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»األمناء« عن اليوم الثامن:
 عىل غري العــادة، ظهر رئيس اليمن 
املؤقت عبد ربه منصور هادي، يف خطاب 
صّور من خالله الرصاع يف البلد عىل أنه 
رصاع طائفي مع ســاللة تعتقد أن حكم 
البلــد، املضطرب منذ اإلطاحــة بالنظام 
املحــي يف صنعاء العــام 1962م، حق 
إلهي، وأن الرصاع معها رصاع وجود ضد 
انكشــفت باعتبارها  إنها  جامعة، يقول 
عىل  عرق  لتمجيد  تسعى  ساللية  جامعة 

حساب شعب كامل.
هذه هي املــرة األوىل التــي مل يدُع 
هادي فيها الحوثيني إىل السالم، كام كان 
يتكرر كل مرة، الذي دامئا ما يؤكد أن يده 
ممدودة للسالم ألذرع إيران التي هاجمها 
)هذه املرة(، هي األخرى يف ظل متغريات 
كثرية، تفرس عىل أنها قد تخدم استمرار 
بقائــه يف الحكــم “وإن كان حكاًم عن 

بعد”.
شكلت الســيطرة الحوثية عىل ثالث 
مراكز رئيســية يف بيحان شبوة، تهديدًا 
حقيقيًا لهادي، ومســتقبل حكمه القائم 

عىل اســتمرار الحرب )يف محيط 
صنعاء(، لكن سقوط الجزء املحرر 
اليمنية،  البيضــاء  من محافظــة 
والجوف  نهم  ســقوط  بسيناريو 

ورصواح وأجــزاء أخرى من 
مأرب، كشــف عن مرشوع 
من  هــادي  يــراه  تخادم، 
وجوده  يهــدد  أنه  منظوره 
أن  يفرتض  توافقي  كرئيس 
بعد  رسميا  الســلطة  يسلم 

الذي  الحويث  القضاء عىل مرشوع 
يصفه هادي بالساليل.

وخالل األشــهر املاضية قدمت 
سلســلة  الثامن”  “اليوم  صحيفة 
من التقارير والتحليالت كشفت عن 
كرئيس،  هادي،  بني  الرصاع  خفايا 

األحمر،  محســن  وعــي 
النائب، وقد ظهر هذا الرصاع 
مع  بالتسامح  السطح  عىل 
األحمر  أذرع  شــنتها  حرب 
للســيطرة عىل مدينة لودر 
يف  بأبــني  االســرتاتيجية 
املايض(،  حزيــران  )يونيو 

وقد أســقطت املدينة التي تقــع يف الحدود مع 
محافظة البيضــاء، وفيها الرشيان الرئيس الذي 

ميد الحوثيني باملشتقات النفطية.
لكن الــرصاع مل يبدأ يف لــودر، ولكن كان 
يفرتض أن تكــون النهاية هنــاك، لكن الخالف 
العميق بني هادي ونائبه، كان ســببا رئيســيا 
يف وصول الحوثيني إىل شــبوة النفطية، دون 
أي مقاومة تذكر، وهو األمــر الذي جعل هادي 
يستشــعر الخطر، ليخرج يف خطاب “هو األول 
من نوعه”؛ يصور الرصاع مع الحوثيني عىل أنه 
رصاع طائفي وســاليل ووجــودي ضد جامعة 
يقــول إنها تنطلق من منطلقــات دينية للحكم، 

فيام التزم األحمر الصمت حيال ذلك.
وتوعد هادي باســتمرار الحرب والقتال ضد 
الحوثيني بدعم من اململكة العربية الســعودية، 
والتي يبدو أنها أنهكت كثــريًا يف امللف اليمني، 
وخاصة يف مأرب التي اســتنزفت كثريًا الرياض 
بأن  الــذي يوحي  األمر  “ماليــا وعســكريًا”، 
السعودية تعول عىل الحلول السلمية للخروج من 

امللف اليمني باالعتامد عىل الدور العامين.

وترى الرياض أن مبقدور مســقط، تحقيق 
تسوية سياسية مع طهران، وهو ما أكده العاهل 
السعودي، امللك ســلامن بن عبدالعزيز، الذي قال 
- عرب اإلنرتنت يف اجتامع الجمعية العامة لألمم 
أيلول الجاري  املتحدة األربعاء الـ22 من سبتمرب 
- إن “إيران دولة جارة”، ُمعرًبا عن أمله أن تؤدي 
املحادثات األولية بني البلدين إىل “نتائج ملموسة 
لبناء الثقة والتمهيد لتحقيق تطلعات شعوبنا يف 

عالقات تعاون”.
وأكد وزير الخارجية اإليراين، حســني أمري 
عبد اللهيان، أن بالده “تؤكد دامًئا أن تحقيق األمن 
واالستقرار يف املنطقة بحاجة إىل ترتيبات أمنية 

نابعة من داخل دول املنطقة”.
وكالة األنباء اإليرانية الرســمية )إرنا(، قالت 
إن عبد اللهيان التقى نظراءه من ممثي السعودية 
والكويــت ومــرص واألردن وقطــر واالتحــاد 
األورويب، يف مقــر البعثة العراقية يف نيويورك 
عىل هامش أعامل الدورة الـ 76 للجمعية العامة 

لألمم املتحدة.
سفري الســعودية لدى اليمن محمد بن سعيد 
آل جابر، وجه رســائل مبطنة للحكومة اليمنية، 

حول مصري القوات املواليــة لنائب الرئيس عي 
محسن األحمر يف وادي حرضموت، إال أن مصادر 
مقربة من هادي، اعتــربت تحركات آل جابر يف 
الجنوب، بأنها ال تخدم الرشعية بل تخدم الجرنال 

عي محسن األحمر والحوثيني.
لســفري  محلية  إعالميــة  أذرع  وتفصــح 
الســعودية يف اليمن عن حرف األنظار عن حرب 
بيحان شبوة، والتقليل من الحديث عنها، بالحديث 
أن صحافيا ســعوديا  إال  عن مواضيع أخــرى، 
معروفا، يدعى عبد الله آل هتيلة رسعان ما فضح 
هذا التوجه بالحديث عن “شبوة إن كانت جنوبية 
أو شــاملية”، يف تقليل واضــح ألهمية املعركة 
التي سقطت عىل إثرها ثالث مديريات يف قبضة 

الحوثيني املوالني إليران.
وسائل إعالم محلية ممولة من أطراف إقليمية 
أشــارت إىل ترصيحات أدىل بها نائب الســفري 
اليمني يف واشــنطن، وأبرز أذرع عي محسن، 

“وائل الهمداين”، الذي جدد هجومه عىل هادي.
ويبدو أن األحمر قد وجه أتباعه يف شــبوة 
والبيضاء إىل إفساح املجال أمام الحوثيني لتهديد 
“عرش هــادي”، واملربر كام جاء به ذراع األحمر 

يف واشــنطن، أن هادي أصــدر قرارات 
تعيــني لـ19 قائــدا عســكريًا جنوبيًا 
من أصل 22 بــدون الرجوع إىل األحمر 
الهمداين  تعيني  )النائب(. ورفض هادي 
سفريا لليمن يف واشــنطن خلفا لوزير 

الخارجية أحمد عوض بن مبارك.
ويخــى تيار األحمر، مــن تقارب 
“جنــويب – جنويب” محتمــل، خاصة 
بعد أن فقد هادي كل األوراق التي ميكن 
مكاســب  عىل  للحصول  بها  يضغط  أن 
سياسية يف التسوية السياسية املحتملة، 
وال ميلــك هــادي أي أوراق ضغط عىل 
التقارب  غري  الشاملية،  اليمنية  األطراف 
مع املجلــس االنتقايل الجنــويب، الذي 
رغم الحروب التي شــنت عىل البالد، إال 
أن موقف االنتقايل ظل يسوده حالة من 

الود واالحرتام تجاه شخص هادي.
أن معركة  وأتباعــه  ويدرك هــادي 
شــبوة، هي معركة تخص الجرنال عي 
محسن األحمر، ويستدل عىل ذلك االتفاق 
الذي أبرم بني محافظ شــبوة اإلخواين 
ومحافظ شــبوة الحويث يف بلدة مرخة 
التي  االتفاقية  وهي  املايض،  األســبوع 
أقرت أن يقاسم الطرفان موارد الرثوة 

النفطية يف املحافظة.
ويــربر أتباع األحمر أن تســليم 
بيحان شــبوة للحوثيــني، جاء بعد 
استحواذ هادي عىل مثامنائة 
وخمســني ألــف برميل نفط 

صدرت من ميناء النشيمة.
الحوثيــون  ويحــاول 
االســتفادة من هــذا الرصاع 
املريــر يف داخــل الرئاســة 
رشقــا  للتوســع  اليمنيــة، 
ينــاورون جميع  وجنوبــًا، فهــم 
األطــراف، لكن القــرار يف النهاية 
هو ما تطرح إيــران عىل أذرعها يف 
صنعاء، والتي يقــول وزير خارجية 
بن  أحمــد عوض  حكومة هــادي، 
مبارك “إن إيران تقرتح عىل الحوثيني 
تأجيل الحوار حتى الســيطرة 

عىل مأرب”.
مأرب،  عىل  والســيطرة 
العريب  التحالــف  أن  يعنــي 
وحكومة  الســعودية  بقيادة 
هادي، ال ميتلــكان أي أوراق 
الذيــن ميتلكون قوات  ضغط عــىل الحوثيني، 
يعتقد أنها تدين بالوالء لهم يف وادي حرضموت 
واملهرة، ورمبا شــبوة، فيام إذا قــرر الحوثيون 
االنقالب عىل االتفاقية املوقعة مع محافظ شبوة 

اإلخواين محمد صالح بن عديو.
الجنويب، مع  االنتقــايل  املجلس  يختلف  مل 
هــادي، إال بعــد أن تحالف األخــري مع خصوم 
الجنوب التاريخيني، تنظيم إخوان اليمن، صاحب 
فتــاوى التكفري الشــهرية، واملتهم بالتورط يف 
تصفيــات اآلالف من املســؤولني ورجال األمن 

والجيش الجنوبيني خالل 30 عامًا.
“حوارا  الجنويب  االنتقــايل  املجلس  وأطلق 
وطنيــًا”، لتقريــب وجهات النظــر بني القوى 
الجنوبيــة األخرى للوصول إىل رؤية مشــرتكة 
أن  العريب، ويبدو  الجنوب  نحو تحقيق استقالل 
الحوار قد حقق نتائج مثمرة، وهو ما يعكســه 
توقف الــرصاع اإلعالمــي، باإلضافة إىل وجود 
مؤرشات عن نية األطراف طي أي خالفات سابقة 
والبدء يف صفحة جديدة ملواجهة الخطر القادم 

الذي يهدد الجنوب “أرضا وهوية”.

خفايا �صراع الرئي�س ونائبه.. ملاذا ي�صف هادي ال�صراع بالطائفي؟

هل فقد الرئي�س هادي كل اأوراقه؟ وما الورقة الوحيدة التي تبقت له؟

ما حقيقة توجيهات علي حم�صن الأحمر لأتباعه ب�صبوة 
والبي�صاء لإف�صاح املجال اأمام احلوثي لتهديد عر�س هادي؟

كيف �صكلت �صيطرة احلوثي على ثالث مديريات ب�صبوة تهديدًا حقيقيًا لهادي؟

كيف يحاول احلوثيون ال�صتفادة من ال�صراع احلا�صل يف الرئا�صة اليمنية؟

قائد فريق القذائف واأللغام العقيد سيف ناجي لـ«األمناء«:

تفاصيل مهمة عن سيناريو معركة شبوة


