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 لشمال اليمنعرب مراسلها املنتمي عن اجلنوب تنشر تقرير كاذب  ماراتيةإصحيفة 

 تقريرا األحد يوم اإلماراتية «البيان» صحيفة نشرت

 الحراك أن فيه زعم الغباري محمد صنعاء في لمراسلها

 ”الحر الجنوب جيش“ أسس حضرموت في الجنوبي

 أعمال ارتكب ”المسلح“ بـ وصفه الذي الجيش هذا وأن

 .الجنوبية لحج بمحافظة المالح مدينة في واقتحام اعتقال

 جيش» يؤسس يمني فصيل ” المعنون التقرير وفي

 الشمالي الصحفي حاول ” حضرموت في «الحر الجنوب

 لكرنفال حضرموت في الجنوبي الحراك تنظيم بين الخلط

 الجمعة السابعة والتسامح التصالح بذكرى احتفائي

 الشعبية األزياء بعض المشاركون فيه استعرض الماضية

 ، مسلح جيش بتأسيس الحراك متهما ، الجنوبية والعسكرية

 للجيش تابعة قوات نفذتها اقتحام عمليات الوقت بذات وناسبا

 .نفسه الجيش إلى لحج في مواطنين منازل طالت اليمني

 في )) اإلماراتية البيان صحيفة نشرته الذي التقرير وقال

 عرضا   الجنوبي الحراك في فصيل نظم حضرموت، ساحل

 الحر، الجنوب لجيش نواة يمثل» إنه قال الثاني، هو عسكريا  

 العرض وفي .«المشاة وقوات الصاعقة، من وحدات ويضم

 الحراك في القيادي وقف رياضي، ملعب في أقيم الذي

 دولة علم عليها رسم قبعة يرتدي وهو ،بامعلم أحمد الجنوبي

 لباسا   ارتدت التي الجيش وحدات يستعرض السابقة، الجنوب

 أطلق خاصة بوحدات خاصا   وآخر رسميا ، عسكريا  

 هذه إن» :وقال ،«الصاعقة قوات» اسم عليها

 .«الحر الجنوب جيش نواة ستشكل المسلحة الوحدات

 منطقة في الجيش قوات انتشرت لحج، محافظة وفي

 تسيطر التي المنطقة سكان من عددا   واعتقلت المالح،

 بالعاصمة عدن مدينة يربط الذي الرئيس الطريق على

 مقر إلى اقتيادهم وتم الضالع، محافظة عبر صنعاء

 .النص انتهى ((الجيش قيادة

 كاتب يوضح لم أعاله الخبر من الثانية الفقرة وفي

 أشار التي االعتقال بأعمال اليمني الجيش قيام التقرير

 ” كلمة إيراد على مقتصرا ، التقرير سياق في لها

 مارس الذي الجيش أن يظن القارئ تجعل صورة في ”الجيش

 الحراك أن ادعى الذي الجيش نفسه هو االقتحام أعمال

 .حضرموت في أسسه الجنوبي السلمي

 قيادي منزل داهمت قد اليمني للجيش تابعة قوات وكانت

 السبت أمس بلحج المالح بمنطقة الجنوبي الحراك في شبابي

 الحية النيران أطلقت أن بعد ، معلومة غير جهة إلى واختطفته

 . المواطنين منازل على عشوائي بشكل

 في لمحافظات ينتمون الخليجية الصحف بعض مراسلو ويقوم

 الجنوبي السلمي الحراك ضد شعواء حملة بشن اليمن شمال

 عدن مدينتي شهدتها قد كانت مليونية تظاهرات عقب

 الجنوبي والتسامح للتصالح السابعة الذكرى في وحضرموت

 .اليمن شمال عن باالستقالل طالبت

 : الشعيبياياد  عدن حرة 

اللجان الشعبية تقبض على مهربي افارقة يف باب 
 مشاليون يضغطون لإلفراج عنهم  ومتنفذوناملندب 

  األفارقة من 120 ان لحج بمحافظة مطلعة مصادر قالت

 إجراءات الستكمال  ايام عدة قبل صنعاء الى نقلوا االحبوش

 الشعبية واللجان األمن أفراد تمكن ان بعد بلدانهم الى ترحيلهم

 مع أيام عدة قبل عليهم القبض إلقاء من المندب باب منطقة في

 .العارة وراس المضاربة مناطق في المهربين من عدد

 تم المهربين من خمسة ان المطلعة المصادر تلك وقالت

 تم  ان بعد العارة وراس المضاربة مديرية في  في احتجازهم

 التهريب عملية أثناء االحبوش األفارقة مع عليهم القبض إلقاء

 . كبيرة سيارتين مع

  قبل من تحركات هناك ان رسمية الغير المصادر تلك وافادة

 من الخمسة  المهربين عن اإلفراج لغرض مال ورجال متنفذين

  المديرية في المسئولين لبعض مجزية مالية مبالغ تقديم خالل

 امن في األمنية لألجهزة يقدموا ان دون سراحهم إلطالق

 غير تجارة من به يقومون ما تجاه معهم للتحقيق لحج محافظة

 الساحلية المناطق في تنشط والتي البشر تجار وهي إال مشروع

 كبير ساحلي شريط على تقع كونها العارة ورأس المضاربة لمديرية

 . المهربين قبل من لألفارقة  االنتهاكات من العديد تحدث حيث

 من االجتماعية والشخصيات واألعيان المشايخ من العديد وطالب

 ونقل القضية متابعة الى العارة ورأس المضاربة في المديرية قيادة

 اإلفراج وعدم معهم للتحقيق بلحج األمن أجهزة الى  المحتجزين

 عدد قبل من المديرية قيادة على تمارس التي للضغوط نتيجة عنهم

 في المديرية عام مدير بدور مشيدين  ، والمتنفذين المشائخ  من

 مع  المستمرة متابعته خالل من يسعى والذي والعارة المضاربة

 المحرمة األعمال تلك وقف واألمن الشعبية واللجان الجيش قوات

 هذه من الحد على تساعد التي اإلمكانيات كافة بتوفير مطالبين دوليا

 .الحنيف اإلسالمي الدين حرمها والتي  الظاهرة

 مسئولي من او االمن قبل من  رسمي تصريح أي يصدر ولم

 أشارت التي الواقعة خبر لتاكيد  العارة وراس المضاربة مديرية

 احتجاز بقضية لها ألعلم بلحج األمنية األجهزة ان المصادر بعض

 .المناطق تلك مشائخ قبل من قبليا تحل قد والتي الخمسة المهربين

 :خاص / لحج  عدن حرة 

 (اجلزيرة مباشر)بعد تعرضهم العتداء يف ذمار مذيع قناة 
 وحسن تعاملهم وسلميتهماجلنوب  بابناءيشيد 

 ( القاضي محمد ) الزميل الجزيره قناة مذيع اشاد

 الحراك الخصوص وجه وعلى الجنوب بأبناء

 في وقال الجنوبية الثورة ومكونات الجنوبي

 بعد الفيسبوك على صفحته على له منشوره

  في مسلحة جماعة قبل من لالعتداء تعرضهم

 تحية الجنوب ألبناء التحية كل التحية “ ذمار

 تنقلنا الجنوب مكونات لكل تحية الجنوبي للحراك

 الجنوبية المدن بين مباشر الجزيرة فريق نحن
 في أيام ومكثنا أبين لحج – الحبيلين – الضالع

 االحتقان رغم أحد يعترضنا أن دون عدن العاصمة

 الكبير الجماهيري التصعيد رغم الجنوبي الشارع في

   . عدن تشهده الذي

 نجري العام الشارع في ونحن ذمار وصلنا إن وما

  عن العام الشارع في الناس عامة مع لقاءات

 إذا هناك الخدمات ومستوى المعيشة أوضاعههم

 والتي المتدنية والثقافة المريضة النفوس بأصحاب

 علينا تعتدي فسادا   األرض في سنوات مدى على عاثة

 سيارة زجاج بتهشيم وتقوم الشارع في الناس أمام

 وسائل تجاه الحقيقة تجاه يحملونه أسود حقد أي البث

 في سنستمر الحقد هذا كل رغم نقول ولهم اإلعالم

 الناس معاناة نقل عن حماقاتكم تثنينا ولن رسالتنا

   وهمومهم

 :خاص   عدن حرة 

لليوم الثاني على  بردفانإغالق املدرستني  أستمرار
 النصفية أمتحاناتهمالتوايل ومنع الطالب من أداء 

 الحبيلين مدينة في الواقعتين المدرستين إغالق على مسلحون أقبل أن بعد

 لهذا النصفية أمتحاناتهم أدى من الطالب يتمكنوا لم الماضي السبت يوم

 أشخاص قبل من إغالقها تم أن وبعد الماضي السبت يوم بدأت التي العام

 لألرض ملكيتهم يدعون

 يوم الطالب أدوها قد التي األمتحانات وقف للمدرستين التربية أدارة قررت

 من لكل المدرسية األدارة قررت وقد ردفان في القدم لكرة ملعب في أمس

 هذه حل يتم حتى األمتحانات وقف واألساسية الثانوية المدرستين

 وأن ..إلستكمالها وقت يوجد كان ان األمتحانات أستكمال ثم ومن اإلشكالية

 قصير بوقت اإلشكالية هذه تحل لم

 قرار أعتماد ويتم العام لهذا النصفي األمتحان هذا الغاء إلى يتطرقون فقد

 .لإلمتحانات نهائية محصله إلى لإلشهر المحصلة بتعديل

 : الماترييحيى / ردفان  عدن حرة 

ناشط جنوبي يقلل من أهمية انعقاد جلسة جمللس األمن 
 بصنعاء ويؤكد على متسك اجلنوبيني خبيار االستقالل

 الحراك في القيادي الجحافي رائد والحقوقي الصحافي قلل

 الدولي األمن لمجلس جلسة انعقاد أهمية من الجنوبي السلمي

 تصريح في ذلك جاء العادي، باألمر ووصفه اليمنية صنعاء في

 سلطات قبل من والتطبيل التهويل حجم نستغرب أننا " فيه قال له

 تصريحاتهم كانت إن صنعاء في األمن مجلس الجتماع صنعاء

 من قلق وال صنعاء في اجتماعه يعقد قد األمن فمجلس صحيحة،

 مقره خارج األمن مجلس جلسات فانعقاد األمر هذا في جانبنا

 الخامسة المادة عليه نصت ما وفق وطبيعي وارد أمر الرسمي

 تعقد انه على نصت التي للمجلس المؤقت الداخلي النظام من

 لكل ويجوز المتحدة، األمم مقر في عادة األمن مجلس اجتماعات

 اجتماع يقترح أن العام لألمين أو األمن مجلس أعضاء من عضو

 مكان في األمن مجلس

 مكان تعيين عليه كان االقتراح، األمن مجلس قبل فإذا .آخر

 أن وبالنسبة المكان، ذلك في اجتماعه ومدة المجلس اجتماع

 وثورته الجنوب قضية ضد صنعاء جانب إلى يقف قد المجلس

 انه حيث ألوانه سابق عنها الحديث مسألة فهذه التحررية السلمية

 ويعبر عبر الذي الجنوب شعب إرادة ضد المجلس يقف إن يعقل ال

 شعب بها بعث التي الرسالة وتكفي سنوات منذ هذه إرادته عن

 خرج عندما الجاري الشهر منتصف يناير من 13ال يوم الجنوب

 عدن إلى الجنوبيين ماليين

 استقالل من بأقل يقبلوا لن أنهم صراحة وأعلنوا وحضرموت

 أن ونعتقد السيادة، كاملة الجنوبية الدولة واستعادة الجنوب

 قد فأنها انعقادها يكون مكان أي في المقبلة جلسته في المجلس

 في الحوار يرفض ال والجنوب الحوار، إجراء ضرورة إلى تدعو

 قاعدة وفق كان إذا خصوصا   الصحيح ومجراه الحقيقي معناه

 وضمانات وبرعاية دولتين بين يكون وان الجنوب دولة استعادة

 دول بعض تمارسه الذي الضغط محاولة بخصوص أما دولية،

 وحلول مشاريع فرض على األمريكية المتحدة والواليات المنطقة

 أمر فهذا الجنوبية الشعبية اإلرادة إلى ترتقي ال

 مجلس وأخيرا وأوال اإلطالق، على مقبول غير

 عليها المتعارف مهامه أولويات من األمن

 هو الداخلي نظامه في عليها والمنصوص

 الشعوب بين واألمن االستقرار بتحقيق االهتمام

  حيث . الدولي االستقرار تحقيق لضمان

 الرئيسية المسؤولية المتحدة األمم ميثاق  يضع

 عاتق على الدوليين واألمن السلم حفظ عن

 ظهر كلما يجتمع أن وللمجلس  األمن، مجلس

 بتحقيق معني المجلس أن كما للسلم، تهديد

 لسنا ونحن وصيانتها، اإلنسان حقوق وإقرار

 إلى يتطلع شعب نحن ذلك، شابه ما أو عصابة

 لن حياة وهكذا الكريمة الحرة الحياة في حقه نيل

 تعرضت التي دولتنا استعدنا ما متى إال تأتي

 مجلس وعلى م1994 العام في اليمني لالحتالل

 م1994 العام في الصادرة قراراته إلى العودة اآلن

 الحرب، بشأن 931و 924 رقمي القرارين وخاصة

 اآلخر الطرف دعم إلى يذهب قد المجلس كان إذا أما

 الجنوب شعب أمام سيفتح للغاية خطير أمر فهذا

 أرضه لتحرير المسلح الكفاح خيار إلى اللجوء

 عبد اليمني الرئيس وكان هذا ."االستقالل وتحقيق

 ستحتضن صنعاء بأن كشف قد هادي منصور ربه

 في ووصل الدولي، األمن لمجلس القادمة الجلسة

 مبعوث عمر بن جمال السيد السابقة الساعات خالل

 زيارته في صنعاء إلى المتحدة لألمم العام األمين

 اليمني الملف بمهام تكليفه منذ لليمن عشر الثامنة

 المنصرم العام مطلع

 :خاص  عدن حرة 

الكشف عن وجود مقربة قدمية 
 خالل اعمال حفريات  بلحج

 في مياه لمشروع حفريات أعمال كشفت

 مقبرة على العثور الى الحوطة مدينة غرب

 عثر حيث الزمن من لعقود تعود قديمة

  رفات بقايا  على الحفر أعمال أثناء عاملين

 . موتى

 العدني منطقة أبناء من مواطنين وفال

 وجود أنهم  المنطقة ان  الموقع من القريبة

 أثناء  لموتى  والجماجم العظام بعض

 الى الرفات نقل تم حيث للمشروع الحفر أعمال

 توقف ان وأشاروا لدفنهم القريبة المقابر بعض

 للمشروع األعمال

 بين إشكاليات بسبب هي كما الحفريات وبقاء

  تؤدي قد  المشروع ومقاول المواطنين بعض

 تمس لم التي القبور لبعض النبش أعمال الى

     الشاردة الكالب قبل من

 أجدادهم ان  المنطقة مواطني بعض وأفاد 

 جدا  قديما كان الموقع ان بالقول لهم تحدثوا

 معالمها انتهت الزمن عوامل بفعل ولكن مقبرة

 :خاص /  الحوطة عدن حرة 


