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تقرير

”األمناء” تقرير/ سالم لعور:

يف الثاين من أكتوبر الجــاري أعلنت األمم املتحدة انتهاء 
الهدنة بني أطــراف النزاع، املمتدة قرابة 6 أشــهر منذ 2 أبريل 
املايض، وبانتهاء الهدنة هّدد الحويث املدعوم إيرانيا باستهداف 
الــركات النفطية العاملــة باإلمارات والســعودية، ووجهوا 
تحذيرات للركات النفطية النشطة باليمن. ومل تكن التهديدات 
الحوثيــة مفاجئة لكثري من األطراف التــي تدرك نهج الجامعة 

القائم عىل »االبتزاز« لتحقيق املكاسب.
ومن أبرز نتائج التحذيرات التي طالت أيضًا رشكات النفط 
األجنبية العاملــة بإنتاج النفط وتصديــره إرغام بعضها عىل 
تعليق أنشطتها يف محافظات الجنوب، إذ دفعت بناقلة نفطية 
صينية وصلت األحد قبل املــايض إىل ميناء الضبة بحرضموت 

لنقل أكرث من مليويَن برميل من النفط الخام إىل تعليق عملها.
وباملِثل، قّررت سفينة يونانية، اإلثنني قبل املايض، البقاء 
بعيدة من موانئ محافظة شــبوة، حيث كان ُيفرتض أن ُتحّمل 

شحنة نفط.
وقالت مصادر مالحية إن السفن التي كان يتوقع وصولها 
األســبوع املايض إىل حرضموت لتحميل نفط خام، أرســلت 
إشــعارات تفيد بعدم دخولها املوانئ النفطيــة الرقية حتى 
إشعار آخر بعد تلّقي رشكات املالحة والركات النفطية املحلّية 
واألجنبية العاملة بإنتاج النفط وتصديره إنذارات نهائية من ِقَبل 
اللجنة االقتصادية العليا يف حكومــة صنعاء االنقالبية خالل 
األيام املاضية، طالبتها فيهــا بـ)تعليق جميع األعامل املرتبطة 
بعمليات نهب الرثوة السيادية( حسب تعبريها، محّذرة إّياها من 

مغّبة عدم االلتزام بتلك التوصيات، حفاظًا عىل مصالحها.

خطورة استهداف املالحة
واستنكرت حكومة املناصفة تحذيرات الحويث، ووصفتها 
بأنهــا »تهديدات خطرية تســتهدف املالحة الدوليــة«، داعيًة 

الواليات املتحدة إىل إعادة إدراج الحويث يف قوائم اإلرهاب.
من جانبها، اســتدعت الرياض، أخــريًا، عرات القيادات 
العســكرية باملناطق املحررة، وعىل رأسها وزير الدفاع محسن 
الداعــري، لتــداُرس الرتتيبات العســكرية يف جبهات الداخل، 
وخاّصة يف مأرب والســاحل الغريب اليمنيتني ويافع والضالع 

الجنوبيتني.
ومّتت، خالل اليومني املاضيني، مناقشة الخطط العملياتية 
املستقبلية بالجبهات يف مقّر قيادة القوات املشرتكة يف الرياض 

السعودية.

دفع رواتب مقاتيل الحويث وتزايد مؤرشات عودة القتال
وتتالىش فرص الســالم يومًا بعد يوم بفعل تعنت الحويث 
الهدنة،  املبعوث األممي بتمديد وتوســيع  ورفضهم مقرتحات 
ومع هذا املوقف تزايدت مؤرشات التصعيد العســكري وعودة 
القتال بجبهات التامس التي شــهدت مواجهات عنيفة وخاصة 
بالحــدود الجنوبية كجبهات الحد بيافــع والضالع وعقبة ثرة 

بلودر.
وبعد قرابة أسبوعني عىل انتهاء الهدنة ومحاولة الوسطاء 
الدوليني واإلقليميني متديدها إال أن متسك الحويث بروطه التي 
وصفت باملتطرفة وتأكيد الوســطاء باستحالة قبولها، أوصدت 
معظم األبواب أمام مســاعي السالم، وتعالت معها لغة الحويث 
بالعــودة إىل القتال إذا ما رفضت الحكومــة واملجتمع الدويل 
مطلب دفع رواتــب مقاتليهم وإعطائهم نســبة من العائدات 
النفطية، يف حني يواصل املبعوث هانس غروندبورغ محاولته 

األخرية إلثناء الحويث عن مواقفهم وإقناعهم بالقبول بخطته.
املحاولة األخرية لهانس تزامنت مــع تهديد قادة الحويث 
بالعــودة إىل الحــرب وتأكيدهم عىل العــودة القتال، وطالت 
تهديداتهم حركة التجارة الدولية يف البحر األحمر ومضيق باب 

املندب.

التمسك بالسالم وتعرث الجهد األممي
ويف الجانب اآلخر أعــاد املجلس الرئــايس التأكيد عىل 
متسكه والحكومة بنهج السالم العادل والشامل واملستدام امللبي 
لتطلعات الشعب باســتعادة مؤسسات الدولة وإنهاء االنقالب، 
لكنه أعرب عن بالغ أســفه لتعرث جهود املبعوث األممي بتمديد 
الهدنة، بســبب تعنت الحويث، وإمعانهــم يف إراقة مزيد من 

الدماء، ومفاقمة أسوأ أزمة إنسانية بالعامل.
وفيام أثنى الرئايس عىل مواقف املجتمع الدويل، اعترب أن 
هذا املوقف ال يكفي، وأبدى استغرابه من التربيرات التي ساقها 

قادة الحويث لالنسحاب من اتفاق الهدنة.
وحمل الرئايس الحويث مســؤولية التفريط باملكاســب 
الكبرية التي حققتها الهدنة للســكان يف مناطق ســيطرتها، 
وإذ دان املجلــس التهديدات التي أطلقتهــا قيادات الحويث ضد 
املؤسسات الســيادية الوطنية، ودول الجوار، وخطوط املالحة 
الدوليــة، أكد الرئايس التزام الدولة بالدفــاع عن املصالح العليا 

للبالد، وردع أي تصعيد عدايئ.
وحســب مصادر سياســية فإن املوقف الدويل الحاسم 
العســكريني  املتعلقة برصف رواتب  الحويث  مبواجهة مطالب 

وموظفي الخدمة املدنيــة رمبا يدفع باتجاه تجاوز هذه العقبة 
من خالل االتصاالت القامئة.

ويلوح باالفق السيايس أن مرحلة »عّض األصابع« املمتّدة 
منذ الثاين من الشــهر الجاري، مرّشحة لتشهد »أعاماًل ميدانية 
تحذيرية« مرتبطة بشكل مبارش بحدود هذه املرحلة ومتطلّباتها، 
قبل أن يعود الجميع رسيعًا إىل اعتامد إحدى التســويات التي 
ينشط الوسطاء يف تسويقها بني األطراف. وفيام يبدي الحويث 
اســتعداده لجميع الســيناريوات، فإن الطرف اآلخر املتمّثل يف 
املجلــس الرئايس ال يزال عىل رفضه التجاوب مع مبادرة معّدلة 
اقرتحهــا املبعوث األممي هانس تتضّمــن املوافقة عىل رصف 
للحويث، وفقًا  الخاضعة  باملناطق  العسكريني  املوّظفني  رواتب 

لكشوفات عام 2014م.
وقالت من مصدر مقرّب مــن حكومة عدن أن »الرئايس« 
رفض املقرتحات األممية الجديدة بإيعاز من السعودية، ومَتّسك 
باملوافقة عــىل رصف رواتب املوّظفــني الحكوميني العاملني 
بالقطاع املــدين حرصًا من موارد مينــاء الحديدة، فيام َوصف 
العسكريني السابقني بأنهم »مقاتلو الحويث«، معتربًا أن رصف 

رواتب نحو 653 ألف منهم، سيعني استمرار الحرب.

رد املجلس الرئايس
وخالل لقاءه بالقائم بأعامل ســفري روســيا االتحادية 
يفغيني كودروف جدد الرئيس عيــدروس الزبيدي التأكيد عىل 
موقف االنتقــايل الجنويب واملجلس الرئــايس الداعم لدعوات 
إيقاف الحرب، والجهود األممية والدولية الهادفة إلحالل السالم 
باملنطقة، مشــريا إىل أن قياديت االنتقــايل والرئايس تعاطت 
بإيجابيــة مع الجهود الدولية الهادفــة لتمديد الهدنة، بالوقت 
الذي واصلت فيه مليشيا الحويث تعنتها ورفضها لتلك املساعي، 
وذهبت بعيدا لتواصل خروقاتها، وتحشيدها العسكري لتقويض 
جهود إيقاف الحرب، مشــددا عىل رضورة تبني املجتمع الدويل 
موقفا حازما من تلك التحــركات ووضع حد لها حتى ال تصاب 

تلك الجهود مبقتل.
ولفــت إىل أن القيادة السياســة بالجنوب ســتتعاطى 
بإيجابية مع دعوات الســالم غري انها ستظل منفتحة عىل كل 
الخيارات لحامية أمن واستقرار املناطق املُحررة وحامية املصالح 
الدولية، وتأمــني ممرات املالحة الدوليــة بالبحر األحمر وباب 

املندب.
وخالل لقائه بســفري بريطانيا ريتشــارد أوبنهايم، قال 
الرئيس الزبيدي إن املجلس الرئــايس نفذ ما عليه من التزامات 
تجاه الهدنة، وتعاطــى بإيجابية مع جهــود املجتمع الدويل 

لتمديدها.
وخالل لقــاءه بوزير الدفــاع بحكومــة املناصفة اللواء 
محسن الداعري شــدد الرئيس الزبيدي عىل أهمية رفع اليقظة 
العســكرية، والرد بكل قوة وحزم عــىل أي عىل محاولة تعّدي 
عىل القوات العســكرية املرابطة بجميع الجبهات، والتنبه ألي 
محاولة تسلل أو توغل قد تقدم عليها عنارص الحويث إىل مواقع 

التامس.

من يتحمل مسؤولية فشل متديد الهدنة؟
بدوره حمل رئيس مركز ســوث24 لألخبار والدراسات إياد 
الشــعيبي املجتمع الدويل بدرجة رئيسية مسؤولية فشل متديد 

الهدنة نتيجة سياستهم التي تقوي موقف الحويث.
وقال: »فشــل الهدنة تتحملها بصورة رئيســية سياسات 

املجتمع الدويل وسفراء الدول الغربية لدى اليمن«.
وأوضــح: »يعود ســبب تقوية وتعزيــز مواقف الحويث 
لسياســاتهم العنجهية، التي تســهم بقــوة يف تطرّفهم، إىل 
تهيئة الدول الغربية لهذا املشهد من خالل تدخالتها أو من خالل 

الجهات االستشارية التي متولها لهذا الهدف«.
وأضاف: »وبناء عىل مــا رصدناه أعاله والذي اقترص عىل 
تعليقــني، ميكننا القــول إن هذا االقتصار يــأيت لكون معظم 
السياســيني يحملون من وجهــات نظرهم مليشــيا الحويث 
وتراخي املجتمع الدويل مســؤولية فشــل الهدنــة التي ورغم 
استمرارها الشــهر كانت تحدث خروقات حوثية مل يشجبها أو 
يدينها املجتمع الدويل ما دفع املليشيا للتعنت رغم التنازالت التي 

قدمت«.
فيام رأى السيايس جابر محمد أن مليشيا الحويث هي من 
تستغل مصالح الناس لتعرقل متديد الهدنة خدمتا إليران الراعية 

لها، فيام املجلس الرئايس يبحث عن سالم.
وقال: »مجلــس القيادة الرئايس يبحث عن ســالم عادل 

يسهم بإنهاء الحرب وليس فقط عن هدنة مؤقتة«.
واضاف: »الحويث يستغل مصالح الناس لكسب مزيد من 
املصالح الشــخصية لجامعته فقط، ومن يرفض الهدنة يبحث 

عن تخفيف الضغط عن إيران عىل حساب املصالح الوطنية«.
وشــّجعت االســتجابة الحكومية ملطالب الحويث برصف 
رواتب املوظفــني وفتح مطار صنعاء وموانــئ الحديدة ملنحه 
سقفًا أعىل للتفاوض مســتغلة الغالف اإلنساين، وذلك دفعهم 
بالفعل لطرح مطالب مســتحيلة؛ عىل شــاكلة التقاســم مع 

حكومة املناصفة املعرتف بها دوليا يف إيرادات النفط والغاز.

ماذا يعني قبول الحكومة مبطالب الحويث؟
الحــويث وتحقيق  الــدويل من عنجهية  متادي املجتمع 
مكاسب سياسية واقتصادية وعســكرية من خالل ضغوطات 
املجتمع الدويل عىل حكومة املناصفة بتقديم تنازالت مستمرة 
والتي تقبــل بها إرضاء للمجتمع الدويل كان له األثر الســلبي 
بعدم تحقيق اي سالم، وزاد من تعنت الحويث برضب كل جهود 
الوساطة الدولية عرض الحائط، حتى ظهر الوسطاء الدوليون 
وكأنهم دمى متحركــة بيد املفاوضني الحوثيني يداعبونها وقت 
الحاجة ويرمونها بعد انقضــاء الحاجة لتأيت إليهم مرة اخرى 

صاغرة ذليلة تتوسل رضاهم.
وقبول الحكومة بتنفيذ مطالب الحويث كالرواتب وتقاسم 
إيرادات النفط والغاز، الشك ستظهر مرتتبات ومتغريات ووقائع 
جديدة ألطراف يف معادلة املشــهد الســيايس ستقلب الطاولة 
عىل رؤوس املتحاورين ورعاة الحوار وهو ما غاب عن الوسطاء 
األمميني، والحكومة، واملتغــريات يف معادلة عودة املفاوضات 
وقبــول متديد الهدنة هو ان الجنوبيني لــن يقبلوا باي تنازالت 

للحكومة اكرث مام مــى وخاصة دفــع املرتبات مبناطق 
الحويث، وتقاســم عائدات ثروات النفط والغاز التي مصدرها 
محافظات الجنوب كشبوة وحرضموت او من مأرب اليمنية، 
السيام إن معظم املستفيدين منها من املقاتلني الحوثيني سواء 
حسب بيانات 2014 او ما بعده وحتى اليوم، فال يعقل ان تقبل 
الحكومة او يحاول الرعاة األمميني فرض رشوط الحويث غري 
املقبولة منطقيا فكيف يدفع ابنــاء الجنوب باملناطق املحررة 
رواتــب وعائدات من حقــول النفط والغاز لقــوات انقالبية 
لتحاربهــم يف جبهات القتال وال تعــرتف مبواثيق الهدنة او 
دعوات الســالم وترتكب آالف الخروقــات يف كل هدنة منذ 
اندالع الحرب 2015م وحتى اليوم، علام بان كشوفات الخدمة 
املدنية ووزارة الدفاع شهدت تجريفا لبينات املوظفني بالسلك 

العسكري واالمني واملدين أيضًا.
وهذا إن حصل سيكون الخطأ الفادح الذي سيدفع مثنه 
رعاة الســالم دوليا وإقليميا وسيقوض عملية السالم ووقف 
الحرب راســا عىل عقــب، الن متديد الهدنــة بهذه الروط 
التعجيزية سيؤثر عىل الوضع املعييش للمواطنني بالجنوب، 
وما سيقود له من تصعيد شــعبي يلقي بتبعاته عىل مختلف 
واإلنسانية  واالقتصادية  والعســكرية  السياســية  الجوانب 
خصوصا وأّن الخدمة املدنية مبناطــق الحويث تم تجريفها، 
وبــات معظم املوظفني حتى من هم بقاعــدة بيانات 2014، 
يعملون لدى الحويث أو تحت ســلطتهم، وهذا يعني باملحصلة 
أن الجنوبيني ســيدفعون من ثرواتهم رواتبا ملوظفني وجنود 
ومقاتلني يهــدد الحويث بهم كل يوم باجتيــاح الجنوب، فيام 
ال تزال آثار غزوهم عام 2015 لعدن شــاهدة عىل حجم الدمار 

والضحايا.
عندمــا يطالب الحويث بدفع الرواتــب من عائدات النفط 
هذا يعني من عائدات حرضموت، وشبوة، وهي أهم محافظات 
الجنوب املنتجة للنفط والغاز، لذا، سيتحّمل الجنوبيون بدرجة 
أساسية كلفة دفع الرواتب من مناطقهم. َقِبل الجنوبيون حتى 
اآلن، ضمن رشاكتهم بالسلطة بدفع مرتبات الحكومة املعرتف 
بها وموظفي املناطق املحررة من الشامل كتعز عىل سبيل املثال، 
من إيراداتهــم النفطية واملالية املختلفة رغــم أّن عرات آالف 
املوظفني الجنوبيني بالقطاعني العسكري واملدين ال يتسلمون 
رواتبهم بانتظام أو يتســلمون مرتبات ال تتجاوز الـ50 دوالرًا 

بالشهر الواحد.

ردود الفعل الجنوبية
إذا قبلــت الحكومة بتنفيذ مطالب الحويث فســيقود ذلك 
لردود فعل جنوبية قد تكون أكرث تطرفا، وتدفع نحو منع وصول 
الحكومة للمــوارد بالجنوب خصوصا وأّن مأرب ال تزال تحتفظ 

بإيراداتها لنفسها وال تساهم يف رفد خزينة الدولة بأي يشء.
هذا الســيناريو قد يؤدي النقســام حقيقي ال رجعة فيه 
ل حديثــا، ورمبا يؤجج خالفات  داخل املجلس الرئايس املشــكّ
عاصفة، طاملا تعامل معها الجنوبيون بنوع من االتزان والتوزان 

خالل الفرتات السابقة.
ردود الفعل لشــعب الجنوب وقواته املســلحة الجنوبية 
وقيادته السياســية ممثلة باملجلس االنتقايل الجنويب مل تأت 
فجأة، بل ســبقها ترصيحــات ومواقف واضحــة عربت عنها 
ترصيحات قيادات سياســية باالنتقــايل، ومن مختلف رشائح 

املجتمع الجنويب.

رسالة للمشاط وحكومته
الخالصة نســتنبطها مام قاله الصحفي عبدالله الصايص 
يف مقاله بعنوان )تهديد املشاط جاء بعد انهيار الرعية ملاذا؟(، 
حيث قال: »مل نسمع من مهدي املشاط اي تهديد برضب مواقع 
الركات النفطية عندما كانت الرعية يف اوجها وســيطرتها 
عىل القرار االنفرادي قبل الراكــة مع املجلس االنتقايل الذي 

استحوذ مجمل القرارات، ليحولها يف االتجاه الصحيح«.
واكد ان التهديدات التي اطلقها املشــاط دليل ال يقبل الشك 
ان الرعيــة االخوانية هي من متول مناطق ســيطرة الحويث 
بالشامل طيلة ســنوات الحرب الثامن وهي ذاتها الرعية التي 
اعانته عىل الصمود والســيطرة عىل عدة محــاور يف تخادم 

واضح«.
وأضاف: »يف تغريدة املشــاط تأكيد عــىل االنهيار الكيل 
للرعية االخوانيــة ودنو اجلها ويف هــذه الحالة فقد الداعم 
الذي بدونه ال يســتقيم العود الحويث وستنكرس شوكته حينام 
تصل القوات املسلحة الجنوبية ويتم البسط عىل اآلبار النفطية 
ومواقع التصدير للخامات املســتخرجة مــن االرض الجنوبية 
ويصبح القرار بيد املجلس االنتقايل املفوض من اهل االرض التي 
تقبع فيها هذه الحقول النفطية ولهم الحق بالترصف فيها طاملا 
واالرض جنوبية كانت مغتصبة من قبل هوامري رشعية مل تعد 

لها صالحية اتخاذ القرار عىل أهل البلد«.
واختتم: »عىل املشاط وحكومته أن يعلم أن الجنوب ليس 
لقمة سائقة مثل الســابق، فقد أصبح النار املوقدة التي أحرقت 
الرعية وأخرجتها من املشــهد سياسيًا وعســكريًا وسينال 
حكومة صنعاء وجيشــها نفس املصري يف حــال التعدي عىل 

الحدود ورضب مواقع النفط الجنوبية«.

للم�ساط وحكومته: جنوب اليوم نار موقدة اأحرقت �سرعية الإخوان و�ستحرقكم اإذا تعديتم احلدود
فشل متديد الهدنة وأسباب تهديدات احلوثي للشركات النفطية واملالحة الدولية

• ما موقف الجنوب في حال قبول شروط الحوثي بدفع الرواتب وتقاسم إيرادات النفط والغاز؟

• الجنوب طوى صفحة شرعية اإلخوان وقطع »البزبور« عن الحوثي
• الرئيس الزبيدي: ندعم السالم ووقف الحرب ولدينا خياراتنا لحماية أمننا


