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تقارير

»األمناء« عن العرب:
ال تعكس التطورات الجارية عىل الساحة 
مأرب  محافظة  يف  وخصوصــا  اليمنيــة، 
إيران إلشاعته  تســعى  ما  االســراتيجية، 
من أجــواء إيجابية للمحادثــات بينها وبني 
الســعودية، والتي جرت عىل امتــداد أربع 

جوالت.
عىل  اإليرانية  الخارجيــة  وزارة  وأعلنت 
زاده  املتحدث باسمها ســعيد خطيب  لسان 
مع  للمفاوضات  األربع  “الجوالت  أن  االثنني 
اململكة جرت يف أجواء إيجابية وودية، متت 

فيها متابعة القضايا الثنائية واإلقليمية”.
وقال خطيــب زاده يف مؤمتر صحايف: 
املفاوضات( سلســلة  بّينا )خــال  “لقــد 
من النقــاط باعتبارها نقاطــا ذات أهمية، 
مضيفا:  مســتمرة”.  مازالت  واالتصــاالت 
“أعتقد أن الكلمة التــي ميكن وصف أجواء 
املفاوضــات بها بصــورة جيدة هــي أنها 
محرمة، وبطبيعــة الحال فإنها بالقدر ذاته 
كانت جديــة أيًضا ونأمــل يف أن تصل إىل 

نتيجة”.
وبدأت الســعودية منذ أشــهر مســارا 
تفاوضيــا مع إيــران، مل تتبلــور معه أي 

صيغ عملية لحلحلة القضايا الشــائكة بني 
الطرفني، باستثناء التهدئة اإلعامية.

ويرى متابعــون أن ترصيحات الخارجية 
للمباحثات  اإليجابية  األجواء  بشأن  اإليرانية 
ليست جديدة، مستبعدين أن يتحقق أي خرق 
حقيقي عىل صعيــد العاقات الثنائية حيث 
أن طهران ال تزال عىل نهجها التصعيدي يف 

املنطقة، وخصوصا باليمن.
مع  بالتزامن  معقدا  وضعا  اليمن  ويشهد 
خيار  عىل  إليــران  املوالني  الحوثيني  إرصار 
الحل العسكري، وهو ما ترجم يف زيادة نسق 

استهدافهم ملحافظة مأرب االسراتيجية.
ويؤكــد مراقبــون أن تعنــت الحوثيني 
وإرصارهم عىل بســط سيطرتهم عىل مأرب 
-بالرغم من الدعوات الدولية لوقف التصعيد 
بالنفط والغاز- ما كانا  الغنية  املحافظة  يف 

ليتحققا لوال الدعم اإليراين.
وســبق أن ربط مســؤول إيراين إحال 
الســام باليمن، الذي ميثل الحديقة الخلفية 
مأرب،  الحوثيني عىل  للسعودية، بســيطرة 
حيث قــال رئيــس املجلس االســراتيجي 
للعاقات الخارجية اإليرانية كامل خرازي يف 

إن “حرية  إعام محلية  لوسائل  ترصيحات 
مأرب” هي مفتاح حل األزمة يف اليمن.

إعامي كبري  وترافق ذلك مع تجييــش 
من قبل طهــران وأذرعها يف املنطقة، ازداد 
نسقه خال الفرة األخرية يف سياق عملية 
الحوثيني  جامعة  تحققها  إنجازات  تسويق 
أطرافهــا  يف  والســيام  املحافظــة،  يف 

الجنوبية.
بالنسبة  أهمية كربى  وتكتســب مأرب 
إىل الحوثيني؛ ذلك أن الســيطرة عىل هذه 
املحافظــة -التي تتوســط اليمــن ومتلك 
مقدرات طاقيــة وزراعية هامة جدا، فضا 
عام تضمه مــن إرث حضــاري وتاريخي 
كبري- من شأنها أن تقلب موازين القوى يف 
الحرب اليمنية الدائرة منذ نحو سبع سنوات.

ويضع االســتياء عىل هــذه املحافظة 
املتمردين الحوثيني يف طريق شــبه مفتوح 
إلقامة مرشوع دولتهم يف شامل اليمن، وهو 
ما تحرص إيران عىل الدفع باتجاهه ملحارصة 
السعودية وإضعافها. وتحاول السعودية عرب 
الحكومية  والقوات  املركزة  الجوية  الرضبات 
عــىل األرض قطع الطريق عــىل الجامعة 

املتمردة.
السعودية  بقيادة  العريب  التحالف  وأعلن 
االثنني مقتــل 150 متمردا يف غارات جديدة 

جنوب مأرب، ليتجاوز بذلك مجموع املقاتلني 
1100 عنرص،  الذين لقوا حتفهم يف أسبوع 
يف الوقت الذي حث فيه زعيم الحوثيني عىل 

مواصلة الحرب رغم الخسائر البرشية.
 38 وأفاد التحالــف يف بيان بأّنــه نّفذ 
“عملية اســتهداف” أّدت إىل تدمري 13 آلية 
“عنرصا   150 ومقتل  للمتمرّدين  عســكرية 
 100 إرهابيًا” يف العبدية عــىل بعد حوايل 

كيلومر جنوب مدينة مأرب.
وكثــف الحوثيون يف فربايــر عملياتهم 
العسكرية للســيطرة عىل مدينة مأرب، آخر 
العمليات  وبلغت  اليمنيــة،  الرشعية  معاقل 

أوجها منذ بداية أكتوبر الجاري.
وأوقعت املعارك مئات القتىل من الجانبني 
وتســببت يف نزوح أكرث من 55 ألف شخص 
الدولية  املنظمة  أعلنته  من منازلهم، وفق ما 

للهجرة التابعة لألمم املتحدة الخميس.
الحوثيني  زعيم  الخسائر حّث  ورغم هذه 
عبدامللــك الحــويث مقاتليه عــىل مواصلة 
القتــال. وقال يف خطاب متلفز مبناســبة 
ذكــرى املولد النبوي: “أدعو شــعبنا العزيز 
إىل مواصلــة الجهود يف التصدي للعدوان”. 
معتربا أنــه “يتوجب علينــا رشعا التصدي 
للعدوان بكل ثبات حتى رفع الحصار وإنهاء 

العدوان واالحتال”.

»األمنــاء«  عــدن  العاصمــة 

خاص:
رضبــت موجة غــاء فاحــش كل 
أن  بعد  املحــررة،  الجنــوب  محافظات 
الـ1380  حاجــز  اليمني  الريــال  كرس 
املناطق  كل  الــدوالر، وشــهدت  مقابل 
ارتفاعا جنونيا يف أسعار السلع الغذائية 

الرئيسية.
وربط املغرد البكــري كل هذا االنهيار 
بأنها عبارة عن عقوبات من  االقتصادي 
قبل رشعية اإلخــوان لزعزعة األمن يف 
أكرث  وتريتها  “ســتزداد  وقال:  الجنوب، 
عىل الجنوبيني بسب انتصارات املقاومة 
الجنوبيــة يف الضالع وســقوط ثاثة 
مواقع للمليشيا الحوثية يف محافظة إب 

اليمنية«.
املقاومة  “الله يهديهم رجال   وأضاف: 
الجنوبية أيديهم جامدة شوية، نقول لهم 
خفوا أيديكم عىل املليشيا لتقوم الرشعية 

بقطع الرواتب والخدمات علينا”.
وأكد مغرد آخــر »أن البطون الخاوية 
الدفاع عن عقيدتها وأرضها  لن ترد عن 

وعرضها ألبتة”.
الوضع  الخليفــي  حســني  ووصف 
بالكاريث، وأن أبناء الجنوب يدفعون مثن 

تحرير أرضهم.
من جانبه قال أحمد الربييك: “ارتفعت 
بالســوق الســوداء بســبب مسؤويل 
الرشعية مبــأرب يرصفون الريال اليمني 
مقابل أي عملة أجنبية مهام كان السعر 
قبل الهروب من مأرب وترك مصري مأرب 
مع الحويث، كلهم فاسدون وتجار حروب 

وال حياة ملن تنادي”.
وأوضــح هادي اليافعــي، أن ارتفاع 
آخر  هي  املحــررة  املناطق  يف  العملــة 
املحلية  العملة  وبيع  للفاســدين  أنفاس 
وتحويلها لعمات أجنبية يدل عىل رحيل 

الرشعية اإلخوانية.
وأكــد املغــرد “الظاهــر أن االنهيار 
سياسة  تتوقف  عندما  ستنتهي  والحرب 
باسم  لصوص  ملجموعة  الداعم  التحالف 

الرشعية”.

»األمناء« متابعات:
1443هـ رصاعا  النبــوي  املولد  فجر االحتفال بذكرى 
بني تيارات جامعة الحويث، عىل خلفية احتقانات سابقة، 
وبســبب ســيطرة تيار العقائديني عــىل ترتيبات إقامة 

االحتفاالت ومحاولة إقصاء التيارات األخرى.
وقال شهود عيان إن اشــتباكات مسلحة اندلعت بني 
مســلحني حوثيني يف حي حدة بصنعاء، بعد ساعات من 
إقامة االحتفال باملولد النبوي يف ميدان الســبعني- أكرب 
مياديــن صنعاء- عىل خلفية مبالغ ماليــة تم نهبها من 
قبل ثاثة من القيــادات امليدانية، وكانت مخصصة لتنفيذ 

أنشطة مرافقة لاحتفال.
وقال شهود عيان إن مرافقي القيادي الحويث ”محمد 
جحاف – أبو منصور“ الحقوا مسلحني عىل منت سيارتني 
يتبعون قياديا حوثيا آخر- مل ُيعرف اسمه- يف شوارع حي 

حدة، قبل أن تتوقف السيارتان ويبدأ تبادل إلطاق النار.
وأضاف شــهود العيان أن إحدى السيارتني تم إعطابها 
وإصابة اثنني من املســلحني كانا عــىل متنها، فيام تم 

تفجري السيارة األخرى.
وأشارت مصادر محلية يف حديثها لـ ”إرم نيوز“ إىل أن 
ميليشيا الحويث أنفقت أكرث من سبعة مليارات ريال ميني 
تم جمعها عرب إتاوات فرضتها ميليشيا الحويث؛ لاحتفال 
باملولد النبوي يف مناطق ســيطرتها، مستخدمة أساليب 

الرهيب للمشاركة يف االحتفال.
ونقلت تلك املصادر عن موظفني حكوميني ومواطنني 

”إجبارهم عىل حضور املناسبة بالقوة“.
ويقود جحاف- وفق مصادر مينية- أحد األجنحة داخل 
تيار العقائديني، وهو عضو بارز يف جهاز األمن الوقايئ- 
جهاز االســتخبارات الخاص بالحوثيــني- وتلقى دورات 

مكثفة يف إيران ولبنان قبل سنوات.
ويحظى تيار العقائديني، التابع بشكل مبارش للحرس 
الثوري اإليراين، بدعم سخي من قبل السفري اإليراين يف 
صنعاء ”حســن ايرلو“، فيام تيــار املدنيني أو ما يعرفون 
داخل الحركة الحوثية بـ ”الرسميني“، وهم أعضاء الحركة 
من غري سالة الهاشــميني ويتولون مناصب قيادية يف 
أجهزة الدولة يف مناطق ســيطرة الحوثيــني، فيام تيار 
”املؤمترين“ أو ما يطلق عليهــم ”العفافيش“ هم أعضاء 
حزب املؤمتر الجناح املوايل للحوثيني بقيادة “ صادق أمني 

أبو رأس“.
ويف محافظة إب وسط اليمن، يستحوذ تيار العقائديني 
عىل نسبة كبرية من املناصب العليا، يف مقدمتها السلطة 
املحلية وأجهــزة األمن واملؤسســات اإلدارية. ومنتصف 
األســبوع الفائت أوعزت قيادات يف تيار العقائديني إىل 
بعض القضاة املوالني للتيار بتقديم شــكاوى إىل مجلس 
القضاء األعىل يف صنعاء؛ بهدف إقصاء بعض املسؤولني 

من خارج التيار عن تويل املناصب العليا.
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