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”األمناء” تقرير/ عـــالء 
عـــادل حـــنش:

يشــهد مجلس القيادة الرئــايس، الذي 
شــكله الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي 
يف السابع من أبريل/أيار 2022م، وتنازل عن 
نائب  الرئاســية وصالحيات  كامل صالحياته 
الرئيــس لصالح املجلس - حالــة من التصدع 
واالنهيار بفعل مامرسات بعض أعضائه الذين 
ال يروق لهم رسعة هزمية ميليشــيا الحويث 
املدعومة إيرانًيا، وإنهــاء الحرب العبثية التي 

توشك عىل دخول عامها التاسع.
تشــكل  الذي  الرئايس،  القيادة  ومجلس 
برعاية مجلس التعاون الخليجي، وتأييد عريب 
ودويل، هــو مجلس تنفيذي أعــىل جزء من 
الحل السيايس الشــامل للحرب، ويتكون من 
العليمي كرئيس  )رشاد محمد  أعضاء:  مثانية 
وعبد  الُزبيدي،  قاســم  وعيدروس  للمجلس، 
البحسني،  أبو زرعة، وفرج ســاملني  الرحمن 
وعبد اللــه العليمي باوزير، وســلطان عيل 
العرادة، وطارق محمد صالح، وعثامن حسني 

مجيل( كأعضاء بدرجة نائب رئيس.
ومن مهام املجلــس الرئايس إدارة البالد 
سياســًيا وعســكرًيا وأمنًيا طــوال املرحلة 
االنتقالية، حيث تنتهي والية املجلس الرئايس 
وفًقا للحل السيايس الشــامل وإقرار السالم 
الكامل بالبالد، والــذي يتضمن تحديد املرحلة 
االنتقالية ومتطلباتها، أو عند إجراء االنتخابات 

العامة وفًقا لدستور جديد.

تصدع ُينذر بتفكك
التصدع الذي يشــهده املجلس الرئايس 
األيام  خــالل  ظهرت  حيث  بتفككــه،  ُينذر 
املنرصمة خالفات حادة داخل الرئايس، والتي 
كشــفها قيادات بارزة يف املجلس االنتقايل 
الجنويب، يف موقف يعرب عن روح املسؤولية 
التي تحملها املجلس االنتقايل الجنويب تجاه 

شعبه وقواته وأرضه.
طرف  تورط  املاضية  األحداث  وكشــفت 
داخــل املجلس الرئايس بالعمــل عىل عرقلته 
ورضبه مــن الداخل، باعتبــاره كان، وما زال 

املترضر الرئيس من تشكيله.
وُتشــر املــؤرشات إىل تــورط جامعة 
باعتبارها  الرئــايس  اإلخوان يف عرقلة عمل 
ترضرت كثًرا مــن املجلس، وتقلصت نفوذها 
بشــكل كبر بعد أن كانت تســيطر عىل كل 
قــرارات الرشعية اليمنيــة، واملُتحكمة بكافة 

القرارات الرئاسية.

أعضــاء املجلــس  مــن هــم 
الرئايس املعطلون؟

وأكــد مصــدر أن أبرز أعضــاء املجلس 
الرئايس املعرقلني لعمله هام )عبد الله العليمي 
املنتمون  العــرادة(،  عيل  وســلطان  باوزير، 

لجامعة اإلخوان.
وأشــار إىل أن عرقلة الرئايس بدأت منذ 

أحداث شبوة.
وقــال إن: »عبد اللــه العليمي يلعب دور 
الرئايس،  املجلس  ُيقرهــا  قرارات  ألي  معطل 
فيام أعلن العرادة مترده عىل الرئايس رصاحًة، 
ورفض التنــازل عن منصــب محافظ مأرب، 

وعدم توريد أي إيرادات”.
واختتم املصدر بالقــول: “يعرقل العرادة 
دور املجلس الرئايس يف تحقيق أي إصالحات 
اقتصادية مبنــع توريد اإليــرادات إىل البنك 
املركــزي يف العاصمة عدن، عمــال باألجندة 
اإلخوانيــة املعادية للجنوب، حيث متثل عرقلة 

توريــد اإليرادات، أحد األســباب الرئيســية 
األعباء عىل  التي تؤدي إىل زيــادة  واملبارشة 
املواطنني بشكل كامل، هو ما يندرج يف حرب 

تشهد تعمد إثارة األزمات ضد الجنوبيني”.

أبرز نقاط الخالف
فيام كشــفت مصادر خاصة لـ«األمناء« 
أبرز نقــاط الخالف داخل املجلــس الرئايس، 
والتي أيًضا كشفها قيادات باملجلس االنتقايل 

الجنويب مؤخًرا.
الخالف  أبرز نقاط  إن من  وقالت املصادر 
عدم تواجــد كل الوزراء والقيادة السياســية 
عدن،  الجنوبية  العاصمــة  يف  والعســكرية 
لتفعيل جميع مؤسســات وهيئات الدولة من 

العاصمة عدن.
وأضافــت: »عــدم تنفيذ مــا تبقى من 
بنود اتفاق الريــاض، ومنها تعيني محافظني 
ومدراء أمن، وإعادة تشكيل وتفعيل املؤسسات 
السيادية للدولة، أهم نقطة خالف«. ُمشرًة إىل 
أن: »أبنــاء الجنوب يطالبون باإلجامع بأهمية 
تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض بأرسع 
وقت ممكن، فهم يرون يف ذلك مخرًجا لألزمة 

التي يعيشونها«.
وأكــدت عىل رضورة تطبيــق مخرجات 
اتفاق الرياض وبالذات ما يخص سحب القوات 
العســكرية من وادي حرضمــوت وتوجيهها 

لجبهات القتال.
وأشارت إىل أن »عدم نقل القوات املتواجدة 
يف وادي حرضموت واملهرة إىل جبهات القتال 
ملواجهة ميليشــيا الحويث، أهم نقاط الخالف، 

باعتبارها أحد بنــود اتفاق الرياض إىل جانب 
واملهرة  وادي حرضمــوت  املواطنــني يف  أن 
وكل ربوع الجنــوب يطالبون برسعة نقل تلك 

القوات”.
التعاون  وأكملت: »مشــاورات مجلــس 
الخليجي خرجت بعدة مخرجات، فلامذا مل يتم 
االلتزام بها، وتحويلها إىل برنامج عمل ملجلس 
القيــادة الرئايس كونها متثــل إجامًعا لكافة 

القوى واملكونات السياسية؟”.
ورسدت املصــادر باقي نقــاط الخالف: 
»عدم إجراء إصالحات حكومية وأهمها وجود 
حكومة قادرة عىل القيــام بواجباتها، وإنهاء 
األزمات التي يعيشــها املواطن، وتعيني رئيس 
رئيس ملجلس  حكومة جنويب مقابل وجــود 
القيادة من الشــامل، وأبعاد وزيــر الداخلية 
بحكومة املناصفة اإلخواين حيدان الذي يتحمل 
كل الفشل األمني الحاصل، وعدم اتخاذ املجلس 
الرئايس موقف واضح، ورصيح تجاه ميليشيا 
الحويث اإلرهابية، ال سيام بعد تعنتها ورفضها 
للهدنة واستهدافها املنشآت الحيوية، وكذا عدم 
إكامل إجراءات تصنيف الحويث جامعة إرهابية 
ال ســيام بعد أن صنف مجلس الدفاع ميليشيا 

الحويث كجامعة إرهابية”.
ومن نقــاط الخالف، بحســب املصادر، 
عدم تعيــني محافــظ جديد ملــأرب اليمنية 
اســوًة باإلصالحات التي جرت يف حرضموت 
الجنوبيــة، وكذا فصل كافة املؤسســات عن 
سيطرة ميليشــيا الحويث اإلرهابية، خصوًصا 
املقرات  ونقل  العاملــة،  والرشكات  االتصاالت 
والرشكات  واملؤسسات  للمنظامت  الرئيســية 

الجنوبية، وجمع  اليمنية إىل عدن  من صنعاء 
كافة ايرادات الدولة وايداعها يف البنك املركزي 
يف العاصمة عدن، إلنهاء معاناة املواطنني يف 

املحافظات املحررة.
واختتمت املصادر بــرسد نقاط الخالف: 
»عدم اجراء حوار جاد، وشفاف، ووضع رؤية 
حقوقهم  للجميع  تضمن  مشــركة  سياسية 
املرشوعــة، ويف طليعــة ذلك قضية شــعب 
الجنوب، التي مُتثل أهم، وأساس كل القضايا، 
فال حل لألزمة اليمنية دون إنفاذ إرادة شــعب 
الجنوب وتجاوزها ميثل تجاوًزا ألهم أســس 
وموجبات وأركان الســالم، وكذا إصالح السلك 
والســفارات،  الخارجية  ووزارة  الدبلومايس، 
وإنهاء العبث الحاصل فيهم«، حد قول املصادر.

الرئيس الزبيدي.. ماذا ميثل من 
ثقل يف الرئايس؟

قاسم  بن  القائد عيدروس  الرئيس  وميثل 
الجنويب،  االنتقايل  املجلــس  رئيس  الُزبيدي، 
القائــد األعىل للقــوات املســلحة الجنوبية، 
األسايس  الثقل  الرئايس،  املجلس  رئيس  نائب 

للمجلس الرئايس.
وميتلــك الرئيــس الزُبيدي رصيــدًا من 
النجاحات العسكرية والسياسية تجعله الوحيد 

القادر عىل قلب األمور.
الُزبيــدي نجاحات عســكرية  وحقــق 
والتنظيامت  الحويث،  ميليشــيا  هزمية  منها 

اإلرهابية، وغرها من النجاحات السياسية.
وتشــعر قوى صنعــاء اإلرهابيــة التي 
الجنوب وشعبه وقيادته، بحالة جنون  تعادي 

هيســترية من الرئيــس الُزبيــدي، ومبدى 
االنهيــارات التــي تلقتها بفعل السياســات 
الجنوبية ممثلة  القيادة  اتبعتها  التي  الحكيمة 

بالرئيس الُزبيدي.
باإلضافة إىل الرئيس الُزبيدي، فهناك قائد 
ألوية العاملقة الجنوبية عبد الرحمن أبو زرعة، 
ثقاًل  ميثالن  اللذان  البحســني،  ساملني  وفرج 

بالرئايس.

الرئايس.. إىل أين؟
من جانبهم، تســاءل مراقبــون إىل أين 
مييض املجلــس الرئايس يف ظــل الخالفات 

الحاصلة؟
وأكدوا أن الطرف األقوى هو من سيكون 
له الكلمــة األخرة، وهو املجلــس االنتقايل 

الجنويب الذي ُيعد الطرف األنجح واألقوى.

دور دول التحالف
بدورهم، قــال سياســيون إن عىل دول 
العربية  اململكــة  العريب بقيــادة  التحالــف 

السعودية التحرك بأرسع وقت ممكن.
وأضافــوا: »عــىل دول التحالف العريب 
بقيادة السعودية التحرك، وإعادة ضبط األمور 
داخل هيكل املجلس الرئايس الذي من املفرض 

أنه يتوىل إدارة املرحلة االنتقالية يف البالد«.
واختتموا بالقول: »عىل التحالف العريب أن 
ُيجرب كافة األطراف عىل تنفيذ ما تبقى من بنود 
تعيني محافظني ومدراء  الرياض، ومنها  اتفاق 
أمن، وإعادة تشكيل وتفعيل املؤسسات السيادية 

للدولة، أو تكشف من هو الطرف املعرقل«.

تقرير لـ«األمناء« يفصل ما يدور من خالفات يف أروقة املجلس الرئاسي ومصيره واألعضاء املعطلني..

 •  من هم أعضاء المجلس الرئاسي المعطلون؟

 •  مصادر لـ«األمناء« تكشف أبرز نقاط الخالف

 • الرئيس الُزبيدي.. ماذا يمثل من ثقل في الرئاسي؟

�لرئا�ســــــــي.. �إىل �أين؟
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