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ــر.  ــة يف اليمــن، يطــل ىلع ســاحل البحــر األحم ــئ التجاري ــاء املخــا هــو أحــد املوان مين

يتبــع إدارًيــا مؤسســة موانــئ البحــر األحمــر محافظــة الحديــدة. ويتبــع جغرافًيــا محافظــة 

تعــز التــي يبعــد عنهــا بمســافة 100 كيلــو متــر طولــي. 

ــٍز  ــة مرك ــيلة إلقام ــا وس ــاء املخ ــادي كان مين ــر املي ــابع عش ــرن الس ــى الق ــا، وحت قديًم

ــرة  ــا يف الجزي ــب وإنم ــن فحس ــس يف اليم ــاء لي ــم مين ــا، وأه ــة املخ ــارٍي يف مدين تج

العربيــة والخليــج ودول القــرن األفريقــي، حيــث عرفــه العالــم مــن خــال تصديــره ألجــود 

أنــواع البــن اليمنــي الــذي ُعــرف باســم »مــوكا كــويف«.1 ولكــن هــذه األهميــة املرتبطــة 

ــى الخــارج. ــر البــن اليمنــي إل ــر البــن، انتهــت بانتهــاء تصدي بتصدي

ــل  ــة، وظ ــل الدول ــن قب ــرة م ــك الفت ــد تل ــكايف بع ــام ال ــا باالهتم ــاء املخ ــَظ مين ــم يح ل

ــا لتصاميــم فرنســية،  كذلــك حتــى عــام 1955م، حيــث تــم إنشــاء مينــاء يف املخــا وفًق

ــرب  ــوب غ ــة جن ــرة الواقع ــا بالجزي ــة املخ ــر يصــل مدين ــن جســر بعــرض 20 مت ــّون م وتك

ــر  ــرض 6 مت ــرة بع ــار املكس ــوف باألحج ــًرا مرص ــه 1850 مت ــرة طول ــق الجزي ــة، وطري املدين

ــر. ــول 160 مت وط

ــاءات  ــذه اإلنش ــة. ه ــركة هولندي ــطة ش ــد بواس ــاء جدي ــئ مين ــام 1978م أنش   ويف ع

ــن  ــة )1.500.000 ط ــداول بضاع ــدرة ىلع ت ــن الق ــاء م ــت املين ــاء مكن ــدودة للمين املح

ــع:  ــة للبضائ ــنوًيا(. موزع س

صــب جــاف: )500.000 طــن(: مثــل الفحــم والحديــد الخــام واألخشــاب والحبــوب....(. 
بالتالــي فــإن أقصــى حجــم يمكــن تداولــه مــن هــذه البضائــع يف املينــاء هــو 41 ألــف طــن 

شــهريا. هــذه الطاقــة صغيــرة الحجــم مقارنــة باحتياجــات املحافظــة مــن القمــح كأحــد 

انــواع الحبــوب, واهمهــا كمصــدر غــذاء اساســي لســكان اليمــن. وتتطلــب عمليــة اســتيراد 

القمــح وجــود صوامــع يف املينــاء. تناســب الحاجــة الكبيــرة مــن القمــح للمحافظــة والبلــد 

بشــكل عــام. لكــن هــذه الطاقــة املحــدودة للمينــاء لــم تشــجع التجــار مســتوردي القمــح 

ــاء  ــا يمكــن اســتيراده مــن قمــح. ىلع عكــس قيامهــم ببن ــن م ــاء صوامــع لتخزي ىلع بن

هــذه الصوامــع  يف مينائــي عــدن والحديــدة او بالقــرب منهمــا.

ــك فــإن  صــب ســائل: )1.000.000 طــن(: مثــل املحروقــات والزيــوت وغيرهــا. وبذل
أقصــى حجــم يمكــن تداولــه مــن هــذه البضائــع يف املينــاء 83 ألــف طــن شــهريا.

1-   املوقع الرسمي ملؤسسة موانئ البحر األحمر اليمنية.

املقــــدمة:
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ورغــم محدوديــة الطاقــة التشــغيلية للمينــاء، لــم يســتطع املينــاء االســتمرار يف تــداول 

ــر يف  ــر األحم ــئ البح ــة موان ــام مؤسس ــرا لقي ــع، نظ ــن البضائ ــدود م ــم املح ــذا الحج ه

ــى  ــة إل ــاة املاحي ــة القن ــار صيان ــحب حف ــا – بس ــاء إداري ــا املين ــي يتبعه ــدة – الت الحدي

ــاء  ــاطها يف مين ــة نش ــزت املؤسس ــك رك ــة, وبذل ــادر ذات عاق ــب مص ــدة، حس الحدي

ــوي.  ــاًء ثان ــة مين ــبة للمؤسس ــا بالنس ــاء املخ ــس، وكان مين ــاء رئي ــدة كمين الحدي

ــة يف  ــال تطويري ــأي أعم ــم ب ــم تق ــر ل ــر األحم ــئ البح ــة موان ــك ان مؤسس ــد ذل ــا يؤك  م

املينــاء منــذ إنشــائها بالقــرار الجمهــوري رقــم 63 لعــام 2007م، ىلع الرغــم مــن التطويــر 

املســتمر يف مينــاء الحديــدة. وال تــزال مســتمرة يف ذلــك حتــى تاريخــه, ولديهــا خطــط 

ــاء، ذو  ــدود للمين ــغيل املح ــن التش ــم م ــاء.ىلع الرغ ــعة املين ــر وتوس ــتقبلية لتطوي مس

ــا عــن ممارســة نشــاطه التجــاري  الطاقــة التشــغيلية صغيــرة الحجــم، فقــد توقــف تماًم

منــذ أواخــر العــام 2014م؛ بســبب ســيطرة جماعــة الحوثــي “وهــي حركــة دينيــة مســلحة 

ســيطرت ىلع العاصمــة اليمنيــة صنعــاء يف ســبتمبر ٢٠١٤ وعــدد مــن املحافظــات 

ــة«.    اليمني

ــرف  ــة “املعت ــة اليمني ــل الحكوم ــن قب ــل م ــن قب ــتعادته م ــد اس ــى بع ــك حت ــل كذل وظ

بهــا دوليــا “يف العــام 2017م2. ولــم يعــاود نشــاطه التجــاري، ولــم تكلــف الــوزارة جهــة أو 

شــخًصا بــإدارة املينــاء طــوال تلــك الفتــرة، وبتاريــخ 25 مايــو2021 كلــف وزيــر النقــل قائًمــا 

بأعمــال مديــر املينــاء. 

 ويف 2022/2/18م تــم تدشــين اســتعادة الحركــة التجاريــة يف املينــاء، بتصديــر شــحنة 

منتجــات زراعيــة )بصــل( إلــى الخــارج. وذلــك بعــد التحقــق مــن صاحيــة القنــاة املاحيــة 

بواســطة شــركة أجنبيــة متخصصــة، وتبيــن إمكانيــة مــرور ســفن يف القنــاة بــوزن محــدد، 

إال إن املينــاء تعــرض للقصــف مــن قبــل جماعــة الحوثــي بشــهر ســبتمبر 2021م( 3.

كان مديــر املينــاء قــد أكــد بتاريــخ 2021/7/29م يف مقابلــة متلفــزة« إن الحــرب لــم تبــِق 

شــيًئا داخــل املينــاء، وانتهــت ممتلكاتــه البحريــة والبريــة«. وأكــد مديــر املينــاء اســتعادة 

بعــض التجهيــزات قبــل تدشــين اســتعادة نشــاطه التجــاري يف فبرايــر املاضــي4.

ظلــت محافظــة تعــز تســتورد حاجاتهــا مــن البضائــع واملــواد الخــام عبــر مينائــي عــدن 

والحديــدة، وبعــد اســتياء جماعــة الحوثــي ىلع مينــاء الحديــدة، وحصارهــا ملدينــة تعــز. 

ــع.  ــن البضائ ــة م ــة املحافظ ــتيراد حاج ــد الس ــدر الوحي ــا زال املص ــدن وم ــاء ع ــح مين أصب

ــن عــدن وتعــز، أصبحــت املحافظــة مضطــرة لنقــل  ــق الرئيســي بي وبســبب قطــع الطري

ــر  ــث تم ــر، حي ــي وع ــق فرع ــر طري ــدن، عب ــاء ع ــى مين ــة إل ــتوردة والواصل ــع املس البضائ

2-  انظر مقاطع الفيديو التوثيقية يف املرفق رقم 2.
3-  املرجع السابق
4- املرجع السابق
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البضائــع يف محافظــة لحــج قبــل وصولهــا إلــى محافظــة تعــز، وبســبب االضطــراب األمنــي 

ــوادث  ــة، وح ــات إجباري ــات، وتوقف ــن تقطع ــا م ــا رافقه ــرب وم ــبب الح ــات بس يف الطرق

ــان  ــات يف أحي ــة بوفي ــد، مصحوب ــة العب ــق هيج ــل يف طري ــات النق ــا مركب ــت له تعرض

كثيــرة، وغيرهــا مــن املشــاكل التــي رافقــت نقــل البضائــع مــن عــدن إلــى تعــز. كل ذلــك 

أدى إلــى ارتفــاع تكلفــة النقــل، وبالتالــي ارتفــاع تكلفــة الســلع إلــى مــا يزيــد عــن 30% 

ــا لتصريحــات رســمية5، مــا أثقــل كاهــل املواطنيــن يف املحافظــة. وفًق

إن اســتيراد حاجــة املحافظــة مــن البضائــع واملــواد الخــام عبــر مينــاء املخــا بإمكانــه أن 

يخفــف مــن معانــاة ســكان املحافظــة ىلع األقــل، مــن األعبــاء اإلضافيــة لتكاليــف النقــل 

واملشــاكل املصاحبــة لنقــل الســلع الــواردة عبــر مينــاء عــدن، واملبينــة الحًقــا يف هــذه 

الورقــة.

لهــذا تتنــاول هــذه الورقــة بالبحــث والتحليــل أســباب وآثــار مشــكلة توقــف مينــاء املخــا 

عــن ممارســة أنشــطته التجاريــة املحــدودة منــذ انــدالع الحــرب يف نهايــة العــام 2014م، 

وعــدم تشــغيل املينــاء منــذ اســتعادته مــن قبــل الحكومــة اليمنيــة عــام 2017م، فضــًا 

عــن عــدم قــدرة املحافظــة ىلع اســتخدام املينــاء الســتيراد مــا تحتاجــه مــن بضائع تســد 

حاجاتهــا، لتخفيــف معانــاة املواطــن، وتحــاول الورقــة أن تقــدم حلــوال وتوصيــات ملعالجــة 

هــذه املشــكلة.

-5
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هدف إعداد الورقة

هدفــت الورقــة إلــى التعــرف ىلع واقــع النشــاط التجــاري ملينــاء املخــا، وأســباب توقفــه 

عــن ممارســة نشــاطه منــذ اســتعادته مــن قبــل الحكومــة اليمنيــة عــام 2017م، وتحليــل 

ــة ذات  ــة والقانوني ــية واإلداري ــر الهندس ــل العناص ــن تحلي ــًا ع ــة، فض ــه اإلنتاجي طاقات

العاقــة بعمليــة إعــادة تأهيــل وتطويــر وتنميــة مينــاء املخــا، وإظهــار متطلبــات تفعيــل 

املينــاء لخدمــة االقتصــاد املحلــي والوطنــي.

منهجية إعداد الورقة

ــر  ــى توفي ــدف إل ــذي يه ــي، ال ــج الوصف ــة ىلع املنه ــذه الورق ــداد ه ــاد يف إع ــم االعتم ت

البيانــات والحقائــق عــن املشــكلة أو الظاهــرة موضــوع البحــث لتفســيرها تفســيًرا كامــًا، 

ــة  ــات العلمي ــع البيان ــب يف جم ــوذج املناس ــه النم ــة ألن ــة الحال ــوذج دارس ــتخدام نم باس

املتعلقــة بموضــوع الورقــة، ويف هــذه الورقــة تــم االعتمــاد ىلع بيانــات ثانويــة مــن مراكــز 

حكوميــة ومقــاالت ومقابــات مــع ذوي صلــة، وتصريحــات رســمية يف وســائل إعــام مختلفة 

مــن قبــل مســؤولين رســميين، واملواقــع اإللكترونيــة الرســمية لــوازرة النقــل اليمنيــة. إضافة 

إلــى اإلحصائيــات املنشــورة وغيــر املنشــورة التــي تــم الحصــول عليهــا مــن مصــادر متعــددة.

آثار مشكلة توقف أنشطة امليناء التجارية

ترتــب ىلع توقــف أنشــطة املينــاء التجاريــة نهايــة العــام 2014م عــدًدا مــن اآلثــار 

الســلبية، أهمهــا:

- توقــف نشــاط املزارعيــن عــن تصديــر فائــض مزروعاتهــم، والتــي كانــت تصــدر بشــكل 

أساســي إلــى القــرن األفريقي.

- توقف موظفي وعمال امليناء عن أعمالهم، وتوقف رواتبهم، ومعاناتهم جراء ذلك.

- توقف استيراد بعض احتياجات املحافظة.
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ــل  ــن قب ــتعادته م ــد اس ــاء بع ــغيل املين ــدم تش ــباب ع أس
ــة ــة اليمني الحكوم

لــم يتــم معالجــة مشــكلة توقــف امليناء بشــكل كامــل حتــى اآلن، رغــم اإلعان عن تدشــين 

ــكل  ــاء، بالش ــزات املين ــتكمال تجهي ــدم اس ــبب ع ــاري، بس ــاء التج ــاط املين ــتعادة نش اس

الــذي كان عليــه قبــل الحــرب، ويمكــن إرجــاع أســباب ذلــك إلــى جملــة مــن العوامــل أهمهــا:

- مشــكلة تبعيــة املينــاء ملؤسســة موانــئ البحــر األحمــر يف الحديــدة التــي تســيطر 

عليهــا جماعــة الحوثــي، وعــدم معالجــة وزارة النقــل الوضــع القانونــي للمينــاء. 

- تدمير البنية التحتية والفوقية للميناء.

- الصراع بين أجنحة الحكومة اليمنية، والذي تم معالجته بالتوافق يف الفترة األخيرة. 

- عدم توفر دعم مالي كايف إلعادة تجهيز امليناء.

- عدم تفعيل مؤسسات الدولة طوال كل تلك الفترة. 

- ضعــف دور الســلطات الرســمية، وعــدم املبــادرة الــى اســتعادة نشــاط املينــاء، ىلع 

األقــل إلــى بدايــة العــام 2021م.

- قطع الطريق الرابط بين امليناء ومركز املحافظة.

أسباب عدم تطوير امليناء وتوسيعه

- عدم تبني مؤسسة موانئ البحر األحمر يف الحديدة لعملية تطوير امليناء.

ــركة  ــل ش ــن قب ــدة يف 2012 م ــة املع ــذ الدراس ــة لتنفي ــة داعم ــود جه ــدم وج - ع

ــاء. ــاء املخ ــة يف مين ــاء 8 أرصف ــة إلنش متخصص
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املقومات الخاصة مليناء املخا

- تبلــغ املســاحة الكليــة ملينــاء املخــا )78 كــم2(. منهــا )2 كــم2( مســاحة بريــة، والباقــي 

ــنوًيا(.  ــن س ــوى )1.500.000 ط ــة( القص ــة )التصميمي ــه اإلنتاجي ــغ طاقت ــا تبل ــة، كم مائي

موزعــة: للبضائــع: صــب جــاف: )500.000 طــن(. وللبضائــع: صــب ســائل: )1.000.000 طــن(6. 

أهمية املوقع الجغرايف مليناء املخا

ــا  ــط، كم ــرق األوس ــيا والش ــوب آس ــا وجن ــرق أفريقي ــا وش ــن أوروب ــا بي ــاء املخ ــط مين يرب

ــن  ــه م ــز بقرب ــا يتمي ــي، داخلًي ــر العرب ــي والبح ــرن األفريق ــن دول الق ــه م ــز بقرب يتمي

املناطــق الجنوبيــة واملناطــق الوســطى وقربــه مــن مضيــق بــاب املنــدب، حيــث يبعــد 

ــي(7.  ــر طول ــو مت ــا 75 كيل ــري )تقريًب ــل بح ــافة 40 مي ــه بمس عن

كمــا يتميــز مينــاء املخــا بقربــه مــن املمــر الدولــي بمســافة 6 كيلومتــرات تقريًبــا )3.2 ميل 

بجــري(، بمقارنتــه بمينــاء عــدن، نجــد أنــه يبعــد مــن املمــر املاحــي الدولــي بحوالــي 4 

ميــل بحــري، هــذه امليــزة جعلــت مــن مينــاء املخــا مينــاًء هاًمــا واســتراتيجيا.

ــات ســكان  ــره الســتيراد متطلب ــي مــن خــال تطوي ــوم فتأت ــاء املخــا الي ــة مين ــا أهمي أم

محافظــة تعــز وإقليــم الجنــد وصــوال إلــى املناطــق الوســطى، والتــي هــي األكثــر كثافــة 

ســكانية ىلع مســتوى اليمــن. وتصديــر فائــض منتجاتهــم الزراعيــة وغيرهــا، إضافــة إلــى 

اســتغال ميــزة موقعــه الجغــرايف يف إطــار منظومــة النقــل البحريــة الدوليــة، ويتطلــب 

ذلــك تأهيــل وتطويــر للمينــاء لتقديــم الخدمــات لخطــوط املاحــة الدوليــة.

الخصائص املاحية للميناء

للمينــاء ممــر ماحــي لدخــول الســفن طولــه )2 كــم بمــا يعــادل 1.1 ميــل بحــري وعرضــه 

)110 أمتــار( وعمقــه )مــن 7.2 إلــى 7.8متــر(. قطــر دائــرة الــدوران: 412 متــر وعمــق 8 متــر. 

6- وزارة النقل، أطلس أهم املوانئ اليمنية وموانئ شبه الجزيرة العربية وغرب آسيا وشرق أفريقيا وأهميتها االستراتيجية، اإلصدار األول، 2019م 
7-  املرجع السابق.
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أقسام امليناء وحجمه الرسمي

بضائع عامة ومختلفة، زيوت نباتية، مشتقات نفطية، مواشي حية.

ــة  ــة اليمني ــئ البحري ــن املوان ــط. ضم ــاء متوس ــا، مين ــاء املخ ــل مين ــف وزارة النق وتصن

البالغــة 9 موانــئ، تديرهــا مؤسســات عامــة تتبــع وزارة النقــل إلــى جانــب شــركة صافــر 

ــي(. ــاف النفط ــاء بلح ــر مين ــي تدي الت

موانئ اليمن وتصنيفاتها والجهة املشغلة

تقييم الوضع الحالي مليناء املخا

من خال الدراسة االستطاعية ملوضوع الورقة، يمكن تقييم ميناء املخا كما يلي:

- مينــاء قديــم، ال يســتطيع اســتقبال الســفن الكبــرى )ســفن الحاويــات(، ألن أعماقــه 

ليســت كبيــرة.

التشغيلالتصنيفاسم الميناء

ميناء الصليف

مرسى رأس عيسى

ميناء الحديدة

ميناء املخا

ميناء عدن

ميناء بلحاف )نفطي(

ميناء سقطرى )حوالف( 

ميناء املكال 

ميناء نشطون

متوسط

صغير ومحدود )نفطي(

كبير )متعدد األغراض(

 متوسط

كبير )متعدد األغراض(

ميناء نفطي

صغير

متعددة األغراض

متعددة األغراض

املؤسسة العامة ملوانئ 
البحر األحمر اليمنية 

 

مؤسسة موانئ خليج عدن 

شركة صافر اليمنية للنفط

 

مؤسسة موانئ البحر العربي 
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- طاقته التصميمية القصوى صغيرة مقارنة بميناء الحديدة ىلع سبيل املثال:

ــه اســتقبالها، هــي  - يســتقبل أنــواع معينــة مــن البضائــع حســب الســفن املتــاح ل

ــي  ــة واملواش ــتقات النفطي ــة للمش ــط. إضاف ــائلة فق ــة والس ــب الجاف ــع الص بضائ

ــة. الحي

- يصنــف رســمًيا مينــاء متوســط مــن قبــل وزارة النقــل اليمنيــة، وفنًيــا يعد مــن موانئ 

الجيــل األول، وهــي املوانــئ التــي ُأنشــئت قبــل ظهــور الحاويــات يف الســتينيات 

مــن القــرن العشــرين.

وهــذه الصفــات تمثــل نقــاط ضعــف للمينــاء، أمــا جوانــب القــوة للمينــاء، فهــي ترتبــط بمــا 

يمتلــك مــن مزايــا تنافســية وفــرص متاحــة الســتغالها إذا أحســن إعــادة تأهيلــه وتطويــره 

ليســتقبل الســفن الكبيــرة والعماقــة، ويقــدم خدمــات متكاملــة للســفن، مــن أهمهــا:

- إمكانية اجتذاب الخطوط املاحية الكبرى، لقربه من املمر الدولي.

- توسط موقعه بين أكبر املوانئ اليمنية، مينائي عدن والحديدة.

- تلبية حاجة املصانع يف املحافظة، وهي من أكبر املصانع يف الجمهورية.

حجم النشاط يف ميناء املخا قبل توقفه نهاية العام 2014

مــن خــال مصــادر متعــددة ذات عاقــة تبيــن أن املينــاء لــم يشــتغل بطاقتــه االنتاجيــة 

ــًا  ــدًرا ضئي ــل ق ــاء تمث ــهرية للمين ــتيعابية الش ــدرة االس ــا. الق ــم محدوديته ــوى رغ القص

جــًدا مــن متطلبــات ســكان املحافظــة، أو تصديــر منتجاتهــا الزراعيــة، وال يمكــن للمينــاء 

بوضعــه التشــغيلي الســابق أن يســتقبل جميــع متطلبــات ســكان املحافظــة مــن البضائع 

ــاة  ــة القن ــم صيان ــال ت ــوى. ويف ح ــغيلية القص ــه التش ــل بطاقت ــو عم ــتوردة، ول املس

املاحيــة مــن خــال حفــر القنــاة وتعميقهــا، يمكــن للمينــاء، اســتقبال ســفن بــوزن 40 

ألــف طــن تقريبــا. 

ميناء الحديدةميناء المخاالطاقة التصميمية القصوى/ سنويا

9  مليون طن

)280,000(  حاوية مكافئة

1.5 مليون طن

 ال يستقبل حاويات

بالطن

بالحاويات
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الفئات والقطاعات املتضررة من استمرار املشكلة

تنعكــس املشــاكل التــي يعانــي منهــا مينــاء املخــا ىلع جميــع مواطنــي محافظــة تعــز، 

املســتفيدين مــن خدمــات املينــاء لــو توفــرت، حوالــي 5 مليــون مواطــن وفــق تصريحــات 

ــا لنــوع الضــرر، وتحمــل عــبء  رســمية8، يمكــن التمييــز بيــن فئتيــن مــن املتضرريــن وفًق

الضــرر أو إمكانيــة نقلــه للغيــر:

ســكان املحافظــة: البالــغ عددهــم 5 مليــون هــم الفئــة املتضــررة األولــى، حيــث 
عانــى الســكان ومــا يزالــون مــن مشــكلة ارتفــاع تكاليــف نقــل الســلع مــن عــدن.

االقتصــاد املحلــي: تحــوي املحافظــة أكبــر مصانــع البــاد التــي تعمــل يف صناعــة 
ــة، وتقــوم  ــان ... وغيرهــا مــن االحتياجــات الضروري ــون، ألب مــواد غذائيــة، ســمن وصاب

بتوزيعهــا ىلع مســتوى الجمهوريــة، بالتالــي يســتفيد منهــا أغلــب ســكان اليمــن.

ــات  ــع، تدخــل ضمــن مكون ــك املصان إن تكاليــف نقــل املــواد الخــام التــي تســتوردها تل

تكلفــة املنتــج، وزيــادة تكاليــف نقلهــا، يزيــد مــن تكاليــف الســلع، التــي ينقــل عبئهــا 

إلــى املســتهلك، فضــًا عــن تأثيــر ذلــك ىلع االقتصــاد املحلــي مــن خــال اآلثــار املبينــة 

ــة. يف الفقــرة التالي

8- https://fb.watch/dnDQOf-KOU/
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اآلثار الناجمة عن استمرار املشكلة

لقــد ترتــب ىلع عمليــة اســتيراد حاجــات املحافظــة عبــر مينــاء عــدن، وســيطرة جماعــة 
الحوثــي ىلع مينــاء الحديــدة، وحصارهــا ملدينــة تعــز، وقطــع الطرقــات، ونقــل البضاعــة 
ــك  ــتيراد تل ــاء الس ــاء املخ ــتخدام مين ــدرة ىلع اس ــدم الق ــرة، وع ــة وع ــرق فرعي ــر ط عب
ــار الســلبية ىلع املواطــن،  ــك عــدد مــن اآلث ــع، لعــدم تأهليــه. ترتــب ىلع كل ذل البضائ

واالقتصــاد املحلــي، يمكــن إيجازهــا أهمهــا فيمــا يلــي: 

- ارتفاع استهاك الطاقة املستهلكة يف عملية النقل، وزيادة آثارها السلبية ىلع البيئة. 

- صعوبات عملية نقل البضائع من عدن إلى مدينة تعز، يف ظل مناخ سياسي مضطرب. 

ــل  ــق نق ــول طري ــرة ىلع ط ــش املنتش ــاط التفتي ــد نق ــد عن ــت الفاق ــادة الوق - زي
البضائــع التــي تمــر يف ثــاث محافظــات. وارتفــاع احتمــاالت فقــد بضائــع مــن خــال 
الســرقة والتلــف بســبب الوقــت الــذي تســتغرقه عمليــة نقــل البضائــع مــن عــدن 

إلــى تعــز، والــذي يســتغرق فتــرة ال تقــل عــن 12 ســاعة. 

- البــطء يف نقــل البضائــع، يزيــد مــن التأثيــر الســلبي للمســافات البعيــدة، ويزيــد مــن 
زمــن تقييــد رأس املــال بالنســبة للتجار واملســتثمرين.

- الزيادة يف التكاليف، التي انعكست يف ارتفاع أسعار الواردات، أثقلت كاهل املواطن.

- زيادة وقت النقل وانخفاض التأكيد من ناحية الوقت.

االحتياجات الازمة ملعالجة املشكلة

هنــاك حاجــة لتأهيــل املينــاء بمــا يجعلــه قــادًرا ىلع اإلســهام يف رفــع حجــم الصــادرات 

ــول  ــهيل دخ ــك تس ــرة، وكذل ــا مباش ــتوردة اليه ــع املس ــول البضائ ــة, ودخ يف املحافظ

املســاعدات وتيســير نقلهــا مــن املينــاء إلــى مركــز املدينــة. واملناطــق التابعــة لهــا, مــن 

خــال رفــع كفــاءة البنيــة التحتيــة للمينــاء.   ووفًقــا لدرجــة إلحــاح حاجــة تشــغيل املينــاء، 

التــي يمكــن تحديــد هــا ىلع النحــو التالــي:

ــه التشــغيلية التــي كان عليهــا  ــى حالت ــاء إل ــل املين ــى: إعــادة تأهي الحاجــة األول
ــة عــام 2014. ــل توقفــه نهاي قب

ــه  ــة، وتأهيل ــه اإلنتاجي ــادة طاقت ــيعه لزي ــاء بتوس ــر املين ــة: تطوي ــة الثاني الحاج
ــة.  ــفن التجاري ــواع الس ــع أن ــتقبال جمي الس
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اإلطار القانوني والتنظيمي لتطوير وتشغيل املوانئ اليمنية

إجراءات التنفيذ: حدد القانون 23 لسنة 2013 م بشأن املوانئ البحرية ما يلي:

ــبة  ــي بالنس ــئ، وه ــلطة املوان ــر: س ــاء والتطوي ــة باإلنش ــلطة املخول الس
ــر. ــر األحم ــئ البح ــة موان ــون مؤسس ــب القان ــا حس ــاء املخ ملين

ــن 6 و7  ــددت يف املادتي ــذ: ح ــط التنفي ــر وضواب ــاء والتطوي ــراءات اإلنش إج
ــوزراء قبــل التنفيــذ. مــن القانــون. والتــي تطلبــت موافقــة مجلــس ال

تنظيــم عمــل املينــاء: نظــم قــرار وزيــر النقــل رقــم )108( لســنة 2009 م بشــأن 
قواعــد وتعليمــات املوانــئ اليمنيــة: تنظيــم أعمــال املوانــئ اليمنيــة . وأعطــى القــرار 

رئيــس مؤسســة املوانــئ اليمنيــة املنــوط بهــا إدارة املينــاء: الحــق يف تنفيــذ القواعــد 

والتعليمــات املنظمــة ألعمــال املينــاء. بالتالــي فــإن القيــام بأعمــال املاحــة وتنشــيط 

الحركــة التجاريــة ملينــاء املخــا، هــي حــق قانونــي لرئيــس مؤسســة موانــئ البحــر األحمر, 

او مــن يخولــه وفقــا لقــرار إنشــائها. ومــع ذلــك وبســبب ظــروف الحــرب التــي يمــر بهــا 

البلــد, وعــودة مينــاء املخــاء الــى ســيطرة الحكومــة الشــرعية, مــع بقــاء املؤسســة تحــت 

ســيطرة جماعــة الحوثــي, اصــدر وزيــر النقــل يف شــهر مايــو 2021تــم قــرارا بتكليــف قائمــا 

بأعمــال مديــر املينــاء, كخطــوة قانونيــة إلعــادة تشــغيل املينــاء, ولكــن مــا ياحــظ ىلع 

قــرار التكليــف، خلــوه مــن تحديــد التبعيــة املاليــة واإلداريــة للمينــاء, وتنظيــم ماليتــه, 

وتحديــد مرجعيــة رســوم الخدمــات التــي ســيقدمها املينــاء حــال اعــادة تشــغيله.
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ــه التشــغيلية  ــى حالت ــاء املخــا إل ــل مين مقترحــات إعــادة تأهي
ــام 2014م ــة ع نهاي

تتطلــب عمليــة إعــادة تأهيــل مينــاء املخــا إلــى حالتــه التشــغيلية نهايــة عــام 2014م 

اســتكمال تجهيــز مرافــق املينــاء، وتزويــده باملعــدات التــي كانــت تســير نشــاطه التجاري 

واملاحــي، مــن خــال اســتكمال تأهيــل محجــر اســتقبال املواشــي الحيــة، باإلضافــة إلــى 

اســتكمال تجهيــز باقــي املرافــق والتجهيــزات الفنيــة والتقنيــة األخــرى، والتــي أهمهــا:

- األنظمة اآللية املستخدمة يف امليناء.

- تجهيزات برج املراقبة.

- أجهزة االتصاالت الاسلكية املستخدمة، والجهة املشغلة.

- تجهيزات محطة الكهرباء واملعدات الكهربائية الثابتة واملحمولة.

- االحتياطات املتخذة ضد الحرائق ومكافحتها.

- صيانة املخازن والساحات واألرصفة واملعدات األخرى.

- تزويد امليناء بحفار لصيانة القناة املاحية، ومعدات تداول البضاعة.

- تزويد امليناء بآليات بحرية حسب متطلبات عمله.

- صيانة مباني الجهات الحكومية، كمبنى الجمارك.. الخ.

ــل  ــة قب ــة والبحري ــة واإلداري ــة والتقني ــاء الفني ــزات املين ــت تجهي كان
ــي9: ــا يل ــه، كم توقف

- رصيفيــن بطــول 430 متــًرا، وعــرض 35 متــًرا واألعمــاق للرصيفيــن تتفــاوت يف 
الرصيفيــن.

- منصة: الستقبال ناقات النفط تتكون من 3 بوج لربط الناقات.

- حاجز أمواج صخري: بطول 726 متر وعرض 15متر.

ــع  ــن البضائ ــة لتخزي ــتودعات مغلق ــع مس ــقوفة: أرب ــازن مس ــتودعات ومخ - مس
بمســاحة إجماليــة )12000 م2(، اضافــة لســاحات خرســانية بمســاحة )25000 م2(، 

وســاحات ممهــدة بمســاحة )28000 م2(.

9- https://www.mot.gov.ye/%d9%85%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%a7/
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- لنش بحري: للقيام بعملية اإلرشاد والقطر.

- اثنين كرينات متحركة: ىلع األرصفة بقوة رفع 20 طن للكرين الواحد.

- محطة كهرباء: خاصة بامليناء لتزويده بالطاقة الازمة.

- ســيارة إطفــاء حديثــة: تقــوم باملرابطــة أثنــاء تفريــغ ناقــات النفــط والتحســب ألي 
طــارئ داخــل حــرم املينــاء.

- محجر للمواشي: يتكون من ست حظائر.

يجــب األخــذ بعيــن االعتبــار موافقــة وزير النقــل، حســب متطلبــات القانون 23 لســنة2013م 

ــاء أي مرافــق  ــذي منــع ســلطة املوانــئ مــن بن بشــأن املوانــئ البحريــة يف املــادة 7 ال

جديــدة داخــل حــدود املوانــئ القائمــة أو إحــداث تغييــرات كبيــرة فيهــا إال بعــد موافقــة 

وزيــر النقــل. 

كمــا يجــب أن يؤخــذ بعيــن االعتبــار عنــد إعــادة تأهيــل املينــاء حــل كل املشــاكل التــي 

كانــت قائمــة يف تجهيــزات املينــاء حتــى نهايــة عــام 2014م، وال يجــوز بــأي حــال مــن 

األحــوال الحــرص ىلع إعــادة التأهيــل بشــكله ومشــاكله، مــع التأكيــد ىلع تأهيــل الــكادر 

ــن  ــق القواني ــغيل وف ــات التش ــاء بمتطلب ــاء والوف ــغيل املين ــه ىلع تش ــري، وقدرت البش

املنظمــة.

مقترحات تطوير وتوسعة ميناء املخا الستقبال جميع أنواع السفن 

الهــدف مــن عمليــة التطويــر هــذه، هــو تحويــل مينــاء املخــا مــن ميناء متوســط إلــى ميناء 

كبيــر ومتعــدد األغــراض، كمينائــي عــدن والحديــدة، لجعلــه قــادًرا ىلع اســتقبال جميــع 

أنــواع الســفن وتقديــم جميــع خدمــات املينــاء. يتطلــب ذلــك إعــداد اســتراتيجية لتطويــر 

ــة،  ــئ البحري ــأن املوان ــنة 2013 م بش ــون 23 لس ــن القان ــادة 7 م ــاة امل ــع مراع ــاء، م املين

والتــي حــددت الســلطة صاحبــة الحــق يف املوافقــة ىلع ذلــك. وهــي مجلــس الــوزراء.
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االستراتيجية املقترحة إلعادة تأهيل وتطوير ميناء املخا

1 - تتطلــب عمليــة تطويــر مينــاء املخــا إســهام الســلطات املحليــة يف املحافظــة يف 

عمليــة التطويــر، مــن خــال قيامهــا بمــا يلــي وحســب الترتيــب الــوارد أدنــاه:

2 - متابعــة وزارة النقــل إلصــدار قــرار بإنشــاء مؤسســة عامــة لتشــغيل املينــاء ىلع غــرار 

إصــدار قــرار إنشــاء مؤسســة موانــئ البحــر العربــي، التــي أنشــأت يف 2007 إلدارة مينــاء 

املــكا ومينــاء ســقطرى ومينــاء نشــطون، التــي كانــت تتبــع ســابًقا مصلحــة املوانــئ 

اليمنيــة، وكــذا قــرار إنشــاء مؤسســة موانــئ البحــر األحمــر يف العــام ذاتــه.

3 - أخــذ موافقــة مجلــس الــوزراء ىلع تنفيــذ اســتراتيجية تطويــر وتوســعة املينــاء مــن 

خــال الدراســة املعــدة عــام 2012 مــن قبــل شــركة مصريــة متخصصــة أعــدت لتوســعة 

ــًرا  ــة نظ ــص التكلف ــا يخ ــا بم ــرورة تحديثه ــار ض ــن االعتب ــذ بعي ــع األخ ــا، م ــاء املخ مين

ملــرور مــا يقــارب عشــر ســنوات ىلع إعدادهــا.

4 - التنســيق مــع وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي، والجهــات املانحــة ىلع توفير الدعم 

الــازم لعمليــة تطويــر املينــاء، لتنفيــذ التطويــر وفــق الدراســة املشــار إليهــا أعاه.

5 - البحث عن أفضل شركة لتنفيذ التطوير وفق القانون، والشروع يف التنفيذ.

توصيات ومقترحات عامة إلعادة تأهيل وتطوير ميناء املخا

1 - اإلســراع بعمليــة إعــادة تأهيــل مينــاء املخــاء الســتعادة عمــل املينــاء وتمكينــه مــن 

مزاولــة نشــاطه املاحــي الــذي كان قبــل نهايــة عــام 2014م.

ــم  ــفن، وتقدي ــواع الس ــع أن ــتقبال جمي ــاء الس ــعة املين ــر وتوس ــاح تطوي ــب نج 2 - يتطل

ــة مــا يلــي: خدمــات متكامل

أ - صياغــة اســتراتيجية تطويــر املينــاء، ىلع ضوء الدراســة املعدة لذلــك، واعتمادها 

رســمًيا قبــل التنفيــذ لضمان عــدم عرقلة التنفيــذ، وقانونيــة التنفيذ. 

ــد  ــد تحدي ــب، بع ــل وتدري ــة تأهي ــال خط ــن خ ــغيل م ــي للتش ــداد كادر فن ب - إع

ــم. ــكل منه ــة ل ــات التدريبي االحتياج

ت - االستفادة من التقنيات الحديثة يف تجهيز امليناء يساعد امليناء يف املنافسة. 
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ث - اســتغال املوقــع القريــب مــن املمــر الدولــي يف تقديــم الخدمات اللوجســتية، 

وهــي ميــزة يتمتــع بهــا مينــاء املخــا أكثــر مــن غيــره مــن املوانــئ اليمنية.

جـــ - اســتقصاء املشــاكل التــي يواجــه عمــاء املينــاء يف مينائــي عــدن والحديدة، 

بهــدف تــايف وجودهــا يف مينــاء املخــا يزيــد من قــدرة املينــاء ىلع املنافســة، 

ويخــدم البلــد بشــكل عــام، وهــذا األمــر يجــب أن يتــم قبــل البــدء بتنفيــذ التطويــر.

حـــ - يراعــى عنــد تطويــر املينــاء جملــة عوامــل، أهمهــا: حجــم التجــارة املتاحــة 

ــا  ــفن، تكنولوجي ــار الس ــت انتظ ــات، وق ــدد الحاوي ــع، ع ــة البضائ ــاء، حرك باملين

املعلومــات. خدمــات النقــل العابــر وأنشــطة الترانزيــت. الخدمــات املقدمــة 

ــات  ــتيعابية ملحط ــة االس ــيابيتها، الطاق ــل وانس ــائل النق ــاءة وس ــفن. كف للس

البضائــع والحاويــات، أنظمــة الجمــارك وفحــص البضائــع، األمــان والســامة 

والبيئــة، الكفــاءة التشــغيلية.
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املرفقات التوضيحية واإلضافية

مرفق 1 – مقاطع فيديوهات توثيقية

1 - https://youtu.be/uYxGsG9wdJ4

2 - https://youtu.be/kp8e1gkq054

3 - https://youtu.be/xRpZj7Grn

4 - https://youtu.be/uYxGsG9wdJ4

5 - https://youtu.be/jUNcTsHyw-E

6 - https://youtu.be/2Z-IIo1Qec4

مرفق رقم 2 – ميناء املخا

https://youtu.be/uYxGsG9wdJ4
https://youtu.be/kp8e1gkq054
https://youtu.be/xRpZj7Grn
https://youtu.be/uYxGsG9wdJ4
https://youtu.be/jUNcTsHyw-E
https://youtu.be/2Z-IIo1Qec4
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