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 2صفحه 

توتر عسكري في مأرب  
ومطالبات بتغيير قائد  

 المنطقة الثالثة 

تشهد مدينة مأرب في شمال شرقي صنعاء توترا عسكريا، 

على خلفية انتفاضة عدد من الجنود والضباط من منتسبي  

المنطقة العسكرية الثالثة بوجه قائد المنطقة والقيادات  

 .المحيطة به

ويسيطر حزب التجمع الوطني لإلصالح، الذراع السياسية  

لحوثيون  لجماعة اإلخوان، على مركز مأرب، فيما يبسط ا 

سيطرتهم على أجزاء واسعة من المحافظة الغنية بالنفط  

 .والغاز

ونقلت مواقع يمنية عن مصادر في المنطقة العسكرية  

الثالثة، أن توترا كبيرا جرى في معسكرات المنطقة، بعد  

تنفيذ أفراد وضباط وصف ضباط وقفات احتجاجية، طالبوا  

د المنطقة  من خاللها مجلس القيادة الرئاسي بتغيير قائ 

 .الثالثة منصور ثوابة المحسوب على حزب اإلصالح

ويتهم ثوابة بالتورط في بيع األسلحة المقدمة من التحالف  

العربي في األسواق السوداء، وتهريب جزء منها إلى  

مخازن سرية لتقوية نفوذ جماعة اإلخوان في مأرب ووادي 

 .حضرموت

ت عسكرية  وقالت المصادر إن جنودا وضباطا ومعهم قيادا 

بالجيش، قاموا باقتحام مخازن األسلحة التابعة للمنطقة  

العسكرية الثالثة قبل التمركز فيها، ومنع قيادات التسليح  

 .من الدخول إليها

وذكرت المصادر ذاتها أن قيادة المنطقة العسكرية الثالثة  

التي تدين بالوالء السياسي لحزب اإلصالح، تمارس الفساد 

جيش، حيث قامت بتسجيل اآلالف من  وتعبث بمقدرات ال

عناصرها بكشوفات القوة التابعة للمنطقة الثالثة، وال 

 .يوجدون سوى بكشوفات الرواتب

وسبق وأن دعت قبائل مأرب المجلس الرئاسي ووزارة  

الدفاع إلى التدخل وإقالة قائد المنطقة العسكرية الثالثة  

عركة  للحفاظ على تماسك المنطقة وترابطها، وتوجيه الم

 .صوب تحرير العاصمة صنعاء من جماعة الحوثي

وكانت قبائل مأرب قد تعرضت للخذالن من قيادة القوات  

العسكرية الموالية لإلخوان، خالل العمليات القتالية التي  

، وقد اضطر  2021جرت مع جماعة الحوثي في العام 

رجال القبائل إلى االعتماد على أنفسهم، األمر الذي أفضى  

ح الحوثيين في السيطرة على أجزاء واسعة من  إلى نجا

 .المحافظة وتطويق مركزها من ثالث جهات

 

بدعم سعودي..حلف قبائل حضرموت يعلن 

مقاتل  10بدء تجنيد   

ضمن مخططات السعودية ضد اإلنتقالي الجنوبي اعلن حلف قبائل حضرموت المدعوم سعوديا   

بدء تجنيد الشباب لفرض تواجدهم في المحافظة ودعم الدولة في إشارة منهم لمواجهة اإلنتقالي الذي يحاول  

رموت اخراج قوات المنطقة العسكرية األولى من وادي حض . 

وأعلن حلف قبائل حضرموت اليوم السبت بدء تجنيد عشرة الف مجند حضرمي ورفضه الستقدام اي قوات  

 .من خارج المحافظة

لرئاسة حلف قبائل حضرموت برئاسة الشيخ عمرو بن حبريش   وجاء ذلك في إجتماع موسع بمدينة سيئون

يخ واألعيان وعدد من الشخصيات  العليي رئيس الحلف، حضره مقادمة القبائل و المناصب و المشا 

 ..االعتبارية

وقال الشيخ عمرو بن حبريش في كلمة له في إفتتاح اإلجتماع بأن هذا اللقاء يأتي في إطار لقاءات حلف قبائل  

حضرموت لتدارس األوضاع والتشاور حول القضايا التي تعزز من سيادة وكرامة حضرموت وتمكين ابنائها  

وإدارة شؤونهم األمنية والعسكرية بوصف ذلك اهم أهداف الحلف  من حماية أرضهم وثرواتهم . 

وقال الشيخ بن حبريش : نحن أصحاب الحق واألرض، ولسنا ساحة صراع ، ونحن رافد للدولة، مشيًرا إلى  

أن حلف قبائل حضرموت حلف قبلي وطرف حضرمي مستقل وهو ماضي مع مؤتمر حضرموت الجامع وكل  

ستشعر  ى رفع شان حضرموت وانتزاع حقوقها.. مؤكًدا بأن على ضرورة أن يالمكونات الحضرمية األخر

الجميع خطورة المرحلة وأهمية اتخاذ مواقف جادة وصرامة لصالح حضرموت وأهلها وتبعد عنهم ويالت  

 .المحن وتحفظ أمنهم واستقرارهم على أرضهم

راء خصوصا بظاللها على مجريات  والقت األوضاع األمنية والمخاطر التي تهدد حضرموت، والوادي والصح

اجتماع رئاسة الحلف، حيث دارت نقاشات مستفيضة والوقوف أمام تفاصيل ما يجري من تطورات و  

 ..مستجدات

وأقر المجتمعون من رئاسة حلف قبائل حضرموت فتح باب التجنيد في الجانب العسكري واألمني لعدد عشرة  

واالستقرار في وادي وصحراء حضرموت ، على أن تقوم   الف مجند من عموم أبناء حضرموت لدعم األمن

 .الدولة بمباشرة تأطيرهم رسميا، وسيقوم الحلف بترتيب ذلك قبليًا على أرض الواقع في حالة خالف ذلك

وأعلنت قبائل الحلف وقوفها ودعمها واسنادها للعميد عامر بن حطيان النهدي أركان حرب المنطقة العسكرية  

واء من أبناء حضرموت على وجه السرعة تحت قيادته ليتمكن من تنفيذ مهامه على أكمل  األولى ، وتشكيل ل

وجه..كما أعلنوا وقوفهم ودعمهم واسنادهم للعميد الركن عبدهللا بن حبيش الصيعري المدير العام لألمن  

ف مجند  والشرطة بوادي وصحراء حضرموت و سرعة تطببق التوجيهات الرئاسية القاضية بتجنيد ثالثة آال

 . ألمن الوادي والصحراء ليتمكن من تنفيذ مهامه األمنية

 .ورفض المجتمعون تواجد او استقدام او فرض اي قوات من خارج حضرموت مهما كانت ذرائع وجودها

ووقفت رئاسة حلف قبائل حضرموت أمام عدد من القضايا المتعلقة بشأن حضرموت العام وكذا شؤون الحلف  

نوفمبر الماضي   19ارات االجتماع االستثنائي لقيادات الحلف المنعقد في مدينة المكال في مؤكدة على تنفيذ قر

 .وكل القرارات السابقة، وأقرت إعفاء األمين العام للحلف مكتب الساحل والهضبة عمر باشقار من مهامه

 



 
               

 

 3صفحه 

شبوة..قوات تابعة لإلنتقالي  
تق تعتقل المحامي في ع

 باحكر

اعتقلت قوات اإلنتقالي في محافظة شبوة المحامي سالم  

سعيد باحكر من مدينة عتق ضمن عملياتها المستمرة  

 .باالعتداء على المواطنين في المحافظة

وفي هذا السياق أدانت نقابة المحامين بالمحافظة حادثة  

ال أحد منتسبيها على يدي قوات أمنية بمدينة عتقاعتق . 

وقالت النقابة في بيان لها إن حادثة اعتقال المحامي سالم  

سعيد باحكر مخالفة للقانون خصوصا وانها تمت خارج  

 االطر القانونية ودون امر قضائي 

وحملت النقابة االجهزة األمنية التابعة البن الوزير مسؤلية 

ي المعتقل مطالبة مدير امن المحافظة االعتداء على المحام

ورئيس النيابة الى التدخل العاجل الطالق سراح زميلهم  

 .المختطف باسرع وقت ممكن

وتشهد شبوة انفالت أمتي وانتهاكات تمارسها فصائل  

مواطنين والناشطين التحالف بحق ال  

لحج…مجهولون يحرقون سيارات  
 مواطن في سرار يافع 

مر الفوضى في محافظات الجنوب دون حلول جذرية لوقف تست

استهداف المواطنين حيث أضرم مجهولون النار في سيارات 

 .تابعة لمواطن في مديرية رصد بيافع

وقالت مصادر محلية إن مجهولين اضرموا النار، مساء أمس  

الخميس، في سيارات تابعة لمواطٍن يُدعى خالد ناصر حيدره  

 .(النسري

لمصادر إلى المجهولين باشروا بإحراق السيارات وأشارت ا

بوضع اطارات تحت كل سيارة بينما كانت جميعا تربض بجانب  

 .منزل الشخص المتضرر

ووجه األهالي في المديرية رسالة لمدير أمن رصد بسرعة  

 التحرك لكشف مالبسات هذا العمل الجبان والقبض على الجناه 

اإلنتقالي يفرض جبايات جديدة على سائقي 
 المركبات في الخط الرابط بين عدن و تعز

جديدة على سائقي    يواصل اإلنتقالي الجنوبي فرض جبايات

الطريق الرابط بين محافظتي   نات والمركبات علىالشاح

 .#تعز و #عدن

من استمرار فرض جبايات   وشكا عدد من سائقي المركبات

جديدة عليهم و تفاجأهم مطلع العام الجديد بزيادة رسوم  

من قبل نقاط التفتيش المنتشرة على  %100الجبايات بنسبة 

 .الطريق الرابط بين المحافظتين

فة لمعاناة سائقي المركبات الذين اضطرو ويأتي ذلك مضاع

لالضراب عن العمل   2022في األشهر األخيرة من العام  

 .حتى يتم خفض الجبايات التي فرضتها قوات اإلنتقالي

 

شبوة: حالة توتر تسود منطقة النشيمة 
اف  القريبة من الميناء النفطي عقب اختط

 عدد من مشايخ قبائل رضوم

نصب مسلحون قبليون اليوم الخميس نقاطا مسلحة في محافظة شبوة، احتجاجا على اختطاف الفصائل  

 .اإلماراتية عدد من مشايخ القبائل

وقالت مصادر محلية بالمحافظة أن قبائل حمير نصبوا نقطة تفتيش في منطقة النشيمة الميناء النفطي مديرية  

رضوم عقب اختطاف الشيخ محمد صالح السليماني، وعلي صميع السليماني، من قبل قوات “دفاع شبوة”  

 .التابعة لإلمارات، في مدخل مدينة عتق عاصمة شبوة، دون مسوغ قانوني

 .وأتهمت قبائل حمير في شبوة قائد “اللواء الثاني” وجدي باعوم، بممارسة االنتهاكات ضد مشايخ القبائل

ولفتت المصادر أن حالة توتر تسود منطقة النشيمة القريبة من الميناء النفطي، والواقعة على الطريق الدولي  

 .باتجاه عاصمة المكال

ايخ شبوة المناهضين لسياسة نهب الثروات النفطية دون تحقيق  إذالل مش   وتتعمد حكومة الرئاسي والتحالف

 .أي تنمية ألبناء المحافظة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قطاع االتصاالت بعدن…سوء الخدمة وتكاليف باهضة 
 الثمن

استبشر المواطنون في العاصمة عدن بإعالن تدشين خدمات اتصاالت جديدة في المحافظات المحررة وبدأت  

 .األحالم والوعود تحلق في األفق خاصة أن يكون المركز الرئيسي لذلك القطاع العاصمة عدن 

واطنين أن تكاليف الخدمات باهضة الثمن،  لكن سرعان ما تبدلت تلك األحالم إلى كوابيس حيث يتفاجأ الم

 . ناهيك عن عمل السماسرة وأصحاب السوق السوداء الى جانب سوء الخدمة

هذا عن وضع المحافظات المحررة وتحديًدا عدن أما عن قطاع االتصاالت الذي تأسس بعد الوحدة اليمنية فقد  

تعمد الهالك عفاش على جعل مركز التحكم الرئيسي بصنعاء وبالتالي فإن قطاع االتصاالت يخضع تماًما  

الت في المحافظات الجنوبية  لسيطرة الميليشيات الحوثي ، والذي ينعكس بدوره على انهيار قطاع اإلتصا

 .وتراجع خدمات الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي

 



 
               

 

 4صفحه 

قوات دفاع شبوة تهاجم منازل  
 المواطنين في مديرية مرخة 

تواصل قوات دفاع شبوة المحسوبة على تيار عفاش   

ارعاب المواطنين وارهابهم بشن هجمات متتالية على  

شنت عناصر منها اليوم ،    منازلهم واقتحامها حيث

الخميس، حملة عسكرية جديدة على منازل المواطنين في  

 .مديرية مرخة بمحافظة شبوة

شبوة، هاجمت وقال مواطنون إن قوة من اللواء األول دفاع 

القرى السكنية في منطقة “الوشيحة آل الطالبي” بمديرية  

 .مرخه السفلى غربي مدينة عتق

وأكد المواطنين أن الفصائل قامت بفرض حصار على قرية  

“آل الطالبي”، ومنعت األهالي من الدخول والخروج من  

وإلى المنطقة، بحجة مالحقة مطلوبين، ما أثار الرعب لدى 

 .األهالي

نت قوات دفاع شبوة نفذت حملة مماثلة أمس األربعاء  وكا

أشخاص بينهم إثنين من   5واعتقلت    في مديرية نصاب،

 .المنتسبين السابقين لقوات األمن الخاصة الموالية لإلصالح 

كما تأتي الحملة عقب اختطاف الشيخ محمد صالح  

السليماني، وعلي صميع السليماني، في مدخل مدينة عتق  

دون مسوغ قانوني عاصمة شبوة، . 

 

 

 

 

قتلى وجرحى بانفجار إرهابي 
 في مودية بأبين

استهدف تفجير ارهابي طقم عسكري للحزام األمني في  

وادي عويمران بمديرية مودية في أبين متسببا في سقوط  

 .قتلى وجرحى

جنود واصيب اخرون   ٤وقالت مصادر أمنية انه استشهد 

صباح الجمعة اثر تفجير ارهابي استهدف طقم عسكري 

دي عويمران بموديةبوا .. 

و اكدت المصادر ان عبوة ناسفة انفجرت بطقم تابع للواء 

االنفجار الطقم و مخلفا اربعة شهداء    الرابع مشاه مدمرا 

 .وعدد من الجرحى

كما انفجرت عبوة ناسفة بناقلة مياة صغيرة تابعة للواء  

 .ايضا في نفس المكان

 

ناطق الحراك الثوري يحذر من استمرار 
 ”محاوالت استهداف رئيس المجلس” مدرم

حذر الناطق الرسمي باسم الحراك الجنوبي الدكتور محمد النعماني من المحاوالت المتكررة الستهداف وتصفية  

 . رئيس المجلس مدرم ابو سراج

يحذر من محاوالت تصفية رئيس المكتب السياسي للحراك الجنوبي االستاذسراج  وقال النعماني ان المجلس 

ابو مدرم من خالل عملية الترهيب ومداهمات منزل اقامة في محافظة المهرة بعدان تعرض للسجن في عدن  

اط الحراك الجنوبي الرافض  وبعدالضعوطات الدولية تم االفراح عليهاولجاءالي المهرة لمعاودة تفعيل ونش

 .لقوات االحتالل في الجنوب

واكد: اننا في قيادات الحراك الجنوبية نحمل تحالف االحتالل في المحافظات الجنوبية المسؤولية الكاملة  

 .محاوالت استهداف وتعرض حياة رئيس المكتب السياسي للخطر

يمن حماية ابناء عدن وقيادات الحراك الجنوبي  واضاف: ونطالب مجلس االمن الدولي والمبعوث الدولي الي ال

 من التعسف والظلم واالنتهاكات اليومية لحقوق االنسان 

واكد: ونشكر نحن في قيادات الحراك الثوري الجنوبية احرار المهرة من ابناء ومشايخ المهرة الذين وقفوا  

الحماية والعناية الكاملة هوالء هم وقفت رجل واحد لمنع اعتقال وتصفية االستاذ مدرم ابوسراج وتوفيرلة  

بالحق احرار المهرة شركانا في مقاومة الظلم والتعسف وقوات االحتالل في المحافظات الجنوبية كما نشكر  

المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق االنسان على التضامن الكامل مع قيادات الحراك الجنوبية  

كات اليومية لحقوق االنسان في جنوب  االنسان بالنظر واالطالع عن االنتهاومناشدة المفوضية الدولية لحقوق 

 اليمن الواقع تحت سيطرة دول بما يسمي بالتحالف العربي بالحرب والعدوان واالحتالل في اليمن 

 

 

 

 

 

…القاعدة ينفي صلته  اإلنتقالي في دائرة اإلتهام 
 باستهداف منزل الشيخ المجعلي بمودية

نفى تنظيم القاعدة اإلرهابي في بيان له صلته بالهجوم اإلرهابي الذي استهدف منزل الشيخ القبلي صالح  

 المجعلي امس الثالثاء وادى الى مقتل مواطن في منطقة القليتة بمديرية مودية في أبين 

من قبيلة آل   وقال البيان الصادر عن التنظيم أنه “ليس من مبادئه استهداف من وصفهم بأعوام المسلمين

 .، ”منصور

هذا البيان يكشف ان طرف اخر ينفذ نفس العمليات اإلرهابية في محافظات الجنوب ما جعل “االنتقالي  

الجنوبي” في دائرة االتهام المباشر بالوقوف خلف محاولة اغتيال الشيخ المجعلي، مؤكدا أنه لم ينفذ أي  

 .عمليات إرهابية في أبين أو مناطق أخرى

اسفتين جوار منزل الشيخ القبلي صالح المجعلي في مديرية مودية، شرق  يأتي البيان، بعد تفجير عبوتين ن 

 .مدينة زنجبار عاصمة أبين، خلفتا قتيل وثالثة جرحى بينهم طفلين 

ونفي تنظيم القاعدة صلته بالعملية التي استهدفت منزل الشيخ المجعلي، كشف مخطط االنتقالي التابع  

تنظيم القاعدة، وسط اتهامات لقيادات المسلحين بتصفية معظم  لإلمارات للسيطرة على أبين، بحجة مواجهة 

 .القيادات بواسطة العبوات الناسفة التي شهدتها مديريات أبين خالل األربعة األشهر الماضية

 



 
               

 

 5صفحه 

بن حبريش يدعو إلجتماع عاجل  
 في سيئون 

دعا رئيس حلف قبائل حضرموت الشيخ ) عمرو بن  

 .حبريش العليي( لعقد لقاء استثنائي عاجل لرئاسة الحلف

ودعا الشيخ بن حبريش العليي إلى عقد لقاء استثنائي  

 .عاجل لرئاسة حلف قبائل حضرموت في مدينة سيئون

وبحسب بياٍن على موقع فيس بوك في صفحة الحلف فإن  

ي للوقوف أمام مستجدات األوضاع  اللقاء االستثنائي يأت

على الساحة الحضرمية واتخاذ الموقف المناسب  

 .لمواجهتها

 

 

 

وثائق..فساد بمليارات الرياالت  
 في المؤسسة اإلقتصادية بعدن 

نشر اإلعالمي محمد أنور العدني وثائق تفضح الفساد  

اإلدارة العامة للمؤسسة االقتصادية اليمنية الذي  المالي في

مذكرة رسمية و فاتورة بمليار لاير   أسماها فضيحة الموسم

صرفت بدون مسوغ قانوني محاسبي و أعتبر ذلك فساد في 

تقادم المال العام ، وأعدها من الجرائم التي ال تسقط بال  . 

و قال العدني في تصريحه بأن التضارب بأسعار السلع التي  

 .في الفاتورة تدل على الفساد المالي الكبير ضاربا مقارنة

 .الحلبة سعرها مئة مليون و مئتان وستون ألف لاير يمني

العدس سعره مئة وأربعة وثمانون مليون وخمسمائة واثنان  

 .وثمانون ألف وخمسمائة لاير يمني 

 .األرز سعره ثالثة وستون مليون ومئة واربعون ألف

وأشار العدني لمالحظة مهمة سائال ، هل الشعب يأكل األرز 

كوجبة رئيسية أم أنه يأكل الحلبه و العدس كوجبة بديلة  

 .عن األرز

وفي ختام تصريحه أفاد محمد أنور العدني بأن الخروقات  

دم تنفيذ  القانونية هي التالعب في األوراق الرسمية وع 

القانون المالي المحاسبي المتعارف عليها المناقصات ، فقد 

تم شراء المواد من محل واحد بقيمة مليار و ثالثة مليون  

وتسعمائة وواحد وستون الف و المصيبة الفاتورة آجل  

بدون حسيب وال رقيب ، هل يعقل محل واحد يبيع مواد بهذا 

ل يجب إبرام  المبلغ، مضيفا حسب معرفتي مثل هكذا أعما

عقود رسمية بعد المناقصة مع شركات خارجية أو داخلية  

مختصة وليس عمل فواتير مضروبة وهمية ، هذا فساد  

 .يزكم األنوف

 

شبوة…اشتباكات عنيفة في مدينة عتق وسقوط  
 قتيل 

 اندلعت اشتباكات عنيفة اليوم الثالثاء في مدينة عتق بمحافظة شبوة تسببت في فوضى كبيرة شهدتها المدينة 

وقالت مصادر محلية ان مسلحين قاموا باغتيال أحد أبناء قبيلة ال خليفة االمر الذي استدعى ابناء القبيلة  

 .لمحاولة الثار لقيتهم

و أكدت المصادر أن دفاع شبوة دخلت في االشتباكات في محاولة لمالحقة المسلحين لتدخل المدينة في فوضى  

 . عارمة من االشتباكات

األولى بين    إن ثالث مواجهات مسلحة اندلعت في أماكن متفرقة في ذات الوقت ،   وقالت مصادر محلية

 . مسلحين من ال خليفة بمعاونة قوات دفاع شبوة لمطاردة المسلحين 

كما اندلعت اشتباكات أخرى بين قوات دفاع شبوة وال الصوه خليفة بمنطقة الجابية مدخل مدينة عتق خلفت  

وعدد آخر من قوات الدفاع واالشتباكات بسبب رفض قوات دفاع شبوة دخول   عدد من الجرحى من ال الصوه

 . المسلحين إلى المدينة

األعنف استخدمت فيها عيارات ثقيلة بين ال امرصاص   وبحسب المصادر فقد اندلعت اشتباكات ثالثة هي 

وال لشرم بمنطقة ظراء مديرية نصاب  الدولة . 

 

 

 

 

المجلس الدولي يدين الهجوم على منزل القيادي أبوسراج 
 ويعتبر ذلك انتهاك سافر لكل مواثيق حقوق االنسان 

الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق االنسانأعلن المجلس   ICSFT  تضامنه الكامل مع الحراك الثوري

 .الجنوبي

األربعاء   وقال في البيان الصادر عنه،  

ندين بشدة الهجوم األمني الغاشم الذي استهدف مقر إقامة رئيس المكتب السياسي للحراك الثوري األستاذ  

أمس الثالثاء من قبل قوة أمنية في مدينة الغيضة بمحافظة المهرةمدرم أبوسراج، وفي وقت متأخر من ليل   . 

واكد البيان ان القوة األمنية التي اقتحمت مقر إقامة القيادي مدرم أبوسراج تتبع االستخبارات التابعة بمايسمي  

 .التحالف العربي في اليمن لعودة الشرعية

وة حالت دون اقتحام مقر إقامة القيادي مدرم أبوسراج  وأوضح البيان أن احرار مشائخ قبائل المهرة تدخلوا بق

 . واعتقاله أو تصفيته، موكدا ابو سراج االن بمعية شيخ قبلي كبيرفي محافظة المهرة

االستخباراتي يعد انتهاك سافر   ان الهجوم  وأكد بيان المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق اإلنسان،

وإرهاب تسبب بهلع شديد ألفراد األسرة واألطفال    مدان ويشكل تعسف غاشم  لكل مواثيق حقوق االنسان وهو

 .وانتهاك لحقوق المواطن المكفولة في القوانين الدولية

وأوضح البيان أن الهجوم الوحشي الذي تعرض له أبو سراج، على خلفية تحركات مجلس الحراك الثوري 

باإلفراج عن المختطف المعتقل أسعد سكينة والمختطفين  الجنوبي لدى المنظمات المحلية والدولية للمطالبة 

المجلس الدولي لدعم     المعتقلين لدى جهات أمنية غير نظامية في عدن وغيرها من المحافظات وتجاوب

المحاكمة العادلة وحقوق االنسان مع تحرك مجلس الحراك الثوري الجنوبي بالمطالبة بإيقاف انتهاكات حقوق  

من وإطالق سراح كافة المعتقلين في السجون السرية في اليمناالنسان في جنوب الي . 

والسلطات ما   السلطات األمنية  ICSFT وحمل المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق االنسان

يسمي بالتحالف العربي في اليمن المسؤولية الكاملة عن حياته وسالمته وافراد اسرته وسالمة وحياة كافة  

الثوري الجنوبي قيادات الحراك   . 

 



 
               

 

 6صفحه 

القيادي مدرم ابو سراج ينجو 
محاولة اعتقال في المهرةمن   

قالت مصادر محلية في محافظة المهرة أن القيادي في  

الحراك الجنوبي مدرم أبو سراج ، نجا من محاولة إعتقال 

 .مساء الليلة

بأن منزل رئيس المكتب   وقالت مصادر مطلعة في الغيضة ،

السياسي للحراك الثوري الجنوبي مدرم أبوسراج تعرض  

قبل ساعات للمداهمة من قبل مسلحين يعتقد أنهم يتبعون  

 .قوات أمنية في مدينة الغيضة 

وقالت المصادر أن القوة األمنية التي داهمت مقر إقامة  

القيادي مدرم أبوسراج وتسببت بحالة هلع كبير بين أفراد  

رته واطفالة تتبع االستخبارات في المحافظة إال أن  أس

مشائخ من قبائل المهرة تدخلوا بقوة دون اقتحام مقر إقامة 

 .القيادي مدرم أبوسراج واعتقاله أو تصفيته

 .وطبقاً للمصادر فأن شيخ قبلي كبير تولي حماية أبو سراج

 

 

 

 

 

 

محاولة اغتيال يتعرض لها قائد  
 أمني بارز في شبوة 

ر اإلنفالت األمني واعمال التصفية بين القوات  يستم

المدعومة من التحالف في شبوة حيث تعرض مسؤول  

 .أمني، األربعاء، لمحاولة إغتيال في محافظة شبوة

وقالت مصادر محلية إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار  

على فؤاد النسي، قائد الحرس الشخصي لمدير أمن شبوة  

عوض الدحبول المحسوب على اإلنتقالي أثناء مروره على  

 .متن طقم عسكري في مديرية مرخة السفلى

وأوضحت المصادر أن عملية إطالق النار أسفرت عن  

 .إصابة النسي بجروح خطيرة

ووصلت تعزيزات عسكرية لقوات اإلنتقالي في شبوة وسط 

توقعات بعودة المعارك في المحافظة والتي من المرجح ان  

تحدث بين قوات اإلنتقالي وقوات المحافظ العولقي التابع  

 لتيار عفاش 

 

اإلنتقالي يدفع بشباب الغضب للتصعيد 
 في وادي حضرموت 

يواصل اإلنتقالي الجنوبي الدفع باتباعه في حضرموت للتصعيد ضد قوات المنطقة العسكرية األولى محاوال  

 . إخراجها بالقوة

“شباب الغضب” بوادي حضرموت بأن االنتفاضة الشعبية والتصعيد الشعبي     أكد وفي بيان تصعيدي جديد

ولن يتوقف إال برحيلها السلمي القاضي بأخراج العسكرية األولى من وادي حضرموت لم . 

وقال البيان انه منذ اكثر من أربعة اشهر ال صوت يعلو في وادي حضرموت سوى صوت الغليان الشعبي  

المستمر ضرموت سوى صوت المطالب بتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض القاضي بخروج قوات  

لحضرمية وقوات دفاع حضرموت المنطقة العسكرية األولى من وادي حضرموت واحالل قوات النخبة ا  . 

واضاف البيان: أننا في شباب الغضب بوادي حضرموت نؤكد بأن االنتفاضة الشعبية والتصعيد الشعبي السلمي  

 .القاضي بأخراج العسكرية األولى من وادي حضرموت لم ولن يتوقف اال برحيلها

القوى المعادية ألراده أبناء حضرموت من   واكد: كما أننا ندين ونستنكر كافة المحاوالت التي تقودها وتسوقها

خالل دعم المشاريع الظالمية الواهية لمحاولة تقسيم حضرموت وجر المحافظة الى مربع االختالالت األمنية  

 .والفوضى العبثية

واوضح: واننا نعرب عن استنكارنا واستياءنا الشديد من تجاهل قيادة قوات التحالف العربي وقيادة المجلس  

ي لالنتفاضة الشعبية المستمرة وعدم االستجابة ألراده أبناء وادي حضرموت المتمثل بأخراج المنطقة  الرئاس

 .العسكرية األولى وعدم تمكينهم من إدارة شؤونهم االقتصادية والعسكرية

كما اننا في شباب الغضب نعلن تضامنا و وقوفنا الى جانب كل االخيار والشرفاء من أبناء وادي حضرموت  

يد بالدور الكبير الذي يقوم به مدير أمن الوادي والصحراء العميد ركن عبد هللا بن حبيش في محاوالته  ونش

الطيبة الساعية ألعاده تثبيت األمن بالوادي ونحذر كل االيادي العابثة التي تتطاول للنيل من الشرفاء من أبناء  

 . حضرموت

قيادة التحالف العربي وضع معالجات سريعة وعاجله ال  كما اننا نطالب قيادة المجلس الرئاسي والحكومة و

 . يقاف تدهور العملة وان يتقوا هللا في الشعب المغلوب على امره

 

 

 

 

 

أمني في المحافظة بعد طرد   حضرموت..توتر
 اإلصالح أركان المنطقة العسكرية األولى الجديد 

أقدمت عناصر اإلصالح في المنطقة العسكرية األولى على خطوة جريئة أدخلت مديريات الوادي في توتر أمني  

 .وعسكري غير مسبوقة

لمعين حديثا من مجلس العليمي  وقالت مصادر محلية ان قرار اإلصالح بطرد أركان المنطقة العسكرية األولى ا 

 .” عامر بن حيطان” تسبب في توتر أمني كبير تشهده المحافظة

و حسب المصادر فان بن حيطان غادر المنطقة العسكرية األولى بعد طرده من قبل عناصر اإلصالح وعاد  

يا في محاولة لمنع  تدور حال   بمعية مسلحين من قبيلته ، مشيرة إلى أن وساطة يقودها مسؤولين محليين اليها

 .انفجار الوضع

في وقت سابق قرار بتعيين بن حيطان بديال ألبوعوجاء المحسوب على حميد االحمر العليمي أصدروكان   . 

 

 



 
               

 

 7صفحه 

احتجاجات غاضبة في لحج وأبين 
 تطالب برحيل التحالف 

شهدت محافظتي لحج وأبين اليوم األحد احتجاجات غاضبة  

تندد بالفساد التي تمارسها الحكومة وحاالت الظلم والطغيان  

 . على المواطنين

وطالب المحتجين بإنهاء الفساد المستشري في مؤسسات  

 . الدولة ورفع الظلم عن كاهل المواطن المفروض عليه

عبارات ”   وخالل االحتجاجات الغاضبة ردد المحتجون

ياجنوبي صح النوم” الحياء روح الثورة في الجنوبيين  

الخانعين لحكم ظالم مستبد تمارسه عليهم السعودية  

 .واإلمارات

وجاءت هذه اإلحتجاجات تلبية لدعوة أطلقها الحراك  

الجنوبي مناشدا فيها ابناء الجنوب بالخروج في تظاهرات  

مة والتحالفمع بداية العام الجديد تطالب برحيل الحكو . 

 
 
 
 
 

 

 أزمة غاز منزلي تضرب مدينة عدن 

أزمة جديدة لمادة الغاز المنزلي منذ أيام في مدينة عدن    بدأت

 وسط صمت للسلطة المحلية في المحااظة

شحة توفير مادة الغاز المنزلي في أماكن البيع  وأكد موتطنون

المحدد لها، باإلضافة الى انه لم يتمكنوا من الحصول عليه خالل 

 .اليومين الماضية وحتى يومنا هذا

تجمعت في أماكن متفرقة  وأشاروا، إلى أن الكثير من اآلهالي

من محال بيعها في عدن، وما إن تصل شاحنة على متنها  

 .اسطوانات حتى تنفذ الكمية بسرعة

وناشد المواطنون، الجهات المعنية في محافظة عدن، بالعمل 

على معالجة هذه البوادر التي تنذر بأزمة خانقة في مادة الغاز  

من معاناتهمالمنزلي وكذا ايجاد الحلول السريعة للحد  . 

 إنفجار عنيف يهز المدينة البيضاء بعدن 

يستمر اإلنفالت األمني في عدن التي يسيطر عليها اإلنتقالي 

الجنوبي حيث هز انفجار عنيف ، اليوم االثنين، مناطق  

 .متفرقة بالمدينة

و حسب مصادر محلية فانن مسلحين هاجموا بقنبلة يدوية  

شرقي عدن  المدينة البيضاء في مديرية خورمكسر . 

و قالت المصادر أن التفجير تسبب بأضرار مادية وأثار  

 .الرعب في أوساط المواطنين

ويأتي االنفجار بعد يوم من انفجار مخزن أسلحة تابع  

في حي النصر بمديرية خورمكسر، والذي    للحزام األمني

 .أسفر عن سقوط قتلى وجرحى

صحفي: الشرعية تهتم بتأمين نفسها وتخلت 

مليون يمني 30ر عن مصي   

التي يستخدمها لصوص الشرعية شن كاتب وصحافي    تعبيرا عن رفضه لعمليات النهب والسرق 

 .يمني هجوما الذعاً على قيادات الشرعية والصمت الذي تبديه الدول العربية والدولية تجاه القضية اليمنية 

وقال الصحفي يحيى االحمدي أن قيادات الشرعية اكتفت بتأمين نفسها وتخلت عن مسؤوليتها عن مصير أكثر  

مليون يمني 30من  . 

تب االحمدي تدوينة على حسابه بموقع تويتر قائالً: باتت القضية اليمنية في وضع االسبات او لنقل  وك

 ً  .االسكات منذ عام تقريبا

مليون يمني ال يعني شيئا في ظل صمت عربي ودولي، وتخلي قيادات الشرعية    30واضاف: مصير أكثر من 

 .عن المسؤولية

نفسها وذريتها وحسب وتاركة اليمن أرضا وإنساناً تحت رحمة اللصوصوتابع: قيادات اكتفت بتأمين  . 

 

 

 

 

 

أبين…شهيد وثالثة خالل عملية إرهابية شرق 

 مودية 

تستمر عمليات اإلرهاب في محافظة أبين والتي يدعي اإلنتقالي محاربة االرهابيين لكن دون   

جدوى بل زادت عملياته من انتشار االرهاب فيها حيث سقط شهيد وعدد من الجرحى بانفجار عبوة ناسفة  

 .شرق مودية

في منطقة القليتة شرق  وقالت مصادر امنية ان عبوة ناسفة زرعت بالقرب من منزل الشيخ صالح المجعلي 

 . مديرية مودية بمحافظة أبين

واضافت ان العبوة انفجرت بالقرب من منزل الشيخ صالح المجعلي في منطقة القليتة شرق مودية واسفرت  

 عن سقوط شهيد وثالثة جرحى

 . وتم اسعاف الجرحى مستشفى لودر لتلقي العالج

 الشهيد 

 علي عبدهللا صالح المجعلي  .1

ماعا ٤5العمر  . 

 :الجرحى

 خالد عبدهللا محمد المجعلي  .-1

ً  15العمر  عاما . 

 محمدناصر عبدالكريم .2

أعوام  8العمر   

 محمد صالح المجعلي  .3

ً  35العمر  عاما . 

 

 



 
               

 

 8صفحه 

عاماً جديد وفساد  
 يتجدد 

 طارق مفتاح 

هل صارت الحياة محل شبهة وخيال أو هل صارت الحياة  

 مجرد أحالم يستغرق النوم الطويل

أو هل صارت الناس تعيش مثل األفالم المجال للواقع  

 والحقيقة فيها 

ماذا يصير وماذا يحدث هل صرنا في عهد الخرافات  

 والجهل القديم 

هل صار العالم مختلف عن عالمنا أو انها أوهام  

وتشاؤوم تبعث فينا حياة معكوسة وتذهل عقولنا بالتفكير  

نا المحبط والمخيف والغير حاصل بواقعنا وعصر  

ماذا يصير هل من احد يوقضنا من هذه األحالم والرؤى 

المخيفة قبل أن يمتلكنا اليقين أن مانعيشة هو الحقيقة  

 بعينها والواقع بذاته 

يشتد بنا ضيق الوقت وتعصف بنا. مصاعب الحياة  

 .ومشاغلها 

زمان معكوس ووقت. متقدم ومكان متغير .رياح غير  

اده .نجوم طبيعية. وشمس حارقة. ظالم ليس كالع 

مختفية .أصوات غريبة . أحالم مرعبة.نفسية تعبانة  

كل هذه األشياء    وروح منهكة وقلب متألم وعقل مختفي 

سببها الفساد إلذي لم يتغير في الدولة والسالم المفقود  

في بالدي عامآ جديد والحاكم قديم عامآ جديد والفساد  

لذين  ماذا صنعتم من أجل المواطن وحياة الناس إ  يتجدد 

استفيقوا من   أنتم مكلفيين برعيتهم وتحسين أوضاعهم 

غفلتكم هناك مواطنين ذاقوا ويالت األسى والقهر والظلم  

والجوع هناك منازل ال تعرف النور داخلها هناك اطفال  

عاصرهم الجوع والمرض هناك مجتمع كسب الجهل  

 والتخلف وحرم من التعليم ، 

لفساد وكانة واقع  لقد صار الناس يتعايش مع كل هذا ا

 محتوم وقانون كل بلد يجب أن يطبق 

ولبطونكم إلذي لم تشبع ولقلوبكم المريضة   سحقآ لكم 

إلذي جعلتنا نعيش كل هذه األشياء بغير حقيقتها.  

واألصل أنها اشياء لم تتغير بشكلها وإنما انتم السبب  

 بجعل االمور تنعكس في عقولنا وقلوبنا 

ونجدد فينا األمل ونمسح  ونستفيق من كل هذا كل يوم  

األشخاص من قلوبنا وتشرق الشمس علينا من جديد  

 بيومآ خالي من الفساد والظلم 

 

 

 

منحة وقود سعودية مغشوشة تصل ميناء الزيت 
 بعدن 

كشف الكاتب والسياسي الجنوبي احمد سعيد كرامة عن شحنة وقود مغشوشة وصلت ميناء الزيت بعدن مخصصة  

 .لكهرباء عدن

رامة”، عبر صفحته بموقع التواصل االجتماعي “فيسبوك”: “وتستمر حكاية الوقود الرديء ) المضروب  وكتب ” ك

).. 

وصلت سفينة الوقود المدعوم ) المنحة السعودية لوقود محطات توليد الكهرباء في المناطق المحررة ( قبل عدة أيام  

ازوتالف طن م 30الى ميناء الزيت بالبريقة ، وعلى متنها ما يقارب  . 

واضاف كرامة: وبعد أخذ عينة من المازوت لمختبر مصفاة عدن تبين أن الشحنة رديئة وغير مطابقة للمواصفات  

نهائيا ، الشحنة تم جلبها من جمهورية مصر العربية وليست من شركة ارامكو بحسب اإلتفاق المبرم بين وزارة  

 . الكهرباء اليمنية والبرنامج السعودي العمار اليمن 

كد: وأتت توجيهات حكومية بتفريغ الشحنة إلى خزانات مصفاة عدن وغادرت السفينة بعد التفريغ رغم رفض  وأ

الشحنة من قبل المختصين فنيا بالمصفاة ، وتم وقف ضخ المازوت إلى محطة الحسوة الكهروحرارية في عدن ، علما 

الشحنة مدفوع ثمنها مقدما بسعر السوق بأن المحطة متوقفة منذ أسبوعين تقريبآ بسبب نفاذ وقود المازوت ، ” . 

 

 

 

 

 

 

 

 

حركة شباب عدن تشيد بالتظاهرات الرافضة 
 لسياسة التجويع في أبين ولحج وشبوة

شباب عدن المستقل وحركة ثورة الجياع بالعاصمة عدن والمحافظات الجنوبية، بالتفاعل الشعبي الكبير  حركة  أشادت

والخروج الثوري في مسيرات واحتجاجات في شبوة وأبين ولحج والصبيحة، للتنديد بفساد مجلس القيادة وحكومة  

 .معين عبدالملك

ها لجميع المواطنين باستمرار التصعيد الثوري في  وجددت حركة شباب عدن المستقل وحركة ثورة الجياع دعوت

 .العاصمة عدن ومختلف المحافظات الجنوبية، حتى تحقيق مطالب المواطنين وتوفير لهم أبسط مقومات العيش الكريم

وقالت: “صمتنا وقتا طويال أمال في انصالح الحال وعودة شركاء الحكم إلى رشدهم وااللتفات إلى أحوال الشعب  

والمكروب، ومع األسف ال أحد منهم يهتم إال بمصالحه ومصالح الدولة األجنبية التي تمولهالمنكوب  ”. 

وأكدت أن الخروج في ثورات ومسيرات احتجاجية حتى إسقاط الحكومة وإنهاء الفساد ومنع نهب ثرواتنا ستظفر  

 .بالنجاح، اذا اجتمعت أرادتنا على كلمة سواء وتحركنا في سيل واحد ومسار واحد

وجددت دعوتها لجميع فئات الشعب للخروج في مسيرات ثورية تحت شعار ثورة الجياع اليوم في العاصمة عدن  

 .ومختلف المحافظات الجنوبية 

 

 



 
               

 

 9صفحه 

قبائل المهرة تحذر حكومة معين  
 من تأجير ميناء قشن لإلمارات 

البلد وثرواته حذرت قبائل   رفضا لسياسة المتاجرة بموانئ

محافظة المهرة حكومة معين عبدالملك من تأجير ميناء  

 قشن لدولة اإلمارات 

وقال مصدر قبلي ان قبائل المهرة تداعت للوقوف تجاه هذا 

القرار التي أصدرته الحكومة والذي يصب في مصلحة دول 

أجنبية تتمكن خالله من احتالل اراضي يمنية هامة اقتصاديا 

دللبل . 

وحسب المصدر فان القبائل سيتخذون موقف حازم تجاه  

 .هذه التجاوزات التي من شأنها احتالل البالد ونهب ثرواته

و تقف قبائل المهرة بكل قدرتها تجاه التحركات األجنبية في 

في المحافظة والهادفة للسيطرة على الشريط الساحلي  

 . للمحافظة ومنافذه االقتصادية

 

 

 

 

 

 

امي الشعيبي في ايقاف المح
مطار عدن ومصادرة جواز  

 سفره 

فوجئ المحامي يحيى غالب الشعيبي ، عضو وحدة   

المفاوضين بايقافه ومصادرة جوازه بمطار عدن الدولي  

 .قادما من القاهرة

والقيادي في الحراك الجنوبي على  وقال المحامي الشعيبي ،

حسابه بتويتر :” تم ايقافي في مطار عدن الدولي فجر  

م ومصادرة جواز السفر أثناء  2023يناير1اليوم األحد 

عودتي من القاهرة بسبب انني بالقائمة السوداء الممنوعين  

من السفر والمطلوبين امنيا بتوجيهات مدير أمن عدن  

الضابط المختص وقال ان اسمي  عبدهللا قيران حسب إفادة  

 .”وآخرين تم اعادتهم للمنع بتوجيهات من الرياض

 

الحراك الثوري يهنئ شعب الجنوب بحلول العام  
 الميالدي الجديد ويدعو لوقف االنتهاكات

داعيا   2023الحراك الثوري الجنوبي بيانا هنأ خالله الشعب الجنوبي بحلول العام الميالدي الجديد   اصدر  

 .خالله لوقف انتهاكات حقوق االنسان التي تمارسها المكونات المدعومة من التحالف في عدن واليمن اجمع

سبة يتقدم مجلس الحراك الثوري  وبهذه المنا 2023وقال الحراك في بيانه:يحل علينا العام الميالدي الجديد 

الجنوبي بأسمى وأصدق التهاني والتبريكات لشعب الجنوب متمنيا تحقيق تطلعاته واهداف حراكه بالعام  

 .الجديد وان تتحسن االمور ونتجاوز اخفاقات وسلبيات العام الماضي 

بالمحبة والسالم والحوار  واضاف: ويتطلع مجلس الحراك الثوري الجنوبي أن يكون العام الجديد عاما مفعما 

 .وتجاوز سلبيات وأخطاء العام الماضي وان يكون عام محبة بين شعوب المنطقة والعالم

واكد ان الحراك الثوري بثوبه الجديد القشيب يؤكد على بقاء ثوابته ورؤاه ويعمل على تحقيقها بطرق  

نتهجه منذ انطالقته واساليب جديدة تواكب المرحلة الحالية في اطار عمله السلمي الذي ا . 

ونؤكد ألسر شهدائنا االبرار ان دمائهم الزكية الطاهرة لن تذهب هدرا ولن يتم المتاجرة او المزايدة او التكتكة  

 .بها

واشار الحراك في بيانه: عام مضى كان صعبا على شعبنا على مختلف المستويات المعيشية واالقتصادية  

ه ونكساته نعمل على تجاوزها في مجلسنا تلبية لتطلعات شعبنا وبما  واألمنية .. مضى بكل احزانه واخفاقات

 .يليق بتضحياته

مضيفا: ان المجلس أقام خالل العام المنصرم بعقد اهم الخطوات التنظيمية بكل شجاعة وهي المؤتمر 

رض  االستثنائي في مدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة ليخرج بخطوات عريضة تواكب المتغيرات على اال

وتلبي تطلعات شعبنا على كافة األصعدة والمستويات واعقبه عقد االجتماع األول للمكتب السياسي ليستكمل  

 .تلك القرارات ويترجمها على أرض الواقع ويرسم سياساته بموضوعية واتزان

فعها  ووضح: إننا ندرك مدى الصعوبات والعراقيل التي ستقف امامنا والضريبة التي سندفعها وما زلنا ند

وكان اخرها ولن تكون االخيرة إختطاف واعتقال المناضل العدني الجنوبي عضو المكتب السياسي اسعد جعفر  

 .عبدهللا سكينة

مؤكدا إن مجلس الحراك الثوري يدعو كل القوى والمكونات والشخصيات االجتماعية والقبلية والدينية ان  

بية لتطلعات شعبنا وتجاوز ما رافق العام المنصرم  يكونوا عند مستوى المسؤولية خالل العام الجديد تل

واالعوام التي سبقته من من اخفاقات من خالل لم الشمل وتوحيد الصف والتنازل لبعضنا البعض والجلوس  

على طاولة الحوار بقدر عال من المسؤولية والروح الوطنية تنحاز األهداف الحراك وتلبي تطلعات شعبنا  

أو كيان أو فرد.. أن االنحياز الكامل للوطن والشعب وقضيته العادلة بعيدا عن المكابرة  وهذا ليس امتيازا لفئة 

والمقايضة واالنانية الخراج الوطن والشعب من ازمته السيما واننا نمر بمفترق طرق ومرحلة صعبة علينا  

 .ان ندرك قساوتها وخطورتها ونكون عند مستوياتها وتطلعها فالتاريخ ال يرحم

االمل بالتقارب الجنوبي الجنوبي والوطني   2023لع مجلس الحراك الثوري أن يحمل العام الجديد كما يتط

وان يكون عام إستقرار سياسي واقتصادي وامني وتحسين مستوى معيشة شعب الجنوب وإيقاف الحرب  

 .ونزيف الدماء التي تسيل على األرض

تهاكات حقوق اإلنسان واحترام الحريات السياسية  أن مجلس الحراك الثوري الجنوبي يعرب عن أمله بوقف ان 

وحرية التعبير والرأي اآلخر والتوقف عن تضييق الخناق عليها وانبالج مرحلة جديدة تصان فيها الحقوق  

 .وتتغلب المصالح العامة على اية اعتبارات ضيقة

 

 



 
               

 

 10صفحه 

عبر وسائل اعالم جنوبية…طارق 
عفاش يحاول تلميع صورته  

بشحنة ادوية لمستشفى القبيحة 
 الصداقة في عدن 

لتحسين صورته البشعة والتسويق لقبوله في عدن  

ومحافظات الجنوب قدم طارق عفاش مواد طبية لمستشفى  

 . الصداقة في عدن

و رافق شحنة األدوية البسيطة التي قدمها طارق عفاش  

لمرضى الفشل الكلوي في مستشفى الصداقة بعدن حملة  

 . اعالمية كبيرة عبر مواقع ووسائل اعالمية جنوبية

واعتبر ناشطون وسياسيون هذه الشحنة التي قدمها طارق 

طعم يراد منه التسويق لنظام عفاش الذي ارتكب    عفاش

بحق الجنوبيين حيث يريد طارق عفاش    اسوا الجرائم

والسعودية إعادته الى عدن مع تحسين وتلميع صورته  

 .القبيحة

 
 
 
 
 
 
 
 

الحوثيين: نعمل للتوصل إلى وقف 
 دائم إلطالق النار في اليمن 

في بداية العام الميالدي الجديد قال الحوثيين مساء السبت  

إلطالق النار  انهم يعملون من أجل التوصل إلى وقف دائم 

 .في اليمن

جاء ذلك في تصريح أدلى به الناطق الرسمي باسم  

الحوثيين ورئيس فريقها بالمفاوضات محمد عبد السالم،  

 .لقناة “المسيرة” الفضائية التابعة لهم

وقال عبد السالم “نعمل للذهاب إلى مرحلة واضحة في  

اليمن، نتحرك فيها سواء كان بهدنة أو وقف إطالق نار  

م، وقدمنا وجهة نظرنا للوسيط العمانيدائ ”. 

وأضاف أن أي حل ألزمة اليمن “يجب أن يتم بموجبه  

صرف مرتبات الموظفين من عائدات النفط والغاز وفق  

201٤ميزانية  ”. 

وأشار إلى أن أي حل قادم يجب أن يتضمن كذلك “فتح  

المطارات والموانئ والطرق، إضافة لإلفراج عن كل  

ملف اإلنساني بشكل كاملاألسرى ومعالجة ال ”. 

كما طالب الناطق باسم الجماعة بإنهاء األزمة اإلنسانية في  

اليمن، وأن يكون هناك حل للجانب اإلنساني، بعيدا عن  

 .الجانب العسكري والسياسي 

 

احتجاجات وعصيان مدني في عدن 
محافظات الجنوب وعموم  

م في عدن ومحافظات  2023_1_1يتداعى ابناء الجنوب للخروج في تظاهرات غضب عارمة يوم غدا األحد 

الفقر والمجاعة واالغتياالت واالعتقاالت واالتصاالت   الجنوب رفضا لسياسات التجويع . 

البين  واستجابة لدعوة أطلقها الحراك الجنوبي يستعد ابناء الجنوب للخروج في تظاهرات وعصيان مدني مط

 بتحسين الوضع المعيشي والخدمي و رفضا لسياسة التجويع المفروضة عليهم 

ان االمارات     هذه التظاهرات والتخفيف من التصعيد قال بيان صادر عن الحراك الجنوبي و محاولة الفشال

الى دبي للتشاور والتامر على قوي الحراك الثوري   استدعت عدد من قيادات االنتقالي من القاهرة وعدن 

سياسي اسعد  الجنوبي حيت اقدمت قوات االنتقالي باعتقال القيادي في الحراك الجنوبي وعضو المكتب ال

سكينة بهدف ارهاب وارباك قوى الحراك الجنوبي ومواجهات التصعيد بشن حمالت االعتقاالت ضد قيادات  

افشال التحرك ودعوة الحراك الجنوبي  الحراك الجنوبي في عدن والمحافظات الجنوبية المحتلة بهدف 

افظات الجنوبيةالمواطنين الي التظاهرةورفض الظلم والتعسف والقهرواالحتالل في المح  

ولكد البيان الصادر عن الحراك: نحن نوكد في الحراك الثوري الجنوبي بان نضالنا سلمي في كل المحافظات  

الجنوبية وان الخيارات تصبح مفتوحة ومشروعة امام الية القمع العسكري التي تمارسها قوات االنتقالي  

لسياسين وسوف نواجة التصعيد العسكري بالتصعيد  باعتقال انصار الحراك الجنوبي والقيادات والناشطين ا 

محافظات الجنوب المحتل ولدينا  الجماهيري الواسع وسنعمل على شل تحركات التصعيد العسكري في كل 

تجارب من نصالنا المستمرة ونحن نتملك الجماهير والشارع الجنوبي وقادرين على صنع االنتصارات وطرد 

لثورة مستمرة وسنواصل االنتقالي والشرعية والتحالف وا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

للمحالت التجارية التي تعرضت   مهولةحصيلة  
 للسطو والنهب في عدن 

تزايدت عمليات نهب واقتحام المحالت التجارية خالل الفترة األخيرة في عدن من قبل القوات التابعة لإلنتقالي  

تعرضت لالقتحام    الجنوبي حيث كشفت مصادر حقوقية في عدن، السبت، عن احصائية كبيرة لمحالت تجارية

 . والنهب من قبل الفصائل المسلحة وعصابات

تعرضت    ومقاهي نت  ألف محل تجاري ما بين بقالة وشركات صرافة ومطاعم 7إن نحو    وقالت المصادر

للمداهمة ونهب المحتويات إضافة إلى فرض اتاوات بالقوة   خالل الفترة االخيرة . 

وفي الفترة األخيرة اعلن التجار في عدن عن اضراب شامل بعد عمليات السطو المنظم التي يمارسها قيادات  

ى محالتهم وممتلكاتهم بعد مطالبة متكررة بوقف هذه االنتهاكاتاإلنتقالي وقواته عل . 

من تزايد فرض الجبايات الخارجة عن القانون منها تحصيل مبالغ    تجار واصحاب محالت تجارية  ويشكوا

 .كبيرة من الضرائب ومنح سندات بمبالغ صغيرة

 

 



 
               

 

 11صفحه 

الصحفي أحمد ماهر يعلن  
اإلضراب عن الطعام في  

أحمد بعدن سجن بئر   

رفضا لحالة الظلم التي يتعرض لها في سجن بئر أحمد  

بعدن اعلن الصحفي احمد ماهر اضرابا عن الطعام مطالبا  

 .بتقديمه للمحاكمة 

وقال ماهر ان ادارة السجن التابع لإلنتقالي والمحكمة  

يتالعبون بقضيته ورافضين عقد جلسات محاكمة معه حيث 

انعدام وقودتعثرت جلساته اربع مرات بدعوى  . 

اعلن انا الصحفي احمد  واضاف على صفحته بتويتر: “

ماهر اإلضراب عن الطعام حتى الموت في سجن بئراحمد  

التابع لالنتقالي مطالبي تحديد جلسة والتزام السجن  

باحضاري وأن تكون جلساتي أسبوعيا ويكفي الظلم  

واالضطهاد الذي حصل لي والتعذيب والموت جوعاً اشرف  

الظلم والقهر واالضطهاد يريدون أن ابقى في   لي من

 .االخفاء فقط انتظر اإلنصاف

 

 

 

 

 

مسلحة في مديرية    اشتباكات
 نصاب بشبوة 

شهدت مديرية نصاب بمحافظة شبوة اليوم السبت اشتباكات 

 .مسلحة بين مسلحين قبليين أدت إلى قتلى وجرحى

و قالت مصادر محلية أن اشتباكات باألسلحة الرشاشة  

والمتوسطة إندلعت بين قبيلتي آل همام وال ظيفير ما أدى 

الكروم  الى توقف الحياة العامة في منطقة  . 

وأضافت المصادر أن االشتباكات أسفرت عن سقوط قتلى،  

 .مشيرة إلى أن المدارس أغلقت أبوابها جراء االشتباكات

وتشهد مديريات محافظة شبوة توتر عسكري بين اإلصالح  

 ، واالنتقالي 

 

وثائق…عمليات فساد بماليين الدوالرات في  
 مصافي عدن 

عمليات فساد بماليين الدوالرات لحكومة معين، في    كشفت وثائق تداولها ناشطون على مواقع التواصل االجتماعي

 .مصافي عدن

الوثائق عن أكوام من الفساد التي أصبحت كالجبال في مرافق حكومة معين، ومنها شركة مصافي عدن وفساد   و كشفت

 .محطة الطاقة التي تستنزف مئات ماليين الدوالرات دون حسيب أو رقيب

 ً في الصين   وحسب الوثائق فإن أكثر من مئتين مليون دوالر قيمة عقود لشركات وهمية مالكها محليين تم إنشائها حديثا

للقيام بأعمال تحديث وصيانة في المصفاة عبر مكتب األردن الذي بلغ ايجاره خمسة عشر ألف دوالر، دون مناقصات  

أو مرور هذه العقود و اعتمادها من قبل اإلدارات المختصة في المصفاة حتى بلغت العقود المستحدثة لمحطة الطاقة  

اء المرحلة األولى بقدرة خمسة عشر ميجا فقط، في حين يحصل هذا أكثر من عشرين عقد وأربعين ملحق إضافي لبن

 .امام مرأى ومسمع الجهات الحكومية واألجهزة الرقابية وكبارات الدولة الوهمية

ووصلت األمور إلى االستهتار بحكومة معين عندما تعهدت إدارة المصفاة بأنها تحتاج إلى سبعه مليون دوالر لتشغيل 

محطة الطاقة التي تكفي إلعادة تشغيل المصفاة بقدرتها على تشغيل الورش اإلنتاجية الخاصة المرحلة األولى من 

بتكرير النفط وقد ضغطت النقابة عماليا وشعبيا حتى دفعت حكومة المناصفة، السبعة مليون دوالر كاملة وبعدها 

ة وعشره مليون دوالر للقيام بأعمال  أصبحت ماليين الدوالرات ) فص ملح وذاب(واتضح الحقاً أنه تم دفع اكثر من مئ

 .إعادة بناء محطة الطاقة ولم ينجز من المشروع سوى البنية التحتية فقط

واليوم وبسبب عجز إدارة المصفاة الحالية عن دفع مليون دوالر للشركة الصينية المزعومة قامت األخرى بسحب  

مليون دوالر أمريكي 118المواد البالغ قيمتها حوالي  موظفيها حتى حراسات المعدات الخاصة بمحطة الطاقة وبهذا فان

حسب الكشوفات ستتعرض للتلف هذا وان لم يتم إخراجها من سابق أو لم تكن موجودة أساسا ويأتي سحب الشركة 

 .المزعومة حراساتها لكي تخلي مسؤوليتها ولتكشف أن هناك من يتواطأ معها و يساعدها على ذلك

طن بقيمة ثالثة مليون وثمان مئة ألف دوالر استفادت منه مرة واحدة لتركيب   ٤00ة كرين قامت المصفاة بشراء رافع

متر قيمته التصل إلى نصف قيمة الكرين واليوم صار بال فائدة وال تستطيع حتى تأجيره لعدم قدرته  30جسر بطول 

 .على السير في طرقات البلد وقد أحاط به الصدى جراء االهمال

ين الباخرة المسماة ” أميرة عدن” المملوكة للمصفاة وإلى جيب من يذهب مدخولها وكم قيمة بيع ويتساءل الجميع أ

بواخر المصفاة خردة ومن اشتراها بالباطن ولماذا تم إعفاء شركة العمار المصرية بمئات آالف الدوالرات وهي التي  

س األثمانتقوم بتقطيع البواخر بمعدات المصفاة وخدماتها خالف عروض البيع بأبخ . 

كما نضع هنا عالمات استفهام كم هي قيمة عقود البواخر التي استأجرتها المصفاة وهل لهذه البواخر وجود على أرض  

الواقع حتى تتحمل المصفاة عشرين مليار لاير سنوياً وحوالي ست مئة وخمسين ألف دوالر لتغيير زيوت هذِه البواخر 

حتى مياه البحر لكي نعطيها المليارات من أموال المصفاة التي هي أموال   المخفية التي تسكنها األشباح وال تنقل

الشعب، وهل المبنى المملوك للمصفاة الكائن في أهم شوارع لندن في بريطانيا موجود أم تم بيعه ومن الذي باعه وبأي 

 حق تباع أصول المصفاة وأين عائدات األموال؟ 

والذين تجاوزوا االجلين للخدمة والفاسدين على حساب الكفاءات من موظفي  ناهيك عن الفساد اإلداري بتعيين الفاشلين

المصفاة األساسيين وتطفيشهم والمنح الدراسية التي تُصرف الف وخمس مئة دوالر شهريا للفرد الواحد هل ال زالت 

ن الن بعض األسماء لن مستمرة والمبالغ المقررة الزال يتم دفعها وكم عدد المبتعثين من المصفاة وهل جميعهم موظفي

 .نستطيع التعرف عليهم وجميعهم اوالد مسؤولين

خزانات الغاز العمالقة في ميناء الزيت لالستخدام المنزلي مؤجرة ألحد التجار بعقد مجحف لسنوات وهو بقاء الخزان 

شهر تظل الخزانات فارغه  حكر للتاجر نفسه فقط والمخزي بأنه ال يدفع إال إيجار الشحنة التي يأتي بها فقط وغالبية األ

 .دون مدخول ولهذا يصعب على المستوردين التنافس باستيراد الغاز والضحية الشعب

هناك العديد من العمال المفرغين يتحصلون على مرتباتهم بطلب تفريغ من مسؤولين سواًء في الحكومة أو الرئاسة 

بالرغم من ازدواجية العمل لبعضهمومحافظة عدن ومن قيادات عسكريه ويستلمون مرتباتهم بغير حق  . 

نظام البصمة في المصفاة كشف أوجه جديده من الموظفين لم يشاهدهم أحد من قبل ومنهم أطفال وبعضها افتقدناها منذ 

سنوات ولكن هناك من المقربين من االدارة لم يحضروا حتى اآلن ومع ذلك يتقاضون مرتباتهم كاملة وكأنهم في العمل 

رتيب لهم بطرق ملتويه بتواطؤ وخداع إدارة التوظيف وفيه التفاف على القانون ومحاباةوبعضهم تم الت . 

 

 


