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 تسليم مأرب
أيام تداول إعالميون تابعون  ومنذ 
ملليشــيا الحويث أنباء عن وســاطة 
لتســليم  قبليون  مشــائخ  يقودها 

محافظة مأرب دون قتال.
وقال الصحــايف املوايل للجامعة 
إن  عبدالســالم جحــاف  الحوثيــة 
وســاطة قبلية تدخلت بني الطرفني 
لتسليم املحافظة خالل األيام القادمة 
توافقا  هناك  وأن  الحــرب  وتجنيبها 
بني الطرفني حول ذلك ومل يعد ُينتظر 

سوى البدء بالتسليم واالستالم.
األرجح قد تســلم سلطات  وعىل 
ومنابع  مأرب  مدينة  اإلخوانية  مأرب 
الرثوة يف املحافظة للمليشــيات ردا 
عىل تسليم مناصب قيادية هامة يف 
الجيش لقيادات مؤمترية عىل خالف 

مع جامعة اإلخوان.
وليس مســتغربا تســليم املدينة، 
فقد ســلم اإلخوان مديرية نهم التي 
كانــت الجبهــة األقــرب للعاصمة 
اليمنية الواقعة تحت سلطة الحوثيني 
للجبهة،  هدفا  املدينة  وكانت  صنعاء، 
الجبهة  أن جامعة اإلخوان سلمت  إال 
ومناطق كبرية دون قتال كام سلمت 
التي  الثقيلة  األسلحة  عتادا كبريا من 
قدمها التحالــف العريب للجبهة مام 
يجعــل جامعة الحــويث تقاتل بذلك 

السالح لسنوات.
ومل يكتِف اإلخوان بتســليم جبهة 
وجهوا  بــل  الكبري،  وعتادهــا  نهم 
رضبة أخرى للتحالف العريب بتسليم 
محافظــة الجوف للمليشــيات دون 
كام  لييل  وبانســحاب  يذكــر  قتال 
اعرتف مراســل قناة العربية والحدث 

املرافق للقوات محمد العرب.
واعــرتف العــرب يف فيديو له أن 
انســحابا  الجوف كان  ما حصل يف 
للجيش إىل مناطــق أخرى ومل تكن 
هناك حرب يف الغيل والحزم عاصمة 

املحافظة.
من  عدد  بوجــود  العرب  وتحجج 
املقربــني لعبدامللك الحويث يف مدينة 
الغيل أربكوا املشهد عىل الجيش مام 

جعله ينســحب فيام غــادر الجيش 
الحزم ليال بسبب تخوفه عىل املدنيني 

بحسب العرب.

األوضاع يف مأرب
وال تبدو األوضاع يف مدينة مأرب 
مبرشة، فهنــاك تخوف من املواطنني 
من تســليم املدينة للمليشيات يف أي 
لحظة من قبل الحرب الحاكم للمدينة.

التحركات  أن  مواطنــون  ويــرى 
الغريبة للقادة العسكريني يف املدينة 
تنذر بيشء يجري ترتيبه وهو تسليم 

املدينة.
وقال مواطنون يف املدينة أن عدًدا 
مــن القادة البارزين غــادروا املدينة 
األيام  يف  الخــارج  إىل  وعوائلهــم 

القليلة املاضية.
االنفالت  من  حالة  املدينة  وتعيش 
املجهولني  املسلحني  وانتشار  األمني 
الذيــن ال يعرف املواطنــون أي جهة 

يتبعون.
الحكومة  تخــوف  ذلك  يعزز  وما 
املدينة رغم توجيهات  العودة إىل  من 

الرئيس عبدربه منصور هادي.
ووجــه الرئيس هادي - بحســب 
الحكومة  بعــودة   - إعالم  وســائل 
بالكامل إىل مدينــة مأرب، إال أن ذلك 
مل يحدث حيث عاد وزيران فقط من 

الحكومة.
وعاد من الحكومة إىل مأرب وزير 
املحلية عبدالرقيب فتح ووزير  اإلدارة 
وهام  عطية  أحمد  واإلرشاد  األوقاف 
وزيــران ليس لهام عالقــة باملعارك 

وسريها وقيادتها.

هل عــزم احلوثيون علــى دخول 
املدينة؟

عازمة  الحوثية  املليشــيات  تبدو 
أكرث من أي وقت مىض عىل السيطرة 

عىل محافظة مأرب.
األخري  الهجــوم  خــالل  ومــن 
وضعت  تبدو  لــه  املرافقة  ودعواتها 
املدينة للســيطرة عىل  عينها عــىل 

آخر مناطق اإلخــوان والرشعية يف 
الشامل.

كــام تبحث املليشــيات من خالل 
سيطرتها عىل مأرب لالستحواذ عىل 

منابع الرثوة يف صافر.
ويف أبــرز تأكيد عىل املليشــيات 
دخول مأرب وجهت الجامعة الحوثية 
دعوة إىل قبائل مأرب بالتعاون معهم 

ملا أسموه دحر اإلرهاب من مدينتهم.
الحوثية  للجامعــة  بيــان  وقال 
موجها للقبائــل املأربية أنهم يحيون 
ورفضهم  جانبهم  إىل  القبائل  وقوف 
لإلخوان، مؤكدين أنهم ال يستهدفون 
القبائــل التــي تعرضــت للتهميش 
اإلخوان  جامعة  قبــل  من  واإلقصاء 

بحسب بيان جامعة الحويث.
للقبائل  الحوثيــة  الدعــوة  تبدو 
بأنفســهم  النأي  أو  معهم  بالتعاون 
مــن الحــرب تأكيــد عــىل عــزم 
املليشــيات التقدم نحــو املدينة التي 
ومعســكراتها  مناطقها  عــن  تبعد 

حوايل14كيلو.

مهام غريفيث بدل اجليش الوطني
وأفادت مصادر إعالمية أن املبعوث 
األممــي إىل اليمن مارتــن غريفيث 
وصل صباح أمس األول الســبت إىل 

محافظة مأرب.
وقالت املصادر إن غريفيث سيعقد 
إطار محاولة  لقاءات مبأرب يف  عدة 
خفــض التصعيــد، عقب ســيطرة 
مليشــيا الحويث عىل مناطق واسعة 

من محافظة الجوف.
وكانت مصادر تحدثت حول زيارة 
أن  أكدت  مأرب، حيــث  إىل  غريفيث 
ملنع  التوسط  يحاول  األممي  املبعوث 
انــدالع موجة جديدة مــن االقتتال، 
إىل مدينة مأرب  الحرب  انتقال  ومنع 

ومنابع النفط يف صافر.
وقال مراقبون أن غريفيث سيقوم 
تقدم  إليقاف  الوطني  الجيش  مبهام 
الحوثيــني إىل مأرب، بعــد أن عجز 

جيش الرشعية يف تحقيق أي انتصار.

تخوف يف شبوة
املواطنــون يف محافظة  يتخوف 
شبوة من ســيناريو مامثل تقوم به 
الجامعة الحوثيــة وجامعة اإلخوان 
الجامعة  كافــة مناطــق  لتســليم 

اإلخوانية ملليشيات طهران.
وتســيطر جامعــة اإلخوان عىل 
ســلطة  وتفرض  شــبوة،  محافظة 
وقادة ألويــة وأمنيون عىل املحافظة 
من أتباعهــا ينفذون ما يريده الحزب 
اليمني  للرئيس  الرجــوع  دون  منهم 

والتحالف العريب.
الخبيثة  الخطوات  مؤرشات  وتبدو 
اإلخوانية قد بدأت يف محافظة شبوة 
بعض  يف  مشــبوهة  تحركات  عقب 

املديريات.
اإلخوانية  األمــن  قــوات  وبدأت 
يف مديريــة بيحــان املحاذية ملأرب 
بحملة اعتقاالت واســعة طالت قادة 
ومقاتلني من املقاومة الجنوبية التي 
خاضــت معارك تحريــر بيحان ضد 

املليشيات الحوثية.
وقال مواطنون يف مديرية بيحان 
إن الحملة متواصلة منذ أيام ضد قادة 
املقاومة الذي أبدوا استعدادهم للدفاع 
عــن املديرية يف حال أي تقدم حويث 

نحو املنطقة.
وأبدى مواطنون تخوفهم من هذه 
األعامل التــي تؤكد أن هناك مخططا 
والرجال  القــادة  من  املديرية  إلفراق 
الذيــن ســيدافعون عنهــا يف حال 
مخططا   هناك  وأن  الخطــر  داهمها 
لتسليم املدينة يف ظل تسليم املناطق 
إذا تم تســليم مدينة  األخرى خاصة 

مأرب.

اجلنوبيون يتحدثون عن مؤامرة
وحول ما يحصــل يف محافظات 
مــأرب والجــوف وقبلهــا مديرية 
التنســيق  إن  الجنوب  أبناء  قال  نهم 

اإلخواين الحويث ظهر للعلن وهو ما 
كان أبناء الجنوب يحذرون منه طوال 

سنوات.
إن  جنوبيــون  نشــطاء  وقــال 
الحويث  اإلخواين  والتحالف  التنسيق 
مل يعــد يخفى عىل أحــد، ومؤخرا 
انكشــف ذلك التحالف وانكشف معه 
اإلخوان  لجامعــة  الحقيقي  الوجه 
وزيف حربها الكاذبة مع املليشــيات 

الحوثية.
ويــرى أبناء الجنــوب أن جامعة 
التحالف  إلفشــال  تســعى  اإلخوان 
العريب يف اليمــن خدمة لدول أخرى 
بدأ  التحالف، وقد  هي عىل خالف مع 
لسنوات  متواصل  هجوم  بشــن  ذلك 
عىل التواجــد اإلمارايت الــذي أثبت 
نجاحه يف الحرب ومتكن مبعية رجال 
املشرتكة  والقوات  الجنوبية  املقاومة 

من تحرير مناطق كبرية يف اليمن.
كام أشــار إعالميــون جنوبيون 
وعزمها  الجوف  اإلخوان  تســليم  أن 
تســليم مأرب لجامعة الحويث هدفه 
البقاء يف محافظات الجنوب وخاصة 

محافظة شبوة.
ونص اتفاق الرياض عىل ســحب 
القــوات اإلخوانيــة وعودتهــا إىل 
مواقعها يف مــأرب والجوف وهو ما 
رفضه اإلخوان فقد كان غرضهم منذ 
محافظة  موارد  عىل  السيطرة  البداية 
السعودية  الضغوطات  وعقب  شبوة، 
لالنســحاب وتنفيذ اتفــاق الرياض 
تســليم  اإلخوانية  الجامعــة  قررت 
لها  لتسنى  والجوف  مأرب  محافظتي 
البقاء يف محافظة شبوة كونه مل يعد 

هناك مناطق أخرى لها.
وحتــى اللحظــة تتواجــد قوات 
اإلخوان يف مدينة شــقرة وشــبوة 
وترفض االنسحاب والدفاع عن مأرب 
والجــوف وجل منتســبيها من أبناء 
هذه املحافظات وهو ما يعزز إمكانية 
تسليم تلك املناطق للحويث للبقاء يف 

هذه املناطق الجنوبية.

تقرير

احلوثيون على م�صارف ماأرب.. هل ت�صقط عا�صمة الإخوان؟
غريفيث يقوم مبهام اجليش الوطني إليقاف تقدم احلوثيني إلى مأرب

»األمناء« تقرير / محمد احلنشي:

يقف مســلحو جامعة الحويث عىل مشــارف مدينة مأرب بعد 

إســقاطهم ملناطق واســعة يف املحافظــة ومحافظة الجوف 

املحاذية ملأرب وكذا ســيطرتهم الكاملــة عىل مديرية نهم يف 

العاصمة صنعاء والتي كانت الحصن املنيع أمام مليشيا الحويث 

للسيطرة عىل مأرب قبل سقوطها منذ أسابيع.

وتبــدو مــأرب يف طريقها للســقوط بيــد الجامعــة املوالية 

لطهران بعد أن عزمت املليشيات عىل إسقاطها كام يقول قادتها 

يف ترصيحاتهم األخرية.

وتعد مأب املعقل الرئيس والعاصمة األوىل لجامعة اإلخوان 

ومصــدر متويلهم وهي التي ترفض توريــد إيراداتها إىل البنك 

املركــزي وتحتفــظ مبواردها وأموالهــا يف محاولــة منها لبناء 

ســلطتها والتكفل مبليشــياتها يف عدة محافظات كشبوة وتعز 

والبيضاء وأجزاء من أبني.


