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نا�شط ّ
جنوبي  :ما يحدث يف عدن هو نتاج
طبيعي ومتوقع ملخرجات ما بعد احلرب

األمناء  /خاص :

قال الناشــط الجنويب صادق املرشــدي " :إنّ ما يحدث يف عدن هو نتاج
طبيعي ومتوقع ملخرجات مابعد الحرب وغياب الدولة ومؤسساتها لعقدين
من الزمن وهــو مفتعل وممول من جهات محليه واخــرى دولية ،وكل تلك
املساعي املقيتة لن تشكل ما قيمته صفر يف طريق إعاقة ما نسعى إليه .
وأضاف املرشدي يف منشور له عىل صفحته مبنصة التواصل االجتامعي
فيســبوك " ثقوا بالله ثم باالنتقايل وبتضحيات أبنائكم يف الثغور والوديان
والســهول والبحار  ،وال ترتكوا مثقال ذرة من اليأس تتســلل إىل نفوسكم ؛
فاألرض أرضنا ونحن أســياد ًا عليها ومن يقول غري ذلك فهو جاحد  ،وإن كل
ما تشاهدونه من إرباكات وإرهاصات هنا أو هناك هي يف حكم املتوقع وهي
مفتعلة لهز ثقتنا بأنفســنا وبقياداتنا ؛ حتى يتسنى لهم مترير مشاريعهم
املقيتة واملنتقصة إلرادتنا وتضحياتنا ".

كيف ا�شرتى احلوثيون (ال�صيادي)
ب�سيارة وباعوه بفيديو؟

إب "األمناء" خاص:

صورت املليشــيات
صفقــة خيانة بني طرفني (رخيص ودينء) ،حيث َّ
الحوثية واقعة تســليم عبد الواحد الصيادي ،ســيارة مرســلة من زعيم
عممت
ثم َّ
املتمردين للرجل مقابــل خيانة وبيع جهات وجبهــات ،ومن َّ
الفيديو عىل الشبكات زيادة يف اإلهانة وإمعان ًا يف اإلذالل.
أمىس الصيــادي الخائن ُمهان ًا مفضوح ًا ،باعه من فوره من اشــراه،
وع ّمــم بالفيديو أنَّ مثنه ســيارة لفضحه!! فيتســاوى الطرفان ،دناءة
ووضاعة.
متــداول َ
بكرثة يف مواقع التواصــل االجتامعي بواقعة
مقطع فيديو
َ
خيانــة علنية ورشاء ذمة بثمن بخس من ِقبل مليشــيات الحويث ،بطلها
وجاهة محلية وعسكري سابق هو شــيخ آل صياد عبدالواحد يف العود
محافظة إب.
عبد الواحد الصيادي ،الذي باع واشرتى يف أهايل وقبائل ومناطق العود
للمليشــيات ،شــيخ آل صياد ،هو وابنه أكرم وولد ابنته أحمد عبد السالم
الصيادي ،من أوصلوا الحويث إىل ناصة عرب نقيل حدة.
ويف الفيديو األخري يظهر الصيادي ويتحدث مع الحوثيني أنهم متفقون
مع أصحابهم يف حمك واللواء  30مدرع إذا هرب العميد العولقي ســيأخذ
أصحابه مقر املعسكر.
والعميد العولقي هو بديل العميد املقال عبد الكريم الصيادي ،الذي ُيتهم
بأنه من سلّم بيت الشويك وحدة للحويث بالتعاون مع الشيخ سيئ الذكر
عبدالواحد.
ُسلم مفتاح الســيارة للصياديّ مقابل بيعه لرأس العود من اتجاه دمت
والنادرة وإدخال الحويث إىل بيت الشويك ونقيل حدة.
وكان الحوثيون منحوا ابن الصيادي أكرم مركز مدير عام مديرية السدة
مثن ًا َ
أول لخيانة مقدمة قبل ناصة ونقيل حدة.
ويف الفيديو ،الذي اطلعت "األمناء" عليه  ،يظهر أكرم يف املقدمة البساً
بدلة سوداء وهو من بدأ بالرصاخ.

�سيا�س ّي جنوب ّي  :هزمية الإخوان يف ليبيا
�ستنعك�س �إيجاب ـًا على اليمن واجلنوب

األمناء/خاص:

تجددت خالل األيام القليلة املاضية املعارك املســلحة يف العاصمة الليبية
طرابلس بني قوات من الجيش ،وقوات تابعة للقائد العســكري حفرت.وعلق
املحلل الســيايس الجنويب د .حســن لقور ،عىل التطورات الليبية األخرية،
ً
قائــا“ :،إنّ هزمية جامعة اإلخوان املســلمني يف ليبيا ســتكون نتائجها
إيجابيــة عىل األزمة اليمنية والقضية الجنوبية” .وأضاف لقور ،يف ترصيح
ــ نرشه عرب صفحتــه بتويرت – رصده محرر (األمناء) :إن “هزمية اإلخوان
طي صفحة تاريخية سياسية يف الوطن العريب وبداية
املســلمني يف ليبيا ّ
إلعادة ترتيب وضع األمة العربية بعد أن تم خلخلة اســتقرارها يف العرشين
سنة األخرية” .واختتم“ :،حتام ستكون هزمية اإلخوان يف ليبيا القضاء عىل
بؤرة رئيســة لإلرهاب يف املغرب العريب سينعكس إيجابا عىل أزمة اليمن و
الجنوب”.
وتشــهد العاصمة الليبية طرابلس ،معارك عنيفــة منذ أيام بني قوات من
الجيش ،وأخرى تابعة للقائد العسكري خليفة حفرت.
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�س��خر م��ن �ش��جاعة وزي��ر جنوب��ي قاطع��ة خ�لال �أول جل�س��ة للحكومة يف ع��دن!..
�أعاد �إىل الأذهان مقولة (الوحدة �أو املوت)!

ً
مهددا بالقول  :القتال من �أجل
الوحدة �شرف وواجب مقد�س!

هاجم االنتقايل وحر�ض ال�شماليني على قتال اجلنوبيني!

بن دغر يبعث من حتت الركام !!

العلوي :
األمناء  /غازي
ّ

مل يكف رئيــس الوزراء املقال الدكتور
أحمد عبيد بن دغر ــــ حتى بعد إقالته
من منصبــه وإحالته إىل التحقيق عىل
خلفية قضايا فســاد ــ عــن مهاجمة
الجنوبيــن والتحريض ضدهم والتغني
بالوحدة اليمنية املنتهية والتي باتت لدى
غالبية الجنوبيني بحكم "امليت" .
بن دغر ظهر يــوم أمس األول مبقال
ركيــك وهزيل نرشه عــى صفحته يف
موقــع التواصــل االجتامعــي "فيس
هجومــا الذعً ا عىل
بوك" شــنّ فيــه
ً
الجنوبيــن ومن وصفهــم بأصحاب
الدّعــوات "املناطقية" يف إشــارة إىل
املجلس االنتقايل الجنويب متحدّث ًـا عن
ذلك بالقول " :كانــت والزالت همومنا
وتطلعاتنا مشرتكة ،وما مناطقية بعضنا
اليوم ،إال من مناطقية بعضنا باألمس،
وألنــه مل يكــن هناك أفــق للمرشوع

املناطقي يف الجنوب قبل االســتقالل،
فلن يكون للمشــاريع املشــابهة أفق
اليوم .ومن املؤكد أننا لن ننترص بخطاب
مناطقي يرفع أعالم وأناشــيد والفتات
مناطقية  ،ولن نحمي اليمن مبشــاريع
انهزامية فالهويــات الوطنية ال تصنع
والميكن الحصول عليها معلبة ".
ونوه بن دغر أن الدفــاع عن الضالع
وعــدن وكل املناطق املحررة يبدأ بتحرير
صنعاء وهزميــة الحوثيني حتى مران،
مؤكــدًا بــأن مطالــب الجنوبيني التي
وصفها بـ"املعــارك واملطالب الثانوية"
التي قال إنّ البعض يثريونها يف ســياق
املعركة الســتعادة الدولة ليست سوى
تنكر ًا لقيم ســبتمرب وأكتوبــر ومايو
العظيم ،وخدمة مجانية للعد ّو .
وأضاف " :أذكــر حينها قال أحدهم :
اليمن هذا الــذي تتحدثون عنه ليس لنا
وهم مبغادرة أول اجتامع ملجلس
به دخل
َّ
الوزراء ينعقد يف عدن ".

ودعا بن دغر القوى السياســية إىل
إعادة الوحــدة يف املحافظات الجنوبية
والرشقية قدســيتها التي كانت عليها،
يف البيت واملدرســة واملصنع واملزرعة
ويف الشــارع ،وعىل وســائل التواصل
االجتامعي مضيفـ ًـا بالقول  ":الوحدة
فوق  ...إنها قضيتنا املصريية فهي تخلق
التــوازن يف حياتنا املاديــة والروحية،
وهــي أداتنا للعبــور نحو املســتقبل
وحصننا إذا داهمتنا النوائب ،وهي املنقذ
من كل الكوارث ،مــن العصبية املذهبية
واملناطقية والكراهية التي زرعها البعض
يف نفوس بعضنا " .
وأكد بن دغر بأنّ الوحدة طوق النجاة،
وهي زاد املقاتلــن املعنوي وقوة الدفع
املجتمعي نحــو مخرج مرشف للجميع،
وأن القتال من أجلها يف الساحل الغريب
أو يف إب والضالــع ويف كل الجبهــات
رشف مقدس وواجب وطني ال يضاهيه
رشف ".

ّ
تقرير لال�ستخبارات الأمريكية� :إيران �أر�سلت قوات ع�سكرية �إىل اليمن

األمناء  /خاص :

نقلــت صحيفة "واشــنطن بيكون"
عن تقارير اســتخباراتية أمريكية رسية
ومسؤولني أمريكيني مطلعني ،أن إيران
أرســلت قوات شبه عســكرية إضافية
إىل اليمــن ملســاعدة املتمردين املؤيدين
لطهران.
وقال مسؤولون أمريكيون يف ترصيح
نقلتــه الصحيفــة " إن تدفــق القوات
اإليرانية تم تحديده يف العديد من تقارير
االســتخبارات الرسية التــي تم نرشها
داخل الحكومة.
وتقــول التقارير  :إن إيران أرســلت
قواتٍ مــن الحرس الثوري وفيلق القدس
ومليشــيات عراقية وعنارص من املدّعي
حزب الله إىل اليمن.
وقال مســؤول بوزارة الخارجية  :إن
العرب السنة يف الدول املجاورة يعارضون
الحوثيني ويســعون إىل منع إيران من
إنشاء موطئ قدم يف شبه الجزيرة.
ً
ووفقا لعدد من املسؤولني ،فإن الهدف
النهايئ لإليرانيني يف اليمن هو السيطرة
عىل باب املندب يف البحر األحمر.
وقــال أحــد املســؤولني للصحيفة
األمريكية "الهدف النهايئ لإليرانيني هو
مضيق (باب املندب) .
ويعــد بــاب املنــدب نقطــة مرور
اســراتيجية ميكن أن تستخدمها إيران
ملنع شــحنات النفط وحركات الســفن
الحربيــة األمريكية مــن البحر األبيض
املتوســطإىل املحيط الهنــدي والخليج
الفاريس .وميكــن إليــران بالفعل أن
تهدد املضايق االســراتيجية األخرى يف
املنطقة ،وهــي مضيق هرمز يف الخليج

الفاريس
كام أن الســيطرة عىل بــاب املندب
ســتمنح طهران سلطة إقليمية إضافية،
للســيطرة عىل النفط وغريه من املمرات
من وإىل املنطقة.
ورفض متحدث باسم وكالة املخابرات
املركزية األمريكيــة التعليق عىل القوات
اإليرانية يف اليمن .ومل يرد املتحدثون بـ
اســم وزارة الخارجية عىل رسائل الربيد
اإللكرتوين.
ومع ذلك ،قال املتخصصون يف الرشق
األوســط  :إن تدفق املقاتلني اإليرانيني
وحزب اللــه هو مؤرش مقلق عىل وجود
تهديد إيراين متزايد للمنطقة.
ويقــول خرباء للصحيفــة  :إن إيران
تتبع االس رتاتيجية الســوفيتية املتمثلة
يف اســتخدام الــوكالء لتعزيز املصالح

اإلقليمية .ومبجرد أن يســتويل الوكيل
اإليراين عىل األرض ،ستستخدم طهران
كامل قوتها للتأكد من احتفاظها بها.
وبحســب الصحيفة ،ســيضع قوة
القدس عىل الحدود الســعودية ويحتمل
أن مينح إيــران وجود ًا بحريــ ًا وجوي ًا
بالقرب من باب املنــدب ،ونقاط العبور
من البحــر األحمر إىل املحيــط الهندي
ً
طريقــا تجار ًيا رئيــس للبرتول وكل
التجارة ،باإلضافة إىل التحركات البحرية
األمريكية عرب قناة السويس.
وتقول التقارير  :إن قوة القدس ترشف
عىل السياسة اإليرانية تجاه اليمن .كام
أن الخطط العسكرية الحوثية وعملياتها
"تخضع بالكامل إلرشاف وسيطرة قوة
فيلق القدس ،الذي يقوده اللواء قاســم
سليامين.

