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مقــــدمة:

ــة  ــاءي الضب ــى مين ــاء ع ــوات صنع ــا ق ذته ــي نفَّ ــة؛ الت ــات التحذيري ــارت العملي أث
مبحافظــة حرضمــوت وقنــا مبحافظــة شــبوة لحاميــة النفــط الخــام مــن النهــب؛ ردود 
أفعــال واســعة عــى املســتوى اإلقليمــي والــدويل، وأثبتــْت نجاحهــا يف فــرض معادلــة 
حاميــة الــروة الســيادية؛ والتــي بــرز فيهــا النفــط كســاح حاســم يف تحديــد مســار 

ــدويل للســيطرة عــى مصــادر الطاقــة. التنافــس اإلقليمــي وال

مل تُؤخــذ تهديــدات صنعــاء للــركات والســفن والكيانــات املتورطــة يف نهــب النفــط 
ــذت أول عمليــة تحذيريــة؛ أجــرت الســفينة  الخــام اليمنــي عــى محمــل الجــد، حتــى نفَّ
ــا يف  يته ــدت جدِّ ــوت، وأكَّ ــة بحرضم ــاء الضب ــن مين ــع م ــى الرتاج ــا« ع ــوس كي »نيس

فــرض مطالبهــا املحقــة؛ كــرط لتمديــد الهدنــة األمميــة.

أدَّت هــذه العمليــات؛ التــي جــاءت بعــد تعــر االتفــاق عــى متديــد الهدنــة نتيجــة 
عــدم االســتجابة ملطالــب صنعــاء بــرف مرتبــات موظفــي الدولــة مــن عائــدات النفط 
الخــام، إىل إيقــاف إنتــاج وتصديــر النفــط ، وعــزوف الســفن عــن املوانــئ التــي يتــم 
عرهــا نهــب النفــط، ويف املقابــل؛ ال ميتلــك التحالــف الســعودي اإلمــارايت ومــا يســمى 
»الرعيــة« أي أوراق للتصــدي لهــذه العمليــات أو إيقافهــا، وإن توفــرت فهــي صعبــة 

املنــال وبحاجــة إىل مســاندة مــن القــوى الدوليــة.

ــن  ــد م ــه العدي ــن تحكم ــر يف اليم ــراع الدائ ــدويل يف ال ــي وال ــور اإلقليم الحض
ــرب؛  ــها الغ ــي يعيش ــة الت ــط، خاصــة يف ظــل األزم ــا النف ــأيت يف مقدمته ــل؛ ي العوام
ــط  ــكَّ أن النف ــة، وال ش ــرب األوكراني ــة الح ــة نتيج ــدادات الطاق ــص يف إم ــراء النق ج
ســيحدد الســيناريوهات القادمــة والتــي يــأيت يف مقدمتهــا رصف مرتبــات املوظفــن، 

ــة. ــة الــروة النفطي ــة حامي ــاء يف فــرض معادل ــد نجــاح صنع بع

ومــا يؤكــد أنَّ النفــط هــو محــور الــراع، هــو خارطــة التواجــد العســكري لــدول 
ــزت اإلمــارات عــى الســيطرة عــى  التحالــف يف املحافظــات النفطيــة، ففــي حــن ركَّ
د عــى طــول ســواحل اليمــن لتحقيــق أطامعهــا  املوانــئ واملحافظــات النفطيــة، والتمــدَّ
االقتصاديــة والتجاريــة، كانــت ثــروة اليمــن النفطيــة ومــد أنبــوب النفــط للبحــر العريب 

محــور اهتــامم الســعودية.
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يحتــل قطــاع النفــط يف اليمــن أهمية اســرتاتيجية، حيــث ميتلك اليمــن 106 قطاعات 
نفطيــة موزعــة عــى 13 حوضــاً رســوبياً يف اليابســة والبحــر، ومــا يتــم إنتاجــه حاليــاً 
مــن حوضــن رســوبين فقــط، فيــام بقيــة األحــواض مل تطلهــا االستكشــافات، بالرغــم 
ــر ومســوحات  ــاً لتقاري ــع الخــايل؛ وفق ــوب الرب ــا واعــدة، خاصــة حــوض جن مــن أنه

جيولوجيــة، لكــن التدخــات الخارجيــة حالــت دون ذلــك.

األهميــة  عــى  الورقــة  هــذه  يف  الضــوء  »مجــال«  منتــدى  يســلط 

االســراتيجية لقطــاع النفــط يف اليمــن، والفــرص الواعــدة يف هــذا 

ــادر  ــى مص ــيطرة ع ــدويل للس ــي وال ــراع اإلقليم ــه بال ــاع، وارتباط القط

الطاقــة، وردود األفعــال عــى عمليــات صنعــاء لحاميــة الــروة النفطيــة، 

والســيناريوهات املســتقبلية التــي ســيحددها النفــط بــكل تأكيــد.

بداية استكشاف النفط في اليمن:
ــدات  ــدى الوح ــة، وإح ــرة العربي ــبه الجزي ــن ش ــزأ م ــزءاً ال يتج ــن ج ــر اليم يعت
الجيولوجيــة املكونــة للــدرع العــريب، وقــد أثبتــت األبحــاث والدراســات الجيولوجيــة أن 
الجــزء األكــر مــن الصخــور التــي تتكــون منهــا أرض الجزيــرة العربيــة؛ هــي صخــور 

ــه وحفظــه. ــد النفــط وخزن ــة ُمامئــة لتولي ــب وأعــامر جيولوجي ذات خــواص وتراكي

ــرن  ــات الق ــدأت يف ثاثيني ــي ب ــن الت ــة يف اليم ــافات النفطي ــرت االستكش ــد م وق
ــل: ــاث مراح ــايض؛ بث امل

املرحلة األوىل )1938م – 1980م(:

تعــود البدايــة األوىل لألعــامل االستكشــافية عــن النفــط يف اليمــن إىل عــام 1938م؛ 
ــة  ــذ بعــض األعــامل الجيولوجي ــا قامــت بتنفي ــراق، عندم ــة نفــط الع مــن خــال رشك
ــتينيات  ــة الس ــينيات وبداي ــة الخمس ــى نهاي ــة حت ــرتات ُمتقطع ــة، ويف ف والجيوفيزيائي
يف محافظتــي حرضمــوت واملهــرة، كــام قامــت رشكــة »بــراكا وديلــامن« مــن أملانيــا 
ــة  ــن يف تهام ــة لليم ــة الغربي ــافية يف املنطق ــامل االستكش ــض األع ــذ بع ــة بتنفي الغربي

ــف والبحــر األحمــر( بــن عامــي 1952م – 1954م. )الصلي

واســتمرت األعــامل االستكشــافية يف أوائــل الســتينيات مــن قبــل عــدد مــن 
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الــركات؛ لتنفيــذ بعــض املســوحات يف مناطــق عديــدة بالجمهوريــة، وحفــر 31 بــراً 
استكشــافياً خــال تلــك الفــرتات، وقــد كان لهــا نتائــج إيجابيــة؛ تشــر إىل تواجــد مــواد 

ــة. ــة يف املنطق هيدروكربوني

املرحلة الثانية )1981م – 1990م(:

ــى  ــة ع ــت األمريكي ــة هن ــع رشك ــع م ــات والتوقي ــت املفاوض ــام 1981م؛ مت يف ع
ــج  ــاع )18(، كان لنتائ ــوف قط ــأرب / الج ــة م ــاج يف منطق ــاركة يف اإلنت ــة املش اتفاقي
الجهــود االستكشــافية والبحثيــة تحديــد مصائــد نفطيــة ُمحتملــة وواعــدة تعــود للعــر 
الجــورايس، وعــى ذلــك بــدأ نشــاط حفــر اآلبــار يف منطقــة )ألــف( عــام 1984م؛ ليتــم 
عــى أثــر ذلــك اكتشــاف النفــط ألول مــرة يف تاريــخ اليمــن الحديــث، ليتــم اإلنتــاج 

مــن النفــط بهــذا الحقــل عــام 1986م.

ــم  ــث ت ــن، حي ــة يف عــدد مــن مناطــق اليم ــت االكتشــافات النفطي ــك توال ــد ذل بع
يف عــام 1987م اإلعــان عــن اكتشــاف النفــط يف محافظــة شــبوة؛ مــن قبــل رشكــة 
ــاد قطــاع )4(، ويف مــارس  ــة حقــول غــرب عي ــوا كســبورت« الســوفيتية، يف ثاث »تكن
ــاز يف  ــب امتي ــاً( بطل ــن حالي ــان نكس ــي )كندي ــان أوك ــة كندي ــت رشك 1987م تقدم

ــيلة قطــاع )14(. ــة املس منطق

 ويف عــام 1989م؛ تــم اإلعــان عــن تأســيس الركــة اليمنيــة لاســتثامرات النفطيــة 
ــت،  ــع رشكات )هن ــاج م ــاركة يف اإلنت ــة ُمش ــل إىل اتفاقي ــم التوص ــث ت ــة، حي واملعدني
إكســون، توتــال، كوفبيــك، ورشكتــان روســيتان(، ســاهمت الركة اليمنية بنســبة ُمشــاركة 
%20 مــن تجمــع هــذه الــركات، وتــم العمــل يف قطــاع جنــة رقــم )5(، أمثــرت عــن 
اكتشــاف النفــط يف حقــي )حليــوة والنــر(، ويف العــام 1987م تــم توقيــع اتفاقيــة 

ُمشــاركة يف اإلنتــاج مــع رشكــة توتــال الفرنســية يف قطــاع رشق شــبوة قطــاع )10(.

املرحلة الثالثة )1990م – 2007م(:

ــط  ــركات النف ــزاً ل ــو 1990م؛ حاف ــة يف 22 ماي ــدة اليمني ــام الوح ــل قي ــد مث وق
العامليــة؛ لتوســيع نطــاق اســتثامراتها وعملياتهــا البرتوليــة يف أجــزاء واســعة مــن أرايض 
ــة  ــل نهاي ــون برمي ــط )56.36( ملي ــن النف ــن م ــاج اليم ــغ إنت ــة، وبل ــة اليمني الجمهوري

ــام 2012م. الع

وتــم تقســيم مســاحة الجمهوريــة اليمنيــة إىل قطاعــات )بلــوكات( ُمتاحــة لألعــامل 
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االستكشــافية املفتوحــة أمــام الــركات النفطيــة العامليــة، أمثــرت تلــك األعــامل 
االستكشــافية عــن اآليت:

ــاء  ــد بن ــام 1991م بع ــاد ع ــرب عي ــي )4( غ ــاع النفط ــي بالقط ــاج النفط ــدأ اإلنت -  ب
ــاء  املنشــآت الســطحية ، ومــد خــط األنبــوب لتصديــر النفــط مــن الحقــول إىل مين

ــريب. بلحــاف عــى البحــر الع

ــاع  ــونا( قط ــل )س ــاري يف حق ــي تج ــاف نفط ــق اكتش ــم تحقي ــام 1991م ت -  ويف ع
)14( املســيلة، مــن خــال رشكــة كنديــان نكســن الكنديــة، تــاه اكتشــافات أخــرى، 
ــة مبحافظــة  ــة الضب ــوب إىل منطق ــد خــط األنب ــآت الســطحية وم ــاء املنش ــم بن ليت

ــام 1993م. ــر ع ــاج والتصدي ــدأ اإلنت ــريب؛ ليب ــوت عــى البحــر الع حرضم

-  ويف عام 1996م بدأ اإلنتاج والتصدير من القطاع النفطي )5( جنة.

-  وعــام 1997م تــم اكتشــاف النفــط يف حقــول )خريــر، عطــوف، وادي تاربــه( 
بالقطــاع النفطــي )10( رشق شــبوة؛ بواســطة رشكــة »توتــال« ليتــم التصديــر مــن 

ــيلة. ــوب قطــاع املس ــذا القطــاع عــر خــط أنب ه

-  ويف عــام 1999م أعلنــت رشكــة )DNO( الرنويجيــة العاملــة يف القطــاع )32( 
حواريــم عــن اكتشــاف النفــط بهــذا القطــاع؛ ليبــدأ اإلنتــاج والتصديــر عــام 2001م 

عــر خــط أنبــوب املســيلة – بلحــاف عــى البحــر العــريب.

ــاج مــن القطــاع النفطــي )53( رشق ســار مبحافظــة  -  يف ديســمر 2001م بــدأ اإلنت
حرضمــوت.

-  إعــان قطــاع )S1( دامــي تجاريــاً يف أكتوبــر 2003م، ودخولــه اإلنتــاج يف أبريــل 
2004م .

-  إعــان قطــاع )51( رشق الحجــر تجاريــاً يف ديســمر 2003م، ودخولــه اإلنتــاج يف 
نوفمــر 2004م.

-  إعــان قطــاع )43( جنــوب حواريــم تجاريــاً يف أبريــل 2005م، ودخولــه اإلنتــاج يف 
يوليــو 2005م.

ــاج يف  ــة اإلنت ــه مرحل ــو 2005م، ودخول ــاً يف يولي ــك تجاري ــاع )9( مال ــان قط -  إع
ــمر2005. ديس
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ــال  ــاج خ ــه اإلنت ــر 2005م، ودخول ــاً يف يناي ــة تجاري ــاع )S2( العقل ــان القط -  إع
النصــف األول مــن العــام 2006م.

خارطة القطاعات النفطية:
تشــمل الخارطــة النفطيــة للجمهوريــة اليمنيــة حاليــاً 106 قطاعــات نفطيــة، بعــد أن 
كانــت 56 قطاعــاً يف العــام 1996م، منهــا 12 قطاعــاً منتجــاً و13 قطاعــاً استكشــافياً، 

و81 قطاعــاً مفتوحــاً لاستكشــاف.

ميتلــك اليمــن 13 حوضــاً رســوبياً يف اليابســة والبحــر، ومــا يتــم إنتاجــه مــن النفــط 
يف اليمــن هــو مــن حوضــن رســوبين فقــط، ومل يتــم تغطيتهــام بالكامــل، أمــا باقــي 
ــة لتكويــن النظــام البــرتويل ال تــزال  األحــواض الرســوبية والتــي تعــد املناطــق املؤهل
ــدة  ــا واع ــت أنه ــي بين ــا، والت ــافية يف بعضه ــطة استكش ــتثناء أنش ــفة، باس ــر مكتش غ

بالنفــط والغــاز؛ لكنهــا مــا زالــت بحاجــة للمزيــد مــن العمليــات االستكشــافية.

امللفــت للنظــر يف الخارطــة النفطيــة لليمــن؛ أن أكــر حوضــن رســوبين مل تنفــذ 
فيهــام أي أعــامل استكشــافية، بالرغــم مــن أنهــام مدرَجن ضمــن القطاعــات املفتوحة، 
وهــام حــوض جنــوب الربــع الخــايل وحــوض ســقطرى، مــا يكشــف أن هنــاك عوامــل 

وضغــوط خارجيــة تحــول دون ذلــك.

وبالتــايل؛ فــإن اليمــن ال يــزال بكــراً فيــام يتعلــق بالــروة النفطيــة، كــون أكــر مــن 
ــوب  ــوض جن ــا ح ــفة، ومنه ــر مكتش ــزال غ ــوبية ال ت ــواض الرس ــن األح ــة م 80 باملائ
غــرب الربــع الخــايل، التــي تؤكــد املعلومــات الجيولوجيــة الجويــة والســطحية تواجــد 

هــذا الحــوض الرســويب.

االحتياطيات النفطية:
ميتلــك اليمــن ثــروة نفطيــة كبــرة، إذ تقــّدر احتياطياتــه مــن النفــط بـــ 11 مليــار 
ــرة  ــا أرض اليمــن والجزي ــوَّن منه ــي تتك ــل، ألن الجــزء األكــر مــن الصخــور الت برمي
العربيــة هــي صخــور ذات خــواص وتراكيــب وأعــامر جيولوجيــة ُمامئــة لتوليــد النفــط.

وبحســب إدارة معلومــات الطاقــة األمريكيــة؛ فــإن اليمــن ميتلــك احتياطيــات نفطيــة 
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ــاز  ــن الغ ــة م ــدم مكعب ــون ق ــط، و17 تريلي ــل نف ــارات برمي ــة ملي ــغ ثاث ــدة، تبل مؤك
ــا  ــي لديه ــدول الت ــن ال ــن ب ــة 29 م ــل املرتب ــن يحت ــة إىل أن اليم ــي، باإلضاف الطبيع
احتياطيــات نفطيــة مؤكــدة، واملرتبــة الـــ32 مــن حيــث احتياطــي الغــاز الطبيعــي، هــذا 

باإلضافــة إىل املحتمــل واملمكــن مــن هــذه الــروة.

وبحســب تقاريــر اقتصاديــة؛ فــإن اليمــن ميتلــك مخزونــاً نفطيــاً يؤهلــه بأن يســتحوذ 
ــامل يوجــد عــى  ــط يف الع ــع نف ــر منب ــي، وأك ــط العامل عــى 34% مــن مخــزون النف
الحــدود الســعودية اليمنيــة، حيــث ميتــد قســم منــه إىل الســعودية بجــزء بســيط، إال أن 

املخــزون الكبــر هــو تحــت أرض اليمــن، ويُعتــر األول يف العــامل.

القطاعات اإلنتاجية:
ينقســم اإلنتــاج النفطــي يف اليمــن بــن القطاعــات النفطيــة املختلفــة، عــى النحــو 

التــايل:

- قطــاع املســيلة حرضمــوت؛ ويحتــل املركــز األول بــن القطاعــات النفطيــة يف 
ــة الســنوية عــام 2006م حــوايل  ــه اإلنتاجي ــة ، حيــث بلغــت طاقت الجمهوريــة اليمني

ــي. ــاج النفط ــاميل اإلنت ــن إج ــل 39% م ــل، متث ــون برمي 51.7 ملي

- قطــاع مــأرب الجــوف: بإنتــاج ســنوي وصــل عــام 2006م حــوايل 25.1 مليــون برميــل 
يوميــاً وبنســبة  19% مــن إجــاميل اإلنتــاج العــام.

- قطــاع جنــة بنســبة إنتــاج 12% ثــم تــأيت القطاعــات األخــرى، حيــث متثــل القطاعــات 
الثاثــة 70% مــن إجــاميل اإلنتــاج النفطــي يف اليمــن.

أهمية قطاع النفط:
ــدة،  ــة الواع ــات االقتصادي ــة القطاع ــى قامئ ــن ع ــط يف اليم ــاع النف ــع قط يرتب
والرافــد األســايس لعمليــة التنميــة واالقتصــاد يف البــاد، ومتويــل املشــاريع االقتصاديــة 
والتنمويــة، واملصــدر الرئيــي للدخــل القومــي، وترتبــط بــه بقيــة القطاعــات الصناعيــة 
ــرك  ــه املح ــي؛ كون ــن القوم ــرتاتيجية لألم ــات االس ــن القطاع ــه م ــام أن ــرى، ك األخ

األســايس لاقتصــاد.
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ويحتــل القطــاع النفطــي يف اليمــن أهميــة اســرتاتيجية؛ نتيجــة مســاهمته يف 
الناتــج املحــي اإلجــاميل واملوازنــة العامــة للدولــة وميــزان املدفوعــات، ويعــد مــن أهــم 
القطاعــات االقتصاديــة يف البلــد؛ لتوفــر متطلبــات التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة.

حيــث يســاهم هــذا القطــاع بنســبة تــرتاوح بــن )30-40( باملائــة مــن قيمــة الناتــج 
املحــي اإلجــاميل، ويســتحوذ عــى أكــر مــن 70 باملائــة مــن إجــاميل إيــرادات املوازنــة 
العامــة للدولــة، ويشــكل أكــر مــن90 باملائــة مــن قيمــة صــادرات الدولــة، مــا يضعــه 

يف مقدمــة القطاعــات االقتصاديــة.

ــغ  ــث بل ــام 2001م، حي ــه يف الع ــام ذروت ــط الخ ــن النف ــن م ــاج اليم ــغ إنت ــد بل وق
حــوايل 160 مليــون برميــل نفــط، مبتوســط 438 ألــف برميــل نفــط يوميــاً، لكنــه بــدأ 
يف الرتاجــع ليصــل إىل 116.6 مليــون برميــل عــام 2007م، مبتوســط 320 ألــف برميــل 
ــبب  ــع س ــل، ويرج ــف برمي ــوايل 260 أل ــاج يف 2012م إىل ح ــل اإلنت ــوم، ووص يف الي
الرتاجــع يف هــذه الفــرتة إىل عــدد مــن العوامــل الداخليــة والخارجيــة؛ التــي ســاهمت 
يف توقــف عمليــات التطويــر للقطاعــات املنتجــة، وكــذا توقــف األنشــطة االستكشــافية؛ 

خاصــة يف القطاعــات الحدوديــة.

كــام أن موقــع اليمــن املتميــز وامتاكــه لســواحل طويلــة عــى البحــر األحمــر والبحــر 
العــريب وخليــج عــدن، والتــي تقــع عــى خطــوط إمــدادات النفــط العامليــة، يجعــل منــه 
محــل أطــامع القــوى اإلقليميــة والدوليــة، ونتيجــة للــراع عــى مصــادر الطاقــة؛ تحول 
اليمــن إىل ســاحة للتنافــس اإلقليمــي والــدويل لتأمــن الحصــول عــى النفــط، ووصــل 

األمــر إىل اســتخدام القــوة العســكرية.

أطماع السعودية في نفط اليمن:
ظلــت أعــن الســعودية عــى نفــط اليمــن طيلــة العقــود املاضيــة، حيــث منعــت اململكة 
منــذ الثامنينيــات الحكومــات اليمنيــة املتعاقبــة مــن استكشــاف واســتخراج النفــط مــن 
ــة  ــل إن اململك ــة، ب ــة املقابل ــا النفطي ــد احتياطاته ــة، بدعــوى تهدي القطاعــات الحدودي
ــة؛ أكــدت عمليــات  أجــرت هــذه الحكومــات عــى عــدم اإلنتــاج مــن قطاعــات نفطي
ــوي عــى نفــط وغــاز، كــام هــو الحــال يف محافظــة الجــوف  ــا تحت االستكشــاف أنه

املتاخمــة للحــدود الســعودية.
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ــا ضخــاًم  ــة اكتشــافًا نفطيً ــل« األمريكي ــت أوي ــة »هن ــت رشك يف عــام 1984م؛ أعلن
يف محافظتــي الجــوف ومــأرب، وهــو مــا اعرتضــت عليــه الريــاض لتتوقــف عمليــات 
التنقيــب، وأتضــح الحقــاً أن الســعودية هــي مــن تقــف وراء منــع التنقيــب عــن النفــط 

يف اليمــن.

ــر«  ــة »صاف ــاودت رشك ــا ع ــام 2013م، عندم ــة ع ــورة واضح ــع بص ــذا املن ــرز ه ب
الوطنيــة عمليــات االستكشــاف والتنقيــب يف القطــاع 18، يف منطقــة الخســف مبحافظــة 
الجــوف، مــن خــال البــدء بحفــر أربعــة آبــار، لكنهــا واجهــت تصعيــداً ســعودياً أيضــاً 

وتوقفــت األعــامل االستكشــافية؛ دون إعــان الســبب.

ــارة  ــر غموضــاً وإث ــات األك ــن امللف ــعودية م ــن والس ــن اليم ــط الحــدود ب ــد نف يع
ــكل  ــة ب ــي اململك ــث تلق ــن، حي ــن البلدي ــة ب ــة العاق ــي لطبيع للجــدل، واملوجــه الرئي
ــة،  ــه النفطي ــن ثروات ــتفادة م ــن االس ــه م ــن وحرمان ــؤون اليم ــل يف ش ــا للتدخ ثقله
ــروات  ــة، يتجــه الســتخراج ال ــد متحــرر مــن الوصاي ــام نظــام جدي ــا مــن قي لتخوفه

ــة. ــق الحدودي ــم يف املناط ــذي يت ــب ال ــن النه ــا م ــة وحاميته النفطي

ــق يف  ــى املناط ــن أغن ــايل م ــع الخ ــة الرب ــة أن منطق ــط الجيولوجي ــر الخرائ تُظه
العــامل مــن حيــث احتياطــي النفــط، ويشــرتك اليمــن والســعودية بخــط حــدودي يخرتق 
مســاحات محــدودة مــن األجــزاء الجنوبيــة لصحــراء الربــع الخــايل، غــر أن مســاحة 
ــاحات  ــى مس ــعودية ع ــتولت الس ــث اس ــة، حي ــل مختلف ــال مراح ــت خ ــن تقلص اليم

ــة. واســعة مــن األرايض اليمني

 وقــد أثــر الحديــث عــن الــروة النفطيــة يف املناطــق الحدوديــة، منــذ العــام 2010، 
ــا  ــن خــال تبنيه ــام 2011م، م ــذ الع ــن من ــا يف اليم ــادة تدخله ــة لزي ــع اململك ــا دف م
ــة لنقــل الســلطة، وأصبحــت املتحكــم يف مختلــف امللفــات السياســية  ــادرة الخليجي للمب

واالقتصاديــة يف اليمــن، ويف مقدمتهــا النفــط.

ــط الحــدودي لليمــن، واختلفــت  ــل عــى طــول الري ــت الســعودية عــى التغلغ عمل
ــة باســتقطاب  ــدأت اململك ــرة ب ــي محافظــة امله ــة إىل أخــرى، فف ــن منطق أســاليبها م
عــدد مــن كبــار مشــايخ القبائــل، ومنحتهــم الجنســية الســعودية واإلقامــة يف أراضيهــا، 
ــازات خاصــة تشــمل التجنيــس  ــل امتي ويف حرضمــوت منحــت التجــار ومشــايخ القبائ
واالســتثناء مــن قوانــن مامرســة النشــاط التجــاري يف أراضيهــا، واقتــر األمــر يف 
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املحافظــات الشــاملية عــى توســيع املشــمولن بالرواتــب واملخصصــات املاليــة الشــهرية 
والســنوية املقدمــة مــن مــا يعــرف بـــ »اللجنــة الخاصــة«.

الحرب على اليمن:
ــارس 2015،  ــن يف م ــى اليم ــارايت ع ــعودي اإلم ــف الس ــرب التحال ــدء ح ــذ ب من
ــة  ــة التحتي تعــرض قطــاع النفــط يف اليمــن لخســائر كبــرة، إضافــة إىل تعــرض البني
لهــذا القطــاع للتدمــر، ليفقــد البلــد جــزءاً كبــراً مــن املــوارد التــي تــدر عــى الخزينــة 

ــدوالرات ســنوياً. ــارات ال ــة ملي العامــة للدول

حيــث حرصــت قــوات التحالــف عــى الســيطرة عــى املحافظــات والقطاعــات املنتجة 
للنفــط وموانــئ التصديــر، وحالــت دون االســتمرار يف عمليــات االستكشــاف والتنقيــب، 
وتوقــف معظــم األنشــطة اإلنتاجيــة، مــا يؤكــد أن لــدى دول التحالــف -خاصة الســعودية 

واإلمــارات- حســابات وأهدافــاً يــأيت يف مقدمتهــا النفــط والغــاز.

كــام منــع التحالــف تصديــر النفــط الخــام مــن القطاعــات اإلنتاجيــة يف محافظــة 
مــأرب، عــر أنبــوب النفــط املمتــد إىل رأس عيــى منــذ العــام 2015م، والــذي كان يتــم 
تصديــره للخــارج؛ لاســتفادة مــن عائداتــه يف رفــد الخزينــة العامــة بالعملــة الصعبــة، 
ــذا  ــه، وه ــن عائدات ــاء م ــتفادة صنع ــع اس ــة من ــات، بحج ــر املرتب ــاهمة يف توف واملس
بــدوره أدى إىل زيــادة عمليــات تهريــب النفــط مــن قبــل األطــراف املواليــة للتحالــف.

ــم  ــام 2018م، وعــى الرغ ــن يف الع ــاج النفطــي باليم ــة اإلنت ــد اســتؤنفت عملي وق
مــن انخفــاض معــدالت اإلنتــاج يف الفــرتة األخــرة إىل حــوايل النصــف، إال أن زيــادة 
ــط  ــي عــى للنف ــب العامل ــاع الطل ــبب ارتف ــة بس ــي شــهدتها أســواق الطاق األســعار الت
ــق  ــس لاقتصــاد، ووف ــه املحــرك الرئي ــن؛ كون ــة هــذا القطــاع يف اليم تعاظمــت أهمي
ــة خــال شــهر  ــن النفطي ــإن صــادرات اليم ــات، ف ــل البيان ــر لتحلي ــة كبل ــات رشك بيان

ــا. ــل يوميً ــف برمي ــت 88 أل ــر 2021م بلغ فراي

أدت الحــرب التــي يشــنها التحالــف عــى اليمــن إىل توقف أعــامل الــركات األجنبية، 
ومغــادرة معظمهــا البــاد وتوقــف األنشــطة اإلنتاجيــة، إضافــة إىل توقــف تصديــر الغــاز 
الطبيعــي املســال مــن مينــاء بلحــاف؛ الــذي كان يســهم يف دعــم االقتصــاد الوطنــي، 

مــا أدى إىل انهيــار العملــة.
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ــعودية  ــوات الس ــار الق ــة انتش ــن خريط ــن، تب ــى اليم ــرب ع ــن الح ــنوات م ــد س بع
واإلماراتيــة يف مــأرب وشــبوة وحرضمــوت واملهــرة وســقطرى والســاحل الغــريب؛ أن الهدف 
هــو الســيطرة عــى الــروة النفطيــة والغازيــة يف اليمــن، واملوقــع االســرتاتيجي للبلــد الــذي 

يــرف عــى مضيــق بــاب املنــدب؛ املمــر املــايئ املتحكــم بحركــة املاحــة الدوليــة.

تــدرك الســعودية األهميــة الجيوسياســية لليمــن، ووضعــت اســرتاتيجيات بعيــدة املدى 
ــاد يف 26  ــف الســعودي عــى الب ــذي شــنه التحال ــدوان ال ــكان الع ــه، ف للســيطرة علي

مــارس 2015م، مبثابــة اإلعــان الريــح عــن أطامعهــا.

ــة، مــن  ــة وغازي ويعــد موقــع اليمــن االســرتاتيجي، ومــا ميتلكــه مــن ثــروات نفطي
ــه، ففــي حــن ركــزت اإلمــارات عــى التمــدد عــى  ــع لشــن الحــرب علي أهــم الدواف
ــة  ــن النفطي ــروة اليم ــت ث ــة، كان ــا االقتصادي ــق أطامعه ــن لتحقي ــواحل اليم ــول س ط
محــور اهتــامم الســعودية، وتســعى لتوســيع أنشــطتها االستكشــافية عــن النفــط والغــاز 

ــن. يف اليم

نهب النفط اليمني:
تتهــم صنعــاء التحالــف الســعودي اإلمــارايت ومــا يســمى »الرعيــة« بنهــب النفــط 
الخــام اليمنــي، وبحســب وزيــر النفــط يف حكومــة صنعــاء أحمــد دارس؛ فــإن النفــط 
ــاً و41  ــغ نحــو 130 مليون ــو 2022 بل ــة يولي ــام 2018 إىل نهاي ــذ الع الخــام املنهــوب من
ألفــاً و500 برميــل، فيــام بلغــت قيمــة عائداتــه تســعة مليــارات و490 مليونــاً و639 ألــف 

دوالر، تــم توريــد هــذا املبلــغ إىل العديــد مــن بنــوك تحالــف العــدوان.

وأوضــح مصــدر بــوزارة النفــط يف صنعــاء أن إجــاميل الكميــات املنهوبــة مــن النفــط 
اليمنــي خــال فــرتة الهدنــة األمميــة )2 إبريــل - 2 أكتوبــر 2022م( بلغــت 9.9 مليــون 

برميــل، بقيمــة 1.1 مليــار دوالر، مــا يعــادل 661.8 مليــار ريــال.

وقــدم املصــدر تفصيــاً باألرقــام عــن حجــم مــا نهبــه العــدوان خــال الهدنــة مــن 
ثــروات اليمــن النفطيــة وعائداتهــا، عــى النحــو التــايل:

ــن  ــل م ــف برمي ــن و300 أل ــدوان 3 ماي ــف الع ــب تحال ــل 2022 نه يف شــهر أبري
النفــط الخــام، بقيمــة تزيــد عــن 373 مليــون دوالر، تعــادل 223 مليــاراً و800 مليــون 

ريــال، تغطــي رواتــب ثاثــة أشــهر.
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ويف 10 إبريــل 2022م قامــت الســفينة »بوليتاريــس« ووجهتهــا الصــن، بشــحن 2.3 
ــون دوالر،  ــد عــن 267 ملي ــة تزي ــة بحرضمــوت، بقيم ــاء الضب ــل مــن مين ــون برمي ملي
تســاوي 160.2 مليــار ريــال، وهــو مــا يكفــي لــرف مرتبــات أكــر مــن شــهرين لكافــة 

موظفــي الدولــة.

ويف 25 إبريــل 2022م قامــت الســفينة »SEAVELVET« ووجهتهــا الهنــد، بشــحن 
ــن دوالر،  ــة 106 ماي ــبوة، بقيم ــيمة بش ــاء النش ــن مين ــام م ــط خ ــل نف ــون برمي ملي

ــة املوظفــن لنحــو شــهر كامــل. ــب كاف ــال، تغطــي روات ــار ري تســاوي 63.6 ملي

ويف شــهر مايــو املــايض نهبــت قــوى العــدوان مليونــن و200 ألــف برميــل نفــط، 
بقيمــة 270 مليــون دوالر، تعــادل 162 مليــار ريــال، وتكفــي لــرف رواتــب أكــر مــن 

شــهرين.

ويف 31 مايــو 2022م أبحــرت الســفينة »ابوليتاريــز« إىل مينــاء الشــحر بحرضمــوت، 
وشــحنت أكــر مــن 2.2 مليــون برميــل، بقيمــة تزيــد عــن 270 مليــون دوالر، مــا يعــادل 

162 مليــار ريــال، وهــو مــا يكفــي لــرف مرتبــات أكــر مــن شــهرين.

ويف شــهر يونيــو 2022م نهبــت قــوى العــدوان مليونــاً و400 ألــف برميــل نفــط خــام 
مــن موانــئ اليمــن، بقيمــة 158 مليــون دوالر، تســاوي 94 مليــارا و800 مليــون ريــال، 

تغطــي مرتبــات شــهر ونصــف.

ويف الـــ 26 مــن شــهر يونيــو 2022م قامــت الســفينة »جولــف ايتــوس« بشــحن 400 
ألــف برميــل مــن مينــاء رضــوم بشــبوة، بقيمــة 44 مليــون دوالر، تســاوي 26.4 مليــار 

ريــال، كانــت تكفــي لــرف مرتبــات نصــف شــهر.

ــل نفــط،  ــة »إيزابيــل« مليــون برمي ــو 2022م شــحنت الســفينة اإلماراتي ويف 29يوني
بقيمــة 114 مليــون دوالر مــن مينــاء النشــيمة بشــبوة، بقيمــة تقــدر68.4 مليــار ريــال، 

تغطــي رواتــب املوظفــن لحــوايل شــهر كامــل.

ويف شــهر أغســطس 2022 نهبــت قــوى العــدوان ثاثــة مايــن برميــل نفــط مــن 
ــال،  ــون ري ــاراً و800 ملي ــاوي 178 ملي ــون دوالر، تس ــة 298 ملي ــن، بقيم ــئ اليم موان

ــة املوظفــن. ــات أكــر مــن شــهرين لكاف تغطــي مرتب

ــوين  ــحن ملي ــوس« بش ــاران كانوبي ــفينة »م ــت الس ــطس 2022م قام ويف 19 أغس
برميــل نفــط خــام، مــن مينــاء الضبــة بحرضمــوت، بقيمــة 200 مليــون دوالر، تســاوي 
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ــات أكــر مــن شــهر ونصــف. ــال، تكفــي لــرف مرتب ــار ري 120 ملي

 ويف 30 أغســطس 2022م قامــت الســفينة »لوفينــا« بتحميــل مليــون برميــل نفــط، 
ــار  ــون دوالر، تســاوي 58.8 ملي ــا بـــ 98 ملي ــدر قيمته ــاء النشــيمة بشــبوة، تق مــن مين

ريــال، كافيــة لــرف مرتبــات كافــة املوظفــن ألكــر مــن نصــف شــهر.

ــي  ــم رصــد عــرات الســفن الت ــد ت ــة؛ فق ــة البحري ــة املاح ــع حرك وبحســب مواق
دخلــت خــال العــام 2021م والعــام 2022م إىل موانــئ محافظتــي حرضمــوت وشــبوة، 

لنهــب النفــط الخــام وحرمــان الشــعب اليمنــي مــن االســتفادة منــه.

حكومــة مــا يســمى »الرعيــة« أعلنــت أن عائــدات بيــع النفــط الخــام ارتفعــت خال 
2021، بنســبة 100 باملائــة، لتصــل إىل أكــر مــن 1.4 مليــار دوالر، مقارنــة مــع 710.5 
مايــن دوالر يف 2020، ليبلــغ إجــاميل قيمــة مــا تــم بيعــه مــن النفــط الخــام خــال 
عامــي 2020 و2021 أكــر مــن 2.2 مليــار دوالر، أي مــا يســاوي 1.3 تريليــون ريــال، 

وهــو مــا يغطــي رصف مرتبــات موظفــي الدولــة لـــ18 شــهراً.

تحـذيرات صنـــــعاء:
وجهــت صنعــاء تحذيــرات متكــررة مــن االســتمرار يف نهــب النفــط الخــام اليمنــي، 
ودعــت الــركات املاحيــة إىل عدم التــورط يف نهب ثــروات اليمن الســيادية، باعتبارها 

ملــكاً للشــعب اليمنــي، وال يحــق ألحــد التــرف فيهــا.

حيــث حــذر قائــد الثــورة الســيد عبــد امللــك بــدر الديــن الحــويث يف خطابه مبناســبة 
ــة نهــب الــروة الوطنيــة، كــام  ذكــرى ثــورة 21 ســبتمر تحالــف العــدوان مــن مواصل
حــذر أي رشكات أجنبيــة تتواطــأ مــع املعتديــن، ورسقــة العائــدات املاليــة للنفــط والغــاز، 

بــدالً مــن رصفهــا للمرتبــات، واالســتحقاقات اإلنســانية والخدميــة.

ونتيجــة لعــدم االســتجابة لهــذه الدعــوات، وكــذا اســتمرار التحالــف يف عــدم االلتزام 
ــة، مــن خــال احتجــاز وتأخــر وصــول ســفن املشــتقات  ــة األممي ــود الهدن ــذ بن بتنفي
النفطيــة إىل مينــاء الحديــدة، وعــدم التجــاوب مــع مطالــب صنعــاء بــرف الرواتــب 
مــن عائــد النفــط الخــام، أصــدر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى مهــدي املشــاط يف 1 
أكتوبــر 2022م، قــراراً مبنــع نهــب الــروة الســيادية اليمنيــة، ووجــه اللجنــة االقتصاديــة 
العليــا بتحريــر مخاطبــات رســمية نهائيــة لــكل الــركات والكيانــات ذات العاقــة بنهــب 
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الــروات الســيادية اليمنيــة، للتوقــف الكامــل عــن عمليــات النهــب.

ــر  ــت بتحري ــا قام ــا أنه ــادر عنه ــان ص ــت يف بي ــا أوضح ــة العلي ــة االقتصادي اللجن
ــة، ورشكات  ــة واألجنبي ــة املحلي ــع الــركات النفطي ــة وإرســالها لجمي املخاطبــات النهائي
الخدمــات النفطيــة، باإلضافــة إىل رشكات املاحــة، والتــي تضمنــت إلزامهــا بالتوقــف 

ــة. الفــوري عــن جميــع األعــامل املرتبطــة بعمليــات نهــب الــروة الســيادية اليمني

معادلة حماية الثروة النفطية:
ــف  ــل التحال ــن قب ــب م ــن نه ــن م ــة يف اليم ــروة النفطي ــه ال ــرض ل ــا تتع إزاء م
ــا  ــه ويف مقدمته ــن أبســط حقوق ــي م ــان للشــعب اليمن ــه وحرم ــة ل واألطــراف املوالي
املرتبــات، مل يكــن أمــام القيــادة يف صنعــاء مــن خيــار ســوى إطــاق تحذيــرات نهائيــة 
ــط  ــر النف ــئ تصدي ــن موان ــرتاب م ــول أو االق ــن الدخ ــة م ــفن النفطي ــركات والس لل
ــة،  ــة الســنوات املاضي ــل النفــط املنهــوب منهــا طيل ــادت عــى تحمي ــة، التــي اعت اليمني

ــة. ــلحة اليمني ــوات املس ــة للق ــداف مروع ــتتحول إىل أه ــا س كونه

ــٍة  ــذ أول رضب ــن تنفي ــاء ع ــلحة بصنع ــوات املس ــت الق ــر 2022م، أعلن يف 21 أكتوب
تحذيريــٍة، ملنــعِ ناقلــة النفــط »نيســوس كيــا« كانــت تحــاوُل نهــَب النفــِط الخــاْم عــَر 
ــاِت  ــِن الجه ــادِر ع ــراِر الص ــا للق ــَد مخالفِته ــوَت، بع ــِة حرضم ــِة مبحافظ ــاِء الضبّ مين

ــة. ــِة الســياديِة اليمني ــِر املشــتقاِت النفطي ــِل وتصدي املختصــِة بحظــِر نق

املتحــدث الرســمي للقــوات املســلحة العميــد يحيــى رسيــع؛ أوضــح إن هــذه الرســالة 
التحذيريــة جــاءت بعــَد قيــاِم الجهــاِت املختصــِة مبخاطبــِة الســفينِة وإباِغهــا بالقــراِر، 

اســتناداً إىل القوانــِن اليمنيــِة النافــذِة وكذلــك القوانــِن الدوليــِة ذاِت الصلــة.

وبحســب اللجنــة االقتصاديــة العليــا يف صنعــاء؛ فــإن ناقلــة النفــط »نيســوس كيــا« 
كانــت تحمــل علــم جــزر مارشــال، وانطلقــت مــن أحــد موانــئ كوريــا الجنوبيــة متجهــًة 
ــا  ــب م ــا أن تنه ــرراً له ــوت، وكان مق ــحر بحرضم ــة الش ــة يف مدين ــاء الضب ــو مين نح
يقــارب مليــوين برميــل مــن النفــط الخــام، بقيمــة تقديرية تصــل إىل 186 مليــون دوالر.

وجــددت اللجنــة دعوتهــا للــركات املحليــة واألجنبيــة، إىل االمتثــال لقــرار منــع نهــب 
الــروة الســيادية، وإيقــاف عمليــات النهــب الواســعة للــروة اليمنيــة.
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ويف 10 نوفمــر 2022م؛ أعلنــت صنعــاء أن قواتهــا املســلحة أفشــلت محاولــة أخــرى 
لنهــب النفــط الخــام عــر مينــاء قنــا يف محافظــة شــبوة. 

ويف 21 نوفمــر 2022م؛ أعلنــت قــوات صنعــاء أنهــا نفــذت عمليــة تحذيريــة هــي 
الثالثــة مــن نوعهــا، وقــد نجحــت العمليــة يف إجبــار ســفينة النفــط »براتيــكا«؛ التــي 
حاولــت االقــرتاب مــن مينــاء الضبــة مبحافظــة حرضمــوت لنهــب 2.1 مليــون برميــل 

نفــط خــام، بقيمــة تقديريــة 174 مليــون دوالر عــى املغــادرة.  

ــوالً  ــام؛ تح ــط الخ ــب النف ــع تهري ــاث ملن ــة الث ــاء التحذيري ــات صنع ــْت عملي مثلَّ
اســرتاتيجياً يف مســار إيقــاف عمليــات النهــب للــروة النفطيــة، وأكــدت أن التحذيــرات 
الســابقة مل تكــن عبثــاً، وأن النفــط اليمنــي مل يعــد مباحــاً للنهــب، وأن املســألة ســوف 

ــة لــدول التحالــف. ــع النفــط واملفاصــل االقتصادي تتعــدى ذلــك إىل اســتهداف مناب

أكــدت صنعــاء مــن خــال هــذه العمليــات جديتهــا يف تنفيــذ مطالبهــا املتمثلــة يف 
ــتفادة  ــيادية، واالس ــروة الس ــذه ال ــدات ه ــن عائ ــة؛ م ــي الدول ــات موظف رصف مرتب

ــي. ــة للشــعب اليمن ــا يف توفــر الخدمــات الرضوري منه

ــة  ــة، نتيج ــادر الطاق ــى مص ــدويل ع ــراع ال ــل ال ــات يف ظ ــذه العملي ــأيت ه وت
التداعيــات التــي خلفتهــا الحــرب األوكرانيــة، والعقوبــات املفروضــة عــى النفــط 
ــص بالتوجــه إىل  ــذا النق ــض ه ــة تعوي ــة إىل محاول ــوى الدولي ــع الق ــا دف ــرويس، م ال

ــة. ــدول املنتج ــن ال ــره م ــن وغ ــة يف اليم ــادر الطاق مص

وكانــت وثائــق نرتهــا عــدد مــن وســائل اإلعــام مؤخــراً؛ كشــفت عــن كميــات النفط 
ــة، حيــث  ــة الــروة النفطي الخــام اليمنــي املنهــوب، قبــل فــرض صنعــاء معادلــة حامي
أظهــرت تلــك الوثائــق أن كميــة النفــط الخــام املنهــوب تجــاوزت مليونَــن و600 ألــف 
برميــل شــهرياً، بقيمــة تقــارب 300 مليــون دوالر شــهرياً ، والتــي كان يتــم تصديرهــا 

عــر املوانــئ يف املحافظــات الواقــع تحــت ســيطرة التحالــف الســعودي اإلمــارايت.

صراع دولي على مصادر الطاقة باليمن:
ال شــك أن هنــاك العديــد مــن األســباب لشــن الحــرب عــى اليمــن، لكــن املؤكــد أن 
مــا ميتلكــه مــن ثــروة نفطيــة يعــد العامــل الحاســم يف هــذا الــراع، ويتضــح ذلــك 
مــن خــال مــا ميتلكــه اليمــن مــن احتياطــات نفطيــة كبــرة، تضعــه يف املرتبــة الـــ29 
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ــه محــط تنافــس  ــة مؤكــدة، مــا يجعل ــات نفطي ــي لديهــا احتياطي ــدول الت مــن بــن ال
ــم بخطــوط املاحــة  ــاً اســرتاتيجياً يتحك ــك موقع ــن ميتل ــام أن اليم ــي ودويل، ك إقليم

الدوليــة، وجــزء كبــر مــن صــادرات العــامل متــر عــر مضيــق بــاب املنــدب.

ومــا يؤكــد أن النفــط هــو محــور الــراع؛ هــو تركيــز دول التحالــف عــى التواجــد 
العســكري يف املحافظــات النفطيــة مــأرب- شــبوة- حرضمــوت، واختيــار الســاحل 
ــارات للســيطرة عــى  ــن اإلم ــة م ــوات املشــرتكة املدعوم ــا يســمى الق ــراً مل ــريب مق الغ
الجــزر واملوانــئ اليمنيــة، والتحكــم يف صــادرات النفــط، إضافــة إىل ســعي اإلمــارات 

ــن. ــة باليم ــة البحري ــات النفطي ــتثامر يف القطاع لاس

ــاز؛ مــن أهــم الدوافــع  ــه مــن النفــط والغ ــد موقــع اليمــن االســرتاتيجي، وثروت يع
لشــن الحــرب عليــه، فبينــام جعلــت اإلمــارات ضمــن اســرتاتيجيتها التمــدد عــى طــول 
ســواحل اليمــن لتحقيــق أطامعهــا االقتصاديــة، كانــت ثــروة اليمــن النفطيــة يف قلــب 

ــم الســعودي. الحل

حيــث تســعى الســعودية لتوســيع أنشــطة االستكشــاف والتنقيــب عــن النفــط والغــاز 
يف املناطــق الواعــدة باليمــن، والتواجــد يف محافظــة املهــرة بهــدف مــد أنبــوب نفــط 
ــاً لطــرق صــادرات النفــط  ــاً بدي ــرب؛ ليكــون خطــاً ناق ــا إىل بحــر الع مــن أراضيه

بعيــداً عــن مضيــق هرمــز.

سياســية اململكــة تجــاه اليمــن يتشــابك فيهــا امللفــان الســيايس واألمنــي مــع امللــف 
االقتصــادي، وخاصــة النفــط الــذي أصبــح يحتــل أولويــة يف سياســة الســعودية، إضافــة 
ــط يف  ــن النف ــب ع ــافية للتنقي ــامل االستكش ــع األع ــات ملن ــذ الثامنيني ــا من إىل تدخله

املناطــق الحدوديــة باليمــن.

ركــزت اإلمــارات منــذ بدايــة تدخلهــا العســكري يف اليمــن عــى التواجــد يف املناطــق 
االســرتاتيجية كالســواحل واملوانــئ اليمنيــة، وحقــول النفــط يف محافظتــي حرضمــوت 
وشــبوة ومنشــأة بلحــاف لتصديــر الغــاز الطبيعــي املســال، أكــر مــروع اقتصــادي يف 
ــع  ــاً عــن املواجهــات، لتتحكــم يف املوانــئ ومناب ــدة كلي ــرة ســقطرى البعي ــد، وجزي البل

النفــط والغــاز.

ســعت اإلمــارات التــي تعتمــد عــى غــاز قطــر لســد ثلــث احتياجاتهــا، للســيطرة عــى 
محافظــة شــبوة الغنيــة بالنفــط والغــاز ومينــاء بلحــاف لتصديــر الغــاز الطبعــي املســال، 
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لاســتغناء عــن الغــاز القطــري مــن خــال االســتثامر يف املــوارد النفطيــة اليمنيــة عــر 
رشكــة » أو إم يف« النمســاوية، حيــث تســتحوذ أبــو ظبــي عــى %24.9 مــن رأســاملها، 

بهــدف تنفيــذ اســرتاتيجيتها يف مجــال الكيامويــات محليــاً ودوليــاً.

البعــد النفطــي كان حــارضاً لــدى اإلمــارات مــن تدخلهــا يف اليمــن، حيــث ســعت 
ــة والقطاعــات االستكشــافية، وحــددت ســبعة قطاعــات  للســيطرة عــى املوانــئ النفطي
بحريــة للبــدء بالتنقيــب عــن النفــط فيهــا، يف البحــر العــريب وخليــج عــدن، والســاحل 
الغــريب لليمــن عــى البحــر األحمــر، كــام عملــت أبــو ظبــي عــى التموضــع يف »مضيــق 
بــاب املنــدب«، مــن خــال الســيطرة عــى جزيــرة ميــون؛ بهــدف التحكــم يف حركــة 

ســفن نقــل الطاقــة.

أمــا عــى املســتوى الــدويل؛ فقــد تصاعــدت التحــركات األمريكيــة واألوروبيــة، إلعادة 
ــارات  ــد زي ــاً بع ــة، خصوص ــآت النفطي ــل املنش ــي وتفعي ــاز اليمن ــط والغ ــر النف تصدي
ــات  ــفر الوالي ــامل س ــة بأع ــع القامئ ــغ، م ــم ليندركين ــن، تي ــي لليم ــوث األمري املبع
املتحــدة يف اليمــن، كايث ويســتي، إىل محافظتــي حرضمــوت وشــبوة النفطيتــن، يف 

ــارس 2022م. م

ردود األفــــعال:
أثــارت العمليــات التحذيريــة التــي نفذتهــا قــوات صنعــاء ملنــع نهــب النفــط الخــام 
ــدويل، خاصــة مــن  ــال واســعة عــى املســتوى املحــي واإلقليمــي وال ــي ردود أفع اليمن

ــة. قبــل أمريــكا ودول التحالــف املســتفيدة مــن نهــب ثــروات اليمــن النفطي

فعــى املســتوى املحــي؛ ســارعت حكومــة »الرعيــة« ومجلســها الرئــايس باســتجداء 
ــئ  ــفن واملوان ــتهداف الس ــن اس ــف ع ــاء؛ للتوق ــى صنع ــط ع ــدويل للضغ ــع ال املجتم
النفطيــة، ملــا لذلــك مــن تأثــرات ســلبية عــى عمليــة الســام والوضــع االقتصــادي يف 

البلــد، وكــذا إمــدادات الطاقــة العامليــة عــى حــد تعبرهــا.

ويف املقابــل؛ قوبــل قــرار صنعــاء بحظــر صــادرات النفــط بارتياح شــعبي يف مختلف 
املحافظــات اليمنيــة، مبــا فيهــا املحافظــات الخاضعــة لســيطرة التحالــف، التــي تعــاين 
مــن تــردي الخدمــات وارتفــاع أســعار املشــتقات النفطيــة، مــا يعكــس الرفــض الشــعبي 

لعمليــات نهــب الــروة النفطيــة. 
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الســعودية واإلمــارات أدانتــا العمليــات التحذيريــة، لكنهــام أكدتــا دعمهــام للجهــود 
الراميــة لتمديــد الهدنــة والتوصــل إىل حــل ســيايس شــامل.

أمــا عــى املســتوى الــدويل؛ فكانــت أمريــكا وبريطانيــا وفرنســا أول الــدول املنزعجــة 
مــن عمليــات صنعــاء، مــا يكشــف تورطهــا أو عــى األقــل عاقتهــا بالــركات التــي تقوم 
ــا  ــات، واعترته ــذه العملي ــة ه ــارعت إىل إدان ــث س ــي، حي ــام اليمن ــط الخ ــب النف بنه
»اعتــداء آخــر عــى خطــوط الشــحن الدوليــة والتدفــق الســلس للرضوريــات األساســية«. 

كــام متــت مناقشــة هــذا الجانــب يف مجلــس األمــن خــال اإلحاطــة الشــهرية التــي 
قدمهــا املبعــوث األممــي إىل اليمــن هانــس غروندبــرغ، والــذي أشــار إىل أن االعتــداء 
ــعب  ــاه الش ــّوض رف ــة، يق ــركات النفطي ــد ال ــة، وتهدي ــة النفطي ــة التحتي ــى البني ع
ــة  ــأنَّ معالج ــه ب ــد قناعات ــراً تؤك ــت مؤخ ــي حدث ــورات الت ــداً أن »التط ــي«، مؤك اليمن
ــة باتــت رضورة عــى املــدى الحــايل؛ لتجنيــب  املســائل اإلنســانية واالقتصاديــة العاجل

تدهــور أوضــاع املدنيــن«.

ــة يف  ــة والغربي ــركات األمريكي ــل التح ــة يف ظ ــات التحذيري ــذه العملي ــاءت ه وج
ــة. ــع البحري ــر القط ــنطن بن ــد واش ــئ، وتعه ــذه املوان ــة ه ــل حامي ــن أج ــة، م املنطق

ــة لتمديــد  وبالتزامــن مــع ذلــك؛ تواصلــت التحــركات الدبلوماســية الدوليــة واألممي
ــع  ــد، وأبرزهــا دف ــاء للتمدي ــدور املفاوضــات حــول رشوط صنع ــة يف اليمــن، وت الهدن
مرتبــات موظفــي الدولــة دون اســتثناء مــن عائــدات صــادرات النفــط الخــام، وفتــح 

ــة. املطــارات واملوانــئ اليمني

املبعــوث األممــي إىل اليمــن هانــس غروندبــرغ، قــام مؤخــراً بزيــارة إىل العاصمــة 
العامنيــة مســقط يف إطــار مســاعي األمــم املتحــدة لتمديــد الهدنــة، حيــث التقــى خــال 
الزيــارة بكبــار املســؤولن يف الســلطنة، ورئيــس وفــد صنعــاء التفــاويض محمــد عبــد 
الســام، ملناقشــة ســبل تجديــد الهدنــة يف اليمــن، ومواصلــة إحــراز التقــّدم نحو تســوية 

سياســية للنــزاع.

ــة  ــامن إىل العاصم ــلطنة ُع ــد س ــاري وف ــمر الج ــل يف 21 ديس ــياق؛ وص ويف الس
ــات  ــرف مرتب ــة ب ــبل الكفيل ــول الس ــات ح ــن نقاش ــم م ــا ت ــتكامل م ــاء، الس صنع
املوظفــن مــن عائــدات النفــط، وفتــح املوانــئ واملطــارات؛ باعتبارهــا حقــوق مروعــة 

ــي. للشــعب اليمن
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ــد  ــه الوف ــال لقائ ــاط خ ــدي املش ــى مه ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــد رئي ــد أك وق
العــامين عــى موقــف صنعــاء الســابق بشــأن متديــد الهدنــة، وأنــه ال مجــال للرتاجــع 
ــون  ــن أن يك ــال:« ال ميك ــة، وق ــة والغازي ــي النفطي ــروات الشــعب اليمن ــة ث عــن حامي
هنــاك هدنــة إذا مل تســتجب ملطالــب الشــعب اليمنــي املحقــة؛ املتمثلــة يف رصف 
ــع  ــح جمي ــة، وفت ــة والغازي ــروات اليمــن النفطي ــة مــن ث ــات كافــة موظفــي الدول مرتب

ــئ«. ــارات واملوان املط

وفيــام مثــن الرئيــس املشــاط جهــود ســلطنة عــامن يف تحقيــق الســام املــرف الذي 
ــدور الســلبي  ــاء الشــعب اليمنــي، عــر عــن االســتياء الشــديد لل ــه كافــة أبن ــع إلي يتطل
الــذي تقــوم بــه أمريــكا وبريطانيــا يف الشــأن اليمنــي، ومتاهــي املبعــوث األممــي مــع 

حمــات التضليــل التــي تقودهــام.

تداعيات معادلة حماية الثروة:
مل تؤخــذ تهديــدات القيــادة يف صنعــاء للــركات والســفن والكيانــات املتورطــة يف 
ــرت  ــة أُج ــة تحذيري ــذت أول عملي ــى نف ــل الجــد، حت ــط الخــام عــى محم ــب النف نه
الســفينة »نيســوس كيــا« عــى الرتاجــع مــن مينــاء الضبــة مبحافظــة حرضمــوت، بعــد 
أن كان مقــرراً لهــا أن تنهــب مــا يقــارب مليــوين برميــل نفــط خــام، ومــا تاهــا مــن 

عمليــات أخــرى.

أدت العمليــات التحذيريــة إىل توقــف صــادرات النفــط الخــام عــر موانئ حرضموت 
وشــبوة، ونجحــت يف إجبــار بعــض الســفن عــى االســتجابة للتحذيــرات مــن التــورط يف 
نهــب النفــط، مثــل الســفينة اليونانيــة »مــاران« والســفينة »هانــا«، وعــزوف الــركات 

النفطيــة التــي تخــى أن تتعــرض ناقاتهــا لهجــوم مــن الدخــول إىل هــذه املوانــئ.

وعــى مســتوى الــركات العاملــة يف القطاعــات النفطيــة يف اليمــن؛ أعلنــت رشكــة 
»كالفــايل« الكنديــة العاملــة يف مجــال اســتخراج النفــط يف اليمــن، عــن إيقــاف إنتــاج 
ــهر  ــة ش ــن بداي ــوت، م ــوادي حرضم ــعة ب ــة الخش ــاع )9( يف منطق ــط يف القط النف

نوفمــر املــايض. 

وأكــدت الركــة يف بيــان صــادر عنهــا؛ أن ســبب اإليقاف يعــود إىل امتــاء الخزانات 
بالنفــط الخــام، نتيجــة توقــف تصديــر النفــط يف البــاد، بعــد فــرض معادلــة حظــر 
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تصديــر النفــط الخــام. 

ــاً مــع  كــام أعلنــت قبلهــا بأيــام رشكــة »برتومســيلة« خروجهــا عــن الخدمــة، تزامن
ــا  ــا: إنه ــان له ــة يف بي ــت الرك ــوت، وقال ــط مبحافظــة حرضم ــر النف ــا تصدي إيقافه

ــات املوظفــن. تواجــه أزمــة جــراء عجزهــا عــن ســداد مرتب

ــة »برتومســيلة« بتشــغيل القطاعــات 10 و14 و51 و53 يف حرضمــوت،  ــوم رشك وتق
ــى  ــع ع ــن الواق ــام يف اليم ــط الخ ــر النف ــاء لتصدي ــر مين ــة أك ــاء الضب ــر مين وتدي
ســاحل البحــر العــريب، الــذي يجــري فيــه تجميــع وتصديــر النفــط الخــام الــذي تنتجــه 
الركــة، ومــن قطاعــات إنتاجيــة أخــرى يف املنطقــة، ويُنقــل عــر خــط أنبــوب ميتــد 

بطــول 137 كيلومــرتاً.

هــذه العمليــات؛ التــي جــاءت بعــد تعــر االتفــاق عــى متديــد الهدنــة التــي انتهــت 
يف 2 أكتوبــر املــايض؛ نتيجــة عــدم االســتجابة ملطالــب صنعــاء بــرف مرتبــات موظفي 
الدولــة مــن عائــدات النفــط الخــام، أدت إىل توقــف اإلنتــاج النفطــي، وعــزوف الســفن 
عــن املوانــئ النفطيــة اليمنيــة التــي يتــم عرهــا نهــب النفــط الخــام، يف ظــل عــدم 
ــة« إليقــاف  ــف الســعودي اإلمــارايت ومــا يســمى« الرعي ــدى التحال ــول ل توفــر الحل
ــوى  ــال وبحاجــة إىل مســاندة مــن الق ــة املن ــي صعب ــات، وإن توفــرت فه هــذه العملي

الدوليــة.

ــع  ــة«، وقط ــة » الرعي ــة حكوم ــط، أزم ــر النف ــر تصدي ــاء بحظ ــرار صنع ــق ق عّم
عليهــا أهــم مــورد كان يــدر عليهــا املليــارات، وســيكون لهــا تأثــرات اقتصاديــة كبــرة، 
وســيضعها أمــام خيــارات صعبــة أقلهــا عــدم قدرتهــا عــى دفــع مرتبــات املوظفــن يف 

مناطــق ســيطرتها، يف ظــل مخاوفهــا مــن ردود فعــل شــعبية.

ــاج  ــادة اإلنت ــة« لزي ــة »الرعي ــط حكوم ــلت خط ــة أفش ــاء التحذيري ــات صنع عملي
النفطــي، ولهــا تداعيــات كبــرة عــى متويــل واردات الســلع وتهــاوي ســعر العملــة املنهار 
ــن  ــحن والتأم ــف الش ــاع تكالي ــة إىل ارتف ــا، باإلضاف ــي تديره ــق الت ــاً يف املناط أص

ــة. ــة األجنبي للســفنن وتوقــف ومغــادرة الــركات النفطي

تأثــرات هــذه العمليــات جــاءت رسيعــاً، وهــو مــا كشــفه رئيــس مــا يســمى »مجلــس 
القيــادة الرئــايس« رشــاد العليمــي؛ الــذي كشــف أن حكومته ســتواجه مشــاكل يف رصف 

رواتــب املوظفــن اعتبــاراً مــن ديســمر الجــاري.
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جــاءت هــذه العمليــات يف ظــل اســتمرار مســاعي املبعــوث األممــي إىل اليمــن هانس 
غروندبــرغ، للتوصــل إىل اتفــاق بشــأن متديــد الهدنة.

تؤكــد املــؤرشات األوليــة أن املرحلــة املقبلــة ستشــهد االتفــاق عــى متديــد الهدنــة بعــد 
ــذي ســيكون  ــوح؛ وال ــد املفت ــة التصعي ــة، أو الدخــول يف مرحل ــات العالق معالجــة امللف
لــه تداعيــات خطــرة عــى مســتوى املنطقــة واإلقليــم والعــامل، وبالتأكيــد فــإن أســواق 

الطاقــة ســتكون أول املتأثريــن.

حق طبيعي ومشروع:
يؤكــد املهتمــون بالشــأن اليمنــي أن قــرار صنعــاء بحظــر صــادرات النفــط الخــام حق 
مــروع؛ وفــق التريعــات الوطنيــة والدوليــة، ونتــاج طبيعــي عــى اســتمرار عمليــات 
نهــب النفــط الخــام ورسقــة إيراداتــه، ووضعهــا يف البنــوك الســعودية، فيــام الشــعب 

اليمنــي واملوظفــن يعانــون األمريــن جــراء عــدم رصف املرتبــات.

القــرار جــاء بعــد مطالبــات مســتمرة بــأن تخصــص إيــرادات النفــط لــرف مرتبات 
ــل  ــن قب ــض م ــة والرف ــت باملراوغ ــا قوبل ــات، لكنه ــن الخدم ــة وتحس ــي الدول موظف
التحالــف واألطــراف املوليــة لــه، بالتــايل فإنــه ميثــل أفضــل وســيلة ضغــط لاســتجابة 

لهــذه املطالــب املروعــة.

نجحــت صنعــاء يف فــرض معادلــة الــردع املتمثلــة يف حاميــة الــروة النفطيــة، مــن 
خــال عملياتهــا التحذيريــة لســفن وناقــات النفــط الخــام مــن االقــرتاب مــن املوانــئ 
النفطيــة اليمنيــة الواقعــة عــى البحــر العــرب، ويف املقابــل فــإن هــذه العمليــات نفــذت 
ــة  ــداً للماح ــل تهدي ــا متث ــف بوصفه ــاءات دول التحال ــت ادع ــة، وأجهض ــة عالي بدق

الدوليــة يف البحــر األحمــر.

ــن  ــس األم ــام مجل ــاء بشــدة؛ اته ــة يف صنع ويف الســياق؛ اســتنكرت وزارة الخارجي
ــة الســام واألمــن البحــري. ــداً لعملي ــاء بأنهــا تشــكل تهدي لصنع

ــمية  ــراءات رس ــوات وإج ــذت خط ــاء اتخ ــا أن صنع ــادر عنه ــان ص ــدت يف بي وأك
معلنــة بتوضيــح موقفهــا للعــامل يف وقــت ســابق، وتواصلــت مــع كل الــدول والــركات 
ــي يف  ــروات الشــعب اليمن ــب ث ــن تســمح بنه ــا ل ــط، بأنه ــة للنف ــك الناقل ــة وتل النفطي
ــي  ــت مبســؤوليتها الت ــد اضطلع ــون ق ــذا تك ــاً، وبه ــا دولي ــرتف به ــا املع إطــار حدوده
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كفلهــا دســتور الجمهوريــة اليمنيــة والقانــون الــدويل يف الدفــاع عــن ســيادة البــاد، 
ــب أو تجــاوزات. ــي مــن أي نه ــروات الشــعب اليمن ــح وث ــاظ عــى مصال والحف

ودعــت خارجيــة صنعــاء مجلــس األمــن إىل فهــم طبيعــة الرســالة التحذيريــة؛ التــي 
ــا مل تكــن رســالة  ــل، وأنه ــح دون أي تأوي ــا املســلحة يف ســياقها الصحي ــا قواته نفذته
عدوانيــة أو هجوميــة يف وســط البحــر أو مســار املاحــة الدوليــة، وإمنــا كانــت رســالة 
ــروات  ــة ث ــب ورسق ــتمرار يف نه ــع االس ــة؛ ملن ــة اليمني ــاه اإلقليمي ــل املي ــة داخ تحذيري

اليمــن النفطيــة.

ــادل  ــزال جــادة يف التوجــه نحــو الســام الع ــا ت ــا م ــاء أنه ويف حــن أكــدت صنع
ــت  ــددت يف الوق ــي، ش ــوث األمم ــا املبع ــوم به ــي يق ــاعي الت ــم املس ــرف، ودع وامل
ــا  ــة، أهمه ــق هــذه املســاعي مــع خطــوات إنســانية عاجل ــة أن ترتاف نفســه عــى أهمي
عــدم عرقلــة دخــول ســفن املشــتقات النفطيــة والغــاز املنــزيل، وعــدم وضــع العراقيــل 
أمــام رشكات الطــران للوصــول واملغــادرة مــن وإىل مطــار صنعــاء، واتخــاذ الخطــوات 

ــة دون اســتثناء. ــات كافــة موظفــي الدول ــة لــرف مرتب التنفيذي

النفط يحدد السيناريوهات المستقبلية:
ــه  ــن تحكم ــر يف اليم ــراع الدائ ــدويل يف ال ــي وال ــور اإلقليم ــك أن الحض ال ش
العديــد مــن العوامــل واالعتبــارات االقتصاديــة؛ أهمهــا النفــط، خاصــة يف ظــل األزمــة 
ــة؛ نتيجــة  التــي يعيشــها الغــرب؛ جــراء النقــص يف إمــدادات الطاقــة لألســواق العاملي
ــة،  ــيناريوهات القادم ــيحدد الس ــط س ــك أن النف ــة، وال ش ــرب األوكراني ــات الح تداعي
ــل يف  ــة، وتتمث ــروة النفطي ــة ال ــة حامي ــرض معادل ــاء يف ف ــاح صنع ــد نج ــة بع خاص

ــة ســيناريوهات هــي: أربع

الســيناريو األول: قيــام املجتمــع الــدويل واألمــم املتحــدة بالضغــط عى الســعودية 
واإلمــارات ومــا يســمى الحكومــة »الرعيــة«، لتلبيــة مطالــب صنعــاء املتمثلــة يف رصف 
مرتبــات جميــع موظفــي الدولــة مــن عائدات صــادرات النفــط الخــام اليمنــي، وبالتايل 
متديــد الهدنــة لفــرتة أطــول، ويف املقابــل ضــامن اســتئناف تصديــر النفــط الخــام عــر 

املوانــئ اليمنيــة دون أي اعرتاض.

وهــذا هــو الســيناريو األكــر ترجيحــاً؛ يف ظــل عــدم امتــاك مــا يســمى »الرعيــة« 
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والتحالــف ألي بدائــل أو وســائل إليقــاف العمليــات التــي تنفذهــا قــوات صنعــاء ملنــع 
تصديــر النفــط الخــام، أو حتــى حاميــة الســفن واملوانــئ النفطيــة اليمنيــة، إضافــة إىل 
أن املجتمــع الــدويل ال يرغــب يف تعريــض املنشــآت واملوانــئ النفطية ألي اســتهداف يف 

ظــل أزمــة الوقــود التــي تشــهدها أوروبــا.

الســيناريو الثــاين: املامطلــة يف تلبيــة رشوط صنعــاء، وبالتــايل اســتمرار فــرض 
معادلــة حاميــة الــروة النفطيــة، والتــي ســتؤدي يف القريــب العاجــل إىل مــأزق كبــر 
للتحالــف وحكومــة »الرعيــة« ، ورمبــا انهيــار هــذه الحكومــة كونهــا ســتفقد أهــم مورد 
اقتصــادي يــدر عليهــا املليــارات، وهــذا الســيناريو وارد إذا واصــل التحالــف واألطــراف 

املواليــة لــه يف رفــض رصف املرتبــات مــن عائــدات النفــط.

ــة  ــد الهدن ــول بتمدي ــاء للقب ــى صنع ــكري ع ــد العس ــث: التصعي ــيناريو الثال الس
والتخــي عــن رشوطهــا املروعــة، لكــن هــذا الخيــار غــر وارد كــون »الرعيــة« ليــس 
ــكري  ــذا التحــرك العس ــذ ه ــكري، وســتحتاج لتنفي ــد العس ــى التصعي ــدرة ع ــا الق لديه
لدعــم مــن الســعودية واإلمــارات، وتدخــل أمريــي وغــريب لحاميــة منشــآت وموانــئ 
النفــط يف اليمــن، وهــو مــا مل يتحقــق خــال الســنوات املاضية بعــد فشــل دول التحالف 

يف حاميــة منشــآتها النفطيــة.

ــدويل -  ــع ال ــة املجتم ــو رغب ــق ه ــل للتحقي ــر قاب ــيناريو غ ــذا الس ــد أن ه ــا يؤك م
عــى األقــل حاليــاً- يف تحييــد قطــاع النفــط عــن االســتهداف، وعــدم امتاكــه أوراق 
ضغــط عــى صنعــاء، باإلضافــة إىل أن الســعودية واإلمــارات لــن تخاطــرا بــأي تدخــل 
عســكري؛ كــون ذلــك ســيعرض منشــآتهام النفطيــة والحيويــة لاســتهداف بالصواريــخ 
والطــران املســر، والــذي ســيؤدي إىل رضبــة مؤملــة القتصادهــام، وتــرضر إمــدادات 

الطاقــة العامليــة.

الســيناريو الرابــع: مامرســة الضغــوط وفــرض العقوبــات عــى صنعــاء، مبــا فيهــا 
التصنيــف كمنظمــة »إرهابيــة«، وهــذا لــن يكــون لــه تأثــر يذكــر عــى قــرار صنعــاء 
ــة، خاصــة وأن  ــروة النفطي ــة ال ــة حامي ــة فــرض معادل ــي حســمت أمرهــا مبواصل الت
الســعودية ال ترغــب يف مامرســة الضغــوط إال يف حــدود محســوبة يك ال تتعــرض 

ــآتها لاســتهداف. منش
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خــــتاماً:
العمليــات التحذيريــة التــي نفذتهــا قــوات صنعــاء عــى مينــاءي الضبــة مبحافظــة 
حرضمــوت وقنــا مبحافظــة شــبوة لحاميــة النفــط الخــام اليمنــي مــن النهــب؛ أكــدت 
ــا  ــرز فيه ــيادية، وب ــروة الس ــة ال ــة حامي ــق معادل ــاء يف تحقي ــاح صنع ــا ونج فاعليته
النفــط كســاح حاســم ســيعيد تشــكيل خارطــة الــراع والتنافــس اإلقليمــي والــدويل 

للســيطرة عــى مصــادر الطاقــة يف اليمــن.

صنعــاء حســمت أمرهــا، وأكــدت مضيهــا يف فــرض خيــار منــع تصديــر النفــط الخام 
ــدات  ــة مــن عائ ــي الدول ــة موظف ــات كاف ــة عــى رصف مرتب ــد املوافق ــي؛ إال بع اليمن
النفــط والغــاز، وفتــح املطــارات واملوانــئ اليمنيــة، باعتبــار ذلــك مــن الحقــوق املكفولــة 

يف كافــة القوانــن الوطنيــة والدوليــة.

ال متتلــك مــا تســمى« الرعيــة« القــرار الســيادي عــى قطــاع النفــط، مــا أدى إىل 
قيــام دول التحالــف وغرهــا مــن الكيانــات والــركات األجنبيــة إىل إدارة هــذا القطــاع 
واســتغاله، كــام أن حكومــة »الرعيــة« ال تســتطيع إيقــاف عمليــات صنعــاء، وال متتلــك 
ــداً  ــا تشــكل تهدي ــدويل، واالدعــاء بأنه أي أوراق للضغــط؛ ســوى اســتجداء املجتمــع ال

إلمــدادات الطاقــة العامليــة.

ــة  ــات التحذيري ــى العملي ــرد ع ــارات يف ال ــعودية أو اإلم ــل الس ــن قب ــل م أي تدخ
ــتهداف  ــة لاس ــة عرض ــة والحيوي ــأتهام النفطي ــيجعل منش ــاء؛ س ــا صنع ــي تنفذه الت
ــو  ــاض وال أب ــه الري ــا ال ترغــب في ــخ الباليســتية والطــران املســر، وهــو م بالصواري
ــئ  ــه ســامة منشــآت وموان ــذي يضــع يف ســلم أولويات ــدويل، ال ــع ال ــي وال املجتم ظب

ــاً. ــة عاملي ــواق الطاق ــا أس ــي تعانيه ــة الت ــل األزم ــة يف ظ ــط، خاص ــر النف تصدي

ــدد  ــود إىل ع ــن؛ يع ــى اليم ــرب ع ــت يف الح ــي الاف ــدويل واإلقليم ــور ال الحض
ــع  ــة، وموق ــة وغازي ــروات نفطي ــن ث ــه م ــا ميتلك ــا م ــأيت يف مقدمته ــن األســباب، ي م
ــة  ــة إىل أن تأمــن مصــادر الطاق ــة، إضاف ــم بخــط املاحــة الدولي اســرتاتيجي متحك

ــرى. ــدول الك ــات ال ــلم أولوي ــأيت يف س ي

ــث شــكلت املحافظــات  ــع الــراع اإلقليمــي يف اليمــن، حي ــد النفــط أحــد دواف يع
ــد  النفطيــة خارطــة التواجــد العســكري لــدول التحالــف الســعودي اإلمــارايت، وبالتأكي
ــراع  ــة ال ــط الخــام ســيعيد رســم هــذه الخارطــة، وطبيع ــر النف ــاف تصدي ــإن إيق ف
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ــة. ــدويل للســيطرة عــى مصــادر الطاق والتنافــس اإلقليمــي وال

مــن املؤكــد أن املجتمــع الــدويل ســيعمل عــى الضغــط مــن أجــل تحقيــق مطالــب 
ــق تقــدم عســكري عــى األرض طــوال  ــد فشــل التحالــف يف تحقي ــاء، خاصــة بع صنع
الســنوات الســبع املاضيــة، أو إيقــاف الهجــامت التــي تتعــرض لهــا الســعودية واإلمارات، 
ــدويل واألمــم  ــع ال ــم واملجتم ــدى دول اإلقلي ــار ل ــاك مــن خي ــون هن ــن يك ــايل ل وبالت

املتحــدة ســوى العمــل عــى تحقيــق الســيناريو األول.

ــة يف  ــئ اليمني ــر املوان ــام ع ــط الخ ــر النف ــة تصدي ــات التحذيري ــت العملي وضع
دائــرة الحظــر، يف انتظــار مــا ســتفيض إليــه التفاهــامت التــي تقودهــا األمــم املتحــدة 
وأطــراف إقليميــة، حــول رصف مرتبــات املوظفــن مــن عائــدات تصديــر النفــط الخام.
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