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ثورة متقاعدون عسكريون بعدن
*احتشد العشرات من ضباط وأف��راد الجيش الثالثاء امام بوابة قصر 
معاشيق بمديرية صيرة في عدن، وشارك العشرات من الضباط واألفراد في 
مظاهرة منددة بسياسات حكومة هادي التي يتهمها المحتجون بتجاهل 
مستحقاتهم وحرمانهم من حقوقهم، وطالب المحتجون حكومة فنادق 
الرياض بسرعة صرف مرتباتهم المستحقة منذ 5 أشهر واعتماد آلية 
واضحة محددة لصرف رواتبهم للشهور القادمة، وبحسب البيان الصادر 
عن الوقفة االحتجاجية العسكرية فقد دان المحتجون سياسات حكومة بن 

دغر تجاههم، معتبرين ذلك استمرارًا لإلقصاء الذي يعانون منه.

قيادات عسكرية توالي القاعدة
* اتهمت وسائل إعالمية العميد سليم المحثوثي نائب قائد قوات 
األمن الخاصة بإدخاله شحنات أسلحة لتنظيم القاعدة واتهمته بتسليم 
التنظيم شحنة الثالث قواطر القادمة من محافظة مأرب والتي استولت 
عليها القاعدة قبل أسبوعين في محافظة ابين..وكانت األخبار قد تحدثت 
عن ضبط شاحنة تحمل رشاشات متوسطة وذخائر قادمة من محافظة 
أبين إلى محافظة عدن وتحمل تصريحًا باسم المحثوثي تحتوي على ذخائر 
لرشاشات خفيفة تم صرفها من قبل قيادة المنطقة العسكرية الرابعة 

 الى عدن..
ً
وكانت مدعومة بطقمين عسكريين لحمايتها، متجهة

ثورة ضد هادي
*قال قيادي في الحراك ان تظاهرة ضباط الجيش امام قصر معاشيق 
تأكيد على استمرار الثورة، وأدلى عبدالكريم سالم السعدي رئيس تجمع 
القوى المدنية الجنوبية بتصريح قال فيه: ثورة الجنوب مستمرة وستستمر 
وضباط الجيش وأهلنا في اليوم يعلنون للقاصي والداني وأنهم لن يقبلوا 
بسلوكيات من يريد العبث بدماء الشهداء وأنات الجرحى ومعاناة الناس 
عامة. في اش��ارة لما تعانيه عدن من فوضى عسكرية وأمنية وغياب 

الخدمات وانتشار الفساد من قبل حكومة هادي ومليشياته.

الرواتب تفجر الصراعات العسكرية
* قال أهالي يقطنون مديرية خور مكسر إن اطالق نار كثيف سمع 
األربعاء داخل البحث الجنائي بالمدينة، حيث اطلق جنود محتجون النار 
بالهواء احتجاجا على اسقاط اسمائهم من مستحقي الرواتب بعد حرمانهم 
من مستحقاتهم لعدة اشهر في وقت تواصل حكومة مرتزقة الرياض ضخ 
المرتبات ألفراد وضباط الجيش الذين يحملون ارقاما عسكرية صرفت في 
اوقات سابقة، ويتهم بعض الجنود قيادة وزارة الداخلية المعنية من الغزاة 
باتخاذ سياسية تميزية في صرف الرواتب حيث تحصل بعض الوحدات 
على رواتبها مبكرا وبشكل كامل فيما تحرم وحدات اخرى كالعاملين في 

قطاعات االمن والشرطة وخاصة المجندين الجدد .

عمال النفط بسيئون يضربون
*بدأ موظفو وعمال مكتب وزارة النفط الخميس بمدينة سيئون رفع 
الشارات الحمراء استجابة لبيان لجنتهم النقابية تعبيرا عن استيائهم وصل 
اليه وضع مكتب الوزارة وما يوجهوه من إقصاء وتهميش من قبل وزارة 
النفط والسلطة المحلية وإدارة المكتب بالوادي، وذكر البيان بان االضراب 
سيستمر لعدة أيام وفي حالة عدم االستجابة للمطالب التي حدودها مالم 

سيصعدون احتجاجاتهم القانونية.

المساجد بعدن قنابل مفخخة
*تسببت قرارات اصدرها مدير االوقاف بعدن محمد الوالي مؤخرا وقضت 
بعزل عدد من ائمة وخطباء المساجد إلى تحول هذه المساجد إلى ساحات 
صراع وعراك بين جمهرة المصلين، وقال مصلون بعدد من المساجد التي 
اصدر الوالي بحق ائمتها قرارات اقالة وتعيين آخرين أنها شهدت خالل 
االيام الماضية عراك باأليدي بين مصلين مؤيدين ومعارضين لقرارات 
العزل يذكر أن قرارات الوالي إثارة حالة من الجدل بعدن بعد ان طالت ائمة 
مساجد سلفيين وآخرين صوفيين. وقال متابعون ان الوالي ذهب إلقالة 

الغير متوافقين مع توجهات الجماعة التي ينتمي إليها.

تحركات عسكرية إماراتية بعدن
*تداول ناشطون على مواقع التواصل االجتماعي وثيقة عسكرية موجهة 
من ما تسمى بقيادة اللواء الرابع دعم وإسناد المرتبط بقيادة قوات االحتالل 
االماراتية بشأن تخفيض عدد أف��راد اللواء في النقاط األمنية، ويقضي 
التوجيه العسكري الموجه إلى قيادة القطاعات والنقاط التابعة للواء بسحب 
50% من األفراد في النقاط إلى المعسكر الرئيسي للواء في منطقة بير 
ناصر شمال عدن، وتأتي هذه التوجيهات بالتزامن مع وصول عتاد عسكري 
اماراتي إلى ميناء الزيت بالبريقة، الثالثاء، ويرجح مراقبون وصول هذه 
التعزيزات إلى وجود توجه اماراتي الستئناف معركة الساحل الغربي التي 

تعثرت في مدينة المخا.

الفساد يتسبب بانقطاع الكهرباء بعدن
*كشفت مصادر في مؤسسة كهرباء عدن، تفاصيل غير معلنة حول 
صفقة شراء 100 ميجا وات من القطاع الخاص، وأكدت ان الصفقة هي 
لشراء مولدات من شركة دومال امريكية، كان قد تم استئجارها في عام 
2013م، وكانت تتخذ من محطة شهيناز في خورمكسر مواقعا لها قبل 
إخراجها الى جوار محطة الحسوة العام الماضي بعد الغاء االتفاقية معها 
بسبب تهالك معظم المولدات وخروجها عن الخدمة، وبحسب المصدر 
فان مساعي كبيرة وتدخالت من جهات نافذة بذلت جهودًا وضغوطًا 

لشراء المولدات او إيجارها.

علي محسن يتحضر للمواجهة
*أك��د مصدر يمني أن المرتزق علي محسن زار الخميس محافظة 
حضرموت بالتزامن مع تسريبات عن نية ه��ادي إقالته، وق��ال: ان علي 
محسن زار اللواء الثاني حماية رئاسية في العبر بحضرموت،  وأن ألوية ما 
باتت تعرف بالحماية الرئاسية هي أحد القوات التي أسسها األحمر كبديل 

لقوات الفرقة األولى مدرع التي يعيد ترميمها في مأرب.

قتلى بمعتقالت الميليشيات بأبين
*شكل اهالي منطقة الكود بأبين لجنة لمتابعة قضية مقتل شاب في 
ظروف غامضة عقب اعتقاله من قبل قوات األمن، فقد اجتمع المئات من 
أبناء منطقة الكود بمحافظة أبين لمناقشة قضية مقتل أحد أبناء الكود 
على أيدي قوة أمنية واعتقال آخرين، واستنكروا الطريقة التي تم بها 
االعتقال والتعذيب واتفق الجميع على تشكيل لجنة لمتابعة القضية، 
وأصدرت مكونات الحراك ومنظمات المجتمع المدني بأبين بيانات أدانت 

فيها الواقعة .

أزمة النفط في عدن مستمرة
*توجهت مصافي عدن بدعوة إلى حكومة مرتزقة الرياض بإمدادها 
بالنفط الخام لتواصل عملها والرفد بالمشتقات النفطية الالزمة، وجاء في 
المناشدة: توقفت وحدة التكرير واإلنتاج  في مصفاة عدن الخميس بعد ان 
استكملت تكرير نفط خام المسيلة الذي كان متوفرا في خزانات المصفاة 
والبالغة 500 الف برميل والتي بدأت بتكريرها قبل ايام، ودعت حكومة 
مرتزقة الرياض إلى سرعة إمداد مصافي عدن  بالنفط الخام حتى تواصل 
عملها ونشاطها النفطي وتتمكن من تزويد السوق المحلية والمؤسسات 
الخدمية " الكهرباء والمياه والخدمات األخرى " بالمشتقات النفطية الالزمة 

الستمرار عملها.

أخبار الجنوب مغامـرات أمريكا تغــرق اليمن بحـروب مدمرة

وتناست شرعية الفار مطالباتهم بالسيادة اليمنية 
على ارضنا جوا وبحرا وبرا ولكنهم صحوا فجأة على كذبة 
بحجة محاربة االرهاب في محافظات عدن وأبين والبيضاء 
والجوف وم��أرب التي تعلن تلك الشرعية م��رارا وتكرارا 
بسط سيطرتها والتي يرتع االرهاب فيها. وفي هذا االتجاه 
تستغل االم��ارات مكافحة االره��اب بالتنسيق مع االدارة 
االمريكية والجيش االمريكي لضرب القوات الموالية لحزب 
االصالح وعلي محسن وهادي لترسيخ اطماعهم بالسيطرة 
على الموانئ والجزر اليمنية لتحقيق مخططهم الدولي في 
السيطرة على المنافذ البحرية في بباب المندب وإقامة 
قواعد عسكرية في جزيرتي ميون وسقطرى لتكون لهم 
ولحلفائهم اليد الطولى في التحكم بالمصالح االقليمية 

والدولية في حرب الخليج العبثية مع ايران.
وفي هذا السياق استمرت الغارات االمريكية مستهدفة 
عناصر وم��واق��ع تنظيم القاعدة حيث تواصل طائرات 
دون طيار ولألسبوع الثاني على التوالي بقصف معسكرات 
التنظيم في المراقشة والوضيع ومودية وقيفه ومأرب. 
حيث قتل اإلرهابي ياسر السلمي احد المعتقلين السابقين 
في غونتنامو، وقالت وزارة الدفاع األمريكية )البنتاجون(: 
إن ضربة جوية صوبتها قواتها باليمن إلى تنظيم القاعدة 
في جزيرة العرب في الثاني من مارس أدت إلى مقتل محتجز 
سابق في مركز االحتجاز األمريكي بخليج غونتنامو في كوبا، 
وقال المتحدث باسم البنتاجون جيف ديفيس "بوسعنا تأكيد 
وفاة المعتقل السابق بخليج غونتنامو ياسر السلمي"، مضيفا 
أنه ظل في معتقل من عام 2002 وحتى 2009. كما لقي 
عنصرين تابعين لتنظيم القاعدة مصرعهما في غارة جوية 
شنتها طائرة أمريكية من دون طيار في مديرية الصعيد 
محافظة شبوة، وأف��اد مصدر أمني: ان طائرة أمريكية ) 
درون��ز ( استهدفت بغارة جوية مركبة تقل عنصرين 
من القاعدة في منطقة يشبم بمديرية الصعيد ما أسفر 
عن مقتلهما على الفور، وهما عبدالله باراسين واآلخر من 
آل عاطف واحتراق المركبة، ويواصل الطيران األمريكي 
تحليقه في أجواء الصعيد بشبوة التي تشهد هجمات مكثفة 
على أوكار ومواقع وتحركات تنظيم القاعدة.  وكذلك قتل 
قيادي الخبير األول بالمتفجرات في تنظيم القاعدة باليمن، 
وقالت قوات مكافحة االرهاب الموالية لإلمارات: ان عملية 
إستخباراتية نوعية نفذتها بمحافظة شبوة مديرية الصعيد 
ب��وادي المحضرة اسفرت عن مصرع قيادي في تنظيم 
القاعدة فلسطيني الجنسية الخبير األول بالمتفجرات في 

اليمن.
وفي هذا االتجاه قال سكان قبليون إن طائرات بدون طيار 
يشتبه بأنها أمريكية أطلقت صواريخ على أهداف لتنظيم 
القاعدة في هجومين منفصلين في اطار الحملة العسكرية 
االمريكية لمكافحة االرهاب في اليمن، مشيرين الى أن ضربة 
جوية أصابت منزل شخص يشتبه بأنه من القاعدة في قرية 

نوف بمحافظة البيضاء، وقصفت ضربة أخرى منطقة جبلية 
يعتقد أنها تضم معسكر تدريب في قرية السعيد بمحافظة 
شبوة .كما افاد شهود عيان بان طائرة أمريكية مسيرة 
قصفت شخصا يقود دراج��ة نارية في بلدة الوضيع بأبين 
الخميس، وقال شاهد عيان: ان طائرات بال طيار دمرت 
مركبة بالقرب من بلدة " امصيمة " استهدفت قيادي في 
القاعدة ويدعى قاسم خليل، حيث هرعت إلى المكان اطقم 

تابعة للقاعدة ومسلحين من التنظيم. 
وفي سياق مشابه حذر تنظيم القاعدة في بيان له من 
سقوط جبهة قيفة بمحافظة البيضاء، وأكد تنظيم أنصار 
الشريعة - والية رداع الخميس بان سقوط جبهة قيفة في 
ايدي أنصار الله "الحوثيين" وصالح، سيؤدي إلى سقوط 
جبهتي م��أرب وش��ب��وة، وأض��اف البيان: إل��ى أن )النصارى 
االمريكان( قد تفرغوا بطائرتهم الحربية والتجسسية 
لضرب أبناء وقبائل قيفة وأن األمريكان قاموا بعشرات 
الغارات ليال خالل األيام الماضية على المرابطين في هذه 
الجبهة على حد وصفه، وختم القاعدة بيانه بالتأكيد على 
ضرورة تعزيز جبهة قيفة قبل أن تسقط بيد من اسماهم 
بالرافضة واالنقالبيين ويدل بيان القاعدة بالتحالف الوثيق 
العسكري والسياسي واإلعالمي بين دول العدوان ومرتزقة 
هادي ومليشياته من جهة في البيضاء والجوف ومأرب وبين 
التنظيمات االرهابية من جهة اخرى لقتال الجيش واللجان 

الشعبية.
وفي سياق تراجع القاعدة بعد تمددها مستفيدة من 
الغطاء عسكري والجوي الذي وفرته قوات تحالف العدوان، 
شهدت عمليات القاعدة تراجع كبيرا بعد االستهداف 

االمريكي واإلماراتي لها، فقد قالت مصادر قبلية: إن قيادات 
تنظيم القاعدة وجهت ب� »أفرغ الكثير من المنازل التابعة 
ألعضائه في جميع المناطق التي استهدفت إلى مناطق 
جبلية في شبوة والبيضاء وأبين بعد الضربات األميركية. 
كما اعتقل التنظيم اثنين من عناصره بتهمة التخابر 
لصالح الواليات المتحدة في منطقة جنوبية تعرضت لقصف 
اميركي في االيام الماضية، ونقلت " وكالة فرانس برس " 
عن مصادر قبلية يمنية أن التنظيم االرهابي اعتقل الثالثاء 
عنصرين في منطقة موجان في محافظة ابين ونقلهما إلى 
مديرية مودية في ذات المحافظة. وكذلك أكد ضابط أمني 
من قوات مكافحة االرهاب الموالية لإلمارات أن الضربات 
الجوية األخيرة التي تنفذها الواليات المتحدة في عدد من 
المحافظات أحدثت بلبلة كبيرة في صفوف التنظيم، حيث 
لجأ الكثير من عناصرها إلى التفرق في عدد من الجبال والقرى 
بالذات في » شبوة وأبين « تحسبًا لهجمات قادمة،  وأشار 
إلى أن حجم خسائر التنظيم في الغارات األخيرة لم يكن 
كبيرًا، لكن ذلك أحدث فزعًا وهلعًا كبيرًا في صفوف عناصر 
التنظيم، مؤكدًا أن القضاء على القاعدة نهائيًا في اليمن 
يستوجب أواًل القضاء على ميليشيات االصالح والسلفيين 

الرافد االول لإلرهاب في البالد.
وفي ذات اإلط��ار تحركت القاعدة عسكريا مستهدفة 
ق��وات م��ا يسمى ب��ال��ح��زام االم��ن��ي وهاجمت المعسكرات 
والنقاط االمنية التابعة لقوات ال��ح��زام االم��ن��ي، ما يؤكد 
تفاقم الصراع العسكري والسياسي االم��ارات��ي السعودي 
حيث تريد السعودية من عمليات القاعدة المستهدفة 
القوات الموالية لإلمارات ارسال رسائل لإلمارات وحلفائها 

من مشاركتهم مع امريكا في محاربة القاعدة وضربها والحد 
من االستهداف االمريكي االماراتي لقوات القاعدة وعناصرها 
ومناطق سيطرتها. وفي هذا االتجاه دعا الشيخ صالح بن 
فريد العولقي قبائل شبوة إلخراج عناصر تنظيم القاعدة 
من المحافظة وتجنيب المنطقة ويالت الحرب والضربات 
الجوية، وج��اء في بيان مشائخ شبوة: منذ سنوات ونحُن 
نحذر من ان تكون الصعيد مأوى للتنظيمات المتطرفة 
أو طريقًا لها أو مكانًا لمعسكراتها وأسلحتها، لما في ذلك 
من ضرر كبير على المنطقة خاصة وشبوة عامة إال ان تلك 
التنظيمات تمادت يومًا عن آخر ولم تلقي ب��ااًل لسكينة 
المجتمع واستقراره وتسببت في العديد من المشاكل مع 
القبائل وال زالت قضايا قتل بين التنظيم والقبائل قائمة حتى 
اللحظة، واتهم البيان الفار هادي وحكومته بالتواطئ مع 
المنظمات االرهابية حيث قال: لألسف الشديد انه لم يكن 
للدولة أي دور حقيقي في مواجهة هذا الخطر بل ان ضعف 
الدولة وتراخيها وسياسة بعض األحزاب اليمنية والفكر 
القائم على التكفير هو ما شجع هذه العناصر والجماعات 
على التواجد واالنتشار من وقت إلى آخر في عدد من مناطق 
شبوة كالصعيد وعزان والحوطة والمصينعة وحبان ونصاب 

وبيحان والمحفد وأحور وغيرها من مناطق شبوة.
وف��ي ذات االتجاه شيع اآلالف من ابناء محافظة شبوة 
الثالثاء جثمان القيادي في الحراك الجنوبي "حسن حنشل" 
ال��ذي اغتييل وس��ط مدينة عتق. كما اغ��ت��ال مسلحون 
مجهولون االثنين شابا معاقا في منطقة صبر بلحج، وقال 
شهود عيان: ان مسلحين مجهولين يستقالن دراجة نارية 
اطلقا وآبآل من الرصاص على الشاب المعاق "عثمان محمد 
حسن الشعبي" وأردوه قتيآل بجانب منزله ثم الذوا بالفرار. 
وكذلك عثرت األج��ه��زة األمنية بحضرموت على مخزن 
كبير لألسلحة كانت قد اخفتها عناصر تنظيم القاعدة 
في المنطقة الشرقية من ساحل حضرموت، وقال مصدر 
أمني: ان مخزن لألسلحة يحتوي على صواريخ وقذائف هاون 
ومنصات إلطالقها باإلضافة إلى أسلحة متوسطة في عدد من 
المنازل بمديريات الشحر وغيل باوزير والديس الشرقية.

وف��ي سياق مختلف ح��ذر مراقبون من خطورة اطالق 
يد القوات االمريكية العسكرية باستهداف المواطنين 
اليمنيين بحجة مكافحة االرهاب دون أي مراقبة او تنسيق 
مع قوات الجيش اليمني، وحذروا من االخطاء واستهداف 
المدنيين التي تنفذها طائرات بال طيار حيث يعتقد بسقوط 
كثير من االبرياء، كما اشاروا بان العمليات العسكرية غامضة 
وال تستند ألي استراتيجية عسكرية او قانونية يتمكن 
المواطنون او الحكومة بمحاسبة ومحاكمة تلك القوات التي 
تسرح وتمرح في ارضنا دون أي صفة قانونية او دستورية. 
وفي هذا االتجاه اعترف الجنرال جوزيف فوتيل، قائد القيادة 
المركزية األمريكية الخميس بسقوط ضحايا مدنيين في 
غارة امريكية باليمن، وقال فوتيل خالل جلسة بمجلس 
الشيوخ األمريكي: إن ما يصل إلى 12 مدنيا لقوا حتفهم 
في غارة نفذت في أواخ��ر يناير ضد تنظيم القاعدة في 
اليمن، وذكر فوتيل: أن مراجعة مستفيضة لتعلم الدروس 
ة  المستفادة أجريت في وقت سابق لم تتوصل إلى عدم كفاء

ة في التقدير. أو سوء في اتخاذ القرار أو إساء

وباح الفار هادي اليمن للمغامرات العسكرية والعربدة العبثية األمريكية بدماء االبرياء من اليمنيين بحجة مكافحة اإلرهاب في اليمن التي 
تنتهجه ادارة الرئيس االمريكي ترامب، تلك التنظيمات االرهابية التي نش��أت وكبرت وتوس��عت وتوحش��ت برعاية دول العدوان وقامت 
بتمويلها عسكريا وماليا وقدمت لها الدعم اللوجستي واإلعالمي والسياسي من خالل ادماجها في قوات ما يسمى بالجيش الوطني الموالية 

للسعودية وقوات الحزام االمني الموالية لإلمارات.

العمليات العسكرية تكشف عن انتقال قيادات خطيرة من القاعدة لليمن

القاعدة تعترف بقتالها في جبهتي مأرب والجوف

وفي هذا السياق عقد المجلس االعلى للحراك بمحافظة حضرموت بمدينة 
المكال مؤتمره العام السبت 4 مارس بحضور نحو 500 مندوب ومندوبة 
يمثلون كافة مدن و مناطق حضرموت، واستمر لمدة ثالث جلسات متواصلة 
انقسمت بين جلسة افتتاحية وجلستان مغلقة وخرج ببيان سياسي أعلن فيه 
رفض االحتالل السعودي لبالدنا باالستعانة باإلرهاب والمليشيات االجرامية، 
على الرغم من المضايقات والتهديدات من قبل القوات الموالية لإلمارات " 
قوات النخبة الحضرمية " وبضغوط من السلطات المحلية بالمحافظة. هذا 
وطالب بيان مؤتمر الحراك الجنوبي برحيل المحتلين من بالدنا اذ جاء في البيان: 
الجنوب وقضيته وثورته التحررية تواجه تحديات جسيمة فرضتها ظروف 
المرحلة الراهنة التي وقعت بأحداثها الجارية لتزيد المشهد السياسي اكثر 
قتامه وضبابية، وأضاف البيان بقوله:  ال تزال العمليات العسكرية تشكل عائقا 
أمام رفع المعاناة التي يعاني منها شعبنا، كما أن الحرب القائمة حاليا مانعا 
حقيقيا في وضع خطة وطنية شاملة على كافة الصعد السياسية واالقتصادية 
واألمنية، مشيرًا الى أن الوضع العسكري الناتج عن الحرب إثر على كل سبل 
الحياة في البالد ولم يترك إال سبيل واحد هو سبيل الزج بالشباب في معركة 
ال ناقة لهم بها وال جمل. وحمل البيان مرتزقة السعودية الفشل في فرض 

االمن وبسطه على أرجاء الوطن العزيز، وبقي الناس أسرى 
صراعات أجنحة هذه السلطة، وأصبح اللعب بمصير الوطن 
من خالل التسويات مع القوى االرهابية ثم إظهارها مرة أخرى 
وفق حاجة أجندات لم تعد خافية على أحد، ورفض البيان 
الحصار المفروض على شعبنا من دول العدوان الذي احال حياة 

المواطنين الى جحيم حقيقي وحول اليمن لسجن كبير، ووصف حكومة هادي 
بانها صارت مالذ للفساد بمؤسسات السلطة، وأوجدت منظومات وعصابات 
داخلها تعمل على نهب أم��وال الشعب وحقوقه بشكل منظم وم��دروس 
ومحمية من أعلى دوائر القرار في البلد وسط غياب التام لحقوق االنسان، وال 
سيما أن الحرب أفرزت حالة من االعتقاالت التعسفية والقسرية، كما أن الوضع 
االقتصادي والمعيشي الصعب يضع الشعب في حالة الفقر العوز وفقدان 

الكرامة االنسانية.
وفي ذات االطار استنكر البيان قيام الفار هادي بالعمل على تشتيت القوى 
الوطنية المخلصة وتقوية القوى المتطرفة " حزب اإلصالح والقوى السلفية " 
ورفض بيان الحراك الجنوبي  المحاوالت الدائمة والمتكررة لتقسيم الجنوب 
مناطقيا من خالل تغذية النزاعات بين ابناء الشعب وتشكيل القوى العسكرية 
واألمنية على أساس مناطقي وتشريع دخول قوى أجنبية )خارجية( وجعل 
أرض الجنوب منطلقا لصراع القوى األجنبية التي باتت تدعم كل منها 
مليشيات تابعة لها وجماعات ارهابية وهو االمر الذي سيؤدي الى حرب 

اهلية في البالد.
وفي سياق مختلف تشتد الصراعات بين مرتزقة العدوان وأذناب االحتالل، 
فقد أحبطت قوات ما تسمى بالحزام األمني في عدن ادخال أسلحة وذخائر 
تقلها شاحنة كبيرة في طريقها إلى محافظة عدن تقل أسلحة وعليها تصريح 

مسؤول أمني باسم محافظة أبين األمر الذي اثار حالة من الشكوك حول واجهة 
تلك األسلحة والجماعة التي كانت في طريقها إليها، فيما نجحت شحنة سابقة 
من الدخول إلى عدن عبر نقلها في شاحنة نقل قالب، وقال مصدران أمني: إن 
قوات الحزام بالعريش تمكنت من ضبط شاحنة حاول مجهولون إدخالها الى 
عدن، وأكد المصدر ان الشحنة ال تتبع أي جهة أمنية أو حكومية، مشيرا إلى 
أن السائق يحمل تصاريح من مسؤول أمني في أبين، لكن التصريح يؤكد ان 
الشحنة في طريقها إلى أبين وليس إلى عدن. مؤكدًا أن التفاصيل األولية تشير 

إلى تورط جهات لم يسمها بإدخال أسلحة إلى عدن وأبين.
ومن جهة اخرى اطلقت قوة أمنية تابعة لحراسة المعاشيق الثالثاء النار في 
الهواء امام عدد من أفراد لجان صرف المرتبات كانت تستعد لصرف مرتبات 
موظفين في المؤسسات األمنية بعدن وص��ادرت أجهزة البتوبات خاصة 
بالصرف وطردت أعضاء لجان الصرف، كما ان قوة أمنية من القوى التي تم 
إضافتها إلى السلطات األمنية بعدن داهمت عدد من اإلدارات األمنية ومنعت 
مباشرة أعمال صرف لموظفي اإلدارات األمنية، وبحسب المصدر فان أعضاء 
القوة األمنية التي ألحقت بإدارة امن عدن يطالبون بصرف رواتبهم، وسادت 
حالة من الهرج داخل المقار األمنية، وغادرت لجان الصرف دون ان تتمكن 
من صرف المرتبات. كما تجددت المعارك االشتباكات الخميس حيث أغلق 
جنود الحماية الرئاسية احدى بوابات قصر المعاشيق، ومنعوا الدخول والخروج 
منه، وقالت مصادر صحفية: ان الجنود اغلقوا بوابة القصر المتجهة إلى مدينة 

كريتر القديمة، وهي البوابة المخصصة لدخول أعضاء حكومة فنادق الرياض 
التي تتخذ من القصر مقرا لها، وأشارت المصادر ان الجنود رفضوا فتح البوابة، 
مؤكدة رفضهم السماح بمغادرة أعضاء الحكومة المتواجدين 

في القصر عبر البوابة المغلقة إال بعد استالم مرتباتهم.

أزمة في مطار سيئون
وفي سياق الفشل الذي يسود حكومة الفار هادي ومرتزقته 
أقال محافظ حضرموت أحمد بن بريك مدير مطار سيئون بوادي حضرموت 
على خلفية رفضه صرف روات��ب ومستحقات مطار الريان بالمكال ساحل 
حضرموت، وتداول ناشطون صورة من الوثيقة التي وجهها بن بريك إلى مطار 
سيئون يأمره فيها بدفع مرتبات موظفي مطاري الريان وسيئون، إلى جانب 
صرف المكافآت والحوافز الالزمة لموظفي مطار سيئون و50% لموظفي 
مطار الريان، كما تضمنت الوثيقة المؤرخة بتاريخ 1 مارس2017، عدم 
توريد ايرادات المطار إلى البنك المركزي بصنعاء أو البنك المركزي بعدن، 
مؤكدا أن أي مسألة تتم عبر المحافظ، واعتبر مدير مطار سيئون، حسن 
الكثيري قرار المحافظ بإقالته مخالف لقانون الطيران المدني رقم 12 لعام 

..1993
وفي هذا الشأن ذكر مراقبون بان اقالة محافظ حضرموت لمدير مطار 
سيئون يأتي في اطار الصراع االماراتي السعودي حيث تسيطر على مطار 
سيئون قوات عسكرية موالية للفار هادي وحزب االصالح حلفاء السعودي 
الذي رفض صرف رواتب مطار الريان الدولي بالمكال المحتل من قبل قوات 
عسكرية اماراتية وتتخذه سجنا العتقال المواطنين وقيادات من القاعدة، 
كما رفضت القوات االماراتية المسيطرة على مطار الريان افتتاح المطار في 

15 يناير بقرار اصدره الفار هادي عند زيارته لمحافظة حضرموت.

الحراك ينتفض ضد االحتالل السعودي وهادي
المجلس األعلى للحراك: العدوان العسكري يفاقم 

معاناة شعبنا
دول العدوان تستغل الوضع المعاشي المتهان

كرامة اليمن

انتفض الحراك الجنوبي الوطني ضد ممارسات تحالف العدوان وجرائمه في بالدنا مستغال عمالة وتجارة مرتزقة هادي الذين يبررون قتل االطفال وتدمير البيوت على سكانها وممارسة 
التعذيب الجماعي على مدار عامين من القتل والتدمير واالنتقام والحقد الوهابي. على الرغم من محاولة االعالم السعودي وحلفائه من ايهام العالم بان الجنوب والحراك الجنوبي يؤيد عاصفة 
االنتقام والقتل ويسبح بشرعية الفار هادي إال ان صوت الحراك من خالل علي ناصر محمد وحسن باعوم رفضًا العدوان ودانا جرائم العدوان ومرتزقته، وفشلت االموال السعودية الملوثة ان تغير 
قناعتهما الوطنية ومواقفهما المطالبة باالستقالل والكرامة ومقاومة االستعمار البريطاني والمطالبة بتطبيق اهداف ثورتي وسبتمبر وأكتوبر والنضال ضده فضال عن القبول باالستعمار 

السعودي واإلماراتي والقطري والبحريني.

ــارك عبثية ــع ــي م نــرفــض زج الــشــبــاب ف

ال نعترف بشرعية هادي واليمثل الحراك


