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تقرير

األمناء /غازي العلــــــــــوي :

يــر الرئيــس اليمنــي عبدربه 

منصــور هادي عىل املــي قدما 

يف تنفيــذ قــرارات التعيــن التي 

املاضيــة،  الجمعــة  أصدرهــا 

والتي أثــارت موجة غضــب عارمة 

وجدال واســعا لدى كافة األوساط 

السياســية واالجتامعية والقضائية 

وأحــزاب سياســية مينيــة وأخرى 

التعيينات،  جنوبية، رافضة هــذه 

وعىل رأســهم املجلــس االنتقايل 

الجنويب الطرف األسايس يف اتفاق 

الرياض الــذي انبثقت عنــه - بعد 

مخاض عســر - حكومــة مناصفة 

جديدة وإجراءات عســكرية وأمنية 

واقتصاديــة وسياســية بهدف رأب 

املناهضة  جبهــة  وتوحيد  الصدع 

لالنقالب الحويث يف اليمن. 

الشــعبي  والغليان  الغضب  حالة  وأمام 
السياسية  القوى  جميع  أبدته  الذي  والرفض 
فاجأت الرئاسة اليمنية يوم الثالثاء مبراسيم 
تأدية اليمني الدســتورية أمام الرئيس هادي 
ألبرز املشمولني بتلك القرارات ويف مقدمتهم 
رئيس الحكومة املقال واملحال للتحقيق بقرار 
املعــني حديثا  أحمد عبيــد بن دغر  رئايس 
رئيًسا ملجلس الشورى، والدكتور أحمد صالح 
املوســاي املتهم بقضايا اختالس نائًبا عاًما 
للجمهورية، يف تحٍد سافر للوسط السيايس 
والشــعبي وانقالب عىل مبــدأ الرشاكة يف 
اتخاذ القرار مــع املجلس االنتقايل الجنويب 
الذي ســبق وأعلــن رفضه لتلــك القرارات 
واعتربها ”أحادية الجانب، وشــكّلت خروًجا 
اتفاق  وانقالبًا خطريًا عىل مضامني  صارًخا 
الرياض وعملية التوافق والرشاكة بني طريف 

االتفاق“.
اليمني،  االشــرايك  حزبا  اعتــرب  كام 
والتنظيــم الوحــدوي النــارصي، املؤيدان 
التعيينــات ”خرقا فاضحا  للرشعية، هــذه 
للدســتور وانتهاكا ســافرا لقانون السلطة 
التوافق  مبــدأ  عىل  وانقالبــا  القضائيــة، 
والرشاكــة الوطنيــة ومرجعيــات املرحلة 

االنتقالية“.
وطالبــا الرئيس هــادي ”بالراجع عن 
هذه التعيينات، وإنهاء حالة التفرد، وااللتزام 
بالرشاكــة والتوافــق ومبــادئ املرجعيات 

الحاكمة إلدارة املرحلة االنتقالية“.

االنتقايل يرد على »ميني« بن 
دغر واملو�ساي

اليمنية  الرئاسة  ويف أول رد عىل إرصار 
الســري يف إجراءات تنفيــذ قراراتها وإجراء 
املجلس  فقد جدد  الدستورية  اليمني  مراسيم 
االنتقايل الجنويب مساء الثالثاء رفضه وعدم 
تعاطيه مع أي قرارات أحادية الجانب تصدر 
يف اليمن دون التشاور والتوافق وفقا ملا نص 

عليه اتفاق الرياض.
وأكــد املجلس، عــىل لســان متحدثه 
الرســمي عــي الكثــريي، أن االنتقايل لن 
يتعاطى مع تلك القرارات، ولوح بعدم السامح 

ملزاولة املعينني مهامهم يف الجنوب.
وقــال الكثريي: »قلناهــا ونكررها: لن 
نتعاطى مع أي قرارات أحادية خارج ســياق 
روح اتفــاق الريــاض ونصوصــه وعملية 

التوافق ومبدأ الرشاكة«.
وأضاف: »وســنحتفظ بحقنا يف اتخاذ 
ما يلزم من خطوات تحمي أرضنا وشــعبنا 

وقضيته وتحافظ عىل منجزاته«.
والجنوب  عــدن  العاصمة  »أن  وأكــد: 
عموماً لن يكون مرسحــاً ألي إجراءات غري 

متفق عليها«.
اإلعالمي  املستشــار  علــق  جانبه  من 
للرئيس الزبيــدي الدكتور صدام عبدالله عىل 
التعيينات األخرية للرئيس هادي قائال: »إنها 
توجه خطــري ودعوة رصيحة الســترشاء 
الفســاد واملفســدين وتكرميهم عوضا عن 

محاسبتهم«.
وأضــاف يف تغريدة له عــىل توير :” 
مل يحدث يف التاريخ القديــم أو الحديث أن 
يحال شخص للتحقيق بسبب اإلخالل بالعمل 
الشخص وينصب يف  ثم يأيت بهذا  والفساد 

رئاسة هرم سلطة من السلطات الرقابية!”.

موؤ�سرات انفجار الو�سع
لتطورات  ومتابعــون  مراقبــون  يرى 
انفجار  مــؤرشات  أن  الجنوب  يف  األوضاع 
التي بذلتها  الوضع باتت قريبة، وأن الجهود 
العامني  العريب عىل مــدى  التحالــف  دول 
اتفاق  بالتوقيع عىل  املاضيني والتي كللــت 
الريــاض والبدء بتنفيذ الشــق الســيايس 
والعســكري ســوف تعود إىل نقطة البداية 
يف ظــل الحرب اإلعالميــة والتحريض ضد 
واملعارضني  االنتقــايل  واملجلس  الجنــوب 

للقرارات الرئاســية من قبــل رموز وقيادات 
بالوالء لجامعة  تديــن  اليمنية  الرشعية  يف 

اإلخوان املسلمني .
يف  وناشــطون  سياســيون  ويؤكــد 
ترصيحــات خاصة لصحيفــة »األمناء« أن 
رفض االنتقايل وتأكيــده عىل عدم تعاطيه 
مع هذه القــرارات وتهديده باتخاذ الخطوات 
وقضيته  الجنــوب  عىل  للحفاظ  املناســبة 
التوتر يف عدن  السياسية يشــري إىل عودة 
والجنوب عموما، خاصة وأن ذلك يشــري إىل 
منع أولئك املســؤولني من العودة إىل عدن أو 
مامرسة مهامهم فيها، وبالتايل تعطيل عمل 
حكومة املناصفة التي بدأت مزاولة عملها من 

العاصمة عدن.

االأحمر يهاجم ال�سعودية 
واحلكومة ويهدد بتفجري االأو�ساع

شــنت صحيفة »أخبار اليوم« التابعة 
للجــرال عي محســن األحمــر هجوما 
باستئناف  مهددة  الســعودي،  الدور  عىل 

املواجهات ضد املجلس االنتقايل.
حيث هاجمت الصحيفــة، يف تقرير 
لها، بشــدة اعراض االنتقايل عىل قرارات 
الحكومة  مهاجمًة  األخرية،  هادي  الرئيس 

لعدم اتخاذها موقًفا من ذلك.
صحيفــة األحمر انتقدت ما أســمته 
بصمــت الحكومــة »القابعــة يف قرص 
بها  يقوم  الذي  التصعيد  املعاشــيق« عىل 

االنتقايل، محذرة من أن صمتها سيكون له 
»عواقب وخيمة«.

وتحدثــت الصحيفة يف تقرير لها عن 
»انهيار تــام التفاق الريــاض« مهاجمة 
الدور الســعودي يف تنفيذ اتفاق الرياض، 
وقالت إنها تكتفي بــدور املتفرج عىل ما 
زعمت بانه »فشل يف تطبيق الشق األمني 

والعسكري«.
وزعمت الصحيفة بأن صمت السعودية 
ســيؤدي إىل عودة الصدام العسكري بني 

الرشعية واالنتقايل يف الجنوب.
الصحيفة  أوردته  ما  اعتربوا  مراقبون 
بأنه أشــبه برسالة تهديد من الجرال عي 
محســن األحمر بتفجري األوضاع يف عدن 
اتفاق  تنفيــذ  لعرقلة  الجنــوب  ومناطق 

الرياض.
مشــريين إىل أن هجــوم الجــرال 
األحمر عــرب صحيفته عىل الحكومة يأيت 
عىل خلفيــة ترصيح لرئيس الوزراء معني 
عبدامللك قال فيه إن الحكومة لن تنجر إىل 
األزمة  إىل  إشارة  يف  السياسية،  املهاترات 

التي أحدثتها قرارات هادي األخرية.
األحمر  إن تصعيد  املراقبــون  وأضاف 
وهجومه ضد حكومــة املناصفة واملزاعم 
بفشــل اتفاق الرياض يأيت مشــابهاً ملا 
تحدث بــه رئيس الهيئــة العليا لإلصالح 
محمــد اليدومــي مؤخرا وهاجــم فيها 
الحكومة وتحدث عن عدم تطبيق الشــق 

األمني والعسكري التفاق الرياض. 

اجلبواين يدعو اإىل اإق�ساء وزراء 
اجلنوب من حكومة املنا�سفة 

وزير النقل املقــال واملقرب من جامعة 
اإلخــوان املســلمني صالح الجبــواين من 
الوزراء  الرئيس هادي إىل إقصاء  جانبه دعا 
وتشــكيل  املناصفة  حكومة  من  الجنوبيني 

حكومة جديدة.
وقال الجبواين يف تغريدة عىل »توير«: 
اليمني  الدكتور أحمــد بن دغر  »بتأدية األخ 
الدســتورية أغلق الرئيس هادي حالة الهرج 
وكالئها  عرب  اإلمــارات  أحدثته  الذي  واملرج 

حول هذا التعيني بدون وجه حق«.
ومجلســها  اإلمارات  »عــىل  وأضاف: 
االنتقايل تنفيذ الشق العسكري واألمني وإال 
نحن من ســيطالب الرئيس بطرد هؤالء من 

الحكومة وتشكيل حكومة جديدة«. 

حذر وترقب وخماوف من عودة 
احلرب جمدًدا

وأثار الخــالف بني املجلــس االنتقايل 
خلفية  عــىل  هادي  والرئيــس  الجنــويب 
التعيينات، مخاوف السكان يف عدن من عودة 
ســبقت  التي  واألجواء  الطرفني  بني  التوتر 
الرياض« وتشــكيل الحكومة  تنفيذ »اتفاق 
الجديدة، وزاد منها تحذير »االنتقايل« من أنه 
سيتخذ خطوات إذا مل يراجع الرئيس هادي 

عن تلك التعيينات.
 ويقول منتقدو هذه التعيينات إنها متت 
السياســية،  األطراف  بني  التوافق  دون  من 
فضالً عن كونها غري دستورية، إىل جانب أن 
تعيني نائب عام من خارج الجهاز القضايئ 

»يتناىف مع القانون«، بحسب تعبريهم.
ورغم ميض فــرة قصرية عىل مغادرة 
املدينة أجواء التوتر منذ تنفيذ اتفاق الرياض 
وتشــكيل الحكومــة الجديدة مبشــاركة 
املجلس االنتقايل، فإن الخالف كان مفاجئاً 
للســكان الذين علقوا آمــاالً عريضة عىل 
التوافق ووصــول الحكومة، وفق ما يؤكده 
أحمد صالح املوظــف الحكومي، الذي قال: 
»مل نكن بحاجة لعــودة الخالفات والتوتر، 
األوضاع بدأت باالســتقرار والناس متفائلة 
بوجود الحكومــة وبالرشاكة بني االنتقايل 

والرشعية«.
الخالف، ونتمنى  بهذا  وأضاف: »فوجئنا 
مــن التحالــف الداعــم للرشعيــة التدخل 
واحتواءه«، متمنيــاً »أال تعود أجواء الرصاع 
التــي هيمنت عىل عدن وبقيــة املحافظات 
الجنوبية قبل تشــكيل الحكومــة الجديدة 

وتوقف املواجهات املسلحة يف أبني«.
وبعــد حالة التفاؤل التي تشــكلت مع 
وصــول الحكومة وبدء مامرســة أعاملها 
والتحسن الحاصل يف املناطق املحررة كافة، 
املتبادلة  الحادة  فإن الترصيحات والنقاشات 
واملعارضني  الجديدة  للتعيينات  املؤيدين  بني 

لها ألقت بظاللها عىل الوضع.

نادي الق�ساة اجلنوبي يلجئ 
للق�ساء 

حمل نــادي القضــاة الجنويب مجلس 
القضاء األعــىل كامل املســئولية عام آلت 
النادي  وقال  القضائية.  السلطة  أوضاع  إليه 
يف بيان توضيحي هام صــادر عنه، إنه قد 
اضطر للجوء إىل القضاء اإلداري ليتقدم أمام 
املحكمة اإلدارية االبتدائية يف العاصمة عدن 
بدعــوى تم ترســيمها يف 18/ 1/ 2021م 
وطالب من خاللها النادي بإلغاء قرار رئيس 
الجمهورية رقم )4( لســنة 2021م بشــأن 
تعيــني د. أحمد أحمد صالح املوســاي نائباً 
عامــاً للجمهورية، ولكون القــرار قد صدر 
دون أن مير باإلجراءات املحددة وفق نصوص 

قانون السلطة القضائية وتعديالته. 

هادي يتم�سك بقراراته الأخرية و�سط خماوف من عودة احلرب جمدًدا
تقرير لـ«األمناء« يبحث يف أسباب تصعيد الشرعية اليمنية وإصرارها على مترير قراراتها الكارثية وانعكاساتها على األوضاع..

�سنتخذ ما يلزم حلماية اأر�سنا و�سعبنا وق�سيته واحلفاظ على منجزاته
اجلبواني يدعو إلزاحة وزراء اجلنوب وحل حكومة املناصفة

األحمر يهدد بتفجير األوضاع وإعالن احلرب على االنتقالي

االنتقالي يرد على »ميني« بن دغر واملوساي:


