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»األمناء« القسم السياسي:

التــي  الضغوطــات  مثلــت 
االنتقــايل  املجلــس  ميارســها 
الجنويب ضد الرئيس اليمني املؤقت 
عىل  ردا  هــادي،  منصور  عبدربه 
قراراته األخرية املشــبوهة ضامنة 
حقيقية لتحصــن اتفاق الرياض 
من عبث الرشعيــة اإلخوانية التي 
ســتحاول جاهــدة هــدم جميع 
االتفاق منذ  التي قطعها  الخطوات 
التوقيــع عليــه يف الخامس من 

نوفمرب/ ترشين الثاين 2019م.
أدوات  امتالكه  االنتقايل  وأثبت 
ضغط عديدة عــىل هادي وأعوانه 
بعد أن لوح بالرد عىل القرارات التي 
الفاســدين  ومكنت  أخريا  صدرت 
وعنــارص تنظيــم اإلخــوان من 
لالتفاق،  باملخالفة  قياديه  مناصب 
انعكاساته  له  ســتكون  أمر  وهو 

السياســية عىل مستويات مختلفة 
خــالل األيام املقبلــة، إذ أن الرئيس 
هــادي قد يجد نفســه مرغام عىل 

تجميد قراراته أو الرتاجع عنها.
ويؤكد سياســيون أنه “إذا استمر 
هــادي يف تعنته فــإن قراراته قد ال 
يكون لهــا أثر عــىل األرض يف ظل 
الرفض الواســع لها، بل إن االنتقايل 
أوراق عديدة للضغط؛  ســيكون لديه 
قد أرص  الرئيس هادي ســيكون  ألن 
عىل تخريب اتفاق الرياض، وسيبقى 
بجميع  التزامه  الجنوب محافظا عىل 
الريــاض من  اتفــاق  ما جــاء يف 

تفاهامت سياسية وعسكرية«.
 تفاصيل تحركات جنوبية رسيعة

وتؤكــد التحــركات الرسيعة من 
االنتقايل  املجلس  رئاســة  هيئة  قبل 
بأي  يقبل  لــن  االنتقايل  أن  الجنويب 
خروقات التفاق الرياض، وســيكون 
رقيبا عىل ما يرتكبــه الرئيس هادي 
والرشعيــة اإلخوانيــة مــن جرائم 
تحديدا  االتفاق،  أوراق  تستهدف خلط 
قوة عســكرية  املجلــس ميتلك  وأن 
مليشيا  عىل  عديدة  انتصارات  حققت 

اإلخوان خالل السنوات األخرية.
االنتقــايل  املجلــس  واســتنكر 
 - األحــد  األول  أمــس  الجنــويب- 
املحاوالت املُتكررة الهادفة إىل تعطيل 
عملية استكامل تنفيذ اتفاق الرياض، 
والتي كان آخرها حزمة القرارات التي 

أصدرها الرئيس اليمني املؤقت.
وشــدد االنتقــايل عــىل أن تلك 
القــرارات تشــكل خروًجــا صارًخا 
وانقالبًا خطــريًا عىل مضامن اتفاق 
التوافق والرشاكة  الرياض، وعمليــة 
بن طــريف االتفاق، مؤكــًدا أن هذه 

القرارات ال ميكن التعاطي معها.
ونوه إىل أن القــرارات تعمل عىل 
إرباك املشــهد، وإفشال عمل حكومة 
املناصفــة بــن الجنوب والشــامل 

املنبثقة عن االتفاق.
وجدد االنتقايل متسكه باستكامل 
تنفيذ كافة بنود اتفاق الرياض، داعًيا 
رعــاة االتفاق إىل اســتكامل عملية 

التنفيذ.
وشدد عىل أنه سُيقدم عىل اتخاذ 
عدم  حــال  يف  املناســبة  الخطوات 
معالجة القرارات التي تم اتخاذها دون 

اتفاق ُمسبق.
لهيئة  الدوري  االجتامع  بحث  كام 
الجنويب،  االنتقايل  املجلس  رئاســة 

برئاسة القائد عيدروس الُزبيدي، ُسبل 
اســتكامل تنفيذ اتفاق الرياض وفًقا 

ملساره الصحيح.
وناقش االجتــامع - الذي حرضه 
رئيس الجمعيــة الوطنية اللواء أحمد 
ســعيد بن بريــك، وأعضــاء الفريق 
التفاويض، وأعضاء الهيئة يف الداخل 
املجلس يف حكومة  والخارج، ووزراء 
املناصفة بن الجنوب والشامل، وعدد 
من القيادات العسكرية واألمنية - سبل 
والهادفة  املُفتعلة  املعوقــات  معالجة 
لعرقلة تنفيذ االتفاق، وإفشال حكومة 
ويف  والشامل،  الجنوب  بن  املناصفة 
مقدمتها القرارات األخرية الصادرة عن 
اليمني عبدربه منصور هادي  الرئيس 

واملُخالفة لالتفاق.
العام  األمن  نائــب  طالب  بدوره 
فضل  الجنويب،  االنتقــايل  للمجلس 
الفاسدين  ومحاكمة  بإقالة  الجعدي، 
الصادرة بحقهم قرارات جمهورية من 
اليمني عبدربه منصور هادي  الرئيس 
بداًل من تعيينهــم يف مناصب قيادية 

يف مخالفة واضحة التفاق الرياض.
وأكــد عــرب )تويــرت( أن »خري 
اليمنيــن يكمــن يف قــرار اإلقالة 
واإلحالة للتحقيق بحق كل من استغل 

سلطته للفساد واإلفساد«.
وشــدد عىل أنه »خري لهؤالء - إن 
كان بهم خري - تربئة ســاحتهم أوال 
أمــام القضاء، بدال مــن اللهاث وراء 
تعيينهم  يف  خري  وال  جديدة،  مناصب 

طاملا االتهام يالحقهم«.

تجاهل التجاوزات القانونية
يف السياق، كشــف الكاتب ماجد 
الداعــري أســباب تجاهــل املجلس 
االنتقــايل للحديــث يف بيانــه عن 
الرئيس  لقرارات  القانونية  التجاوزات 

اليمني.
وقال الداعري: »عــدم تركيز بيان 
املتحدث الرســمي للمجلس االنتقايل 
القانونية  التجــاوزات  عىل  الجنويب 
يف قرارات الرئيس اليمني التي اكتفى 
بوصفها أحادية الجانب ومتخذة دون 
اتفاق مسبق واعتربها )انقالبا خطريا 
اتفاق  ملضامــن  رصيحا  وتجــاوزا 
الرياض وعملية الرشاكة بن طرفيه(، 

يأيت لسببن«.

وأضاف: »الســبب األول هو تأكيد 
عدم اعرتافه بالدستور اليمني وبالتايل 
دســتورية  التزامات  بأي  تقيده  عدم 
تقيد تحركــه الوطنــي والثوري من 
أجل قضيته املحوريــة األهم، املتمثلة 
باســتقالل دولة جنوبية. والســبب 
الرياض  اتفاق  أن  إدراكــه  الثاين هو 
تنفيذه،  ترسيــع  وآلية  وملحقاتــه 
تجــاوزت نصوص الدســتور اليمني 
الكثــري من صالحيات  كثريا، وقيدت 
الرئيس ســواء بفكرة املضمون العام 
لالتفــاق أو ببنود بناء ثقة غري معلنة 
وتفاهامت توافقيــة رعاها التحالف، 
ولذلك جاء هــذا الرفض الرصيح من 

االنتقايل لقرارات الرئيس مؤخرا«.

خدمــة مصالــح قطــر وتركيا 
باليمن

بدورهــم قــال سياســيون عن 
قرارات الرئيس هادي: »سواء كان ذلك 
القرارات  أو دون قصد، تسببت  بقصد 
اليمني  الرئيس  التي اتخذها  املشبوهة 
املؤقــت عبدربه منصــور هادي يف 
خدمــة مصالح قطر وتركيا بشــكل 
الرياض  اتفاق  أوراق  مبارش ببعــرة 
الــذي كان يتلمــس خطواتــه نحو 
التطبيــق عىل أرض الواقــع، بعد أن 
النور  إىل  املناصفــة  خرجت حكومة 

وانخرط الوزراء يف أداء عملهم«.
وأضافوا: »ليست هذه املرة األوىل 
التي يتخذ فيها هادي قرارا يصب يف 
العريب،  للتحالف  معادية  قوى  صالح 
اإلخوان  تنظيم  بتمكن  أن سامحه  إذ 
طيلة  اليمينة  الرشعيــة  مفاصل  يف 
يُعد مبثابة خيانة  املاضية  الســنوات 
مبطنــة للتحالــف الذي ســعى إىل 
مواجهة مليشيا الحويث، إذ أن انخراط 
تنظيم اإلخــوان يف عالقات مبارشة 
مع العنارص املدعومــة من إيران أحد 
أهم األسباب التي دفعت إىل إطالة أمد 
الحرب، إىل جانب أن هادي مل ميارس 
اإلخوان  مليشــيا  عــىل  ضغوط  أي 
أثناء مفاوضــات اتفاق الرياض التي 
استمرت ألكر من عام، بل إن متلصه 
بشــكل غري مبارش من االتفاق طيلة 
األشــهر املاضية، وتعامله بجفاء مع 
مساعدا  عامال  كان  التحالف  خطوات 
يف  للمراوغة  اإلخوانيــة  للعنــارص 

املباحثات«.
املجال  أن »إفســاح هادي  واكدوا 
أمــام الفاســدين ألن يعيثوا باألرض 
إجراما خالل السنوات املاضية وهو ما 
كان له انعكاسات سلبية عىل األوضاع 
محافظات  يف  واالقتصادية  املعيشية 
الجنــوب املحررة، أن صــم آذانه عىل 
التي شنتها الرشعية  الخدمات  حروب 
ما  وهو  الجنوب،  أبناء  عىل  اإلخوانية 
صب يف صالح مليشــيا الحويث التي 

متادت يف جرامئها بحق املدنين«.
األخرية  »قــرارات هادي  وتابعوا: 
تخــدم مبارشة أعــداء التحالف ويف 
مقدمتهــم )قطــر وتركيــا( ألنهام 
دولتان تبحثان عــن أي منفذ لعرقلة 
اتفاق الرياض وحكومة املناصفة بن 
الجنوب والشــامل ووجدا يف قرارات 
هادي حال ســحريا بعــد أن توجهت 
أنظــار الجميــع إىل خطــورة هذه 
القرارات يف الوقــت الذي كان مقررا 
فيــه لحكومة املناصفــة أن متارس 
مهام عملها يف هدوء سيايس يجعلها 
التي  التعامل مع التحديات  قادرة عىل 

تجابهها«.

غضــب ورفض بني األوســاط 
الجنوبية

من جانــب آخر، شــهدت مواقع 
لحالة  تصاعدا  االجتامعــي  التواصل 
األوســاط  مختلف  بــن  الغضــب 
الجنوبيــة واليمنيــة رًدا عىل قرارات 
الرئيــس هادي، وخضوعــه لوصاية 

حزب اإلصالح اإلخواين.
وأكدوا أن قــرارات هادي األحادية 
االنتقايل  املجلس  عىل  الحقد  فضحت 
اإلرضار  عــىل  واإلرصار  الجنــويب، 
الريــاض واالنقــالب عىل  باتفــاق 

مخرجاته.
وأشــاروا إىل أن القرارات تكشف 
للدســتور  مخالفة  مزيفة  قناعــات 

اليمني نفسه.
أنها جاءت بدون توافق  وأوضحوا 
لتعيينها أحد أكرب الفاسدين واملحالن 
مجلس  رئاســة  مقعد  عىل  للتحقيق 
الشورى، وشــخص من خارج السلك 

القضايئ كنائب عام.
ونبهوا إىل أنــه ال ميكن بأي حال 
من األحوال أن يكون السبب باملشكلة 

هو نفسه ســبب يف الحل، يف إشارة 
إىل أن املعضلــة أصبحــت يف هادي 

نفسه، مؤكدين أنه سبب النكبة.

كارثة تعيني بن دغر
الرئيــس هادي قــد فاجأ  وكان 
الجميع بإصــدار قرار يقيض بتعين 
أحمد عبيــد بن دغر رئيًســا ملجلس 
الشورى، وأحمد أحمد صالح املوساي 
نائًبا عاًمــا، خلًفا لعيل األعوش الذي 
عينه ســفريًا بوزارة الخارجية، وكذا 
نائًبا  الغيث  أبو  الله محمد  تعين عبد 
لرئيس مجلس الشــورى، ووحي طه 
عبد اللــه جعفر أمــان نائًبا لرئيس 
لتعين  باإلضافة  الشــورى،  مجلس 
مطيع أحمد قاســم دماج أميًنا عاًما 

ملجلس الوزراء.
أكتوبــر/ ترشين األول   15 ويف 
2018م، أقــال الرئيس هادي بن دغر 
للتحقيق  وأحيل  الحكومة  رئاسة  من 
بعــد اتهامه بارتكاب جرائم فســاد، 
اتخــاذ أي إجراءات  وعدم قدرته يف 
قبل  املواطن،  معانــاة  من  للتخفيف 
أن يعينــه يف 23 أكتوبــر 2019م، 

مستشاًرا رئاسيًّا.
األســود  دغر  بن  تاريخ  وتضمن 
إرهابًــا فظيًعا منذ ســنوات طويلة، 
مبذبحة  شــارك  الســبعينيات  ففي 
مروعــة ضــد علــامء حرضموت، 
تضّمنت اعتداءات بشعة للغاية، بينها 
أعامل سحل لهؤالء العلامء، باإلضافة 
ذبح وسحل علامء  ارتكبه جرائم  إىل 
األدب  ورجــال  وشــيوخه  الجنوب 
توىل  كام  الرأي،  وذوي  والسياســة 
حرضموت  رجال  من  كوكبة  ســحل 
مبدينة شــبام من آل طالب وآل كثري 

واألرشاف العلوين.
كل تلــك املقومات املتوفرة يف بن 
دغر دفعت هادي إىل تعيينه مبنصب 
الشــورى، يف خطوة  رئيس مجلس 

أثارت غضًبا عىل صعيد واسع.
ويرجع الغضــب الذي لحق بقرار 
هادي إىل سببن أولهام متعلق بـ«بن 
دغر« ذاته، صاحب التاريخ األســود 
املمتلــئ بجرائم اإلرهاب والفســاد، 
الخطوة متّثل  بأّن هذه  يرتبط  واآلخر 

رضبة جديدة ملسار اتفاق الرياض.

تقريـــر

هل تخدم قرارات هادي م�صالح قطر وتركيا باليمن؟

بعد التحركات اجلنوبية ال�سريعة لردع ا�ستهدافه..
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