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أخبار

األمناء/ رصد ومتابعة:
نــر مركــز األبحــاث األورويب "European Eye On Radicalization"، املختص 
بالدراســات الراديكالية، تقريرًا حول تطرف حزب اإلصــاح وإرهابه يف اليمن وجنوبه، 
مؤكدًا أن "اإلخوان املسلمني، والتنظيامت اإلرهابية األخرى يتبادلون األقنعة ذاتها بحسب 
رضورات الزمــان واملكان، لكنهــم يجتمعون يف كونهم وجهًا رشيــرًا واحدًا يحول دون 

مستقبل مرق لليمن".
ويقول التقرير: "إنــه لطاملا أعلن حزب اإلصاح اليمني منذ العام 2013 أنه ليس لديه 
أي انتامء لجامعة اإلخوان املســلمني، بيد أن الحقائق تشري إىل تاريخ طويل ومعقد من 
االرتباط بني الجامعتني وجامعات متطرفة أخــرى، مام يجعل حزب اإلصاح يلعب دورًا 
أساســيًا يف زعزعة اســتقرار اليمن عىل مدى عقود من الزمن، األمر الذي ال يثقل كاهل 
الشــعب اليمني، ويزيد النفور بني شــامل اليمن وجنوبه فحســب، بل يقود كل الجهود 

الخارجية الرامية لحل الرصاع يف اليمن إىل طرٍق مسدودة".
وأشار إىل أن جامعة "اإلخوان" برزت ألول مرة يف اليمن، يف الستينيات والسبعينيات 
من القرن املايض، عندما قاد عبد املجيد الزنداين مجموعة من رجال الدين إلنشــاء نظام 
تعليم ديني يف شــامل اليمن، إذ كانت تلك املدارس أو ما أُطلــق عليها "املعاهد العلمية" 
تحايك نظام املدارس الدينية يف أفغانستان وباكستان، وكانت نسختها اليمنية تهدف إىل 

مواجهة موجة العلامنية القادمة من جنوب اليمن االشرتايك.
وكشف التقرير أن عبداملجيد الزنداين، ُيعد أحد أكرث األسامء القيادية يف حزب اإلصاح 

التي ربطت الحزب بأعامل عنف وجامعات دينية متطرفة أو إرهابية أخرى.
وتم تصنيف الزنداين كإرهايب يف العام 2004 من قبــل الواليات املتحدة األمريكية، 
وبحســب وزارة الخزانــة األمريكية، فإن لــدى الواليات املتحدة أدلــة أن الزنداين يدعم 
اإلرهابيــني واملنظامت اإلرهابية، كــام كان له دور فّعال يف معســكرات تدريب تنظيم 

القاعدة، وقد لعب دورا رئيسيا يف رشاء األسلحة نيابة عن القاعدة واإلرهابيني اآلخرين.
وذكر التقرير أن من بني الحوادث الشهرية التي ترتبط - بشكل معقد ومتداخل- باسم 
الزنداين وحزب اإلصاح واملنظامت اإلرهابية، حادث تفجري املدمرة األمريكية "يو إس إس 

كول" يف جنوب اليمن التي راح ضحيتها 17 بحارا أمريكيا يف العام 2000

األمناء / خاص :
 كشــف مصدر خاص لـ"األمناء" عن عاقة أحد مســؤويل رشكة فيتول الربيطانية 
بوزير النفط أوس العود والذي ســاهم يف حصول الركة عىل رشاء النفط الخام مقابل 
عموالت مالية حصل عليها من مســؤول املشــرتيات يف الركة حمد املشائخي مقابل 
معلومات عن أســعار الركات املنافســة للركة ويتاح للركة تقديم أقل بفارق بسيط 

يف األسعار.
وأفــاد املصدر أن أوس العود زود الركة مبعلومات عن أســعار الركات املنافســة 

للركة لتقدم أقل سعر لراء الخام بفارق بسيط. 
موضحا أن البيع يتم بطريقة غــري قانونية حيث يطلب من الركات عروض الراء 
عرب إمييات ويتم إرسالها للوزير مام أتاح له إرسال عروض الركات األخرى للمشائخي 
مســؤول رشكة فيتول وحصل مقابل ذلك عىل عمات مالية تجاوزت الثاثني مليون دوالر 

أمرييك.
وكشــفت مصادر أخرى أن أوس العود حصل عىل سيارات فاخرة تم تسليمها له يف 
العاصمة املرصيــة القاهرة ومدينة ديب بلوحات دبلوماســية باإلضافة إىل مبالغ مالية 

أخرى وفلل يف أحد الكمباوندات الفاخرة يف مدينة الشيخ زايد بجمهورية مرص العربية.
وطالب املصدر من رئيس الجمهورية إجراء تحقيق يف ملفات فساد طالت بيع النفط 

الخام واألنبوب يف شبوة وغريها من عمليات الفساد الذي سيتم الكشف عنها تباعا .

األمناء/أنعم الزغير البوكري:
قال العميد وضاح عمر ســعيد الصبيحي، القائد العــام لقوات الحزام بالصبيحة، يف 
ترصيح صحفي له، إن إســقاط اســم اللواء محمود الصبيحي ورفاقه من قامئه صفقة 

تبادل األرسى مؤامرة تستهدف قبائل الصبيحة خاصة والجنوب عامة .
مضيفًا بقوله: "أدعو كل أحرار الجنوب قيادات عســكرية وشــخصيات اجتامعية 
وسياسية وقبلية من هبة شعبية والخروج بصوت رجل واحد للضغط عىل األطراف املتفقة 

لصفقة تبادل األرسى من جعل أولوية تلك الصفقة اللواء محمود الصبيحي ورفاقه".
مؤكدًا بقوله: "إن اللــواء محمود الصبيحي ورفاقه مل يخرجوا للدفاع عن مســقط 
رأسهم أو عن الصبيحة بل خرجوا للدفاع عن أرض الجنوب وشعبه، ولهذا من الواجب عىل 

الجميع رد الجميل لهؤالء األبطال ولو بيشء يسري".
وأردف قائًا: "أصبحت قضية ضم اســم اللواء محمود الصبيحي ورفاقه يف مقدمة 
قامئــة صفقة تبادل األرسى قضيه كرامة ووجود للجميع فإما أن نكون أو ال نكون، وهذا 

ما ستثبته األيام املقبلة".
واختتم حديثه بالقول: "قضية اســتبعاد اللواء محمود الصبيحي ورفاقه قضية تهم 
كل الشعب، ولن يخذل الشعب الجنويب من خرج يف الصفوف األمامية ليدافع عنهم وعن 

كرامتهم".

األمناء/خاص:
عــاد الحوثيون مرة أخــرى للتوغل يف 
محافظة الجوف اليمنية والواقعة يف الحدود 
مع اململكــة العربية الســعودية التي تقود 
تحالفا لدعم رشعيــة الرئيس اليمني املؤقت 
عبدربه منصور هــادي، الذي مر عىل انتهاء 
والته ســتة أعوام، فيام بــات نائب الرئيس 
املسؤول  اإلخواين  العسكري  والزعيم  اليمني 
األول أمام الرياض عن االنتكاســة املتكررة، 
التحالف  تعليــق  بات مســتغربا عدم  فيام 

العريب عىل ذلك. 
بضعة أســابيع مرت منذ أن اســتحوذ 
الحوثيون عىل أسلحة وعتاد عسكري ضخم 
قدمته الســعودية لنحو 17 لواء عســكريا 
غريب مأرب، تضاربت األنباء بشأن ما حصل 
حينها، لكن الكثري أجمــع عىل أن ما حصل 
هي خيانــة إخوانية للتحالــف العريب الذي 
تقوده السعودية، فيام برر قادة الجيش بأن 
ما حصل كان بســبب غياب اإلسناد الجوي 
لطــريان التحالف العــريب، إال أن الحوثيني 
رسعــان مــا دحضوا تلــك املزاعــم بنر 
تســجيات مرئية لطــريان التحالف العريب 
وهو يقصف مواقع استوىل عليها املسلحون 
املوالون إليــران. ال يبدو املشــهد يف مأرب 
أكــرث وضوحًا، حلفاء  بل  والجوف غامضا، 
السعودية أداروا ظهرهم للجميع وذهبوا نحو 
الحليف والداعم األبرز لتيار اإلسام السيايس 

يف املنطقة. 
أعلــن قادة اإلخــوان يف العام 2017م، 
عىل اســتحياء تأييدهم إلجراءات السعودية 
مبقاطعــة قطر، إال أن اإلخــوان رسعان ما 
عادوا لخلق تحالفــات مع الحوثيني املوالني 
إليران والذين باتوا يتلقــون دعام ماليا من 

الدوحة ذاتها التي تدعم اإلخوان. 
أعلن  الرسيعــة  الجــوف  يف معركــة 
الحوثيــون عن ســيطرتهم عىل معســكر 

اللبنات وقيادة اللــواء 35 مدرع، إثر معركة 
وقطرية  إيرانية  إعام  وسائل  بثت  محدودة، 
صورا ألســلحة وصواريخ، قــال الحوثيون 
أنهم غنموها من القوات التي تقاتل يف صف 

التحالف العريب. 
قيادات يف حزب املؤمتر الشــعبي العام 
اتهمت تنظيم اإلخوان بخيانة القبائل وقيادة 
املعســكرات  بتســليم  الجوف،  يف  الجيش 
للحوثيني، عىل غرار تســليمهم أسلحة نهم. 
مصادر يف حزب املؤمتر الشــعبي العام يف 
قيادات  "إن  الثامــن(  لـ)اليوم  قالت  مأرب، 
إخوانية وصلــت مأرب والبعض هرب باتجاه 
الســعودية".. مشــرية إىل أن معركة الحزم 
بالجــوف، كانت رسيعة وتؤكد وجود تواطؤ 

وخيانة من تنظيم اإلخوان. 
وقــال مصدر قيــادي يف أكرب األحزاب 
الســعودية  كان متوقعا من  "إنــه  اليمنية 
أن ال تســمح بدخول قيــادات إخوانية إىل 
أراضيها وهي تخون التحالف العريب واليمن، 

األمر مســتغربا، لذلك ندعو التحالف بقيادة 
الســعودية إىل وقــف تقديــم الدعم املايل 
ثبت خيانتهم  أن  بعد  والعســكري لإلخوان، 
وتورطهــم يف دعــم الحوثيني باألســلحة 

والصواريخ. 
بتوضيح  اليمنــي مطالب  الرئيس  نائب 
ما حصل، فهو املسؤول األول أمام السعودية 
عن االنتكاســة املتكررة، كام أن الرئيس تقع 
عليه مسؤولية توضيح ما يحصل يف جبهات 

اإلخوان التي جمدت لنحو أربعة أعوام". 
املقاومة  إن  عســكرية  مصــادر  تقول 
يرام،  ما  ليســت عىل  الحويث  للمليشــيات 
املقاتلــون يشــعرون بحالة مــن اإلحباط 
والهزمية النفســية، ألنهم يدركون أن هناك 
من يتاجر مبــا يحققونه لذلك تفوق الحويث 
الذين ال  بفعل حالة اإلحباط لــدى املقاتلني 
ينتمون إىل أّي من التيارات السياسية املوالية 

للحوثيني يف الرس.

عدن "األمناء" خاص:
أصــدرت قيــادة  حملة )كلنــا محمود 
الرئيس  الصبيحي ورفاقه(  بيانا طالبت فيه 
هادي وقيــادة الرعية بالقيــام بواجبهم 
الوطني واإلنســاين تجــاه األرسى وخاصة 
اللواء محمود الصبيحي ورفاقه فيصل رجب 

ونارص منصور .
الحكومة  الحملــة  كام دعــت قيــادة 
الرعيــة ممثلة برئيــس الحكومة بإصدار 
توضيح رســمي حول املفاوضات التي جرت 
األســبوع قبل املايض يف العاصمة األردنية 
عــاّمن برعايــة املبعوث األممــي, وأفضت 
بحســب املبعوث األممي مارتن غريفيث إىل 
موافقــة طريف الرصاع عــىل صفقة تبادل 
األرسى بــني الجانبني, والتــي خلصت إىل 

االتفاق بإفراج الحكومة الرعية والحوثيني 
عىل 1500 أســري من الجانبني باإلضافة إىل 

أحد القيادات الرعية لدى الحوثيني.
وطالبت قيادة الحملــة "حكومة معني 
عبدامللك بالخروج بتوضيٍح, حول ما أشــيع 
مؤخرا من إســقاط اســم اللــواء محمود 
التبادل هذه,  الصبيحي ورفاقه من صفقــة 
وما هي األســباب إلسقاطهم ومربرات ذلك, 
وما هــي مضامني ذلك الحوار الغامض الذي 
استدعى تخيل الحكومة الرعية عن الثاثة 
القيادات األرسى منذ أكرث من خمسة أعوام".
الصبيحي  وخاطبت “حملة كلنا محمود 
ورفاقــه” األمــم املتحدة وقيــادة التحالف 
العريب مبامرسة الضغط لتنفيذ قرار مجلس 
األمن الدويل رقــم 2216 والقايض باإلفراج 

الفوري عن وزير الدفاع ورفاقه، ومامرســة 
أكرب ضغط عىل الحكومة الرعية ومبعوث 
األمم املتحدة بعد ارتكابهــم تجاوزا صارخًا 
بقرارات  املتمثلة  الدوليــة  الرعية  لقرارات 
مجلس األمن الدويل, خاصة وأن األمني العام 
لألمم املتحدة هو من رعى هذا االتفاق 2216 .
"الحكومة  الحملــة  قيــادة  وحــذرت 
الرعية  يف حال أقدمت عىل تنفيذ مثل هذه 
الخطوة التي تتجاوز قرارات الرعية الدولية 
الشــعب  ومطالبات  الدويل,  األمن  ومجلس 
الصبيحي  الوزير  باإلفراج عن  املتمثل  اليمني 
ورفاقه يف مقدمة أية صفقة لتبادل األرسى, 
وبهذا الخــرق فإن قيــادة الحكومة تتحمل 
أية مســؤولية ســترتتب عىل تنفيذها لهذه 

الصفقة املخزية واملهينة".

األمناء/الرياض:
قال خبري ومحلل ســيايس سعودي إن 
دولة قطر ونظام متيم بن حميد، تبيع الوهم 
للفلسطينيني، مشدًدا عىل أن الحل مع نظام 
الدوحــة الذي وصفه بخــادم العرب، يتمثل 
يف تدخل عســكري وتقديم رئيــس الدولة 

للمحاكمة. 
وقال املحلل الســيايس خالد الزعرت يف 
سلســلة تدوينات عىل تويــرت: "إن الحلول 
العدو  تنجح  لن  الوساطة  وجهود  السياسية 
القطري الــذي نّصب نفســه خادما ألعداء 
العرب ال يزال يتامدى يف سياساته الخبيثة".. 
مشددا عىل أنه "ال بد من تدخل عسكري يف 

قطر لإلطاحة بنظام متيم ).....(، وتســليم 
الســلطة للشــعب القطري العريب ، خطوة 
أعتقد أنها لن تكلف أقل من 24 ساعة". وأكد 
الزعــرت أن قطر تبيع الوهم للفلســطينيني 
بشعارات الرأي والرأي اآلخر، ومن جهة تقدم 
لتعزيز  لتمويل مخططــات إرسائيل  األموال 
االنقســام الداخيل يف فلسطني لن تستطيع 
اإلرسائييل وهناك من  املحتــل  القضاء عىل 
أمثال هذا  العرب من باع عروبته للصهيونية 

)....( متيم بن حمد، خادم أعداء العرب". 
وهاجم الزعرت حركة حامس الفلسطينية 
عىل إثر زيارة قام بها رئيس املوســاد يويس 
كوهني إىل الدوحــة ملطالبتها بزيادة الدعم 

للحركة اإلخوانية. وقال: "حتى تعلم حقيقة 
حركة حامس ومقاومتهــا الزائفة ال بد من 
النظر لدوافــع الزيارة التي قــام بها رئيس 
املوســاد يويس كوهني إىل قطر بطلب من 
رئيس الــوزراء بنيامني نتنياهو وذلك ليطلب 

من الدوحة مواصلة دعم »حركة حامس«". 
وأضــاف: "لــو كانت حركــة حامس 
اإلرهابية تشكل خطرًا عىل إرسائيل ملا طلب 
بنيامني نتنياهو من رئيس املوســاد يويس 
كوهني التوجه إىل قطر للطلب منها مواصلة 
دعم حركة حامس، هذه الخطوة تؤكد أن قطر 
وحامس مجــرد أدوات يف مخطط إرسائيل 

لتعزيز االنقسام الداخيل يف فلسطني".

"األحمر" املسؤول األول أمام السعودية عن االنتكاسة املتكررة.. 

�أ�ضلحة �ضخمة يف قب�ضة �حلوثيني جمددً�.. هزمية �أم خيانة؟

مطالبات �ضعبية حلكومة �ل�ضرعية بك�ضف مالب�ضات تخليها عن 3 من �أبرز �لقادة �لأ�ضرى لدى �حلوثيني

مركز �أبحاث �أوروبي: حزب �لإ�ضالح �ليمني 
يتبادل �لأقنعة مع �لتنظيمات �لإرهابية

م�ضادر تك�ضف ف�ضاد رجال هادي.. وزير �لنفط 
يح�ضل على عمولت كبرية من مبيعات �خلام

قائد حز�م �ل�ضبيحة: ق�ضية �للو�ء حممود 
�ل�ضبيحي ق�ضية كر�مة ووجود خبري �ضعودي: قطر تبيع �لوهم للفل�ضطينيني و�حلل )تدخل ع�ضكري(


