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العســكري  الخبــر  أكــد 
واالســراتيجي العميــد الركــن/ 
حسن الشهري أن استيالء اإلخوان 
عــى مفاصــل الرشعيــة هو من 
محافظات  تحرير  استكامل  عطل 

الشامل.
خذلــت  “الرشعيــة  وقــال: 
الشــعب قبل ُخذالنها السعودية 
والتحالــف«، مشــرا إىل أنه »ال 
يوجــد أي تعــارض بــن اتفاق 

الرياض وامُلبادرة السعودية«.
ســلموا  »اإلخوان  وأضــاف: 
ومعســكرات  محافظات  للحويث 
وعتــادا ومــاال وتوجهــوا نحــو 
املحافظــات املحــررة«، مؤكدا 
أن “املجلــس االنتقايل الجنويب 
أصبح طرفا رشعيا مبوجب اتفاق 

الرياض«.
وتابــع: »هذه هــي األطراف 
الرسمية التي ستكون عى طاولة 
املفاوضات القادمة«، مؤكدا أن 
»اإلخوان ماطلــوا وعطلوا اتفاق 
تواجدهــم  بتكريــس  الريــاض 
بسيئون والوادي وشبوة وأبن«.

الحــرب  »مفتــاح  أن  وأكــد 
والســالم يف الرياض«، مشــرا 
إىل أن »اتفاق الرياض أسايس إذا 

اتفق الجميع عى السالم«.
كل ذلك جاء يف الحوار الذي 
الشــهري..  »األمناء« مع  أجرتــه 

فإىل نص الحوار:

 “األمناء حوار/ رمي العولقي:

ســيادة العميد حسن حدثنا عن 
االســتحقاقات السياســة يف هذه 

املرحلة التي ستكون للرشعية؟
أواًل شــكرًا إلتاحة الفرصة.. وأنا 
أُعرب عن رأيي الشــخيص فقط بناًء 
عىل قراءيت للبيئة اليمنية واإلقليمية 
والدوليــة، ال ميكننــي الحديث عن 
استحقاقات سياســية دون الحديث 
عن الواقع املُــر يف اليمن والذي أىت 
تراكامت عرب قرون وتكرس يف  بعد 

العقود املاضية.
بدايــة يف العــر الحديث قاد 
القوميــون العــرب ثــورات كثرية 
حكم  نظام  أسقطت  باليمن،  إحداها 
1963م وأقامت  صنعاء اإلمامي عام 
جمهورية هشة ال تقف عىل ساقيها 
تحرر  ثــم  فاشــلة،  دولة  وأوجدت 
الجنوب بعد بضع سنوات وأتت أيضًا 
دولة فاشلة أخرى ثم أتت الوحدة عام 

1990 دون اكتامل رشوط الوحدة.

 إىل أي حد ترى أن عاصفة الحزم 
حققت أهدافها؟

وأنجزت  الحــزم  عاصفة  قامت 
أهدافها السياسية وأكرث من ٨٠٪ من 

األول  العام  العسكرية خالل  أهدافها 
من ٢٠١٥م.

 برأيــك من الــذي مّكن اإلخوان 
الحرب وتعطيل  الدخول يف هذه  من 

التحرير يف كثري من املحافظات؟
من وجهة نظري بعد تعيني نائب 
الرئيس عيل محسن األحمر وتسليمه 
زمام األمر بشــكل كامل تقريبًا يف 
املجال العسكري ومتكني اإلخوان من 
االســتيالء عىل مفاصل الرشعية تم 
املحافظات  تحرير  استكامل  تعطيل 
الشــاملية ومتاهــى اإلخــوان مع 
املحافظــات  وســلّموه  الحــويث 
واملعســكرات والعتاد واملال ووجهوا 
املحررة،  املحافظات  باتجاه  أهدافهم 
وهنا نشــأ ما يظن كل طــرف أنه 

استحقاق داخل اليمن.

قسمت  التي  بنظرك  املشاريع  ما 
اليمن؟

األول: إحياء الدولة اإلمامية عىل 
يد الحوثيني ولكن تحت عباءة والية 

الفقيه.
املرشوع الثــاين: محاولة إحياء 
الدولــة الزيدية الســتمرار حكمها 
لليمــن كام كانــت طيلــة القرون 

املاضية.
الثالث: هو إحيــاء دولة الخالفة 
التي برش بهــا الزنداين لتكون اليمن 
إحدى واليات اإلخوان املســلمني من 

أفغانستان إىل املغرب.
الرابع: مرشوع املجلس االنتقايل 
الستعادة دولة الجنوب ومن هنا أىت 

اتفاق الرياض لحقن دماء الشعبني.

من تــرى أنه الســبب يف تأخر 
اتفاق الرياض؟

اإلخوان ماطلوا وعطلوا وكرسوا 
تواجدهــم يف ســيئون والــوادي 
وشبوة وأبني ومنعوا تحرير املناطق 

الجنوبية.

أيــن دور األمــم املتحدة يف كل 
هذا؟

األمم املتحدة مــن خالل أمريكا 
وروســيا وبريطانيا وأملانيا تستثمر 
ملصالحهــا ولدعــم قــوى إقليمية 
الخليج  أو وظيفيــة يف  مؤدلجــة 
أن تحرك الرشعية ســاكنا مع  دون 
األســف يف الداخــل أو يف اإلقليم 
الغرب يســعى  ولذلك  الداخل  أو يف 
دامًئا لتمكني األقليــات لحكم البالد 

ورشعنتهم  الحوثيني  ومنها  العربية 
وإعطائهــم أكرب مام يســتحقون، 
ساهم ذلك يف تقاطع مصالح الثالثة 
املشــاريع األوىل، اإلمامية والزيدية 
املجلس  مــرشوع  أمام  واإلخوانية، 

االنتقايل للعودة ملا قبل ١٩٩٠م.

حدثنــا عن اتفاق مســقط وما 
دوره حاليًا؟

ســلطنة عامن بحكــم عالقتها 
والواليــات  والســعودية  بإيــران 
امليليشيات  وأيضًا  وبريطانيا  املتحدة 
الحوثية وأيضًا تقوم بدور  اإلرهابية 
بديل عن دور قطر الذي ســاهم يف 
تدمري اليمن والــذي مل يعد مرغوبا 
فيــه من كثــري من األطــراف هَي 
املبادرة  تقوم بدور وســيط لتفعيل 
الســعودية إليقــاف إطــالق النار 
وإحالل الســالم باليمن والتي أيدها 
مجلس األمن وجامعة الدول العربية 
ومنظمة التعاون اإلســالمي وأيضًا 

مجلس التعاون الخليجي والرشعية.

بعد مبادرة مسقط باعتقادك من 
ستكون  التي  الرسمية  األطراف  هي 

عىل طاولة املفاوضات؟
األطــراف الرئيســية يف نظري 
الحويث  وميليشــيا  الرشعيــة  هي 
واملجلس االنتقــايل الجنويب؛ ألنها 

أصبحت واقعة والرشعية ُفرضت من 
مع  رشعنتها  التي  املتحدة  األمم  قبل 

األسف طيلة السنوات املاضية.

سيادة العميد، هل هناك فرق بني 
اتفاق الرياض واتفاق مسقط؟ وهل 

هناك تعارض بني االتفاقني؟
بنظري ليــَس هناك تعارض بني 
الســعودية  واملُبادرة  الرياض  اتفاق 
الرياض هو حقن  اتفاق  فكان هدف 
دمــاء اليمنيني داخــل الرشعية أما 
مبادرة سالم  السعودية فهي  املبادرة 

شامل.

ما مصري اتفاق الرياض يف حال 
بدأ العمل يف اتفاق مسقط؟

لســت متأكدا أن مسقط وضعت 
ورســمت اتفاقية ولكنها تســاهم 
يف تقريــب وجهــات النظــر بني 
الحويث والرشعية وبناًء عىل املبادرة 
وسيظل  أمرييك  بدعم  الســعودية 
اتفق  إذا  أساســيا  الريــاض  اتفاق 
التحالف  ألن  الســالم،  عىل  الجميع 

ومجلس األمن ُيقر اتفاق الرياض.
cالجميــع يعلــم دور اململكــة 
الرشعية  دعم  يف  السعودية  العربية 
اليمنيــة وأنها مل تتــواَن يف تقديم 
الدعم السيايس لها ميدانيًا وعسكريًا 
يف هذه الحرب، هناك من تحدث بأن 
الرشعية خذلت دول التحالف العريب؟

الرشعية خذلت لألســف الشعب 
اليمنــي قبــل ُخذالنها للســعودية 
العربية  اململكــة  ولكن  وللتحالــف 
الســعودية تنظر للشعب اليمني من 
زاوية أعىل وأوسع من نظرة أصحاب 
األهــواء والعاملــة والخيانــة وإذا 
وافقت جميــع األطراف عىل املبادرة 
إيران  يعني خروج  فهذا  الســعودية 
من منطقــة الجزيــرة العربية وإالَّ 
فالخيارات والبدائل ما زالت موجودة 
أمــام التحالف الذي تقــوده بالدي 
الســعودية ومل نعد  العربية  اململكة 

بحاجة إىل خيال واسع.

املقاومــة الوطنية التي يتزعمها 
طارق عيل صالح هل سيكون له دور 

يف االتفافية التي تبنتها مسقط؟
ســيربز أيضًا حزب املؤمتر الذي 
ينادي باســتعادة الجمهورية والكل 
يتحــرك يف كل مكان أمــام اإلعالم 
من  والكل  املوصــدة  األبواب  وخلف 
أصحــاب هذه املشــاريع تحدث مع 

طرف أو أكرث ولكــن أرى أن مفتاح 
الرياض مبا  الحــرب والســالم يف 
يحقــق ويلبي ولو الحــد األدىن من 
متطلبــات املرحلــة األوىل ثم يرتك 
استعادة  بعد  الشأن  ألصحاب  الباقي 
الذي  الرياض  اتفاق  الرشعية وتنفيذ 
أصبــح مبوجبه املجلــس االنتقايل 

رشعيًا.

الذي  اإليراين  الــدور  تقيم  كيف 
يشــكل خطرًا عىل أمن واســتقرار 

الوضع يف املنطقة؟
كام يعلم الجميــع أن إيران ليَس 
لديها مصلحــة يف إطفاء نار الفتنة 
يف األمة العربيــة، فال أرى يف هذه 
املرحلة ضوءا يف آخــر النفق إالَّ إذا 
الدول  إيران عىل تنازالت من  حصلت 
املجتمعة فيام يعرف بالخمســة زائد 
واحد فيمكن أن نــرى انفراجا ولكن 
القاعدة كام أراها تؤكد أن امليليشيات 
اإلرهابية يف أي مكان ال ميكن كبح 
جامحها ولن تجنح للسالم إال بالقوة.

 *إذن دعنــا نتحــدث قلياًل عن 
الدويل  واملوقف  األمريــيك  املوقف 
لألمــم املتحدة من مليشــيا الحويث 
رغم أنهم قــادرون أن يجعلوه يأيت 
التهاون مع  ملاذا هــذا  برأيك  صاغرًا 
هذه املليشيات؟ وهل كل هذا الصمت 
من أجل اســتنزاف اململكــة العربية 
السعودية اقتصادًيا يف هذه الحرب؟

مل نعد بحاجة إىل خيال واســع، 
تنظر  فالغرب وروســيا وأمريــكا  
إيرانية  بعيون  األسف  ومع  للمنطقة 
ألنها عدو العريب الحقيقي، وفرضت 
واقعًا عىل األرض يف العراق وسوريا 
ولبنان واليمن وقطاع غزة وأحد أهم 
أهــداف الدول الغربيــة هو إضعاف 
والعربية  عام  السنية بشــكل  الدول 
بشكل خاص، وعىل وجه الخصوص  
بــالدي اململكة العربية الســعودية 
الحصينة؛  وقلعتها  املســلمني  قبلة 
ألنه بعد ســقوط االتحاد السوفيتي 
مل يعد للغــرب عدو يشــكل تهديدا 
جيوسياســيا وإمنا تحٍد وما تشكله 
والصني  حاليــًا  االتحادية  روســيا 
الشــعبية. والله عز وجل يقول )ولن 
ترَْض عنك اليهوُد َوال النصارى حّتى 
النهاية:  يف  ونقــول  مِلّتهُمْ(..  تتبعَ 
اللهم من أراد ديننا وأراد ُمقدســاتنا 
وأوطاننا وشــعوبنا العربية املسلمة 

السنية برش فرد كيده يف نحره.

حــــوار

اخلبري الع�شكري وال�شرتاتيجي العميد ركن ح�شن ال�شهري يف حوار مهم مع »الأمناء«:

 ا�شتيالء الإخوان على مفا�شل ال�شرعية عطل ا�شتكمال حترير حمافظات ال�شمال

الشرعية خذلت الشعب قبل ُخذالنها السعودية والتحالف

اإلخوان سلموا للحوثي محافظات ومعسكرات وعتادا وماال وتوجهوا نحو احملافظات احملررة

املجلس االنتقالي أصبح طرفا شرعيا مبوجب اتفاق الرياض

ال يوجد أي تعارض بني اتفاق الرياض واملبادرة السعودية


