة كان من المفترض أن تكون مزارا سياحيا وواجهة  

يرتادها الناس، مؤكدة على ضرورة قيام الجهات المسؤولة 

ى تلك المعالم، لما تمثله من قيمة  بواجبها في الحفاظ عل

 . تاريخية ورمزية للمدينة

ألحمر د، رشاد العليمي على نهج هادي وا
 يخصص المنح الرئاسية ألبناءه واقاربه 

على نهج الرئيس المعزول عبدربه منصور هادي وعلي محسن 

األحمر وقادات اإلصالح الذين كانو يهتمون بابناءهم دون غيرهم 

كشفت مصادر مطلعة عن حصول ثالثة من أبناء العليمي على 

 .منح دراسية للخارج

كشوفات مسربة للمنح الدراسي ان المنح الدراسية كلها  و كشفت

اء أبناء وأحفاد وأقارب كالً من رشاد العليمي كانت تحمل أسم

وأعضاء مايسمى مجلس القيادة وأعضاء في البرلمان الموالين  

للتحالف، وأعضاء في مجلس الشورى، ودبلوماسيين وقيادات 

 .عسكرية وحتى وجود أسماء أبناء مسؤولين سابقين

وفي كشفين من كشوفات المنح الدراسية لوحظ وجود ثالثة من  

رشاد العليمي حاصلين على منح دراسية للخارج األولى  أبناء 

كانت لنجله عمرو رشاد العليمي لدراسة الماجستير في كندا 

والثانية حصل عليها حفيده سام عبدالحافظ رشاد العليمي إلى  

كندا أيضاً لدراسة إدارة األعمال، والثالثة لدراسة إدارة األعمال  

ً لحفيده اآلخر رشاد محمد رشاد العليم ي إلى كندا أيضا . 

ودفعت هذه الفضائح الناشطين بمواقع التواصل االجتماعي لشن  

هجوم ضد هذه السلطة التي أتى بها التحالف السعودي اإلماراتي 

لسدة الحكم رغم كونها ال تزال سلطة شكلية، بسبب قيامها 

بسرقة المنح الدراسية المخصصة للمتفوقين من الطالب اليمنيين 

زيعها على أبنائهم وأقاربهمالمتميزين وتو . 

ووصل األمر بمسؤولين في مجلس القيادة ممن اطلعوا على  

كشوفات األسماء ألن يصفون هؤالء المسؤولين التابعين  

للتحالف بأنهم مجرد عصابة ولصوص، كما وصفهم فتحي بن 

لزرق المعين مسؤوالً عن الدائرة اإلعالمية لمكتب رشاد 

 .العليمي

 

 اعتداءات تطال معالم أثرية في عدن ولحج 

تشهد الكثير من المعالم األثرية في مدينة عدن ومحافظة لحج اعتداءات متكررة تهدد بمحو  

من قبل الجهات  معالمها التاريخية، جراء االضرار التي تطالها، وسط غياب الحماية للعديد من المعالم ، 

خراجها من قوائم التراثالمسؤولة ، األمر الذي يعرض المواقع األثرية لمخاطر فقدانها لقيمتها التاريخية وإ . 

طالب مدير عام مكتب هيئة اآلثار بلحج عارف عبدالعزيز الصبيحي بوقف االعتداءات المتكررة والعبث  

 .الحاصل بالمواقع األثرية بالمحافظة

وفي تصريحه لمراسل صحيفة عدن تايم في لحج “محمد السالمي” ، أكد الصبيحي إن االعتداء على المواقع 

مؤخرا في منطقة الرعارع وكدمة امشعيبي والموقع االثري بمنطقة صبر بمديرية تبن وباقي   األثرية تركزت 

 . المواقع األثرية الموجودة بالمديريات األخرى بالمحافظة

واكد أن هذه المواقع تعد ذات تاريخ قديم، إذ يعود البعض منها إلى حقب زمنية غابرة تمتد آلالف السنين،  

مة، وكانت تشتهرت بصناعة الفخار والنشاط التجاري وعاصرت الدويالت القدي  

وطالب بوقف االعتداء على المواقع األثرية التي تتعرض للعبث والتخريب من قبل بعض األشخاص والنافذين،  

من خالل قيامهم بالبسط على األراضي التي تقع فيها تلك االثار، وكذا قيام البعض أيضا بعمليات نبش للعمالت  

لي واألواني واالدوات األثرية بهدف بيعها دون وعي بقيمتها التاريخيةالقديمة والح  . 

وأشار إلى أن مكتب الهيئة العامة لآلثار كان قد تقدم بعدد من البالغات إلى السلطة المحلية بالمحافظة  

منية الالزمة لها  والمديريات والجهات األمنية والهيئة العامة لآلثار بغرض وقف هذه االعتداءات وتوفير الحماية األ

وضبط المعتدين وإحالتهم إلى الجهات المختصة التخاذ اإلجراءات القانونية ضدهم، غير أن تقديم كل تلك البالغات و  

 .المتابعات لم تلقى استجابة حتى االن، األمر الذي مهد للمعتدين بالتمادي واالستمرار في تلك االعتداءات

ة جميع الجهات المعنية القيام بدورها، تجاه المواقع األثرية وحمايتها من وشدد مدير عام هيئة اآلثار على ضرور

 .العابثين والناهبين لها حد وصفه

 المعالم األثرية بعدن

إلى ذلك تشهد العديد من المعالم األثرية في مدينة عدن اعتداءات وأعمال تخريب تعرض معالم المدينة للمزيد من 

خيةاالضرار كما تهدد قيمتها التاري . 

ونظم ناشطو مبادرة هويتي التابعة لمركز رؤى للدراسات اإلستراتيجية و االستشارات و التدريب ، اليوم الثالثاء، 

 .زيارات ميدانية لعدد من المعالم التاريخية في مديرية التواهي بالعاصمة عدن، لالطالع على بعض المعالم األثرية

رية التواهي كتبي عمر كتبي، تفقد فريق المبادرة ميناء عدن  وفي الزيارات التي شارك فيها مدير عام مدي

التاريخي وقام بجولة بحرية لتلمس وضع الميناء العريق الذي يعاني نتيجة اإلهمال ما أدى إلى تقليل فرص  

 .تطويره وتوسعته، و الحد من قدرته التنافسية

اء عدن بحاجة لتطوير واهتمام وتوسعة  وتقول الدكتورة جاكلين منصور البطاني رئيس مبادرة هويتي ان مين

 .بما يليق بموقعه االستراتيجي، وكذا وقف التصرف باراضيه من قبل المنطقة الحرة

وتشير البطاني إلى أن رصيف السواح المحاذي لميناء عدن ال زال قيد الترميم و حتى يكتمل يجب وقف  

ه من تلوث وما تنبعث عنه من روائح مزعجة  تصريف مياه الصرف الصحي الغير معالجة للبحر نظرا لما تسبب

 . تنفر الزائرين 

 معالم أثرية مهملة 

التي تم بنائها بين العامين   وخالل الزيارة رصد فريق المبادرة االنتهاكات التي تعرض له حرم ساعة ليتل بن 

رتباط  م, والتي تقف شامخة على تلة عالية وسط مدينة التواهي, ليذكر األجيال مدى اال1895 – 1894

تعديالت لبعض المعالم  الوثيق بينه وبين مدينة التواهي  

ويقول الدكتور عوض الشعبي أستاذ التاريخ القديم بأنه تفاجأ بالتعديالت التي حدثت في حرم بعض المعالم  

يز في  األثرية بما فيها ساعة ليتل بن و التي تعد من أهم وأشهر المعالم السياحية والتاريخية التي تركها اإلنجل 

 .مديرية التواهي، إذ خدشت المباني المحيطة بها بجمالها وحجبت الرؤية عليها

 



 
               

 

 3صفحه 

توتر كبير بين القوات اإلماراتية 
وقوات المنطقة العسكرية 

 األولى في سيئون 

تشهد مدينة سيئون بحضرموت اليوم الجمعة توتر أمني  

كبير بين قوات المجلس اإلنتقالي وقوات المنطقة العسكرية 

 .األولى الموالية لإلخوان 

وقالت مصادر محلية أن حالة من التوتر تسود عصر  

الجمعة مدينة سيئون بمحافظة حضرموت بسبب منع إقامة 

 فعالية بمناسبة اليوم الوطني اإلماراتي 

وقالت المصادر ان قوات من المنطقة العسكرية األولى  

منعت إقامة احتفال كان ينوي المجلس االنتقالي اقامته  

لوطني لدولة اإلمارات العربية  بمناسبة ذكرى يوم العيد ا

 .المتحدة

وقالت الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس االنتقالي الجنوبي 

لمديريات وادي حضرموت انها تحمل المنطقة العسكرية  

االولى المسئولية عن التداعيات التي ستترتب على اي 

 .. محاولة لمنع الفعالية

وت منذ  وتتاصاعد حدة التوتر في مديريات وادي حضرم

أسابيع في محاولة اماراتيه لتمكين اإلنتقالي الجنوبي من  

السيطرة على مديريات الوادي واخراج قوات المنطقة  

 .العسكرية األولى منها 

 

 

 

 

 

 

قتيالن من قوات اإلنتقالي  
 بتفجير ارهابي في المحفد

قتل جنديان من المجلس اإلنتقالي، اليوم الجمعة، أثر هجوم 

 .إرهابي نفذ بعبوة ناسفة، في مديرية المحفد بمحافظة أبين

وقالت مصادر عسكرية فإن ضابط في عمليات قوات  

طوارئ األحزمة األمنية بالمحافظة وجندي اخر قتلو إثر  

 . انفجار عبوة ناسفة استهدفتهم في المحفد

يأتي ذلك وسط إنفالت أمني تشهده محافظة أبين والناجمة 

 .عن التصفيات بين المكونات المدعومة من التحالف

 

توقعات بانفجار الوضع في حضرموت بعد  
 تصريحات ابو عوجاء

  نذر فتنة جديدة يشعلها اإلخوان مستغلين نفوذهم العسكري في وادي حضرموت و سيطرتهم الفعلية على 

 .مديريات المحافظة

وصعد تنظيم اإلخوان اإلرهابي تهديداته بشكل خطير في محافظة حضرموت، عقب تصريحات غير مسبوقة  

 .”أطلقها رئيس أركان المنطقة العسكرية األولى يحيى أبوعوجاء، عدت بمثابة “استفزاز للمجلس االنتقالي

ن ولم يسبق لها خوض أي معارك ضد الحوثيين  والمنطقة العسكرية األولى، هي بمثابة جناح عسكري لإلخوا

 .وحولها اإلخوان إلى قوة عسكرية للضغط بها لتحقيق مكاسب سياسة في أي مفاوضات 

 تنصل عن اتفاق الرياض 

وهاجم ما يسمى برئيس أركان المنطقة العسكرية األولى، الجناح العسكري لإلخوان أبناء حضرموت رافضا  

جبهات لمواجهة مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا بموجب اتفاق الرياضمطالباتهم بخروج قواته إلى ال . 

 يحيى أبوعوجاء 

وخرج اإلخواني أبوعوجاء من إحدى قنوات اإلخوان التي تبث من الخارج للهجوم على المجلس االنتقالي  

  وللتنصل من اتفاق الرياض في خطوة تستهدف العودة لمربع القتال والعنف وتحول حضرموت لساحة

 .للمواجهات 

وينص اتفاق الرياض على إعادة انتشار القوات العسكرية في المحافظات الجنوبية إلى الجبهات مع الحوثيين  

 وذلك بعد تنظيمها تحت قيادة وزارة الدفاع اليمنية 

 

 

 

 

 

 

 

أوساط االنتقالي وتوسيع تصاعد االستقطابات في 
 فجوة االنقسامات لصالح الرئاسي 

انقسامات تعصف    االنتقالي، السبت، عن تصاعد االستقطابات في أوساط االنتقالي، وسط  كشف قيادي في 

 .بالمجلس االنتقالي

التحالف يعمل االن بوتيرة كبيرة على استقطاب أبناء محافظات    وقال القيادي في االنتقالي، عبدهللا الغيثي بأن

لطة الرئاسي على حساب أبناء من وصفهم بـ”المثلث ” في  في س لتعيينهم في مناصب عليا    أبين شبوة

 ..إشارة إلى محافظات الضالع ويافع ولحج

الغيثي إلى أن الخطوة تهدف لشق االنتقالي إلى مجلس معتدل يمثل محافظات أبين وحضرموت ،    وأشار

 .ومحلس متطرف يمثل المثلث الجنوبي

ة في ثمانينات القرن الماضي مساعي لتحالفات شرق عدن  وبدأ احمد بن بريك الذي كان جزء من تيار الزمر

المناهض لما كان يعرف بت”الطغمة   والتي مثلت معقل التيار ”. 

وفي سياق شراء قيادات االنتقالي ، قال الغيثي فب تغريدة على تويتر رصدها ” المشهد الجنوبي األول ” إن  

ساعد على إستعادة الدولة الجنوبية بل ستكون تعيينات  تعيينات رشاد العليمي للجنوبيين مدروسة بعناية و لن ت

 .العليمي عقبات في طريق نضال الجنوبيين إلستعادة الدولة

وأضاف الغيثي، ماذا استفاد الجنوب من تعيينات عفاش للجنوبيين؟؟ الشماليون لديهم هدف واضح و هو 

 ..اإلحتفاظ بالجنوب و لن يعينوا من يحبط هدفهم

 



 
               

 

 4صفحه 

بسبب الجبايات..إضراب شامل  
لسائقو النقل والشاحنات التجارية  

 في المكال 

شهدت مدينة المكال اليوم الخميس احتجاجات والرابع   

 .شامل عن العمل لسائق الشاحنات التجارية

اإلضراب المطالب بوضع حل لرفع رسوم الجبايات   وادى

 .الى شل حركة النقل بشكل كلي

المئات من الشاحنات والمركبات     و قالت مصادر نقابية أن

عن العمل على مشارف مدينة المكال،     التجارية، توقفت

تنديداً برفع رسوم الجبايات غير القانونية التي تفرضها  

ل التحالفالنقاط األمنية التابعة لفصائ . 

وقال سائقو الشاحنات في بيان إن الزيادة في الرسوم  

أنهكت تجارتهم، مشيرين إلى أنهم يضطروا لزيادة أسعار  

المواد والسلع التجارية، األمر الذي ينعكس سلباً على  

 .أوضاع المواطنين 

الشاحنات أعلنوا في محافظتي عدن وأبين،   سائقو  وكان

اإلضراب، خالل األسابيع الماضية، احتجاجاً على تصاعد  

االنتقالي  األتاوات المالية التي يفرضها . 

 

 

 

 

 

حكومة معين تعاقب مدينتي  
 زنجبار وجعار بقطع الكهرباء 

زنجبار وخنفر بأبين انقطاع تام للتيار    تشهد مدينتي

 .الكهربائي لليوم الثالث على التوالي

ورأى مراقبون أن الحكومة تتعمد العقاب الجماعي و بدأ  

ال مستمرا حتى هذه  منذ يوم احتفائية نوفمبر المجيد وماز

اللحظة في ظل الصمت المشين من قبل القائمين على  

 .المحافظة

وطالب األهالي بوضع حل ألزمة الكهرباء التي تعاني منها  

 المديريتان 

 

بينما تعتقل الرياض عيدروس الزبيدي.. أوالد 
نوفمبر  30عفاش يغردون من عدن عن ذكرى    

من نوفمبر هزالة   30عن ذكرى ال كشف حديث أوالد الهالك علي عبدهللا صالح عفاش من داخل عدن  

 .اإلنتقالي الجنوبي وعدم قدرته على مواجهة المشروع السعودي الهادف إلعادة نظام عفاش الى عدن

مراقبون أن وعود طارق عفاش في تغريدته صباح اليوم انه سيستخدم عدن من أجل الوصول الى   وراى

 صنعاء بمثابة تأكيدات على رضوخ اإلنتقالي ووهنه أمام المشروع السعودي العادة نظام عفاش الى عدن 

 30رى عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق عفاش في حديثه عن ذك وفي تغريدة مستفزة لإلنتقالي قال

اصمة صنعاء  نوفمبر: “وفي ذكراها اليوم يتأكد دور عدن والجنوب من جديد، في سياق معركتنا لتحرير الع 

 .”من سطوة ذراع إيران واستعادة اليمن حًرا مستقاًل مسالًما لمواطنيه وإخوانه وجيرانه

لتي بدورها تعتقل رئيس  وتأتي هذه الذكرى وسط تحديات يعيشها اإلنتقالي الجنوبي في مواجهة السعودية ا 

 .المجلس عيدروس الزبيدي وتسعى جاهدة العادة نظام عفاش من جديد الى عدن

 

 

 

 

 

 

 

 

العليمي يوافق على طلب سعودي ببقاء  
 الزبيدي تحت االقامة الجبرية في الرياض 

الزبيدي خارج  كشفت مصادر مطلعة عن موافقة رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي على بقاء عيدروس 

 عدن مقابل تقديم القرض السعودي للبنك المركزي في عدن 

وقال القيادي في االنتقالي عبد هللا الغيثي إن التحالف اشترط إخراج عيدروس الزبيدي وعدم عودته إلى عدن  

  مقابل السماح بمنح حكومة التحالف جزًء من الوديعة التي وعدوا بها رشاد العليمي مطلع ابريل الماضي 

 .لحظة تشكيل المجلس القيادي 

واكد الغيثي ان تسليم الوديعة السعودية االماراتية للبنك المركزي مشروط بخروج رئيس المجلس االنتقالي  

عيدروس الزبيدي من عدن، مشيراً إلى أنه وبعد تأكد التحالف من امتثال الزبيدي ألوامره بتسليم الدفة  

موالللمؤتمر واالصالح بدأ التحالف بنقل األ . 

وهذه هي المرة األولى التي يوجه فيها المجلس االنتقالي اتهاماً مباشراً لإلمارات بالوقوف خلف اإلطاحة  

بالزبيدي الى جانب السعودية التي كانت خالل األسابيع القليلة الماضية محط هجوم من قبل إعالم االنتقالي  

 .وناشطيه وسياسييه
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اطالق  القوات اإلماراتيه ترفض 
قيادي اخواني تم اعتقاله في  

 حضرموت 

يزداد الوضع تأزما في محافظة حضرموت بين اإلمارات  

اليوم     وقوات اإلخوان حيث رفضت قوات اإلمارات

تم  الخميس، مساعي إلطالق قيادي بارز في حزب اإلصالح 

 .اعتقاله قبل أيام خالل محاولته دخول المكال

مؤتمر مبخوت بن ماضي  محلية إن محافظ ال  وقالت مصادر

تواصال مع غرفة عمليات التحالف    وقائد العسكرية الثانية

في المكال في محاولة إلطالق القيادي في حزب اإلصالح  

عوض الدقيل، لكن الضباط االماراتيين رفضوا ذلك بذريعة  

 .عالقته باإلرهاب

الشقين بمديرية بروم التي تتمركز فيها    وكان أفراد نقطة

نتقالي اعتقلت الدقيل لدى عودته من عدن على  فصائل اال

 .متن حافلة للنقل الجماعي، وفق بيان لحزب اإلصالح

ويرى نراقبون أن اعتقال الدقيل يؤكد بدء استهداف قيادات 

 .األصالح في حضرموت

 

 

 

 

اإلصالح يهدد بالتصعيد ضد محافظ 
 حضرموت واإلنتقالي 

بخوت بن  بلسان تهديد حمل اإلصالح، محافظ حضرموت م

ماضي ، والمجلس االنتقالي وقواته مسؤولية سالمة  

القيادي في الحزب عوض الدقيل، متوعداً بالتصعيد ردا  

 . على االعتقاالت التعسفية لقياداته وكوادره

نقطة تفتيش للنخبة الحضرمية ، القيادي الدقيل ،   واعتقلت

في منطقة الشقين بمديرية بروم غربي مدينة المكال مركز  

بينما كان على متن باص للنقل الجماعي قادما    حافظة ،الم

 . من عدن في طريقه إلى مدينة المكال مركز المحافظة

وأضافت أن أفراد النقطة احتجزت القيادي الدقيل فيها، قبل 

أن يتم نقله مغطى الرأس إلى معسكر الربوة في مدينة  

 . المكال

ا المحافظ  وتفيد المعلومان أن الضباط اإلماراتيين وجهو

بعدم اإلفراج عن الدقيل ، في بداية للتنكيل بقيادات اإلصالح 

 .في حضرموت كما فعلت في عدن 

 

مجلس الحراك الثوري: تحل ذكرى االستقالل  
ونحن نرى السفير االمريكي ينتهك السيادة  

 الوطنية ويتبختر في حضرموت والمهرة

لالستقالل الوطني والذي تم تم فيه طرد آخر  55مجلس الحراك الثوري بيانا هاما بمناسبة الذكرى ال   اصدر

 مستعمر بريطاني من عدن عبر مراحل ثوريه نضاليه أهدت للجنوب حريته واستقالله 

ستقالل  لجالء االحتالل البريطاني ، ذكرى اال 55وقال المجلس الثوري في بيانه أنه تحل علينا الذكرى ال 

الوطني المجيد وما يزال شعبنا يرزح اليوم تحت احتالل جديد وبمسميات عديدة ، ذكرى توزع فيها صكوك  

 .الوطنية على اسس مناطقية وحزبية مقيتة

انه تحل علينا الذكرى في ظل انفالت امني   تمزيق   وأكد الحراك الذي رفض تبعيته للخارج رغم محاوالت

 . شامل وسلب للممتلكات العامة والخاصة واوضاع انسانية مأساوية

مؤكدا أن هناك إنتهاكات سافرة لحقوق اإلنسان ومعاناة معيشية وخدماتية قاسية ، امراض واوبئة متفشية ،  

 .. فقدان االمن والعدل واألمان والسيادة والقرارات الوطنية

ضاف أنه تحل الذكرى وشعبنا اكثر تمزقا وتشرذما ، ذكرى االستقالل تهل وارض الجنوب تستبد بها  وا

ميليشيات متعددة التسميات قسمتها الى كانتونات ومناطق فيما ارتفعت نبرات االنفصال على اساس مناطقي  

 .وقبلي وجهوي من هنا وهناك 

ناصب والرتب العسكرية العليا والمناصب المدنية وذلك  وأشار أنه تحل علينا الذكرى وسط تقسيم وتوزيع للم

على اسس مناطقية وحزبية وقبلية ونهب للثروات فيما نعاني من تدهور اقتصادي رهيب وانهيار للعملة  

 .الوطنية وعدم مقدرة البنك المركزي على تسديد رواتب موظفي الدولة عسكريين ومدنيين

بشكل بات يهدد حياة الناس ويفاقم من معاناتهم االنسانية إلى جانب  مشيرا انه تدهورت االوضاع االقتصادية  

ما تعانيه الخدمات األساسية من سوء نتيجة لممارسات وأخطاء شركاء سلطات االمر الوقع التي تحكم  

 .سيطرتها على عدن وبقيه المناطق

وتفاقم التدهور االقتصادي   مضيفا انه تحل ذكرى االستقالل المجيد والحزن يخيم بكل الم جراء تفشي الغالء

واالمني واالخالقي واالنفالت االمني والفوضى المدمرة وتسلط مليشيات مسلحة فوق رقاب المواطنين  

المدنيين ، تنهب المقدرات والثروات الطبيعية والعائدات المحلية والسيادية دون االكتراث وااللتفات واالحساس  

السواد االعظم من الشعب  بمعاناة الفقراء والبسطاء من الناس وهم . 

وشن المجلس خالل بيانه هجوما على حكومة المناصفة والمجلس الرئاسي حيث قال إن ما تسمى حكومة  

المناصفة ومجلس القيادة الرئاسي قد فشلوا في إخراج مايسمى بالمناطق المحررة من ازماتها المستفحلة  

 .والمتفاقمة بل أنها صنعت أزمات جديدة عميقة

لبيان من زيادة تدهور األوضاع حيث قال اننا نحذر من استمرار تدهور األوضاع المعيشية واالقتصادية  وحذر ا

 .التي تقود البالد الى أوضاع سيئة ومجاعة كارثية وزيادة في العنف

واكد انه تحل علينا ذكرى االستقالل الوطني المجيد في ظل ممارسات تعسفية من قبل سلطات االمر الواقع  

تمزق الممزق وتجزئ المجزئ وتزرع الفرقة بين ابناء الوطن الواحد والقبيلة الواحدة والمكون الواحد  التي 

وتمارس سياسة خبيثة تهدف الى تكريس وضع التشرذم والتمزق ، سياسة تهدد حياة من يرفض او حتى  

 . يعترض ، سياسة تجبر هؤالء الشرفاء على الرحيل من عدن دون إرادتهم

الحراك الثوري نجدد دعوتنا للحل السياسي السلمي لالزمة الوطنية على مستوى الوطن    نحن في مجلس

شماال وجنوبا فقد دلت الوقائع بما ال يدع مجاال للشك بفشل خيار الحرب. ونؤكد على تمسكنا بضرورة الحوار  

الت التفرد بالمشهد  الجاد المستقل بعيدا عن االحتواء والغوغاء المستخدم حاليا والكف عن الصراعات ومحاو

 .السياسي واالمني والعسكري ومحاولة تسخيره مناطقيا ولصالح فئات معينة

غدت اإلحتفاالت الوطنية اليوم في ظل تلك األوضاع المتردية والفشل الذريع لسلطات األمر الواقع مغالطات  

ما نقوله حيث أن ارتهان  اخالقية تمارسها تلك السلطات في عدن دون خجل أو استحياء ، وال مجال لتكذيب 

القوات االمنية والمسلحة لجهات خارجية مقابل حفنة من الدراهم والريارات يفقدها وطنيتها ، ما يجعلها فاقدة  

لروح االنتماء الوطني وما عليها إال تلبية قرارات ورؤية أصحاب النعم حتى وإن كان ذلك ضد مصلحة  

 ً  . الجنوب أرضاً وشعبا

تحل ذكرى االستقالل ونحن نرى السفير االمريكي ينتهك السيادة الوطنية وهو يمشي    ومن عجائب القدر أن

ويتبختر في حضرموت والمهرة ، سبقته زيارات متعددة أيضا لعسكريين امريكيين وبريطانيين وفرنسيين في  

ك  سواحل وهضاب حضرموت ، اجروا خاللها معاينات ومسوحات للبحث عن ثروات وخيرات بالدنا ، انتها

سافر وفاضح للسيادة الوطنية في ظل عجز وتخاذل سلطات االمر الواقع المتمثلة في مجلس القيادة والمجلس  

االنتقالي الجنوبي وحكومة المناصفة ، وكانما المناطق تلك ال تعد ضمن التراب الوطني للجنوب .إضافة  

 . النتهاك الجزر ” سقطرى وميون ” وما خفي كان اعظم

نحيي ذكرى االستقالل ونحن نعيش واقع اغتال احالمها وانتهك مبادئها ؟ فكيف لنا أن  * ! 
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الخبجي يتوعد باخراج قوات  
 اإلخوان من حضرموت 

توعد الدكتور ناصر الُخبجي عضو هيئة رئاسة المجلس  

من حضرموت  االنتقالي الجنوبي، باخراج القوات اإلخوانيه

 .والمهرة كما تم إخراجهم من أبين وشبوة

إن     وقال الخبجي في تغريدة على موقع التواصل تويتر:

احتفالنا اليوم بهذه المناسبة العظيمة في أبين النضال  

والصمود، يحمُل دالالٍت ومعاٍن عميقه، بعد أن حققت قواتنا 

لعربي المسلحة الجنوبية بالشراكة مع أشقائنا في التحالف ا 

انتصارات عظيمة على بؤر اإلرهاب في هذه المحافظة،  

 .”وتطهيرها من التنظيمات االرهابية المسيسة

وأضاف أن أبين قالت كلمتها اليوم وستظل عصية على كل  

المؤامرات التي تحاك ضدها بصمود شبابها ورجالها  

الشجعان، إن تلك االنتصارات في أبين، وما سبقها في  

لحقها انتصارات في وادي حضرموت  محافظة شبوة، ست 

 .”والمهرة، وتلك هي إرادة الشعب في الجنوب

وجدد التأكيد على الشراكة مع األشقاء في المملكة العربية  

السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة في مكافحة  

 .اإلرهاب

وشدد على أن إرادة الشعوب ال تُقهر، وأن للحرية طريق  

الرجال للرجال، مضيفا: “الرحمة    يسلكها الشجعان، عهد

لشهدائنا االبطال، والشفاء لجرحانا، والحرية ألسرانا،  

 والعزة والكرامة والحرية للجنوب

 

 

 

 

الحزب اإلشتراكي يلغي صفته  
من   30اليمنية خالل فعالية ال

 نوفمبر بعدن 

في واقعة غريبة يقوم بها قيادة الحزب االشتراكي بعد  

حذفت قيادة الحزب صفته اليمنية من احتفاالت أقامها  

نوفمبر بعدن صباح اليوم 30الحزب بذكرى ثورة   . 

وقال حاضرون في الفعالية ان قيادة الحزب اكتفت قيادة  

الحزب بمسمى الحزب االشتراكي في بنر الفعالية دون أي  

عام  50التي رافقت الحزب طوال اكثر من ذكر للصفة   . 

الحزب   وأقيم االحتفال بمقر قاعة ليلتي المجاورة لمقر 

اول مرة في   حيث تعد  االشتراكي اليمني في مديرية المعال

 .تاريخ الحزب االشتراكي يتم فيه رسميا الغاء صفته اليمنية

 

هكذا بات التحالف يبحث لليمن عن موارد 
الخليجية من خارج الخزانة   

 صالح السقلدي

الفساد في الحكومة اليمنية   أصبحت السعودية واإلمارات تتعامالن اليوم بحذٍر شديد و ريبـة كبيرة مع هوامير

المعترف بها ولصوص سائر المؤسسات والقوى الموالية لهما، بعد أن بلغ التصرف بالموارد والقروض  

لالسف برضاء وإشراف التحالف نفسه في كثير من حاالت النهب   -والودائع مداه من النهب والفوضى والُسـفه

ة من خارج الخزانة الخليجية لدعم اليمن المنكوب،وتتلمسان اي السعودية واإلمارات موارد جديد – . 

في اآلونة األخيرة أحجَمـْت الدولتان عن تقديم أي دعم مالي حقيقي.. ففي مؤتمر المانحين الذي ُعـقد في آذار  

جهة مانحة ليس من بينها دولة أو جهة خليجية   36مليار دوالر من  1.3مارس الماضي قّدم المؤتمر قرابة 

ياً خليجيا سيُـقدم لليمن خارج مؤتمر المانحين  مانحة واحدة، وكان اإلعتقاد السائد حينها أن ثّمـة دعماً مال 

وهذه األخيرة ليست ُمـنحا مجانية  -الدوليين، ولو على شكل قروض أو ما بات يُـعرف بالودائع والُمـنح النفطية

كما يفهم البعض، بقدر ما هي بيع الجانب السعودي نفطا للجانب اليمني بسعر السوق السعودية المحلية  

، ومنذ ذلك التاريخ لم يتم تقديم شيئا، باستثناء اإلعالن الذي  - السعودي أو برنامج سلمانبواسطة البرنامج  

مليار دوالر كوديعة ما تزال بعلم الغيب برغم ما يقال من وعود   3ُصـدر عن الدولتين بتقديمهما قرابة 

إلمارات على وشك تقديم  عرقوبية لتسليمها كان آخرها ما أعلنه الرئيس العليمي قبل ايام من أن السعودية وا

الوديعة المنتظرة لبالده، إالا أن هذا الوعد ما لبث أن بـّددته تصريحات سعودية صادرة اليوم على لسان  

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي لم يشر الى موعد تسليم الوديعة بل أشار فقط بأن ما جرى اليوم  

وصندوق النقد العربي يتضمن تقديم البنك مبلغ مليار دوالركان توقيع اتفاق بين الحكومة اليمنية  . 

هذا التوجه السعودي يؤكد ما ذهبنا اليه سابقا بأن الرياض وابوظبي اصبحتا تبحثان على ممول مالي لليمن  

 .من خارج خزائنهما بعد ان شعرا بأنهما يغوصان عميقا برمال الفساد اليمني ويستنزفهما لظاها الحارق 

على ضآلته لن يتم تسليمه للجانب اليمني بالمدى المنظور بل سيظل  -أي المليار دوالر  -المبلغوحتى هذا 

ال نعلم ما العالقة السعودية المباشرة بقرٍض مقدم من صندوق النقد العربي ألحد   -بعهدة الجانب السعودي

م (، ويهدف  2025 -م2022وسيتم بحسب ما أذيع مـدا فترة التسليم والصرف ما بين ) -أعضائه:)اليمن(

بحسب ما قيل لدعم برنامج إصالح اقتصادي ومالي ونقدي شامل لليمن ويهدف إلى إرساء مقومات االستقرار  

 ..االقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، وتعزيز وضعية المالية العامة والموقف الخارجي للدولة

يارات الديون التي تثقل كاهل المواطن واألجيال  على كل حال نحن أمام مليار دوالر أخر سيضاف الى قائمة مل

 .القادمة

الطريف باألمر وبلغة التضليل االستخفاف بالعقول ان هذا المليار قادرا على إحداث نهضة اقتصادية عمالقة  

في بلد محطم ال يمتلك اصال اقتصادا بمعنى االقتصاد، بلد خرابة بحاجة الى عشرات المليارات من الدوالرات  

نقل المئات منها،بلد تنهشه مخالب هوامير الفساد و تنشب به براثن ضباع اللصوص إن لم  
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لحج..قبائل الحواشب تعلن النفير  
 ضد اإلنتقالي 

، عن صمتها تجاه  0بمحافظة لحج  خرجت قبائل الحواشب

اإلثنين،    التعسفات التي يمارسها قيادة اإلنتقالي معلنة امس 

النفير العام ضد الفصائل المسلحة التي تمارس هذه  

 .التعسفات

وقالت قبائل الحواشب في بيان لها ان فصائل ، االنتقالي  

 .قامت بتوسيع عمليات نهب أراضي القبائل في منطقة العند

لبيان، قيادات اإلنتقالي من اإلستمرار في عمليات  وحذر ا

النصب على المواطنين، مؤكداً أنها قامت مؤخراً ببيع  

أراضي تابعة للقبائل في منطقة بئر جابر، أمام مرأى  

 .ومسمع الجميع

وفي السياق ، أكد الشيخ عالء سرور الحوشبي، أن  

ك  األراضي الواقعة في مناطق بئر جابر والمناصير، تعد مل 

خاص لقبائل الحواشب وال وجود لهذه المخططات والمكاتب 

 .على األرض المذكورة

وأشار الحوشبي إلى أن تلك القيادات ال تملك أي صفة  

شرعية أو قانونية حتى يمنحوا أنفسهم حق التصرف في  

 .هذه األمالك العامة

 
 
 
 
 

 

تعرض مخازن المنطقة العسكرية  
 االولى للسرقة 

في سيئون ان مخازن أسلحة المنطقة  قالت مصادر عسكرية

العسكرية األولى تعرضت للسرقة في فضيحة جديدة تحسب 

لقيادة المنطقة سيما وان المخازن ال يعلم بها سوى قيادة  

 .المنطقة

واكدت المصادر إن مخازن المعسكر الرئيسي لقيادة  

المنطقة الخاضعة لإلصالح بمدينة سيئون، تعرضت للسرقة 

  60أن المسروقات عبارة عن مدافع هاون عيار  مؤكدة

 .ورشاشات وبنادق إلى جانب كمية كبيرة من الذخائر

واتهمت قوات اإلصالح قيادات في المنطقة بنهب المخازن،  

خصوصاً وأن عملية السرقة هي الرابعة من نوعها خالل  

 .أقل من عام

أهب  وكانت قوات المنطقة العسكرية األولى رفعت درجة الت 

القصوى في سيئون، ضمن استعدادات لهجوم مرتقب على 

 .المدين وسطوتحشيدات لإلنتقالي

 

خبير جنوبي يكشف سبب تحشيد طارق عفاش ابناء الصبيحة”الهيمنة  

 ”على باب المندب وتأمين ميون والمخا ومنع اإلنفصال

الصبيحة وعالقتها كشف خبير عسكري جنوبي بارز عن سبب زيارة طارق عفاش ألبناء  

بالمستجدات في المخا وباب المندب وجزيرة ميون وذو باب والمخطط الخطير الذي يقوده طارق ضد  

 .الجنوبيين وسيعمل على تنفيذه خالل الفترة المقبلة

وقال الخبير العسكري واالستراتيجي الجنوبي اللواء ركن طيار قاسم عبدالرب العفيف أن تشكيل العميد طارق  

 .عفاش وحدات عسكرية في مناطق الصبيحة امر خطير للغاية

وأكد العفيف في منشور متداول بوسائل التواصل االجتماعي أن طارق عفاش دخل في ملعب غير ملعبه معتقداً  

جراء على االقدام على مثل هذا العمل الخطير إال بعد حصوله على ضوء أخضر من جهات اقليمية  بأنه لن يت

 .ودولية

وقال العفيف ” الهدف هو الهيمنة على منطقة باب المندب وعلى وجه الخصوص جزيرة ميون الجنوبية  

بر هذا اإلجراء نسف ألي  ولتأمين ذلك كان البد من تأمين غطاء وهذا الغطاء هو أرض الصبيحة وابناءها ويعت

تسوية قادمة بين الشمال والجنوب وهذا العمل استباقي سيغير الوضع الجيوسياسي في المنطقة وال أحد يعلم  

 .”إلى أين تسير االمور مستقبال 

وأضاف ” وان ضاعت الجزيرة من بين أيدي الجنوبيين فستنقلب المعادلة السياسية راسا على عقب فلن  

وستتبعثر القضية الجنوبية شدر مذر وستوجه للجنوب ضربة قاصمة أقسى من حجز   يصبح الجنوب جنوب

حضرموت والمهره اآلن والمماطلة بعدم البت في نقل قوات المنطقة العسكرية االولى والذي لم يصدر قرار  

رسمي بنقلها من رئيس المجلس الرئاسي الجديد وال حتى من التحالف رغم المطالبات الجماهيريه في  

ضرموت لخروج تلك القوات من الوادي والصحراءح ”. 

وتابع ” اليوم الجنوب على مفترق طرق اما ان يكون أو ال يكون واصبح اللعب على المكشوف مما يعني ان  

 .”مالمح التسوية بداءت تظهر وان جغرافية الجنوب سيتم تقسيمها ألهداف أخرى غير معروفة

جلس االنتقالي يدرك خطورة هذا االجراء وما هو الدور الذي ينبغي  وتسائل الخبير العسكري العفيف “هل الم

ان يقوم به لمنع مثل هذه االجراءات لقد اصبحت مصداقيته على المحك، ما هو دور القوى السياسية الجنوبية  

بمختلف كياناتها وايضا الشخصيات السياسية التي ال زالت تقدم نفسها للعالم من خالل طرح مبادراتها  

اسية واحده تلو االخرى بمناسبة وبدون مناسبة هل سيسكتون ويغضون الطرف عن مثل هذه االجراءات  السي 

ام انهم فالحين في الصراعات البينية الجنوبية وهل هناك صفقة قد تم طباختها على نار معاناة الجنوبيين من  

في الحفاظ على وحدة   تجويع وحروب الخدمات واالرهاب والنازحين حتى ال يقوى على مواصلة النضال

 .”الحنوب

وأختتم بالقول ” االمر اكبر مما يتصوره البعض ان تمت الصفقة كون الحرب لم تنتهي بعد واظهرت التجربة  

بان ال امل في هزيمة الحوثي المرتبط بايران بسبب تخاذل القوى السياسية الشمالية وهذا سيتسبب في فقدان  

مي العربي قبل ان يهم الجنوب والذي من المحتمل ان يسقط بايدي ايران  اهم موقع استراتيجي يهم االمن القو

عبر وكيله الحوثي عبر تفاهمات من تحت الطاولة بين القوى السياسية اليمنية وان غلبت الروم فان اخر  

حصن سيتبقى للجنوب هو شعب الجنوب الذي سيرفض بال شك اي تقسيم او تفتيت للجنوب او منح او اقتطاع  

نه لصالح قوى سياسيا او عسكرية شمالية بعد تحريره وتقديم تضحيات عالية الثمن وهللا هو السند  جزء م

 .”والحامي

جدير بالذكر أن جنوداً جنوبيون من الصبيحة والضالع ابلغوا “الجريدة بوست” األسبوع الماضي عن قيام  

على تكريس أفكار باب اليمن    طارق عفاش بعمل محاضرات معادية لقضية الجنوب داخل معسكراته ويعمل

لغرض عسكري قد يستخدم في قادم األيام مثلما أستخدمه اإلخوان في أبين وشبوة ولكن هذه المرة من جهة  

 .الصبيحة
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تصعيد عسكري لإلنتقالي 
 ضد محافظ شبوة العفاشي 

تشهد محافظة تغيرات في الوضع األمني والعسكري  

أبرزها تحركات عسكرية لإلنتقالي الجنوبي ضد محافظ  

، عوض الوزير  شبوة العفاشي . 

وقالت مصادر محلية إن وحدات من تشكيالت اإلنتقالي  

العسكرية، نفذت إنتشاراً جديداً في المناطق الغربية  

مباغت على  الجنوبية لمدينة عتق، تمهيداً لشن هجوم 

قوات دفاع شبوة المحسوبة على محافظ الرئاسي عوض  

 .الوزير والمتمركزة في المدينة

وتفيد المعلومات بدء ترتيبات إماراتية إلجالء قوات  

اإلنتقالي من مدينة عتق، في محاولة لسحب البساط من  

تحت االنتقالي في المحافظة النفطية، لحساب طارق  

 .عفاش

اإلنتقالي باشر بإستحداث مواقع     أن   المصادروأوضحت 

عسكرية غربي مديرية الروضة الحدودية مع عتق،  

بهدف فرض الحصار على المدينة، وعزل تعزيزات دفاع  

 .شبوة في حال شن هجوم على مركز المحافظة

 

 

 

 

 

سياسي جنوبي: البحث عن  
شرعية من سفراء الدول لن  

 يستر عورة فشل رشاد العليمي 

األكاديمي الجنوبي الدكتور حسين لقور بن عيدان،  قال  

اليوم، وذلك خالل تغريدة نشرها بحسابه الرسمي بمنصة  

البحث عن شرعية من سفرا، الدول لن  تويتر، قائالً: 

 .يستر عورة فشل رشاد العليمي

وأضاف بن عيدان: الشرعية ال توهب بل تنتزع  

قادر على  بإنجازات على األرض، رشاد العليمي غير 

 .تقديم أبسط إنجاز للناس في الواقع

وأردف األكاديمي الجنوبي حسين حديثه، قائالً: لينال  

شرف شرعية نسبية بل ذهب إلى األردن بحثا عنها لدى  

 .السفراء

وأختتم تغريدته: كما سيستغل الزيارة للقاء بالحوثة في  

 إحدى عواصمهم 

 

مقابل القرض المعلن..حكومة معين تمنح 
عودية ثالث سنوات للتحكم باقتصاد اليمنالس  

السلبية التي     كشفت مصادر اقتصاديه عن خطورة المليار الدوالر الذي قدمته السعودية للبنك المركزي في عدن واثاره

 .ستلحق باالقتصاد خالل الثالث السنوات القادمة

تم إنفاقه فيه اليمن كقرض وليس كوديعة  المبلغ الذي منحته السعودية لصندوق النقد العربي سي وقالت المصادر أن

 .وسيتم سداد القرض من موارد الدولة خالل ثالث سنوات قادمة

وحسب المصادر فإن السفير محمد آل جابر سيكون صاحب القرار في اإلقتصاد اليمني خالل هذه السنوات التي سيدفع 

صادية لليمن تحت اشراف آل جابرفيها اليمن القرض للسعودية بحيث تكون االيرادات والصادرات االقت  . 

وتؤكد التفاصيل المنشورة عن االتفاقية الموقعة بين وزير المالية بحكومة التحالف من جهة والسفير السعودي ووزير 

المالية السعودي من جهة، فإن برنامج اإلصالح االقتصادي لليمن هو بمثابة الرديف للبرنامج السعودي إلعادة  

لسفير السعودي هو المتحكم كلياً بالبرنامج السعودي إلعادة اإلعمار سيكون السفير أيضاً هو  اإلعمار، وكما كان ا

صاحب القرار بشأن برنامج اإلصالح االقتصادي لليمن وسيكون هو المشرف وصاحب الصالحيات الكاملة على  

 .المؤسسات االقتصادية اليمنية في مناطق سيطرة التحالف والموارد

صندوق النقد العربي فيما سيحدث مستقبالً قالت المصادر االقتصادية إن الصندوق سيكون فقط جهة فنية  وعن دور  

 .مساندة بينما اإلشراف سيكون آلل جابر

 

 

 

 

اإلنتقالي بحضرموت يقف على تهديدات اإلخواني 
 ”“ابو عوجاء

وادي حضرموت، اليوم االثنين، التصريحات  نددت الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس االنتقالي الجنوبي لشؤون 

اإلعالمية للقيادي اإلخواني المدعو أبو عوجاء، لتبرير تواجد عناصر المنطقة العسكرية األولى الخاضعة لتنظيم  

 .اإلخوان اإلرهابي

ا  ورفضت في بيان كل ما جاء في تصريحاته جملة وتفصيال، وما يتعلق منها بقضية تحرير وادي حضرموت باعتباره

 .مسألة تخص أبناء حضرموت فقط، وليس للقوات الغازية وأدواتها اإلخوانية

واستنكرت هيئة المجلس تهديد اإلخواني أبو عوجاء ألهل حضرموت بقتالهم، موضحة أنه يعكس النية المبيتة لتلك  

 .المجاميع العسكرية اإلخوانية للتنكيل بأصحاب األرض والمنطقة

اإلخوانية وقياداتها تتعامل مع أهل المنطقة باستعالء وهمجية واحتقار، محملة أبو    وأشارت إلى أن هذه المليشيا

عوجاء ومجاميعه اإلخوانية عن أي استهداف أو تصفية ألي عضو من أعضاء المجلس االنتقالي الجنوبي في  

 .حضرموت

أعضاء المجلس، موضحة أن   وحذرت الهيئة التنفيذية للمجلس من تبعات القيام بأي عمل استفزازي ينال أي عضو من 

اختيار المدعو اإلخواني أبو عوجاء عبر قناة إخوانية يؤكد أيديولوجية اإلخوانية ووالءه المطلق لتلك الجماعة  

 .المارقة

وطالبت مجلس القيادة الرئاسي بإعالن رفضه التصريحات االستفزازية للدخالء على حضرموت، واالستماع لمطالب  

وات النخبة الحضرمية على كامل ربوع المحافظةأبناء حضرموت في نشر ق . 

وشددت على وقوفها إلى جانب مطالب أبناء حضرموت بإخراج قوات المنطقة العسكرية األولى الخاضعة لإلخوان  

 اإلرهابيين من وادي حضرموت، مشيرة إلى أن التهديدات لن تثنينا عن مواصلة هدفنا المنشود في التحرير واالستقالل
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قوات اإلخوان يقطعون خط امداد  
 هام لقوات اإلنتقالي بأبين 

في خطوة تصعيديه جديدة قطعت قوات تابعة لإلصالح  

طريق إمداد قوات اإلنتقالي الجنوبي في منطقة المراقشة  

 .بمديرية خنفر بأبين

مشاه  185  و قالت مصادر أمنية أن عناصر قوات اللواء

قة المراقشة بمديرية  التابعة لإلصالح، المتمركزة في منط

خنفر، قطعت الخط الدولي الرابط بين محافظتي أبين وعدن 

 .من منطقة المراقشة

وهددت عناصر اللواء في بيان باستهداف أية تحركات  

 .عسكرية لإلنتقالي في المنطقة اإلستراتيجية

تصاعد عمليات اإلستهداف   ويأتي تصعيد اإلصالح في

ع استمرار التحالف منح  اإلنتقالي في أبين ، م  لفصائل

 .الغطاء لتنظيم القاعدة في المحافظة

 

 

 

 

 

 

 

اشتباكات بين قوات اإلنتقالي 
 بعدن

اندلعت صباح اليوم الثالثاء اشتباكات عنيفة بين قوات   

الطوارئ التابعة للواء األول دعم واسناد و أخرة تابعة  

 .إلدارة أمن الميناء في مديرية المعال بعدن

وقالت مصادر محلية أن االشتباكات استخدم فيها األسلحة  

الى محيط خط الميناء من   الرشاشة والمتوسطة وتوسعت

المحلي ومسجد عبدهللا عزام ما أدى الى حالة جهة المجلس  

 . من الذعر بين سكان المنطقة

يأتي ذلك نتيجة لتوغل الخالفات بين القوات التابعة  

لإلنتقالي الجنوبي في عدن والتي يرجح ان طارق عفاش  

يقف خلفها كونه يسعى للسيطرة على المدينة عبر تشتيت  

 قوات اإلنتقالي والسيطرة عليها

 

فضيحة جديدة..اإلنتقالي يعد السعودية بالتنازل  
 عن تهديداته بإعالن اإلدارة الذاتية في عدن

الجنوبي كشف رئيس مجلس الحراك   في إطار الفضائح المتكررة التي يتم كشفها تواليا على اإلنتقالي  

 .الجنوبي فؤاد راشد عن فضيحة جديدة لإلنتقالي ظهرت اليوم األحد

وقال راشد، أن المجلس االنتقالي وافق على التراجع عن تهديداته بشأن إعالن اإلدارة الذاتية في عدن وذلك  

ديعة المزعومةودية بأنها ستمنح عدن قروضاً وجزءاً من الو بعد ان تلقى وعودا من السع . 

و أوضح راشد بأن الوديعة السعودية لن تحقق أي شيء لعدن والجنوب عموماً وأن الخدمات ستضل معدومة  

وان الوضع سيبقى على حاله دون تغيير، في إشارة إلى االنهيار االقتصادي والغالء المعيشي واستمرار  

ى كانهيار الخدمات ابرزها الكهرباء واستمرار  انهيار العملة وتدمير قيمتها الشرائية اضافه الى عوامل أخر

 .االنفالت األمني في كافة مناطق سيطرة التحالف 

عدن بانها “مرعبة سياسياً ومنهارة اقتصادياً وخطيرة أمنياً”، وكان راشد يقيم في مدينه     ووصف راشد

عرض أيضاً لمحاولة  عدن واضطر لمغادرتها الى محافظه المهرة بعد ان تعرض لالعتقال أكثر من مرة وت 

 .اغتيال

 

 

 

 

 

 

 

البحسني يعيد نشاطه في حضرموت بدعم 
 امريكي سعودي

كشفت تحركات محافظ حضرموت السابق وعضو مجلس القيادة الرئاسي فرج سالمين البحسني عن ترتيبات  

 . يعد للنيل من اإلنتقالي الجنوبي ومحافظ حضرموت الجديد

مؤخراً إلى حضرموت، وسط اتهامات بترتيبات يقودها البحسني إلستغالل الحراك القبلي ضد   وعاد البحسني

فصائل اإلنتقالي، لإلنقضاض على سلطة مبخوت بن ماضي المحسوب على جناح اإلمارات في المؤتمر،  

 .وكذلك لإلشراف على ترتيبات جديدة لحماية الموانئ وتعزيز الوجود األمريكي في الساحل الشرقي

ويتوقع مراقبون أن تشهد الهضبة النفطية خالل األيام القادمة، جولة جديدة من الصراعات بين فصائل  

التحالف، في ظل تصاعد التوترات في مديريات الوادي والصحراء مع إستمرار التحشيدات العسكرية  

 .المتبادلة

طلعة أن البحسني، قاطع للمرة  يأتي ذلك ضمن الخالفات ببن قيادات المجلس الرئاسي حيث اكدت مصادر م

الثانية جلسة ألعضاء المجلس عبر تقنية الفيديو، في خطوة تلخص حجم الصراعات القائمة داخل أروقة  

 .المجلس، الذي يقيم أعضاءه في عدة دول خارجية
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احراق صور عيدروس  
 الزبيدي في عدن

الجنوبي في عدن    يتنامى الغضب الشعبي تجاه اإلنتقالي

نتيجة عدم قدرته على توفير الخدمات للمواطنين من جهة  

والعمل الدأوب الذي يقوم به طارق عفاش والسعودية  

لتكريس حالة الغصب ضد االنتقالي من جهة أخرى حيق  

بشاشات    أشعل مسلحون في عدن اليوم االثنين، النيران 

قالي االنت   لعيدروس الزبيدي، رئيس  عمالقة تحمل صور . 

وقالت مصادر محلية إن مسلحين قاموا بإحراق شاشات  

عيدروس    كبيرة نصبتها سلطة االنتقالي وتحمل صور

بهدف بث مباريات كأس العالم  الزبيدي . 

وقد تم    ونشرت مواقع أخبارية صور لشاشتين عمالقتين

 .اتالفهما رغم وجود صور الزبيدي عليهما

يتبعون الجماعات  إلى أن المسلحين     وأشارت المصادر

بتأمين عدن والمعروفة    السلفية المكلفة من السعودية 

بـ”درع الوطن” مشيرة إلى أن إحراق الشاشات تعمد في  

اآلالف ممن يحتشدون امام تلك    إحراق صورته أمام

 .الشاشات

 
 
 
 
 
 
 
 
 

سياسي جنوبي: لهذا السبب ال  
يمكن للجنوبيين خوض المعارك  

 خارج حدودهم 

أكد الكاتب والمحلل العسكري العميد خالد النسي ان  

الجنوبيين ال يمكننم خوض المعارك مع الحوثيين خارج  

ثالث نقاط تمنعهم عن ذلك   الحدود الجنوبية معددا . 

وكتب النسي في تغريدة له على حسابه بتويتر ” ال يستطيع 

الجنوبيون اليوم إن يكونوا جزء من معارك ضد الحوثيين  

دودهم بإتجاه اليمنخارج ح ”. 

طالما هناك قوات يمنية تتواجد على أرض   وأضاف ” 

 .”الجنوب تدعم اإلرهاب وتتعاون مع الحوثيين

وأردف ” باإلضافة إلى انعدام الخدمات وتوقف المرتبات  

وازدياد معاناة الجنوبيين من الفوضى التي تدعمها جميع  

 .”القوى اليمنية

 

يتجددنوفمبر.. عيد  30مرحى   

نوفمبر عيد يتجدد كل عام.. ال ادري عن ماذا اكتب لك.. هل اكتب عنك كعيد وطني كتب يومك   30مرحى 

المجيد الرجال الوطنيين األحرار بدمائهم الزكية.. أم أكتب عن وطن مازال يذبح من الوريد إلى الوريد بسبب  

حب السلطة ومن يحكمصراعات الساسة الحمقى ومكايداتهم التي ليس لها ما يبررها سوى  ! 

أم عن دورات القتل في كل صراع ومنعطف )ثوري(! يقتل البعض بعضه اآلخر نتيجة األحقاد والكراهية التي  

 .زرعها الرفاق بعد إشراقة يومك المجيد وحتى اللحظة

وم  عذرا نوفمبر.. وعذرا لشهدائك الذين كتبوا مجدك ومعه مجد وعزة شعب وصنعوا منك تاريخ ال ينسى هو ي

استقالل شعب حر أبي من مستعمر غاشم مستبد يوصف بأنه االمبراطورية البريطانية التي ال تغيب عنها  

 !الشمس

نوفمبر.. انت عنوان لنضال شعب تاق للحرية واالستقالل ألنه ذاق مرارة الظلم والقهر والتخلف والفقر  30

ة تحت اقدام المستعمر البريطاني البغيض  والمرض والجهل ألكثر من قرن وربع القرن.. ليشعلها ثورة ملتهب

ألربعة أعوام قدم خاللها قوافل من الشهداء والجرحى الذين قدموا أرواحهم الطاهرة رخيصة للخالص  

.يوم كما قال عنه الشاعر: يوماً  1967من نوفمبر  30واالستقالل فكان له ما أراد في صبيحة يومك المجيد 

بل صنعناه بأيدينا  من الدهر لم تصنع اشعته شمس الضحى . 

من نوفمبر وانت تتجدد كل عام وتحية حب وعرفان لكل المناضلين من كل أبناء اليمن الذين   30تحية لك 

كتبوا تاريخك بكل ما فيه من بطوالت.. ورسالة لكل رفاق األمس واليوم: كفى صراعات.. كفى دماء.. كفى  

طة والثروة ملك للجميع.. دماء الشهداء أمانة في  تخوين وظلم لبعضكم البعض. الوطن يتسع للجميع.. السل

 !!أعناق الجميع.. أعيدوا مسار بوصلة السير بهذا الوطن

عذرا نوفمبر مرة اخرى إن لم تطاوعني الكلمات وتوارت ولم تنتظم في مكانها.. لكنها محاولة التعبير عن  

عظمة حدث تاريخي مجيد هو انت يا نوفمبر الذي سجله التاريخ في انصع صفحاته بأحرف من نور لتتعلم منه  

55ـاألجيال معنى النضال والتضحية.. كلمات انثرها هنا مشاركه في عيدك ال  . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعرض عدد من قوات الحزام األمني لتفجيرات  
 إرهابيه في مودية وسقوط قتلى وجرحى

لتفجيرات ارهابيه أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى تم    تعرضت قوات تابعة للحزام األمني شرق مديرية مودية

 .نقلهم الى مستشفيات مودية على متن اطقم عسكرية

وقالت مصادر أمنية أن قوات تابعة للحزام تعرضت لتفجير ارهابي قبل قليل في منطقة السدرة بوادي عومران  

 وسقط جراء التفجير قتلى وجرحى

مودية تحمل عدد من الجرحى سقطوا جراء التفجيرات   اطقم مرت وسط مدينة 3وقال شهود عيان ان 

 اإلرهابية بوادي عونران 

وتشهد محافظة أبين عمليات ارهابيه بين الفترة واألخرى ناجمة عن عدم قدرة اإلنتقالي على احكام سيطرته  

 .على المحافظة وتعريض قواته للخطر
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رغم وديعة التحالف…  
أسعار المواد الغذائية  

عدن ترتفع في   

سجلت اسعار المواد الغذائية والتموينية بعدن اليوم االحد  

ارتفاعا جديدا رغم الوديعة التي وقعها رئيس المجلس  

الرئاسي مع اإلمارات والتي من المفترض أن تتسبب في  

 .خفض أسعار المواد الغذائية ال ارتفاعها

ان عدد من التجار رفعوا اسعار بعض     وقال مواطنون

ة بحجة شرائهم لها بسعر مرتفعالسلع الغذائي . 

وكان من المفترض ان تشهد اسعار المواد الغذائية  

والتموينية انخفاضا يتماشى مع تراجع اسعار صرف  

 .العمالت األجنبية أمام اللاير اليمني

 

 

 

 

 

 

  التصعيد في حضرموت..قائد
إخواني يتوعد المطالبين بإخراج 
 قوات المنطقة العسكرية األولى 

توعد قائد عسكري شمالي بالرد على تصعيد قوات اإلنتقالي  

 .والمطالبة بخروج قواته

وافصح أركان قيادة المنطقة العسكرية األولى عميد يحي  

مشاة في تصريحات لقناة    135ابو عوجاء قائد اللواء 

بلقيس االخوانية ان في حال مزيد من التصعيد لقوات  

اإلنتقالي فإن قوات المنطقة االولى ستكون لهم بالمرصاد ، 

مما وصفه مراقبون تهديد ووعيد منه وهو القائد الشمالي  

ذي عرف بدمويته في عدن وردفان أثناء الخروج السلمي ال

عفاش   ألبناء الجنوب ضد االحتالل في فترة عهد . 

واعتبر بعض المراقبين ان خروج ابو عوجاء إنتصار جديد 

للهبة الحضرمية الثانية ونجاح التصعيد إلخراج القوات  

 الشمالية من الوادي 

 

بورشة عمل..اإلنتقالي يحاول خفض تصعيد  
ضب العسكريين الجنوبيين ضده وغ  

بعد أكثر من خمسة لتشكيله والذي ظل خاللها يركض وراء مصالحه المتعلقة بقياداته الشخصية ولم يتلفت  

فيها لحال ابناء الجنوب الذين حرمهم نظام عفاش واالخوان من حقوقهم يحاول اإلنتقالي الجنوبي اليوم  

عاليات جنوبيه تهتم بالمطالبة بحقوق الجنوبيينتخفيض السخط الجنوبي عليه عبر مشاركته في ف . 

ونظمت الشبكة المدنية لإلعالم والتنمية وحقوق اإلنسان، اليوم األحد، في العاصمة عدن وبمشاركة من  

اإلنتقالي الجنوبي الصامت على معاناة الجنوبيين ورشة نقاشية بعنوان: “قضية المبعدين العسكريين  

واستمرار تجاهلها انتهاك لحقوقهم ولمبادئ وقوانين حقوق اإلنسانوالمدنيين الجنوبيين قسريا  ”. 

واستهل الورشة الدكتور محمود شائف رئيس الشبكة المدنية لإلعالم والتنمية وحقوق اإلنسان بكلمة رحب  

  فيها بالحضور، مشيراً إلى أن قضية المبعدين قسراً تهم الرأي العام الجنوبي وسيتم مناقشتها في الورشة من

باب الحرص والمسئولية لقضية فئة تعاني األمرين جراء سياسات إقصائية استهدفت قطاع واسع من فئات بعد  

التي شنها نظام صنعاء ضد الجنوب 1994حرب صيف  . 

وأكد الدكتور شائف أن ما حدث للجنوبيين المبعدين قسراً وتحويلهم لعاطلين عن العمل وهم األعزاء على  

ة للقوانين المحلية والقوانين والمواثيق الدولية بمافيها القانون العالمي لحقوق  أرضهم هي مخالفة صريح

اإلنسان، مشدداً أن الورشة سيتم فيها تحليل هذه القضية ومكامن الخلل التي عرقلت حلها والجهات المسؤولة  

والهدف من الورشة  عن عدم تنفيذ القرارات القضائية المتعلقة بها، مضيفاً أن كرامة اإلنسان فوق كل ثمن 

هو تشخيص األمور والخروج بتوصيات منها لحلها وسيتم وضع مخرجات الورشة في متناول الرأي العام  

كريين والمدنيين الجنوبيينوالجهات الحقوقية وذات العالقة بقضية المبعدين قسراً من العس . 

عيد والغضب الجنوبي تجاه  ويحاول اإلنتقالي الجنوبي من خالل مشاركته عبر فضل الجعدي خفض التص

المجلس والذي بدأه بتجاهل الجنوبيين ومعاناتهم طيلة خمس سنوات بل ووصل به األمر إلى بيع اجزاء  

 .واسعة من األراضي الجنوبية لدول خارجية

 

 

 

 

 

رئيس الحراك الثوري: وديعة التحالف لن تفيد المواطن 
 بشيئ 

شن رئيس المجلس األعلى للحراك الثوري الجنوبي هجوما على حكومة معين عبدالملك والتحالف نتيجة  

 .تسيبهم في انهيار الخدمات وتدهور العملة مؤكدا ان الوديعة التي قدمها التحالف لن تفيد المواطن

على للحراك الثوري الجنوبي لتحرير الجنوب فؤاد راشد ، إن أي وديعة للتحالف لن  وقال رئيس المجلس األ 

 .تغير من الوضع المأساوي في عدن

انخفضت العمالت األجنبية أمام اللاير عقب األنباء عن رفد البنك المركزي بالوديعة المنتظرة،  وأوضح راشد: 

عن اإلدارة الذاتيةمشيرا أن ذلك سيجعل االنتقالي يصرف نظر عن االعالن   . 

وتابع راشد :لكن الوديعة دون إصالحات ستبقي األوضاع كما هي وستظل مدينة عدن مرعبة سياسيا ومنهارة  

وخطيرة أمنيا ومعدومة الخدمات  اقتصاديا   . 

ويأتي الحديث عن الوديعة في ظل الحجم الكبير لألموال التي تصرف بالعملة الصعبة لمسؤولي حكومة معين  

 .والقيادات العسمرية في المحافظات الجنوبية

 


