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«األمناء» قسم الرصد:

قال خــراء مينيون إن الدبلوماســية اإليرانية
تستغل اضطراب املشــهد يف البالد لتسويق مليشيا
الحويث اإلرهابية خارجيا يف مسعى لرشعنة مزيفة
وتهديد أي تســويات سياســية تفيض عن اتفاق
ستوكهومل املدعوم من األمم املتحدة .
واعتــر خــراء ،يف ترصيحــات خاصــة أن
االجتامعــات التــي رعتها إيران بني وفد مليشــيا
الحويث اإلرهابية وســفراء دول بلــدان أخرى يف
طهران تعد ســابقة عىل أعــراف العالقات الدولية،
وتدفع اليمن نحو مزيد مــن التمزق يف الجغرافيا
وتصعيد يتجاوز فرص الســام واتفاق ستوكهومل
املربم يف  18ديسمرب/كانون األول املايض.
واالثنني الفائت ،أعلنــت الخارجية اإليرانية أنها
رعت محادثات وصفتها بـ»الثنائية والثالثية» ،بني
وفد مليشــيا الحــويث و 4دول أوروبية يف طهران
(بريطانيا وفرنســا وأملانيا وإيطاليا) ،كام اعرتفت
ضمنيا بتعيني حكومــة الحوثيني غري املعرتف بها
دوليا سفريا لدى إيران.
وكانت حكومة اليمن قد قطعت رسميا العالقات
مع إيران يف أكتوبر/ترشين األول  ،2015بعد إغالق
سفارتها يف طهران عىل خلفية دعم انقالب مليشيا
الحويث اإلرهابية.
جماعة إرهابية

رئيس املركز اإلعالمي للمقاومة اليمنية الوطنية
محمد أنعم قــال إن «العامل يؤمن بــأن الحوثيني
جامعة ال تختلف عــن طالبان وداعش ،ولهذا نقلت
كل الدول بعثاتها الدبلوماســية مــن صنعاء ،كان

كام لعبت طهران ووكالؤها عىل عوامل وظروف
الداخل املحرر الذي أضعــف حالة الرشعية للتحرك
إىل الخارج بدعم من بعض الدول الذي تنصب العداء
يف مسعى إلفشال تحالف دعم الرشعية يف اليمن.
واعترب الغرباين تعيني الحوثيني ســفريا لدى
طهران تحديا جديدا لقــرارات مجلس األمن ،وهو
توثيق يستهدف اتفاق ستوكهومل املتعرث والذي لو
مل يكن ،خاصة املتصل بالحديدة ،لشكل نهاية فعلية
لالنقالب الحويث.
خلط األوراق

أحدثها الروسية يف ديســمرب/كانون األول  ،2017الجمهورية ،زاد املشهد قتامة ،لكن من املستحيل أن
تكسب مليشيا الحويث املعركة كونها تعيش حالة من
أما بعثة إيران فاستمرت وحيدة وما زالت».
ووصف أنعم ،تباهي مليشــيا الحــويث بعودة االنهيار وعزلة يف الداخل والخارج.
العالقات الدبلوماســية مع إيران بـ»االســتعراض
سابقة دبلوماسية
والبحث عن انتصارات إعالمية».
وأشــار إىل أن مليشــيا الحــويث تلعــب عىل
الخبري االســراتيجي اليمني ســياف الغرباين
املتناقضــات كآخــر أوراقهــا يف املشــهد اليمني
قال :إنه مل يحدث يف تاريخ الدبلوماســية أن تلتقي
املضطرب.
وأوضح أن كبار قيــادات الجامعة باتوا يعملون جامعة مســلحة بســفراء بلدان أخرى يف بلد آخر،
بشكل موجه من أجل هزمية الشعب معنوي ًا ،وخلق وهذه ســابقة أقدمت عليها طهران وهي يف طريق
حالة إحباط لدى الشــارع من خالل تقديم أنفسهم تسويق مليشيا الحويث اإلرهابية مع بعثات أوروبية
اليومني املاضيني.
كقوة ال تقهر ،وأنهم يعدون قارب النجاة .
وأوضــح أن طهران تســتغل عالقتها مع بعض
وأضاف أن توقف جبهــات القتال وفرض القرار
األممي الذي نص عىل إيقاف تحرير مدينة الحديدة الدول األوروبيــة لتقديم جامعة مســلحة كمنقذ
(غــرب) وموانئها باإلضافــة إىل أحداث عدن وتعز للبالد وكسلطة أمر واقع ،وهي يف الحقيقة السبب
والرصاعــات داخــل الرشعيــة أو األصح يف صف الرئييس خلف أسوأ أزمة إنسانية يف العامل.

ما قبل االنهيار..

من جهته ،اعترب السيايس يف الحزب االشرتايك
عادل الربطي أن القليل من التدقيق يف تباهي زعيم
املتمردين عبدامللك الحويث مؤخرا بشــأن العالقات
مع إيران يالحظ اإلحســاس النفــي املتجذر لدى
الجامعة وشعورها بالقطيعة.
وأوضح ،أنه يســعى جاهدا لتطمني أتباعه بأنه
ميلــك عالقات دبلوماســية كـ»دولة» بفضح مدى
تبعيته لنظام والية الفقيه الذي يعاين سطوة العزلة
دوليا.
وقال الربطــي إن األخطــر يف التوجه اإليراين
الحويث هو خلط األوراق تجاه قضية الجنوب اليمني
يف ظــل التعاطي اإلخواين القطــري إعالميا الذي
يسعى لتجريف وعي املواطن ،خصوصا شامال ،وذلك
من أي ردة فعل تجاه أي خطوات حوثية مقبلة جنوبا
تغتال النسيج االجتامعي وتشظي البلد الواحد.
وتقدم إيران دعام ماديا وعسكريا للحوثيني ،من
بني ذلك الصواريخ الباليســتية والطائرات املسرية،
التي حولت جغرافية البالد إىل منصة تهديد ضد دول
الجوار وطرق املالحة الدولية.

كيف تتعامل ال�شرعية مع التحالف؟
«األمناء» متابعات:

أظهرت التطورات األخرية يف العاصمة
عــدن ،والخناق الذي ضاق عىل مليشــيا
رتق للحكومة،
حزب اإلصالح اإلخواين ،املخ ِ
ام هائ ً
ك ً
ال من «الوهن» الذي أصاب معسكر
الرشعية.
مل تقترص نتائج البطوالت الجنوبية التي
ّ
تحققت مؤخر ًا عىل الصعيدين الســيايس
ْ
وفضح مؤامرات «اإلصالح»
والعســكري
بل كشف كذلك عن التنافض الكبري للغاية
يف تعامل «إخوان الرشعية» مع الكثري من
املعطيات ،ومن ذلك مع التحالف العريب.
مبتابعة الخطاب الســيايس واإلعالمي
ٌ
تناقض جيل،
لحظ
الرســمي للحكومةُ ،ي َ
فهــي ً
تارة تســتعطف التحالــف العريب
إلنقاذ وضعها املرتهّ ــل وحامية ما تدعيه
«الرشعية» بينام يتســر «اإلصالح» وراء
هذه العباءة للحفاظ عىل مصالحه وتنفيذ
أهدافه القامئة عىل أجندة إرهابية متطرفة.
ظهرت هذه «االســتاملة» ،أو ما يطلق
ري من النشطاء «العويل» ،من ِقبل
عليه كث ٌ
إخوان الرشعية عىل الصعيدين الرســمي
ممث ً
ال بالوزراء املوالــن لإلصالح أو حتى
إعالمي ًا ،إذ ك ّرس الحزب كثري ًا من عنارصه

إلنقاذ «الرشعية» ،مستخدم ًا عبارات واهية
تقوم عىل ترويج االدعاءات واألكاذيب عن
الجنوب.
ٌ
أصوات يف
لكــن يف املقابل ،ظهــرت
تحرض عىل التحالف ،وال أدل عىل
الرشعية
ِّ
ذلك مام قاله عبد امللك املخاليف مستشــار
الرئيــس عبد ربه منصور هــادي ،عندما
زعم أنّ اليمنيني فقدوا ثقتهم يف التحالف
العريب ،وأنّ الرشعيــة ال تزال متلك الكثري
من الخيارات.
ً
سابقا يف حكومة هادي
وزير الخارجية
قال إنّ عىل التحالف أن يدرك حجم ما حدث
يف عدن ،كام هدّد بعواقب كبرية يف الفرتة
املقبلة.
ــرت هــذه الترصيحات
بقــدر ما ُف ِّ
عىل أ ّنها محاول ٌة إخوانيــة ابتزاز من ِقبل
«الرشعية» ،لك ّنها يف الوقت نفسه كشفت
عن حجم التناقض يف خطابات «الرشعية»
ّ
تفــكك ًا جعل الحديث عن
التي تعاين من
انهيارها مسألة وقت ليس أكرث.
كام أنّ إقدام الرشعية عىل ابتزاز التحالف
تجســد يف تعليــق وزارة الخارجية
أيض ًا
ّ
عملهــا يف العاصمة عــدن ،يف خطوة
تصعيدية من ِقبل الحكومة عىل الرغم من
جهود السعودية للتهدئة وتجاوب القيادة

ً
ممثلــة باملجلس
السياســية الجنوبيــة،
االنتقايل معها.
والســبب الرئييس يف الوهن الشــديد
يف جســد الرشعية املتهالك هو تع ّرضها
لالخرتاق مــن ِقبل حزب اإلصــاح الذي

ح ّولها إىل أوكار إرهابية تعمل عىل تحقيق
مصالحه وتعزيز نفوذه ،حســبام كشف
رسب».
تقرير أمني أمرييك ُ
«م َّ

