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تحقيق المرفأ مسيَّس حتى يثبت العكسغروسي و رسالة إيران.. مراوغة بايدن لها ثمن
 ناصر قنديل

ــر،  ــه مــن الصف ــد القاضــي طــارق بيطــار مهمت ــي الجدي ــق العدل ــدأ المحق ــر البعــض الخشــية مــن أن يب – يُظه
ويظهــر بعــض آخــر الخشــية مــن أن يتهــاون مــع الحصانــات التــي تصــدّى لهــا ســلفه القاضــي فــادي صــوان ويتســابق 
بعــض الحقوقييــن فــي الحديــث عــن اعتبــار أي إحالــة أمــام المجلــس األعلــى لمحاكمــة الرؤســاء والــوزراء موتــًا للقضيــة 

باالســتناد الــى أن هــذا المجلــس لــم ينعقــد مــرة ولــم يُجــر أيــة محاكمــة وأنــه هيئــة مسيَّســة.
ــدرًا  ــا، مص ــد منهم ــرف إال بواح ــن ال يعت ــي أن للتســييس مصدري ــى ه ــي األول ــق القضائ ــكلة التحقي – مش
معتــادًا هــو تدخــل السياســيين فــي الضغــط علــى مســارات عمــل القضــاة، ومصــدرا مســتجدًّا وهــو محاولــة 
توظيــف التحقيــق القضائــي فــي تفجيــر المرفــأ لتحقيــق مكاســب سياســية وقانونيــة للفريــق الخارجــي والداخلــي 
الــذي حــاول توظيــف انتفاضــة 17 تشــرين إلحــداث تغييــر يحقــق أهدافــه، وفــي قلبــه محــاوالت نافــرة لتخديــم 
اتهامــات خارجيــة وداخليــة بالتــورط بالتفجيــر، ولــم يكــن تأخيــر إعــالن المحقــق العدلــي فــادي صــوان عــن نتائــج 
التحقيــق التقنــي الــذي يتصــل اإلفــراج عنــه بمصالــح المتضرريــن إال ابتــزازًا سياســيًا بأوجــاع النــاس ومصالحهــا 
ــًا  ــم يكــن الحق ــات، ول ــة هــذه االتهام ــًا لحماي ــاء الغمــوض ســتارًا كثيف ــوع فاضــح مــن التســييس، إلبق ــة ن لخدم
الصــدام حــول الحصانــات إال محاولــة تخديــم إلظهــار القضــاء عاجــزًا عــن الســير بالقضيــة فتحــًا للبــاب أمــام دعــوات 

التدويــل، التــي يُــراد للتحقيــق أن يكــون بعضــًا منهــا.
– أول مــا ينتظــر القاضــي بيطــار هــو الفصــل بيــن التحقيــق والســعي لمكاســب سياســيّة مــن ورائــه وليــس فقــط وجــود 
تدخــالت سياســية لحمايــة بعــض مــن تحــوم حولهــم شــبهات. وهــذا يبــدأ بترتيــب األولويــات وفــق مصلحــة الضحايــا والعدالــة، 
وأولهــا اإلفــراج عــن التحقيــق التقنــي الــذي أنهتــه قيــادة الجيــش وقــوى األمــن الداخلــي، وللذيــن يتحدّثــون عــن التحقيــق 

الــى  نعيدهــم  الدولــي 
كانــت  التــي  التقاريــر 
تنشــرها لجنــة التحقيــق 
المراحــل  حــول  الدوليــة 
التحقيــق،  قطعهــا  التــي 
الشــق  حــول  خصوصــًا 
التقنــي، أي كيــف حدثــت 
أن  خصوصــًا  العمليــة، 
نتائــج تقريــري الجيــش 
متطابقــة  األمــن  وقــوى 
تمــت  وقــد  النتائــج 

بمعونــة أجهــزة دوليــة متعــددة ومتخصصــة، والفصــل بيــن وظيفــة هــذا اإلعــالن فــي تحقيــق مصالــح الضحايــا والمتضرريــن مــن 
التفجيــر، وبيــن ســعي بعــض خارجــي وداخلــي للحفــاظ علــى الغمــوض وتوظيفــه فــي لعبــة التحريــض واختــراع الســيناريوات.
– األولويــة الثانيــة التــي تنتظــر القاضــي بيطــار هــي إعــادة تصويــب التحقيــق لجهــة، أولويــة تقديــم جــواب حــول 
ــدّم  ــن ق ــن، ومَ ــف ولحســاب مَ ــم اســتثمارها وكي ــا، وهــل ت ــن ســهل له ــرة وم ــواد المتفجّ ــت الم ــي جلب ــة الت الجه
ــا  التغطيــة للمســتفيدين، وفــي قلبهــا توزيــع المســؤوليات السياســية واإلداريــة والقضائيــة واألمنيــة والعســكرية. وهن
ــة  ــذه القضي ــارب ه ــم يق ــة ل ــق خــالل الشــهور الماضي ــف التحقي ــر ألن مل ــن الصف ــدء م ــه الب ــه ســيكون علي ــدو أن يب
الجوهريــة للتحقيــق، منصرفــًا لمــا هــو سياســي، أي كيــف يســتعجل الخطــى نحــو توجيــه اتهامــات سياســية، أقــل مــا 
يُقــال فيهــا إنهــا انتقائيّــة، وال تفســر الصدفــة لونهــا الواحــد، وال يفســر شــيء الطابــع االســتفزازيّ المقصــود فــي تناولهــا.

– يبقــى الســؤال الــذي يطــال الجــواب حولــه كثيــر مــن التضليــل، وهــو أيهمــا يشــكل األفضــل واألفعــل فــي 
مقاربــة أي اتهــام للرؤســاء والــوزراء، الطريقــة التــي اعتمدهــا القاضــي صــوان إلثــارة الجلبــة السياســيّة، أم إنجــاز 
التحقيــق حتــى نهايتــه فــي تحديــد المســؤوليات، بمــا يســتدعيه مــن االســتماع إلــى كل مــن يســتوجب الســماع 
ــق  ــج التحقي ــة بنتائ ــه االتهامــات الموثق ــد توجي ــًا، وعن ــًا او مســؤواًل عســكريًا أو أمني ــرًا او قاضي ــه رئيســًا او وزي إلي
ــن يحاكــم هــؤالء، تحــت شــعار أن هــول  الدقيــق، تجاهــل الســياق الدســتوري بالســعي لخــوض نــزاع حــول مَ
الجريمــة يســقط كل الحصانــات، أم مراســلة مجلــس النــواب وفــق األصــول لتحميلــه مســؤولية محاكمــة أي 
ــى  ــة وعل ــر قضــاة الدول ــذي يضــمّ بالمناســبة أكب ــى ال ــس األعل ــام المجل ــام، أم ــه االته ــر يوجــه الي رئيــس أو وزي
رأســهم رئيــس مجلــس القضــاء األعلــى باإلضافــة لمــن يختارهــم مجلــس النــواب مــن أعضائــه، أمــا وقــد اختبرنــا 

الســيناريو األول مــع المحقــق صــوان فمــاذا ســيحدث إذا ســلك المحقــق العدلــي الســيناريو الثانــي؟
ــة للمتهميــن، فأيّهمــا أقــوى  ــر الحماي ــع وتوفي ــة كانــت فــي مجلــس النــواب هــي التميي – لنفتــرض أن الني
ــي الســر،  ــام القضــاء، والسياســة تضغــط ف ــارة أم ــة مث ــة والقضي ــم الحماي ــع وتت ــمّ التميي ــة أن يت للقضــاء والقضي
وتخــوض نزاعــًا تشــكيكيًا فــي شــرعية اإلجــراء فــي العلــن، أم أن يتــم ذلــك ومجلــس النــواب يتحمــل المســؤولية 
مباشــرة عــن القضيــة ومســارها وهــو تحــت المجهــر واألضــواء؟ وأيهمــا يجعــل السياســيين يدفعــون الثمــن أكثــر 
أمــام الــرأي العــام، أن يلبعــوا لعبــة التأثيــر والحمايــة مــن خلــف القضــاء وعبــره أم مباشــرة؟ وكيــف يمكــن ضمــان 
ــوزراء حاضــر  ــة الرؤســاء وال ــى لمحاكم ــس األعل ــي المجل ــو ف ــك وه ــر إذا كان القضــاء رافضــًا لذل ــة والتأثي الحماي

بخمســة قضــاة كبــار مــن أعلــى مراتبــه، ويكفــي وجودهــم لمنــع التالعــب أو فضحــه علــى األقــل.
ــى  ــق، عل ــتجلب التصفي ــول وال يس ــك الطب ــق تحري ــف ال يحق ــيّ النظي ــق القضائ ــد إن التحقي ــن األكي – م
األقــل مــن الذيــن يملكــون مفاتيــح اإلثــارة اإلعالميــة والدعائيــة ضمــن المفهــوم والطريقــة اللتيــن يتحــرك عبرهمــا، 
صنــاع اللعبــة التــي ركبــت علــى انتفاضــة 17 تشــرين. والطبيعــي ان التحقيــق ال يبحــث عــن التصفيــق والتطبيــل 
أصــاًل، وكل تحقيــق يســعى لنيلهمــا مســيّس حكمــًا، والعدالــة ال تقــوم اال علــى الفصــل التــام بيــن مــا هــو موجــب 
قضائــي ومــا هــو عمــل سياســي، فالذيــن يريــدون تعويــم النظــام السياســي وحمايــة رمــوزه كمــا الذيــن يريــدون 
ــة، ونزاهــة  ــق مطي ــدان التحقي ــل أخــرى، يري ــد رمــوز وتنزي ــي أوراق النظــام وتصعي ــي ف اللعــب الخارجــي والداخل
التحقيــق تبــدأ مــن االبتعــاد عنهمــا بالتــوازي والتســاوي، فدعــاة الثــورة وحقوقيوهــا ليســوا أصدقــاء التحقيــق 
ــة  ــو القضي ــق ه ــداء التحقي ــث االبت ــن حي ــق، فم ــدوًا للتحقي ــًا وال ع ــس صديق ــي لي ــام السياس ــداءه، والنظ وال أع
ــة، وال يعنيــه مــن سيســتفيد بعــد  وكل محاولــة تســّلق عليــه يجــب أن ينبذهــا القاضــي ألن قضيتــه هــي العدال
إظهارهــا وإنجــاز مهمتــه مــن سيســتفيد منهــا سياســيًا، لكنــه يعصــم تحقيقاتــه عــن التحــول الــى أداة موظفــة فــي 
خدمــة هــذه االســتفادة أو تلــك، فليثبــت المؤمنــون ببراءتهــم ذلــك بمعاييــر العدالــة، وليســتفد المراهنــون علــى 
إســقاط السياســيين مســتفيدين مــن نتائــج العدالــة إذا ثبتــت إدانتهــم، لكــن هــذه االســتفادة أو تلــك ليســت مــن 

اهتمامــات العدالــة وال التحقيــق.

سقوط آخر قاعدة سعودية في اليمن.. ماذا تريد أمريكا من وراء دعوتها للمفاوضات؟

المأزق اإلسرائيلي
التمســك األميركــي بحمايــة وتفــوّق كيــان االحتــالل عســكريًا 
وتمويلــه، ثابتــة مــن ثوابــت السياســة التــي ال تتغيــر بتغييــر اإلدارات. 
واإلدارة الجديــدة فــي البيــت األبيــض ليســت جديــدة أصــال فهــي 
امتــداد إلدارة الرئيــس بــاراك أوبامــا عندمــا كان الرئيــس جــو بايــدن 
نائبــًا للرئيــس، وبايــدن نفســه ليــس جديــدًا فهــو رئيــس ســابق 
ــي الكونغــرس، وشــريك  ــة ف ــة الشــؤون الخارجي ــة للجن ــود ماضي لعق
ــف  ــالل، والمواق ــان االحت ــة لكي ــة الداعم ــي كل السياســات األميركي ف
المعلنــة لبايــدن علــى هــذا الصعيــد واضحــة لجهــة تباهيــه بخلفيّتــه 
الصهيونيــة ورفعــه لقضيــة الدفــاع عــن الكيــان الــى مســتوى عقائــديّ.
حروبــًا  واشــنطن  خاضــت  االســتراتيجيا،  فــي  وقبلهــا  السياســة  فــي 
واعتمــدت سياســات واســتراتيجيات خــالل عقديــن متتالييــن، فــي المنطقــة 
التــي يقــع كيــان االحتــالل فــي قلبهــا، ويلعــب فيهــا أدوارًا عســكرية وسياســية، 
ويمثــل فيهــا قــوة محوريــة فــي صناعــة الحــروب والسياســة، وكانــت واشــنطن 

وتــل أبيــب فــي قلــب معــارك كبــرى وخيــارات كبــرى، ونتائــج أكبــر.
بعــد عقديــن وصلــت واشــنطن إلــى تراكــم أزمــات داخليــة وخارجيــة، 
واصطدمــت بحقائــق ووقائــع مــن خالصــة حروبهــا وسياســاتها تحــت 
وأميــركا  قبــل،  مــن  كانــا  كمــا  يعــودا  لــم  والمنطقــة  العالــم  عنــوان، 
و»إســرائيل” لــم تعــودا تملــكان حريــة التحــرك كمــا مــن قبــل، وبــدا 

واضحــًا أن تأثيــر المتغيــرات علــى كل مــن واشــنطن وتــل أبيــب ليــس 
واحــداً، بــل هــو فــي بعــض العناويــن متعاكــس االتجــاه، وجــرت محــاوالت 
أميركيــة إســرائيلية لدمــج السياســات والخطــط تحــت ســقف واحــد 
خــالل العقــد األخيــر، وجــاءت النتائــج لتكشــف الفشــل فــي السياســات 
ــل  ــا، ب ــرات وتحويله ــر اتجــاه المتغي ــي تغيي ــي يمكــن أن تجمعهمــا ف الت
زادت تعميقهــا وفرضــت حتميــة التحــرك األميركــي المنفصــل لصالــح 
ــة  ــن الحاج ــالل، وبي ــان االحت ــم كي ــة ودع ــن التمســك بحماي الفصــل بي
األميركيــة لسياســات جديــدة ال تتقبّلهــا قيــادة الكيــان وتطلــب عكســها.

ــد  ــدة، هــو تجدي ــة الجدي المحــور الظاهــر مــن السياســة األميركي
الثقــة بالخيــارات التــي اعتمدتهــا إدارة أوبامــا بايــدن، بعدمــا جــرى 
اختبــار الخــروج منهــا فــي واليــة الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب، 
والعنــوان األبــرز فــي الخيــارات يتصــل بالملــف النــووي اإليرانــي، وكمــا 
أن كل شــيء يقــول بــأن قــرار العــودة األميركيــة متخــذ، فــإن كل شــيء 
يقــول بــأن كيــان االحتــالل يستشــعر الخطــر والقلــق مــن هــذه العــودة.
كيــان االحتــالل فــي مــأزق كبيــر، ألن مــا تعرضــه واشــنطن مــن 
لقيــادة  السياســي  الخيــار  بحمايــة  مشــروطًا  ليــس  للكيــان  حمايــة 
ــطينية، وال  ــة الفلس ــي للقضي ــل السياس ــروع الح ــض لمش ــان الراف الكي
ــات  ــاه تحدي ــان تج ــادة الكي ــكرية لقي ــة والعس ــارات األمني ــة الخي بحماي

جبهــات غــزة وســورية ولبنــان، والتموضــع تحــت الســقوف التــي تضمــن 
الحمايــة األميركيــة ســيعني تراجعــًا نوعيــًا فــي موقــع ومكانــة الكيــان فــي 
المنطقــة، وبالتــوازي لــم يعــد الكيــان قــادرًا علــى االســتقالل عــن الحمايــة 
األميركيــة، وال عــن التمويــل األميركــي، وهــو يــزداد ارتهانــًا لمصــادر 
التمويــل والحمايــة، وبالمقابــل يــزداد عجــز الكيــان مــع متغيــرات المنطقــة 
عــن خــوض حــروب منفــردة، مــن دون شــراكة أميركيــة، أو تســعى 
لفــرض وقائــع تســتدرج المشــاركة األميركيــة، فالمجازفــة العســكرية قــد 
تنضــج سياســيًا دفــع الكيــان لالنضــواء تحــت ســقوف سياســية تتبناهــا 

ــا. ــل أبيــب لتفاديه واشــنطن وتســعى ت
ــان أن الوضــع أيضــًا  ــادة الكي ــى مســتوى المنطقــة يستشــعر ق عل
ال يتغيــر، فالحلفــاء المشــتركون لتــل أبيــب وواشــنطن، والذيــن كانــوا 
ــعودية  ــم الس ــي طليعته ــة، وف ــي المنطق ــة ف ــة السياس ــوان صناع عن
يعيشــون تراجعــًا فــي أوضاعهــم وقدراتهــم علــى المبــادرة، بينمــا 
مشــاريع التطبيــع التــي ســوّق لهــا قــادة الكيــان تظهــر محدوديــة 
تأثيرهــا السياســي، ويبــدأ الحديــث عنهــا بصفتهــا صــورة كاريكاتوريــة 
ــة  ــر قابل ــطينية غي ــة الفلس ــون القضي ــة ك ــس حقيق ــة، ال تناف مضخم
ــان  ــد االســتراتيجي والوجــودي للكي ــة كــون التهدي للتجــاوز، وال حقيق

البناءيأتــي مــن مــكان آخــر.

العــام  المديــر  تصريحــات  مــن  واضحــا  كان 
ــي،  ــل غروس ــة رافاي ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي للوكال
ــدءا  ــران ســتعلق ب ــران، ان اي ــه مــن طه ــد عودت بع
مــن اليــوم الثالثــاء التطبيــق الطوعــي للبروتوكــول 
اإلضافــي، بموجــب قانــون أقــره مجلــس الشــورى 
االســالمي فــي كانــون األول/ديســمبر، بعــد ان اكــد 
ان: »هــذا القانــون موجــود، وهــذا القانــون ســينفذ، 
مــا يعنــي ان البروتوكــول االضافــي لألســف ســوف 
ــا مــن  ــا تمكن ــا، لكنّن ــد عملن ــق، وســيتم تقيي يُعَّل
اإلبقــاء علــى الدرجــة الالزمــة مــن أعمــال المراقبــة 
بأنهــا  الجديــدة  الترتيبــات  واصفــا  والتحقــق« 

ــت”. ــي مؤق ــم تقن »تفاه
“التفاهــم التقنــي المؤقــت«، الــذي توصــل اليــه 
غروســي مــع االيرانييــن، ولــم يتطــرق هــو الــى 
تفاصيلــه، تكفلــت منظمــة الطاقــة الذريــة االيرانيــة 
بشــرح هــذه التفاصيــل فــي االيضــاح الــذي اصدرتــه 
حــول البيــان المشــترك مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
الذريــة، وذلــك مــن اجــل ابعــاد اي ســوء فهم، او ســد 
الطريــق امــام اي ســوء اســتغالل ، حيــث جــاء فــي 
ــف  ــى الوق ــا عل ــة اتفقت ــران والوكال االيضــاح: »ان اي
وعمليــات  االضافــي  البروتوكــول  لتنفيــذ  الكامــل 
المنصــوص  النوويــة(  المنشــآت  )الــى  الوصــول 

عليهــا فــي االتفــاق النــووي وســيتم تنفيــذ التزامــات 
ايــران فــي اطــار اتفــاق الضمانــات فقــط. بنــاء علــى 
ذلــك فانــه وفقــا للقانــون المصــادق عليــه مــن قبــل 

يتــم  لــن  ســوف  االســالمي  الشــورى  مجلــس 
منــح الوكالــة اي وصــول )للمنشــآت( خــارج اطــار 
اتفــاق الضمانــات وســوف لــن تتــم ايضــا اي عمليــة 

تفتيــش خــارج اطــار اتفــاق الضمانــات”.
النقطــة المهمــة فــي ايضــاح المنظمــة االيرانيــة 
ــرة التاليــة:«ان المقصــود مــن مواصلــة  كانــت الفق

عمليــات التحقــق والمراقبــة الضروريــة الــواردة فــي 
البنــد 2 مــن البيــان، مثلمــا تــم شــرحه فــي ملحــق 
اشــهر   3 ايــران ســتقوم خــالل  ان  االتفــاق، هــو 

ومعــدات  االنشــطة  بعــض  معلومــات  بتســجيل 
بهــا  وتحتفــظ  الملحــق  فــي  المحــددة  المراقبــة 
عندهــا. خــالل هــذه الفتــرة لــن يكــون بامــكان 
الوكالــة الوصــول الــى هــذه المعلومــات وتبقــى عنــد 
ــران فقــط. وان تــم الغــاء الحظــر فــي غضــون 3  اي
اشــهر بصــورة كاملــة ســتقوم ايــران بوضــع هــذه 

المعلومــات تحــت تصــرف الوكالــة وفــي غيــر هــذه 
ــد”. ــى االب ــات ال ــة ســيتم حــذف المعلوم الحال

ايــران والوكالــة  اليــه بيــن  التوصــل  تــم  مــا 
وقــف  الــى  يــؤدي  لــن  الذريــة،  للطاقــة  الدوليــة 
عمــل المفتشــين الدولييــن بالكامــل أو طردهــم، 
مــا  خــالل  مــن   ، ايــران  بامــكان  ســيكون  كمــا 
أن  التزاماتهــا الظهــار  تنفيــذ  اليــه،  التوصــل  تــم 
باالضافــة  ســلميا،  ســيبقى  النــووي  برنامجهــا 
ــدت وبشــكل قاطــع  ــة اك ــة االيراني ــى ان الحكوم ال
التزامهــا وامتثالهــا واحترامهــا للقوانيــن الصــادرة عــن 

االســالمي. الشــورى  مجلــس 
ــة،  ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــد الوكال عــدم تزوي
بتســجيالت الكاميــرات فــي المنشــآت النوويــة 
ــل  ــووي، ب ــاق الن ــا لالتف ــكل خرق ــة، ال يش االيراني
هــو خطــوة تعويضيــة مدرجــة فــي االتفــاق النــووي، 
كمــا انهــا خطــوة لــن تكــون االخيــرة ، اذا لــم تلتــزم 
االطــراف االخــرى باالتفــاق، فهنــاك خطــوات أخــرى 
تتبعهــا  اســتراتيجية  اطــار  فــي  ســتأتي الحقــا 
ــي واشــنطن  ــن الجــدد ف ــام ، المراوغي ــران إلفه اي
والقدمــاء فــي لنــدن وباريــس والمانيــا، مــن ان 
إنتهــاك االتفــاق، لــن يكــون دون ثمــن، وثمــن 

العالمباهــظ جــدا.

تقــع محافظــة مــأرب علــى بعــد 173 كيلومتــرًا 
وتشــهد  صنعــاء،  اليمنيــة  العاصمــة  شــرق  شــمال 
هــذه المحافظــة حاليًــا اشــتباكات عنيفــة بيــن أبطــال 
اهلل«  »أنصــار  اليمنيــة  الشــعبية  واللجــان  الجيــش 
مــن جهــة وقــوات تابعــة للرئيــس اليمنــي المســتقيل 
العــدوان  وتحالــف  هــادي«  منصــور  ربــه  »عبــد 
ــى  ــح ال يخفــى عل ــة أخــرى. وأصب الســعودي مــن جه
أحــد أن التحريــر الوشــيك لمدينــة مــأرب ســيكون 
أعظــم إنجــاز عســكري للمقاومــة اليمنيــة ضــد الغــزاة 
الحــرب  مــن  ســنوات  ســت  خــالل  الســعوديين 
ضــد أبنــاء الشــعب اليمنــي المظلــوم، ولــن تكــون 

المعــادالت العســكرية بعــد هــذا الحــدث المهــم هــي 
نفســها كمــا كانــت عليــه مــن قبــل. ومحافظــة مــأرب 
مــن  ألنهــا  وذلــك  كبيــرة  اســتراتيجية  أهميــة  ذات 
ناحيــة قريبــة جــدا مــن العاصمــة اليمنيــة صنعــاء، 
ومــن ناحيــة أخــرى، هنــاك العديــد مــن مــوارد النفــط 
ــد  ــد كشــفت العدي ــي هــذه المحافظــة. ولق ــة ف اليمني
إلــى  النفطيــة،  التقاريــر أن احتياطيــات مــأرب  مــن 
الجــوف  فــي محافظتــي  النفــط  احتياطــات  جانــب 
وشــبوة، كبيــرة جــدًا لدرجــة أنهــا أصبحــت ثانــي أكبــر 
حقــل نفــط فــي شــبه الجزيــرة العربيــة بعــد المناطــق 
الشــرقية فــي الســعودية. كمــا أن التركيبــة القبليــة 
فــي عمــوم  واألقــوى  األكبــر  المحافظــة هــي  لهــذه 
اليمــن، وتحــل أيضــا هــذه المحافظــة مكانــة خاصــة 
ثقافيًــا وتاريخيًــا لوجــود ســد مــأرب التاريخــي فيهــا.

صنعــاء  قــوات  مــأرب..  فــي  التطــورات  آخــر 
أصبحــت علــى بُعــد خطــوة نحــو التحريــر الكامــل 

لهــذه المدينــة
بــؤرة  األيــام  هــذه  مــأرب  محافظــة  أصبحــت 
الحــرب فــي اليمــن، وبفضــل االنتصــارات العظيمــة 
واللجــان  اليمنــي  الجيــش  أبطــال  حققهــا  التــي 
ــف  ــوات تحال ــى ق ــة »أنصــار اهلل« عل الشــعبية اليمني
العــدوان الســعودي مرتزقــة حكومــة »منصــور هــادي« 
المســتقيلة، أصبحــت مســألة تحريــر هــذه المحافظــة 
االســتراتيجية فــي وقتنــا الحالــي علــى بعــد خطــوات 
واللجــان  الجيــش  أبطــال  تمكــن  فلقــد  قليلــة. 
ــد مــن  ــر العدي ــة مــن تحري ــة الجمع الشــعبية اليمني
القــرى والتبــاب فــي هــذه المحافظــة ذات األهميــة 
االســتراتيجية وتمكنــوا مــن الســيطرة علــى قريــة 
»الــزور« الواقعــة فــي مديريــة صــرواح بمــأرب واقتربــت 
بعــد  التاريخــي  مــأرب  مــن ســد  اليمنيــة  القــوات 
تحريــر هــذه القريــة اإلســتراتيجية وذلــك عقــب قيــام 
أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية اليمنيــة مــن شــن 
هجمــات واشــتباكات عنيفــة مــع المرتزقــة خلفــت 
عشــرات القتلــى والجرحــى فــي صفــوف المرتزقــة 

الســعوديين. ولــم تقتصــر تحــركات أبطــال الجيــش 
ــام  ــي األي ــار اهلل« ف ــة »أنص ــعبية اليمني ــان الش واللج
القليلــة الماضيــة علــى تكثيــف الهجمــات لتحريــر 
قواعــد  أيضًــا  هاجمــوا  لكنهــم  المحافظــة،  هــذه 
عســكرية ســعودية مختلفــة فــي المنطقــة بالصواريــخ 
ــرات المســيرة، وأوقعــوا إصابــات جســيمة فــي  والطائ
صفــوف تلــك القــوات الغازيــة. حيــث تشــير التقاريــر 
وانســحاب  صــرواح  جبهــة  انهيــار  إلــى  الميدانيــة 

القــوات الســعودية مــن معســكر »صحــن الجــن”.
قــوات  تقــدم  مــن  وبريطانــي  أمريكــي  قلــق 

مــأرب محافظــة  فــي  اهلل«  »أنصــار 

ــار تقــدم أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية  أث
اليمنيــة، الذيــن أصبحــوا يبعــدون خطــوة واحــدة 
بالكامــل، مخــاوف  مــأرب  عــن تحريــر محافظــة 
أمريــكا وبريطانيــا، الداعميــن الرئيســيين لتحالــف 
العــدوان الســعودي فــي حــرب اليمــن. وحــول هــذا 
الســياق، أعلنــت وزارة الخارجيــة األمريكيــة قبــل 
عــدة أيــام أنــه ينبغــي علــى قــوات »أنصــار اهلل« 
اليمنيــة إنهــاء هجماتهــا علــى جبهــة مــأرب. وفــي 
غضــون ذلــك، أكــد مســؤولون فــي حركــة »أنصــار 
الــذي  هــو  الســعودي  العــدوان  تحالــف  أن  اهلل« 
شــن حربــًا عبثيــة علــى اليمــن وهــو الــذي يجــب 
أن يوقــف هجماتــه علــى أبنــاء الشــعب اليمنــي 
المطــارات  علــى  الجائــر  الحصــار  وفــك  األعــزل 

والموانــئ اليمنيــة.

لماذا يعتبر تحرير محافظة مأرب مهم جدًا ؟
وذلك لألسباب التالية:

ــن الحــرب، ســيتولى  ــد 6 ســنوات م ــف( بع ال
جغرافيــة  علــى  الكاملــة  الســيطرة  اهلل«  »أنصــار 

شــمال اليمــن.
ب( ســوف تســقط آخــر قاعــدة تابعــة للجيــش 
الســعودي فــي شــمال اليمــن والتــي كانــت تشــكل 

تهديــدًا للعاصمــة صنعــاء.
ج( المــوارد النفطيــة والغازيــة المهمــة فــي هــذه 
ــة فــي  ــاذ الوطني المحافظــة ســتقدم لحكومــة االنق

صنعــاء.
للشــعب  والغــذاء  الحبــوب  توفيــر  د( ســيتم 
اليمنــي، وذلــك ألن مــأرب تعتبــر مــن أهــم المراكــز 

ــي اليمــن. ــة ف الزراعي
الســعودي  البــري  الطريــق  قطــع  ســيتم  ه( 
اليمــن  مــن  الجنوبيــة  المناطــق  إلــى  المــؤدي 
ــار مســار محافظــة المهــرة  وســيتعين عليهــم اختي
علــى الحــدود مــع عمــان وتجــاوز اليمــن عمليــًا.

و( ســوف يتــم تأميــن محطــة كهربــاء مــأرب التــي 
تعتبــر مــن أهــم مراكــز تزويــد الكهربــاء فــي اليمــن.

و( ومــع تحريــر مــأرب، ســوف تتلقــى الريــاض 
هزيمــة كبيــرة وذلــك ألنهــا لــم تتمكــن مــن تحقيــق 
ــا  ــك ســيكون له ــي اليمــن، ونتيجــة لذل ــا ف أهدافه
لـ«محمــد  المهتــز  الموقــف  علــى  عميقــة  آثــار 
بــن ســلمان« فــي العائلــة المالكــة والــرأي العــام 

المحلــي فــي الســعودية.
ح( إن الســيطرة علــى هــذه المدينــة ســوف 
يســاعد حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي فــي صنعــاء، علــى 
االمســاك بزمــام األمــور فــي شــمال اليمــن وســوف 
يســاعدها علــى إرســال قواتهــا إلــى جبهــات أخــرى، 
بمــا فــي ذلــك الســاحل الغربــي ومحافظــة شــبوة.

ــي  ــر هــذه المحافظــة ســوف يُنه ط( إن تحري
تواجــد قــوات حكومــة »منصــور هــادي« المســتقيلة 
المحافظــة وســتكون األرض  بالكامــل فــي هــذه 
ســوف  الذيــن  الجنوبييــن  لالنفصالييــن  مهيــأة 

يطالبــون باســتقاللهم.
ى( مــع ســقوط محافظــة مــأرب فــي أيــدي قــوات 
حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي، ســوف يضعــف دور ومكانــة 
)اإلخــوان  اإلصــالح  حــزب  وســيتلقى  الســعودية 
ــداًل مــن ذلــك  ــة، وب ــة قاتل المســلمون اليمنــي( ضرب
االنتقالــي  مــن  )لقربهــا  اإلمــارات  تلعــب  ســوف 
الجنوبــي( التــي ســوف تصبــح بمثابــة أهــم دولــة 

عربيــة دورًا أكبــر فــي المعــادالت األقليميــة.
واشــنطن تُصــاب بخيبــة أمــل مــن تحالــف 

العــدوان الســعودي فــي حــرب اليمــن
نتيجــة لهــذه الهزائــم التــي تلقاهــا تحالــف 
العــدوان الســعودي خــالل الفتــرة الماضيــة، تســعى 
الريــاض  عــن  بنفســها  النــأي  إلــى  واشــنطن 
عــن  الوحيــدة  المســؤولة  أنهــا  علــى  وتقديمهــا 
الحــرب اليمنيــة وأنهــا هــي التــي تســببت بحــدوث 
ــد  ــر. ولق ــخ المعاص ــي التاري ــانية ف ــة إنس ــر أزم أكب
ألقــت أمريــكا باللــوم علــى الســعودية فــي إعــادة 
ــا  ــع قضاي ــا م ــاض وحده ــت الري ــن، وترك ــاء اليم بن
جرائــم الحــرب التــي ســتكون حتمًــا علــى المحك، 
ــم  ــن فه ــن ويمك ــعوديين محبطي ــرك الس ــذا ت وه
ذلــك فــي لهجــة المســؤولين الســعوديين ووســائل 

ــاض. ــل الري ــن قب ــة م ــالم المدعوم اإلع

ــى  ــز عل ــكا بالتركي ــه أمري ــذي تبحــث عن ــا ال م
ــن؟ ــي اليم ــية ف ــول السياس الحل

الجديــدة،  األمريكيــة  اإلدارة  إن  الواقــع،  فــي 
بقيــادة »جــو بايــدن«، تحــاول إنهــاء الحــرب فــي 
اليمــن مــن خــالل الحلــول الســلمية والمفاوضــات. 
بالطبــع، الهــدف األساســي ألمريــكا مــن دعوتهــا 
حركــة  إجبــار  هــو  السياســية،  العمليــة  لهــذه 
ــي  ــول الشــروط الت ــى قب ــة عل »أنصــار اهلل« اليمني
تحقيــق  أيضــا  ويحاولــون  واشــنطن  وضعتهــا 
أهدافهــم الحربيــة مــن خــالل الحلــول السياســية، 
ــي«،  ــي الحوث ــد عل ــد أشــار »محم ــع، لق ــي الواق وف
ــى اليمنــي، إلــى  عضــو المجلــس السياســي األعل
موضــوع التعويضــات فــي الحــرب، قائــاًل »إننــا نريــد 
تعويضــات مــن الــدول المعتديــة، مثــل التعويضــات 
التــي حصلــت عليهــا الكويــت مــن العــراق. مــن حــق 
الشــعب اليمنــي الدفــاع عــن نفســه، نحــن نصنــع 

أســلحة ولدينــا طائــرات مســيرة وخبــرة”.
إلــى  وصلــوا  اليمنييــن  أن  علــى  يــدل  وهــذا 
علــى  ليســوا  أنهــم  لدرجــة  القــوة  مــن  مســتوى 
للعــدو إلنهــاء  تنــازالت  أي  للتنــازل عــن  اســتعداد 
ســيادة  علــى  الحفــاظ  علــى  مؤكديــن  الحــرب، 
واســتقالل البــالد. وفــي الوقــت الحاضــر، تــم تهيئــة 
الظــروف الالزمــة ، محليًــا ودوليًــا، للســيطرة الكاملــة 
لقــوات »أنصــار اهلل« علــى مــأرب، األمــر الــذي ســيغير 
بالتأكيــد معــادالت الحــرب لمصلحــة حكومــة صنعــاء، 
ولهــذا يســعى اليمنيــون إلــى تحــرر هــذه المحافظــة 
بالحلــول  الشــروع  قبــل  الســالح  بقــوة  بالكامــل 
السياســة. وفــي ظــل هــذه الظــروف، أطلقــت الريــاض 
جهــودًا دبلوماســية واســعة النطــاق لوقــف عمليــات 
مــأرب،  فــي  الشــعبية  واللجــان  اليمنــي  الجيــش 
والتــي كانــت تعتبرهــا حتــى العــام الماضــي خًطــا 
أحمــر ولقــد لجــأ »آل ســعود« خــالل الفتــرة الماضيــة 
إلــى جامعــة الــدول العربيــة، و«مارتــن غريفيــث«، 
مبعــوث األمــم المتحــدة الخــاص إلــى اليمــن، وذلــك 
لوقــف  صنعــاء  حكومــة  علــى  الضغــط  أجــل  مــن 

الوقتالهجمــات علــى مــأرب.
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