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»األمناء« تقرير خاص:

 يبــدو أن خيار الحرب هــو األقرب 

واألكرث احتامًل بعد فشل املجتمع الدويل 

األممــي “غروندبــرغ” يف  واملبعــوث 

إجبار مليشــيا الحويث عىل متديد الهدنة 

اإلنسانية بني الرشعية والحويث.

املبعــوث األممــي “هانس  وعــرَّ 

غروندبــرغ” يف إحاطته األخرية ملجلس 

األمن عن أســفه لعدم توصــل األطراف 

اليمنيــة إىل اتفاق بشــأن متديد الهدنة 

اإلنسانية، مؤكدا أن هذا الفشل أدى لخلق 

حالة من عدم اليقــني، وزاد من مخاطر 

تجدد الحرب باليمن.

وقــال غروندبــرغ: “يؤســفني أن 

مل  إضافية  مبطالــب  جــاءوا  الحوثيني 

تلبيتها، كام أمثن موقف  املمكن  يكن من 

مقرتحي  مع  للتعاطي  املناصفة  حكومة 

بشكل إيجايب”.

وأعلنت اململكة العربية الســعودية، 

عىل لســان ســفريها إىل اليمن محمد 

آل جابر، رفض مليشــيا الحويث املقرتح 

األممي لتجديد الهدنة باليمن.

وقال آل جابــر، يف تغريدة له عىل 

تويرت، إنــه ناقش مع املبعــوث األممي 

إىل اليمــن ما تحقق من فوائد للشــعب 

خالل الهدنة والفوائد الكبرية يف مقرتح 

الذي ل تزال مليشــيا  املبعوث األممــي 

الحويث ترفضه.

الســتعداد  تعلن  املناصفة  حكومة 

للحرب

خيار الحــرب باليمن أكدته حكومة 

املناصفة بني الجنوب والشامل باجتامعها 

األخري يف العاصمة الجنوبية عدن، أعلنت 

فيــه اســتعداداها للحرب ضد مليشــيا 

الحويث، بعد رفض مليشيا الحويث املقرتح 

املقدم من املبعوث األممي لتمديد الهدنة.

الوزراء، يف اجتامعه،  ووجه مجلس 

القوات املســلحة واألمن برفع الجاهزية 

معركة  وخوض  للحرب  استعداًدا  القتالية 

استعادة الدولة من مليشيا الحويث.

وأكد د. معني عبدامللك، يف الجتامع، 

أن مجلس القيــادة الرئايس يبدي حرصًا 

عــىل متديد وتوســيع الهدنــة األممية 

وموافقته عىل املقرتح املقدم من املبعوث 

الخاص لألمني العام لألمم املتحدة، والذي 

رفضته مليشــيا الحــويث يف تأكيد عىل 

تهربها الدائم من اســتحقاقات الســالم 

وأنهــا مجرد وكيل لتنفيــذ أجندة النظام 

والتدمريي  التخريبي  ومرشوعه  اإليراين 

باملنطقة.

والدولية  األممية  املواقف  أن  وأوضح 

لت مليشــيا الحويث مسؤولية رفض  حمَّ

لتمديد  األممــي  املقرتح  عــىل  املوافقة 

املزيد  إراقة  الهدنة، إلمعانها يف  وتوسيع 

من الدماء، ومفاقمة األزمة اإلنسانية.

وشــدد معــني عــىل رضورة رفع 

الجاهزيــة للتعامل مع املتغريات املحتملة 

يف مختلف الجوانب، مبا يؤدي إىل تحقيق 

استعادة  اســتكامل  الشعب يف  تطلعات 

الدولــة وإنهــاء النقــالب، حيث وجه 

الوزارات والجهــات الحكومية مبضاعفة 

يف  مبا  الجديدة،  املعطيات  وفق  جهودها 

ذلك تفعيل أداء مؤسسات الدولة وترسيع 

مســار اإلصالحــات وتخفيــف معاناة 

املواطنني املعيشية وتحسني الخدمات.

حكومة  التزام  الوزراء  مجلس  وجدد 

املناصفة بنهج السالم الشامل واملستدام، 

مبا يلبي تطلعات الشــعب يف اســتعادة 

مؤسســات الدولة وإنهاء انقالب مليشيا 

الحويث املدعومة من النظام اإليراين.

وكرر مجلس الوزراء دعوته للمجتمع 

الضغط  يف  مســؤولياته  بتحمل  الدويل 

النظام  وداعميه يف  الحويث  مليشيا  عىل 

اإليراين للجنوح للســالم وتنفيذ ما عليها 

من التزامات تنصلــت عنها مبوجب بنود 

الهدنة اإلنسانية.

كام رحب مجلس الوزراء يف اجتامعه 

مبــا تضمنه خطــاب خــادم الحرمني 

الرشيفني امللك ســلامن بــن عبدالعزيز، 

من حرٍص عىل إحالل السالم باليمن، وأن 

تؤدي الهدنة التي ترعاهــا األمم املتحدة 

متاشــًيا مع مبادرة اململكة إلنهاء األزمة 

باليمن، للوصول إىل حل سيايس شامل.

وأكــد يف ذات الوقت عــىل القوات 

الجاهزيــة  برفــع  واألمــن  املســلحة 

والستعداد للقيام مبهامها يف الدفاع عن 

وإنهاء  الدولة  استعادة  واستكامل  الوطن 

النقالب الحويث املدعوم إيرانيا.

ودعــا مجلس الــوزراء إىل رضورة 

اإلســناد الشــعبي واللتفاف الواســع 

حول القوات املســلحة واألمن لستئصال 

اإلرهاب، ومالحقة عنارصه الضالة.

الرئايس  القيادة  مجلس  رئيس  وعاد 

د. رشــاد العليمي إىل العاصمة الجنوبية 

عدن بعد يوم من توجيهات مجلس الوزراء 

للقوات املســلحة برفع الجاهزية القتالية 

للدفاع عــن الوطن من مليشــيا الحويث 

النقالبية.

وعىل ما يبــدو أن إيران تدفع أدواتها 

باليمن إىل مزيٍد من التصعيد العســكري، 

حيث إنــه منذ إعالن انتهــاء الهدنة، يف 

الثاين من أكتوبر ومليشيا الحويث تهاجم 

يف  الجنوبية  املســلحة  القــوات  مواقع 

جبهات الضالع ويافع وبيحان وثرة.

وأطلق قائد الحــرس الثوري اإليراين 

تهديدات للمملكة العربية السعودية، قائدة 

التحالف العريب باليمن، حيث قال مخاطبا 

والدخان  آمنة،  ليست  »حدودكم  الرياض: 

سيصيب أعينكم«.

ســياف  اليمني  الصحفــي  وعلــق 

الغرباين عىل التهديدات اإليرانية املوجهة 

للسعودية حيث قال: “إن احتاملت انهيار 

الهدنة غري املعلنة يف اليمن مرتفعة اآلن”.

لتحرير  الفرصة  الرشعية  تستغل  هل 

مأرب والبيضاء اليمنيتني؟

ودعا السيايس الجنويب نجل محافظ 

الرشعية  الوزير،  بن  عوض  محمد  شبوة، 

الحامية  الدولية  البيئة  إىل استغالل تغيري 

لحلفاء إيران يف املنطقة، وانتهاز الفرصة 

لتحرير مديريات مأرب والجوف والبيضاء 

اليمنية.

وقال ابن الوزيــر يف تغريدة له عىل 

تويــرت: “إن  الطائرات املســرية اإليرانية 

بها  أوكرانيا وتهدد األمن  التي يرضب  هي 

األورويب، كان هنــاك الكثــري من الغرب 

يظن بــأن إيران حليف طبيعــي لها ضد 

النفوذ الرويس. الواقع عكس ذلك متاما”.

واضاف يف تغريــدة أخرى “إنه  بعد 

استخدام املســريات اإليرانية يف  أوكرانيا، 

سوف تتغري البيئة الدولية الحامية لحلفاء 

إيران يف املنطقة”. مضيفا: “هل  الرشعية 

جاهزة لســتغالل تلــك الفرصة لتحرير 

مديريات  مــأرب،  والجــوف، و البيضاء، 

ومدينة  الحديدة اليمنية؟”.

وأكد الســيايس ابن الوزير أن تحرير 

التي  املناطــق، الخطــوة الصحيحة  تلك 

ســتجر الحويث عىل التنــازل وتحقيق 

سالم شامل باليمن.

جبهات مأرب اليمنية

ويف تقرير ملركز ســوث24 لألخبار، 

قال إنــه رغم الجهود األممية مســنودة 

الحرب  ســيناريو  يعتر  دولية،  بضغوط 

أكرث الحتاملت حضوًرا يف أذهان الجميع 

ز ذلك مــع هدير املدافع من  اليوم، ويتعزَّ

حني آلخر يف الجبهات، ومرور األيام دون 

أي تقدم واضح باملفاوضات.

ويرى الخبري العسكري العقيد وضاح 

ستكون  الســيناريوهات  كل  أن  العوبيل 

متوقعة، يف حني اســتمر الحوثيون يف 

تعنتهم، حيث سيهاجم يف مأرب والساحل 

وكذا  الجنوبية،  وشبوة  اليمنيتني  الغريب 

الصواريخ  بواسطة  واإلمارات  السعودية 

والطريان املسري.

ويعتقــد العوبيل - يف ترصيح ملركز 

ستفّجر  الحويث  جامعة  أّن   - ســوث24 

حربها هذه املرة بهجــوم كبري ومفاجئ 

عىل جبهات مأرب اليمنية، بدون استعداد 

الطرف اآلخر ومن دون التحضري الدفاعي 

الجّيد لصّد هذا النوع من الهجامت.

ومل يســتبعد العوبيل سقوط مدينة 

هم  مأرب اليمنية بيد الحوثيني الذين قال إنَّ

إمكاناتهم  ورتبوا  أنفاســهم،  »استعادوا 

طــوال فرتات الهدنة، لهجــوم كهذا، بعد 

أن كانوا قد وصلوا إىل أدىن مســتوياتهم 

األشــهر  يف  الجبهات  عــىل  الهجومية 

األخرية من 2021م«.

وأشار إىل أن قوات العاملقة الجنوبية 

كان لها الــدور األبــرز يف إجهاض أهم 

محور هجومي لهم عر الجبهة الجنوبية 

ملأرب، وهو املحور الذي انتهت فاعليته مع 

وصول قوات العاملقة الجنوبية إىل بيحان 

وحريب يف يناير 2022.

وتعتــر جبهة مــأرب اليمنية، التي 

اإلخواين،  اإلصالح  حزب  عليها  يســيطر 

األضعــف من بــني الجبهــات األخرى، 

خصوصا وأن القــوات هناك تلقت هزائم 

كبرية وخــرست 12 مديرية من مديريات 

املحافظة باإلضافــة إىل مديريات بيحان 

العاملقة  ألوية  اســتعادتها  التي  وحريب 

الجنوبية يف شهر يناير من العام الجاري.

الجبهات الجنوبية

للهدنة  الزمنيــة  املدة  انتهــاء  ومنذ 

اإلنســانية، والجبهات الجنوبية مشتعلة، 

حيث تخوض القوات املســلحة الجنوبية 

مواجهات عنيفة بشكل يومي، يف جبهات 

يافع والضالع وكرش وثرة وبيحان.

وأمس األول متكنت القوات الجنوبية 

يف جبهــة الحد يافع مــن كرس هجوم 

حويث، وكبدت مليشيا إيران قتىل وخسائر 

كبرية، من بني القتىل قيادي حويث يدعى 

أحمد الوازعي الــذي لقي مرصعه وثالثة 

من مرافقيه يف عزلة الســنافة مبديرية 

الزاهر.

يف حــني نفــذت القوات املســلحة 

الجنوبية عملية إغارة عىل مواقع مليشيا 

الحويث يف ســوق الفاخر، كبدت مليشيا 

الحويث خسائر كبرية يف العتاد واألرواح.

وقالــت مصادر ميدانية إن الوحدات 

القتاليــة بالقــوات املســلحة الجنوبية 

“املغاويــر” شــنت إغارة واســعة عىل 

املتمركزة  الحويث  مليشــيا  متركز  مواقع 

الفاخر ومفرق بيت الشويك  وسط سوق 

مستخدمة مختلف أنواع األسلحة املتنوعة.

وأوضحــت املصــادر أن الوحــدات 

القتالية باغتت مجاميع مليشــيا الحويث 

املتمركزة يف تحصيناتها وســط ســوق 

الفاخر، كام متكن سالح الدروع واملدفعية 

من  الجنوبية  املســلحة  للقــوات  التابع 

تحقيق رضبــات قاصمة أصابت أهدافها 

بدقة اســتهدفت يف إحدى رضباتها »آلية 

حوثية” يف مفرق بيت الرشجي، وتركزت 

تعزيزات  استهداف  عىل  األخرى  الرضبات 

حوثية قبــل وصولها إىل خطوط التامس 

يف مدينة الفاخر.

ويف جبهات حريب وبيحان، تشــكل 

ألوية العاملقــة الجنوبية حالة رعب عىل 

لقنتها  الحويث، حيث ســبق وأن  مليشيا 

دورســاً يف فنون القتال وألحقتها هزائم 

الغــريب وصول إىل  الســاحل  مذلة من 

باإلضافة إىل  الثــالث  بيحــان  مديريات 

حريب.

 • لماذا تعتبر جبهة مأرب اليمنية التي يسيطر عليها اإلخوان األضعف؟

• توجيهات للقوات المسلحة واألمن برفع 
الجاهزية القتالية استعداًدا للحرب

• ما دالالت اشتعال الجبهات الجنوبية منذ انتهاء الهدنة؟

حكومة املناصفة تعلن االستعداد للحرب

ال�سرعية اأمام فر�سة لتحرير ماأرب والبي�ساء اليمنيتني.. هل ت�ستغلها؟


