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»األمناء« تقرير / صالح لزرق:
 

أصدر الرئيــس اليمني عبدربه منصور 
هادي قــراًرا جمهورًيا، أمس األول األحد، 
بتعيني محمد عيل يارس محافظا ملحافظة 
املهــرة الجنوبيــة خلفا للشــيخ راجح 

باكريت.
أثار سخطا وغضبا واسعا عىل  القرار 
الشــارع  االجتامعي يف  التواصل  مواقع 
الجنويب الذي يراه قرارا إخوانيا خصوصًا 
إخوانية  إعالميــة  بعــد حملة  وأنه جاء 
منظمة قادهــا مستشــار وزارة اإلعالم 
مختار الرحبي قبــل أيام أثناء وجوده يف 
بالشيخ  التقى من خاللها  املهرة  محافظة 
الحريزي، الشيخ املوايل لجامعة الحوثيني 

املدعومة من إيران.
محللون وسياسيون جنوبيون قالوا إن 
إقالة الشيخ باكريت يف هذا التوقيت يعد 
استفزازا واضحا من قبل الرشعية للشعب 
الجنــويب واملجلس االنتقــايل الجنويب 
الذي  الريــاض  اتفاق  لنســف  ومحاولة 
تنــص بنوده عىل أن اختيــار املحافظني 
مع  بالتشاور  يأيت  الجنوبية  للمحافظات 
املجلس االنتقــايل الجنويب قبل صدوره، 
ولكن الرشعية انقلبت عىل البند وأصدرت 
قراًرا دون التشــاور مــع االنتقايل وهو 
تجاوز خطري وقد يشهد تصعيدا عسكريا 

بني الطرفني.

أسباب إقالة باكريت
وبحسب مصادر رفيعة كشفت أسباب 
تغيري الشيخ باكريت الذي يعترب أحد رجال 
والشخصية  الجنوب  اليمنية يف  الرشعية 

املقربة من اململكة العربية السعودية.
وقالت املصادر أن »باكريت كان يتمتع 
منصور  عبدربه  الرئيس  مع  طيبة  بعالقة 
هادي وتبناه نارص - نجل الرئيس هادي - 

قبل تعيينه محافظا للمهرة«.
وأضافــت املصادر لـ«األمنــاء« بأنه 
»كانت توجد مالحظــات من قبل اململكة 
الشيخ  عىل  واإلمارات  السعودية  العربية 
باكريت قبل تعيينه إال أن هادي نجح يف 
إقناع الســعودية به وأصدر قراًرا بتعيينه 
محافًظا للمحافظة قبل أكرث من عامني«.

وتابعت: »الشــيخ باكريت بعد تعيينه 
محافظا للمهرة تقرب بشــكل كبري من 
اململكة العربية السعودية حتى أصبحت 
العالقة قويــة متكن من خاللها تجاوز 
الرئيس هــادي يف أمــور كثرية فيام 
الذي  األمر  املهــرة،  يخص محافظــة 
أزعج هادي ونائبه وحاول هادي مرارا 
وتكرارا تغيريه لكن الســعودية رفضت 

كل املحاوالت«.
واســتطردت: »اســتغلت الرشعية 
الحراك الشــعبي يف املهرة املدعوم من 
املحافظ  عــىل  وحرضت  وقطر  عامن 
إعالميًا عرب شــخصيات إخوانية تعمل 
لصالحهــا ونرشت ملفات فســاد ضد 
الشيخ باكريت والهدف من ذلك تأجيج 

الوضع يف املحافظة لتمرير أهدافها«.
املهــرة  أحــداث  »كل  وأكملــت: 
مصطنعــة مولتها قطــر وعامن عرب 
الرشعية  الحكومة  داخل  شــخصيات 
تعمل بشــكل واضح خدمة للمرشوع 
هذه  املحافظة،  يف  واإليراين  اإلخواين 

األحداث أثرت بشــكل كبري عىل العالقات 
عامن  واعتربتها  الســعودية  العامنيــة 
خطرا عىل أمنها القومي. وبعد ســيطرة 
العربية  اململكة  اتفقت  املنفذ  اململكة عىل 
الســعودية مع عامن عىل تغيري املحافظ 
وسحب الشخصيات املحسوبة عىل عامن 
التي تتحرك بدعم عامين غري معلن حفاظا 

وأمثرت  العامنية،  السعودية  العالقة  عىل 
االجتامعات بني اململكة العربية السعودية 
وعامن عىل تغيري الشــيخ راجح باكريت 
محافظ املحافظة وتعيني شخصية أخرى 

تختارها اململكة«.
واختتمــت املصادر حديثهــا بالقول: 
»قامت الســعودية باختيــار محمد عيل 
يارس محافظا للمحافظة وهو شــخصية 
تحظى باحرتام الجميع يف املهرة وعالقة 

ممتازة مع العامنيني«.

إقالة باكريت.. استفزاز لالنتقايل
عبدالسالم  الجنويب  السيايس  ووصف 
عاطف جابــر  قرار تعيني محافظ للمهرة 
دون التشــاور بالقــرار مــع االنتقايل 

استفزاز للمجلس االنتقايل .

وأوضح جابر عرب )تويرت(: »بأن  تعيني 
للمهرة دون تشــاور اســتفزاز  محافظ 

لالنتقايل وتصعيد للتوتر«.
املجلس  قيــادة  إن عىل  وقال جابــر 
االنتقــايل الجنويب االتصــال بالقيادات 
»مقاومة وجيــش« الذين مل يضمهم إىل 
الوضع حتى  تشــكيالته وإطالعهم عىل 

يساندونه وال يكونوا خارج املشهد«.
وعلق  أحمد عمر بــن فريد عىل قرار 
هادي حيث قــال: »الرئيس هادي يربهن 

 كل يوم بأنه مرتهــن باملطلق لنائبه عيل 
محســن األحمر، مؤكدا أنــه ينظر بأقل 

درجة احرتام للجنوب وشعبه وقضيته«.
وأضاف بــن فريد: »مثل هــذا القرار 
األهوج يتأكد كل ذلــك، ومبثل هذا القرار 
األرعــن نتأكد بأن هادي ليــس إال خاتم 

مثني بيد نائبه وأنه رجل ُجبل عىل الحقد 
والكراهية والخنوع وأنه غري مؤهل أصال«.

ماذا تعني إقالة باكريت لالنتقايل؟
ويعترب موقف الشــيخ راجح باكريت 
من القضيــة الجنوبية واملجلس االنتقايل 
واضًحــا، وقد أعلن أكرث مــن مرة أنه مع 
اإلصالح  وحزب  هــادي  الرئيس  مرشوع 

املتمثل باألقاليم الستة »اليمن االتحادي«.
االنتقايل،  املجلس  نائب رئيــس  وبنّي 
هــاين بن بريك، موقــف االنتقايل من 
باكريت  إقالة  قــرار  »إن  قائال:  القرار 
اتفاق  يعنينا منها هــو مخالفة  الذي 
الرياض ال غري، أما سعادة األخ باكريت 
مل يكن يوما مع الجنوب وال مع شعبه 
إال من جهة مخالفة  فال يعنينا تغيريه 

اتفاق الرياض«.
وأضاف بن بريك: »فال تذهبوا بعيًدا 
فكل من خذل قضية الجنوب وشــعب 
مختتام  بطــال«.  يكون  لــن  الجنوب 
بالقــول: » الرشعيــة تخالــف اتفاق 

الرياض«.
اإلعالم  دائــرة  نائب  قــال  بدوره، 
الجنويب منصور  االنتقــايل  للمجلس 
صالــح: »شــخص املحافــظ الجديد 
ملحافظــة املهرة األســتاذ محمد عيل 
يارس ال خالف عليها، ورمبا كان الرجل 
مبا يتميز به حسن سرية خيارًا مرغوبًا 
ألهلنــا يف محافظة املهــرة، أكرث من 

سابقه«.
وأكــد صالــح أن: »املحافظ يارس 
ينتمي ألرسة أصيلة لهــا ثقلها وتأثريها 
ومواقفها الوطنية، نأمل أن تكون مواقفه 
ووطنه  محافظته  مصلحــة  يف  القادمة 

الجنوب، وهو ما نراهن عليه«.
وأضاف صالح أن »الخالف واالعرتاض 
يف هــذا األمر حول اســتمرار تجاوز ما 

الرياض  اتفاق  ملضمون  بالرشعية  تسمى 
وحرصها عىل إفشــاله ليقينها أن تنفيذه 

يعني نهايتها املحتومة«.

إىل أين مييض اتفاق الرياض؟
األمل  بوادر  إنهاء  القرار  هذا  وشــكل 
لتنفيــذ اتفــاق الرياض بــني الرشعية 
واالنتقايل والــذي يعاين هذا االتفاق منذ 
إعالنه من خروقات متواصلة من قبل حزب 
اإلصالح املهيمن عىل القرار العسكري يف 

منظومة الرشعية.
مراقبون قالــوا إن الواقع عىل األرض 
يؤكد عجز  اململكة حتــى اآلن عن القيام 
لالتفاق خصوصًا  بدورها كراعي وضامن 
املعرقــل مل يتوقف عن خرق  الطرف  وأن 
الذي ميارســها بشكل  االتفاق  ونســف 

يومي.
وأعــرب املراقبون عن قلقهــم إزاء ما 
تقوم به اللجان الســعودية املرشفة عىل 
تنفيــذ اتفاق الرياض التــي مل تحقق أي 
ميارســون  يزالون  وال  االتفاق  يف  تقدم 
دأبوا عىل مامرستها مام  سياسة سابقة 

يهدد االتفاق بالفشل.
الرشعية  اســتفزازات  وبعد  االنتقايل 
املتواصلــة ورفضها تنفيــذ بنود االتفاق 
التي عليها، قــام رئيس املجلس االنتقايل 
رئيس  باستدعاء  الزبيدي  عيدروس  اللواء 
الوفد املفاوض يف الرياض الدكتور نارص 
الخبجي للتشــاور فيام أنجز وما ســيتم 

مناقشته مستقباًل.
وتشــري مصادر إىل أن االســتفزازات 
التي تقوم بها ما تســمى بالرشعية ضد 
الجنوبيني يف شــبوة وأجزاء من أبني قد 
تجــرب املجلس عىل إعالن فشــل االتفاق 
بشكل نهايئ يف لحظة إذا استمر األشقاء 
يف اململكة يف صمتهم تجاه عبث اإلخوان.

تقرير

ماذا تعني إقالة باكريت لالنتقالي؟

تقرير لـ«األمناء« يكشف دور هادي واألحمر يف إقالة محافظ املهرة

م�سادر خا�سة لـ«�لأمناء« تك�سف �أ�سباب تغيري »باكريت«

ما سبب استدعاء الرئيس الزبيدي للخبجي؟

إلى أين ميضي اتفاق الرياض؟


