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»األمناء« قسم التقارير:

هددت ميليشــيا الحــويث املدعومة 

من إيران، باســتهداف املنشآت والرشكات 

النفطية، وتعطيل املالحــة الدولية، اذا مل 

العامة يف  اإليرادات  تحصل عىل جزء من 

محافظات الجنوب املحررة.

وزعــم املتحدث العســكري باســم 

جامعة الحــويث يحيى رسيع ان جامعته 

قادرة عىل حرمان السعودية واإلمارات من 

مواردهام اذا ارصتا عىل حرمان الشــعب 

اليمني من موارده، حد تعبريه.

وتطالــب مليشــيا الحويث بحصص 

املصدر  الخام  النفط  إيرادات  ونســب من 

من مــأرب اليمنية وشــبوة وحرضموت 

األممية،  الهدنة  متديد  مقابل  الجنوبيتني، 

تهديدات  املطالــب إىل  ووصلــت هــذه 

شــحنات  تصدير  مغبة  مــن  وتحذيرات 

نفطية او غاز يف املناطق املحررة.

وتأيت تهديــدات جامعة الحويث بعد 

أقل من شهر، من التهديدات التي أطلقتها 

اليمن، باســتهداف  القاعــدة يف  تنظيم 

منشأة النفط يف محافظات الجنوب.

وتنظيم  الحــويث  جامعة  وهــددت 

القاعدة باســتهداف املنشآت النفطية يف 

الجنوب بعد هزميــة جامعة اإلخوان يف 

محافظة شــبوة وابني وتقليص نفوذها 

سياسيا وعسكريا، ما يؤكد ان هناك تخادم 

)الحويث  الرش،  وارتباط واضح بني ثاليث 

واإلخوان والتنظيامت اإلرهابية(.

ومل يسبق لجامعة الحويث وال لتنظيم 

باســتهداف  تهديدات  إرســال  القاعدة، 

املؤسســات الحكومية واملنشآت النفطية 

والغازيــة يف الجنوب عندما كان اإلخوان 

يسيطرون عليها.

الحويث يرفض والعاملقة تستعد
الحويث  ميليشــيا  هــددت  أن  وبعد 

النفطية،  املنشــآت والرشكات  باستهداف 

وتعطيل املالحة الدوليــة، ورفضها متديد 

الجنوبية  العاملقة  ألويــة  أعلنت  الهدنة، 

الحويث  ميليشــيا  ملواجهة  اســتعدادها 

املدعومة إيرانًيا.

ألوية  باسم  الرســمي  املتحدث  وأكد 

العاملقــة الجنوبية أصيل الســقلدي أن 

الحوثيني قد ســقطت  مظلــة وحصانة 

برفضهم متديد الهدنة«.

عىل  منشــور  يف  الســقلدي  وقال 

)تويرت(:  مبوقــع  الرســمية  صفحتــه 

» واخريا ســقطت مظلة وحصانة الحويث 

اتفاق  التي تســمى )هدنة( ومعها ذهب 

عىل  ودافع  الحويث  انقذ  الذي  ستوكهومل 

بقائه بعد أن كان يلفظ أنفاسه األخرية يف 

الحديدة«.

وأضاف السقلدي: »واآلن اصبح متاح 

املدنيني وردع الحويث  القوات حامية  أمام 

واســتعادة أموالهم ومرتباتهم اهمها تلك 

املخصصة من مينــاء الحديدة الذي يجب 

تحريره«.

مــا داللــة ظهــور اإلرهــاب الحويث 
بكثافة بالجنوب

يف سياق متصل، وبالتزامن مع رفض 

الحويث متديد الهدنة، اســتقدمت مليشيا 

الحــويث اإلرهابية فجر أمــس تعزيزات 

عســكرية جديدة إىل مواقعها الحدودية 

بجبهــة حيفــان شــاميل الصبيحة يف 

محافظة لحج.

بوصلة  الحوثيــة  مليشــيا  وحّددت 

إرهابها الخبيث، ضــد الجنوب يف الفرتة 

املقبلة، بعدما رفضت متديد الهدنة.

الحديث عن أعــامل عدائية متالحقة 

ارتكبتها مليشــيا الحويث اإلرهابية خالل 

أنها  املاضية، برهنت من خاللها  الساعات 

ستكون موجهة ضد الجنوب بشكل كبري.

مليشــيا الحويث املدعومة من إيران، 

استقدمت امس تعزيزات عسكرية جديدة 

اليمنية  بحيفان  الحدوديــة  مواقعها  إىل 

الحدودية مع الصبيحة الجنوبية. 

الجنوبية  املســلحة  القوات  ورصدت 

بالتزامن  الحويث  ملليشــيا  جديدا  تصعيدا 

مع رفضها متديد الهدنة األممية من خالل 

اســتقدام عنارص مســلحة ملواقعها يف 

حيفان  مناطق  من  بالقرب  التامس  نقاط 

الحدودية مع الصبيحة.

تعزيزات  وصــول  املصدر  وكشــف 

للمليشــيا تضم عرشة أطقم عســكرية 

بأفرادها وعتادها قادمة من منطقة الربح 

وذلك بهدف إســناد عنارصها يف املناطق 

املجاورة لحيفان.

وتستعد مليشيا الحويث، وفق املصدر، 

لتصعيد هجامتهــا ضد قوات اللواء الرابع 

حزم، علام بــأن كل األعامل العدائية التي 

ترتكبها مليشيا الحويث يتم التعامل معها 

عىل الفور وبكل حزم.

ويف عــدوان آخــر رصــدت القوات 

املسلحة الجنوبية زيادة عمليات استحداث 

وتعزيز املليشــيا ملواقعها وشق الطرقات 

والخنــادق، ونرش طائرات اســتطالعية 

مسرّية يف مختلف الجبهات.

وتعاملت القوات املســلحة الجنوبية 

الحويث  مليشــيا  ملحاولة  واقتدار  بحنكة 

اإلرهابية استهداف مواقع القوات بقذائف 

املتوسط  السالح  النار من  الهاون وإطالق 

شاميل الضالع.

وبحســب مصدر يف اللــواء الثالث 

مقاومة، فقد اندلعت معارك رشسة عقب 

له مدفعية  الحويث، تصدت  ملليشيا  قصف 

القوات الجنوبية يف قطاع الفاخر وقطاع 

حجر والجب.

واستمرت املعارك لساعات عقب قيام 

عربات BMB تابعة ملليشيا الحويث بقصف 

مواقع القوات الجنوبية بشكل مكثف.

تكشــف هذه التطورات أن مليشــيا 

الحويث، ســتعمل عىل تكثيــف أعاملها 

العدائية ضد الجنوب، وهو ما يكشف عن 

األسباب التي دفعت هذا الفصيل اإلرهايب 

لرفض متديد الهدنة.

وتحاول مليشيا الحويث إرهاق القوات 

املسلحة الجنوبية، عرب فتح مواجهات يف 

أكرث من جبهة، إىل جانب محاولة عرقلة 

الجهــود الجنوبية التي تدفــع نحو دحر 

اإلرهاب.

ثاليث الرش واإلرهاب يهدد املصالح 
اإلقليمية بالجنوب

فتاح  الجنــويب  الصحفــي  وقــال 

املحرمــي، إن الحوثيــني باألمس هددوا 

باســتهداف منشأة النفط يف الجنوب، اذا 

مل يتــم متديد الهدنة، وســبق ذلك تهديد 

جامعــة »أنصــار الرشيعــة« اإلرهابية 

باستهداف تلك املنشأة.

وأوضــح ان هذا التوافــق يؤكد عىل 

ارتباط الحويث بالتنظيامت اإلرهابية مثله 

مثل إخوان اليمن.

واشــار إىل أن ترصيحــات الحويث 

وانصار الرشيعة باستهداف منشأة النفط 

يف الجنوب مل تأيت إال بعد إسقاط سلطة 

شبوة اإلخوانية وإفشال متردها، وهو ما 

يعني ارتباط الثــاليث ببعض وأنه تحالف 

رش مسيس يعادي الجنوب.

وأكد أن ثاليث الرش )الحويث واإلخوان 

انه ال  بتهديداتهم يؤكد  القاعدة(،  وتنظيم 

يهدد مصالح الداخل واالقليم فقط بل يهدد 

مصالح العامل.

بدوره، قــال الصحفي الجنويب يارس 

اليافعي ان الحــويث صامت عىل رشكات 

النفط يف شــبوة، طيلة الثامن السنوات 

 2015 اجتــاح عتق يف  وعندما  املاضية، 

مر بالقرب مــن هذه الــرشكات دون ان 

يعرتضهــا او تعرتضه وعندما ســيطرت 

القوات املسلحة الجنوبية عىل شبوة، تذكر 

الحويث رشكات النفط والغاز.

وأوضح اليافعــي يف تغريدة له عىل 

)تويرت( ان: »هذه التهديدات تكشف حجم 

التنسيق بني ميليشــيا االخوان والحويث 

لنهب ثروات الجنوب.

ما مل يحققه الحويث بالقوة بشــبوة 
لن ينتزعه بالدبلوماسية

أمــا املســؤول الجنــويب يف وزارة 

االعالم أسامة الرشمي فيقول ان: »مليشيا 

عىل  السيطرة  تحقيق  عن  عجزت  الحويث 

النفط والغاز يف الجنوب بالقوة،  رشكات 

ولن تحقق ما تريد بالدبلوماسية«.

وقــال الرشمي يف منشــور له عىل 

)الفيسبوك( ان: »ميليشيا الحويث خرجت 

من شبوة بالدم والعرق ومل تخرج باتفاق 

ســيايس حتى يطالب وفدهــا اليوم بأن 

يكونــوا رشكاء يف اســتثامر الــرثوات 

النفطية الصادرة عن منشأة بلحاف«.

أبناء مأرب )اليمنية(  وأشــار إىل أن 

وبذلوا  التضحيات  من  الكثري  قدموا  الذين 

املليشــيا  الغــايل والنفيس يف مواجهة 

الحوثية، مشريا إىل أن األلف من الشهداء 

ارتقوا يف الدفاع عن مأرب )اليمنية( عىل 

مختلف املراحل تصديًا لهذه املليشيا وكرسًا 

لغرورها.

التي قدمت مل  التضحيات  ان  وأوضح 

ُتقدم حتى يطالب الحويث اليوم بجزء من 

مقابل  الجنوب(  )محافظات  البالد  ثروات 

هدنة مل ينفذ من بنودها أي يشء.

وقــال ان عىل الحــويث ان يدرك بأن 

ما عجز عن تحقيقه بالقــوة لن يحققه 

بالدبلوماسية، كام عىل الحكومة ان تعي 

بأن مامل يتحقق مع الحويث بالدبلوماسية 

لن يأيت إال بالقتال.

موقف املجتمع الدويل
يف السياق أكد مراسل صحيفة العرب 

بريطانية الصحفــي صالح البيضاين ان: 

“الحويث يهدد باستهداف مصالح اآلخرين 

مع انه »من القش أضعف« وقطع مصادر 

متويله املايل أســهل من رشبة املاء، كام 

يقال”.

وقــال إن: “الحويث يعتقــد انه قادر 

عىل ابتزاز اإلقليم والعــامل وال يدري بأن 

تهديداتــه التي يطلقها تؤكــد للمجتمع 

الدويل بأنه خطــر كامن ال يجب الرضوخ 

إلمالءاته أو اسرتضائه!”.

احلوثي يرفض والعمالقة تستعد
تقرير

ثالثي ال�صر والإرهاب يهدد امل�صالح الإقليمية يف اجلنوب

ملاذا جاء تهديد احلوثي والقاعدة با�صتهداف من�صاآت النفط باجلنوب بعد هزمية الإخوان باأبني و�صبوة؟
ما دللة ظهور الإرهاب احلوثي بكثافة يف اجلنوب؟
مرا�صل �صحيفة بريطانية: املجتمع الدويل لن ي�صمح للحوثي بتدمري امل�صالح الإقليمية
�صيا�صيون: ما مل يحققه احلوثي بالقوة يف �صبوة لن ينتزعه بالدبلوما�صية


