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توافق كامل الدسم..!
وليد جحزر

ووحدهم عسكر القوات الجوية من كانوا 
سعداء بتكريم ارس شهداء طائرة “االنتنوف” وهم 

يهتفون باسم القائد الجديد بالروح بالدم نفديك يا 
“جند”، فيام انشغلت حورية مشهور بالتأكيد عىل 
ان الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، والداعي بأن 

نحزن عليهم.
 وبدا الشاعر الكبري عبدالعزيز املقالح مهموما 
جدا، وهو يرشح لباسندوة النشيط مشاكل مركز 
الدراسات والبحوث، الذي وصل – فعال - لحالة 

يرىث بفعل انهامك الناس يف البالد مبواضيع بعيدة 
كل البعد عن البحوث والدراسات،  يف مقدمتها 
انجاز الثورة وإقناع باسندوة إعادة قيمة الدبة 

البرتول لوضعها قبل الثورة.. وهو االمر الذي صار 

يف عداد املستحيل يف الوقت الراهن،  والعجيب أن 
باسندوة كان هو العامل املشرتك يف غالبية هذه 
املشاهد، باستثناء تكريم العسكر وجلسة تبادل 

االبتسامات يف تحضريية الحوار.
كل هذه اللقطات التوافقية تابعتها يف دقائق 

خربية عىل شاشة  قناة السعيدة بعد يوم صحفي 
شاق، لكن هذه النرشة العجيبة والتوافقية ارصت 

ان تذكرين يف النهاية بالهدفني، اللذين شحنهام 
املنتخب الكويتي يف مرمى منتخب التوافق 

الوطني، مدشنا حصيلة أهداف يصعب أن اقّدرها 
لكم  اآلن، مع أين حافظ للهدفني متاما وكتبت 

عنهم تحليال، لكن أحبت القناة تذكريي بهم قبل 
النوم  للفائدة.

حدث ذلك يف قفلة توافقية جعلتني أصب 
جام غضبي ولعنايت عىل كل هذا الهزل الفاضح 
والتناقض الصارخ، مطلقا تساؤال من نوع: هل 
يعقل أن يكون كل هذا الحب كامنا يف قلوب 

اليمنيني، ولذلك قرروا ان يبتسموا ويتوافقوا بهذه 
الطريقة الجميلة.

بالتأكيد نحن شعب متسامح بدليل ان الرئيس 
الوحيد يف العامل الذي تقوم عليه ثورة، موجود بني 

ظهرانينا يجتمع ويدندن، ويغني ويتذكر الليايل 
املالح وزمن االفراح يف بادرة تسامحية مل ولن ـ عىل 
طريقة الرئيس السابق ـ تحدث يف أي مكان بالعامل.

الخالصة ان هذه املشاهد التصويرية جمعت 
الشامي عىل املغريب عىل اليمني والصومايل ايضا، 

وحتى اللحظة يصعب التكهن بنتائج هذه التوليفة 
العجيبة يف القريب، لكنها بالتأكيد انعكاس لحاالت 

التوائم األخرية يف عالقات امللف السيايس اليمني 
الشائك، حيث الصورة الباسمة بني عيل سامل وعيل 

نارص، واملحبة الغامضة بني أنصار الحويث وأبناء 
صالح.

ووسط هذه األجواء التوافقية يستمر مسلسل 
تصفية ضباط األمن السيايس وتحويلهم لهدف 

نصع، دون أن يكشف احد  حقيقة من يقف وراء 
كل هذه االغتياالت الرسية، الخالصة.. البلد عىل 

شفا هاوية إن مل تكن يف الهاوية اصال منذ سنوات.. 
وياحكومة التوافق عاد املراحل طوال.
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الوجه

وخالل السنوات األخرية رصدت أجهزة االستخبارات 
اليمنية بالتعاون مع أجهزة أخرى إقليمية ودولية 
أعدادا متزايدة من السفن املحملة باألسلحة، التي تأيت 
من إيران، وتقصد عددا من الجزر اليمنية الصغرية، 
وغري املأهولة بالسكان يف البحر األحمر بالقرب من 
جزيرة ميدي، لتفريغ حمولتها ثم نقل هذه الحمولة 
عرب قوارب صيد صغرية إىل الساحل اليمني، ومن ثم 
إىل وجهتها عرب الرب إىل محافظة صعدة حيث توجد 
سوق »الطلح«، وهي واحدة من أكرب أسواق السالح 
يف اليمن، والتي يسيطر عليها حاليا الحوثيون، إضافة 
إىل وجود نسبة كبرية من تجار السالح اليمنيني ممن 
ينتمون إىل هذه املحافظة، والذين يف ما يبدو دخلوا 
يف حالة من الوفاق مع الوجود العسكري الحويث، بل 
وأسهموا يف دعم الرتسانة العسكرية الحوثية بأنواع 
مختلفة من األسلحة. وهنا يلحظ أن الحوثيني ينسقون 
عىل خطني: الخط األول هو خط تجارة السالح التي 
وغريها،  محافظة صعدة  من  تجار  عليها  يسيطر 
القامئة السوداء  وبعضهم وضعت أسامؤهم عىل 
يف اليمن وخارجها، وما زالوا يتمتعون بنفوذ واسع، 
بل ووىل الحوثيون بعضهم أعىل املناصب اإلدارية 
يف محافظة صعدة التي يسيطرون عليها، والخط 
الثاين هو تهريب السالح عن طريق »قوارب الصيد 
املسلحة« التي تحمل السمك عىل السطح والسالح 
يف العمق، فيام يشبه الحكاية العربية القدمية التي 

لخصها بيت الشعر:
ما للجامل مشيها وئيدا   ***  أجندالً يحملن أم حديدا

عندما دفعت الزباء حياتها ومملكتها لجهلها بأن 
الجامل يحملن املقاتلني والسالح بدالً من الثياب 

والطيوب الفارسية.
وقبل أيام ضبطت سفينة إيرانية بعد تفريغ نصف 
حمولتها يف جزيرة »طنم«، ومن ثم تهريب هذه 
الحمولة إىل محافظة صعدة، حسبام نقلت »الرشق 

األوسط« عن مصدر حكومي ميني.
وفوق ذلك أكدت تقارير توجه الحوثيني نحو 
رشاء وتأجري محالت وأراض يف محافظة عدن وعىل 
ساحل البحر العريب، وهو األمر الذي مل ينفه الناطق 
باسم الحوثيني، بل وقال يف لقاء تلفزيوين إن من حق 
جامعته أن »تشرتي حيث تشاء«، وال ميكن للمراقب 
أن يتصور أن عملية تأجري محالت يف محافظة عدن 
وعىل سواحل بحر العرب من قبل الحوثيني عملية 
عفوية ألغراض تجارية، بل ميكن ربط األمر بسهولة 
بتدفق السالح إىل اليمن من إيران وتركيا يف شحنات 
مشبوهة، وإذا أخذنا يف االعتبار أن األمن اليمني قد 
أحبط عددا من محاوالت تهريب السالح عرب البحر 
األحمر وأخذنا كذلك طول املسافة البحرية التي يتحتم 
عىل السفن قطعها للوصول إىل الجزر الصغرية التي 
تفرغ فيها شحنات األسلحة يف البحر األحمر، فإن 
توجه الحوثيني لسواحل بحر العرب يعني محاوالت 
السري يف االتجاهني للحصول عىل السالح: عرب البحر 

األحمر أو بحر العرب.
مل يعد لعب إيران يف الساحة اليمنية بالرس، حيث 
تغري الوضع متاما، وأصبح اليمنيون يرتحمون عىل األيام 
التي كان فيها سفري طهران يف صنعاء يقوم بزيارات 
رسية ملحافظة صعدة، حني كان الحوثيون ينكرون 
عالقتهم بإيران، أما اليوم فقد أعلنت قيادات حوثية 
أنها تسعى لربط اليمن مبحور املقاومة للمرشوع 
األمرييك اإلرسائييل، وهي نغمة إيرانية تعني يف حقيقتها 
ربط اليمن باملرشوع اإليراين الساعي إىل اإلرضار بأمريكا 
وإرسائيل إعالميا يف الغالب، واإلرضار بالعرب يف بنيتهم 

االجتامعية والثقافية والدينية عىل أرض الواقع.
يكاد اليمن اليوم يأخذ شكل لبنان، حيث تسعى 
إيران إىل تقوية جامعة تدين لها بالوالء الطائفي، 
وترفع شعارها، وتستقبل أسلحتها، وتبني لنفسها كيانا 
شبه مستقل عسكريا وسياسيا يف منطقة جبلية صعبة 
التضاريس يف محافظة صعدة شامل البالد، وهذا يشبه 
إىل حد كبري االسرتاتيجية اإليرانية يف التعامل مع امللف 
اللبناين، حينام اطأمن العرب إىل أن اتفاقية الطائف 
مثلت مخرجا للبنان من اقتتاله الطائفي، يف حني بدأت 
إيران يف العمل عىل بناء ميليشيات حزب الله التي 
اختطفت اليوم الدولة اللبنانية بالكامل. فهل يراد 
للحوثيني أن يكونوا دولة داخل الدولة عىل غرار حزب 
الله، خاصة أن زعيمهم يحاول كثريا الظهور مبظهر 
»سيد املقاومة« يف لبنان، يف كل حركاته وسكناته، 
من الشال الفلسطيني عىل الكتفني، إىل تقليد حركات 
اليدين، ورفع السبابة، إىل االختباء يف رساديب كهوف 
جبال صعدة، ومخاطبة جمهوره من وراء جدر يف 
إيهام لهذا الجمهور املضلل يف أغلبه بأن من يخاطبهم 
مستهدف أمنيا من قبل األمريكيني واإلرسائيليني، عىل 
الرغم من أنني ال أزال أذكر ضحكة مجلجلة للسفري 
األمرييك سمعتها وأنا ألقي عليه سؤاال حول ما إذا 
كانوا يعترب الحوثيني أعداء لهم، يف حوار سابق نرش 
يف هذا الجريدة، وعىل الرغم من أن األمريكيني ال 
يهادنون يف سحق وقتل أعدائهم الحقيقيني، كام هو 
ملحوظ من رضبات الدرون التي تستهدف عنارص 

»القاعدة« يف البالد؟!
ولو تركنا الشامل والتغلغل اإليراين فيه جانبا إىل 

سعت إيران خالل وقبل 
الشهور التي شهدت 
االنتفاضة الشعبية ضد 
نظام حكم الرئيس صالح 
في اليمن إلى تكثيف 
وجودها االستخباراتي 
والسياسي بل والعسكري في 
الخاصرة الجنوبية للجزيرة 
العربية.
ومن قبل كانت أجهزة 
االستخبارات السورية 
واإليرانية تتعاون في 
نقل مقاتلين حوثيين من 
اليمن إلى إيران أو لبنان 
بعد وصولهم إلى دمشق، 
وحصولهم على أوراق سفر 
أخرى للتمويه على وجهة 
سفرهم الحقيقية، حسب 
اعتراف مقاتلين حوثيين 
حينها.

 محمد جميح 

ه��ل ي��ت��رك ال��ع��رب ال��ي��م��ن إلي����ران؟
الجنوب، فال يبدو أن جنوب البالد أحسن حظا 
من شاملها يف ما يخص حجم التدخالت اإليرانية، 
عىل الرغم من أن الجنوب اليمني يختلف مذهبيا 
عام عليه الحوثيون يف شامل الشامل، وهو ما 
يصعب مهمة اإليرانيني هناك، غري أنه يف مقابل 
الصعوبة التي يهيئها الفارق املذهبي يف الجنوب 
فإن العامل الجغرايف رمبا يعمل عىل تيسري املهمة 
جنوبا، حيث القرب النسبي للسواحل اليمنية يف 
الجنوب من السواحل اإليرانية، وحيث االمتداد 
الجغرايف الواسع مع تجمعات سكانية تتمركز يف 
مدن محددة ووجود أمني خفيف، ومع وجود 
تيار ضمن الحراك الجنويب أعلن أنه يقبل الدعم 
من إيران، بل وطالبها به، ونقل مقر زعيمه 
إىل بريوت حيث يعمل »سيد املقاومة« وحزبه 
كذلك عىل تنسيق العالقة بني طهران وهذا التيار، 
وحيث يسعى الحوثيون إىل الوجود يف الجنوب 

كام مر بنا.
وقبل شهور طالب الرئيس اليمني عبد ربه 
منصور هادي إيران »بالكف عن تدخلها يف الشأن 
اليمني«، ورفض لقاء الرئيس أحمدي نجاد يف 
نيويورك يف شهر سبتمرب )أيلول( املايض عىل 
هامش اجتامعات الجمعية العامة لألمم املتحدة، 
واتهم إيران رصاحة بدعم الجامعة الحوثية 
املسلحة، والسعي لدعم بعض تيارات الحراك 

الجنويب بالسالح.
ومؤخرا أفاد تقرير حكومي أمرييك نرشته 
»الرشق األوسط« بأن طهران يوجد لديها »30 
ألف عنرص استخبارايت حول العامل، ينترشون 
عىل نطاق جغرايف ميتد من لبنان إىل األرجنتني«. 
وذكر التقرير أن وزارة االستخبارات اإليرانية توفر 
الدعم املايل واللوجيستي لعنارص من املخابرات 
اإليرانية يف اليمن يف حني يقوم الحرس الثوري 
باإلرشاف عىل العمليات امليدانية. وال ميكن 
بالطبع املرور بهذا التقرير من دون اإلشارة إىل 
ست خاليا تجسس إيرانية أعلن اليمن ضبطها 
وتفكيكها تعمل يف عدد من املدن اليمنية شامال 
وجنوبا. واألسبوع املايض نفى سفري طهران يف 
صنعاء يف مؤمتر صحايف تدخل بالده يف الشأن 
اليمني وتساءل باستخفاف »ماذا تريد إيران من 
التجسس عىل اليمن؟ هل عىل املفاعل النووي 
أو عىل اقتصاد اليمن أم عىل معسكراته؟«. 
وهذا كالم يراد به التمويه عىل الهدف الحقيقي 
لإليرانيني يف اليمن، وهو تطويق الجزيرة العربية 
من جنوبها بعد أن طوقوها من الرشق يف العراق 

والشامل يف لبنان وسوريا.
وإذا كانت إيران قد استطاعت أن تلعب 
دورا محوريا تخريبيا لألسف داخل لبنان يف ظل 
تعاون كبري من قبل نظام األسدين: األب واالبن، 
وإذا كان دورها يف تعطيل التحول السيايس يف 
سوريا وإطالة معاناة الشعب السوري ظاهرا 
للعيان، وإذا كان دورها يف العراق ال يحتاج إىل 
خربة خبري للتعرف عىل طبيعته وأهدافه، فإننا 
ميكن أن ندرك ما ميكن أن تفعله إيران فيام 
لو استمر تجاهل تنامي نفوذها يف الخارصة 
الفوىض  العربية، يف ظل  للمنطقة  الجنوبية 
األمنية التي يشهدها اليمن، ما مل تكن هناك 
اسرتاتيجية عربية تعمل عىل مواجهة هذا النفوذ 
املتزايد يف البالد قبل أن يقول قائل، ال سمح الله: 

»هذا ما كنا نحذر منه«.

 من االخرية


