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العالم

تقرير
مابين السلم والشراكة ،والحرب والفراق،
خيط رفيع جـدًا .هي شعرة معاوية التي
لم تنقطع حتى اآلن في اليمن .ال بأس من
تفجيرات تعكر مزاج الحوثيين ما بين الحين
واآلخــر .ال مشكلة في تحريك بعض القبائل
في أكثر من منطقة ضد اللجان الشعبية
المرتبطة بـ«أنصار الله» .يعلم الحوثيون أن النار
ستالحقهم ،فما أقدموا عليه من خطوة
سريعة في إحكام السيطرة على العاصمة
صنعاء وأغلب محافظات الشمال لن ّ
يمر من
دون تبعات أمنية .فماذا في جعبتهم للرد؟

ّ
األحمر يمهد
لعرقنة اليمن
مهند عبيد
اللهيب الذي يحرق بني الحني واآلخر
بعض أحـيــاء صنعاء ومــدن أخــرى ما
ّ
هو إال رسائل واضحة تفهمها حركة
أن ـص ــار ال ـل ــه ج ـي ـدًا .ال ـن ــار صـ ــارت من
املـسـتـلــزمــات األســاس ـيــة فــي أي حــوار
خــاص باليمن .لغة كلفت فــي األشهر
األخـيــرة أكثر من  200قتيل ،وال يبدو
أن نـ ــزف ال ـ ــدم س ـي ـتــوقــف ق ــري ـب ــا ،فـمــا
ُي ّ
عد للحوثيني واللجان ّالشعبية من
قـبــل أكـثــر مــن ط ــرف ال يـبــشــر بانتهاء
مسلسل االقتتال.
مـ ـص ــادر خ ــاص ــة ت ــؤك ــد لـ ــ«األخـ ـب ــار»
أن ع ـ ـلـ ــي مـ ـحـ ـس ــن األحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــر ،الـ ـق ــائ ــد
ال ـســابــق لـلـفــرقــة األول ـ ــى م ـ ــدرع ،يقيم
ف ــي ال ـس ـعــوديــة ،ال ف ــي تــركـيــا أو قطر
ك ـمــا أش ـي ــع ف ــي ال ـس ــاب ــق .ص ـح ـيــح أن
علي محسن األحمر فقد هيبته كأهم
رجاالت العسكر في اليمن بعد هزيمته
في صنعاء أمام الحوثيني ،لكن الرجل
ال يزال له العديد من األتباع ،وال سيما
مــن الضباط والجنود وبعض القادة

والعناصر فــي حــزب التجمع اليمني
ل ــإص ــاح .امل ـص ــادر تــؤكــد أن األحـمــر،
وبتنسيق مــع امل ـخــابــرات الـسـعــوديــة،
ي ـع ـ ّـد ال ـع ــدة مل ــواج ـه ــة «أنـ ـص ــار ال ـل ــه»؛
يجمع عـنــاصــره املشتتني فــي الـبــاد،
ّ
يضخ األمــوال ،ينشئ لهم املعسكرات،
ّ
ويـ ـم ــده ــم ب ــالـ ـس ــاح ،وم ـ ــا أكـ ـث ــره فــي
اليمن .ليس هذا فقط ،بل يقوم بتجنيد
التكفيريني ويرسل لهم «من يريدون»
من قادة ومتشددين بغية هدف واحد،
هو قتال «أنصار الله».
ي ـق ــوم ع ـلــي مـحـســن األح ـم ــر ب ـكــل ذلــك
ب ــرض ــى سـ ـ ـع ـ ــودي ،فـ ــا بـ ــد ل ـل ــري ــاض
مــن تأكيد دوره ــا امل ـحــوري فــي الجار
ال ـج ـن ــوب ــي .ال ب ــل ال ــاع ــب األس ــاس ــي
فــي بلد كــان سعيدًا يومًا مــا .معروفة
ال ـس ـع ــودي ــة بـسـيــاسـتـهــا ال ـن ــاع ـم ــة؛ ال
ترمي بــأوراقـهــا سريعًا على الطاولة.
تعلم أن اليمن أخذته عاصفة التغيير
الـتــي أطلقها «أن ـصــار ال ـلــه» ،تستكني
وت ـم ـي ــل م ـع ـه ــا ،ت ـس ـتــوع ــب ال ـص ــدم ــة،
تراجع حساباتها وأولوياتها ،وتعيد
تحريك أوراقها.

إيران

مباحثات ظريف ـ كيري
تقتصر على النووي
أك ــد وزي ــر الـخــارجـيــة اإلي ــران ــي محمد
جـ ـ ـ ــواد ظـ ــريـ ــف أم ـ ـ ــس أن م ـح ــادث ــات ــه
املــرت ـق ـبــة م ــع ن ـظ ـيــره األم ـي ــرك ــي جــون
ك ـي ــري ،ب ـعــد غ ــد األرب ـ ـعـ ــاء ،ستقتصر
على الشأن النووي فقط ،ولــن تتناول
سائر القضايا .وأضــاف ظريف ،خالل
مؤتمر صحافي مع نظيره القبرصي
ي ــوانـ ـي ــس ك ــاس ــول ـي ــدي ــس ف ــي ط ـه ــران
أمـ ـ ــس ،أنـ ــه سـيـلـتـقــي ك ـي ــري األربـ ـع ــاء
للبحث فــي إمـكــانـيــة اإلسـ ــراع بوتيرة
املـ ـف ــاوض ــات ،مـضـيـفــا «إنـ ـن ــا ن ــري ــد أن
نرى في املحادثات مع وزير الخارجية
األم ـي ــرك ــي إن ك ــان ب ــاإلم ـك ــان اإلسـ ــراع
بوتيرة املفاوضات واملضي بها نحو
االمام؟» .وأكد وزير الخارجية اإليراني
أن «عـلـيـنــا أن ن ــرى م ــدى ف ــائ ــدة هــذه
املفاوضات للوصول إلى الحل ونقوم
على الدوام بتقييم ذلك».
وأشــار رئيس الوفد اإليراني املفاوض

إلى أنه «نظرًا إلى عدم وجــود عالقات
س ـي ــاس ـي ــة بـ ــن إيـ ـ ـ ــران وأم ـ ـيـ ــركـ ــا ،ف ــإن
املـفــاوضــات معها تـجــري على هامش
امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات مـ ــع م ـج ـم ــوع ــة «،»1+5
ولهذا السبب ربما تكون أبرز إعالميًا
فــي بـعــض األح ـي ــان مـقــارنــة مــع سائر
املحادثات التي أجريها أنا أو زمالئي
م ـ ــع سـ ــائـ ــر األع ـ ـ ـضـ ـ ــاء ف ـ ــي م ـج ـمــوعــة
«.»»1+5
وق ـ ـب ـ ـيـ ــل أيـ ـ ـ ـ ــام ع ـ ـلـ ــى ان ـ ـ ـطـ ـ ــاق ج ــول ــة
امل ـف ــاوض ــات ال ـج ــدي ــدة ف ــي  18الـشـهــر
الحالي ،وصل أمس إلى طهران مساعد
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة وم ـم ـثــل روس ـي ــا في
مـجـمــوعــة « »1+5سـيــرغــي ريــاب ـكــوف،
إلج ــراء مباحثات مــع وزيــر الخارجية
م ـح ـم ــد ج ـ ـ ــواد ظـ ــريـ ــف ومـ ـس ــاع ــدي ــه،
عـ ـض ــوي ال ـف ــري ــق اإليـ ــرانـ ــي املـ ـف ــاوض
عباس عراقجي ومجيد تخت روانجي.
وفي سياق متصل ،شدد رئيس منظمة

«أنصار الله» ليست بغافلة عن مخططات علي محسن األحمر (األناضول)

خـ ـط ــة عـ ـل ــي م ـح ـس ــن األح ـ ـمـ ــر لـيـســت
ج ــدي ــدة ،ب ــل اس ـت ـن ـســاخ مل ــا جـ ــرى في
الـ ـع ــراق .وف ــق املـ ـص ــادر ،يــريــد األحـمــر
تحويل محافظات مــأرب وحضرموت
وشـبــوة إلــى إم ــارات إســامـيــة شبيهة
بــدولــة أبــي بكر الـبـغــدادي .املعسكرات
ب ــدأ تـشـيـيــدهــا ،وت ـحــدي ـدًا فــي مناطق
الـسـحـيــل ون ـخــا والـلـبـنــات فــي مــأرب
النفطية.
«أنـ ـ ـص ـ ــار ال ـ ـلـ ــه» ل ـي ـس ــت ب ـغ ــاف ـل ــة عــن
مخططات علي محسن األحمر .تعلم
أن الــرجــل يملك مــا يكفي مــن األمــوال
واألنـ ـص ــار إلش ـغ ــال ال ـب ــاد ،وتكشف

باملناسبة عن وثائق ممهورة حصلت
عليها مــن معسكراته ،تثبت أنــه كان
ي ـت ـق ــاض ــى مـ ــن الـ ــدولـ ــة رواتـ ـ ـ ــب نـحــو
 20أل ــف ج ـنــدي وه ـمــي مـسـ ّـجـلــن في
معسكراته .تــدرك كذلك أن آل األحمر
لــديـهــم نـفــوذهــم عـلــى شــركــات النفط
العاملة في البالد ،وبــدأوا يضغطون
عليها ،ويفتعلون الحرائق في أنابيب
الـنـفــط بغية تجميد عملها وإدخ ــال
ال ـب ــاد ف ــي أزم ــة م ـح ــروق ــات .وتـعــرف
أي ـ ـضـ ــا بـ ـع ــض ال ـ ـسـ ــرقـ ــات واألع ـ ـمـ ــال
التخريبية التي يقوم بها آل االحمر
ُ ّ
فـ ــي صـ ـنـ ـع ــاء ،وتـ ــت ـ ـهـ ــم بـ ـه ــا ال ـل ـج ــان

الشعبية املؤيدة لـ«أنصار الله».
ال م ـف ــر مـ ــن امل ــواجـ ـه ــة إذًا .ل ـك ــن قـبــل
البدء بالعمل السياسي تضع الحركة
الـحـكــومــة والــرئـيــس عـبــدربــه منصور
هـ ــادي أمـ ــام م ـســؤول ـيــات ـهــم ،تـحــذرهــم
مــن الـتـبــاطــؤ فــي تـنـفـيــذ ات ـفــاق السلم
وال ـشــراكــة وملحقه األم ـنــي ،وتستعد
م ــع ال ـل ـجــان الـشـعـبـيــة وأن ـص ــاره ــا من
القبائل لـخــوض هــذه امل ـعــارك ،ويبدو
أن ال ـســاعــة ال ـص ـفــر الس ـت ـع ــادة م ــأرب
من أيدي التنظيمات املتشددة لم تعد
بعيدة ،وفق مصادر الحركة.
الـخـطــر لـيــس فــي شـمــال الـيـمــن بــل في

ال ـط ــاق ــة ال ــذري ــة اإلي ــرانـ ـي ــة ،ع ـلــي أكـبــر
صــالـحــي ،على أن مسألة نقل الــوقــود
ال ـنــووي مــن إي ــران إلــى ال ـخــارج ليست
واردة اآلن ،ألن األمور ليست واضحة.
وأكــد صالحي ،فــي تصريحات للقناة
األول ـ ــی ف ــي ال ـت ـل ـفــزيــون اإلي ـ ــران ـ ــي ،أن
املفاوضات النووية بني إيــران والــدول
الست هي في مرحلة مفصلية ،مشيرًا
إلــى أن التفاهم فــي الـجــولــة العاشرة
من املفاوضات النووية التي جرت في
فيينا «كان في متناول اليد وأن األمور
االســاسـيــة ك ــان قــد تــم االت ـفــاق عليها،
ّ
لكن هناك أمرًا حدث وتسبب في تراجع
الطرف املقابل».
وأضاف «ال أريد الدخول في التفاصيل،
لـكــن بـعــد مـضـ ّـي يــومــن أو ثــاثــة على
املـ ـف ــاوض ــات قـ ــال رئ ـي ــس وزراء كـيــان
االحتالل الصهيوني إن كيانه هو الذي
منع االتفاق ،كذلك قال وزير الخارجية
األميركي جون كيري إنهم في تنسيق
كامل مع الكيان الصهيوني» .وأوضح
«انـهــم ي ــرون مصلحتهم فــي استمرار
األزمة ،في حني أبدينا الليونة الالزمة
مــع االحـتـفــاظ بمصالح الـبــاد وحفظ
بــرنــامـجـنــا الـ ـن ــووي ،لـكـنـهــم م ــا زال ــوا
ّ
يصرون على أطماعهم».
ورأى رئيس منظمة الطاقة الذرية
اإليرانية أن امللف النووي اإليراني
مـ ـل ــف م ـص ـط ـن ــع ومـ ـس ـ ّـي ــس ول ـي ــس
قــانــونـيــا وفـنـيــا ،وق ــال «لـقــد أضـفــوا
الصبغة السياسية على هذا امللف،
وهـ ـ ــو غـ ـي ــر قـ ــابـ ــل ل ـل ـح ــل م ـ ــن دون

وجود إرادة سياسية».
ّ
وأك ــد أن ــه ل ــو تـحــلــت مـجـمــوعــة «»1+5
ب ــاإلرادة السياسية لـجــرى حــل قضية
البرنامج النووي ،مضيفًا أن «انسجام
إي ــران على مــدى األع ــوام ال ــ 12املاضية
الـتــي مـضــت عـلــى املـلــف واض ــح تمامًا
وم ــؤش ــر ألح ـق ـي ـت ـهــا» ،م ـع ـت ـب ـرًا فـتــوى
املرشد األعلى للجمهورية اإلسالمية
اإليرانية ،علي خامنئي ،بحرمة امتالك
واس ـت ـخ ــدام األس ـل ـحــة ال ـن ــووي ــة ،كلمة
الفصل في ردود إيران.
وشــدد صالحي على أن إي ــران ال تريد
أكثر من حقها ،ولــن تتنازل عن حقها
مـهـمــا كــانــت الـ ـظ ــروف ،كــاش ـفــا ع ــن أن
«بعض القضايا قد وصلت إلى نهاية
مـطــافـهــا ت ـقــري ـبــا ،وي ـم ـكــن ال ـق ــول إنـنــا
وصلنا فيها إلى نقاط مشتركة ،ولكن
أيضًا هنالك قضايا قيد البحث ،مثل
التخصيب وأسلوب إلغاء الحظر».
وأش ــار إلــى أن قبول إي ــران للتخصيب
بنسبة  5فــي املـئــة ألنــه «ال حــاجــة لها
ليورانيوم بنسبة تخصيب أعلى في
الوقت الحاضر» ،وأوضــح أن «البحث
اآلن هو حول حجم التخصيب ومقدار
اإلن ـتــاج الـسـنــوي مـنــه .فعندنا  9آالف
جهاز للطرد املركزي تعمل في الوقت
ال ـح ــاض ــر وي ـب ـل ــغ إن ـت ــاج ـه ــا ال ـس ـنــوي
 2،5ط ــن ،فيما حاجتنا الـسـنــويــة هي
 30طنًا ،ومــع ذلــك يقولون لنا إن هذا
الـعــدد مــن أجـهــزة الـطــرد كثير وعليكم
خفضه».
وأش ـ ــار إل ــى أن إي ـ ــران قــدمــت مقترحًا

«يتضمن مفهوم التدرج ،أي إن تحديد
ال ـخ ـط ــوة األولـ ـ ــى يـ ـك ــون ب ـي ــد ال ـط ــرف
اآلخ ـ ــر ،فـيـمــا ت ـكــون ال ـخ ـطــوة األخ ـيــرة
بيد إيران ،أي أن نصل بعد  8أعوام إلى
الوضع الــذي صـ ّـرح به املرشد األعلى،
أي أن نـمـتـلــك  190ألـ ــف س ــو ()SWU
لتغطية ال ـحــاجــة ،أي  30طـنــا سنويًا
ملحطة بوشهر ،إضــافــة إلــى الحاجات
األخـ ــرى مـثــل مـفــاعــل ط ـه ــران ومـفــاعــل
آراك» ،وتحديد الـ 8سنوات عائد إلى أن
اتفاق إيران مع روسيا لتوفير الوقود
ملحطة بوشهر سينتهي بعد  8أعوام.
ول ـفــت صــالـحــي إل ــى أن ال ـطــرف اآلخــر
حـ ــدد ف ـت ــرة ل ـب ـنــاء ال ـث ـق ــة ،وهـ ــي محل
بحث ،و«من بعدها يمكننا التخصيب
أوضح ظريف أنه سيلتقي كيري للبحث
في إمكانية اإلسراع بوتيرة المفاوضات (أ ف ب)

