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تقرير

األمناء/ تقرير خاص:

يســر  الرئايس  القيادة  مجلس  أن  يبدو 
عىل خطى السلطة السابقة التي كانت تخضع 
لحــزب اإلصــاح اإلخواين، وميــارس نفس 
أســلوب جامعة اإلخوان فيام يخص الجنوب 

والقضية الجنوبية. 
عقب  الرئايس  القيادة  مجلس  وتشــكل 
مشــاورات الريــاض األخرة، التــي أطاحت 
بجامعة اإلخوان، وتوجــت باملجلس الرئايس 
برئاسة الدكتور رشاد العليمي، وسبعة أعضاء 

ميثلون األطراف والقوى اليمنية الفاعلة.
ورحبــت األطــراف اليمنيــة مبخرجات 
مشاورات الرياض، وبقرار الرئيس هادي بنقل 
الرئايس،  القيادة  مجلس  إىل  صاحياته  كامل 
وإنهــاء احتكار حزب اإلصاح عىل الســلطة 

والرئاسة ألكرث من عرش سنوات. 
وخيب مجلس القيادة آمال الشارع شامال 
وجنوبا، ومل يقدم إنجاًزا ملموًسا عىل األرض 
املحررة والعاصمة عدن عىل وجه  املناطق  يف 
الخصوص، منذ أن تم تشــكيله قبل أكرث من 

أربعني يومًا.

قرارات العليمي تثير سخط الشارع 
الجنوبي

الرئايس  القيــادة  مجلس  رئيس  وأصدر 
قــرارات تعيــني ألعضاء يف حــزب اإلصاح 
اإلخواين يف بعــض الدوائر الحكومية، فجرت 
ثــورة غضب يف وســط الشــارع الجنويب، 
واعتربوها محاولة إعادة الســلطة الســابقة 

ومتكني الحزب اإلخواين من مفاصل الدولة. 
ويرى سياســيون جنوبيــون أن قرارات 
رئيس مجلس القيــادة العليمي، الكارثية، يف 
الجنــوب مــؤرش خطر يشــر إىل أن هناك 
املحافظات  تنتظر  والحروب  الرصاع  من  جولة 

الجنوبية املحررة، وهذه املرة بأدوات جديدة. 
 وعني الرئيس العليمي أمس األول اإلعامي 
اإلخواين محمد املقبيل مديًرا لدائرة الشباب يف 
مكتب رئاســة الجمهورية، وهو ما أثار جدال 
واســعا يف الجنوب، بسبب انتامء املقبيل إىل 

جامعة اإلخوان، جناح القيادية توكل كرمان. 
 ويعترب املقلبي مــن العنارص اإلخوانية، 
حيث يقيــم يف العاصمة الرتكية منذ االنقاب 
الحــويث، وعمــل يف قناة بلقيــس اململوكة 
للقياديــة اإلخوانية توكل كرمــان، حيث كان 
من أبرز اإلعاميني الذين يهاجمون الجنوبيني 
واملجلــس االنتقــايل والقضيــة الجنوبيــة 

والتحالف العريب. 
العليمي  إن  لـ«األمنــاء«  مصادر  وقالت 
ألغى قرار تعيني املقبيل، فيام قالت قيادات يف 
املجلس االنتقايل الجنويب إن القرارات األحادية 
مخالفة، ولن تنفذ إال بعــد التوافق مع جميع 

أعضاء املجلس الرئايس. 
وقــال القيــادي يف املجلــس االنتقايل 
الجنويب منصور صالــح: »القرارات األحادية 
قيــادات يف مجلس  والصــادرة عن   تتواىل، 
القيادة، ومجملها مخالف للتوافق للمعاير يف 
شغل الوظيفة العامة، كام كرث اللغط حولها«.

وأشــار إىل أن قرارات كهــذه يف حكم 
املعدومة قانونــا، وحتى مييض التوافق عليها 

من الجميع. 
وأضاف قائــا: » إدراك أن الواقع قد تغر 
وأن إعادة إنتاج وإحياء قوى الفســاد والعبث 
املعادية للجنوب وقضيته وللتحالف العريب أمر 

مرفوض ولن مير«.
ومن جانبه قــال مدير عام قطاع اإلذاعة 
»إن  اليافعي:  الجنويب مختــار  والتلفزيــون 

القرارات األحادية مصرها سلة املهمات«. 

وأضــاف يف تغريــدة له عــىل تويرت: 
»واهم من يعتقد أن العاصمة عدن ســتقبل أو 
تسمح بأن يتم تدنيس أرضها الطاهرة، بجيف 

اإلخوان«. 

ملــاذا تم تعيني الشــعيبي مديــًرا ملكتب 
الرئاسة؟ 

والهذايل  املقبيل  تعيني  قرار  ويقف خلف 
مديُر مكتب الرئاســة يحيى محمد الشعيبي، 
الذي عينه رشاد العليمي مديًرا ملكتب الرئاسة 

خلًفا للدكتور عبدالله العليمي. 
الشعيبي مديًرا ملكتب  وحظي قرار تعيني 
الرئاسة بتأييد كبر من أعضاء وقيادات حزب 
اإلصاح، رغــم أنه من أبرز رجال حزب املؤمتر 

الشعبي العام. 
الشعيبي مديًرا  وقالت مصادر »إن تعيني 
ملكتب الرئاسة تعيني اســتباقي ويحمل خبًثا 
اإلخواين وحزب  اإلصاح  سياســًيا من حزب 

املؤمتر«.

هــل ال زال اإلخوان يحكمــون الرشعية 
الثانية؟

االتفاقــات  »إن  الجنوبيــون:  ويقــول 
والوثائق تنص عىل أن تكون القرارات مناصفة 
وبالتوافق مع املجلس االنتقايل الجنويب املمثل 

الوحيــد للقضية الجنوبيــة، وال يحق لرئيس 
مجلس القيــادة الرئايس رشــاد العليمي وال 

لغره أن ينفرد بإصدار أي قرارات يف الدولة«.
ويعترب الجنوبيون أي محاولة من مجلس 
القيادة عىل تحجيم املجلس االنتقايل الجنويب، 
واإلرصار عىل قرارات تعيني األدوات اإلخوانية، 
بداية انقاب عىل مخرجات مشاورات الرياض 

واتفاق الرياض. 
وتؤكد قرارات العليمي أن النفوذ اإلخواين 
ما زال مســيطًرا عىل الرئاسة حتى وأن تغرت 
القيادات اإلخوانية بقيــادات مؤمترية أو من 

أحزاب شاملية.
الكارثية  القرارات  وحذر سياســيون من 
ملجلس القيادة، التي قالوا إنها ستفشل التوافق 
الوطنــي بني األطــراف اليمنية، وســتؤدي 
باملجلس إىل حافــة الهاوية، وهو ما يحلم به 

الحويث. 
أحمد  الجنويب مسعود  الســيايس  وقال 
الدفاع املقديش رئاســة  زين: »إن تويل وزير 
ما يسمى باللجنة األمنية العليا، وإعادة تنظيم 
القوات العســكرية واألمنية يف الجنوب، من 
قبل رشاد العليمي ترصف خطر وتطاول غر 

مقبول«. 
وزير  تويل  من  زين  مســعود  واستغرب 
دفاع فاشل منذ سنوات، مثل املقديش، ليس يف 

رصيده العســكري إال خسائر ملصلحة الخصم 
ملحافظــات كاملة كانت محــررة، بأن يوليها 
رشاد العليمي رئاسة ما يسمى باللجنة األمنية 
العليا وتعقــد اجتامًعا ملناقشــة أهم امللفات 
الحساســة واملصرية بالجنوب )إعادة تنظيم 
القوات العسكرية واألمنية بالجنوب، والتعامل 

مع ملف األمن وملف اإلرهاب يف الجنوب!(«
وأضــاف: »كل هــذا يتــم دون حضور 
فعيل لقيادات القــوات الجنوبية، وال للقيادة 
السياســية ممثلة باملجلــس االنتقايل، فهذا 
ترصف خطــر وغر مقبــول، وتطاول عىل 
إعــادة ترتيب انتصــارات جنوبية محضة من 
قبل قيادات شــاملية ليس لها أي عاقة بتلك 
االنتصارات، بــل كانت يف مراحل معينة تقف 

ضد هذه االنتصارات«. 
العليمي بأن  الجنويب رشاد  الكاتب  ودعا 
ال يخلط بــني أولوية ترتيب امللف العســكري 
واألمنــي بني تعز وعدن، وعــىل املقديش أن 
ال يخلــط بني أولوياته العســكرية بني مأرب 

والجنوب.
وأشــار إىل أن »الجنوب رشيك لكم دون 
مقابل إذا كان لديكم مهام وأولويات عسكرية 
أو سياسية لتحرير تعز ومأرب وبقية الشامل، 
وباملقابل ليس لكــم أي فضل يف أن تتصدروا 
أي ترتيــب داخيل بالجنوب الــذي حرر أرضه 

بنفسه«. 
واختتم أن ترتيب الوضع الداخيل الجنويب 
هو مــن صميم بنــود اتفــاق الرياض وبني 
الجنوبيني أنفســهم - رشعية وانتقايل - دون 

تدخل أي طرف شاميل. 
ويرى سياسيون أن  دمج القوات الجنوبية 
وفق رؤية مجلس القيادة الرئايس تعني تسليم 
اإلخوان وتنظيم  لتنظيم  أنفســهم  الجنوبيني 

القاعدة باختصار شديد.
ويف السياق قال رئيس مركز دار املعارف 
القيادة  ســعيد بكران: »إن محاولة مجلــس 
الكهرباء  وخاصة  الخدمات  استخدام  الرئايس 
وأمنية،  وعســكرية  سياسية  تنازالت  النتزاع 

تعني العودة لنفس السياسة البائسة«. 
واســتبعاد  القيادة  مجلس  أن  يعني  كام 
عيل محسن مجرد أكذوبة وضحك عىل الذقون 

والحقيقة أن شيئًا مل يتغر«.

ما سبب توقيف قرارات البحسني؟

وكان محافظ حرضموت، عضو مجلس 
اللواء الركن فرج ســاملني  الرئايس،  القيادة 
البحســني، قد أصدر قراًرا بتعيني مدير ألمن 
اإلخوان  جامعة  أن  غــر  حرضموت،  وادي 
املسيطرة عىل وزارة الداخلية رفضت التسليم 

واالستام. 
وكشــفت مصادر يف مجلــس القيادة 
الرئايس عن رضوخ العليمي لضغط اإلخوان، 
األمر الذي دفعه إىل إيقاف قرار البحســني، 
بذريعة عدم وجود توافق بني أعضاء مجلس 

القيادة الرئايس. 
واعتــرب سياســيون جنوبيون رضوخ 
قرار  بشــأن  اإلخوان  لضغــوط  العليمــي 
البحســني، أحد املؤرشات التي تؤكد سيطرة 

اإلخوان عىل قرار رئاسة املجلس الرئايس. 
وقال بكــران يف تغريدة له عىل تويرت: 
»إن البحســني محافظ أكرب وأهم محافظة 
وعضو مجلس القيادة الرئايس وقائد منطقة 
عسكرية، أوقف رشاد العليمي قراره بتعيني 
مدير أمن يف محافظته بحجة عدم التوافق، 
بينام دوائر مكتب الرئاســة يتقاســمونها 
بينهــم لعنارص قادمة مــن صنعاء وأخرى 
من إسطنبول دون الرجوع ألي من األعضاء 

والرشكاء يف املجلس الرئايس«. 

المجلس الرئاسي إلى أين؟

ويرى محللــون أن مزاولة رئيس املجلس 
القيادة  مجلــس  عضو  الجنــويب،  االنتقايل 
الزبيدي-  عيــدروس  القائد  الرئيس  الرئايس، 
مهام عمله من مقر االنتقايل الجنويب، مؤرش 
عىل عدم الرىض مبا يقوم العليمي من قرارات 

يف دوائر مكتب الرئاسة. 
ويرى محللون أن سياسة مجلس القيادة 
الرئايس ال تبــرش بخر، وتؤكد أن هناك خاًفا 
مــع املجلس االنتقايل وقــد يتطور إىل رصاع 
عســكري يف قادم األيام، يف حال مل تتدخل 

وساطة الحتواء تلك الخافات.
فيام استبعد الســيايس الجنويب نشوان 
املجلس  أعضاء  أي صدام بني  العثامين حدوث 

الرئايس؛ الذي يتمنى خصومه أن يتفكك.
وقال العثامين: »إمنا األســاس أن يبقى 
متامســًكا من الداخل، وعليه أن ال ينشغل أواًل 
بغر االستجابة ملصالح الناس. امللفات الخدمية 
واالقتصادية واألمنيــة إىل جانب القضاء ذات 

أولوية قصوى«.
واختتم العثامين قائــا: »الخافات تظل 

واردة، لكن املهم اإلرساع يف حلحلتها«.

 •  لماذا ُعين الشعيبي مديًرا لمكتب الرئاسة؟

 •  ما دالالت تعيين األدوات اإلخوانية القادمة من صنعاء وإسطنبول؟

 •  ما سبب توقيف قرارات البحسني؟

هل ل زال الإخوان يحكمون ال�شرعية الثانية؟
املجلس الرئاسي إلى أين ميضي؟

 املجل�س الرئا�شي ولعبة الكرا�شي..!


