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 الرئيس هادي يتنحى ويعفي نائبه ويكلف مجلس قيادة رئاسي برئاسة رشاد العليمي 

محادثات الرياض والتي كان مجلس وفي ختام جاءت األحداث متسارعة بداية الشهر  

التعاون الخليجي قد دعا لها الفرقاء اليمنيين منتصف الشهر الماضي وتجاوب معها  

 مختلف المكونات اليمنية وقاطعتها جماعة الحوثي.  

من  ف األولى  الساعات  اليمني    أبريل/نيسان  7  الخميس  يومصباح  في  الرئيس  أطّل 

نائبه  من إعالن رئاسي قضي في األول بإعفاء  بأكثر  "السابق" عبدربه منصور هادي  

وكلفه بمهامه   يرئاس   مجلس قيادة  شكيلعلي محسن األحمر من مهامه، وفي الثاني بت

الرئاسي  – . يرأس المجلس  الرئاسية العليمي    -حسب اإلعالن  الداخلية    – رشاد  وزير 

اللجنة الدائمة لو  األسبق ومستشار الرئيس اليمني العامحزب اعضو   -لمؤتمر الشعبي 

 وعضوية سبعة آخرين هم: 

والمنادي  - نفوذاً  الجنوبية  القوى  أكثر  الجنوبي"،  االنتقالي  "المجلس  رئيس 

التحالف  في  العضو  اإلمارات  من  المقرب  الزبيدي،  عيدروس  باالنفصال، 

 العسكري بقيادة السعودية.

ي عبد هللا صالح صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل عل  محمد  طارقالعميد   -

في   الحوثيون  اغتاله  الجمهورية"م،  2017الذي  "حراس  ألوية  ورئيس    وقائد 

    .المدعوم من دولة اإلمارات العربية المتحدة المكتب السياسي للمقاومة الوطنية

التي يحاول  الغنية بالموارد الطبيعية ومحافظ مأرب، سلطان العرادة المحافظة   -

 . أكثر من عام التقدم نحو مركزهاالمتمردون الحوثيون منذ 

وهي ألوية عسكرية   -قائد ألوية العمالقة  العميد عبدالرحمن المحرمي )أبو زرعة( -

المتحدة  تشكلت   العربية  اإلمارات  دولة  من  بدعم  الحوثي  العام لمواجهة  في 

 إلى التيار السلفي. في الغالب من خمس ألوية عسكرية ينتمون  م2017
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باوزيرالدكتور    - العليمي  هللا  نوفمبر    عبد  منذ  الجمهورية  رئاسة  مكتب  مدير 

 م. 2016

أحد  عن حزب المؤتمر الشعبي العام، و  برلماني يمنيوهو  عثمان حسين مجلي -

 .  شيوخ القبائل في محافظة صعدة

 قائد المنطقة العسكرية الثانيةومحافظ حضرموت    فرج سالمين البحسنياللواء   -

ويقع مركزها   جنوب محافظة حضرموت وفي المهرة وسقطرىفي  والتي تنتشر  

حضرموت محافظة  عاصمة  المكال  مدينة  مناطق    في  سبع  من  تتكون  )اليمن 

 عسكرية(. 

 االختصاصات التالية: بمجلس القيادة الرئاسي وبحسب اإلعالن يتمتع 

 االنتقالية. ( إدارة الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً طوال المرحلة 1

للدولة وبنائها على 2 العليا  الوطنية  المصالح  تحقق  متوازنة  سياسة خارجية  اعتماد   )

 أسس االستقاللية والمصالح المشتركة بما يحفظ سيادة الدولة وأمنها وحدودها.
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 ( تيسير ممارسة الحكومة الختصاصاتها بكامل صالحياتها طوال المرحلة االنتقالية.3

ت الالزمة لتعزيز األمن ومكافحة اإلرهاب في جميع أنحاء الجمهورية  ( اعتماد السياسا4

 اليمنية. 

( تشكيل اللجنة األمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق األمن واالستقرار من خالل اعتماد 5

السياسات التي من شأنها أن تمنع حدوث أي مواجهات مسلحة في كافة أنحاء الجمهورية،  

الخ القوات المسلحة تحت هيكل  وتهيئة الظروف واتخاذ  طوات الالزمة لتحقيق تكامل 

قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، وإنهاء االنقسام في القوات المسلحة ومعالجة  

أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة، ووضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش واألجهزة 

 ار واألمن.األمنية، وأي مهام يراها المجلس لتعزيز االستقر

( تعزيز المساواة بين المواطنين في كافة الحقوق والواجبات وتحقيق الشراكة  6

 الواسعة. 

تم   فقد  لذلك  الصالحيات  إضافة  حصراً  الرئاسي  القيادة  مجلس  لرئيس  يكون 

 واالختصاصات التالية: 

 ( القيادة العليا للقوات المسلحة.١)

 ( تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج.٢)

البنك    (٣) ومحافظ  العليا  المحكمة  وقضاة  األمن  ومدراء  المحافظات  محافظي  تعيين 

المركزي، بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم التوافق على األسماء مع 

أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وفي حال عدم التوافق يُعرض القرار وفق آلية اتخاذ 

 هذه المادة.القرار الواردة في الفقرة )ك( من 

موافقة ٤) بعد  النواب  مجلس  تصديق  إلى  تحتاج  التي ال  االتفاقيات  على  المصادقة   )

 مجلس الوزراء. 

 ( إنشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين واستدعاء السفراء طبقاً للقانون.٥)

( دعوة مجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي كلما  ٦)

 ى ذلك.دعت الحاجة إل
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( إعالن حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقاً للدستور والقانون مالم يرى مجلس القيادة ٧)

 الرئاسي بأغلبية الثلثين عدم اإلعالن. 

 ( الدعوة إلى انعقاد الجلسات االعتيادية وغير االعتيادية لمجلس القيادة الرئاسي.8

يتولى مجلس القيادة الرئاسي التفاوض اإلعالن "وفيما يتعلق بـ"السالم الشامل" فقد ذكر  

مع )أنصار هللا( الحوثيين لوقف إطالق نار دائم في كافة أنحاء الجمهورية والجلوس 

على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية 

   ."تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السالم

***** 
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 عودة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى عدن 

 

النتقال أعضاء المجلس مع الحكومة  تم الترتيب  في أعقاب تشكيل مجلس القيادة الرئاسي،  

  مجلس النوابعقد    إلى عدنم  بعد عودته. واليمنية وأعضاء مجلسي النواب والشورى

جلسة إلقرار الموازنة العامة للدولة اليمنية كأول موازنة حكومية منذ انقالب مليشيات  

، كما سيصوت البرلمان على منح الثقة لحكومة الكفاءات المشكلة 2014الحوثي أواخر  

اتفاق الرياض.  2020آخر   اليمن  كما    بموجب  الرئاسي في  القيادة  أدى رئيس مجلس 

أمام رئيس وأعضاء مجلس النواب    اليمين الدستورية  رشاد العليمي وأعضاء المجلس

ووزرائها" الحكومة  رئيس  والعرب   بحضور  األوروبيين  السفراء  من  عدد  بحضور 

   والمبعوث األمريكي تيم ليندركينغ.  وكذلك مبعوث األمم المتحدة لليمن هانس غروندبرغ

،  2003في العام    مقعد، انتخبوا  301يذكر أن أعضاء مجلس النواب اليمني، والذي يضم  

  90من هؤالء يؤيدون الحكومة، فإن   143ولم تجر انتخابات منذ ذلك الحين. وفيما أن  

منهم يدعمون الحوثيين ويشاركون في جلسات في صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين،  

من مجموع    45ال يؤيدون أي طرف، فيما توفي    23بحسب برلمانيين. كما أن هناك  

 عاما. 19بوا قبل األعضاء الذين انتخ

***** 
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 في حقيبة املبعوث األممي

 هذا القسم رصد ألهم امللفات التي تعمل عليها املبعوث األممي إلى اليمن
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 نزع فتيل القنبلة العائمة: صافر  .1

كشفت األمم المتحدة عن خطتها للتصدي لتهديد ناقلة النفط صافر من خالل "خطة قابلة 

بهدف   التهديد،للتنفيذ"  لألمم    مواجهة  اإلنسانية  الشؤون  ومنسق  المقيم  المنسق  وقال 

المتحدة في اليمن ديفيد غريسلي في مؤتمر صحفي، إن الخطة التي أعّدتها األمم المتحدة  

 : تتألف من مسارين

األول يتعلق بتركيب سفينة بديلة على المدى الطويل للخزان العائم صافر خالل فترة 

 شهرا.  18مستهدفة تمتد لـ  

الثاني، تنفيذ عملية طارئة لمدة أربعة أشهر من قبل شركة إنقاذ بحري عالمية من أجل 

القضاء على التهديد المباشر من نقل النفط من على متن ناقلة صافر إلى سفينة مؤقتة  

آمنة. وستبقى الناقلتان في مكانهما حتى يتم نقل النفط إلى الناقلة البديلة الدائمة وعندئذ  

 م سحب ناقلة صافر إلى ساحة ويتم بيعها إلعادة تدويرها.سيت
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تهديد خزان كما   مواجهة  أجل  من  تبرعات،  لجمع  مؤتمر  المتحدة، عن  األمم  أعلنت 

وقال منسق األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية في اليمن ديفيد    "صافر" النفطي في اليمن.

على المساعدة في منع كارثة غريسلي في تغريدة على تويتر إن "األمم المتحدة تعمل  

مايو/    11وكشف أنه "في    بيئية وإنسانية متمركزة قبالة ساحل البحر األحمر باليمن".

التبرعات للخطة  المقبل، ستشارك األمم المتحدة وهولندا في رئاسة حدث إعالن  أيار 

  ل. التي تنسقها األمم المتحدة لمواجهة التهديد من خزان صافر النفطي"، من دون تفاصي

االلتزامات  يتوقف على  الخطة  نجاح  أن  سابقة  تصريحات  الدولي في  المسؤول  وأكد 

 المادية السريعة للمانحين لبدء العمل في بداية يونيو/ حزيران. 

وقال منسق الشؤون اإلنسانية لألمم المتحدة في اليمن "تُقّدر تكاليف التنظيف فقط بحوالي  

ضرار البيئية عبر البحر األحمر، أو المليارات مليار دوالر، وال يشمل ذلك تكلفة األ   20

التي يمكن أن تضيع بسبب تعّطل الشحن عبر مضيق باب المندب وهو أيضاً ممر إلى 

 قناة السويس".

مليون دوالر إلنقاذ   80وأعلنت األمم المتحدة في وقت سابق عن خطة طارئة بتكلفة  

وتغطي النفقات، وفقاً لألمم المتحدة، عملية اإلنقاذ واستئجار ناقلة نفط كبيرة جداً   .الناقلة

لمدة   بالنفط والطاقم والصيانة  السفينة )تحت سيطرة    شهراً.  18لالحتفاظ  ولم تخضع 

تآكل هيكلها، وأصبحت شحنتها، 2015الحوثيين( ألي صيانة منذ عام   إلى  أدى  ، ما 

 مليون برميل نفط، والغازات المتصاعدة، تمثل تهديداً خطيراً للمنطقة. 1.148وهي 

من   كل  قام  السياق  هذا  ديفيد  وفي  اليمن  في  المتحدة  لألمم  اإلنسانية  الشؤون  منسق 

ليندركينغ  يمنلل غريسلي والمبعوث األمريكي الخاص   إلى دولة    تيم  ولقاء مع بزيارة 

ثاني آل  عبدالرحمن  محمد  القطري  الخارجية  وزير  الوزراء  رئيس  "للتباحث    نائب 

كما ذكر   الحلول لمعالجة خطر خزان صافر لنتجنب أي أزمة اقتصادية وبيئية وإنسانية"

 وزير الخارجية القطري على حسابه على تويتر. 

جماعة الحوثي    بينتوقيع مذكرة تفاهم  عن  في مارس/ آذار الماضي،  كان قد تم اإلعالن  و

اليمن، ديفيد غريسلي، إلنشاء إطار عمل   المتحدة في  ومنسق الشؤون اإلنسانية لألمم 

الذي  التهديد طويل األمد  الهادف إلى حل  المتحدة  المنَسق لألمم  اقتراح  للتعاون بشأن 

قال المتحدث الرسمي، ستيفان دوجاريك للصحفيين إن مذكرة  و  تشكله ناقلة النفط صافر.

المدى   المانحين، وسيشمل حال قصير  أن االقتراح مرهون بتمويل  التفاهم تنص على 
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الستبعاد التهديد الفوري عن طريق نقل ماليين من براميل النفط على متن صافر إلى  

 ناقلة نفط، إضافة إلى حل طويل المدى. 

فيد غريسلي قوله إن األمم المتحدة تضع اللمسات األخيرة لخطة ونقل دوجاريك عن دي

األعضاء  الدول  جميع  على  الخطة  توزيع  وسيتم  االقتراح  في  قدما  للمضي  تشغيلية 

 المهتمة "والتي سيكون دعمها حاسما من أجل تحقيق المشروع."

السراجي قال    لكن رئيس اللجنة اإلشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة التابع للحوثيين إبراهيم

إبريل/ نيسان الجاري إن األمم المتحدة لم تقدم الخطة التشغيلية التي نصت عليها   9في 

 مذكرة التفاهم بخصوص خزان صافر، رغم مضي أكثر من شهر على توقيعها.

 

 ؟ حاربمم استراحة أهل هي بداية سالم : الهدنة .2

أعلن المبعوث األممي    خليجيةبالتزامن مع مشاورات يمنية في الرياض، تجري برعاية  

عن هدنة في اليمن، لمدة شهرين تبدأ من أول أيام   في األول من أبريل  هانس غروندبرغ

أن أطراف  أعلن  أن  له "أود  بيان  المبعوث األممي في  المبارك، وقال  شهر رمضان 

النزاع قد استجابت بشكل إيجابي لمقترح األمم المتحدة بشأن هدنة لمدة شهرين تدخل 

. وأضاف أن الطرفان وافقا على 1900نيسان / أبريل الساعة    2ز التنفيذ يوم غد  حي

اليمن وعبر  الهجومية داخل  والبرية والبحرية  الجوية  العسكرية  العمليات  وقف جميع 

 وأشار إلى أنه "يمكن تجديد الهدنة بعد فترة الشهرين بموافقة الطرفين".حدوده. 

يتضمن  وأكد غروندبرغ االتفاق  الحديدة ورحالت  د  أن  موانئ  إلى  الوقود  خول سفن 

 تجارية للعمل داخل وخارج مطار صنعاء إلى وجهات محددة سلفًا في المنطقة. 

لفتح  األممي،  المبعوث  رعاية  تحت  االجتماع  على  وافقا  الطرفان  أن  البيان  وأوضح 

 الطرق في تعز والمحافظات األخرى في اليمن. 

الهدنة هو "منح اليمنيين استراحة ضرورية من وبين غروندبرغ، أن الهدف من هذه  

 العنف والتخفيف من المعاناة اإلنسانية واألهم من ذلك أن نأمل في إنهاء هذا الصراع".

وكشف المبعوث األممي، عن خطته خالل فترة الهدنة المعن عنها، بالتواصل المكثف  

ال  دائم إلطالق  وقف  إلى  التوصل  بهدف  الفاعلة،  األطراف  ومعالجة مع جميع   ، نار 

 التدابير االقتصادية واإلنسانية العاجلة، واستئناف العملية السياسية.
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وختم البيان بالقول "هذه الهدنة هي الخطوة األولى التي طال انتظارها.  جميع النساء  

الذين عانوا معاناة شديدة خالل أكثر من سبع سنوات من  اليمنيين  والرجال واألطفال 

قل من نهاية هذه الحرب.  يجب على األطراف أن تقدم أقل من الحرب ال يتوقعون أ

 ذلك".

إيقاف    عن  قد أعلن في نهاية شهر مارس الماضيبقيادة السعودية  العربي  التحالف  وكان  

جميع أعماله العسكرية في الداخل اليمني، في الوقت الذي أعلنت قيادة الجيش الوطني  

النار    التزامها إطالق  إنجاح    لدعوة  استجابةبوقف  بهدف  الخليجي  التعاون  مجلس 

  المشاورات اليمنية.

 

 المبعوث األممي في صنعاء ألول مرة .3

مبعوث  ال   ، وصلمنذ تعيينه في بداية شهر اغسطس العام الماضي  له  األولىفي زيارة هي  

   لتقي فيها قيادات الحوثيين في صنعاء.اأيام  ة ثالث تستغرقفي زيارة ا صنعاء ياألمم

عمانوكانت   قد   سلطنة 

أن زيارة مبعوث  ذكرت  

األمم المتحدة لليمن هانس  

إلى العاصمة   غروندبرغ 

صنعاء جاءت بعد سلسلة  

  لقاءات سهلت لها مسقط. 

الخارجية حيث   قالت 

لها   تغريدة  في  العمانية 

اللقاءات   إن  تويتر  على 

أجراها   التي  والمناقشات 

البوسعيد بن  بدر  الخارجية  وزير  مع  قادغروندبرغ  المسؤولين  من  وعدد  إلى ت  ي 

أجري لقاء مع كبير مفاوضي   قد  غروندبرغوكان    مغادرته للقاء الحوثيين في صنعاء.

الشاملة في  التسوية  الهدنة ومتطلبات  تثبيت  الجماعة محمد عبدالسالم حول إجراءات 

 اليمن. 
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مناقشته تركزت وفي مؤتمر صحفي عقده بصنعاء قبيل مغادرته قال المبعوث األممي إن  

التزام األطراف  استمرار  بالصامدة، وكذلك  التي وصفها  الهدنة العسكرية،  تنفيذ  على 

بها، معتبرة أنها خدمة لليمنيين وتوفر فرصة لخلق بيئة مواتية لعلمية سياسية تستهدف 

وقال غروندبيرج إن هناك انخفاض كبير لألعمال العدائية بسبب   إنهاء النزاع والعنف.

مؤكدا بأن العمل يجري على قدم وساق والتحضيرات لفتح مطار صنعاء وتسيير    الهدنة،

المرحلة التجارية األولى المتوقفة من سنوات، وكذلك التحضير من أجل عقد لقاء للتوافق  

 حول فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات. 

بغرض  وكان المبعوث األممي قد زار العاصمة المؤقتة في وقت الحق هذا الشهر

 المعلنة بداية الشهر. التأكيد على تثبيت الهدنة 

وفي هذا الصدد، وصل إلى صنعاء كذلك وفد من سلطنة عمان يرافقه وفد المفاوضين  

لبحث موضوع الهدنة والمضي في خطوات جديدة  الحوثيين المقيم في العاصمة مسقط  

أن الوفد  إعالمية  مصادر    تونقل  لتثبت الهدنة والدخول في مفاوضات الحل السياسي.

الحوثيين وسماع  لعرضها على  مقترحات  تتضمن  الرياض  من  يحمل رسالة  العماني 

 ردود بشأنها.

المستمرة في   الحرب  لوقف  الجارية  المفاوضات  في  مهماً  وتؤدي سلطنة عمان دوراً 

سنوات، وهذه هي المرة الثانية التي يصل فيها وفد عماني رسمي إلى صنعا    8اليمن منذ  

 يارة أجراها وفد آخر، في يونيو من العام الماضي. بعد ز
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هدنة هشة   مجلس األمن واإلحاطة الشهرية:في إحاطته أمام غروندبرغ  .4

 بصيص من األمل في نهاية النفقومؤقتة ولكن هناك 

الشهرية أمام مجلس األمن، ففي الوقت   إحاطتهفي    أبدى المبعوث األممي تفاؤالً حذراً 

الخروقات   أن  األطراف عليها، غير  الهدنة وموافقة  بإعالن  أعرب عن سعادته  الذي 

مع أنَّ الهدنة  "  حيث قال:  الحاصلة مثار قلق من أن تتوسع لتبدأ حلقة جديدة من التصعيد

حول مأرب،   صامدة بشكل عام، إال أن التقارير المتواترة حول عمليات عسكرية، خاصة

   ."مقلقة ويجب التعامل معها بشكل عاجل وفق اآلليات التي أسستها الهدنة

فهم أولوياتهم  كما أعلن عن استمرار جهوده في التواصل مع الفاعلين المحليين بغرض "

للعناصر االقتصادية واألمنية والسياسية التي سوف تثري إطار العمل الخاص بعملية  

 ."المسارات وصوالً إلى تسوية مستدامةمتعددة 
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 األحمرالعملية االمريكية في البحر 

أعلن قائد القيادة المركزية واألسطول الخامس للبحرية األمريكية، نائب األدميرال "براد  

كوبر"، أن فرقة عمل جديدة مع الدول الحليفة في قيادة العمليات المشتركة ستبدأ العمل  

دوريات في البحر األحمر وخليج عدن وباب المندب. وقال "كوبر"، في مؤتمر  لتسيير  

صحفي، إنه يأمل أن تستهدف فرقة العمل الجديدة، المكونة من سفينتين إلى ثمان سفن  

في وقت واحد، مهربي المخدرات واألسلحة واألشخاص في المجرى المائي. وستشهد 

"، انضمام سفينة "يو إس إس  153لمشتركة  فرقة العمل التي أطلق عليها "قوة المهام ا

ماونت ويتني"، وهي سفينة قيادة برمائية من فئة "بلو ريدج"، كانت في السابق جزًءا 

وأفريقيا  أوروبا  في  األمن  عن  المسؤول  األمريكية،  للبحرية  السادس  األسطول  من 

 والمتوسط، ومقره إيطاليا. 

 

لخامس، تيم هوكينز، إنه من المتوقع أن  من جهته، قال المتحدث باسم قيادة األسطول ا 

" في وقت  153يتولى "شريك إقليمي"، لم يذكر اسمه، دور قيادة "قوة المهام المشتركة 

 .الحق من هذا العام

دولة، ويشرف عليها    34وتتكون قيادة القوات البحرية المشتركة في الشرق األوسط من  

ت البحرية المشتركة ثالثة فرق عمل  وتمتلك القوا  اللواء كوبر من قاعدة في البحرين.

 تتعامل مع القرصنة والقضايا األمنية داخل وخارج الخليج العربي. 
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تصريحرغم  و األدميرال "كوبر"    عدم  الحوثيين  نائب  الصحفي، باسم  المؤتمر  خالل 

أف تهديد  الواضح  مكافحة  هو  األساسي  الجديدة  المهام  قوة  هدف  التي ن  الجماعة  هذه 

ضد األهداف البحرية؛ حيث يمكن توجيهها  ريخ وطائرات مسيّرة  صواأصبحت تمتلك  

في األشهر األخيرة ضد السعودية واإلمارات، وهو ما أبرزه تصاعد األعمال العدائية  

الهجوم األخير على سفينة ترفع علم اإلمارات واالستيالء عليها في كانون الثاني/ يناير  

 الماضي. 

البحرية  كما   األمريكية إلى سعي واشنطن إلظهار التضامن مع شركائها يشير إعالن 

األرجح   على  توقف  لن  هذه  المهام"  "قوه  أن  ورغم  واإلمارات،  المملكة  الغاضبين، 

الهجمات التي يشنها الحوثيون بصورة كاملة، لكنها تنقل إلى مجلس التعاون الخليجي 

 أن واشنطن تظل شريًكا استراتيجيًا.

***** 
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 برنامج الغذاء: الوضع في اليمن ال يحتمل والجوع يتزايد كل يوم 

حذر برنامج الغذاء العالمي التابع لألمم المتحدة، الخميس، من تزايد الجوع في اليمن،  

وقال مكتب البرنامج  في ظل نقص التمويل ومع دخول الحرب عامها الثامن في البالد.

الجوع يتزايد كل يوم في اليمن، وخالل شهر رمضان إن    -في تغريدة على تويتر-باليمن  

 تكافح العديد من العائالت للعثور على طعام اإلفطار".

 وأكد البرنامج األممي أن الوضع في اليمن ال يحتمل االنتظار.

مليون يمني سيحتاجون إلى المساعدة   23.4ومطلع األسبوع الجاري افاد تقرير أممي أن  

 األزمة االنسانية جراء الحرب. هذا العام في ظل استمرار
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 حضرموت.. فرار عشرة من عناصر تنظيم القاعدة من سجن بمدينة سيئون

الفرار من معتقل في السجن المركزي في    10تمكن   أعضاء من تنظيم "القاعدة" من 

كم شمال مدينة   321ثانية أكبر مدن محافظة حضرموت الواقعة على بعد  ) مدينة سيئون  

اليمنال  عاصمة  المكال شرقي  جنوب  و محافظة  القياديين (  من  سبعة  الفارين  بين  من 

  . البارزين، وقد فروا من مركز المحافظة

 

وذكر المصدر أن األجهزة األمنية عممت 

الفارين،  السجناء  وصور  بأسماء  نشرة 

واستحدثت حواجز تفتيش في مدينة سيئون 

لتعقبهم والقبض عليهم، كما فتحت تحقيقا  

الواقعة. أمني امصوكانت    في   ةدر 

السجن الذي فر منه   ة قد أفادت أنوعسكري

تحت إشراف التحالف وال يتبع يقع سجناء 

 اليمنية.   الداخلية

 


