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األمناء/ صالح لزرق:
أشعلت الرئاسة اليمنية موجة غضب 
بعد صدور قرارات رئاسية أخرية أصدرها 
الرئيس هــادي، بتعيني أحمــد عبيد بن 
وتعيني  الشــورى  ملجلس  رئيســا  دغر 
أحمد املوســاي نائبا عامــا للجمهورية 
رغم وجود اتفاق الريــاض الذي وقعته 

الرشعية مع االنتقايل الجنويب.
وشــكلت القرارات موجة غضب يف 
الشــارع الجنويب، واعتربهــا مراقبون 
يســتهدف  خطرًيا  تجاوًزا  سياســيون 
مسار العملية السياسية وجهود التحالف 

العريب يف إنجاح اتفاق الرياض.
ويرى مراقبون أن إقدام الرئيس هادي 
إصدار قرارات جمهورية يف هذا التوقيت، 
ســتعيد أجواء التوتر العسكري يف أبني 
وشبوة بني الطرفني مجددا، حيث تعترب 
تلك القرارات بحد ذاتها إعالًنا للحرب تجاه 

الجنوب.

األحمر مهندس القرارات األخيرة
أعاد اتفاق الرياض نوعا ما من األمل 
يف أوساط الشارع الجنويب، حيث تنص 
مخرجات االتفاق عىل مناصفة الحكومة 
بني الشــال والجنوب بعدما كان حزب 

اإلصالح اإلخواين مسيطًرا عليها.
وبحســب مراقبــون فــإن الجناح 
املتمثل  الرئاسة،  يف  املتشــدد  اإلخواين 
يف مدير مكتب الرئيــس هادي الدكتور 
عبداللــه العليمي، ونائــب الرئيس عيل 
محســن األحمر، هم مــن يقفان خلف 
تهدف  التي  األخرية  الجمهورية  القرارات 
املناطق  يف  واألمن  االســتقرار  لزعزعة 

الجنوبية املحررة.

وأكد رئيس دائرة الشباب يف القيادة 
املحلية للمجلــس االنتقايل الجنويب يف 
يافع  فضــل  الشــطريي، أن املدعو عيل 
محســن األحمر، هو مهنــدس اإلرهاب 
 اليمنــي، موضًحا أنه املحرك األســايس 
ومصــدر القــرارات األخــرية املخالفة 
للقوانني  الدستورية التي أطلقها الرئيس 
اليمنــي املؤقــت، بهدف نســف اتفاق 

الرياض وتأجيج  الرصاع يف الجنوب. 
وقــال الشــطريي يف تغريدة عىل 
حســابه  تويرت: "قرارات  هــادي أثبتت 
أنه مجرد دمية بيد الجرنال عيل محســن 
األحمر، وأن الثاين من  يرتب  ويرشح كل 
للمناصب  الجنوب  يف  رصاعا  يشكل  من 
املؤثرة إلذكاء الــرصاع ، وجعل  منه حجر 

عرثة يف تنفيذ اتفاق الرياض". 

الرئاسة تعلن احلرب مجدًدا على 
اجلنوب 

ويــرى حزب اإلصــالح اإلخواين أن 
واضح  اســتهداف  هو  الريــاض  اتفاق 
لنفوذه، ونجاحه يشــكل خطًرا حقيقًيا 
الجنوب،  يف  الســيايس  مرشوعه  عىل 
لذلــك يعمل عىل وضع بعــض العراقيل 
إلفشــاله حتى وإن كانت تلــك العراقيل 
تشــري إىل إعادة الحرب مرة أخرى عىل 

الجنوب. 
ومن جانبه وصف الصحفي الجنويب 
خالد ســلان قــرارات الرئيــس هادي 

األخرية بـ"قرارات حرب".
وقال ســلان يف تغريــدة له عىل 
منصة تويــرت: "ال تحاكموا هادي عىل 
قراراته، حاكموا مطبخه الدموي املعادي 
لحكومــة املناصفة، مطبخ يريد أن يصل 
بالتوتر إىل نقطة الــال عودة". مضيفا: 

"إنها ليســت قــرارات اعتباطيــة، إنها 
قرارات حرب".

االنتقالي يهدد باتخاذ إجراءاته يف حال 
عدم معاجلة القرارات األخيرة 

أصــدر املجلس االنتقــايل الجنويب 
الجمهورية  القرارات  بشــأن  هاما  بيانا 
األخرية، التــي أصدرهــا الرئيس هادي 
بتعيني أحمد عبيد بن دغر رئيسا ملجلس 
الشورى وتعيني أحمد املوساي نائبا عاما 

للجمهورية. 
الجنويب  االنتقــايل  املجلس  وأعرب 
عن استنكاره الشديد للمحاوالت املتكررة 
الهادفة إىل تعطيل عملية استكال تنفيذ 
وإفشال  املشــهد  وإرباك  الرياض  اتفاق 
الجنوب  بــني  املناصفة  حكومــة  عمل 
والشــال املنبثقة عن االتفاق، ومن ذلك 
أحادية  اليمنية  الرئاســة  قرارات  حزمة 
الجانــب الصادرة يــوم الجمعة بتاريخ 
15 يناير 2021م، والتي شــكلت خروجًا 
مضامني  عىل  خطــريًا  وانقالبًا  صارخًا 
اتفاق الرياض، وعملية التوافق والرشاكة 
بني طريف االتفاق، مؤكدًا أن تلك القرارات 

ال ميكن التعاطي معها.
وجــدد املجلس االنتقــايل الجنويب 
بنود  كافة  تنفيذ  باســتكال  متســكه 
إىل  االتفاق  رعاة  ويدعو  الرياض،  اتفاق 
أنه  التنفيذ، مشددًا عىل  استكال عملية 
املناسبة  الخطوات  اتخاذ  عىل  ســُيقِدم 
يف حال عدم معالجــة القرارات التي تم 

اتخاذها دون اتفاق مسبق.

محاولة لضرب القوة التي تشكلت ملجابهة 
احلوثي واإلرهاب

التي   - الجمهورية  القرارات  وكشفت 
صدرت مؤخــرا بتعيني رئيســا ملجلس 
الشورى ونائبا عاما للجمهورية اليمنية - 
عن استمرار مؤسسة الرئاسة يف الحرب 
تجاه الجنوب خدمة للحوثيني رغم توقيع 

اتفاق الرياض مع االنتقايل الجنويب.
وقال عضــو هيئة رئاســة املجلس 
االنتقايل الجنويب ســامل ثابت العولقي 
يف منشــور له عىل "الفيسبوك": "كلا 
هناك  الحويث  جاعة  عىل  الخناق  ضاق 

من مينحها التنفس للبقاء".
وأضاف: "كانت الحديدة عىل وشــك 
باتفاق  الحويث  إلنقاذ  فسارعوا  التحرير 

استوكهومل".
الضغط  ظــل  يف  "واليوم  وتابــع: 
املتزايد عىل الحــويث بعد اتفاق الرياض 
وجهود تصنيفه منظمــة إرهابية هناك 
تزرع  قرارات ومارسات  يعمل عىل  من 
بذور الشقاق يف حقل التوافق واملستفيد 

هو الحويث".
ومــن جانبه قــال األســتاذ فضل 
الجعدي، مســاعد األمني العام لالنتقايل 
الجنويب، يف تغريــدة له عىل "تويرت": 
"إن املســتفيد من إرباك الوضع وإشعال 
فتيل األزمــة، التي كانت قد خمدت، ها 
الحويث وجاعات اإلرهاب، ومن أوعزوا 
لفخامته بإصــدار تلك القرارات األحادية 
إمنا يستهدفون رضب القوة التي تشكلت 
ملجابهــة أدوات اإلرهــاب ومليشــيات 

الحويث".
فيا طالب عضو الجمعية العمومية 
يف املجلس االنتقايل الجنويب وضاح بن 
عطية إىل تصحيح مسار الرشعية إلعادة 

االستقرار يف املنطقة. 
إعادة تصحيح  إن  ابن عطيــة  وقال 

مســار الرشعية اليمنية أصبح  رضورة 
إلنقاذ الناس من املوت ومن أجل استقرار 

املنطقة.
ابــن عطية منشــور عىل  وكتــب 
الرئيس  قرارات  عىل  معلقا  "الفيسبوك" 
هادي األخرية قائــال: " االنتقايل ونادي 
القضــاة الجنويب واملقاومــة الجنوبية 
واملؤمتــر وقبائــل مراد واالشــرتايك 
والنارصي واملقاومة الوطنية وكل القوى 
مستاؤون  والشالية  الجنوبية  الوطنية 
من القرارات االنفرادية الفوضوية التي ال 

تخدم إال الحويث وإخوان اليمن".
وأضاف: "تصحيح مســار الرشعية 
أصبح رضورة إلنقــاذ ماليني الناس من 
املوت قتــال وجوعا ومن أجل اســتقرار 

املنطقة".

أحزاب سياسية: قرارات هادي خرق 
فاضح للدستور 

الواسعة  الرفض  لحالة  واســتمرارًا 
لقرارات هادي، أعلن الحزب االشــرتايك 
اليمني، والتنظيم الوحدوي النارصي، يف 
بيان مشرتك أصدراه األحد، عن رفضها 
تعيني نائب عام ورئيس ملجلس الشورى 

الغرفة الثانية للربملان.
وأكد الحزبان أن قرارات هادي “خرق 
فاضح للدســتور وانتهاك سافر لقانون 
مبدأ  عىل  وانقالب  القضائية،  الســلطة 
الوطنية ومرجعيات  التوافق والرشاكــة 

املرحلة االنتقالية”.
وطالــب الحزبــان الرئيــس هادي 
وإنهاء  التعيينات،  هــذه  عن  “بالرتاجع 
حالة التفرد، وااللتزام بالرشاكة والتوافق 
ومبادئ املرجعيات الحاكمة إلدارة املرحلة 

االنتقالية”.

تقرير
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التوافق وال�صراكة

الرئا�سة تعلن احلرب 
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هل أطلق هادي رصاصة الرحمة عىل اتفاق الرياض؟


