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< للعام الثاني على التوالي وتحالف العدوان السعودي ومرتزقته يستميتون في احتالل الشريط الساحلي لمحافظة تعز (المندب، ذوباب، المخا) وألجل 
ذلك تم حشد عشرات اآلالف من القوات البشرية السعودية واإلماراتية والسودانية والمرتزقة األجانب من شركتي (بالك ووتر وداين جروب) األمريكيتين 
والميليشيات التابعة لحزب اإلصالح وما يسمى المقاومة الجنوبية والحراك االنفصالي والجماعات السلفية المتطرفة والتنظيمات االرهابية (داعش والقاعدة) 
والمنشقين من الجيش والمجندين الجدد من الشباب المغرر بهم، وتعزيزهم بالمئات من الدبابات والمدرعات والمدافع والعربات العسكرية ومنصات 
(F١٦) واألباتشي وبدون  الصواريخ وأطنان من الذخائر والقذائف واألسلحة الخفيفة والمتوسطة الحديثة والمتطورة وبإسناد جوي بعشرات الطائرات الـ

طيار واالستطالعية والبوارج والسفن والزوارق الحربية..

مئات الزحوفات على مدى الـ٢٢ شهرًا الماضية نفذها الغزاة والمرتزقة بإسناد جوي وبحري من طائرات وبوارج وسفن 
وزوارق تحالف العدوان الحتالل الشريط الساحلي من المندب وحتى المخا فشلت جميعها وتكبد خاللها الغزاة والمرتزقة 
هزائم ساحقة وخسائر فادحة كبيرة وفي مطلع يناير الجاري ٢٠١٧م أطلق تحالف العدوان عملية عسكرية كبيرة 
وواسعة أطلق عليها عملية (الرمح الذهبي) الحتالل الشريط الساحلي الغربي لمحافظة تعز وتم حشد أكبر عدد من 
القوات البشرية والعتاد العسكري الحديث والمتطور واسندت قيادة العملية لوزير الدفاع األسبق في أول حكومة 
للجمهورية اليمنية (٩٠-١٩٩٤م) اللواء هيثم قاسم طاهر الذي كان يقيم في دولة اإلمارات العربية منذ يوليو 
١٩٩٤م على إثر القضاء على مؤامرة االنفصال التي قادها نائب رئيس الجمهورية السابق وأمين عام الحزب االشتراكي 
اليمني األسبق علي سالم البيض.. وتمكنت القوات الغازية والتابعة للمرتزقة مدعومة بمئات الدبابات والمدرعات 
 (F١٦) واآلليات العسكرية الحديثة والمتطورة بما فيها مدرعات (االسطورة) وبإسناد جوي مكثف من طائرات الـ
واآلباتشي وبدون طيار التي شنت منذ بدء العملية وحتى اليوم أكثر من ٦٠٠ غارة مستخدمة القنابل العنقودية 
والفوسفورية وإسناد بحري من البوارج والسفن الحربية التابعة للتحالف التي قصفت بمئات الصواريخ والقذائف المناطق 
الواقعة على الشريط الساحلي من المندب وحتى المخا، تمكنت القوات الغازية والمرتزقة على مدى ٢٠ يومًا من إحراز 
تقدم في مناطق الشريط الساحلي من المندب وصوًال الى منطقتي الجديد والكدحة جنوب مديرية المخا تاركين 
خلفهم معسكر وجبال العمري االستراتيجية في مديرية ذوباب التي يسيطر عليها الجيش واللجان ولكنهم عجزوا 
عن احتالل مدينة وميناء المخا رغم إدعائهم االسبوع قبل الماضي بأنهم قد سيطروا عليهما وأن قواتهم تتقدم 
شرقًا صوب جبل النار ومعسكر خالد بن الوليد الكائن في مديرية موزع بمفرق (المخا، تعز، الحديدة) وتتجه شماًال 
اتهم الكاذبة وانتصاراتهم الزائفة  صوب منطقة الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة ولكنهم عجزوا عن إثبات ادعاء
على أرض الواقع، فقد كان لهم بالمرصاد أبطال الجيش واللجان والمتطوعون من أبناء القبائل والمواطنون الشرفاء من 
أبناء المخا الذين تصدوا لهم بقوة وكبدوهم خسائر فادحة في األرواح والعتاد رغم الفارق الكبير في العدة والعتاد 

واإلسناد المكثف من الطائرات والبوارج والسفن الحربية التابعة لتحالف العدوان.
وتلقى قادة القوات الغازية وقوات المرتزقة وفي مقدمتهم قائد عملية «رمح» التحالف المرتزق هيثم قاسم طاهر 
صفعات موجعة على يد أبطال الجيش واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل الذين كبدوهم خسائر فادحة في األرواح 
والعتاد ولقنوهم دروسًا قاسية في فن القتال والشجاعة والتضحية والفداء دفاعًا عن األرض والعرض، حيث تصدوا 
بكل شجاعة وإقدام للزحوفات البرية وعمليات اإلنزال المظلي من الجو واإلنزال البحري من البوارج والسفن والزوارق 
(F١٦) واآلباتشي وبدون طيار التي قصفت  الحربية التابعة لتحالف العدوان رغم الغطاء الكثيف بالغارات من طائرات الـ
مدينة المخا ومحيطها بأكثر من ٤٠٠ غارة مستخدمة القنابل العنقودية والفوسفورية والقصف المكثف بالصواريخ 

والقذائف من البوارج والسفن الحربية المعادية والدبابات والمدرعات القادمة من عدن.

هدف تحالف العدوان من احتالل باب المندب والشريط الساحلي
< أعلن تحالف العدوان ومرتزقته أن هدف العمليات العسكرية في الساحل الغربي لمحافظة تعز هو استعادة 

ما يسمونها (الشرعية) السيطرة على باب المندب والشريط الساحلي الممتد حتى المخا ومن ثم التقدم للسيطرة 
على محافظة تعز بالكامل والتوجه نحو محافظة الحديدة، بينما الهدف الحقيقي هو احتالل تحالف العدوان الشريط 
الساحلي الممتد من المندب وحتى المخا من قبل القوات الغازية والمرتزقة والجماعات االرهابية وعلى وجه الخصوص 
تنظيمي (القاعدة وداعش) وهنا تكمن الخطورة، حيث ستصبح السواحل اليمنية مفتوحة، أمام الجماعات والتنظيمات 
االرهابية وأعمال القرصنة األمر الذي سيكون له عواقب وخيمة ليس على اليمن فحسب بل وعلى الدول المطلة على 
البحر األحمر والمنطقة بشكل عام.. وما من شك أن إقدام تحالف العدوان على نقل المواجهات العسكرية الى الساحل 
الغربي لمحافظة تعز هو مخطط أمريكي بريطاني صهيوني يمهد لتدخل عسكري مباشر من قبل تلك الدول بذريعة 
حماية المالحة الدولية في باب المندب والبحر األحمر، وهذا ما أكده رئيس وزراء الكيان الصهيوني (نتينياهو) الذي قال:

 «إن إسرائيل تشعر بقلق عميق لما يحدث في اليمن وسيطرة (الحوثيين) على مناطق واسعة من البالد وعلى مضيق 
باب المندب ذي األهمية االستراتيجية الكبرى من حيث التحكم بمرور النفط العالمي».

مفآجات تنتظر الغزاة
<هذا و أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن/ شرف غالب لقمان أن الضربات المضادة للقوات المسلحة 
ضد قوات العدو في جبهة الساحل الغربي لمحافظة تعز تكللت معظمها بالنجاح الكبير.. مشيرًا الى أن هذه الضربات تأتي في 

إطار تكتيك عسكري استراتيجي لحسم العملية الدفاعية لصالح قوات الجيش واللجان.
وقال في تصريح نشره موقع «المؤتمر نت» أمس األول السبت: إن قواتنا المسلحة تقدر دقة الموقف وأنها على استعداد تام 
ألية عمليات عسكرية منتظرة وأنها تمكنت من إفشال محاوالت قوى العدوان والمرتزقة تحقيق أهدافهم في السيطرة الكاملة 
واحتالل المخا.. موضحًا أنه تم توجيه ضربات حاسمة من قبل وحدات متخصصة بأسلحة نوعية تمكنت من تدمير عدة تجمعات 

رئيسية لقوات الغزو والمرتزقة وتم منعها من مواصلة االختراق واستعادة اتزان األوضاع الدفاعية.
مضيفًا: إن القوات المسلحة ماضية في تحقيق الهدف النهائي الستراتيجية الدفاع الساحلي الغربي للجمهورية اليمنية إما 

باستعادة األوضاع الدفاعية في كامل مناطق الساحل الى ما كانت عليه أو التحول الى الهجوم المضاد العام.
وقال العميد لقمان: إن ما يسطره بواسل قواتنا المسلحة من مالحم بطولية على مستوى كافة الجبهات مؤشر واضح لنهاية 

حتمية للعدوان والحرب الظالمة بانتصار الشعب اليمني وهزيمة تحالف العدوان.
وأوضح الناطق الرسمي للقوات المسلحة أن أبطال الجيش واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل صدوا زحوفات الغزاة والمرتزقة 
المسنودة بغطاء جوي وبحري مكثف من طائرات وبوارج العدوان وإنزال مظلي وبحري في مناطق الجديد والكدحة والخضراء 
شمال مديرية ذوباب ونتج عنها مصرع وإصابة المئات من الغزاة والمرتزقة وتنظيمي القاعدة وداعش والجنجاويد وتدمير 
عدد كبير من المدرعات والدبابات واألطقم العسكرية السعودية واإلماراتية.وأكد لقمان أن قواتنا المسلحة هي من تمتلك زمام 
المبادرة والمتحكم في مسرح العمليات، فكل تحركات العدو مرصودة وفي مرمى نيران الجيش واللجان.. وهناك مفاجآت تنتظر 

قوات الغزو ومرتزقتهم سوف يشهدها الجميع في الوقت المناسب.

تتجه أنظار العالم اليوم الى مدينة المخا التي تشهد معارك حاسمة في 
تاريخ الشعب اليمني وأهمية هذه المدينة تتضح اليوم ليس بكونها ميناء 
لتصدير البن اليمني ولكن ها هي تمثل أهمية عسكرية في المعركة التي 
يخوضها شعبنا اليمني ضد الغزاة الجدد وعلى مدى التاريخ.. «الميثاق» 
تنشر جزءًا من تاريخ هذه المدينة المقاومة، فمديرية المخا تعد إحدى 
مديريات  محافظة تعز.. تقع  على ساحل البحر األحمر وتبعد عن 
مدينة تعز بحوالي ٩٤ كيلومتر وعدد سكانها حوالي (٦٢٨٠٩) نسمة.. 
اشتهرت قديمًا كميناء لتصدير البن اليمني  بين القرنين الخامس عشر 
والسابع عشر الى أنحاء العالم.. وبسبب موقعها الجغرافي القريب من مضيق 
باب المندب أهم الممرات العالمية للمالحة الدولية فقد كانت ومازالت محل 
أطماع الدول االستعمارية قديمًا وحديثًا حيث تعرضت لعدة حمالت 
عسكرية من قبل الطامعين الحتاللها ومنها الحمالت العسكرية البرتغالية  
ــل القرن العاشرالهجري  وكــذا من قبل األحــبــاش واإليطاليين  في أوائ
والبريطانيين والعثمانيين، وتعرضت قالعها ومنازلها وقصورها الفخمة 
ومتاجرها الكبيرة للدمار مرتين األولى  أثناء الحرب العثمانية اإليطالية عام 
١٩١١م والمرة الثانية  في الحرب العالمية األولى عام ١٩١٥-١٩١٨م 

من قبل البريطانيين  في حربهم مع العثمانيين .
لقد كانت مدينة المخا محل تنافس بين الدولة العثمانية والبريطانيين 
الحتاللها.. وهاهى حاليًا ومنذ مارس عام ٢٠١٥م  وحتى اليوم تتعرض 
للمحاوالت المتتالية الحتاللها من قبل قوات تحالف العدوان الذي تقوده 
السعودية واإلمــارات ومعهم المرتزقة األجانب من مختلف أنحاء العالم  
اضافة الى تنظيمي القاعدة وداعش وبقية اإلرهابيين الذين تم نقلهم 
من سوريا عبر تركيا الى اليمن.. ورغم العتاد العسكري الهائل ومختلف 
أنواع األسلحة الحديثة والمتطورة واإلسناد الجوي والبحري والبري المكثف 
من قبل طيران اف ١٦واألباتشي وبدون طيار والبوارج والسفن والزوارق 
الحربية التي تقصف المخا بآالف الصواريخ والقذائف وكذا القنابل العنقودية 
والفوسفورية ورغم الدعم اللوجيستي من قبل أمريكا وبريطانيا واسرائيل 
اال أن الغزاة والمحتلين الجدد ُهزموا شر الهزائم ويتساقطون صرعى 

أمام مدينة المخا بفضل صمود واستبسال ابناء المدينة وأبطال الجيش 
المسنودين بالمقاتلين من اللجان الشعبية الذين يسطرون أروع المالحم 

البطولية دفاعًا عن األرض والعرض.

المخا قديمًا
ُعرفت المخا قديمًا باسم (موزا) وهى مدينة وميناء قديم مشهور وقد 
ورد ذكرها في النقوش الحميرية باسم (مخن) ويرجع أقدم ذكر لميناء المخا 
في القرن الرابع الميالدي في فترة حكم الملك (كرب أيل وتر يهنعم) ملك 
سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنات.. كما جاء ذكرها في النقوش الحميرية 
باسم (مخن) في نقش كتب بخط المسند للملك يوسف أسار المشهور 

(ذي نواس) الذي قاد جيشه الى (مخن) وقاتل االحباش فيها. بـ

أدوار تاريخية مهمة للمدينة
قامت مدينة الَمخا بأدوار تاريخية مهمة قبل وبعد اإلسالم، وقد سجل 
اسم (الَمخا) في نقوش يمنية قديمة بخط المسند مثل نقش للملك (يوسف 
ا تعرضت  لعدة حمالت عسكرية من قبل 

َ
أسار) الذي يذكر أن مدينة الَمخ

الطامعين األجانب أهمها حمالت البرتغاليين في (أوائــل القرن العاشر 
الهجري) والذين احتشدوا في سواحل اليمن، وكانت هذه الحمالت سببًا 
رئيسيًا في تنافس االمبراطوريتين العثمانية والبريطانية على المنطقة.

مركز تجاري مهم
أخذت مدينة الَمخا مكانتها كمركز تجاري حتى (القرن السابع عشر 
الميالدي) حيث بلغت أوج ازدهارها، ويقول المؤرخ  الواسعي : (وباسم 
 «MOCKA COFFEE»الَمخا يسمي اإلفرنج أفخر البن عندهم أي
وتعني (بن الَمخا) .. وقد كان البن أهم سلعة يمنية تصدر إلى الخارج عبر 
ميناء الَمخا إضافة إلى الصبر، والبخور، وأعواد األراك، في العصور القديمة 

وكذا تصدير الزبيب.
و بدأ ميناء المخا يفقد أهميته في أواخر (القرن التاسع عشر الميالدي) مع 

ازدهار ميناء عدن الذي اهتم به البريطانيون، وميناء الحديدة الذي أنشأه 
العثمانيون آنذاك، كما زاد من تراجع أهمية مدينة الَمخا ما عانته خالل 
حربين دمرت قالعها وهدمت منازلها وقصورها الفخمة ومتاجرها الكبيرة- 
األولى: أثناء الحرب العثمانية اإليطالية عام ١٩١١م، والثانية: أثناء الحرب 
العالمية األولى حين دمرها البريطانيون في حربهم مع العثمانيين عام 
١٩١٥م، إضافة إلى ذلك تراجع إنتاج البن في اليمن بسبب ظهور منتجين 

جديدين للبن في العالم مثل البرازيل والمكسيك .

الشهرة العالمية للميناء

اكتسب ميناء المخا شهرته العالمية باعتباره أول ميناء شحنت عبره 
السفن التجارية التي كانت تصدر البن الى أوروبا وباقي انحاء العالم، وتعتبر 
اليمن من اوائــل الــدول التي زرعت البن وصدرته الى العالم.. ويذكر ان 
البرتغاليين الذين غزوا الساحل الغربي لليمن كانوا هم أول من تذوق القهوة 
اليمنية من االوروبيين عندما استضافهم شيخ المخا وقدم لهم مشروبًا 

أسود ينعش الجسم ويريح البال .
 وقــد كانت اول صفقة تجارية للبن اليمني فــي المخا التي اشتراها 
الهولنديون في عام ١٦٢٨م واستمروا في استيراده الى مراكزهم التجارية 
في شمال غربي الهند وبالد فارس ومن ثم الى هولندا التي بدأت تبيع البن 
اليمني ألول مرة في عام ١٦٦١م وقد نجحت وازدهرت تجارة البن اليمن 
أوروبيًا بعد اكتشاف جودته العالية وازدادت قوة المنافسة عليه من 
قبل الشركات الهولندية والفرنسة والبريطانية في القرن السابع والثامن 
عشر، بعد أن قام الهولنديون بإنشاء معمل للبن لهم بمدينة المخا في عام 
١٧٠٨م , ثم أنشأ الفرنسيون ايضًا معمًال آخر في مدينة المخا.. لذا شهد 
ميناء المخا خالل تلك الفترة نشاطًا اقتصاديًا بفعل الحركة التجارية بينه 
وبين الهند ومصر والجزيرة العربية مثل السويس وبور سودان وأسطنبول 

واوديسا في روسيا .

المخا..األسطورة
صد زحوفات برية وإنزال مظلي وبحري للعدوان بغطاء جوي وبحري ومصرع وإصابة المئات من الغزاة والمرتزقة وإرهابيي داعش والقاعدة

قائد معركة (رمح العدوان) هيثم يتلقى صفعات موجعةناطق الجيش: ضربات حاسمة للغزاة والمرتزقة

تفاصيل األطماع من وراءمحاولة 
السيطرة على باب المندب 

إن كل شيء عن الحرب على اليمن ما هو إال لذر الرماد على العيون، ومخفي وراء 
قصة كبيرة .. الجغرافيا السياسية والبترو-سياسية، التي تهدف للسيطرة 

على خليج عدن ومضيق باب المندب .
ُحــول الساحل اليمني الــذي يبلغ طوله ٢٥٠٠ كيلومتر، وُيعّد من أهم 
السواحل في المنطقة العربية والشرق األوسط، من نعمة على البالد إلى أهداف 
عسكرية في ظل الحرب الكبيرة التي تشنها دول التحالف بقيادة السعودية 

بسبب األطماع اإلقليمية والدولية فيه.
 اليمن عبر هذا الساحل المترابط، على البحر األحمر وخليج عدن 

ّ
وُيطل

والبحر العربي والمحيط الهندي، يحتوي على ثروة بحرية هائلة، يمكن وصفها 
بأنها تفوق ثروة النفط في البالد.

وفي ظل تضارب مصالح القوى اإلقليمية والدولية، يواجه اليمن اليوم 
مشكالت عدة في مياهه اإلقليمية، سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا، 

إن ما يحدث في المياه اإلقليمية لليمن يدخل ضمن صراع إقليمي دولي، 
يتمحور ويتركز على المصالح لليمن اقتصادية الجيوسياسية ومع الشركات 
العابرة للقارات وشركات عربية وإقليمية، مدعومة عسكريًا، باحتالل هذه 

المياه، واالستفادة من الموقع االستراتيجي لليمن.

أهمية مضيق باب المندب
يعتبر باب المندب ممرًا مائيًا يصل البحر األحمر بخليج عدن والبحر العربي، 
يقع بين البحر األحمر والمحيط الهندي. يربط البحر األبيض المتوسط والبحر 

األحمر من خالل قناة السويس.
ويعد ممرًا إجباريًا يتيح الوصول للمحيط الهندي والمحيط الهادئ ويشكل 
بوابة دخول لمنطقة القرن األفريقي، باإلضافة إلى كونه منفذًا مهمًا يربط 
غرب وشرق آسيا بقارة أفريقيا ومن ثم إلى أوروبا عبر البحر األبيض المتوسط، 
فهو مفترق طرق استراتيجي للشحن الدولي وعن طريقه تمر أهم الناقالت 
النفطية.كما يعد مضيق باب المندب وكذا مضيق هرمز الذي تسيطر عليه 
إيران من الممرات الرئيسة في هذه المنطقة الحيوية والمنتعشة بحركة السفن 

النفطية على طول البحر األحمر.

األهداف الجغرافية وراء الحرب في اليمن"
لطالما ظل بيت آل سعود ينظر إلى اليمن بأنه جزء تابع لنفوذ الرياض، ولذلك 
فإن الواليات المتحدة تريد أن تمكن السعودية من السيطرة على باب المندب 

وخليج عدن، وجزر سقطرى.
كانت السعودية وال تزال تخشى بشكل واضح من أن يصبح اليمن خارج 
نفوذها، وأن تؤدي األحداث باليمن إلى ثورات جديدة في شبه الجزيرة العربية 
ضد آل سعود.فيما الواليات المتحدة وبعض الدول األخرى تشعر بالقلق كثيرًا 
من هذا، باالضافه الى انها تفكر من حيث المنافسات العالمية، وتطمع في إيجاد 
موطئ قدم استراتيجي لها في اليمن، كوسيلة لتتحكم بمصير االقتصاد الدولي 

من خالل فرض السيطره على خليج عدن وباب المندب.

ترسانة الصواريخ
 باإلضافة إلى أهمية اليمن الجيوسياسية في اإلشراف على الممرات البحرية 
االستراتيجية، فهناك أيضًا ترسانة الصواريخ العسكرية الخاصة بها،فإن 
صواريخ اليمن قد تصل إلى أي سفينة أو قوة تحاول احتالل خليج عدن أو باب 
المندب . وفي هذا الصدد، فإن العدوان السعودي على مستودعات الصواريخ 
االستراتيجية في اليمن يخدم مصالح السعودية والواليات المتحدة ودول 
تحالف العدوان والتى من مصلحتها احتاللها. والهدف ليس فقط لمنع الرد على 
القوة العسكرية السعودية، ولكن لتجريد اليمن منها حيث يسود االعتقاد بأن 
اليمن ستنحاز إلى روسيا أو الصين والدول المناهضة بالرصيف اآلخر.منذ بداية 
هذه الحرب ضد اليمن الفقير، بررت السعودية عدوانها العسكري بدعوى 
استعادة القيادة الشرعية ووضع نفسها على أنها الفاعل المسؤول لحماية 
التوازن داخل المنطقة. ولكن الواقع يؤكد أن اليمن يمثل الكثير من الجائزة 
الجيوسياسية للرياض. حيث إنها تمثل جوهرة جيوسياسية، ولذا تعتبر 
السعودية اليمن مثل ما كانت الهند إلى التاج البريطاني في القرن الـ١٩، كونها 
المفتاح الجيواستراتيجي لتسويق النفط في العالم عن طريق باب المندب، 
ولذا تعمل الرياض ومعها دول التحالف جاهدة الحتالله كبديل لمضيق هرمز 
الذي تسيطر عليه إيران كخطوة لمد أنابيب النفط في المنطقة الشرقية من 
حضرموت.وعلى الرغم من أن السعودية قد استنفدت الكثير من الجهود 
والموارد في حربها ضد اليمن، ولم تكن العمليات العسكرية هي السالح الوحيد 
الذي تستخدمه في حربها ضد اليمن إذ جعلت من الجوع سالحًا فتاكًا آخر ضمن 
قائمة أسلحتها حيث عمدت إلى تدمير مصادر الرزق والحصار بجميع أشكاله، 
وهي بالفعل إبادة جماعية يتعرض لها اليمن.إال أنها حققت نقطة وحيدة وهي 

السيطرة على وسائل اإلعالم.
إن رقص الرياض وحلفائها على أنغام جنون العظمة السياسية والدينية، 
وإصرار وسائل إعالمها وشركات الرياض الدعائية اللوبية في أنحاء العالم على 
أن حرب اليمن صراع طائفي، حتى وإن كان على حساب إراقة دماء أكثر شعوب 
المنطقة فقرًا، فإن كل هذا، بطبيعة الحال، هو أكثر قليًال من أسطورة أو خرافة 
تبيعها لجمهور السذج لتغطية االطماع الجيوسياسية الحقيقية، والهدف 
الحقيقي من وراء السيطرة على ممر نقل النفط في العالم. وأن الحقيقة تؤكد 
أن حرب "الوكالة" في اليمن، ما هو إال للسيطرة على باب المندب، بدليل دعم 
الواليات المتحدة وبريطاينا للسعودية للسيطرة على خط أنابيب حضرموت 
والموارد المائية في اليمن.إن "اليمن يمتلك إمكانات لم تستغل حتى اآلن 
لتوفير مجموعة بديلة من طرق الشحن العابر للنفط والغاز لتصدير النفط 

السعودي، الخليجى بحيث ال تمر عن طريق إيران ومضيق هرمز..
وتطمح السعودية ودول التحالف والواليات المتحدة النشاء خطوط أنابيب 
النفط عبر األراضــي اليمنية، وهــذا هو الدافع الحقيقي لحرب السعودية 

وحلفائها على اليمن.
٭ مستشار- خبير اقتصادي
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