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ّ
ّ
ّ
الرئي�س هادي يف تون�س للم�شاركة يف �أعمال القمة العربية تقارب انتقايل �سعودي و�إعالم الأخري ي�شيد بتحركات املجل�س

الأحد  ٣١ -مار�س  - ٢٠١٩املوافق  ٢٤رجب  14٤٠هـ

خاص :
"األمناء"
ّ

وصل الرئيس عبدربه منصور هادي أمس الســبت اىل العاصمة التونسية
تونس قادما من مقر اقامته يف السعودية للمشاركة يف أعامل القمة العربية
يف دورتها الـ .30
وكان يف اســتقباله الرئيس التونيس الباجي قائد الســبيس مبراســيم
استقبال رسمي يف املطار.
وســيلقي الرئيس هادي كلمة تتناول واقع اليمن الراهن والتحديات التي
يواجهها الشعب اليمني يف ضل انقالب مليشيا الحويث املوالية إليران.
وسيلتقي عىل هامش أعامل القمه بنظرائه وأشقائه القادة وامللوك العرب
يف إطار تعزيز العالقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا وامللفات
ذات االهتامم املشــرك ومبا يخدم وحدة املوقف العريب وتعاضده يف وجه
التحديات التي ترتبص باألمة والهوية العربية.

جريفيث�س  :كارثة �إن�سانية �ستحدث
يف حالة الف�شل ال� ّس ّ
يا�سي
"األمناء" غرفة األخبار:

األممي إىل اليمن مارتن جريفيثس ،من حدوث كارثة إنسانية
حذر املبعوث
ّ
يف اليمن يف حالة فشل الحل السيايس ،معرب ًا عن أمله يف جمع كل أطراف
النزاع إىل طاولة املفاوضات.
وقال جريفيثس  :إن إعادة انتشار الفصائل املتحاربة يف الحديدة الساحلية
«بطيء» ولكنه ســيحدث  ،معرب ًا عن أمله يف استمرار وقف إطالق النار يف
الحديدة والذي تم االتفاق عليه يف السويد يف ديسمرب املايض.
وأشار إىل أنّ العمل مستمر بخصوص املرحلة األوىل من إعادة االنتشار.

ّ
ّ
�شطارة  :ال�شمال ال ق�ضية له ومل يفلح
�أبنا�ؤه بتحرير حمافظة واحدة!

خاص :
"األمناء" ّ

قال عضو هيئة رئاســة املجلس االنتقايل الجنويب لطفي شــطارة  :إنّ
الرئيس هادي أوصل ّ
الشــال إىل املطالبــة مبحاكمته وعزله  ،وبقي بعض
الشامليني يتوقعون أن يلبي لهم حلم األقاليم الستة والدولة االتحادية.
وأضاف" :أربع ســنوات من الحرب كشف فيها هادي للعامل أن الشامل ال
قضية له وال يريد بناء دولة وإال لكانوا استغلوا الحرب لتحقيق ذلك  ،كام فعل
الجنوب ّيون الستعادة دولتهم ".
وتابع " :والدّليل وال محافظة شامل ّية تح ّررت بإرادة أبنائها ،والجنوب صار
بيد أبنائه عســكر ًيا وإدار ًيا. ..ومع هذا يتظاهرون ضدّه يف صنعاء وتعز..
كمل الفيلم وسيعود هادي جنوب ًيا خذله الشامليون".
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خاص :
"األمناء"
ّ

شهدت اآلونة األخرية تقار ًبا سياس ًيا
بني املجلس االنتقايل الجنويب واململكة
العربية الســعودية التي تقود التحالف
العريب يف اليمن.

ووفقـ ًـــا ملصادر سياســية مطلعة
فإنّ السعودية اســتدعت قيادة املجلس
االنتقــايل الجنويب لبحــث التطورات
السياســية وامليدانية بعد قطيعة دامت
ألكرث من عــام إثر تقارير كيدية قدمتها
جهات حزبية بحكومة الرشعية.

ويرى مراقبون سياسيون أنّ االهتامم
ســمي للسعودية بتحركات
اإلعالمي ال ّر
ّ
ّ
املجلس االنتقايل الجنويب األخرية ميثل
خارطة طريق جديدة وأ ّنها إشــارة من
الســعودية إىل عدد املكونــات اليمنية
بتغري خارطة التحالفات.

وبعد عدة أشهر تم إلغاء ك ّل التصاريح
التي بحوزتهــم وأوكلت مها ّم النفط
إىل أقرباء قيادات حوثية.
وقــال أحد التجار الذيــن ت ّم إلغاء
ترصيحه لصحيفــة "األمناء" " :إنّ
تجــارة النفط أصبحــت حك ًرا عىل
الحوثيني وال يســمح ألحد مبزاولة
هذه املهنة ".

وأضــاف " :إنّ شــقيق محمــد
عبدالســام الــذي يدعــى صالح
عبدالســام والتاجر الحثي ّ
يل رشيك
نائب رئيــس الجمهوريــة الجرنال
عيل محســن األحمــر ؛ أصبحا هام
من ميتلــكان امرباطوريــة النفط
يف الحديــدة دون أن ينازعهام أحد
وميتلكان عرشات املليارات".

�شريك اجلرنال الأحمر و�شقيق ناطق احلوثيني يف امرباطورية النفط!

خاص :
"األمناء"
ّ

علمت صحيفــة "األمنــاء" من
مصــادر وثيقة الصلــة أن جامعة
الحويث قامت بتطفيش عدد كبري من
التجار الذين كانــوا يقومون بتوريد
النفط ؛ حيث متت مضايقتهم بالبداية

م�صدر ع�سكري لـ(الأمناء) :الأ�سلحة التي ميتلكها
الإخوان تفوق ما ميتلكه احلوثيون من �سالح!

"األمناء" خاص:
أفاد مصدر عسكري رفيع لصحيفة
"األمناء" بأن األسلحة التي ميتلكها
حزب اإلصــاح الذي يســيطر عىل
مفاصل الجيــش الوطني يف الجوف
ومــأرب الزالت مغيبــة إىل اللحظة
وغري معروف مكانها.
وقال" :قبل انطالق عاصفة الحزم
ســيطر اإلصالح عىل أسلحة نوعية
كبــرة يف مأرب والتــي كانت تتبع
الحرس الجمهوري وألوية أخرى".
وأكد " :إنّ هذه األسلحة التي كانت
أيضا تستعمل لحامية رشكات النفط
قد اختفت متاما".

وأضاف" :هناك أســلحة يسيطر
عليها اإلصالح يف معسكرات الجوف
أثناء ثورة التغيري عندما قام باقتحام
املعسكرات وهي أســلحة أيضا غري
معروف مصريها".
وأردف القائد العسكري الذي فضل
عدم ذكر اســمه أن ":أيضا مع بداية
عاصفة الحزم قــام التحالف بتوريد
أسلحة كبرية إىل مأرب والجوف إال أن
ً
أيضا تلك األسلحة كان مصريها غري
معروف ومل تستخدم يف الجبهات إال
اليشء البسيط منها".
وأضاف" :هذه األسلحة مل تتعرض
للتدمري أو القصــف من الحوثيني أو

انتهت بالجبهات كــا هو الحاصل
يف األسلحة التي ميتكلها الحوثيون
والتــي تعرضــت للقصــف من قبل
طريان التحالــف وأصبح الكثري منها
خارج الخدمة ومــا ميتلكه اإلصالح
حاليــا يفوق ما ميتلكــه الحوثيون
بشــكل كبري لحيث إن اإلصالح عمد
عــى تخزين هذه األســلحة اىل ما
بعد الحرب وهذه االســراتيجية التي
يتبعها اإلصالح بتخزين األسلحة هي
التــي مل تحدث أي تقدم يف الجبهات
يف ض ّل عدم وجود قوة عسكرية أو
سياسية قادرة عىل محاسبة اإلصالح
لكونه املسيطر عىل كل يشء".

قيادي كبري يف حزب الإ�صالح يبدي م�شاورات كاتب خليجي � :أنقذوا الهوية اجلنوبية قبل ا�ستفحال الأمور!
بني حزبه وملي�شيات احلوث ّي ب�صنعاء

خاص:
صنعاء "األمناء" ّ

أكدت مصــادر يف صنعاء بأن القيادي اإلصالحــي فتحي العزب ،يتواجد
حالي ًا يف صنعاء ،وقد بدأ مشاورات مع قيادات حوثية رفيعة.
اإلصالحي فتحي العزب رئيس قطاع الطالب
وقالت املصادر  :إنّ القيــاديّ
ّ
والشباب يف الحزب استقبل يف منزله بصنعاء قيادات حوثية منهم القيادي
الحويث محمد البخيتي ،املكلف من املليشيات بإجراء حوار مع حزب اإلصالح .
وأضافت إنّ اللقــاءات التي يجريها فتحي العزب هــي امتدادات للقاءات
سابقة عقدت بني الطرفني.
ومل تستبعد املصادر أن تكون اإلشــارات االيجابية من حزب اإلصالح التي
تحدث عنها القيادي الحويث مهدي املشاط ،رئيس ما يسمى املجلس السيايس
األعىل ،هي من املفاوضات التي يجريها القيادي اإلصالحي فتحي العزب.
الجدير بالذكــر  :إن حزب اإلصالح كان قد اختــار فتحي الحزب ،لخوض
االنتخابات الرئاسية عام 2006م  ،واشتهر بخطاباته الحامسية ضد الرئيس
السابق عيل عبدالله صالح ونظامه.
يذكر  :إن وزير التعليم الفني والتدريب املهني القيادي اإلخواين عبدالرزاق
األشــول ،ظل وزي ًرا يف حكومة الرشعية ،متواجــدًا يف صنعاء منذ انقالب
الحو ّ
يث  ،حتى ظهر فجأة أواخر العام  2018م ؛ يف عدن  ،ور ّوج حينها إعالم
ّ
حزب اإلصالح  :إنه متكن من الفرار .
وكان الفتـ ًـا أنّ الوزير اإلخوا ّ
ين األشول ظ ّل محتفظـ ًـا بالحقيبة الوزارية
منذ حكومة بحــاح يف صنعاء ،ثــ ّم حكومة بحاح الثانيــة بعد االنقالب،
فحكومة بن دغر ،وحال ًيا حكومة معني عبدامللك.

"األمناء" غرفة األخبار:

قال كاتــب ســيايس  :إنّ األنباء
املتواترة القادمة مــن عدن ال ّ
تبش
ً
حقيقة  ،ومن الواضح أنّ هناك
بخري
ّ
تح ّركـ ًـا مضا ّد ملا متخض عن زيارة
رئيس املجلس االنتقا ّ
يل سعادة اللواء
ّ
عيدروس ال ّزبيــديّ لكل من بريطانيا
وروسيا االتحاد ّية.
وأشار الكاتب واملستشار الكويتي
أنور الرشيد إىل أنّ "زيارة الزبيدي بال
شك أثارت حفيظة الرشعية املهرتئة
واملُســيطر عليهــا مــن املؤمترين
واإلصــاح ،لذلــك ســارعوا بدعم
أنصارهــم يف الجنــوب والذين هم
أساس ًا من الشامل استعداد ًا للمرحلة
املقبلة التي استشعروا بها بعودة دولة
الجنوب بدعم دو ّ
يل ومن عضوين من
أه ّم أعضاء مجلس األمن الدويل".
وأضاف "املرحلة املقبلة هي مرحلة
حســم جنويب جنويب و َلم يعد هناك
وقت للمناورة ،لذلك تصدى اإلصالح
واملؤمترون لذلك عرب تزويد أنصارهم

بهويات جنوبية كام ُتشــر األنباء،
وعليه البد من اتخاذ خطوة جنوبية
يتبناهــا املجلــس االنتقــايل عىل
مســتوى كل املحافظــات الجنوبية
من املهــرة لباب املنــدب والبدء فور ًا
بإصدار هويات جنوبية كام سبق أن
طالبت بذلك بعدما تحرر الجنوب من
القوات الشاملية الحوثية واإلصالحية
واملؤمتريــة وتوابعهم من تنظيامت
إرهابية".
وأضــاف" :نصيحتــي للمجلس
االنتقا ّ
يل بــأن اليقف مكتوف األيدي
أمام محاوالت تزوير الهوية الجنوبية
والبد من اتخاذ خطوات مضادة تكون
جاهزة يف حال ما إذا جاءت الفرصة
التاريخية املنتظــرة لإلعالن عن فك
االرتباط وعودة دولــة الجنوب التي
قد تتطلب اســتفتاء أو ما شابه ذلك
يب".
لتبيان حقيقة رأي الشارع الجنو ّ
واســتطرد" :أنا شخصي ًا ُمدرك من
تبعات تلــك الخطوة وخشــية دول
التحالف من أن تكــون هذه الخطوة
هي خطوة أوىل نحــو امتالك القرار

الجنويب عــى األرض ،ولكن ذلك ال
مينع من أن يتبناها املجلس االنتقايل
ل ُيحافظ عىل الرتكيبــة الدميغرافية
الجنوبيــة ليك ال تضيع يف وســط
األكرثية الشــالية بحجة نزوحهم
ملالذ آمن يف الجنوب".
واختتــم الكاتب الســيايس أنور
الرشــيد حديثه " :لقد آن أوان فرض
الحقيقة الجنوبية عىل أرض الجنوب
وسبق وقلت الدول ال ُتدار بالعواطف
وال بحســن النية ،والحقيقة املاثلة
أمامنا اليوم هــي أن هناك محاوالت
لتغيري الرتكيبــة الدميغرافية وإن مل
يتص ّد لها املجلس االنتقايل بحســم
فإنّ مرحلة الحسم النهايئ ستواجه
صعوبــات ال حــدود لها وســ ُتعقد
املوقــف الجنويب أكــر وأكرث مام
ســيزيد معاناة الجنوبيــة أكرث مام
هي عليــه اآلن...فهــل يلتقط ذلك
املجلس االنتقايل ويســعى للسيطرة
عىل املوقف قبل أن تستفحل وتتعقد
األمور؟".

