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األمناء / قسم الرصد :
  

محافظة  يف  املواجهات  تجددت 
أبــن )رشق عــدن( بــن القوات 
االنتقايل  املجلس  وقوات  الحكومية 
الجنويب يف الوقــت الذي ترتك فيه 
مصريها  تواجــه  مــأرب  محافظة 
لوحدهــا أمام هجــات الحوثين. 
إن  أبن  يف  محليــة  مصادر  وقالت 
مناطق عديدة يف املحافظة شــهدت 
هجوم  أعقاب  يف  عنيفة،  مواجهات 
له  وتصدت  الحكومية  القوات  شنته 
وفقا  عــززت،  التي  االنتقايل  قوات 
متركزها يف  مواقــع  من  للمصادر، 
خطوط املواجهــات مبناطق الطرية 

وجبهة الشيخ سامل ووادي سال. 
وأشارت املصادر إىل أن الطرفن 
األسلحة مبا  أنواع  استخدما مختلف 
يف ذلك القصف املدفعي واألســلحة 
الثقيلة واملتوســطة. ويتزامن تجدد 
املواجهــات يف أبن وتعــر تنفيذ 
بنــود اتفاق الرياض مــع تطورات 
عسكرية وسياسية يف امللف اليمني، 
الحوثية  امليليشيات  أبرزها سعي  من 
لتحقيق انتصار عســكري حاســم 
االســرتاتيجية،  مأرب  محافظة  يف 
لفرض  الدولية  الضغــوط  وتصاعد 
تســوية سياسية تقوم عىل تكريس 
املشــهد  يف  الحالية  النفوذ  خارطة 
اليمني والتعامــل مع املعطيات التي 

أفرزتها ست سنوات من الحرب. 
مينية  سياسية  مصادر  وكشفت 
املشــاورات  تعر  عن  لـ”العــرب” 
الجاريــة يف العاصمة الســعودية 
الحكومة  تشــكيل  حــول  الرياض 
الجديدة برئاسة معن عبدامللك نتيجة 
األطراف  بــن  الخالفات  لتصاعــد 
املوّقعــة عىل اتفــاق الرياض حول 
شــكل الحكومة القادمة، وانعكاس 
التوتــر العســكري يف أبــن عىل 
مجريات املشــاورات. وعــاد التوتر 
الســيايس واإلعالمي بن الحكومة 
الجنويب يف  االنتقــايل  واملجلــس 
أعقــاب لقاء جمع رئيــس املجلس 
عيدروس الزبيدي مع قيادة “الجالية 

الجنوبية” يف السعودية والخليج. 
سياســيون  نشــطاء  وشــن 

اإلخوان  جاعــة  من  وإعالميــون 
وقيادة  االنتقايل  عىل  الذعا  هجوما 
ظهور  خلفية  عىل  العريب،  التحالف 
علــم “اليمن الجنــويب” إىل جانب 
العلم الســعودي يف اللقاء، وهو ما 
اعتربه ناشــطو اإلخوان إشارة عىل 
االنتقايل،  ملطالــب  التحالــف  دعم 
الذي  اإلعالمي  للخطــاب  ترديد  يف 
دأبت عليه وســائل اإلعالم القطرية 
العريب  التحالف  للتشكيك يف أهداف 

لدعم الرشعية. 
وتوقع مراقبون أن تلقي األحداث 
العسكرية املتســارعة يف محافظة 
مــأرب بظاللها عىل أجــواء الحوار 
الســيايس الذي تشــهده الرياض، 
إضافة إىل بروز مؤرشات عىل نشوء 
تحالفات مينية وإقليمية جديدة يف 
ضوء نتائج املواجهات التي تشهدها 
بأنها  عادة  توصــف  التي  املحافظة 
اليمن  يف  اإلصــالح  حــزب  معقل 
ومركز ثقله السيايس واالقتصادي. 

عبدالوهاب  الصحــايف  واعترب 
بحيبح أن “ما يجري من هجوم عىل 
مأرب مرتبط مبا جرى ســابقا من 
وهو  والجوف،  نهم  جبهات  سقوط 

األخطاء  حصيلة ست ســنوات من 
والعبث وعدم إدراك ملا يشهده اإلقليم 
بشكل  تظهر  وتحالفات  تغريات  من 

يومي”. 
لـ”العرب”  ترصيح  يف  وأضاف 
معارك  فتحت  القوة  ولتشــتيت  أنه 
بإسناد  القاحلة  الجوف  صحراء  يف 
نوعــي، والهــدف تســهيل دخول 
إىل  بالبرش  تدفــع  التي  امليليشــيا 

محافظة مأرب النفطية والغازية. 
اليمنية  الحكومــة  تبــدي  وال 
التطــورات  إزاء  فعــل  ردود  أّي 
اليمني  الصعيدين  عىل  املتســارعة 
والدويل، كا يتهــم مراقبون قيادة 
بفتور  بالتعامل  اليمنية  “الرشعية” 
مــع التهديدات الحوثيــة ملحافظة 
مــأرب الغنية بالنفــط والغاز، يف 
ظل اتهامات مــن القبائل يف مأرب 
بخوضهم املعركة بشــكل منفرد من 
دون الحصول عىل أّي إسناد من قبل 
قوات الجيــش الوطني التي يتواجد 
قسم كبري منها يف محافظات شبوة 

وأبن وحرضموت. 
االرتباك  حالة  املصادر  وأرجعت 
داخــل “الرشعيــة” اليمنيــة، يف 

الســاخنة عىل  امللفات  التعامل مع 
الصعيدين الســيايس والعســكري 
بأنها نتيجة لعوامــل عدة من بينها 
وتنامي  والتوجهات  املصالح  ازدواج 
القطري يف  التيار  يلعبه  الذي  الدور 
الفساد  تفيش  إىل  إضافة  الحكومة 
وبروز طبقة من السياســين الذي 
استطاعوا بناء شبكة مصالح عابرة 
لالصطفافــات التقليديــة، بعضها 
ومالية  اقتصادية  مبصالــح  يرتبط 
واجتاعيــة مع منظومة الفســاد 

والنفوذ الحوثية. 
ويف مســعى لتحريــك الركود 
يف معســكر الرشعية، طالب نواب 
عبدربه  الرئيس  الجمعــة،  مينيون، 
والحكومة  والربملان  هادي،  منصور 
بالعودة إىل البالد، ومارسة مهامهم 
منهــا. وقال أكر مــن أربعن نائبا 
وّقعوا عىل الرسالة “تعلمون جميعا 
ما وصل إليه حال البالد، يف ظل عبث 
امليليشيات الحوثية اإلجرامية، وعدم 
والربملان،  الجمهورية،  رئاسة  تواجد 
النواب  والحكومة فيها”، كا طالب 
الحكومة اليمنية “باالنســحاب من 
الخاص مبحافظة  اتفاق ستوكهومل 

اســتكال  عىل  والعمل  الحديــدة 
من  البالد  محافظــات  باقي  تحرير 

ميليشيا الحويث”. 
وقلــل مراقبــون مــن أهمية 
الرســالة وقدرتها عــىل إحداث أّي 
املوّقعن  النواب  أن  خصوصا  تغيري، 
عليها أنفسهم يقيمون خارج اليمن، 
بعودة  املتكررة  املطالب  أن  معتربين 
بالواقعية  تتسم  ال  اليمنية  الحكومة 
التوقيــت،  هــذا  يف  السياســية 
وخصوصــا يف ظــل تعــر تنفيذ 
اتفاق الرياض الذي يصفه املراقبون 
النتشــال  األخري  النجاة  طوق  بأنه 
“الرشعيــة” اليمنية من حال انهيار 
السيايس  املســتوين  عىل  وشيكة 

والعسكري واالقتصادي. 
تقارير  يف  “العرب”  وكشــفت 
ســابقة عن تحوالت متسارعة يف 
ســتتضح  االصطفافات  خارطــة 
مالمحها خــالل الفرتة القادمة، مع 
تغري رؤية التحالــف آللية التعاطي 
مع امللف اليمنــي واتخاذ حزمة من 
القرارات ملواجهــة األجندة القطرية 
اليمني  للملف  التي ترسبت  والرتكية 

وتنذر بتشكل تحالفات جديدة.

�شحيفة �لعرب: �ل�شرعية تتفرغ ملو�جه�ت �أبني وتتخلى عن م�أرب
كشفت عن تعثر املشاورات اجلارية يف الرياض حول تشكيل احلكومة ..


