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تقرير

األمناء/ خاص:

فيــا متــي قدًمــا العملية 
اشتملت  التي  الجديدة،  السياســية 
عىل تشــكيل مجلس قيادة رئايس 
يف أعقاب مشاورات الرياض، وسط 
أجواء إيجابية وتحديات عديدة، فإّن 
الشق العسكري التفاق الرياض يظل 
ضبط  إطار  يف  الرئيس  العنرص  هو 

هذا املسار.
اتفاق الرياض، الذي تم التوصل 
إليــه يف أعقاب عدوان أغســطس 
2019 عىل الجنوب وتم التوقيع عليه 
يف نوفمرب من العام نفسه، نّص يف 
شّقه العسكري عىل سحب العنارص 
اإلخوانيــة اإلرهابية مــن الجنوب، 
وتوجيهها إىل جبهــات القتال ضد 

املليشيات الحوثية اإلرهابية.
رضورة  يحمل  الراهــن  الوضع 
ملحــة لتنفيذ الشــق العســكري 
الكبري من  لالتفــاق، فمع الحجــم 
أعقبت تشــكيل مجلس  التي  اآلمال 
القيــادة وتأثريات ذلــك عىل ضبط 
بوصلة الحرب عىل املليشيات الحوثية 
املدعومة من إيران، إال أّن هذه اآلمال 

تتبّخر مع إرصار املليشيات اإلخوانية 
عىل إبقاء قواتها يف الجنوب.

الرسطان األخطــر عىل الجنوب 
يف الوقت الحايل هو وجود املليشيات 
اإلخوانية يف وادي حرضموت ممثلة 

وهي  األوىل،  العسكرية  املنطقة  يف 
العنارص  من  الكثــري  تؤوي  منطقة 
اإلرهابية، ومنها تتحرك تلك العنارص 
للتوغل يف أعــاق الجنوب ورضب 
أمنه واستهداف اســتقراره، مبا يف 

ذلك العاصمة عدن.
اإلرهابية  العمليــات  وجــاءت 
أيام  عدة  منــذ  الجنوب  التي ترضب 
فيا  الخطورة  شديد  ناقوس  مبثابة 
يخص الوضع األمنــي يف الجنوب، 

عرب تفاقم العمليــات اإلرهابية التي 
وأبني  الضالع  مثــل  مناطق  رضبت 
وشبوة وكذا استهداف العاصمة عدن 
عرب تحريك خاليا التجسس واإلرهاب 

عىل األرض.
مخاطــر الوضــع األمنــي يف 
الجنوب تتطلب اتخاذ إجراءات رادعة 
لتعزيز األمن واالستقرار عىل األرض، 
الجنوبية  القيــادة  وهو ما تلتزم به 
املتمثلــة يف املجلس االنتقايل، إال أّن 
نجاح هذه املواجهــة يظل مرشوًطا 
بتفكيك الوجود اإلخواين يف الجنوب 
والدفع نحو إخراج هذه املليشيات من 

كل أرجاء الجنوب.
إىل  تعود  الخطــوة  هذه  أهمية 
تنظيم  مســاعي  أمام  البــاب  غلق 
الذي سعى لفرتات  اإلخوان اإلرهايب 
طويلة للعمل عىل الــزج بأكرب عدد 
ممكن من اإلرهابيني صوب الجنوب، 
ضمــن مؤامرة تســتهدف تقويض 
أمن الجنــوب وكذا تســعى لعرقلة 
أن ينخرط فيها  أي تحركات ميكــن 
املجلــس الرئايس نحو ضبط بوصلة 
الحــرب عــىل املليشــيات الحوثية 

اإلرهابية.

عدن/ األمناء/ خاص:

وجهت عائلــة/ قائد القعطبــي، عنهم ابنتهم 
الســكرترية   - القعطبي  قائد  منــى  اإلعالمية/ 

للمجلس  الوطنية  الجمعيــة  لرئيس  اإلعالمية 
االنتقايل الجنويب - رســالة شــكوى معززة 
بالوثائق إىل األســتاذ أحمد حامد مللس - وزير 
الدولــة، محافظ العاصمة عــدن - إلنصافها 

ورفع الرضر الذي لحق باألرسة.
وقالت أرسة القعطبي يف رسالتها:

“نوجه رســالتنا هذه إليكم بعد أن عجزنا 
يف مديريــة املنصــورة عن إيقــاف املخالفة 
وإنهاء الرضر، حيث أُغلقت أبواب املسئولني يف 
املديرية يف وجوهنا.. حاولنا مرارًا وتكرارًا حل 
النزاع، إال أنه ال يوجد من يســتجيب لشكوانا - 
التي قدمناهــا يف يوم الثالثاء 22/ مارس من 

العام الجاري - إىل مديــر عام مديرية املنصورة األخ 
عيل الداؤودي، الذي بــدوره يف البداية وجه مكتب 
األشغال العامة يف املديرية باالطالع واتخاذ اإلجراءات 
القانونية رسيعًا، حيث عمل مدير األشــغال العامة 
يف املنصورة رأفت كوكنــي بتوجيه املهندس عصام 
يف مكتب األشــغال، بالنزول ورفــع إفادة وتوقيف 
أي أعــال مخالفــة، وعىل ضوء ذلــك ويف تاريخ 
24/ مارس، تم رفع اإلفــادة بأنه تم رصف ترخيص 
بنــاء )هدم وإعادة بناء( والعمل يف إطار املســاحة 
املحجــوزة، وعليه يتم إحالة املوضــوع إىل العوائق 
إليقاف املخالف أواًل وإشعاره برضورة الحضور حتى 

نتمكن من حل الخالف. 
يف يوم اإلثنــني املوافق 28/ مــارس، تم رفع 
توجيــه من قبل مديــر مكتب األشــغال العامة إىل 
قائد رشطة املنصورة حســني، بإلزام املخالف بالبناء 
وفقًا للرتاخيص واملساحة السابقة وعدم االستحواذ 

أو اســتحداث أي يشء خارج نطــاق ذلك، ما مل يتم 
توقيف أي أعال بناء.. ويف اليوم الثاين املوافق 29/ 
مارس جاء رد قائد رشطــة املنصورة عىل توجيهات 

مدير األشغال بأنه تم توقيف صاحب العمل والتزموا 
بعدم البناء إال مبوافقتكم، وعليه نرجو نزولكم معنا 
لتحديد املخالفة كونه هذا عملكم وليس عملنا.. ومن 
ثم وجه الكوكنــي األخوة زاكر وعيل للتنفيذ )وحتى 

اللحظة مل يتم التنفيذ(. 
- ســيادة الوزير محافظ العاصمــة عدن، إىل 
هنا تبدو األمور طبيعية واإلجراءات تســري بشكلها 
القانوين السليم، فبعد كل تلك اإلجراءات والتوجيهات 
التي صــدرت، بــرزت النفــوس األّمارة بالســوء 
غرّيت  أخرى  أمــوٌر  باملوضوع  وتدخلت  )الضعيفة( 
مجرى اإلشكالية وحرف مسارها. ونتيجة لذلك، فإن 
املخالف اســتمر وال زال مســتمرًا يف البناء دون أي 
رادع، ضاربًا بــكل التوجيهات التي صدرت ضده من 
األشــغال باملخالفة وتوقيف العمل، وكذا التعليات 
التي صدرت من قبل مدير أمن العاصمة عدن شفويًا 
ونائبه كتابيًا، عرض الحائــط، وإىل هذه اللحظة ال 

يوجد من يســتجيب لنا ولنداءاتنــا ال قيادة رشطة 
املنصورة وال قيادة املنطقة الخامسة وال حتى مأمور 

املديرية، وكأن األمر ال يعنيهم! 

- سيادة املحافظ، لنا قرابة الشهرين ونحن نلف 
يف أروقــة الرشطة ومكتب األشــغال واملأمور لردع 
املخالف وحل اإلشــكالية، وطوال هذه الفرتة قرعنا 
األبواب وتواصلنا مع الكثري مــن الجهات املختصة، 
منها اللجان املجتمعية يف املديرية واملنطقة الخامسة 
وكذا كال الحاملــي، ووضاح الحريبــي لحل النزاع 
وتوقيف املخالف عند حده واتخاذ اإلجراءات القانونية 
يف حقه )كمخالف(، إال أن االستجابة مل تكن بالشكل 
الذي يرتقي ويبرش بعودة مؤسسات الدولة، حيث إن 
كل التوجيهات التي صدرت بالتنفيذ لألسف ال تتخطى 
حدود املكاتب التي صدرت عنهــا.. وهذا إن دل عىل 
يشء فإمنا يدل عىل مؤرش خطري بوجود تواطؤ غري 

مسبوق من كل تلك الجهات.
- رغم كل تلك التحديات مل نفقد األمل، بل عاودنا 
الفضيل،  املحاوالت مرات عدة طوال شــهر رمضان 
حيث تواصلنا مع كل الجهات التي تم ذكرها سابقًا، 

إال أنــه دون جــدوى.. الرشطة ال تســتجيب وتريد 
توجيهات جديدة من األشغال، واألخرية ترفض عمل 
توجيهات جديدة، علًا أن التوجيهات السابقة مل تلَغ. 
ويف خضم هذا التالعــب لجأنا مرة أخرى 
إىل مأمور املديريــة للفصل يف املوضوع، إال 
أنه لألسف أعادنا مرة أخرى إىل نقطة الصفر، 
والرشطة  األشغال  إىل  توجيهات  أصدر  حيث 
بحل اإلشكالية )نوع من إخالء املسؤولية ليس 

أكرث( متغاضني بذلك مسألة املخالفة. 
بعدها عدنا مجددًا إىل مكتب األشــغال 
يف املديريــة، وبعد جهد جهيــد ومع أواخر 
شهر رمضان املبارك خرجنا بتوجيه من مدير 
بتوقيف  الخامسة،  املنطقة  قائد  إىل  األشغال 
باملوضوع بعد  البــت  بنــاء لحني  أي أعال 
املبارك.. )إخالء مسؤولية(،  الفطر  عطلة عيد 
ولألســف قائد املنطقة الخامســة مل يفدنا 
بــيء غري الكالم املعســول الذي ال يحــل قضية.. 
واملخالف مســتمر يف عمله دون أي رادع وسط تحٍد 

صارخ لكل التوجيهات مستغاًل بذلك الشهر الفضيل.
- ســيادة وزير الدولة محافــظ العاصمة عدن، 
هناك تالعب كبري وتقاعس أكرب من قبل كل الجهات 
القامئة عىل املديرية، لذا إذا كنا نبحث عن اســتعادة 
مؤسســات الدولة، ففي ظل هذه القيادات املحسوبة 
يف الدولة فإننا لن ننال شــيئًا، بل سيســهمون يف 
إفشــال كل جهودكم الرامية إىل إعادة رشيان الحياة 
لتلك املؤسســات مــن خالل البنــاء واإلصالح ألجل 
النهوض واالرتقاء بشئون املحافظة عمومًا واملديرية 

بشكل خاص.
- ويف مناشــديت هذه أضع أمامكم واحدة من 
التالعب بها، وِقس  التي يتم  القضايا واإلشــكاليات 
عليها بقية اإلشــكاليات التــي يعانيها املواطن يف 

املديرية”.  

عرقلة اتفاق الريا�س.. ال�سوكة الدائمة لإغراق اجلنوب بالإرهاب واإف�سال املجل�س الرئا�سي

ن�سع اأمامكم واحدة من الق�سايا والإ�سكاليات التي يتم التالعب بها مبديرية املن�سورة
عائلة القعطبي توجه رسالة مهمة إلى وزير الدولة محافظ العاصمة عدن:


