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األمناء /قسم الرصد واملتابعة :
دخــل الرصاع املســتمر بــن املتمردين 
الحوثيــن املدعومــن من إيــران مع قوات 
الحكومــة اليمنية، للســيطرة عىل محافظة 
مأرب الشاملية االســراتيجية، مرحلة تكون 
فيها املدينــة ورقــة أوىل يف أي مفاوضات 
مرتقبــة يقودها املبعوث األممــي إىل اليمن 

هانز غروندبرغ.
ويتزامن تصعيــد املواجهات وتعرث تنفيذ 
الرشعية  الحكومة  بــن  الرياض  اتفاق  بنود 
واملجلــس االنتقــايل الجنويب، مع ســعي 
عسكري  انتصار  لتحقيق  الحوثية  امليليشيات 
حاسم يف محافظات مأرب والبيضاء وشبوة، 
الدولية لفرض تســوية  الضغــوط  وتصاعد 
النفوذ  تكريس خارطة  تقوم عىل  سياســية 
الحاليــة يف املشــهد اليمنــي والتعامل مع 
املعطيات التي أفرزتها سبع سنوات من الحرب.
وقتل خمســون مســلّحا عىل األقل من 
القوات املوالية للحكومــة اليمنية واملتمردين 
الحوثين يف معارك جديدة حول مدينة مأرب، 
170 كلم رشق صنعاء، حسبام أفادت مصادر 

عسكرية.
وقــال مصــدر عســكري يف القــوات 
الحكومية إنه “يف الساعات الثامين واألربعن 
املاضية قتل 43 من املتمردين الحوثين أغلبهم 
يف قصف جوي للتحالف” يف مناطق مختلفة 

يف جنوب وغرب محافظة مأرب.
وأفاد مصدر آخر عن مقتل سبعة عنارص 
من القوات املوالية للحكومة املعرف بها دوليا 

يف جبهة جنوب املحافظة.
وأكــدت املصادر العســكرية اســتمرار 
املواجهات يف جنوب محافظة مأرب، يف وقت 
اليمنية  النازحن يف الحكومية  وجهت وحدة 
نداء اســتغاثة عاجل ملنســق األمــم املتحدة 
ديفيد غريسيل،  اليمن  اإلنسانية يف  للشؤون 
للضغط عــىل الحوثين لفتح ممــرات آمنة 
املرىض  اإلنسانية وإسعاف  املساعدات  لدخول 
من النساء واألطفال بسبب عدم وجود خدمة 

صحية مناسبة يف مناطق محارصة.

العســكرية  عملياتهم  الحوثيون  وصّعد 
للسيطرة عىل مأرب، بعد السيطرة عىل مدينة 
البيضاء املجاورة وبعض املناطق يف محافظة 
شــبوة، وأوقعت املعارك املئات من القتىل من 

الجانبن.
ومن شــأن الســيطرة عىل هذه املنطقة 
الغنيــة بالنفط أن تعزز املوقــف التفاويض 

للحوثين يف أي محادثات سالم.
اليمني أحمد عوض  الخارجية  وقال وزير 
بن مبــارك، الذي التقى الســبت األمن العام 
واملبعوث  غوترييش  أنطونيــو  املتحدة  لألمم 
إيران  إن  األممي غروندبــرغ يف نيويــورك، 
نصحت الحوثين بعدم التفاوض مع الحكومة 
اليمنية الرشعية قبل أن تســيطر عىل مأرب 

التي ال تزال عصية عليهم.
ويدور نزاع يف اليمن بن حكومة يساندها 
منــذ العــام 2015 تحالف عســكري تقوده 
السعودية، واملتمردين الحوثين املدعومن من 
إيران والذين يســيطرون عىل مناطق واسعة 
يف شامل البالد وغربها وكذلك عىل العاصمة 

صنعاء منذ بدء هجومهم يف 2014.
وفيام تضغط األمم املتحدة وواشنطن من 
بإعادة  الحوثيون  الحرب، يطالــب  إنهاء  أجل 
فتــح مطار صنعــاء املغلــق يف ظل حصار 
سعودي منذ العام 2016، قبل أي وقف إلطالق 

النار أو مفاوضات.
وقال محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة 
إن مأرب “ســتظل عصية ومنطلقا الستعادة 
الجمهورية  اليمنية، وســتحافظ عىل  الدولة 

حفاظها عىل حدقات عيونها”.
ووجه اللواء العرادة دعوة لإلعالمين إىل 
توخي الدقة وتحري الحقائق يف نقل األخبار 
يف هذه املرحلة وأن يركوا األراجيف، يف إشارة 
إىل األخبار التي تتحــدث عن تقدم الحوثين 

والسيطرة عىل مناطق يف املحافظة.
بالتزامن مع  الترصيحــات  وتأيت هــذه 
معــارك عنيفــة يخوضها الجيــش الوطني 
الجنوبية  األطــراف  يف  باملقاومة  مســنودا 
للمحافظة، إثر تسلل عنارص ميليشيا الحويث 
إىل مديرية حريب قبل أيام يف محاولة إلحداث 
اخراق عجزت عن تحقيقه خالل نحو عامن 

من الهجامت العنيفة.
وقال العرادة: “الحرب ســجال وأنا أقولها 
بكل وضوح وال ضري يف ذلك، قد تؤخذ منطقة 
أو تعود أخــرى ويؤخذ جبل ويســتعاد آخر، 
لكن املســتحيل أن تنال هذه الفئة امليليشاوية 

مبرشوعها الخارس من ثورة شعب وهويته”.
وأكد عىل طأمنة جميــع اليمنين قائال: 
“إن مأرب كام كرست شــوكة امليليشــيا يف 
السابق فإنها ستقيض عليها وعىل مرشوعها 

هذا يف األخري بإذن الله تعاىل”.
ويف غضــون ذلك أعلن مســؤول ميني 
أن الحوثين يفرضــون حصارا عىل أكرث من 
خمســة آالف أرسة يف مديرية العبدية جنوب 
محافظة مــأرب، محذرا مــن أن هذه األرس 

تواجه “وضعا حرجا”.
وتقع مديرية العبدية يف جنوب محافظة 
مأرب، وتقطنها املئات من األرس القبلية، وهي 
منطقة ذات تضاريــس متنوعة، وتحدها من 
الجهــة الغربية مديرية ماهليــة مأرب ومن 
الجنوب والرشق محافظــة البيضاء، وجميع 

تلك املناطق تحت سيطرة الحوثين.
ويف الجهة الشاملية من مديرية العبدية، 
تقع مديريــة حريب، ومنهــا تصل خطوط 
أن ســيطرة  إال  للمديرية،  الرئيســية  اإلمداد 
املايض قطعت  األربعاء  الحوثين عىل حريب 

جميع خطوط اإلمداد إىل العبدية.
حصارهم  عىل  الحوثيون  يعلق  مل  وبينام 
عىل مديرية العبدية، قال مدير إدارة املخيامت 
يف الوحــدة التنفيذيــة الحكومية مبحافظة 
مأرب خالد الشــجني “إن الحوثين يفرضون 
حصارا كامال لليوم السادس عىل التوايل عىل 

مديرية العبدية”.
مديرية  يف  الوضــع  الشــجني  ووصف 
العبدية املحــارصة بـ”الحــرج”، محذرا يف 

الوقت ذاته من “كارثة إنسانية”.

الشرعية جتذب األنظار نحو مأرب 
لتغطية خيانتها يف شبوة

أنظار  جذب  اإلخوانيــة  الرشعية  تحاول 

التي  الوهمية  املعــارك  الــدويل إىل  املجتمع 
عىل  للتغطية  مــأرب  محافظة  يف  تخوضها 
جرميتها بتســليم مناطق اســراتيجية يف 
محافظة شبوة للمليشيات الحوثية اإلرهابية، 
وهو ما ظهر واضًحا من خالل اهتامم أبواقها 
اإلعالمية بأرقــام قتىل العنارص املدعومة من 
إيران بشــكل يومي يف الوقت الذي هدأت فيه 
الجبهة طيلة األشــهر املاضية قبل تسليم عدد 

من مناطق شبوة.
التي تدفع خاللها  املرة األوىل  ليست هذه 
الرشعيــة للفت األنظار نحــو معارك وهمية 
للتغطية عىل جرمية تسليم وتسلم يف مناطق 
أخرى، لعــل ذلك ما حدث قبل شــهر تقريًبا 
حينــام تقدمت العنــارص املدعومة من إيران 
إىل تخوم شــبوة يف الوقت الذي روجت فيه 

الرشعية لتصاعد االشتباكات يف مأرب.
مــا يربهن عىل كذب الرشعيــة وأبواقها 
اإلعالميــة أن املحصلــة النهائية تشــري إىل 
تســليم مناطق بالفعل يف شــبوة من دون 
أن يكون هناك أي مكاســب عســكرية عىل 
مأرب  جبهة  يف  اإلخوانيــة  للرشعية  األرض 
بعد أن هيمنت مليشيات إيران عىل كل غالبية 
مديريات املحافظة باستثناء مدينة مأرب، يف 
داللة جديدة عىل حجم التنســيق املشرك بن 

الجانبن.
الخاضعة  الرشعيــة  أن  مراقبــون  يرى 
الحقائق  قلب  تجيد  اإلخوان  مليشيات  لهيمنة 
كلام أقدمت عىل جرمية حمقاء، إذ أنها تدرك 
أن خيانتها يف شبوة تشكل طعنة جديدة يف 
ظهر التحالــف العريب الذي يركز جهوده عىل 
جبهات الشامل التي أضحت أغلبها يف قبضة 
الذهاب  إيــران، وأن  العنارص املدعومــة من 
باتجاه تســليم مناطق جنوبية ُيعني أن هناك 
طرفا يســعى عمدا لتشتيت جهوده من جانب 

وإطالة أمد الرصاع عىل الجانب اآلخر.

هل ينقلب السحر على الساحر؟
تحاول الرشعية بكافة الســبل املمكنة أن 
ُتبعد أنظار املجتمع الــدويل عن خيانتها يف 
شــبوة حتى ال تظهر كطرف حليف بشــكل 

مبارش للمليشــيات الحوثيــة، وتروج ملعارك 
مأرب باعتبارها دليال عــىل أنها يف مواجهة 

قوية ضد مليشيات إيران.
ويأيت حديث الرشعيــة عن معارك مأرب 
يف الوقت الذي كشــف فيه مصدر مطلع عن 
الحويث  مليشــيا  بن  االتصاالت  اســتئناف 
الرشعية  وقيــادات  إيــران،  مــن  املدعومة 

اإلخوانية يف محافظة مأرب برعاية قطرية.
وقــال املصــدر إن هناك اتصــاالت عىل 
مســتويات مختلفة بــن الحوثين وقيادات 
حزب اإلصالح اإلرهابين يف مأرب، مشريا إىل 
أن وفد مشائخ مأرب زار رسا قبل أيام، قيادات 
حوثيــة لنقل رســائل من قيــادات اإلصالح 

اإلخواين.
امتداد  الجديدة هي  أن االتصاالت  وأوضح 
التصاالت قدمية رعتها الدوحة بهدف الوصول 
إىل اتفاق بشــأن مأرب، ويجــري فيها بحث 
صيغ متعددة، يف وقــت يرص الحوثين عىل 
مبادرة طرحها زعيم املليشيا عبدامللك الحويث.

بســاعات  االتصاالت  هــذه  وقبــل 
ســلّمت مليشــيا الرشعية منطقة عقبة 
ملعا االســراتيجية الواقعة بن مديريتي 
الجوبــة وحريب مبحافظة مــأرب، إىل 
املليشيات املدعومة من إيران، كام انترشت 
عنارص املليشيات الحوثية عىل أنحاء ثالث 
البيضاء  جبهات، متقدمة مــن محافظة 
بعد ســيطرتها عىل مركــز الصومعة إثر 
انســحاب إخــواين، تركــزت يف حريب 

والعبدية ومحيط الجوبة.
ومــن جانبه كشــف وضاح بــن عطية 
عضو الجمعية الوطنية، عن ســيطرة مليشيا 
الحــويث اإلرهابية عىل مســتودعات ذخرية 
ضخمة تركتها مليشيا الرشعية اإلخوانية يف 

معسكراتها لتسليمها ضمن مديريات شبوة.
وقــال يف تغريدة عىل حســابه مبوقع 
التدويــن املصغر تويــر: "الحوثيون أظهروا 
مخازن سالح وذخائر عرثوا عليها يف مناطق 
"يؤكدون  أنهم:  إىل  اإلخوان"، مشريا  سيطرة 
أن وقــت عملية حمل ونقــل الغنائم أكرث من 

وقت معارك سيطرتهم عىل تلك املناطق!".

العرادة يقر بسقوط مناطق يف مأرب واحلكومة تناشد األمم املتحدة بالتدخل
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