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ســيف  عبدالســتار  األمنــاء/ 
الشميري:

طار حميد األحمر إىل لبنان كغراب يطارد 
جيف الحويث عرب بوابة حزب الله وبتنســيق 
من إســامعيل هنية، رئيــس حركة حامس، 
والتقى قيادات الحزب وقيادات حوثية، هذا ما 
املقرب من حسن  أكده اإلعالمي سامي كليب، 
نــر الله والقريب من حميــد األحمر، حيث 
زاره يف صنعاء أيام نفــوذ حميد وآل األحمر 
وجربوتهم منذ أكرث من خمســة عرش عامًا، 
وتوالت بعد ذلك مقابالت ســامي املتلفزة مع 
حميد لقناة الجزيرة أثناء عمله بها ثم لربامج 
يف قناة امليادين بعد انتقال سامي كليب إليها.

حميد املتحول
مؤخــرًا يف حلقــة لقنــاة امليادين قال 
سامي كليب ما نصه: “كان حميد األحمر هنا 
يف لبنان منذ أيام والتقــى قيادات من حزب 
الله وقيــادات من الحوثيــن«. وهو ما أكده 
فؤاد  املعارض  الشــيعي  السعودي  السيايس 
إبراهيم املقرب من الحزب ونر الله يف نفس 

الحلقة.
نرشت الخرب منــذ فرت عىل صفحتي يف 
الفيسبوك فتســابق ذباب اإلصالح عىل نفي 
الخــرب والتأكيد أن ذلك مل يرد يف قناة امليادين 

مطلقًا.
 كام أن صديقًا برملانيًا أخربين أن أحدهم 
سأل حميد األحمر عن حقيقة اللقاء، وكان رده 
أن قناة امليادين مل تنرش ذلك عرب أحد إعالمييها 
إطالقًا، وأنني شــخصيًا »مفرٍت عليه«. فسأله 
ثانية: لكن هل اللقاء تم يف بريوت؟ لكن حميد 
تنصل من الرد مؤكدًا أن امليادين مل تتحدث بذلك 
من قريب أو بعيد، لكنــه مل ينِف اللقاء. وكان 
رد حميد عىل الســائل: لو كان صحيًحا ملاذا مل 

ينرش الفيديو مع الخرب؟
يف الحقيقة ســؤال حميد وجيه، وردي، 
لت تأخــري الفيديو إىل  باختصار، أننــي فضَّ
حن كتابة هذا املقال ومحاولة كشــف بعض 
ما ترسب عن اللقــاء وغريه من اللقاءات التي 
تتابعت يف تركيا، وســوف أنرش الفيديو يف 
صفحتــي تزامنًا مع نــرش املوقع للمقال يك 

تتضح الصورة.

فيَم ينسقون؟
مجاالت التنسيق الحويث اإلخواين كثرية، 
لكن إيفاد حميد يك يكون ممثاًل لهذا التنسيق 
دليل بأن التكامل يجري عىل أعىل املســتويات 
ســابقًا  قطرية  برعاية  القضايــا  وملعظــم 
وبتنســيق حايل من إسامعيل هنية، فهو من 
هندس اللقــاء بن حميد وقيــادات الحويث 

وحزب الله.

ملاذا حميد بالذات؟
قبــل الخوض يف بعض مــا ترسب عن 
اللقاء وتفاصيل الصفقــة أو الكارثة، يحرض 
اليدومي وجامعة اإلخوان  السؤال: ملاذا اختار 
حميد األحمر للقيــام بهذه املهمة دون غريه؟ 

وميكن إيجاز ذلك يف خمسة أسباب رئيسية:

▪ السبب األول:
 طبيعة ســيكولوجية حميد الذي تدفعه 
تحقيق  ســبيل  يف  مغامرة  طموحاتــه ألي 
طموحاته السياسية الكبرية يف ظل إمكانيات 

قيادية ومعرفية هزيلة.
يبحث حميد عن موقعــه يف كل املواقع 
الحزبية والسياســية والتجاريــة والعالقات 
الشــهري  امللياردير اإلخواين  الدولية ويحايك 
يوســف ندى الــذي لعــب أدورًا يف املواقف 
العالقات  صعيــد  يف  امللتبســة  اإلخوانيــة 
الخارجية، وال ننىس أن يوســف ندى هو من 
كشــف عن طموح اإلخوان القديم لسيطرتهم 
عىل نفط شــبوة، يف مقابلة لقناة الجزيرة، 
وحميــد مهووس بشــخصية يوســف ندى 

ويعتربه مثله األعىل.

▪ السبب الثاين:
 تشــتت الجســد التنظيمي لإلخوان يف 
اليمن وقيادتهم يف أكرث من دولة أتاح الفرصة 

تقبض  أصبحت  تجارية  شــخصيات  لصعود 
عىل مســار الحزب ويشء من قرار الجامعة 
خارجيًا وداخليــًا، وكان حميد والعييس أبرز 

هؤالء. 

▪ السبب الثالث:
عىل  الشــيخ  فحميد  الحربايئ،  التنوع   
اعتبار املرجعية املعلنة، اإلخواين عىل ســبيل 
الفهلوة،  بتكتيك  املزود  األيديولوجي،  االنتامء 
البارع والشاطر يف الفساد عرب خلطة التجارة 
والسياسة والقبيلة والدين، القادر عىل التكيف 
الرسيع مع متغريات الحــال واألحوال، املاهر 
حربائيًا يف السياســة، املتربجز عىل مستوى 
الســلوك، والذي لديه ســابق عهد يف ركوب 
املوجات والسطو عىل الثورات واللعب عىل كل 
الحبال؛ ال شــك أنه بكل تلك الصفات يستطيع 
أن يقوم بهــذه املهمة أو »هو لهــا« بتعبري 

اإلخوان.

▪ السبب الرابع: 
قدرة حميــد عىل الدفاع عن نفســه إذا 
انكشف أمر التنسيق اإلخواين وقدرة اإلخوان 
عىل التنصل دون عقاب من التحالف بحجة أنه 
ترف شخيص ال ميثل الحزب، كام يتنصلون 
من توكل كرمان وغريها تحت اســم املنفلتن 

يف الحزب. 
تلك أربعة أســباب لفهم اختيار اإلخوان 
لحميد للحــوار الخارجي مع حزب الله وإيران 

والحويث بعد ذلك. 

ماذا بقي من حميد األحمر األمس لحميد 
األخرض اليوم؟

يف األمس القريــب يتذكر الجميع لقاءه 
الشــهري يف قناة الجزيرة مع أحمد منصور، 
كان حميــد يرعــد ويزبد ويتحــدى موهاًم 
الجميع أن حركــة فرباير 2011 يف اليمن من 
صنيعته، كان صوته مرتفعــًا وحادًا، حينها 
استغرب املحاور قدرة حميد العودة إىل صنعاء 

ساملًا بعد كل تلك الفجاجة.
يومها اســتحرض حميد موروث القبيلة 
واستعرض بقوتها ورد قائاًل: “إن من كان أبوه 
عبدالله األحمر وشيخه صادق وقبيلته حاشد 
يستطيع أن يتحدث مبا يشاء ويعود إىل اليمن، 
حيث ســيكون يف استقبايل خمسة أو أربعة 

آالف مقاتل من حاشد يف مطار صنعاء”.
لكــن تلــك املجاميع التي تحــدث عنها 

حميد وذلك الشيخ صادق وتلك القبيلة تبخرت 
وإخوانه  حميد  وظهــر  الحويث  االنقالب  مع 
كخراتيت سياســة تبخــروا جميعا وأصبحت 
حاشــد قبيلة ملح ذاب، وتهــاوى الجربوت 
وأغلق  أدراجها  أحالم حميــد  املزعوم وذهبت 
تاريخه وتاريخ والده وظهر عاريا منكشــفا 
أخوه  واحتمى  ومائعا ورجراجا ومقرفا  رخوا 
الشــيخ الكبري ببعض نسوة من القواعد عىل 
رأسهن كانت رشــيدة القييل ذهنب للتضامن 
مع الشــيخ ورضبن حوله طوقا يف إشــارة 
األمان. والصورة منشورة  ملنحه ســياجا من 
وشهرية يف استدعاء مهن ملوروث قبيل وهو 

العيب األسود يف االعتداء عىل النساء.  

الحديث عن حميد ذو شجون 
مخزون الذاكــرة عن حميد والحديث عنه 
ذو شــجون، فلــه يف كل واٍد فضيحــة، وله 
لكل فضيحة تربير أفضــح منها، وما حديث 

الصندقة ببعيد.
ففي لقاء تلفزيوين ســأله املذيع من أين 
لك هذا الرثاء؟ قال حميد إنه كان له صندقة يف 
الحلوى وهي مصدر  بها  يبتاع  حوش منزلهم 
ثروتــه التي تنامت بفضل دعــوات الوالدين. 
وتلك مســألة أخرى لكنها مثال بسيط للبالهة 
واالستخفاف بعقول الشعب الذي يعرف فساد 
حميد وأرسته كابرًا عن كابر.. لكن لندع حميد 

األمس ماذا عن املتحول اليوم.

ماذا عن حميد اليوم؟
اليوم  األخرض  سابقًا  األحمر  حميد  ظل 
واخوتــه يناورون من موقعــن مختلفن: 
الرشعية واالنقــالب، وأخذ كل منهم دورًا ثم 
قدروا بعد طــول انتظار توثيق الصلة بإيران 
عرب اســتجداء إســامعيل هنيــة أن يكون 
وسيطا ودعام، والرجل مقرب من إيران وأحد 
أدواتهــا، وبينه وبن الســيد اليدومي رفقة 
وبيعة »وبيع« وتنظيــم دويل جامع، وبينه 
وبن حميد يشء من ذلــك أو أقل قلياًل.. لذا 
قام إســامعيل باملهمة وكان ما كان، تقول 
املصادر إن لقــاء حميد يف لبنــان مل يكن 
األول أو األخري، فقــد لحقته لقاءات مامثلة 
الله وإخوان  يف اسطنبول بن قيادات حزب 
اليمن.. باختصار، فإن آل األحمر أصبحوا من 

آل األخرض، أو هم بن لونن وقاب قوسن.

ماذا عن تفاصيل الصفقة؟
االتفاق بن  تم  املصادر،  بحســب بعض 
طريف اللقاء عىل ترسيم وتطبيع األوضاع يف 
ثالث محافظات، هي: مــأرب والجوف وتعز، 

عىل النحو اآليت:

الجوف  اإلخوان عن محافظة  تنازل  أواًل: 
التي متلك أكرب رشيط حدودي مع الســعودية 
باملوارد  الغنية تحت صحرائهــا  واملحافظــة 
النفطية والتي عليها عن إيران ورمبا مبساعدة 
صينية الحقًا يتم االســتخراج والتنقيب لتلك 
الرثوات إذا استتب األمر فيها للحوثين متامًا، 
إبقاء  باملقابل  اللحظــة  وهو ما يالحظ حتى 
مناطق نفط مارب لإلخوان واستقرار الجبهات 

عىل وضع محدود من املناورات.
ثانيًا: إبقاء وضــع تعز عىل ما هو عليه 

مطرباًل وتناصف جغرافيتها بن الجامعتن. 
ثالثًا:يلتزم اإلخوان عدم مواجهة أي تحرك 
إىل  لوجستية  حويث جنوبًا وتقديم تسهيالت 
الحويث يف استعادة محافظة شبوة، وتسهيل 
مهمة الحويث للتواجــد يف بعض محافظات 
الجنوب عىل قاعــدة أو ذريعة حامية الوحدة 

بحسب االتفاق.
تلك النقاط الثالث هي أبرز نقاط االتفاق، 
وهي تفرس كيف ظلت شــبوة يف يد الحويث 
فرتة سيطرة حزب اإلصالح عليها ثم تحريرها 
رسيعًا يف أسبوع عىل يد العاملقة عندما أزيح 

محافظهم بن عديو وأزيحت قواتهم عنها.
وإذا ما أضفنا أن انســحاب اإلصالح من 
محافظة الجــوف لصالــح الحوثين تتضح 
الصورة متامًا، فهل مــن ملعقول أن محافظة 
بحجم الجوف تقارب مســاحتها أربعن ألف 
كيلومرت وهي أكرب محافظة شــامال يأخذها 
الحويث يف ثالث عرشة ســاعة أفال يثري ذلك 
الدهشــة والعجب ويؤكد عملية االنســحاب 
والتسليم واالستالم الرسيعة، رمبا عىل القارئ 
أو املتابع العودة إىل يوم تتبع أخبار ســقوط 

الجوف املفاجئ والرسيع ليعيد فهم املشهد. 
واألعجب  األرسع  الجوف  ســقوط  كان 
وأحيط برسية، وما كدنــا نعرف تفاصيله إال 
من بعض من كانوا هناك من الشباب، ولو تم 
مواجهة قوات الحويث بالحجارة لكانت كافية 
يف تأخري قوات الحويث شهرين إىل شهر عىل 
أقل تقدير يف ظل تلك املساحة الجغرافية التي 
توازي مساحة خمس دول عربية هي الكويت 

ولبنان وجزر القمر والبحرين وقطر مجتمعة. 

أسئلة مرشوعة
والنفعية  اإلخوانية  الرباغامتية  ليســت 
سلوكًا مستغربًا عنهم، لكن ما يثري االستغراب 
ويبعث عىل التساؤل هو قدرتهم عىل عقد كل 
هذه الصفقات يف ذات الوقت الذي ميارسون 
»حلــب« التحالــف العــريب ماال وســالحا 
والســيطرة عــىل دواليب الرشعيــة وتصدر 

مؤسسات الدولة.
ما هو الثمــن الذي يقدمه اإلخوان لحزب 
اللــه ومن خلفــه إيران من خــالل فضاءات 
يقبضون عىل  الذي  تحديدًا  والجيش  الرشعية 
العسكري  التنسيق  معظم وحداته؟ وما حجم 

واالستخبارايت يف بعض الجبهات؟
تلك أســئلة مرشوعة تستدعي الشك يف 
كل قيادات اإلخوان السياسية منها والعسكرية 
الحزام  التي تــرضب الرشعية تحت  واإلدارية 

وتقيض عليها من الداخل.

ختامًا
اإلخواين  الحــويث  والتنســيق  التخادم 
برعاية حامس وحزب الله ودعم إيراين قطري 
كرث الحديث عنه وكان موضع إنكار من حزب 
الدليل  اإلصالح، لكن لقاء حميد األحمر أصبح 
الزيارة  أو ســيد األدلة، لذلك أحيطــت  األهم 
بالرسية التي نجحت لبعض الوقت ثم تكشف 
للرباجامتية  رشود  مثال  والزيارة  عنها،  يشء 
اإلخوانية املعتادة، ومبعنى أدق االنتهازية يف 

تجلياتها العليا.
لكن مــا يهمنا ليس زيارة حميد إمنا فهم 
التي  الزيارة  االسرتاتيجية اإلخوانية من خالل 
هي مبثابة رأس جبل الجليد الظاهر وما خفي 
وطمر أعظم، ولذلك فإن تتبع مسارات دهاليز 
اإلخوان والتفاصيل الصغــرية وتجميعها هو 
الســبيل الوحيد لفهم الصــورة الكاملة لفهم 
االســرتاتيجية اإلخوانية عــىل وجه العموم، 
وهي مهمة شــاقة تحتــاج إىل جمع بعض 
اإلعالم  مســارات  وتتبــع  متناثــرة  خيوط 
املؤكدة  املعلومات  بعض  واستقصاء  اإلخواين 
الوقائع عىل  الترسيبات ودراسة  وتتبع بعض 
األرض وغري ذلك الكثــري حتى تتكون مالمح 
االســرتاتيجية اإلخوانية يف كل مرحلة ويف 
كل قضيــة، وهو ما نحاول جاهدين يف فهمه 
أو فك طالسمه وشفراته وأحاجيه ثم الكتابة 
عنه وكشفه من خالل مقاربة مسنودة باألدلة.
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مراد محمد سعيد
قسم التقارير

عالء عادل حنش
رئيس التحرير

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


