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شــنَّت جاعــة الحــويث، يــوم الجمعــة املوافــق 21 أكتوبــر 2022م، هجــات 

ــة النَّفطــي بحرضمــوت، أثنــاء  بَّ واريــخ، عــى مينــاء الضَّ ة والصَّ بالطَّائــرات املســرَّ

رســو ســفينة لشــحن النَّفــط الخــام ِمــن املينــاء؛ ويُعــدُّ هــذا هــو الهجــوم الثَّاين 

ــران  ــة بالطَّ ــبق وأن اســتهدفت الجاع ــد س ــة، فق ــة اليمني ــان الحكوم ــق بي وف

املســرَّ مينــاء رضــوم البــرويل، بهجمتــن متعاقبتــن، يف ليلتــي 18 و19 

ــي  ــاع الوطن ف ــس الدِّ ــل مجل ــد ردَّ فع ــذا التَّصعي ــتثار ه ــد اس ــر 2022م1. وق أكتوب

ــراف إىل  ــف األط ــا مختل ــة«، ودع ــة »إرهابي ــويث منظَّم ــة الح ــن جاع ــذي أعل ال

اع حــول مصــادر  ــن الــرِّ ــة جديــدة ِم عــدم التَّعامــل معهــا؛ فهــل سنشــهد جول

الطَّاقــة؟ ومــا هــي التَّداعيــات املحتملــة لهجــوم جاعــة الحــويث عــى موانــئ 

تصديــر النَّفــط؟ وإىل أيــن تتَّجــه التَّطــوُّرات يف اليمــن واملنطقــة؟

موارد محدودة ِمن النَّفط:

ــن النَّفــط، لذلــك فهــي ال تنتمــي إىل منظَّمــة  ــات محــدودة ِم ــج اليمــن كميَّ تنت

نفطيــة  احتياطيــات  متتلــك  أنَّهــا  كــا  )أوبــك(،  للبــرول  رة  املصــدِّ البلــدان 

محــدودة أيًضــا، إذ ال تتجــاوز االحتياطــات املؤكَّــدة )4( مليــار برميــل )640 مليــون 

دة، ِمــن  مــر مكعــب(، وقــد جــرى اســتهالك كميَّــة ِمنهــا. ووفًقــا ملصــادر متعــدِّ

ــن  ــاج ِم ــذ اإلنت ــد أخ ــنوات، وق ــن )9( س ــر ِم ــات ألك ــتمر االحتياطي ــع أالَّ تس املتوقَّ

يَّــات إنتــاج  ــة الحكومــة ِمــن كمِّ الحقــول القدميــة يف االنخفــاض، كــا شــهدت حصَّ

ــرة  ــالل الف ــط، خ ــنويًّا يف املتوسِّ ــغ %6.5 س رًا، بل ــتمِّ ــا مس ــام تراجًع ــط الخ النَّف

اجــع  2001م- 2014م؛ ويتوقَّــع يف ضــوء االحتياطــي املثبــت اســتمرار مســار الرَّ
ــتقباًل.2 مس

ــة  ــع وكال ــت )موق ــبأ ن ــة، س ــاء الضب ــى مين ــويث ع ــايب الح ــوم اإلره ــع الهج ــل م ــة للتعام ــارات مفتوح ــة: كل الخي ــة اليمني 1. الحكوم

ــايل: ــط الت ــى الراب ــر ع ــة(، متوف ــة للرشعي ــة التابع ــاء اليمني األنب

https://shortest.link/5VCA

الدراســات والتوقعــات  الــدويل، قطــاع  التخطيــط والتعــاون  اليمــن، وزارة  االقتصاديــة واالجتاعيــة يف  نــرشة املســتجدات   .2

2016م، متوفــر عــى الرابــط التــايل: االقتصاديــة، العــدد )12(، مــارس 

https://shortest.link/64Vd
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ومــع هــذا، فــإنَّ االقتصــاد اليمنــي يعتمــد بشــكل 

خل ِمــن إنتاج  كبــر عــى تصديــر النَّفط، ويُشــكِّل الدَّ

النَّفــط )%70( إىل )%75( ِمــن اإليــرادات الحكومية، 

ــادرات3؛ وتعتــر  وحــوايل )%90( ِمــن إجــايل الصَّ

عائــدات النَّفــط والغــاز أهــمَّ مصادر تدفُّــق العملة 

عبــة التــي تغــذِّي االحتياطيــات الخارجيــة ِمــن  الصَّ

ــلع الغذائيــة  النَّقــد األجنبــي، ومتــوِّل واردات السِّ

ف4. وغــر الغذائيــة، وتدعــم اســتقرار ســعر الــرَّ

الـغــــــــــاز:

بــدأ اليمــن إنتــاج وتصديــر الغــاز الطَّبيعي املســال 

يف عــام 2009م. وتبلــغ إجــايل الطَّاقــة اإلنتاجيــة للمــرشوع )6.7( مليــون طــن 

مــري ســنويًّا، ومــع هــذا فــإنَّ العائــدات ِمــن تصديــر الغــاز ليســت كبــرة، فقــد 

ولــة5؛  مثَّلــت حــوايل )%6.9( و)%5.1( ِمــن إجــايل إيــرادات املوازنــة العامــة للدَّ

ــدات تذهــب لتغطيــة التَّكلفــة االســتثارية  ــن العائ ويعــود ذلــك إىل أنَّ جــزًءا ِم

الكبــرة إلنشــاء مــرشوع تســييل الغــاز يف مينــاء »بلحاف«،والــذي كلَّــف قرابــة 

كات االســتثارية  )5( مليــار دوالر، ولتــوزُّع عائــدات البيــع بــن عــدد ِمــن الــرشَّ

كــة اليمنيــة للغــاز الطَّبيعــي املســال«  األجنبيــة املســاهمة يف تأســيس »الرشَّ

ــرشوع. ــى امل ــرشف ع ــي ت )YING(6، والت

3. تاريخ النفط والغاز يف اليمن، موقع رشكة صافر، متوفر عى الرابط التايل:
https://shortest.link/678j

شوهد: 20/10/ 2022م.

الدراســات والتوقعــات  الــدويل، قطــاع  التخطيــط والتعــاون  اليمــن، وزارة  االقتصاديــة واالجتاعيــة يف  نــرشة املســتجدات   .4

االقتصاديــة، العــدد )14(، مايــو 2016م، متوفــر عــى الرابــط التــايل:

https://shortest.link/6aML

5. رصاع تصدير الغاز.. حرب أخرى تتجدد يف اليمن، العريب الجديد، يف: 17/10/2022م، متوفر عى الرابط التايل:
https://shortest.link/6np4

ــال، وهــي املديــرة للمــرشوع )%39.62(، رشكــة هنــت للنفــط )17.22%(،  6. تضــم الرشكــة رشكات اســتثارية أجنبيــة هــي: رشكــة توت

مؤسســة إس. كيــه. الكوريــة الجنوبيــة )%9.55(، املؤسســة الكوريــة للغــاز )%6.00(، رشكــة هونــداي للغــاز )%6.00(، الرشكــة اليمنيــة 

للغــاز )%16.37(، الهيئــة العامــة للتأمينــات واملعاشــات )5.00%(.
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الطَّبيعــي  للغــاز  اليمنيــة  كــة  »الرشَّ وكانــت 

املســال« قــد وقَّعــت -عــام 2005م- اتَّفاقــات 

تهــا 20 عاًمــا مــع ثــالث رشكات كــرى،  بيــع مدَّ

ســويز(  إف.  دي.  و)جــي.  )كوجــاز(،  هــي: 

ــلًفا،  دة س ــدَّ ــعار مح ــية، بأس ــال( الفرنس و)توت

إذ بيــع ســعر الغــاز لـ«توتــال« بـــ)دوالر واحــد(، 

دوالر،  بـــ)3.15(  »كوجــاز«  الكوريــة  كــة  وللرشَّ

للمليــون وحــدة حراريــة، بينــا كانــت األســعار 

ــائدة آنــذاك تــراوح بــن 11 و12 دوالًرا للمليــون وحــدة حراريــة. وقــد متكَّنــت  السَّ

الحكومــة اليمنيــة -عــام 2014م- ِمــن تعديــل أســعار الغــاز مــع الرشَّكــة الكوريــة 

ــة  ــه رشك ــا رفضت ــو م ــة، وه ــدة حراري ــون وح ــكلِّ ملي ــاز« إىل )14( دوالًرا ل »كوج

دة،  »توتــال« الفرنســية، مــع أنَّ الحكومــة اليمنيــة خاضــت معهــا مفاوضــات متعدِّ

ــام 2015م7. ــاز ع ــر الغ ــف تصدي ــل أن يتوقَّ قب

تأثري الحــــــــــرب:

ــت يف 26  ــي انطلق ــريب«، والت ــف الع ــدول »التَّحال ــكرية ل ــات العس أدَّت العمليَّ

كات األجنبيــة  ــاج النَّفــط والغــاز. فقــد أجلــت الــرشَّ ــف إنت مــارس 2015م، إىل توقُّ

العاملــة يف مجــال الطَّاقــة موظَّفيهــا ِمــن اليمــن، وانخفضــت كميــة إنتــاج النَّفط 

بنســبة )%67.8( و)%80.3( عــى  الطَّبيعــي املســال  الغــاز  الخــام وصــادرات 

ـوايل، عــام 2015م، وذلــك مقارنــة بعــام 2014م. وتوقَّفــت مصفــاة عــدن  التَـّ

ــاج مصفــاة مــأرب بنســبة )%4.8(، كــا انخفضــت  ــر النَّفــط، وانخفــض إنت عــن تكري

ــرض  ــحَّة ع ــا أدَّى إىل ش ــبة )%65.3(، م ــة بنس ــتقَّات النَّفطي ــات واردات املش ي كمِّ

ــة  ــة طاحن ــن أزم ــك ِم ــة ذل ــن نتيج ــت اليم 8. وعان ــيِّ ــوق املح ــود يف السُّ الوق

ــزيل. ــاز املن ــة والغ ــتقَّات النَّفطي يف املش

7.  اليمن يرفع أسعار الغاز لتوتال الفرنسية )%85(، العريب الجديد، يف: 8/5/2014م، متوفر عى الرابط التايل:
https://shortest.link/654M

8. املرجع السابق.
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يف أغســطس 2016م، عــاودت الحكومــة اليمنيــة إنتــاج وتصديــر النَّفــط ِمــن 

ــحر  حقــول »املســيلة« مبحافظــة حرضمــوت؛ حيــث جــرى تصديــره عــر مينــاء الشِّ

يف حرضمــوت، ومحطَّــة »رودوم« نشــيمة يف محافظــة شــبوة. غــر أنَّ اإلنتــاج 

ظــلَّ متوقًِّفــا يف حقــول النَّفــط يف محافظــة شــبوة، وحقــول »صافــر« يف 

محافظــة مــأرب، بســبب وقــوع خــطِّ األنابيــب الــذي ينقــل النَّفــط إىل مينــاء 

ــويث.  ــة الح ــيطرة جاع ــق س ــر، يف مناط ــر األحم ــاحل البح ــى س ــدة ع الحدي

ـف العمــل يف تصديــر الغــاز املســال ِمــن حقــول »صافــر«، عــر مينــاء  وتوقَـّ

»بلحــاف« مبحافظــة شــبوة، نتيجــة عــدم توفُّــر الحايــة األمنيــة؛ وتحــوَّل املينــاء 

إىل ثكنــة عســكرية للقــوَّات اإلماراتيــة التــي رفضــت االنســحاب ِمنــه، ودخلــت يف 

ــابق، محمــد صالــح بــن عديــو. وعــى األرجــح أنَّ  اشــتباك مــع محافــظ شــبوة السَّ

ــابق عــى اســتالم منشــأة »بلحــاف«، وإعــادة تصديــر  إرصار محافــظ شــبوة السَّ

الغــاز، كان أحــد أهــمِّ أســباب إقالتــه ِمــن املحافظــة، بعــد ضغــوط مارســتها »أبــو 

ظبــي« عــى الرَّئيــس املنقــول صالحيَّاتــه »عبدربِّــه منصــور هــادي«.

وبحســب تقريــر صــادر عــن البنــك املركــزي اليمنــي فقــد ارتفعــت عائــدات 

اليمــن ِمــن صــادرات النَّفــط الخــام عــام 2021م، حيــث بلغــت )1.418( مليــار دوالر، 

ــن  ــادة )707( مالي ــابق، بزي ــام السَّ ــون دوالر يف الع ــع )710.5( ملي ــة م باملقارن

ــة الحكومــة اليمنيــة ِمــن إجــايل  دوالر، أو )%99.4(، ويرجــع ذلــك إىل زيــادة حصَّ

ــادرات النَّفطيــة إىل )%75.1( يف 2021م، صعــوًدا ِمــن )%60.3( يف  قيمــة الصَّ

2020م، باإلضافــة إىل ارتفــاع أســعار النَّفــط يف األســواق العامليــة يف النِّصــف 

ــاين ِمــن العــام املــايض9. الثَّ

9. عائدات اليمن من النفط تتضاعف عى 1.4 مليار دوالر يف 2021م، العربية نت، يف: 2/5/2022م، متوفر عى الرابط التايل:

https://shortest.link/64-L
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تزايد االهتامم مبلف الطَّاقة:

ري الطَّاقــة )النَّفــط والغــاز( يف  شــهدت الفــرة األخــرة تزايــد حضــور مصــدِّ

ــيايس واإلعالمــي بــن األطــراف املتصارعــة يف اليمن، وأســهمت  االشــتباك السِّ

عــدة ِمــن العوامــل يف ذلــك، وِمنهــا:

1- أزمة الطَّاقة العاملية:                                                       

فقــد شــهد العــامل أزمــة يف الطَّاقــة، 

يف  الوقــود  أســعار  معهــا  ارتفعــت 

إعــادة  بســبب  العــامل،  أنحــاء  جميــع 

تنشــيط االقتصاديــات العامليــة بعــد رفــع 

اإلغــالق الــذي فرضتــه معظــم البلــدان 

ــث  ــا«، حي ــاء »كورون ــي وب ــن تف ــدِّ ِم للح

أصبحــت الحاجــة إىل الطَّاقــة أكــر ِمن ذي 

قبــل. وارتفعــت بشــكل أكــر بفعــل الحــرب 

ــة  ول الغربي ــدُّ ــا ال ــي فرضته ــات الت ــرب والعقوب ــة، إذ أدَّت الح ــية األوكراني الرُّوس

عــى روســيا إىل نشــوء أزمــة كبــرة يف مصــادر الطَّاقــة، ارتفعــت معــه أســعار 

البــرول إىل مــا يزيــد عــن )120( دوالر للرميــل الواحــد، قبــل أن تعود وتســتقرَّ عند 

ول  ة مــرَّات، يف كثــر ِمــن الــدُّ حــدود الـــ)90( دوالًرا. وتضاعفــت أســعار الغــاز عــدَّ

وليــة للبحــث عــن بدائــل عــن الغــاز الــرُّويس، ومعه  األوربِّيــة. واتَّجهــت القــوى الدُّ

انتعــش الحديــث عــن الغــاز اليمنــي، وتــمَّ الرَّبــط بينــه وبــن زيــارات ولقــاءات بــن 

ــة. ــة ودولي ــراف إقليمي أط
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2- اتِّجــاه الحكومــة اليمنيــة لرفــع إنتاج النَّفــط: فقد أعلنــت الحكومة، يف شــهر 

ينايــر 2020م، عــن »خطَّــة جديــدة لزيــادة إنتاجهــا النَّفطــي، إىل نحــو )80( ألــف 

خــول إىل البــالد،  برميــل يوميًّــا، وفتــح األبــواب أمــام رشكات التَّنقيــب األجنبيــة للدُّ

ــنوات الخمــس املاضيــة..، وأنَّ  ـف خــالل السَّ واســتئناف نشــاطها، بعــد أن توقَـّ

ــات الحفــر  وع يف عمليَّ هنــاك رشكات أمريكيــة أبــدت اســتعدادها بالفعــل للــرشُّ

افعيــة  ــد لديهــا الدَّ ــار اهتــام جاعــة الحــويث، وولَّ والتَّنقيــب«10، وهــذا مــا أث

ملحاولــة تقاســم هــذه املــوارد مــع »مجلــس القيــادة الرِّئــايس«، وتحشــيد 

ــات املوظَّفــن«،  دة: »دفــع مرتَّب ــات متعــدِّ ضغــط ســيايس وإعالمــي تحــت الفت

وات الوطنيــة«، »تقاســم املــوارد«. »منــع نهــب الــرَّ

ــة: فمــع أنَّ موضــوع مرتَّبــات املوظَّفــن ِمــن  ــد الهدن ــول تجدي ــات ح 3- النِّقاش

ــات ذات األهميــة، إالَّ أنَّــه كان يحــرض بقــوَّة عنــد الحديــث عــن متديــد الهدنــة،  امللفَّ

حيــث وضــع هــذا املوضــوع يف صــدارة املواضيــع التــي يتــمُّ نقاشــها، وهــو مــا 

ــة أنَّــه مصــدر متويــل تلــك املرتبــات. وضــع ملــفَّ الطَّاقــة تحــت األضــواء بحجَّ

وليِّني: 4- ضغوط الوسطاء الدُّ

مــة ِمــن الوســطاء  فمعظــم املقرحــات املقدَّ

وليِّــن تشــر إىل الحاجــة لتوجيــه عائــدات بيــع  الدُّ

النَّفــط والغــاز لدفــع مرتَّبــات املوظَّفــن، ِمــن 

خــالل صيغــة »تقاســم املــوارد«، فقــد لوحــظ 

انتقــال تركيــز الوســطاء حــول آليــة دفــع املرتَّبــات 

دتهــا اتِّفاقيــة »اســتكهومل«  ِمــن اآلليــة التــي حدَّ

ــوارد«. ــم امل ــة »تقاس ــن صيغ ــث ع إىل الحدي

10. انظــر: حكومــة اليمــن تتعهــد برفــع إنتاجهــا النفطــي.. هــل تســمح اإلمــارات لهــا بالتصديــر، الجزيــرة نــت، يف: 5/1/2020م، متوفــر 

عــى الرابــط التــايل:

https://shortest.link/6mRD
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تصعيد حويث:

مــع فشــل جهــود متديــد الهدنــة اإلنســانية يف بدايــة أكتوبــر )الجــاري(، أطلــق 

2022م- تهديــدات باســتهداف  1 أكتوبــر  ــبت املوافــق  ـون -يــوم السَّ الحوثيُـّ

كات األجنبيــة التــي تســتخرج النَّفــط يف مناطــق ســيطرة الحكومــة اليمنيــة  الــرشَّ

ــات اســتخراج النَّفــط؛ وتكــرَّر هــذا  عيــة، ومنحوهــا مهلــة للتَّوقُّــف عــن عمليَّ الرشَّ

ت  اخــل اليمنــي بــل امتــدَّ املوقــف مــراًرا. ومل تقتــر تلــك التَّهديــدات عــى الدَّ

إىل دول »التَّحالــف«، فقــد أعلــن الحوثيُّــون بأنَّهــم سيســتهدفون رشكات النَّفــط 

كات فرصــة  ــعودية، ُمعلنــن منــح تلــك الــرشَّ العاملــة يف دولتــي اإلمــارات والسُّ

دوا -يــوم الثَّالثــاء املوافــق 4  لرتيــب وضعهــا واملغــادرة ِمــن أراضيهــا، وجــدَّ

ــعودية واإلمــارات إىل نقــل  أكتوبــر- تهديداتهــم، ودعــوا املســتثمرين يف السُّ

ــعودية  ث العســكري للجاعــة اإلمــارات والسُّ اســتثاراتهم، ووصــف املتحــدِّ

ــان باملخاطــر«11. بأنَّهــا »محفوفت

ــن باســتهداف املنشــآت النَّفطيــة يف اليمــن عــى  مل تؤخــذ تهديــدات الحوثيِّ

محمــل الجــد، حتَّــى يــوم الجمعــة املوافــق 21 أكتوبــر 2022م، إذ أعلنــوا تنفيــذ 

مــا وصفوهــا برضبــة تحذيريــة بســيطة، وذلــك ملنــع ســفينة نفطيــة كانــت 

ـة، مبحافظــة حرضمــوت، بعــد  بَـّ »تحــاول نهــب النَّفــط الخــام«، عــر مينــاء الضَّ

ــة بحظــر نقــل وتصديــر املشــتقَّات  ــادر عــن الجهــات املختصَّ مخالفتهــا للقــرار الصَّ

ــيادية اليمنيــة -حســب بيــان لهــم12؛ وذكــر بيان ملــا يســمَّى »اللَّجنة  النَّفطيــة السِّ

ــات تصديــر للنَّفــط الخــام  االقتصاديــة«، التَّابعــة لجاعــة الحــويث، أنَّ »أيَّ عمليَّ

ــفينة  أصبحــت يف نطــاق الحظــر. وأنَّهــم »وجَّهــوا ثــالث رســائل متتاليــة للسَّ

ــفينة غــادرت امليــاه اإلقليميــة اليمنيــة بعــد  )نيســيون كيــا( وتجاهلتهــا، وأنَّ السَّ

ــة«.  ــة التَّحذيري العملي

11. انظر: الحوثيون يحذرون املستثمرين يف اإلمارات والسعودية، قناة املهرية، يف: 5/10/2022م، متوفر عى الرابط التايل:

https://almahriah.net/local/23028

12. انظــر: القــوات املســلحة تعلــن عــن تنفيــذ رضبــة تحذيريــة ملنــع ســفينة كانــت تحــاول نهــب النفــط الخــام عــر مينــاء الضبــة، موقــع 

وكالــة ســبأ لألنبــاء )التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون(، يف: 21/10/2022م، متوفــر عــى الرابــط التــايل:

https://www.saba.ye/ar/video168.htm
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ِمــن جهتــه، أكَّــد بيــان للحكومــة اليمنيــة وقــوع هجــات ِمــن قبــل جاعــة 

بَّــة النَّفطي  الحــويث، يــوم الجمعــة املوافــق 21 أكتوبــر 2022م، عى مينــاء الضَّ

بحرضمــوت، أثنــاء رســو ســفينة لشــحن النَّفــط؛ وســبق ذلــك أن اســتهدفت 

بطــران مســرَّ مينــاء رُضــوم البــرويل بهجمتــن متعاقبتــن، يف ليلتــي 18 و19 

عيــة عدم  ــهر ذاتــه13. وأعلنــت زارة النَّفــط واملعــادن يف الحكومــة الرشَّ ِمــن الشَّ

ــتمرار  ــدة اس ــة، مؤكِّ ــات الحوثي ــرَّاء الهج ــة ج ــة أو برشي ــدوث أي أرضار مادي ح

كات النَّاقلــة لتأمــن  ـة رشكات النَّفــط، وأنَّ هنــاك تواصــاًل مــع الــرشَّ عمــل كافَـّ

ولــة التِّخــاذ كافــة التَّدابر  ســات الدَّ عمليــة تصديــر النَّفــط الخــام، ومــع بقيَّــة مؤسَّ

زمــة لتأمــن عمليــة التَّصديــر14. الالَّ

اجتاًعــا  الوطنــي  فــاع  الدِّ مجلــس  وعقــد 

مجلــس  وأعضــاء  رئيــس  بحضــور  طارئًــا، 

ــلطات  السَّ ورؤســاء  الرِّئــايس،  القيــادة 

واالستشــارية،  والتَّنفيذيــة  التَّرشيعيــة 

ــبوة،  ــوت وش ــات حرضم ــي محافظ ومحافظ

إىل  الــدُّويل  املجتمــع  املجلــس  ودعــا 

هــذا  أنَّ  ِمــن  ر  وحــذَّ مســئوليَّاته،  ــل  تحمُّ

إعفــاء  شــأنه  ِمــن  اإلرهــايب  التَّصعيــد 

االلتزامــات  ـة  كافَـّ ِمــن  اليمنيــة  الحكومــة 

لــت عنهــا مليشــيَّا جاعــة الحــويث، مبــا فيهــا اتِّفــاق »اســتكهومل«،  التــي تنصَّ

األخــرى15. الخدميــة  والتَّســهيالت  املنهــارة،  اإلنســانية  الهدنــة  وعنــارص 

13. الحكومــة اليمنيــة: كل الخيــارات مفتوحــة للتعامــل مــع الهجــوم اإلرهــايب الحــويث عــى مينــاء الضبــة، ســبأ نــت )موقــع وكالــة 

ــط التــايل: ــاء اليمنيــة(، يف: 21/10/2022م، متوفــر عــى الراب األنب

https://shortest.link/5VCA

ــط: ــى الراب ــد، ع ــريب الجدي ــّددون، الع ــون يه ــة والحوثي ــارات مفتوح ــد بخي ــة تتوّع ــة اليمني ــة: الحكوم ــاء الضب ــى مين ــوم ع  14. هج
https://shortest.link/77-g

15. مجلــس الدفــاع الوطنــي يعقــد اجتاعــا طارئــا برئاســة رئيــس مجــي القيــادة الرئــايس، ســبأ نــت )موقــع وكالــة األنبــاء اليمنيــة(، 

يف: 22/10/2022م، متوفــر عــى الرابــط التــايل:

https://www.sabanew.net/story/ar/91306
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 )1( رقــم  القــرار  املجلــس  وأصــدر 

وصفهــا  مــا  بتصنيــف  2022م،  لســنة 

االنقالبيــة«  الحــويث  »ميليشــيات 

ــه الجهات ذات  منظَّمــة »إرهابية«، ووجَّ

ــة  زم ــراءات الالَّ ــتكال اإلج ــة باس العالق

ر الكيانــات واألفــراد  لتنفيــذ القــرار، وحــذَّ

عم واملســاعدة، أو  مــون الدَّ الذيــن يقدِّ

التَّســهيالت، أو أيَّ شــكل ِمــن أشــكال 

التَّعــاون والتَّعامــل مــع هــذه الجاعــة »اإلرهابيــة«، بأنَّــه ســيتم اتِّخــاذ إجــراءات 

وعقوبــات صارمــة تجاههــم16.

جــاء ردُّ جاعــة الحــويث عــى لســان وزيــر اإلعــالم، يف حكومتهــا غــر املعــرف 

ــل  ــة لنق ــئ اليمني ــل املوان ــفينه تدخ ــتهدفون أيَّ س ــم سيس ــا، بأنَّه ــا دوليًّ به

النَّفــط.

رســم  يســتدعي  مــاَّ  جديــد،  ِمــن  الحــرب  أجــواء  عــادت  التَّصعيــد  وبهــذا 

التَّصعيــد  اليمــن يف ظــلِّ  لتطــوُّرات األوضــاع يف  ــيناريوهات املحتملــة  السِّ

الحــويث. وجاعــة  الحكومــة  بــن  املتبــادل 

ــاء  ــة األنب 16. مجلــس الدفــاع الوطنــي يصنــف مليشــيا الحــويث منظمــة إرهابيــة ويحــذر مــن التعامــل معهــا، ســبأ نــت )موقــع وكال
ــايل: ــط الت ــى الراب ــر ع ــة(، يف: 22/10/2022م، متوف اليمني

https://www.sabanew.net/story/ar/91308
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يناريوهات: السِّ

تشــر القــراءة الكاملــة للمشــهد إىل أنَّ األمــور قد تــراوح بن ثالثة ســيناريوهات 

غــوط املتبادلــة، ومجمل  محتملــة، يذهــب األوَّل ِمنهــا إىل إمكانيــة أن تســفر الضُّ

ــب  ــدة، ويذه ــة جدي ــمح بهدن ــات تس ــن تفاه ــة، ع ــة والخارجي اخلي ــاع الدَّ األوض

الســيناريوهان اآلخــران إىل أنَّ األمــور ســتتَّجه نحــو التَّصعيــد العســكري، لكنَّهــا 

ــيناريوهات  يختلفــان يف مســتوى ونطــاق ذلــك التَّصعيــد، وهنا عرض لهــذه السِّ

والعوامــل التــي تدعــم كالًّ ِمنهــا:

يناريو األوَّل: تبادل ألورق ضغط: السِّ

غيــاب  ِمــن  ــيناريو  السِّ هــذا  ينطلــق 

اع يف  إرادة حقيقيــة لــدى أطــراف الرِّ

د الحــرب، وأنَّ كالًّ ِمنهــا يســتخدم  تجــدُّ

غــط  للضَّ ميلكهــا  التــي  األوراق 

باتِّجــاه تحقيــق أكــر مكاســب ممكنــة 

االشــتباك  يــدور  التــي  الهدنــة  ِمــن 

ــياق  ــيايس حولهــا. ويف هــذا السِّ السِّ

ــل  ــفينة نق ــدَّ س ــويث ض ــة الح ــا جاع ــي نفَّذته ــة الت ــات التَّحذيري ــاءت الهج ج

النَّفــط يف مينــاء، مســتغلة رغبــة املجتمــع الــدُّويل يف فــرض هدنــة سياســية 

ــعودية،  بــأيِّ كلفــة، وبشــكل أكر حالــة التَّوتُّر العاليــة بــن اإلدارة األمريكية والسُّ

ــعودية، والنَّيــل ِمنهــا. ويف املقابــل لجــأ  ووجــود رغبــة أمريكيــة يف تأديــب السُّ

ــة«،  ــة »إرهابي ــويث منظم ــة الح ــالن جاع ــايس« إىل إع ــادة الرِّئ ــس القي »مجل

عيــة اســتخدمها  ــلطة الرشَّ وهــي واحــدة ِمــن األوراق القويــة التــي تحاشــت السُّ

ــابقة. اع السَّ يف مراحــل الــرِّ
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وليــن  غــط عــى الوســطاء الدُّ الرِّئــايس إىل الضَّ ويهــدف مجلــس القيــادة 

ــئ،  ــى املوان ــدة ع ــات جدي ــنِّ هج ــدم ش ــويث يف ع ــة الح ــاومة جاع ملس

اجــع عــن هــذا التَّصنيــف؛ ال ســيَّا ومجلس  وتهديــد ســفن نقــل النَّفــط، مقابــل الرَّ

القيــادة يــدرك األثــر الكبــر لهــذه الورقــة، فهــي ِمــن جهــة تغلــق بــاب الحــوار 

مــع جاعــة الحــويث، وتدفــع األوضــاع نحــو جولــة جديــدة ِمــن الحــرب، وهــو أمــر 

وليــة يف حالــة حــرج مــع  ال يريــده الحــويث، وهــي ِمــن جهــة تضــع األطــراف الدُّ

غــط عــى الحوثيِّــن لــرك تهديــد  الحوثيِّــن، وتدفعهــم لتوجيــه الكثــر ِمــن الضَّ

ــغ فيهــا. ــفن، واملطالــب املبال املوانــئ والسُّ

ــة  ــل بآلي ــات تتَّص ــه تفاه ــج عن ــد ينت ــاومات، وق ــاب للمس ــيفتح الب ــا س ــذا م وه

ــا مبضمــون أوســع مــاَّ كانــت  تســليم مرتَّبــات املوظَّفــن، وتجديــد الهدنــة، رمبَّ

ــايض. ــه يف امل علي

ــيناريو رغبــة كلِّ طــرف يف الوصــول إىل تهدئــه متكِّنه ِمــن ترتيب  يدعــم هــذا السِّ

وليــة الكبــرة التــي ال ترغــب يف اشــتعال أزمــة جديــدة  غــوط الدُّ أوضاعــه، والضُّ

ــعودية عــى ضــوء توتُّــر عالقتهــا  غــوط التــي تتعــرَّض لهــا السُّ يف العــامل، والضُّ

مــع الواليــات املتَّحــدة، واإلشــكاالت البنيويــة التــي يعــاين ِمنهــا مجلــس القيادة 

يــاض. الرِّئــايس، والتــي اقتضــت إبقــاء عــدد ِمــن أعضائــه يف الرِّ
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يناريو الثَّاين: تصعيد أعامل العنف: السِّ

اخليــة  ــيناريو إىل أنَّ قــراءة الحوثيِّــن الخاطئــة لألوضــاع الدَّ مييــل هــذا السِّ

وليــة ســتدفعهم إىل التَّصعيــد، ورفــض تقديــم تنــازالت تتَّصــل  واإلقليميــة والدُّ

ــة بــرف مرتَّبــات للتَّشــكيالت العســكرية التَّابعة لهــم، وأنَّ هذا  مبطالبهــم الخاصَّ

ــفينة  ــه ســيتعزَّز بحالــة االنتشــاء أمــام قواعدهــم يف أنَّهــم منعــوا السَّ التَّوجُّ

ِمــن دخــول املينــاء وأعادوهــا أدراجهــا، وهــذا مــا ســيجر »مجلــس القيــادة 

ــادر  ــل مبص اع يتَّص ــرِّ ــة أنَّ ال ــه؛ وخاصَّ ــد مبثل ــة التَّصعي ــى مقابل ــيايس« ع السِّ

الطَّاقــة، وهــي مــورد حيــوي بالنِّســبة للمجلــس، فعائــدات النَّفــط هــي املصــدر 

الرَّئيــس الــذي مُيكِّــن املجلــس ِمــن تســير األوضــاع يف املناطــق الواقعــة تحــت 

ولــة. وباملجمــل  ســيطرته، وبشــكل أكــر ميكِّنــه ِمــن دفــع مرتَّبــات مســئويل الدَّ

فــإنَّ األوضــاع قــد تدفــع الطَّرفــن نحــو جولــة جديــدة ِمــن املواجهــات، لكنَّهــا قــد 

ــابقة. تكــون أكــر عنًفــا ِمــن الجــوالت السَّ

الحوثيُّــون،  يعيشــها  التــي  االنتشــاء  حالــة  ــيناريو:  السِّ هــذا  ــق  تحقُّ يدعــم 

ــرض  ــوء أخ ــى ض ــاء ع ــر بن ــذا األم ــدث ه ــد يح ــة، وق ولي ــاع الدُّ ــم لألوض وقراءته

ــعودية واســتنزافها أمنيًّــا. ويدعــم تحقُّــق هــذا  أمريــي أو غــريب ملعاقبــة السُّ

ــعبية عــى مجلــس القيــادة الرِّئــايس باتِّجــاه الــرَّد  غــوط الشَّ ــيناريو أيًضــا الضُّ السِّ

ــة. ــتفزازات الحوثي ــى االس ــكري ع العس
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اع: يناريو الثَّالث: اتِّساع دائرة الرِّصِّ السِّ

ـات،  ــيناريو الــذي قبلــه يف كثــر ِمــن الحيثيَـّ ــيناريو مــع السِّ يتَّفــق هــذا السِّ

ـه مييــل إىل أنَّ التَّصعيــد ســيكون أكــر، فنطــاق االشــتباك ســيتجاوز  غــر أنَـّ

ــا  ــي أطلقه ــدات الت ــوء التَّهدي ــارات، يف ض ــا اإلم ــعودية، ورمبَّ ــن إىل السُّ اليم

ــة بعــد فشــل جهــود التَّهدئــة  ــابق، خاصَّ الحوثيُّــون، والتــي أرشنــا إليهــا يف السَّ

ــعودية عــر تبــادل زيــارات الوفــود. وعندئــذ ِمــن املتوقَّــع أن  بــن الحوثيِّــن والسُّ

ينخــرط يف االشــتباكات جاعــات شــيعية عراقيــة، وأخــرى ِمــن املنطقــة، وقــد 

ــة. ــه باملنطق ــالل أدوات ــن خ ــارش أو ِم ــكل مب ــا بش ــا إيرانيًّ ــهد تورُّطً نش




