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عدنان األعجم

األمناء/ خاص:
أقرت مليشــيا الحــويث –الذراع 
اإليرانيــة يف اليمــن- ما ســمتها 
الوظيفي وأخالقيات  السلوك  "مدونة 
العمل يف وحــدات الخدمة العامة"، 
متهيدًا إلجبــار املوظفني يف مناطق 

سيطرتها عىل التصديق عليها.
وتعد املدونة "دســتورًا مذهبيًا"، 
الحوثية  املليشــيا  خاللها  من  تهدف 
إىل تكريس فكــرة "الوالية" وفرض 
الوصايــة املطلقــة عــىل موظفي 
القطاع الحكومي، مقابل استمرارهم 
أنها  الرغم  عىل  العامة،  الوظيفة  يف 
تستويل عىل املرتبات منذ ما يزيد عن 

7 سنوات.  
أسايس  بشكل  املدونة  وتســتند 
أســمته  ما  إىل  املرجعي  إطارها  يف 
"عهــد اإلمــام عيل ملالك االشــر" 
ومالزم مؤســس املليشــيا الحوثية 
الرصيع حســني الحويث، وخطابات 
عبدامللك  الحايل  زعيمها  ومحارضات 

الحويث.
الحرية  حــق  املدونة  وتصــادر 
إذ  الحكومي،  للموظف  الشــخصية 
تحظــر تواصله مع وســائل اإلعالم 
ونرش البيانــات واملواد عىل منصات 

التواصل االجتامعي. 
املوظفني  الحوثية  الوثيقة  وتلزم 

لوسـائل  "اإلدالء  بعـدم  الحكوميني 
اإلعــالم أو النشـــر يف وســـائل 
بـــأي  االجتامعــي،  التواصـــل 
معلومـــات أو تقـديم أي وثائـق، أو 
مسـتندات، أو التعليـق، أو الترصيـح، 
أو املداخلة يف أي مواضيع خاصة ذات 

عالقـة بوحـدات الخدمة العامـة".
وتنــص املدونة أيضــا عىل عدم 
إصدار املوظفــني الحكوميني بيانات 
الحويث  أو معلومات تناهض مليشيا 
والسياســة العامــة للســلطة التي 

تحظر  كــام  تديرها، 
نــرش أي إشــكاليات 
أو  وعمليــة  إداريــة 
معها  التعاطي  حتــى 
التواصل  وســائل  يف 

االجتامعي. 
الحوثيون،  ويجرب 
املدونة،  هــذه  عــرب 
العام  القطاع  موظفي 
سيطرتهم  مناطق  يف 
وسائل  مقاطعة  عىل 
تدور  ال  التــي  اإلعالم 
ومن  الجامعة  فلك  يف 

خلفها إيران. 
ديباجة  وحســب 
املدونــة، فإن عىل كل 
عليها  التوقيع  موظف 
وااللتزام بها، وتقع عىل 
عاتق املسؤولني اإلداريني وضعها يف 
حول  تقارير  وتقديــم  املوظف  ملف 
وربطها  املوظفني  هؤالء  تنفيذ  مدى 

بالرواتب واملكافآت والرقية.
موظفي  مرتبات  تجاهلت  وفيام 
الدولــة وحقوقهــم يف الرقيــات 
والتدريب  واإلجــازات  والعــالوات 
املليشــيا  هددت  الصحية،  والرعاية 
بإيقاع "الجزاءات التأديبية" تجاه من 

يخالف العمل باملدونة املزعومة.

األمناء/ خاص:
انعقاد  وخالل  املايض  األسبوع  يف 
اللقاء التشاوري للصحفيني واإلعالميني 
من محافظة أبني، والذي نظمه املجلس 
االنتقــايل الجنويب، وقف أحد الحضور 
ــر أبناء املحافظــة وأبناء الجنوب  ليذكِّ
بالجزء املفقود من خارطتها املحرر من 

قبضة ذراع إيران.
كان الشــاب يتحدث عــن مديريته 
"مكــراس" التابعــة تاريخيــًا ألبني 
ملحافظة  تتبــع  وحاليــًا  وللجنــوب 
البيضاء إداريــًا، ليطالب اإلعالميني يف 
نحو  خطابهم  بتوجيــه  والجنوب  أبني 
تحريرها مــن جامعة الحويث وعودتها 
إىل حضن الجنوب وأبنائها املرشدين من 

منازلهم.
عقــب هــذه املطالبة بثالثــة أيام 
وصباح األحد املايض عرث مواطنون عىل 
صاروخ كاتيوشــا يف منطقة الشعيبة 
الواقعــة رشق مديرية لــودر، أطلقته 
مليشــيات الحويث من أحد معسكراتها 
زراعية  أرض  ليسقط يف  يف مكراس، 

ألحد املواطنني دون أن ينفجر.
وبالتزامن مــع ذلك، أفاد أحد القادة 
امليدانيــني يف جبهة ثــرة الواقعة بني 
مديريتــي لــودر ومكراس، بفشــل 
إطالق صاروخ  الحويث يف  مليشــيات 
انفجــر داخل أحد  أن  نحو أبني، بعــد 
مكراس،  مديريــة  يف  معســكراتها 
املديرية  هــذه  بقاء  خطورة  يعكس  ما 
املليشــيات، نظــرًا ملوقعها  يف قبضة 

الجغرايف الهام.

مســاحاتها  توازي  التي  فاملديرية 
1100 كم  العاصمة عدن )نحو  مساحة 
مربع( وبارتفاع يفوق الـ2000م، يجعل 
منها منصــة تهديد دامئة ملحافظة أبني 
وللجنوب بشكل عام من قبل مليشيات 
الحــويث، ما يفــرض أهميــة معركة 
ويســاعد  الجنوب،  لتأمني  تحريرهــا 
يف ذلك عــدم وجود حاضنة شــعبية 

للمليشيات فيها.
ويظل أقرب تفســر لبقاء مكراس 
يف قبضــة ذراع إيران متعلًقا بالطبيعة 
الجغرافية الوعرة متمثلة بسلسلة جبال 
شاهقة تفصل بينها وبني مديريات أبني 
لها  الوصول  املحررة، ما يحرص طــرق 
بطريق رئيــي واحد معبد وهو طريق 
عقبــة ثرة، وآخر فرعــي بطريق عقبة 

الحلحل.

"عقبة"  مصطلــح  وجود  ويكفي 
بني  ضيق  لطريق  معربة  صورة  ليجسد 
وأعىل  أسفل  بني  أو  مرتفعات شاهقة، 
جبل شــاهق كام هو الحال يف طريق 
عقبة ثرة، الحــد الفاصل بني املقاومة 
الجنوبيــة املتمركــزة أســفل الطريق 
ومليشيات الحويث املتمركزة يف األعىل، 

ما يعطيها ميزة دفاعية قوية.
وتجســد ذلك يف املحاولة الوحيدة 
التي خاضتهــا املقاومة الجنوبية عقب 
نجاحها يف تحريــر محافظة أبني من 
مليشــيات الحويث أواخر 2015م، التي 
املجاورة  البيضاء  نحو محافظــة  فرت 
ومتركزت يف أعىل قمــة ثرة، ومتكنت 
بســهولة من صد كل محاوالت التقدم 

للمقاومة الجنوبية نحو مكراس.

األمناء / خاص :
د املجلس االنتقايل الجنويب مؤخرًا من تحركاته وترصيحاته الرافضة  صعَّ
الستمرار عرقلة نقل مؤسسات الدولة من قبضة مليشيات الحويث يف صنعاء 

إىل عدن منذ قرار الرشعية باتخاذها عاصمة قبل أكرث من 7 سنوات.
حيث أكدت هيئة رئاســة املجلس االنتقايل الجنويب يف اجتامعها الدوري 
الثالثاء، عىل دعمها الكامل للجهود املبذولة من قبل وزير الشؤون االجتامعية 
والعمل محمد سعيد الزعوري بشأن تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئايس، والذي 
قىض بنقل مقر الصندوق االجتامعي للتنميــة إىل العاصمة عدن، اعتبارا من 

تاريخ 21 يوليو 2022م.
وشددت هيئة رئاسة املجلس االنتقايل عىل رضورة اتخاذ اإلجراءات الالزمة 
لتنفيذه، ومخاطبة املانحني الدوليني لتوريد املســاعدات واملنح املالية الخاصة 

بالصندوق إىل البنك املركزي عدن.
كام أكدت الهيئة عىل رضورة إرساع رئيــس الحكومة بتنفيذ قرار مجلس 
القيادة الرئايس والبدء بعملية نقل مقر الصندوق ومرشوع األشغال العامة إىل 

العاصمة عدن واملُلزم تنفيذه فور صدوره.
ويأيت هــذا املوقف يف ظل املعركة التي يخوضها الوزير، املحســوب عىل 
االنتقايل، منذ نحو عام، ضد القرار الذي اتخذه البنك الدويل ومنظمة اليونسيف 
التابعة لألمم املتحدة بتحويل واحد من أكرب مشاريع املساعدات الدولية لليمنيني 

إىل الصندوق االجتامعي للتنمية الخاضع لسيطرة الحوثيني يف صنعاء.
حيث أقر البنك واملنظمة أواخر العام املايض نقل مرشوع "الحواالت النقدية 
الطارئــة" بقيمة تصــل إىل 100 مليون دوالر أمرييك من صنــدوق الرعاية 
االجتامعية التابع للحكومة يف عدن إىل الصندوق االجتامعي للتنمية الخاضع 
لســيطرة جامعة الحويث اإلرهابية يف صنعاء، وهــو ما أثار اعراض ورفض 
وزير الشؤون االجتامعية والعمل، الذي طالب رئيس الحكومة برسعة نقل إدارة 

الصندوق االجتامعي للتنمية إىل عدن.
وتتهم قيادة املجلس االنتقايل الجنويب قوى داخل الرشعية بوضع عراقيل 
أمام كل املحاوالت والجهود الســاعية منذ أكرث من ســبع سنوات إىل تحويل 
عدن كعاصمة حقيقة بديلة عن صنعاء الخاضعة لســيطرة مليشيات الحويث 

اإلرهابية، عرب نقل كافة مؤسسات الدولة إليها.
هذه االتهامات كررها، يوم االثنني، عضو هيئة رئاســة املجلس االنتقايل 
نــارص الخبجي يف حوار له مع قناة "عدن املســتقلة" التابعة للمجلس، حول 
مرور 3 أعوام من توقيع اتفاق الرياض، حيث اتهم منظومة الرئاسة السابقة - 
ممثلة بهادي ونائبه عيل محسن باإلضافة إىل اإلخوان - بعرقلة تنفيذ االتفاق 
وعرقلة جهود نقل مؤسســات الدولة من صنعاء إىل عدن وتفعيلها بشــكل 

حقيقي.
وأشــار الخبجي إىل بقاء رشكات االتصاالت والبنــوك التجارية ومقرات 
املنظامت الدولية يف صنعاء، محماًل رئيس الوزراء املســئولية بدرجة أساسية 
لكونها مهمتــه، الفتًا إىل رفضه حتى اليوم بإعادة تشــكيل األجهزة الرقابية 

للدولة كالجهاز املركزي للرقابة واملحاسبة والهيئة العليا ملكافحة الفساد.
وحول تفسره لذلك، قال الخبجي: "إن هذه العراقيل ضد تفعيل مؤسسات 
الدولة ونقلها إىل عدن يعود إىل اعتقاد القوى املعرقلة بأن حدوث ذلك يســهل 
)انفصال( الجنوب واســتعادة الجنوبيني لدولتهم، مؤكدًا أن بعض هذه القوى 
املعرقلة واملنضوية يف إطار املجلس الرئايس لديها عالقات ومصالح مع جامعة 

الحويث".

األمناء / خاص :
أشــاد مدير عام التوجيه املعنــوي والعالقــات يف وزارة الداخلية العميد 
عبدالقوي باعش، بالجهود املضنية التي تبذلها رشطة العاصمة عدن وأجهزتها 
األمنيــة بقيادة اللــواء الركن مطهر عيل ناجي الشــعيبي الســتتباب األمن 
واالســتقرار ومحاربة العنارص اإلجرامية واإلرهابيــة والخارجة عن النظام 

والقانون، مؤكدا وقوفه املطلق إىل جانبها إلرساء دعائم األمن واالستقرار.
وحيا العميد باعش النجاحات املتواصلة التي تحققها الرُشَط يف املحافظات 
املحررة وأجهزتها األمنية ويف مقدمتها رشطة محافظة تعز يف ضبط مرتكبي 
الجرائم بكل أشكالها ومحاربة قوى اإلرهاب والتطرف وإفشال كل مخططاتهم 
الهادفة لزعزعة األمن واالستقرار وإقالق الســكينة العامة للمواطنني خدمًة 
ملرشوع مليشــيا الحويث ومن يقف خلفها ويدعمهــا وميولها إلثارة الفوىض 

والخراب.
وشــدد عىل رضورة قيام األجهزة األمنية يف مــأرب مبهامها يف ضبط 
مرتكبي جرمية اغتيال مستشار وزير الدفاع العميد الركن محمد الجرادي الذي 
اغتيل يف عملية غــادرة وجبانة وإحالتهم للجهــات املختصة لينالوا جزاءهم 

الرادع جراء ما اقرفته أيديهم من عمل مشني.

احلوثي يقر وثيقة طائفية جترب املوظفني احلكوميني على الت�سليم بـ)الوالية(

مكريا�س.. القطعة االأخرية يف خارطة اجلنوب املحرر من ذراع اإيران

العا�سمة عدن.. معركة اجلنوب واالنتقايل 
�سد عراقيل حلفاء �سنعاء

مدير عام التوجيه املعنوي والعالقات ي�سيد 
بجهود وجناحات �سرطة عدن واأجهزتها االأمنية
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