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שהפליגו במים בשעה  הנתמכים ע"י איראן,הותקפו שתי מכליות נפט סעודיות ע"י המורדים החות'ים  2018ביולי  25ב 

הבינ"ל ממערב לעיר הנמל חודידה עליה ניטשים קרבות בין החות'ים המחזיקים בעיר ובנמל שלה לבין כוחות הממשלה 

 הנתמכים ע"י קואליציה ערבית בהובלת ערב הסעודית.

כשהיא מלווה ע"י ספינת מלחמה סעודית.  יזאן'אחת המכליות נפגעה ,אולם הנזק היה מוגבל והיא הגיעה לנמל הסעודי בג

,סירות נפץ בלתי  802לפי שעה  לא ידוע ממה נפגעה המכלית אולם החות'ים השתמשו בעבר בטילי חוף ים מסוג סי 

באב אל  למצרימאוישות ,סירות מהירות חמושות ברקטות  ובכלי טיס בלתי מאוישים על מנת לתקוף כלי שייט מצפון 

 ים.'אלה סופקו לחות'ים ע"י איראן למרות אמברגו שהטילה מועצת הביטחון על אספקת נשק לחותאמצעי לחימה  מנדב.

 ים נטלו אחריות להתקפה אך טענו כי פגעו באניית מלחמה סעודית ולא במכלית נפט.'המורדים החות

באב אל מנדב עד בתגובה לפגיעה במכלית ,הודיעה סעודיה כי היא מפסיקה את תנועת מכליות הנפט שלה דרך מיצרי 

אשר מצב ביטחון השייט ישתפר. עיקר יצוא הנפט של ערב הסעודית, עיראק ומדינות המפרץ עובר דרך מיצרי באב אל 

 מנדב, הים האדום ותעלת סואץ לאירופה.

שכן עיקר הסחר בין אירופה לאסיה )סין ,הודו ,יפן ( עובר דרך המצר והנתיב למצרי באב אל מנדב חשיבות אסטרטגית 

הימי החלופי מחייב את הקפת יבשת אפריקה דרך כף התקווה הטובה, מהלך שמאריך משמעותית את משך ההפלגה 

 ומייקר אותה.

לטובת הנשיא הנבחר  2015הקואליציה הערבית בהובלת ערב הסעודית התערבה במלחמת האזרחים בתימן במרס 

י בתימן היה עלול להביא 'ו על המדינה. ניצחון חותים הנתמכים ע"י איראן כמעט והשתלט'האדי ,לאחר שהמורדים החות

לשליטה איראנית על שני המצרים החשובים ליצוא הנפט במזרח התיכון : מיצרי הורמוז בחופה של איראן ומצרי באב אל 

הפכה מלחמת האזרחים בתימן לזירה בהתמודדות על ההגמוניה  2015מ  ים.'מנדב באמצעות בעלי בריתם החות

 איראן ובעלות בריתה לבין הקואליציה הערבית סונית בהובלת ערב הסעודית.האזורית בין 

שנות הלחימה הצליחו הכוחות של הממשלה התימנית בסיוע כוחות הקואליציה לשחרר את עיר הנמל החשובה  3במהלך 

מיצר באב עדן ,שהפכה לבירה הזמנית של ממשלתו של הנשיא האדי ולהשתלט על מרבית קו החוף של תימן החולש על 

 אל מנדב והנמלים לאורכו.

ים מ 'החלה מתקפה של כוחות הממשלה בסיוע כוחות הקואליציה על עיר הנמל חודידה המצויה בידי החות 2018ביוני 

ים כי אם תמשך המתקפה הם יפעלו לסגירת 'בתגובה איימו החות .הםומהווה את צינור האספקה העיקרי של 2014

 אל מנדב. איום שבא לכדי מימוש בהתקפה הנוכחית.תנועת כלי השייט במצרי באב 



המערכה בתימן מהווה כאמור חלק ממערכה אזורית . איראן איימה בעקבות נסיגת ארה"ב מהסכם הגרעין והטלת 

כי אם יפגע ייצוא הנפט של איראן היא תסגור את מיצרי הורמוז וגם את מיצרי באב אל מנדב.  ,סנקציות חדשות על איראן

ים על המכליות הסעודיות נעשתה לא רק לקידום האינטרסים שלהם אלא גם של 'התקפה הנוכחית של החותנראה כי ה

 פטרוניהם בטהראן.

הותקפו כבר כלי שייט אזרחיים  2016ים אינה הראשונה ומאז 'ההתקפה הנוכחית על כלי שייט סעודים ע"י המורדים החות

 ו לתגובה סעודית של הפסקת שייט במצרי באב אל מנדב.התקפות קודמות לא הוביל םלולרבות מכליות נפט וא

ים 'והמערכת הבינ"ל נגד החות  ,מדינות אירופהנראה כי למהלך הסעודי הנוכחי שתי מטרות עיקריות : לגייס את ארה"ב 

 לגיטימציה בינ"ל למערכה הצפויה בחודידה נגדבלכל הפחות לזכות ו ובעלי בריתם בטהראן באמצעות איום במשבר נפט

 ים.'החות

ולכן קיימת בתימן  אזרחית היה יערב הסעודית נתונה לביקורת קשה באירופה וארה"ב בשל האשמות של פגיעה באוכלוס

צפויה לגרום לפגיעה קשה באוכלוסייה  מציה בינ"ל כיוון שהמערכה על חודידהימבחינתה חשיבות רבה להשגת לגיט

 האזרחית ולהחמיר ביתר שאת את המשבר ההומניטארי בו מצויה תימן.

הרי שלמערכה על  ,למרות שתשומת הלב בישראל מופנית לבעיות המידיות של הזירה הצפונית והזירה הפלסטינית

לפיכך ישראל נדרשת לעקוב  של ישראל. אדום יש השלכות אסטרטגיות על ביטחונה ובעיקר כלכלתההחופש השייט בים 

ייט בים האדום והרחקת האיום שאחר ההתפתחויות ולעודד מעורבות אמריקאית ואירופית לאבטחת חופש וביטחון ה

 האיראני מזירה זו.

 2018ביולי  29ב    ynetפורסם לראשונה ב * 


