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  األمناء/صبري هاشم:
 كشــف مركز أبحاث أوريب عن املنفذ الرئيس 

للهجوم الذي اســتهدف مدمرة أمريكية يف خليج 
عدن قبل 20 عاما، وهو مسؤول رفيع يف حكومة 
الرئيــس اليمني املؤقت عبدربــه منصور هادي، 
يف أدلة جديدة باتت تحارص حكومة هادي بتهم 

رعاية ومتويل اإلرهاب الذي يرضب املنطقة.
 وأفصــح التقرير عن نائب هــادي، الجرنال 
عيل محسن األحمر الراعي واملمول األبرز لتنظيم 
القاعدة واملتطرفني، ورئيس املحكمة العليا القايض 
حمود الهتار منفذ الهجوم عىل املدمرة األمريكية 
يــو أس أس كول، التي اســتهدفها إرهابيون يف 

خليج عدن بـ«أكتوبر العام 2000م«. 
 European« ونرش مركز األبحــاث األورويب 
بالدراســات  Eye On Radicalization«، املختص 
الراديكاليــة، تقريرًا حول تطــرف حزب اإلصالح 
وإرهابه يف اليمن والجنــوب، مؤكدًا أن اإلخوان 
املسلمني، والتنظيامت اإلرهابية األخرى يتبادلون 
األقنعــة ذاتها بحســب رضورات الزمان واملكان، 
لكنهم يجتمعون يف كونهــم وجهًا رشيرًا واحدًا 

يحول دون مستقبل مرشق لليمن.
أعلن حزب اإلصالح  إنه لطاملا  التقرير  ويقول 
اليمني منذ العام 2013 أنــه ليس لديه أي انتامء 
لجامعــة اإلخوان املســلمني، بيــد أن الحقائق 
تشــر إىل تاريخ طويل ومعقد من االرتباط بني 
الجامعتــني وجامعات متطرفة أخرى، مام يجعل 
حزب اإلصالح يلعــب دورًا أساســيًا يف زعزعة 
اســتقرار اليمن عىل مدى عقود من الزمن، األمر 
الذي ال يثقل كاهل الشــعب اليمني، ويزيد النفور 
بني شــامل اليمن والجنوب فحسب، بل يقود كل 
الجهود الخارجيــة الرامية لحل الرصاع يف اليمن 

إىل طرٍق مسدودة. 

»اإلخوان«  جامعة  أن  إىل  وأشــار 
برزت ألول مرة يف اليمن، يف الستينيات 
والســبعينيات من القرن املايض، عندما 
الزنــداين مجموعة من  املجيد  عبد  قاد 
رجال الدين إلنشاء نظام تعليم ديني يف 
شامل اليمن، إذ كانت تلك املدارس أو ما 
العلمية« تحايك  »املعاهــد  أُطلق عليها 
نظــام املدارس الدينية يف أفغانســتان 
وباكســتان، وكانت نســختها اليمنية 
تهــدف إىل مواجهة موجــة العلامنية 

القادمة من جنوب اليمن االشرتايك.
 وكشــف التقريــر أن عبداملجيــد 
الزنداين، ُيعد أحد أكرث األسامء القيادية 
الحزب  التــي ربطت  اإلصالح  يف حزب 

بأعامل عنف وجامعات دينية متطرفة أو 
إرهابية أخرى. وتم تصنيف الزنداين كإرهايب يف 
العام 2004 من قبــل الواليات املتحدة األمريكية، 
وبحســب وزارة الخزانــة األمريكيــة، فإن لدى 
الزنداين يدعم اإلرهابيني  أن  أدلة  الواليات املتحدة 
واملنظــامت اإلرهابيــة، كام كان لــه دور فّعال 
يف معســكرات تدريب تنظيم القاعدة، وقد لعب 
دورا رئيسا يف رشاء األســلحة نيابة عن القاعدة 

واإلرهابيني اآلخرين.
 وذكر التقرير أن من بني الحوادث الشــهرة 
التــي ترتبط - بشــكل معقد ومتداخل- باســم 
الزنــداين وحزب اإلصالح واملنظــامت اإلرهابية، 
حادث تفجر املدمرة األمريكية »يو إس إس كول« 
يف الجنوب التــي راح ضحيتها 17 بحارا أمريكيا 
يف العام 2000. وبحسب صحيفة »لوس أنجلوس 
تاميز«، قال حمود الهتــار، القايض يف املحكمة 
املشتبه  »األشخاص  اليمنية حينها:  العليا  اليمنية 
بهم يف قضيــة )املدمرة( قالوا إنهم ترصفوا وفق 
فتوى للشــيخ عبد املجيد«. ومل تكــن هذه املرة 
األوىل التي يكون فيهــا الزنداين وحزبه ملهمني 

أو محرضني عىل العنــف، ففي العام 2010، هدد 
بإعالن الجهاد ضد القوات األمريكية، إذا أرســلت 

قواتها ملحاربة اإلرهاب يف اليمن. 
كام اشــتهر الزنداين كونه أحــد أبرز القادة 
الروحيني البن الدن. وكام أســس الزنداين املعاهد 
أيضا  قام  والســبعينيات،  الستينيات  العلمية يف 
بتأســيس جامعة اإلميــان يف صنعــاء مطلع 
التســعينيات، وقد تم االشتباه يف كثر من طالب 
هذه الجامعــة أو اعتقالهم عىل خلفية أنشــطة 
إرهابية، عىل ســبيل املثال، تلقى األمرييك املسلم 
جون ووكر ليند دروســا يف جامعة اإلميان يف 
نهاية التســعينيات، قبل أن يلقى عليه القبض يف 

أفغانستان كمقاتل إىل جانب طالبان. 
الذي  الديلمي،  الوهاب  التقرير أن عبد  وأشار 
شــغل منصب مدير جامعة اإلميان التي أسسها 
الزنداين لعرش ســنوات، قد اشــتهر عنه فتوى 
التحريض عىل قتل الجنوبيني يف سنة 1994 وهو 
مام يثر سخط الجنوبيني عىل حزب اإلصالح إىل 
اليوم. ولفت املركز األورويب إىل أن عيل محســن 
األحمر، اســتطاع، يف الســنوات التي تلت حرب 

من  بعض  مع  عالقاتــه  توطيد  االنفصال، 
رجال الدين املتطرفــني واملقاتلني الذين تم 
ربطهــم فيام بعد بأنشــطة إرهابية داخل 
اليمن. ومذ ذلــك الحني، اعتقد األمريكيون 
بجدية ارتباط محســن بجامعات إرهابية، 
مثل جيش عــدن أبني، وهو أحد أســالف 
بتنفيذها  والتي اشــتهرت  القاعدة،  تنظيم 

لتفجر املدمرة األمريكية يف عدن.
 ويــرى التقرير أن حــزب اإلصالح، ال 
يلعب دوره ككيان سيايس أو تجمع ملصالح 
قبلية محلية فحســب، بل ينخرط عامليا يف 
 2004 العام  أنشطة خرية مشبوهة، ففي 
الفيدراليون  العامــون  املدعون  اتهم  مثال، 
يف نيويورك فرع الجمعية الخرية للرعاية 
بالعمل  املتحــدة  الواليات  االجتامعيــة يف 
كواجهة لتنظيــم القاعــدة. والجمعية الخرية 
الزنداين،  للرعاية االجتامعية ترتبط بعالقات مع 
كام أن أنــور العولقــي، أحد قياديــي القاعدة 
البارزين، شــغل منصب نائب رئيس املنظمة من 
عام 1998 إىل عام 1999، بحسب التقرير. ورغم 
النكســات التي تتعرض لها التنظيامت اإلرهابية 
يف اليمن مؤخرا، وكذلك استامتة حزب اإلصالح، 
ببدء انحســار تأثر األفكار املتطرفة التي زرعها 
تعليم متشــدد فعال، ينبع من شامل اليمن منذ 
الســتينيات والســبعينيات، ولكــن التقرير يف 
املقابل، يرى أن زوال ذلك التأثر نهائيا قد يتطلب 

جيال كامال، ويبدو أنه جيل من الرصاع. 
وخلص املركــز األورويب يف تقريره إىل »أن 
تاريخ الــرصاع يف اليمن يقودنــا إىل أن حزب 
اإلصالح، وجامعة اإلخوان املسلمني، والتنظيامت 
اإلرهابيــة، مثــل القاعدة وفروعهــا، يتبادلون 
األقنعة ذاتها بحســب رضورات الزمان واملكان، 
لكنهم يجتمعــون يف كونهم وجها رشيرا واحدا 

يحول دون مستقبل مرشق لليمن«.

 تعلن مؤسســة موانئ خليج عدن اليمنية – مينــاء عدن عن رغبتها يف إنزال 
املناقصــة العامة رقــم )2( للعام 2020م، واخلاصة بشــراء جاكتــات للعاملني يف 

مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية – ميناء عدن.
والتي يتم متويلها من املصدر: ذاتي

فعلــى الراغبني املشــاركة يف هذه املناقصة التقــدم بطلباتهم اخلطية خالل 
أوقات الدوام الرسمي إلى العنوان التالي: 

مؤسســة موانئ خليج عدن اليمنية )ميناء عدن( – املركز الرئيســي – بجانب 
فنــدق الهالل – م/ التواهي – محافظة عدن/ اإلدارة العامة للمخازن واملشــتريات 
واملناقصات – مدير إدارة املناقصات تلفون: 967200168 +  تلفاكس: 967201541+
لشراء واستالم وثائق املناقصة نظير مبلغ وقدره )5,000( ريال ميني ال يرد.

آخر موعد لبيع الوثائق يوم الثالثاء املوافق : 2020/3/24م.
يقدم العطاء من أصل ونســختني يف مظروف مغلق ومختوم بالشــمع األحمر 
إلــى عنــوان املؤسســة احملدد أعــاله ومكتــوب عليه اســم اجلهة واملشــروع ورقم 

املناقصة واسم مقدم العطاء, ويف طيه الوثائق التالية:
-  ضمــان بنكــي غيــر مشــروط وغير قابــل لإللغــاء, بنفس منــوذج الصيغة 
احملــددة يف وثائــق املناقصــة )مببلغ مقطــوع وقــدره 170,000 ريال مينــي أو ما 
يعادلــه( صالح ملــدة )120 يومًا( من تاريخ فتح املظاريف أو شــيك مقبول الدفع 

صادر من بنك معتمد من قبل البنك املركزي اليمني.
- صــورة من البطاقة الضريبية ســارية املفعول + صورة من البطاقة الزكوية 

سارية املفعول.
- صورة من شــهادة مزاولة املهنة ســارية املفعول + صورة من السجل التجاري 

ساري املفعول.
- يجب أن تكون كل البطائق املذكورة أعاله سارية املفعول )وغير منتهية(.

تستثنى الشركات األجنبية من تقدمي الشهادات والبطاقات املشار إليها آنفا 
ويكتفي بتقدمي الوثائق القانونية املؤهلة الصادرة من البلدان التي تنتمي إليها 

تلك الشركات.
- فترة سريان العطاء )90( يوما اعتبارًا من يوم فتح املظاريف.

- يجب تقدمي العطاءات إلى مدير إدارة املناقصات.
- آخر موعد الســتالم العطاءات وفتح املظاريف هو الساعة )11:00صباحًا( 

من يوم االثنني املوافق 2020/3/30م.
ولــن تقبــل العطــاءات التي تــرد بعد هــذا املوعد وســيتم إعادتهــا بحالتها 

املسلمة إلى أصحابها.
- ســيتم فتح املظاريف مبقر املؤسســة )يف القاعة الكبرى للتسويق واالعالم 

بحضور أصحاب العطاءات أو من ميثلهم بتفويض رسمي موقع ومختوم(.
ميكن للراغبني املشاركة يف هذه املناقصة واالطالع على وثائق املناقصة قبل 
شــرائها خالل أوقات الدوام الرســمي للفترة املســموح بها لبيــع وثائق املناقصة 
ملدة )30( يومًا من تاريخ نشــر أول إعالن أو عن طريق زيارة موقعنا اإللكتروني: 

.)www.portofaden.net(

�إعالن مناق�صة رقم )2( لعام 2020م

تقرير: �أدلة جديدة حتا�صر حكومة هادي بتهم رعاية ومتويل �لإرهاب


