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»األمناء« تقرير خاص:
قال مســؤول أمني )غري رســمي( وآخر 
اإلقليمية  العاصمة  الغيضة،  مدينة  يف  قبيل، 
إن  الجنــويب،  الــرق  أقىص  للمهــرة يف 
مســلحني يتبعون وزير داخلية اليمني أحمد 
ســامل  عيل  املقال  املحافظة  ووكيل  امليرسي 
الحريزي، اســتهدفوا مركبة عســكرية تقل 
جنودا من قوات املهام الخاصة املوالية للرئيس 
اليمني املؤقت عبدربه منصور هادي، واملمولة 
سعوديا، ما أسفر عن مقتل سبعة جنود كانوا 

عىل متنها عقب استهدافها بصاروخ حراري.
وأوضــح املصــدران »أن التحالف العريب 
كانت عىل علم مسبق  الســعودية(  )القوات 
بنية مســلحني، متولهم قطر وإيران، شــن 
الســعودية والحلفاء  القــوات  هجامت ضد 
املحليني، منذ شهور، وأن األمر جرى التحضري 
بعد زيارة وفد قطري رفقة بعثة قناة الجزيرة 
فيلم وثائقي عن  لتصوير مشــاهد  القطرية 

مطامع الرياض يف املحافظة الجنوبية«.
ولفت املصدر القبيل إىل أن الفيلم الوثائقي 
كان بثه ســاعة صفر حددتها قطر ألتباعها 
الذين بدأوا بالهجوم إعالميا عىل الســعودية 

والتلويح مبواجهة عسكرية.
ويبدو أن الرياض مل تأخذ األمر عىل محمل 
الجد، إال بعد أن تم ضبط سفينة أسلحة إيرانية 
كانــت يف طريقها إىل الحوثيني، لتســارع 
لتأمني ميناء شحن، إال أن ذلك مل يتم بالشكل 
املطلوب، فقــد ظل امليناء الــري يف قبضة 
لقطر وتركيــا«، ومنهم  املحليني  »الحلفــاء 
حصلوا  الذين  الحريزي،  بينهم  أسلحة  مهربو 
عىل رشعية مواجهة السعودية إثر توجيهات 
أصدرهــا وزير داخلية حكومــة املنفى أحمد 
امليــرسي املقيم يف مدينة صاللــة العامنية، 
الذي وجه فيها القــوات املوالية مبنع أي قوة 

من االقرتاب من ميناء شحن الري.
وقالــت مصــادر دبلوماســية مينية إن 
الوضع يف املهرة يؤول إىل االنفجار، يف ظل 
تصعيد الحلفاء املحليني لخصوم الســعودية 
النهج املســلح لطــرد القوات  وانتهاجهــم 

السعودية من املحافظة الرقية لعدن.
وأكد مصدر دبلومايس ميني »أن خيارات 
السعودية بشــأن ميناء شحن واملهرة بشكل 
عام باتت »صعبة« ورمبا مســتحيلة، يف ظل 
الخصوم  مع  مرنة  سياســة  الرياض  انتهاج 
والحلفاء األعــداء«.. مؤكدا أن تغيري محافظ 
املهرة، حليف السعودية، كانت رضبة قاصمة 
بالنسبة للسعودية، بغض النظر عن األسباب 
التي دفعت إىل إقالــة باكريت، لكن هي بكل 
تأكيد كشــفت عن ضعف الســعودية وقوة 

حلفاء قطر وتركيا وإيران.
وقال إن ما تشــهده املرهة هي بكل تأكيد 
معركة الســتمرار تدفق األسلحة والصواريخ 

إىل الحوثيني يف صنعاء.
مســؤولني  أن  املتحدة  لألمم  تقرير  وأكد 
عبدربه  املؤقت  اليمنــي  الرئيس  حكومة  يف 
منصــور هادي، يقومون بتهريب األســلحة 
للحوثيني عن طريق مناطق خاضعة لسيطرة 
»الحكومة اليمنيــة الرعية وقوات التحالف 
)الســعودية(«؛ وهــو ما يبدو تــورط وزير 
الداخلية اليمني الذي زار مأرب وســيئون قبل 

نحو شهرين، يف عملية التهريب للحوثيني.
وعىل الرغم مــن أن الحوثيني قد حصلوا 
عىل أســلحة ضخمــة كانت الســعودية قد 
قدمتهــا للحلفاء يف مــأرب، إال أن األخريين 
ســلموا كل تلك األســلحة للحويث، بناًء عىل 

رغبة قطرية.
صحافــة محليــة ســبق لهــا أن دعت 
الســعودية إىل رضورة الحــوار ودعــم من 
الرعية«  الحكومــة  بـ«صقور  وصفتهــم 
بزعامة أحمد امليرسي، إال أن الرغبة السعودية 

يف إعادة بناء العالقة معهم قد كلفتها خسارة 
السيطرة عىل ميناء شــحن الري ومنع أهم 
بوابة لتهريب األســلحة للحوثيني.. فصقور 
الرعية، املطلوب من الســعودية أن تتحالف 
معهــم أو أن تعيد دعمهم ماديا وسياســيا، 
يقاتلون دفاعا عن اســتمرار تدفق األسلحة 
للمليشــيات اإليرانية يف صنعاء، األمر الذي 
يؤكد أن خيارات الرياض بشأن املهرة وأنبوب 
النفط الذي تعتــزم مده قد أصبحت »خيارات 

صعبة« لكنها ليست مستحيلة.
وتقــول مصــادر سياســية إن الرياض 
حصلــت عىل وعــود من صقــور الرعية 
اليمنية بوقف أي أنشطة معادية لها يف املهرة 
رشيطة متكني اإلخوان من عدن وباب املندب، 
وهو عىل ما يبدو رفضته الســعودية، مبرر 
أنها ال تريد تســليم املمر البحري لحلفاء قطر 

وتركيا.

وزير الداخلية يقــود معركة ضد الوجود 
السعودي

يف الســياق، قالت تقارير إخبارية عربية 
وأملانيــة أن وزير داخلية حكومة اليمن املقيم 
يف املنفى أحمد امليرسي دشن معركة عسكرية 
مســلحة ضد الوجود السعودي يف محافظة 
بانتهاكات  اتهامــات  لها  توجه  والتي  املهرة 
السيادة هناك، يف أول تصعيد عسكري مسلح 

يأيت بعد استجابة الرياض ملطالب أذرع 
محلية تتبــع الدوحة وطهران، بتغيري 

محافظ املهرة سعيد باكريت.
7 عســكريني من  نحــو  وقتــل 
املهرة،  العســكرية يف  قوات الرطة 
إثر هجوم شــنه مســلحو ميليشيات 
مدعومة من قطر وإيران، وفق ما أفاد 
به مسؤولون أمنيون، ظهر أمس األول 

الثالثاء.
وقــال مســؤول أمنــي إن »قوة 
عســكرية من الرطة تحركت صوب 
ميناء شــحن الحدودي مع ســلطنة 
نصبه  لكمني  تعرضــت  لكنها  عامن، 
مسلحون يقودهم عيل سامل الحريزي 
ووزير داخليــة )حكومة اليمن( أحمد 
امليرسي، ما أســفر عن مقتل 7 جنود 

وإصابة آخرين«.
وأكد أن وزير الداخلية اليمني املوايل 

لرتكيا وقطر، أحمد امليرسي، أصدر توجيهات 
مبنع اقرتاب أي قوة تابعة للرعية والتحالف 
العريب من ميناء شحن الري، وهي توجيهات 
اليمني  الرئيــس  جاءت بعــد توجيهات من 
لألجهزة األمنية بــرورة التعاون مع قوات 
التحالف العــريب لتأمني املينــاء الري أبرز 

موانئ تهريب األسلحة للحوثيني بصنعاء.
ويتزعم أحمد امليــرسي تيار داخيل يوايل 
تحالف قطر وتركيا وإيران ويجاهد الستمرار 

وصول األسلحة للحوثيني.
مشابه  سابق  هجوم  عقب  الهجوم  وجاء 
شنه مسلحون ضد قوات التحالف العريب الذي 
تقوده الســعودية قرب امليناء، وكان التحالف 
العريب بقيادة الســعودية قد أعلن عزمه عىل 
تأمني املوانئ الرية والبحرية يف املهرة منعًا 
لوصول األسلحة اإليرانية للحويث يف صنعاء.

جرى  الذي  العســكري  التصعيــد  وجاء 
إثر دعوات أطلقها  له خالل عامني،  التحضري 
املسلح ضد ما  الكفاح  موالون لقطر بتدشني 

أسموه باالحتالل العسكري.
وقالــت قنــاة )DW األملانيــة( إن وزير 
محمد  املؤقتــة  هــادي  حكومة  خارجيــة 
تحالــف قطر وتريك،  املوايل من  الحرمي 
أكــد أن حكومة بالده لن تكــون دمية يف يد 

السعودية.
 ،)24 )ســوث  موقع  ترجمة  تقرير  ويف 
تســاءل مذيع برنامج »منطقة الرصاع« الذي 
تبثه قناة DW األملانية عام إذا باتت الحكومة 
اليمنية دمية بيد اململكة العربية الســعودية، 
من خالل ما قال أنه اتفــاق أجرته الحكومة 
الســعودية  مع  الجنويب  االنتقايل  واملجلس 
اليمنية  الحكومة  التحكم بســلطات  مينحها 

الرئيسية يف البالد.
جاء ذلك خالل حوار أجراه املذيع اإلنجليزي 
الشهري )تيم سيباســتيان( للقناة، مع وزير 
الخارجية اليمني محمــد عبد الله الحرمي 
األســبوع  لألمن  عىل هامش مؤمتر ميونخ 

املايض من فراير/ شباط.
وتطــرق املذيــع للــرصاع يف الجنوب، 

ووصفته القنــاة بأنه »ُبعٌد مقلٌق آخر«، حيث 
اليمنية  الحكومــة  بني  اشــتباكات  »وقعت 
واملجلس االنتقــايل الجنويب، الذي يدعو إىل 
فك ارتباط الجنوب عن اليمن«، كام تشري قناة 

»دوتش فله« األملانية.
وأشــارت القناة إىل أن االتفاق الذي وقع 
يف الريــاض لتســوية النــزاع يواجه خطر 

االنهيار.
وسأل املذيع سباستيان الوزير اليمني عام 
إذا كان املتسبب بعرقلة تنفيذ االتفاق هام كال 
وحاول  الحرمي  نفاه  الذي  األمر  الطرفني؟ 

تحميل املجلس االنتقايل مسؤولية ذلك.
ويقول املذيــع أنه ووفًقــا ملركز صنعاء 
أبحاث  االســرتاتيجية، وهو مركز  للدراسات 
ميني: »من خالل )اتفاق الرياض( وافق هادي 
واملجلــس االنتقايل الجنــويب عىل خضوع 
جميع اإلجراءات الحكومية الرئيسية للمملكة 

العربية السعودية«.
وسأل سيباستيان وزير الخارجية عام إذا 
كانت رشوط االتفاقية جعلت حكومته مجرد 
دمية للمملكة العربية السعودية، فرد الوزير: 
»هذا ما ُتفكر به أنت، أنا وزير خارجية اليمن 
وأقول ما أعتقد أنه مناسب لليمنيني. ليس ما 
اإلمارات،  تريده  ما  وليس  السعوديون،  يريده 

وليس ما يريده أي شخص«.
ويضيف وزيــر الخارجية: »نعم، نحن يف 

الرياض. وسنعود إىل عدن، لكننا نقول آراءنا، 
وهي مسؤوليتنا وقراراتنا«.

السالم  محادثات  عن  الحديث  سياق  ويف 
يف اليمن قال الحرمــي: »نحن لن نتوصل 
إىل سالم مع الحوثيني فقط.. السالم سيأيت 
والســلطة ميكن أن نتقاسمها مع الحوثيني، 
ولكن ليس بالبنادق التي توجه إىل وجوهنا«.

ويضيف الحرمي: »لن أعطي مســتقبل 
اليمن ألولئك الذين يعتقدون أنهم يستطيعون، 
كام تعلمون، أن يأخذوا اليمن ولهم هذا الحق 
اإللهي يف حكمنا مثلام يفعلون يف إيران. لن 

نقبل ذلك«.
وصفها  ميكــن  ملا  سباســتيان  وتطرق 
الحكوميــة  الترصيحــات  بـ«تناقــض 
وتضاربها«، حيــث اقتبس حديثا لزميل وزير 
الخارجية يف الحكومــة، وزير اإلعالم معمر 
اإلرياين، الذي قــال إنه »يرفض رفًضا قاطًعا 
أي حديــث عــن املفاوضات«. أجــاب وزير 
الخارجيــة: »لقد خرج هذا عن الســياق.. ما 
قلناه هو: أنا عىل اســتعداد للذهاب اآلن إىل 
محادثات الســالم إذا كانوا ســيتحدثون عن 
الســالم. ومع ذلك، نحتاج إىل توفر الظروف 

املناسبة للذهاب«.
واجه تيم سيباســتيان مضيف الرنامج، 
وزيــر الخارجية بشــأن مــا إذا كان مل يكن 
لديه الكثري ليقوله بشــأن اآلالف من الضحايا 
املدنيني والقتــىل يف الهجامت التي يتهم بها 
التحالف الذي تقوده السعودية، عىل حد قول 

املذيع.
وقــال الوزير اليمني لـ »سيباســتيان«: 
»حســًنا، هذا ليس دقيًقا، يف الواقع الحرب 
قبيحة.. الكثري من املدنيــني قتلوا، نعم، هذا 

صادم«.
ويســأل مقدم الرنامــج وزير 
)يف  كانــوا  إذا  عــام  الخارجيــة 
يف  متواطئني  اليمنيــة(  الحكومة 
يقول  اإلنســان؟  حقوق  انتهاكات 
الوزيــر: »نعلــم أن هنــاك بعض 
األخطــاء. لقد أثبتنــا وجود بعض 
األخطاء«، ويضيف الحرمي: »هذا 
أمــر فظيع!.. قتــل أي مدنيني يف 
هذه  إنهاء  نريــد  فظيع.  أمر  اليمن 

الحرب«.
وألقــى الوزير عــىل الحوثيني 
باللــوم »كل ما يحدث يف اليمن هو 
رد فعــل عىل ترصفــات الحوثيني. 
صنعاء يف  يف  نكــون  أن  ميكــن 
غضون أسبوع واحد إذا فعلوا اليشء 
الصحيح فقــط، وليس من الصعب 

فعل اليشء الصحيح«.
وتطرق الحوار التهامات الفســاد 
التــي طالت الحكومة ومؤسســاتها، ومنها 
أعامل فساد ذكرها تقرير أخري لألمم املتحدة 
اُتهم بها البنك املركزي اليمني. واعرتف الوزير 
اليمنــي بوجود فســاد يف الحكومة اليمنية 
قائال: »نعم هناك بعض الفســاد، ولن أنكره.. 

ولكننا نعمل عىل إنهائه«.

تقرير

  من وراء ا�ستهداف مركبة ع�سكرية باملهرة؟

وما عالقة )�صقور حكومة هادي( باحلادثة؟
ومن يقف خلف استمرار تهريب األسلحة للحوثيني؟

كيف يقود وزير داخلية الشرعية معركة ضد الوجود السعودي باملهرة؟


