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تقرير

"األمناء" تقرير خاص:

ُيربهن، مبا ل يدع مجاًل للشــك، اســتمرار متادي 
ميليشــيا الحويث اإلرهابية املدعومة إيرانًيا، يف خضم 
جمود عريب ودويل يف عدم التحرك، وردع تلك امليليشيا 
الحوثية بدًل من بيانات إدانة ل تسمن ول ُتغني من جوع 
- بأن ميليشــيا إيران الحوثية مدعومة من دول إقليمية 
ودولية؛ فهزمية ميليشــيا الحويث ليس أمًرا ُمستحيًل، 
الحويث هزائم  الجنوبيــة  املســلحة  القوات  لقنت  فقد 
متتالية وعديــدة، وهذا يعني أن دعم القوات املســلحة 
الجنوبية بكافة أنواع األســلحة املتطورة هو الســبيل 

لهزميتها؛ لذا ل بد من تحرك سيايس يقلب الطاولة.
وشنت مليشــيا الحويث عدوانا عىل ميناء قنا يف 
شــبوة بطائرة مســرة مفخخة، إل أن القوات املسلحة 

الجنوبية نجحت يف إسقاط املُسرة.
وسمعت أصوات انفجارات واسعة يف املنطقة فور 

إطلق الطائرة املسرة الحوثية.
وتزامن العمــل اإلرهايب أثناء إفراغ باخرة حمولتها 
يف امليناء، مــا أدى إىل إيقاف تفريــغ حمولة الباخرة 

واضطرت ملغادرة امليناء بعد اســتهدافه من ميليشيا 
الحويث.

نسف الهدنة
ويف الوقت الذي تتحدث فيه األمم املتحدة عن 
تطورات بنــاءة نحو التوصل إىل هدنة تكون متديدا 
للهدنة املنتهية قبل أكرث من شــهر، تواصل مليشيا 

الحويث تصعيدها وإرهابها ضد الجنوب.
وينســف العدوان الحويث ضــد الجنوب كل 

محاولت الهدنة.

ماذا بعد البيان الدويل؟
وصــدر موقــف دويل لفت يديــن اإلرهاب 
الحويث الغاشم الذي اســتهدف ميناء قنا النفطي 
يف محافظة شــبوة يف مؤرش مهــم يجب البناء 

عليه.
الحديث عــن بيان صدر عــن الوليات املتحدة 
وفرنســا وبريطانيا، تضمن إدانة الهجوم اإلرهايب 
الذي شنته مليشيا الحويث عىل ناقلة نفط يف ميناء 

قنا النفطي بشبوة.
البيان وصف الهجوم الحويث عىل امليناء باإلرهايب، 
مشرًا إىل أنه أظهر فشل املليشيا البائس يف منح السكان 

األولوية.
وأوضح البيــان األمرييك الفرنــي الربيطاين أن 
الهجوم محاولة لحرمان الســكان من السلع األساسية، 
مطالبًا الحوثيني بوقف الهجامت فورا واللتزام بالقانون 

الدويل.
الصيغة التــي تضمنها البيان الــدويل يحمل تطوًرا 
مهاًم، كونه يوجه اتهامات جديدة ملليشــيا الحويث بأنها 
تشــن هجامت إرهابيــة، وهو إقرار وتأكيــد دويل مهم 

يتوجب اكتامله بتصنيف مليشيا الحويث تنظيام إرهابيا.
وكان املجلس النتقايل قد دعا إىل تصنيف مليشــيا 
الحــويث تنظيام إرهابيــا، وذلك بعدما متــادى وتفاقم 
اإلرهاب الحــويث ضد الجنوب بشــكل مكثف، علام بأن 
القــوات املســلحة الجنوبية تواصــل جهودها يف دحر 

اإلرهاب الحويث عىل األرض.
املجتمع الدويل ل يجب أن يلتزم الصمت أكرث من ذلك، 
باعتبار أن هذا الصمت أو عىل أقل تقدير الكتفاء ببيانات 
إدانة غر مجدية، سيكون أمرا مشــجعا ملليشيا الحويث 

لتتامدى يف إرهابها.
الخطر اآلن يف العتداءات الحوثية الغاشــمة، أنها 
ه إىل املصالح التجاريــة اإلقليمية والدولية، ومن ثم  ُتوجَّ
فإن الغرب ســيكون ُمترضرا هو اآلخــر من هذا اإلرهاب 

الحويث.

مخاوف دولية
ومل يجــف حرب بيانــات التنديد الدوليــة بالهجوم 
الذي شــنته جامعة الحويث عىل ميناء نفطي بشــبوة، 
حتى أطلقت الجامعة املوالية إليران، مجدًدا سلســلة من 

التهديدات ضد الســلطة الرشعية والتحالف العريب الداعم 
لها.

ويقــول مراقبون إن تهديدات جامعة الحويث تعكس 
حجم اســتهانتها باملواقــف الدولية، وهــذا أمر متوقع 
خصوصــا وأن املجتمع الدويل مل يتخذ عىل مر ســنوات 
الحرب التــي تفجرت عــام 2014، أي موقف جاد وحازم 
من شأنه أن يدفع الجامعة إىل الســلم، ومل تتعد حلقة 
ضغوطه الشــجب والتنديــد أو إدراج بعض القيادات يف 

لئحة العقوبات، وهو إجراء ل أثر له عمليا.
ويرجح املراقبــون أن تواصل الجامعة تصعيدها وأن 
تعمد إىل توسيع نطاق استهدافها الذي قد يطول منشآت 
نفطية لــدول التحالف العريب، يف حال اســتمر الوضع 
الراهن، وهذا ما يثر مخــاوف القوى الدولية واإلقليمية، 
لســيام مع حالة عدم الســتقرار التي تشهدها أسواق 

الطاقة العاملية.
ويشهد العامل منذ تفجر الرصاع الرويس - األوكراين 
يف فرباير املايض، تحديات كبرة عىل مســتوى الحفاظ 
عىل استقرار نسبي يف أســواق النفط، وتشكل هجامت 
الحوثيــني، التي يخىش من أن تطــول يف مرحلة لحقة 

السعودية )أكرب مصدر للنفط عامليا(، مأزقا حقيقيا.
ويرى املراقبون أن املجتمع الدويل، ولســيام القوى 
املتحــدة والتحاد األورويب،  الوليات  املمثلة يف  الغربية 
مجــرب فعل عىل التحرك للجم الجامعــة، خلف ذلك فإن 
األمور ستنزلق نحو األســوأ، مع استشعار األخرة حالة 
من الثقة بعدم وجود رد قوي يجربها عىل الرتاجع خطوة 

إىل الوراء.
وهــددت جامعة الحويث الخميــس بخوض معارك 
بحرية شديدة ضد التحالف العريب، غداة تنفيذها ما أسمته 
بـ”العملية التحذيرية الثانية” املتمثلة يف استهداف ميناء 

قنا بشبوة النفطية.

جاء ذلك يف ترصيحات لرئيس هيئة الســتخبارات 
والستطلع الحوثية عبدالله يحيى الحاكم، أوردها موقع 

قناة املسرة الفضائية الناطقة باسم الحويث.
وقال الحاكم إن “العــدوان )يقصد التحالف العريب( 
مل يصل إىل نقطة الســلم باليمن رغم الهدنة، ويســعى 
لتحقيق أطامعه”. وأضاف أن “املواجهة البحرية املتوقعة 
قد تكون من أشــد املعارك مع التحالف البحر ميلء بدول 
تناور وليست صادقة  العسكرية، وهي  العدوان ووسائله 

عىل إنهاء الحرب”.
وتابــع: “من الخطأ الركــون إىل التهدئة، واملطلوب 
تعزيز أنظمة وأدوات الردع عســكريا واقتصاديا وعىل كل 

الصعد”.
وتضغط جامعة الحــويث لتنفيذ جملة من املطالب، 
ويف مقدمتها تويل حكومــة املناصفة املعرتف بها دوليا 
دفع رواتب املوظفني والعاملني يف مناطق سيطرتها مبا 
يشــمل مقاتليها، ورفع جميع القيود عىل موانئ الحديدة 

ومطار صنعاء.
ويقول متابعون إن مطالب الجامعة ل تقترص فقط 
عىل هذين الرشطني، بل تتجاوزهام إىل املطالبة بالحصول 
عىل حصة من إيرادات النفط والغاز، وهذا السبب الرئيي 

يف تصعيدها الحايل.
وأعلنت قناة )عدن املســتقلة(، عن “إسقاط طائرة 
مســّرة للحوثيني حاولت استهداف ميناء قنا النفطي يف 

شبوة".
وأكدت جامعة الحويث لحقا الهجوم، حيث قالت يف 
بيان أورده متحدثها العسكري يحيى رسيع، إنها “أحبطت 

محاولة نقل نفط خام من ميناء قنا”.
وتأيت هــذه التطورات بعد نحو ثلثة أســابيع عىل 
شــن الجامعة هجوما عىل ميناءين نفطيني هام الضّبة 
مبحافظة حرضموت، والنشــيمة مبحافظة شبوة. وبعد 

الهجــوم، أكدت جامعــة الحويث تنفيــذ ما وصفته 
بـ”رضبة تحذيرية أوىل بســيطة” ملنع سفينة كانت 

تحاول “نهب” النفط، وفق تعبرها.
وأعربت وزارة الخارجية الســعودية الجمعة عن 
إدانة اململكة واســتنكارها اســتهداف املنشآت املدنية 
والحيوية باليمن، مشــددة عىل موقف اململكة الراسخ 
والداعم لكل ما يضمن األمن والســتقرار، ويرفع من 
معاناة الشعب ويحقق تطلعاته. كام أكدت دعم اململكة 
للجهــود األممية والدولية الراميــة إىل متديد الهدنة، 

للتوصل إىل حل سيايس شامل لألزمة اليمنية.
ويف وقــت ســابق طالبــت الوليــات املتحدة 
وبريطانيا وفرنســا، جامعة الحويث بوقف هجامتها 
باليمن فورا واللتزام بالقانــون الدويل. جاء ذلك يف 
بيان مشرتك أصدره ســفراء الوليات املتحدة ستيفن 
فاجن، وبريطانيا ريتشــارد أوبنهايم، وفرنســا جان 
ماري صفــا، لدى اليمن، نرشته ســفارة باريس عرب 

حسابها عىل تويرت.
وقال البيان: “نحن سفراء  فرنسا واململكة املتحدة 
والوليات املتحدة، ندين بشــدة الهجوم اإلرهايب الذي 
قام بــه الحوثيــون بتاريخ التاســع من نوفمرب 
الجاري، الذي اســتهدف ناقلة نفط كانت راســية 
يف ميناء قنا، وقيامهــم باعتداء آخر عىل خطوط 
الشــحن الدوليــة والتدفق الســلس للرضوريات 

األساسية”.
وطالب البيان الحوثيني “بوقف هذه الهجامت 
فــورا، وأن يحرتمــوا التزاماتهم مبوجــب القانون 

الدويل".
وقابلــت الجامعــة البيــان األمريك - 
الربيطاين - الفرني باســتخفاف، ووصفته 

بـ”السخيف وغر املنطقي واملستفز”.
وقال حســني العــزي إن “بيــان أمركا 
وفرنسا وبريطانيا أدان حاميتنا لرثوات شعبنا 

بدل من أن يدين رسقتها”.
وأضاف: “هذا املوقف ل شــك ســخيف 
للغاية وغر منطقي، لكنه يف الوقت نفســه متوقع 
وليس مستغربا أبدا، باعتباره صادرا من دول متورطة 
يف كل جرائم الحرب والحصــار والدمار التي طالت 

اليمن”.
التأكيد أن جامعته ستســتمر يف  العزي  وجدد 

تنفيذ هجامتها.

شامتة إخوانية وتحريض
بدورها، أظهرت مليشيا اإلخوان عرب أبواقها اإلعلمية 
والسياســية، ما ميكن اعتباره شامتة بالهجوم اإلرهايب 

الذي شنته مليشيا الحويث عىل ميناء قنا النفطي.
عمــٌل إرهــايب كهذا يثــر تنديدا وإدانــة عىل كل 
املستويات كونه يعرب عن حالة إرهابية مسعورة، كام أنه 
يشــكل تهديدا واضحا ورصيحا ومبارشا للستقرار يف 

املنطقة بأكملها.
العنارص  الكثر مــن  اإلخوان عــرب  لكن مليشــيا 
املتخادمة مع مليشــيا الحويث أثارت حالة من التحريض 

عىل اإلرهاب بالجنوب.
وأوجدت مليشــيا اإلخوان مربرا للعدوان عىل نفط 
الجنــوب ورسقته، وكأنه يحق لقوى صنعاء اإلرهابية، أن 
متــد يدها لرسقة النفط يف الجنوب، وأن تشــن عمليات 

إرهابية عندما يتدخل الجنوب لوقف هذا السطو.
وحرضــت أبواق اإلخــوان اإلعلمية والسياســية، 
مليشيا الحويث عىل شن مزيد من العتداءات ضد الجنوب 
ومنشآته الحيوية وثرواته السرتاتيجية، وذلك يف محاولة 
الجنوبية  القوات املسلحة  التي حققتها  النجاحات  لتهديد 

خلل املرحلة املاضية.
أما وســائل اإلعلم اإلخوانية الرسمية، فقد كان من 
الواضح كــام كان متوقعا، أل تتعامل مع الهجوم الحويث 

بأنه عمل إرهايب.
وبشــكل يعرب عن دعم واضح لإلرهاب، فقد حرضت 
العنارص اإلخوانية مليشــيا الحويث عىل تكثيف عملياتها 
اإلرهابية ضد الجنوب وذلك لستهداف الرثوة النفطية التي 

تعطل سطوها عرب بطولت القوات املسلحة الجنوبية.

• هل كانت دعوة االنتقالي بتصنيف الحوثي تنظيًما إرهابًيا صائبة؟

• مخاوف دولية من توسيع الحوثيين نطاق استهدافهم للموانئ والمنشآت
• ما وراء شماتة اإلخوان بالهجوم ضد الجنوب؟ ولماذا تدعو الحوثي للمزيد؟

• كيف نسف عدوان الحوثي على الجنوب كل محاوالت الهدنة؟

بلطجة احلوثي من يوقفها؟
"األمناء" تتناول خطورة استمرار عدوان احلوثي ضد اجلنوب واستهدافه األخير مليناء قنا بشبوة والتخاذل اإلقليمي والدولي..


