
7 www.alomanaa.net

Thusday - 14 sep 2021 - No: 1290 الثالثاء 14 �صبتمرب 2021م - املوافق 7 �صفر 1443هـ - العدد 1290

تقريــــر

»األمناء« عن العرب اللندنية:

األممي  املبعــوث  إحاطة  زادت 

املتشامئة،  غروندبرغ  هانس  الجديد 

أمام مجلــس األمــن، بالتزامن مع 

التصعيد الحويث عىل جبهات الرصاع، 

يواجهه  الذي  املظلم  النفق  من عتمة 

اليمن منذ أكرث من ســتة أعوام بعد 

اجتياح الحوثيني املدعومني من إيران 

صنعاء ومدًنا أخرى.

وتزامنــت إحاطة غروندبرغ مع 

تصعيد عسكري وترصيحات إقليمية 

تستبعد الحل الســلمي. إذ قال وزير 

الخارجية السعودية األمري فيصل بن 

فرحان، خالل مؤمتــر صحايف مع 

ألكسندر شالينربغ  النمساوي  نظريه 

يف الريــاض، األحــد، إن الحوثيني 

يرفضون وقف إطالق النار.

عىل الجانب اآلخر يسعى املبعوث 

األممي إىل زيارة السعودية وسلطنة 

عامن خالل أيــام لالجتامع بالرئيس 

يف  هادي  منصــور  عبدربه  اليمني 

وااللتقاء  الريــاض  يف  إقامته  مقر 

بالناطق باســم الحوثيني محمد عبد 

السالم يف مسقط.

ومهــد غروندبــرغ لزيارته إىل 

املنطقة بلقاء مــع محمد بن عوض 

الحسان مندوب سلطنة عامن الدائم 

لدى األمم املتحدة يف نيويورك.

أمني  التقى وفــد  وســبق وأن 

عامين زعيــم الحوثيــني عبد امللك 

الحــويث يف صعدة، يف وســاطة 

مل تســفر عن تقدم يذكر يف مسار 

املفاوضات.

العامين رســائل  الوفد  ونقــل 

بشــأن عواقب  وأوروبية  أمريكيــة 

رفــض  يف  الحوثيــني  اســتمرار 

مقرتحات وقف إطالق النار ومواصلة 

واســتمرار  العســكري  التصعيــد 

الهجامت عىل مأرب اليمنية.

ومرت أكرث من ســت ســنوات 

عىل ســيطرة املتمرّديــن الحوثيني 

عــىل صنعــاء اليمنيــة، يف بداية 

حملة عســكرية أدخلــت أفقر دول 

شــبه الجزيــرة العربيــة يف أتون 

حرب طاحنــة ال تزال تحصد األرواح 

والدمار.

وفيام يواجه املاليني من السكان 

أكرب أزمة إنســانية يف العامل، تسري 

البالد يف نفق مظلم من دون حل يف 

األفق، رغم الجهود الدبلوماسية التي 

املتمردين  بتعنــت  تصطدم  ما  غالبا 

املدعومني من إيران.

إّن ميزان القوى  ويقول محللون 

املتمردين  لصالــح  انقلــب  باليمن 

من  ســنوات  ســبع  بعد  الحوثيني 

املعــارك التي عجــزت خاللها قوات 

الرشعيــة، املدعومــة مــن تحالف 

عسكري ضخم بقيادة السعودية، عن 

تحقيق انتصار.

وتقــود الرياض هــذا التحالف 

لدعم   2015 مارس  منذ  العســكري 

يف  رضباته  ساهمت  وقد  الحكومة، 

اسرتجاع األرايض الجنوبية من أيدي 

املتمرّدين الذين يسيطرون حاليا عىل 

غالبية الشامل ومناطق شاسعة يف 

الغرب.

لكن يبدو أن املتمردين أقوى من أي 

وقت مىض بفضل قدرتهم عىل توجيه 

رضبات مؤملة للقوات الحكومية وبلوغ 

أهداف يف الســعودية عرب الصواريخ 

التي  املســرية  والطائرات  البالســتية 

ميتلكونها ويطوّرونها باستمرار.

وقــال الباحــث يف مركز صنعاء 

ماجــد  االســرتاتيجية  للدراســات 

املذحجي: “بعد ســنوات، نشهد تغريا 

يف ميزان القوى بشكل كبري، وترشذما 

القيادة  بسبب  الحوثيني  أعداء  ملعسكر 

السياسية للدولة”.

التي  املناطق  الحوثيــون  ويحكم 

يســيطرون عليها بيد من حديد، فيام 

السلطة  مبعســكر  الخالفات  تعصف 

املعرتف بها، خصوصــا يف ظل عجز 

الحكومة عن تقديم خدمات رئيســية 

مبحافظات الجنوب املحررة.

الكبرية  ورغم الخســائر البرشية 

التي لحقت بهم يف األشــهر املاضية، 

يســتميت الحوثيون حاليا للســيطرة 

عىل مدينة مــأرب اليمنية، آخر معقل 

يزيد من  الشــامل، مام  للحكومة يف 

من  املدعومة  القــوات  عىل  الضغوط 

السعودية.

املحلّــل يف مجموعة  وبحســب 

فقد  بيرت ســالزبري،  الدولية  األزمات 

تحّول الحوثيون بعد سنوات من القتال: 

“مــن حركة متمردة محتواة نســبيا، 

إىل ســلطات األمر الواقع يف صنعاء 

أكرث من عرشين  ومناطق يعيش فيها 

مليون شخص”.

للتقدم  حملتهم  املتمردون  وصّعد 

من  املئات  وُقتــل  اليمنية،  مأرب  نحو 

الطرفــني يف املعارك الدامية وســط 

للسيطرة عىل  الحثيث  الحوثيني  سعي 

الواقعــة يف محافظة غنية  املدينــة 

بالنفط، ما قد يعــزز موقعهم يف أي 

مفاوضات مستقبلية محتملة.

ويرى املذحجــي أّن أولويات األمم 

محادثات  إحياء  تحــاول  التي  املتحدة 

أن تكون: “وقف إطالق  ســالم، يجب 

أّنه:  النار خصوصا يف مأرب”، معتربا 

“إذا اســتمرت معركة مأرب فسيستمر 

والتوتر  البلــد  معظم  يف  االشــتباك 

واملزيد من التدهور”.

ومــع مبارشة الســويدي هانس 

يف  مهامه  األســبوع  هذا  غروندبرغ 

اليمن، ترى  إىل  منصب مبعوث خاص 

الباحثة يف شــؤون اليمن يف جامعة 

أكســفورد إليزابيث كيندال أّن التحدي 

الرئييس أمام املبعوث الجديد هو إيجاد 

أن  النــار “ميكن  إطالق  لوقف  صيغة 

يقبلها الحوثيون حتى يصبح باإلمكان 

البدء بعملية سالم”.

وتســلّم الســويدي مهامه خلًفا 

حاول  الذي  غريفيث  مارتن  للربيطاين 

النزاع  إلنهــاء  املعنية  األطــراف  دفع 

الدامي يف البلــد الفقري دون التوصل 

إىل نتيجة حاسمة.

وتدفع األمم املتحدة وإدارة الرئيس 

األمرييك جــو بايدن إىل إنهاء الحرب، 

فيــام يطالب املتمــردون بفتح مطار 

صنعاء املغلــق منذ 2016 قبل املوافقة 

عىل وقف إطالق النــار والجلوس إىل 

طاولة املفاوضات.

وعقدت آخر محادثات ســالم يف 

الســويد أواخر العــام 2018 واتفقت 

اإلفراج  عىل  املتنازعة  األطراف  خاللها 

الحديدة،  مدينة  وتحييد  ســجناء  عن 

التي تضم ميناء رئيسيا يف غرب البالد، 

عن ويالت الحرب.

وما زال السالم بعيد املنال باليمن، 

حيــث أقر غريفيــث يف مايو املايض 

بعدم تحقيق تقّدم يف جهود الســالم 

الرامية إىل وضع حد للحرب املدّمرة.

الواليات  وموفــد  غريفيث  وكان 

املتحدة لليمن تيمويث ليندركينغ أجريا 

جوالت مكوكية يف املنطقة يف األشهر 

األمام  إىل  السالم  لدفع جهود  املاضية 

ولكنها باءت بالفشل.

وكشف غروندبرغ يف إحاطته أمام 

مجلس األمن مساء الجمعة عن توقف 

عملية الســالم باليمن منذ ســنوات، 

يف  باالنخراط  النــزاع  أطراف  مطالبا 

حوار ســلمي مع األمــم املتحدة ومع 

بعضها البعض بشأن التسوية من دون 

رشوط مسبقة.

وترى كيندال أّنــه: “دون جهود 

مهمة عىل املســتوى املحــي، فلن 

يستمر أي اتفاق ســالم يتم التوصل 

إليه بوساطة دولية؟”.

أّنه ال توجد:  املذحجي، فريى  أما 

“مــؤرشات إيجابيــة يف املرحلــة 

القادمة كون اليمن سيشهد املزيد من 

التدهور العــام الجاري والعام املقبل 

يف حال بقي أحد األطراف يشعر بأنه 

األقوى”.

ل �سالم يلوح يف الأفق.. ما الأ�سباب؟

ما دللت اقرتاب احلوثيني من ال�سيطرة على ماأرب اليمنية؟

كيف زادت اإحاطة »هان�س« عتمة النفق املظلم يف اليمن؟


