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»األمناء« تقرير/ عبداهلل جاحب:
 خطــوة وقــرار مل يكن يف حســبان 
واملحللني  واملراقبني  املتابعــني  من  الكثري 
السياســيني، وبعيد كل الُبعــد عن أذهان 

الشارع املهري قبل الشارع الجنويب.
إن قرار تغيــري محافظ محافظة املهرة 
راجح باكريــت من قبل الرئيــس اليمني 
)هادي(، بحســب مراقبني، أثار الكثري من 
الشد والجذب والعديد من حاالت املد والجزر 
الســيايس يف أوساط املشــهد والساحة 

السياسية والدبلوماسية.
وأضافــوا لـ«األمناء«: »لقد ُعني الرجل 
)نارص عبدربه(  املدلل  وإســناد من  بدعم 
العريب  التحالف  ومالحظــات  رفض  رغم 
عليه  ووضع  وأبوظبــي  بالرياض  املتمثل 

عالمات استفهام وتعجب كثرية«.
ويســرية  قصرية  فرتة  »ويف  وتابعوا: 
قلب )باكريت( الطاولة عىل فصيل وقطيع 
رقعة  وتوسعت  ومتددت  اليمنية،  الرشعية 
الرجل، وارتبط ارتباطا وثيقا وبشكل كبري 
مع الســعودية، وأصبح رجل الســعودية 
األول يف املهرة، وأضحى )باكريت( محافظ 
املهرة العدو األول لكل معارض للرياض قبل 

السعودية نفسها«.
دولة  باكريت  »أصبــح  واســتطردوا: 
ورشعية منفردة انقلبت عىل رشعية هادي، 
وتجاوز هادي وغرد خــارج رسب قرارات 
الرئيــس هادي يف الفــرتة األخرية.. ويف 
ومســودة  لبنود  الخرق  بني  ترتنح  رضبة 
اتفاق الرياض وبني صفقة سعودية تحفظ 
أمورها  وتهدئة  وتواجدهــا  حضورها  بها 
يف محافظة املهــرة وعالقاتها مع الجارة 
عامن بعد أحداث شــحن، بعد أن اعتربتها 
عامن خطًرا عــىل أمنهــا القومي.. فهل 
كانت إقالة باكريــت خرقا واضحا التفاق 
الرياض ورضب بنوده ومسودة مصفوفته 
عرض الحائط؟ أم كانت صفقة ســعودية 
وتواجدها  حضورها  السعودية  بها  تحفظ 
يف املهــرة واالبتعاد عــن مواجهة جديدة 
مع )عامن( الشقيقة والحضن الدافئ لكل 
بقايا وحطام ومخالفــات املرحلة واألزمة 
الراهنة،  فــكان التغيري اتفاق ســعودي 

عامين وتنفيذ )هادي(؟.

ملاذا أقيل باكريت؟
وكان الرئيــس اليمني عبد ربه منصور 
هادي أقال أمس األول األحد، راجح باكريت، 
محافظ املهــرة الذي يوصــف بأنه مواٍل 
للســعودية، بعد أيام من توتر واشتباكات 

بني قوات سعودية ومواطنني.
وأصدر هادي  القــرار الجمهوري رقم 
)1( لســنة 2020، قضت املادة األوىل منه 
بتعيني محمد عيل يــارس أحمد بن يارس 
خلفًا لراجح سعيد باكريت الذي تم تعيينه 

عضوًا يف مجلس الشورى.
حزب  يف  الجديد قيــادي  واملحافــظ 
املؤمتر الشعبي العام، وسبق أن توىّل إدارة 
املحافظة قبل أن يقيله الرئيس اليمني عام 

.2015
وكانت اتهامات بالفساد املايل واإلداري 
تقرير  بينها  ومن  املقال،  للمحافظ  وجهت 
 ،2019 لعام  األخــري  األمن  مجلس  خرباء 
الذي أشار إىل الفســاد املايل واإلداري يف 

محافظة املهرة يف ظل إدارته.
وخالل تويل باكريــت إلدارة املحافظة 
الحدودية مع ســلطنة عامن والسعودية، 
شــهدت توترًا كبريًا بني القوات السعودية 
وقوات مينية كانت تحــت قيادة املحافظ، 
مع مواطنني طالبوا خالل السنوات األخرية 

بخروج تلك القوات من املحافظة.

18 فربايــر الجــاري، اندلعــت  ويف 
القوات ومواطنني  تلــك  بني  اشــتباكات 
وقبليني يف منفذ شــحن الحــدودي مع 
عامن، قبل أن تســيطر القوات السعودية 

عىل املنفذ، بدعم من املحافظ املقال.
واملهرة هــي املحافظة الثانية من حيث 
املســاحة يف اليمن، ولها أهمية جغرافية 
واقتصادية بالغة، فضاًل عن احتوائها عىل 
أطول رشيط ســاحيل ومنفذين حدوديني 
هام رصفيت وشــحن، وهو مــا جعلها - 
حسب خرباء- هدفًا اسرتاتيجيًا للسعودية.

وأصبح السؤال الذي يراود الجميع بعد 
أقيــل باكريت يف هذا  ملاذا  القرار:  إصدار 
التوقيت بعد أن كان الذراع األمين للسعودية 
وحامي حضورها وتواجدها يف املحافظة؟ 
ومــا الفائدة التي ســيتم جنيها من إقالة 
باكريت بعد أن خــاض معركة داخلية مع 
النســيج االجتامعي والقبــيل يف املهرة؟ 
هل كانت إقالة باكريــت قربانا يقرب إىل 
تفاهامت وصفقات تدار من تحت الطاولة 

ومن خلف الستار؟
وهل ســينهي رحيل باكريت التوترات 

واألزمات والرصاعات داخل املهرة؟
قال:  عبدالله  نبيل  الســيايس  الناشط 
باكريت  املهرة راجح سعيد  »إقالة محافظ 

لن تحقق استقراًرا يف املحافظة«.
وأوضح عبدالله، يف منشــور له عىل 
)الفيس بــوك( أن »إقالته أتت لدفن أحداث 
شحن ولتخفيف الســخط الشعبي األخري 

يف املحافظة«.
وأضاف: »ال أعتقد أن إقالة باكريت، أو 
باألصح التضحية به، ســتحقق االستقرار 
باملحافظــة؛ ألن مطالب لجنة االعتصام ال 

زالت قامئة«.

موقف املجلس االنتقايل الجنويب
وتعددت أشكال وألوان الشجب والرفض 
الذي وصف باالخرتاق والنســف وتشييع 
جنازة اتفاق الرياض، وتجاوز الرشيك يف 
االتفاق وغض الطــرف عنه يف اتخاذ هذا 

القرار.
ورفض املجلس االنتقايل الجنويب إقالة 
محافظ املهرة راجح باكريت، واعتربه خرقا 

املوقع  الرياض  التفاق  الرشعية  جانب  من 
يف نوفمرب/ترشين الثاين املايض.

االنتقايل،  املجلــس  رئيس  نائب  وقال 
هاين بن بريك، عرب حســابه عىل تويرت، 
إن »إقالة محافظ املهرة خرق جديد التفاق 
الســابقة  الخروقات  لكل  يضاف  الرياض 

املعرقلة للميض يف تنفيذ االتفاق«.
يكشــف  جدا  قوي  »دليل  أنها  وأضاف 
املترضر من تحرك التحالف للســيطرة عىل 
املنفذ )منفذ شــحن يف املهرة(، والحدود 

التي يتم من خاللها التهريب«.

القــرار »خطوة غبية  واعترب بن بريك 
اإلخــوان )حزب اإلصالح  يرتكبها  رسيعة 
ثاين أكرب أحزاب اليمن( ستعجل بإذن الله 

بحلحلة األمور«.
رئاسة  اعترب عضو هيئة  السياق،  ويف 
املجلس االنتقــايل الجنويب فضل الجعدي 
تعيــني محافــظ للمهرة »نســف التفاق 

الرياض«
تويرت:  يف  حسابه  عىل  الجعدي،  وقال 
»تعيني محافظ للمهرة الذي صدر هو نسف 

التفاق الرياض وبقرار رئايس«.

وتابع:« الكرة اآلن يف ملعب الشــقيقة 
الكــربى، فخروقــات الرشعيــة لالتفاق 
وصلت إىل حد الذي يستدعي موقف واضح 

ومسؤول«.
وكشف رئيس دائرة العالقات الخارجية 
لالنتقايل الجنــويب يف أوروبا أحمد عمر 
بن فريد، وقال عرب )تويرت(: »هناك ســبب 
واحد دفع هــادي يك يقيل كل املحافظني 
الجنوبيــني: عيدروس الزبيــدي م/عدن، 
نارص الخبجي م/لحــج، أحمد حامد مللس 
م/حرضموت،  بريك  بن  أحمد  م/شــبوة، 
الجعدي م/ راجح باكريت م/املهرة، فضل 

الضالع، هاين بن بريك / منصب وزير«.
وتابع: »السبب تنفيذ رغبة األحمر وهو 
ال يستطيع أن يقيل العرادة وال العكيمي وال 

املقديش ألنهم جزء منه«.
واملجلس  اليمنيــة  الحكومة  وكانــت 
االنتقايل الجنويب، وقعا، برعاية سعودية، 
الثاين/نوفمرب  الخامس من ترشيــن  يف 
املــايض، اتفــاق الرياض إلنهــاء التوتر 

والتصعيد العسكري بينهام.

تحول اتفاق الريــاض من األوىل إىل 
السادسة

وبعد تحــركات ومحــاوالت خروقات 
التفــاق الريــاض مــن العاصمــة عدن 
)األوىل(، وتحديــدا بعد أحــداث العلم يف 
نهاية الشــهر املايض، وفشل دخول قوات 
إخوانيــة إىل العاصمة عدن ومتركزها يف 
مواقع وتطويق العاصمــة عدن من جهة 
محافظة لحــج أرايض الصبيحة.. كل تلك 
املحاوالت باءت بالفشــل واإلخفاق، ولكن 
رسعان ما تحولت بوصلــة وعجلة اتفاق 
الرياض من املحافظــة األوىل عدن صوب 
املحافظة السادسة املهرة يف مؤرش خطري 
ينذر بقروب زوال وتشــيع اتفاق الرياض 

يف مقابر السقوط واالنهيار.
فقد أضحى جليا مدى حدة وقوة تغيري 
خروقات اتفاق الرياض من العاصمة عدن 
إىل محافظة املهــرة، ورسعة عملية النقل 
من حيث الخطوات والتحركات وفتح خرق 

جديد يف املحافظة السادسة املهرة.
إن حادثــة العلــم وتوقيــف الرواتب 

للقوات املســلحة الجنوبيــة ورسعة نقل 
فصــول ومحتوى اللعبــة التفاق الرياض 
من العاصمة عدن إىل املهرة مؤرش خطري 
يعجــل ويفتح خيارات قد ينــدم عليه من 
الرياض  اتفــاق  يلعب ويتالعــب ويجعل 
وأهدافه..  مرشوعه  لتمرير  وسقف  مظلة 
الرياض  التفاق  البوصلة  تغيري  يكون  فهل 
من العاصمة عدن إىل املهرة آخر مســامر 
اتفاق  بنود ومسودة ومصفوفة  نعش  يف 

الرياض؟

ماذا يحمل رد باكريت بعد اإلقالة؟
وتقــدم محافظ املهرة الســابق راجح 
بشكره  اإلقالة،  من  ســاعات  بعد  باكريت 

للتحالف العريب بقيادة السعودية.
ونرش باكريت تغريدة عىل )تويرت( قال 
فيها: » تحية شكر وتقدير وعرفان نوجهها 
لألشــقاء يف التحالف العــريب بقيــادة 
اململكة، ونخــص بالذكر الفريق الركن فهد 
بن تريك قائد القوات املشــرتكة، والسفري 
محمد آل جابر مرشف املرشوع الســعودي 
الســخي  دعمهم  إعامر اليمن عىل  إلعادة 
ملحافظة  املهــرة خالل فــرتة تولينا إدارة 

شؤونها«.
وهنأ باكريت خلفه الجديد محمد يارس 
الذي صــدر قرار بتعيينــه محافظا  عيل 

للمهرة للمرة الثانية يف مسريته العملية.
ذلــك الرد يحمــل الكثــري والعديد من 
ضمنها  مــن  واالحتــامالت  التســاؤالت 
وأهمها، بأن باكريت عىل دراية وتنســيق 
وتوافق عىل قرار اإلقالة، وبأن القرار حمل 
تناغاًم ورضــا منقطع النظــري ومل يكن 

مفاجئا لـ)باكريت(.
حيث أنه يف ظل ما حدث يف املحافظة 
من توتــرات ونــزاع وصــل إىل االقتتال 
السيطرة عىل منفذ شحن لصالح  وإحكام 
قوات وفصيل باكريــت، كان من الطبيعي 
والبديهي أن يتوقع الرجل البقاء واالستمرار 
يف مهــام عمله كمحافــظ وليس اإلقالة 
والســقوط.. فهل كان رد باكريت روتينيا 
وروح املكر الســيايس أم أنه يحمل الكثري 
من التوافق والتناغم بني باكريت والرياض 

ورشعية الرئيس هادي؟

تقرير

 خرق �أم م�سلحة �سعودية؟

ملاذا اأُقيل باكريت؟ وهل اإقالته توحي بتفاهمات تدار من حتت الطاولة؟
ما موقف االنتقالي اجلنوبي من اإلقالة؟

هل يكون تغيير بوصلة اتفاق الرياض من عدن إلى املهرة آخر مسمار يف نعش االتفاق؟

وماذا يحمل رّد باكريت بعد إقالته؟


