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»األمناء« تقرير/ عــــالء عـــادل حـــنش:

اليمنــي  الرئيــس  يواصــل 

املؤقت عبــد ربه منصور هادي 

تجاهل الجميــع، بعد أن وقف 

الذين رفضهم  املعينــن  أمام 

الجميع ليؤدوا اليمن الدستورية 

بالعاصمة الســعودية الرياض، 

يف خــرق فاضــح لبنــود اتفاق 

الريــاض املوقع بــن املجلس 

االنتقــايل الجنــويب والرشعيــة 

اليمنية يف الخامس من نوفمرب/ 

ترشين الثاين 2019م.

وأمــس األول الثالثاء أدى أحمد 
عبيد بن دغر، املعــن حديثا بقرار 

رئيسا  مرفوض،  رئايس 
وأبو  الشــورى،  ملجلس 
أمان  ووحــي  الغيــث 
نائبا  واملوساي  نائبن، 
للجمهوريــة،  عامــا 
جميعهــم أدوا اليمــن 
الرئيس  أمام  الدستورية 
اليمنــي عبدربه منصور 
إقامته  مقــر  يف  هادي 

الدامئة بالرياض.

 ضغوطــات وعالقــة حــزب 
اإلصالح

سياسية  مصادر  أكدت  بدورها، 
بالرياض  مطلعــة  ودبلوماســية 
أن الرئيــس اليمنــي املؤقت هادي 
مورســت عليه ضغوطــات كبرية 
األخــرية  التعيينــات  بخصــوص 

املرفوضة عىل نطاق واسع.
السياسية  املصادر  تلك  واعتربت 
ترصيحــات  يف  والدبلوماســية 

لـ«األمناء« أن حزب اإلصالح اليمني 
)ذراع اإلخــوان يف اليمن( هو من 

يقف خلف تلك القرارات.
اإلصالح  حــزب  »إن  وقالــوا: 
اليمني يهدف من خالل تلك القرارات 
التــي أصدرها الرئيــس هادي إىل 
خلــط األوراق، وإعادة التصدع من 
حدثت،  التي  االنفراجــة  بعد  جديد 
والتقدم الكبري يف تنفيذ بنود اتفاق 

الرياض«.
فشــل  أن  »بعــد  وأضافــوا: 
)اإلصالح( يف إفشال اتفاق الرياض 
طيلــة الفــرة املاضيــة، لجأ إىل 
بقرارات  الجنويب  الشارع  استفزاز 

أقل ما يُقال عنها أنها )كارثية(«.
وطالبوا الرئيس هادي مبراجعة 

قراراته لتجنب أي رصاع قادم.
الرشعية  »نظام  واســتطردوا: 
إخوانية  ألجندة  وفًقا  يسري  اليمنية 
بوصلته  تظــل  وبالتايل  خبيثــة، 
متوجهة صــوب الجنوب وال يويل 
أي اهتامم يذكر بالعمل عىل القضاء 

عىل املــرشوع الحويث واســرداد 
أراضيه من قبضة املليشــيا املوالية 

إليران«.
وأشاروا، يف ختام ترصيحاتهم، 
املســتغرب عىل  أنه: »من غري  إىل 
اإلطالق أن يُقــِدم نظام هادي عىل 
اتخاذ املزيد من التحركات التي متّثل 
انقالبًا متواصاًل عىل مســار اتفاق 
التي  الرياض من خــالل الخطوات 
تسعى إىل إثارة استفزاز الجنوبين 
مبا يُشكّل خطوات تصعيدية لتغييب 

حالة االستقرار بشكل كامل«.

الجنوب يفرض نفسه
ويشري رفض االنتقايل الجنويب 
وتأكيده عىل عدم تعاطيه مع قرارات 
الخطوات  باتخــاذ  وتهديده  هادي 
الجنوب  عــىل  للحفاظ  املناســبة 
وقضيته السياسية إىل عودة التوتر 
يف العاصمة عدن والجنوب عموما، 
خاصة وأن ذلك يشري إىل منع أولئك 
املســؤولن من العودة إىل عدن أو 

مامرسة مهامهم فيها.
وقال سياسيون، يف ترصيحات 
لـ«األمنــاء«، إن الجنــوب، ممثال 
باملجلــس االنتقــايل الجنويب، لن 
يقبل أي قرارات تســتهدف الوضع 

الحايل املستقر نوًعا ما.
أبناء الشعب الجنويب  وأكدوا أن 
عربوا عــن رفضهم الكامل لكل تلك 
القرارات، وتأييد كل خطوات املجلس 
عيدروس  الرئيس  بقيادة  االنتقايل 

الُزبيدي التي سيقدم عليها.
وأضافوا: »باألمس كان أي قرار 
يُصدر من رشعية اإلخوان ال يرىض 

أيام  وبعد  يُنفــذ،  به  الجنوب  أبناء 
نشاهد من أصدر بحقه القرار يحط 
رحاله يف مطار العاصمة الجنوبية 
عدن الــدويل، لكن اليوم تغريت كل 
األمور، حيــث أصبح ُمحااًل أن يُنفذ 
أي قرار إال مبوافقة ومشاورة ممثل 
الجنوب )االنتقايل الجنويب(، وهذه 
حقيقة يحاول اإلخوان التهرب منها 

أو تناسيها”.
وأشــاروا إىل أنــه بإمكان من 
أعاملهم  مبــارشة  هــادي  عينهم 
الوهمية من أحد فنادق الخارج التي 

اعتادوا عىل املكوث فيها!.
الجنــوب  »شــعب  وتابعــوا: 
بتضحياتــه الجســيمة لــن يقبل 
الخضوع، أو الراجع عن اســتعادة 
السيادة عىل حدود ما  دولته كاملة 
قبــل 21 مايو/ أيــار 1990م، كام 
واملجرمن  الفاسدين  تعين  رفضوا 

يف مناصب عليا«.
ونوهوا إىل أن القرار هو للشعب 
وليــس لحزب اإلصــالح اإلخواين 
من  محذرين  الرئاسة،  عىل  املهيمن 
مغبة التامدي يف القرارات األحادية.

ترصيحاتهــم  واختتمــوا 
لـ«األمناء« بالقول: »إن امليض فيها 
تأكيد عىل رغبة القوى السياســية 
املســيطرة عىل هــادي يف فرض 
أجندتها لتفجــري الحرب مجدًدا يف 

الجنوب«.

ملــاذا يصد إخوان الشــال 
سالم الجنوب؟

الُزبيدي،  عيدروس  الرئيس  وكان 

الجنويب،  االنتقــايل  املجلس  رئيس 
قد ألقى خطابًا تصالحيًّا مع الشامل 
خالل حديثه مع قناة »ســكاي نيوز 
عربية« قبل أيــام قليلة، غري أن هذا 
واسع  باهتامم  حظي  الذي  الخطاب 
تقابله  مل  وعربية  إقليمية  دوائر  من 
بردة فعل مناســبة من قوى الشامل 
التي تخضع لسيطرة مليشيا اإلخوان، 
إذ أن الرئيــس هادي أقدم عىل اتخاذ 
قليلة  ساعات  بعد  املشبوهة  قراراته 

من هذا الخطاب.
خالل  الُزبيدي  الرئيــس  وتحدث 

حواره عن أن الجنوب سيســتمر يف 
مواجهة مليشــيا الحويث اإلرهايب، 
حيث قال: »ســنقف مع إخوتنا يف 
الشامل بكل ما أوتينا من قوة«، وأن 
حكومة املناصفة التي تشــكلت بن 
الجنوب والشامل ســتكون مهمتها 
إنهــاء اإلرهاب الحــويث، معتربًا أن 
اتفاق الرياض فرصة جيدة للســالم 

باليمن.
ويقول مراقبــون: »كان متوقًعا 
أن تستغل قوى الشامل هذا الخطاب 
مليشــيا  من  للتخلص  التصالحــي 
الحويث، غري أن تنســيق الشامل مع 
العنــارص املدعومة مــن إيران أكرب 
لديه  الشــامل  وأن  توقعات،  أي  من 
فحســب  الجنوب  من  عدائية  عقدة 
وال ميانع يف تســليم جميع أراضيه 
ملليشــيا الحويث التي تســيطر عىل 
اليمنية  املحافظات  من  األكرب  الجزء 

)الشامل(«.
املراقبــون أن »هيمنة  واعتقــد 
تنظيم اإلخوان عىل الرشعية اليمنية 
املاضية  الســنوات  طيلــة 
إىل  بوصلتها  تحول  جعلتها 
لتكون يف  املعاكسة  الزاوية 
مواجهــة الجنــوب وليس 
مليشــيا الحويث، وهو أمر 
وصل إىل حد توجيه بوصلة 
املؤقت  اليمنــي  الرئيــس 
ومؤسسات  نفســه  هادي 
التي دخلت  الرئاسة األخرى 
يف عداء مبارش مع الجنوب من دون 
أن تنصب العداء ذاته ملليشيا الحويث 
التــي تغتصب أراضيهــا وتعيث يف 
انتهاكاتها  تتوقف  وال  فساًدا  األرض 

بحق املدنين األبرياء«.
وأكدوا أن »الشــامل واجه سالم 
الحرب  عن  املبارش  باإلعالن  الجنوب 
مــن خالل ما ظهر عىل لســان أحد 
مستشاري الرئيس هادي، الذي يقيم 
يف تركيا، ما يؤكد أن مليشيا اإلخوان 
بالشامل لن تجد مانًعا يف أن تتحالف 
احتالل  بحًثــا عن  معادية  مع قوى 

الجنوب والسيطرة عىل مقدراته«.

تقريـــر

�صيا�صيون يطالبون هادي مبراجعة قراراته لتجنب اأي �صراع قادم

هل مور�ضت �ضغوطات على هادي لإ�ضدار قراراته املرفو�ضة؟

ما عالقة حزب الإ�صالح اليمني بكل ذلك؟

ملاذا جتاهل الرئيس املؤقت الرفض الواسع لقراراته؟


