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الرثوة النفطية اليمنية يف الربع الخايل تحرك األطماع الرثوة النفطية اليمنية يف الربع الخايل تحرك األطماع 

السعودية اإلسرائيلية املشرتكة يف املنطقةالسعودية اإلسرائيلية املشرتكة يف املنطقة

(غرفة أمانة العاصمة) تدعو رجال املال واألعمال إىل االنضمام ملجلس (غرفة أمانة العاصمة) تدعو رجال املال واألعمال إىل االنضمام ملجلس 
القطاع الخاص اليمني للتأهب واالستجابة والتعايفالقطاع الخاص اليمني للتأهب واالستجابة والتعايف

أهابت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة 
ــال االنضمام  ــة برجال املال واألعم العاصم
ــي للتأهب  ــاص اليمن ــاع الخ ــس القط ملجل
واالستجابة والتعايف والذي سيتم تأسيسه 
بالتنسيق مع مكتب األمم املتحدة يف اليمن.

وبني خالد عيل العلفي مدير عام الغرفة  يف ترصيح لـ 
"الثورة االقتصادي "أنه تم االتفاق عىل تأسيس مجلس 
ــتجابة والتعايف  ــاص اليمني  للتأهب واالس ــاع الخ القط
ــط األعمال التي ترشف  ــد الطوارئ يف اطار مبادرة رب عن
ــن كوارث  ــدول التي تعاني م ــم املتحدة يف ال ــا األم عليه
ــان ويشارك القطاع الخاص  طبيعية  أو من صنع اإلنس

فيها لتقليص أثر هذه الكوارث .
ــة  ــرف التجاري ــام للغ ــاد الع ــم االتح ــد نظ ــال :لق وق

ــياق مع مكون مبادرة ربط  الصناعية اليمنية  يف هذا الس
ــح األول لرسم خرائط  األعمال التابع لألمم املتحدة املس
منظمات القطاع الخاص واملؤسسات املشاركة يف التأهب 
ــاش االقتصادي  ــتجابة واإلنع ــوارئ واالس لحاالت الط
بهدف التعرف عىل مساهمات القطاع الخاص والجهود 
التي بذلت لالستمرار وتقديم الخدمات للمجتمع يف ظل 

الحرب وتردي الوضع اإلنساني يف اليمن .
ــل القطاع  ــيس كيان يمث ــه تم طلب تأس ــريا إىل ان مش

ــاهمة القطاع الخاص  ــاص اليمني لتنظيم ألية مس الخ
ــتجابة للطوارئ وتنظيم تدخل القطاع الخاص  يف االس
ــايف أثناء األزمات الناجمة عن الحرب  لترسيع وترية التع

أو األوبئة وغريها .
ــات  ــىل قطاع ــمل ع ــس سيش ــذا املجل ــا إىل أن ه الفت
ــم ،الكهرباء  ــة ،التعلي ــاء واإليواء ،الصح ــذاء والكس الغ
ــاالت، املقاوالت  ــة ،النقل واالتص ــاء، البنوك والرصاف وامل

وإعادة اإلعمار.

احمد الطيار 

العدوان على اليمن هدفه األول اقتصادي

ــؤول  ــعودي املس فجر فيديو للجرنال الس
ــيل  ــعودي اإلرسائي ــاون الس ــف التع ــن مل ع
ــني حيث يؤكد فيه  الصهيوني صدمة لليمني
ــادم  الق ــيل  ــعودي اإلرسائي ــاون الس التع أن 
ــتفادة من الحقل النفطي  ــيكون عىل االس س
ــن  ــني اليم ــع ب ــايل الواق ــع الخ ــري يف الرب الكب
ــرب عىل  ــا بأن الح ــفا النق ــعودية كاش والس
ــذا املرشوع  ــا هي إال لتأمني ه ــن حاليا م اليم
ــح معرب دويل  ــن جهة أخرى لفت ــن جهة وم م
ــيا عرب  ــارة األفريقية وقارة آس ــني الق يربط ب
ــاء مدينة  ــرس من جيبوتي اىل اليمن وإنش ج

النور يف الضفة اليمنية لباب املندب .
ــول يف الفيديو وهو يف  ــقي يق الجرنال عش
ــعودي إرسائييل: هناك حقالن  ندوة ملركز س
ــع  الرب ــة  منطق يف  األول  ــالن  هائ ــان  نفطي
ــيقود  ــج وهذا س ــن والخلي ــني اليم ــايل ب الخ
ــتغالله والثاني  ــل الس ــع إرسائي ــرشاكات م ل
ــيكون  ــة س ــن الصومالي ــة االوجادي يف منطق
ــيد عليه  ــا والصومال وتتس ــة اثيوبي ملصلح
ــتغالل هذين  ــيتم التعاون يف اس ــا وس اثيوبي
ــم الكعكة بني  ــرشكاء وتقاس ــني ال ــني ب الحقل
ــن األعراب.  ــل وحلفائهما م ــكا وإرسائي أمري
ــن العدوان  ــف حقيقة هامة ع ــايل يكش وبالت
ــط  ــم بتخطي ــه يت ــىل يف أن ــن تتج ــىل اليم ع
ــهيل دخول غزاة  ــواه الوطنية وتس لتدمري ق
ــيطرون عىل األرض طمعا يف ثروتها  جدد يس
ــاعر البعض  ــات تدغدغ مش ــماء ويافط بأس
ــوب  ــي يف الجن ــل االمارات ــل املحت ــا يفع كم
ــة ملصلحته  ــع ومرتزق ــوي مجامي ــذي يق وال
ــرثوة وهم عنده مثل الكالب املرشدة  وينهب ال

يعطيهم الفتات فقط .
ــة يف اليمن قصة  قصة األطماع االقتصادي
طويلة جدا لكنها اليوم بدت واضحة للعيان 
ــاك من تجردوا  ــب وعقل ،لكن هن ولكل ذي ل
ــب منها الرياح  ــن الوطنية وباتوا عقوال ته م
ــدون ان  ــدات واليري ــك التأكي ــون تل اليصدق
ــذون  يه ــل  ب ــيناريوهات  الس ــك  تل ــوا  يفهم
ــن التمتلك أي ثروات وتلك  ويقولون ان اليم
ــذه الحقائق  ــراء ؟ لهؤالء نقول ه االقاويل ه

فتعالوا بنا لقراءتها بتمعن .
يمتلك اليمن، وخصوصاً محافظات مارب 
ــم  ــن أضخ ــداً م ــوت، واح ــوف وحرضم والج
ــاث  أبح ــّدرت  وق ــة.  النفطي ــات  االحتياطي
ــه يفوق  ــب أن ــة للتنقي ــة ورشكات عاملي علمي
ــرس الجهد  ــه. وهو ما يف ــط الخليج بأكمل نف
ــعودية،  ــة الس ــة الوصاي ــن دول ــل م املتواص
ــل، لعرقلة أي  ــىل االق ــود ع ــة عق ــذ ثالث ومن
ــزون النفطي ألجل  ــتفادة لليمن من املخ اس
تطوير االقتصاد واملجتمع. وقد أدى التفاهم 
ــتثمار  ــعودي اىل حرص االس االمريكي ــ الس
ــن  ــط، وضم ــة فق ــه املحلي ــي بحاجات اليمن
ــا االدنى  ــة بحده ــكل الدول ــظ ش ــار يحف إط
ــاملة خشية انعكاساتها  ويمنع الفوىض الش

السلبية عىل أمن السعودية.

مقتطفات تاريخية
ــدة  ــرشت جري ــبتمرب 2015م ن ــهر س يف ش
ــداف  ــن اه ــات م ــة مقتطف ــار اللبناني األخب
ــب  ــا الجان ــرزت فيه ــن اب ــىل اليم ــرب ع الح
ــتيالء  ــدف االس ــدت أن اله ــادي وأك االقتص
عىل الرثوة اليمنية وفقا لخطة أمريكية تنفذ 
ــا يف املنطقة  ــني له ــاء التابع ــل الحلف ــن قب م
ــاد والدعم  ــالح والعت ــوم بتزويدهم بالس وتق
ــروي نقال عن  ــك ، وت ــل ذل ــتي مقاب اللوجس
خبري يمني ومسؤول كبري يف صناعة النفط يف 
ــن يعترب مخزونا لحوايل  الثمانينيات أن اليم

34 % من النفط يف باطن األرض عىل مستوى 
ــن االعراب من الدول املجاورة تمنع  العالم لك
ــني منه ضمن  ــتفادة اليمني ــتخراجه واس اس

مخططها ان تستويل عليه يوما ما.  
ــي:  إن رشكة أجيب  ــري اليمن ــول الخب ويق
ــة حصلت عام 1979م عىل  النفطية اإليطالي
امتياز حق العمل يف رشق اليمن، وبالتحديد 
ــوت، ويف عام 1982م أعلنت الرشكة  يف حرضم
ــرث من موقع.  ــة واعدة يف أك ــافات نفطي اكتش
ــالم  ــطة اإلع ــك بواس ــن ذل ــالن ع ــم اإلع وت
ــمي لدولة اليمن الديموقراطي (اليمن  الرس
ــحاب  الجنوبي). لكن الذي حصل هو االنس

الرسيع واملفاجئ للرشكة اإليطالية.
ويكشف املرجع اليمني أنه تبنّي يف ما بعد 
ــة ودولية من  ــرض الرشكة لضغوط إقليمي تع
ــو أمر ال يحتاج  ــل التوقف عن العمل. وه أج
ــتهالك إيطاليا  ــرف أن اس ــى تع إىل رشح، مت
ــعودية، حتى إن  ــدره الس ــرب للنفط مص األك
ــت عقوداً كبرية  ــها كانت قد أبرم الرشكة نفس
ــت الحق  ــن يف وق ــل أن تعل ــعودية قب يف الس

تجميد عملها يف اليمن.

ويكيليكس تكشف
ــة عرب موقع  ــفت الوثائق املرسب أخرياً، كش
ــعودية، أن  «ويكيليكس»، عن الخارجية الس
ــكلت برئاسة األمري سلطان بن  لجنة عليا ش
ــغل وزارة الدفاع  ــذي كان يش ــد العزيز، ال عب
واملكلف باإلرشاف عىل اليمن، وعضوية وزير 
ــل ورئيس  ــعود الفيص ــابق س الخارجية الس
ــت اللجنة بالعمل  ــرات وآخرين، وكلف املخاب
عىل مرشوع هدفه شّق قناة من السعودية إىل 
ــة حرضموت،  ــرب من خالل محافظ بحر الع
ــق هرمز  ــن كّل من مضي ــتغناء ع ــة االس بغي
ــباب  ــم توضح الوثائق األس ــاب املندب. ول وب

التي حالت دون تنفيذ املرشوع.

النفط 
أما يف ما خص محافظة مارب، فقد شهدت 
ــول الواليات  ــايض دخ ــرن امل ــات الق ثمانيني
ــر أن نهاية  ــىل الخط. وعندما ظه املتحدة ع
ــة تنتهي من دون  ــرب العراقية ــ االيراني الح
ــعر األمريكيون  ــقاط النظام يف طهران، ش إس
ــة الخليج،  ــاً بمنطق ــر بات محدق ــأن الخط ب
وهو خطر قد يهدد النفط. لذا قررت الواليات 
ــب عن النفط يف اليمن. ومنعاً  املتحدة التنقي

ــة  ــت مهم ــاض، أوكل ــية الري ــارة حساس إلث
ــة  ــا رشك ــرية، أبرزه ــب إىل رشكات صغ التنقي

«هنت» األمريكية.
ــوة إىل خطوات يمنية  وقد أدت هذه الخط
ــور نائب الرئيس  ــل، كان بينها حض يف املقاب
ــل  ــوش حف ــورج ب ــه) ج ــي (يف حين األمربك
تدشني مرشوع مصفاة مارب (1986)، كذلك 
ــه الحجر االساس ملبنى  وضع يف الوقت نفس
ــاء. ولم  ــة الجديد يف صنع ــفارة األمريكي الس
ــا  ــح يومه ــىل الترصي ــوش األب ع ــظ ب يتحف
ــنطن وجدت بديًال من نفط الخليج  بأن واش

امللتهب.
ــي فّرسها اليمنيون بأنها  وهي الخطوة الت
ــي املبارش، وليس  ــارة إىل الدخول األمريك إش
من خالل السعودية، إىل قلب املشهد اليمني.
كذلك، تم اكتشاف كميات هائلة من النفط 
ــبوة ــ  ــث حرضموت ــ ش ــوت ومثل يف حرضم
مارب، وبالتوازي، تم اكتشاف احتياط نفطي 
ــوف، وأعلنت رشكة  ــة الج ــم يف محافظ ضخ
ــدة،  ــافات الجدي ــة االكتش ــت» األمريكي «هن
ــال التنقيب، من  ــت فوراً عن أعم لكنها توقف

دون ذكر األسباب.
ــكاي  بتاريخ 8 /1 /2013م، بثت قناة «س
ــه القول بأن  ــة تقريراً ضمنت ــوز» األمريكي ني
اليمن يستحوذ عىل 34 % من مخزون النفط 
ــط يف محافظة  ــرب منبع للنف ــي، وأن أك العامل

الجوف املجاورة للسعودية.

استكشافات 2014م
ــط  ــت وزارة النف ــام 2014 قام ــة ع يف بداي
ــاف  االستكش ــات  عملي ــيط  بتنش ــة  اليمني
ــا  ــات، بينه ــن املحافظ ــدد م ــة يف ع النفطي
ــة النفطية  ــم تلزيمها للرشك ــي ت ــوف الت الج

اليمنية «صافر».
وبعد وقت قصري عىل بدء املسح امليداني، 

ــاف  واالستكش ــر  الحف ــال  أعم ــورشت  ب
ــود نطاقات  ــة عن وج ــت الرشك األويل، وأعلن
هيدروكربونية. كذلك أظهرت النتائج األولية 
ــني  ــدر بمالي ــات تق ــة بكمي ــافات غازي اكتش

األمتار املكعبة من الغاز يومياً.
ــذا اإلعالن هو  ــري أن الذي حصل بعد ه غ
ــل جديد، تبنّي  ــعودية قانون عم ــدار الس إص
ــني العمال اليمنيني.  أن الهدف منه طرد مالي
وبدأت الداخلية السعودية بتجميع املغرتبني 
ــة  ــة مهين ــة بطريق ــن عام ــني يف أماك اليمني
ــم وطردهم، من دون أي  ومذلة، بغية ترحيله

مراعاة لحقوقهم.

ردود 
ــد، بل  ــذا الح ــد ه ــة عن ــف األزم ــم تتوق ول
ــعودية بعض القبائل املوالية لها،  حركت الس
ــط الرئييس  ــب أنبوب النف ــي تولت تخري الت
ــل الكهرباء يف  ــارب، وتعطيل خطوط نق يف م

مارب، والتي تغّذي معظم مناطق الشمال.
ــوة  ــملت رش ــد هذه الضغوط، التي ش وبع
ــت  ــة، أعلن ــة اليمني ــار يف الدول ــؤولني كب مس
ــف»  ــر، «التوق ــن دون تربي ــر، وم ــة صاف رشك
ــب يف الجوف،  ــة التنقي ــتكمال عملي ــن اس ع
ــن املنطقة  ــأن الرشكة لم تقرتب م ــع العلم ب م
ــت التنقيب عىل  ــعودية، وأبق الحدودية الس

بعد 40 كلم منها.

منفذ للبحر العريب 
ــرشت  ن 2015م  ــام  الع ــن  م ــبتمرب  س يف 
ــاة  ــة قن ــات لخط ــة ترسيب ــف الدولي الصح
سلمان والتي تهدف لشق ممر مائي من مياه 
ــر بحرضموت  ــرب العرب ويم ــج اىل بح الخلي
ــوايل 30 مليار دوالر  ــة وتبلغ تكلفته ح اليمني
ــذا املرشوع  ــادر الدولية فإن ه ــب املص وحس
ــن  م ــعود  س آل  ــه  تداول رسي  ــرشوع  م ــو  ه
ــايض وزادت أهميته  ــات يف القرن امل األربعيني
يف الحرب اإليرانية العراقية يف الثمانينيات . 

قناة سلمان 
يقول الخبري عبدالله بن عامر إن محاوالت 
ــن  ــكري يف اليم ــا العس ــد تدخله ــة بع اململك
ــا التأكيد  ــة املوالية له ــراف اليمني وعرب األط
ــوار منها ما يتعلق  عىل تنفيذ مخرجات الح
ــم  ــّول إىل النظام االتحادي الذي يقس بالتح
ــد للمصادقية  ــم كالم يفتق ــن إىل 6أقالي اليم
ــباب اقتصادية أوال   فهو يف باطنه يهدف ألس

وهو ما ترفضه قوى يمنية.
ولم تستبعد مصادر سياسية يف صنعاء أن 
ــعودية  ــمي يف الس يكون حديث اإلعالم الرس
ــذا التوقيت  ــلمان ويف ه حول مرشوع قناة س
ــات الجارية  ــاورات والتفاهم ــه عالقة باملش ل
ــائل إعالمية عن  ــد أن تحدثت وس ــيما بع س
حصول اإلمارات العربية عىل امتيازات كبرية 
ــد حديث  ــة وبع ــقطرى اليمني ــرة س يف جزي
ــعودي أنور عشقي عن  ــار امللك الس مستش
ــيا وأفريقيا  مرشوع آخر للربط بني قارتي آس
ــن وجيبوتي  ــني اليم ــد جرس ب ــن طريق م ع
ــاب املندب وإفصاحه عن حقل  عرب مضيق ب
ــة الربع الخايل بني  نفطي واعد يقع يف منطق

السعودية واليمن .

ــز الربط بني الحرب  ــك دفع إىل تعزي كل ذل
ــعودية  الدائرة يف اليمن وبني الطموحات الس
ــها االقتصادية واملتعلقة بالرثوات  وعىل رأس
الطبيعية واملوقع االسرتاتيجي املهم لليمن .

أطماع اإلمارات 
ــمى  ــدو للمتابع أن دول ما يس ــا يب عىل م
ــوزع الكعكة  ــل تت ــدأت بالفع ــف قد ب التحال
ــتحواذ عىل  اليمنية فيما تحاول اململكة اإلس
ــيما بعد أن تمكنت اإلمارات  نصيب األسد س
من بسط نفوذها عىل جزيرة سقطرى وعىل 
ــق يف املحافظات الجنوبية منها  بعض املناط

ميناء عدن.

جزيرة ميون 
ــاليل اإلماراتي  ــع والنفوذ االحت ــدأ التوس ب
ــدأت  ــث ب ــا حي ــور واضح ــن يف الظه يف اليم
ــون التي  ــيطرة عىل جزيرة مي ــط الس يف بس
ــكل  ــا بش ــكريا وإداري ــا عس ــيطر عليه تس
ــا ملدينة املخا  ــد احتالله ــل خصوصا بع كام
ــز بما يف ذلك  ــاحل الغربي ملحافظة تع والس
ــوات املحتلة  ــاب املندب وأقامت الق مضيق ب
ــكرية و هجرت جميع  ــة قاعدة عس اإلماراتي
ــكان الجزيرة ونقلتهم إىل خيام يف منطقة  س
ــات  ثكن إىل  ــاكنهم  مس ــت  وحول ــة  صحراوي
ــا بتحويل بلدة  ــا كما قام اإلماراتيون أيض له
ــدب إىل قاعدة  ــاب املن ــة من ب ــاب القريب ذوب
ــل وهجروا  ــا بالكام ــون به ــكرية يتحكم عس
ــم نحو  ــغ عدده ــدة البال ــكان البل ــع س جمي
ــام يف  ــم إىل خي ــن ونقلوه ــرشة آالف مواط ع
منطقة صحراوية ويف ظروف غاية يف املعاناة 
ــاكنهم إىل ثكنات عسكرية أيضا  وحولوا مس
ــاء املخا إىل قاعدة  كما حول اإلماراتيون مين
عسكرية ومنعوا اليمنيني من صيد األسماك 
ــكان عىل  ــدر رزق معظم الس ــو مص ــذي ه ال
ــاب املندب  ــن ب ــاحيل م ــط الس ــول الرشي ط

وحتى ميناء املخا .
ــي وهو  ــي بين ــي جريم ــرش الصحف ــد ن وق
ــط يف  محرر متخصص بقضايا الرشق األوس
ــي الذي يعنى  ــع جينز ديفنس الربيطان موق
ــط  ــورا وخرائ ــلح ص ــاع والتس ــا الدف بقضاي
ــا القوات  ــوم به ــاءات التي تق ــح اإلنش توض
ــىل مضيق باب  ــة يف جزيرة ميون ع اإلماراتي
ــدرج طائرات جديد  ــا يعتقد أنه م ــدب وم املن
ــي من إكمال بناء  ــاؤه وتوقع أن تنته يتم إنش
ــرى بحلول  ــاءات أخ ــدرج الطائرات وإنش م

هذا العام.

مصادر دولية تكشف تحليل /اإلدارة االقتصادية 
عن ثروات نفطية 

وغازية تقدر بـ٣٤٪ 
من االحتياطي العاملي 

موجودة يف اليمن

 اإلماراتيون يحلمون
ببناء جسر يربط آسيا 

وأفريقيا عرب باب املندب 
لتوسيع اقتصاد الخليج 

غربا
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