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»األمناء« عن اليوم الثامن بتصرف:

ألقــى هجوم إرهــايب شــنته األذرع اإليرانية 

بالتعاون مع األذرع القطرية يف حرضموت واملهرة، 

النفطي، بظالله عىل املشهد  واستهدف ميناء الضبة 

يف الجنوب الــذي يخوض حروًبا ضــد التنظيامت 

املتطرفة ومنها تنظيم أنصــار الرشيعة، األمر الذي 

يفتح الباب أمام املســاعي الحثيثــة إلعادة تصدير 

العنف والحرب صوب الجنوب إلغراقه يف الفوىض.

النفطية تحت  الواقع منابعــه  الجنــوب  ينتج 

ســيطرة مجلس القيادة الرئايس من خمســن إىل 

خمسة وســبعن ألف برميل يوميًا، ومخازن ميناء 

الضبة ســعتها التخزينية تتسع لـ 2.5 مليون برميل 

تقريبًا، وتباع شهريا وتورد إىل حساب البنك األهيل 

السعودي، لسداد مرتبات ومصاريف أعضاء الحكومة 

واألحزاب اليمنية ومرتبــات موظفي الخدمة املدنية 

والعسكرية يف الجنوب املحرر.

ورغــم أن الهجوم الذي نفذ بطائرات مســرة 

يعتقد أنها أقلعت من املهــرة أو وادي حرضموت أو 

مأرب، مل يخلف أي أرضار إال أنه دفع الســلطات إىل 

إيقاف إنتاج املســيلة النفطي بسبب عدم بيع النفط 

املوجود بخزانات الضبة بعد الرضبة لألذرع اإليرانية 

ولعدم وجود خزانات إضافية ألي إنتاج إضايف قبل 

بيع ما بالخزانات.

د.  الثامن  اليــوم  الباحث يف مؤسســة  وقدر 

صربي عفيف الخســائر التي تســببت بها الرضبة 

الحوثية اإلخوانية املشــركة بـ«توقف إنتاج ما بن 

75-50 ألف برميل يوميًا، وتوقــف بيع 2 مليون برميل 

شهريًا، وارتفاع تأمن الســفن القادمة ملوانئ الجنوب 

واملرتفعة أصاًل بسبب الحرب عرشات األضعاف، وفقدان 

العقود مستقباًل وأسواق البيع املعتمدة بالسعر العاملي(.

ولفت عفيف إىل أن هذه الرضبة اإلرهابية املشركة، 

متثــل نقال للرصاع والحرب من محيــط مأرب وتعز إىل 

الجنــوب مرة أخرى، وهو ما قد يفــرز حربا جديدة بن 

اليمن والجنوب.

ولفت عفيف إىل أن هذه الرضبة كشــفت إمكانية 

مجلس القيادة الرئايس يف الرد عىل هذه الرضبة، وهو 

ما تم اإلعــالن عنه من خالل تصنيف الحوثين كجامعة 

إرهابيــة. إال أن الصحايف واملحلل الســيايس حســن 

حنيش، يــرى أن هناك صعوبــة يف تصنيف الحوثين 

كجامعة إرهابية من قبل مجلس القيادة الرئايس.

الثامــن” إىل أن مجلس  وأشــار حنيش لـ«اليوم 

القيــادة الرئايس بحاجة إىل إجــراءات وخطوات تعزز 

قرار وضع الحويث عىل قوائم اإلرهاب، مبا يف ذلك وقف 

أي مصادر متويل تذهب إىل صنعاء مبا يف ذلك شــبكة 

االتصاالت األرضيــة واملحمولة والتــي يفرض ان يتم 

قطعها عىل الحوثين«.

ويبــدو أن الحوثين قــد عقدوا العــزم من خالل 

رضبة ميناء الضبة عىل نقل الــرصاع من أطراف اليمن 

إىل الجنــوب، وهو ما يعني مامرســة مزيد من االبتزاز 

للحصول عــىل نصيبهم مــن عائد الــروات النفطية 

الجنوبية، ويبــدو ان األذرع اإليرانية التي تحظى بدعم 

من أطراف إقليمية عدة من بينها قطر وســلطنة عامن، 

تسعى إلحراق الجنوب يف حال مل يقاسم مجلس القيادة 

الرئايس »عائد النفط الجنويب«.

الرئايس، يبدو ضعيفا بفعل  القيادة  موقف مجلس 

متاهي إخوان اليمن مع االذرع اإليرانية، فرشاد العليمي 

ال ميلك أي أوراق ضغط أو قوة عســكرية، وكل ما أراده 

من إعالن موافقته املبكرة لدفع مرتبات الحوثين، للبقاء 

يف السلطة تحت أي شــكل من األشكال، وكذلك املوقف 

بعثامن مجيل الذي ينتمي اىل صعدة معقل الحوثين، ال 

ميتلك أي قوة عــىل األرض ميكن لها ان تفرض واقعا او 

تعمل عىل مشاغلة الحوثين بحروب يف عمق الجامعة 

بصعدة او أي مدينة أخرى.

لكن األمر مــع العميد طارق صالــح يبدو مختلفا 

كثرًا، فالرجل الذي ميتلك قوات عسكرية ضخمة انشأها 

بتمويل من دولة االمارات العربية املتحدة، الرشيك الفاعل 

يف الحــرب ضد األذرع اإليرانية، يبــدو لديه القدرة عىل 

قتال الحوثين، لكن مع ذلك طــارق بحاجة اىل القوات 

الجنوبية والتهامية يف أي عملية عسكرية صوب ميناء 

الحديدة.

اما اإلخواين ســلطان العرادة، ال شك انه سيخضع 

يف نهاية املطاف لألذرع اإليرانية، ألنه ال ميكن تكون له 

اي ردة فعل اطالقــًا، وذلك للحفاظ عىل املثلث الحكومي 

وموارد صافر التي يجني منهــا املليارات بعيدًا عن البنك 

املركزي، وهــو يعلم ايضــًا ضعف وهشاشــة القوات 

اإلخوانية مبارب، وغضــب القبائل عليه بعد ان تآمر مع 

اإلخوان عىل قبائل مراد بجبل مــراد والجوبة والعبدية 

وسلمهم للحوثين.

اما موقف الجنوبين، فهــو األقوى والرهان الرابح 

دامئا يف أي معادلة عسكرية، فالقوات املسلحة الجنوبية 

تنفرد اىل اليــوم باالنتصارات النوعيــة ضد الحوثين 

يف مختلف الجبهات، وموقــف رئيس املجلس االنتقايل 

الجنويب الرئيــس القائد عيدروس الزبيــدي، كان قويا 

وواضحا يف مواجهة االذرع اإليرانية فقد رفض بشــكل 

رصيح ابتزاز امليليشيا وأكد ان الجنوب ال ميكن ان يدفع 

مرتبــات األذرع اإليرانية وال ميكــن الحوار مع جامعة 

تتنصل من كل املواثيق.

ويبدو هنــا وكأنه وضع مينيي املجلس الرئايس يف 

حرج كبــر، بل قام بتعرية فشــلهم وضعفهم وأنهم ال 

ميلكون اي أدوات او قوة حقيقية ملحاربة الحويث وإمنا 

يستثمرون الوقت لتسوية مع الحويث، ايضًا فرج ساملن 

املحرمي يقولون ذلك، فالقيادات  البحســني وأبو زرعة 

الجنوبية تعتمد يف بقاءها وقوتها عىل شــعب الجنوب 

والقوات الجنوبية، ويدركون أن الشــعب سوف يتساءل، 

كيف ُتدفع مرتبات للشــامل مــن ايراداتنا ونحن نناضل 

وضحينا من اجل اســتعادة دولتنــا؟ وكيف ندفع نصف 

إيــرادات جنوبنــا للحوثين حتى يجهزون جيوشــهم 

وقواتهــم لغزو الجنوب مرة أخرى الحتالله؟ فالشــعب 

الجنوب  الشاملية بإيرادات  يتأفف من مشاركة الرشعية 

فكيف له أن يقبل بذهابها إىل صنعاء الحوثية؟.

إذًا سيستمر الحويث بنقل الرصاع إىل الجنوب، وهي 

عىل ما يبدو اســراتيجية فّعالة وسيستمر بغارته حتى 

يحصل عىل ما يريد، ويعتقد أن مطالبه ستكون تصاعدية 

إذ مل يجــد اي ردود أفعال، فالجنوبيــون هم القادرون 

عىل كبح جامحــه مقيدون باملجلس الرئايس والرشعية 

والتحالف العريب، لذلك ســيكون عىل الجنوبين حسم 

قراراهم وإقناع التحالف أن ال جدوى من الرشعية اليمنية 

الجديدة، والتفرد بالســلطة والقيادة ومواجهة الحويث 

ومنع خطره وتهديده عىل الجنوب«.

وترى وســائل إعالم أن الهجوم اإلرهايب عىل ميناء 

الضبة يجدد التأكيد عىل حجم التكالب بن مليشيا الحويث 

وحليفتها اإلخوانية باعتبار أن قاسمها املشرك هو إغراق 

الجنوب يف فوىض شــاملة، فمليشيا الحويث ظلت عىل 

مدار سنوات الحرب العبثية، مل تر مسألة نفط حرضموت، 

فهي مل تكن بحاجة لذلك باعتبار أن وجود مليشيا اإلخوان 

)املنطقة العســكرية األوىل( يف وادي حرضموت يكفيها 

ملامرسة السطو املشرك عىل تلك الروة.

لكن مع تعايل أصوات الجنوبيــن برضورة العمل 

عىل إزاحة هذا الخطر الفتاك والتمســك الكامل مبطلب 

إخراج مليشــيا اإلخوان، جاءت مليشــيا الحويث لتشن 

عملية إرهابيــة يف محاولة لخلــط األوراق وبعرتها، 

الخطوة الثانية من هذا السيناريو املشبوه أن تجد مليشيا 

اإلخوان حجة تــربر فيها احتاللها لــوادي حرضموت، 

بعدما ظلت بعيدة أساســا عن الجبهات ومل توِل الحرب 

عىل املليشيا اإلرهابية أي اهتامم ُيذكر.

اإلرهابية  اإلخــوان  مليشــيا  تنفذه  الذي  اإلرهاب 

بالتنسيق مع مليشيا الحويث ال يحمل طابعا محليا، لكن 

هناك خطرا داهام عىل األمن اإلقليمي برمته، هذا الوضع 

الخطر يتطلب تغيرا فوريا يف نهج التعامل مع إرهاب 

قوى صنعاء، فقد باتت الحاجــة ملحة ألن تكون هناك 

مواجهة شاملة ودون أي مواربات أو توازنات.

وقالت صحيفة العــرب اللندنية إن التصعيد الحويث 

النفطــي يف محافظة حرضموت  الضبة  بقصف ميناء 

وإطالق معارك ومناوشــات يف الضالع وشــبوة ورفع 

مســتوى التوتر األمنــي كلها عنارص تهــدف إىل جر 

الســعودية واإلمــارات إىل اعتامد الطــران للرد عىل 

استفزاز الجامعة التي تسعى من وراء ذلك للحصول عىل 

مربر إلعادة هجامتها بالصواريخ واملسّرات عىل مواقع 

سعودية وإماراتية.

وأضافت الصحيفة أن الحوثين يريدون العودة إىل 

استهداف مواقع النفط يف الخليج يف حركة استعراضية 

تجلب إليهم األنظار خاصــة يف ظل التوتر بن الواليات 

املتحدة والسعودية عىل خلفية موقف أوبك+ من خفض 

اإلنتاج ومنع تراجع األســعار، وهو مناخ يعتقدون أنه 

مالئم لتنفيذ الهجامت.

ويهدف التصعيد الحويث إىل إجبار حكومة املناصفة 

واملجتمع الدويل عىل الرضوخ ملطالب الجامعة الحوثية 

التي تسعى لتقاسم اإليرادات يف الجنوب املحرر وتكريس 

وجودها كقــوة أمر واقع قادرة عىل فــرض إمالءاتها، 

مستفيدة من حالة الرايض والتدليل الدويل.

كام ال تغيب األهداف اإلقليمية عن التصعيد الحويث 

الذي يصب يف صالــح األجندة السياســية إليران التي 

تحاول تخفيف الضغط الداخيل عنها جراء الثورة الشعبية 

والخارجي نتيجة الضغوط الدولية، عرب فتح مســارات 

جديدة لخلــط األوراق والتلويح بنرش العنف يف املنطقة 

وإلحاق الرضر مبصالح العامل االقتصادية واألمنية.

وتــرى صحيفة العــرب أن الهجــوم الحويث الذي 

اســتهدف املوانــئ النفطية يف الجنــوب املحرر يحمل 

مؤرشات مزدوجة عــىل رغبة الجامعــة بتحقيق عدد 

من األهداف السياســية واالقتصادية املتزامنة، من بينها 

اختبار ردة فعل اإلقليــم والعامل واللعب عىل ورقة فصل 

مسارات الهدنة بن التحالف العريب وحكومة املناصفة، 

وجر الســعودية واإلمارات إىل مربــع املواجهة يف ظل 

التحوالت الدولية املتســارعة، إىل جانب تجميد مصادر 

اإليرادات االقتصادية بعد ساعات من اجتامع عقده رئيس 

مجلس القيادة الرئايس ناقش قضية تنظيم اإليرادات.

بدورها، أكــدت صحيفة »االتحــاد« اإلماراتية، أن 

اســتمرار التصعيد اإلرهايب من جانــب الحوثين ينذر 

بخطر شــديد، تتجاوز حدوده اليمــن واملنطقة برمتها، 

وأن كل هجوم جديد تنفذه هذه امليليشيا االنقالبية يؤكد 

للعــامل أنها مجرد جامعــات إرهابية ال ميكن أن متيض 

قدمًا يف إبرام تسويات ســلمية توقف تدهور األوضاع 

باليمن.

الذي شــنه  الهجوم اإلرهايب  أن  الصحيفة  وذكرت 

تن عىل ميناء الضبة  الحوثيون مؤخرًا بطائرتن مســرّ

النفطي، يعــد حلقة جديــدة يف سلســلة االعتداءات 

والجرائم التي ترص امليليشــيا عىل مواصلــة ارتكابها، 

رغم كل الجهود اإلقليمية والدولية املبذولة إلنهاء معاناة 

الشعب.

وأشــارت إىل أن استهداف امليناء، أثناء رسو سفينة 

لشحن النفط الخام، يعد خرقا سافرا لقرار مجلس األمن 

رقم 2216، وانتهــاكا للقوانن واألعراف الدولية، يضاف 

إىل قامئة طويلة من الجرائم التي ترتكبها امليليشــيا يف 

حق الشــعب، بعد رفضها متديد الهدنة األممية رغم كل 

التسهيالت التي قدمتها حكومة املناصفة بغية تجديدها.

تقرير

»الأذرع الإيرانية القطرية«.. م�ضاٍع لإغراق اجلنوب يف الفو�ضى
تفاصيل تخادم »حوثي إخواني« يف الهجوم اإلرهابي على ميناء الضبة النفطي

• مساٍع حثيثة إلعادة تصدير العنف والحرب صوب الجنوب إلغراقه بالفوضى
• استمرار التصعيد الحوثي اإلرهابي ينذر بخطر شديد تتجاوز حدوده اليمن والمنطقة

ما خيارات املواجهة؟


