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مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث منظمــة مجتمــع مــدين غــر ربحــي مرخــص لــه مــن 
وزارة الشــؤون االجتامعيــة اليمنيــة برقــم )436( يف 18 أكتوبــر 2010م.

ــات  ــة واالنتخاب ــا الدميقراطي ــة كقضاي ــة واإلعالمي ــية والفكري ــا السياس ــم بالقضاي يهت
ــات  ــة والحري ــات األيدلوجي ــاطات الجامع ــاب ونش ــن واإلره ــا األم ــزاب وقضاي واألح
السياســية والفكريــة والصحفيــة إىل جانــب القضايا االقتصاديــة واالجتامعية واالنســانية 

ــاط باملتغــرات السياســية.  ذات االرتب
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مقدمة
سلطت حادثة مقتل رئيس االستخبارات العسكرية اليمنية الضوء من جديد عىل تكنولوجيا 
العمليات االنتحارية املتطورة التي تقوم بها جامعة الحوثيني ضد قوات الرشعية والتحالف 

العريب من خالل طائرات صغرة وزوارق مسرة. 
يف العارش من يناير/كانون الثاين 2019، متكنت طائرة صغرة مسرة من الوصول إىل أهم 

القيادات العسكرية حينام انفجرت فوق منصة العروض يف قاعدة العند الجوية مبحافظة لحج 
جنويب البالد وقتلت 6 جنود وضابطني. 

تكنلوجيا املوت الجديدة التي أصبحت بيد الحوثيني تدفع مبحاوالت البحث عن االجابة عىل 
سؤال: من يدعم هذه الجامعة البدائية بكل هذه التكنلوجيا الخطرة ؟ وهل سيفتح ذلك 

الباب أمام حروب مدمرة تعتمد عىل سالح التكنولوجيا وال تعتمد عىل السالح املكلف؟
انقلب الحوثيون عىل السلطة يف سبتمرب/أيلول2014 كميليشيا مسلحة متمردة خاضت ستة 

حروب ضد الحكومة منذ 2004 وحتى 2010. استحوذت عىل أسلحة الجيش وأسست أجهزة 
موازية للدولة رغم سيطرتهم -أيضاً- عىل األجهزة الرئيسية وتغير املسؤولني وفرض مراقبني 

للجامعة يف كل مؤسسة حكومية. 
يف مارس/آذار2015 أعلن ما يعرف بالتحالف العريب الذي تقوده اململكة العربية السعودية 

بدء انطالق عملية عسكرية الستعادة الرشعية التي يقودها الرئيس عبدربه منصور هادي ضد 
انقالب ميلشيات موالية إليران .

بعد قرابة أربع سنوات من الحرب وإلعتبارات سياسية وإقليمية جيو- سياسيَّة، يحدث انسداد 
يف حسم املعركة مع الحوثيني الذي عملوا طوال فرتة الحروب عىل التأقلم، وتطوير أسلحتهم .
هذه الدراسة التي تعترب أول دراسة بحثية عن سالح الحوثيني املسر إىل جانب دراسة سابقة 
متهيدية صدرت مطلع 2018 ملخصاً حول هذه التكنولوجيا الخطرة التي متتلكها أول جامعة 

مسلحة خارج نطاق الدولة يف اليمن، خاصة وأن الحوثيني عقب هجوم "العند" قالوا إنهم 
يسعون لبناء مخزون كبر من تلك الطائرات كاسرتاتيجية لهم يف الحرب.  
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أوال: الطيران المسير
شــهدت أجــواء اليمــن أول نــوع مــن الطائــرات 
ــدأت  ــي ب ــة الت ــة األمريكي ــع الحمل املســرة م
يف  القاعــدة  تنظيــم  ملهاجمــة   2002 عــام 
اليمــن. وبعــد تدخــل التحالــف العــريب ملواجهة 
الحوثيــني تــم اســتخدام الطائــرات بــدون طيــار 
لالســتطالع يف أرجــاء البــالد، وحتــى عــام 2018 
ــلحة  ــار مس ــة دون طي ــرات صيني ــت طائ دخل
ــد  ــتهداف واح ــح يف اس ــارات لتنج ــا اإلم متلكه
ــس  ــح الصــامد" رئي ــني "صال ــادة الحوثي مــن ق
ــذي  ــس الســيايس األعــىل وال ــا يســمى املجل م

ــة للجامعــة.  أٌعتــرب مقتلــه رضب
قبــل مقتلــه بأكــر مــن عــام زار "الصــامد" 
معرضــاً لطائــرات بــدون طيــار قالــت جامعــة 
ــاً. ويف  ــا محلي ــت بصناعته ــا قام ــني إنه الحوثي
فرباير/شــباط 2017 كشــف الحوثيــون عــن 
امتالكهــم لهــذا النــوع مــن الطائــرات لتنفيــذ 
مهــام قتاليــة واســتطالعية وأعــامل املســح 
ــرات  ــم الطائ ــر، وتض ــذار املبك ــم واإلن والتقيي
املصنعــة طــرازا يطلــق عليــه »الهدهــد 1«، 
و»الرقيــب« و»راصــد« و»قاصــف 1«، ومــن 
ــة  ــة وقتالي ــامل تقني ــام بأع ــا القي ــرز مهامه أب
ــد  ــة ورصــد وتحدي ــح املدفعي منهــا دور تصحي
أماكــن تجمــع القــوات املســتهدفة وإرســال 
اإلحداثيــات ملا يســمونها " الوحــدة الصاروخية 
ــم"1. ــناد والتقيي ــوة اإلس ــة وق ــوة املدفعي والق

عقــب مقتــل "الصــامد"، أعلــن الحوثيــون عــن 
طائــرات مســرة مــن نــوع )صــامد2، صــامد3، 

 .)-2Kقاصــف

ــرة  ــن "دائ ــالن ع ــون باإلع ــل الحوثي ــام فع وك
وتطويــر  العســكري  للتصنيــع  خاصــة" 
ــا  ــرة مل ــوا عــن دائ ــخ الباليســتية، أعلن الصواري
يعــرف بـ"ســالح الجــو املســر" وهــي الدائــرة 
التــي تُنســب لهــا العمليــات التــي تنفذهــا 
جامعــة الحوثيــني مــن خــالل هــذا النــوع مــن 

الطائــرات. 
ووفقــاً لعمــل تلــك الطائــرات ميكــن تقســيمها 

إىل طائــرات اســتطالع وطائــرات انتحاريــة.
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ــن  ــة م ــة للغاي ــرات قريب ــذه الطائ ــدو ه تب
ــة التــي  منــاذج طائــرات بــدون طيــار اإليرانيَّ
ــراق يف  ــع الع ــرب م ــالل الح ــتخدمتها خ اس
"تــالش1"  املــايض مثــل  القــرن  مثانينــات 

و"مهاجــر1"2.

أ . طائرات االستطالع
هنــاك ثالث طائــرات يســتند إليهــا الحوثيون 
يف مهمــة االســتطالع "الهدهــد1" و"رقيــب" 

و"راصد". 
ــدن 150 ســم، وطــول  • الهدهــد، طــول الب
الجنــاح 190 ســم، ميكنهــا أن تبقــى حتــى 90 

دقيقــة يف الجــو، ضمــن 30 كيلــو مــرت. 
طــول  100ســم،  البــدن  طــول  رقيــب،   •
الجنــاح 140 ســم، تبقــى 90 دقيقــة، املــدى 

ــرت.  ــو م 15 كيل
البــدن 100 ســم، طــول  • راصــد، طــول 
الجنــاح 220 ســم، تحلــق 120 دقيقــة، املدى 

ــرت. ــو م 35 كيل

ب . الطائرات االنتحارية
واحــدة  مهمــة  لديهــا  الطائــرات  هــذه 
وهــي االنطــالق حســب إحداثيــات محــددة 
ــرب  ــد أو ع ــن بُع ــا ع ــار إم ــول واالنفج للوص

توقيــت مــن اإلحداثيــات. 
ــوع  ــرات ن ــة طائ ــون يف البداي ــق الحوثي أطل
"قاصــف1-"، والحقــاً بعــد مقتــل "الصــامد" 
ــامد2"  ــوع "ص ــرات ن ــون طائ ــق الحوثي أطل
ــة  ــات ضئيل ــد معلوم ــام توج ــامد3. وفي وص
عــن طائــرة قاصــف1- التــي ســبق وتــم 
اعرتاضهــا مــن القــوات اإلماراتيــة يف جنــوب 
ــإن  ــاث. ف ــز أبح ــا ملراك ــد تقدميه ــالد بع الب
النوعــني األخريــن مــن الطائــرات مل يتــم 
الكشــف عــن معلومــات حولهــا عــدا أن 
املــدى أكــر مــن 1000كــم، وميكنهــا البقــاء 

24 ســاعة يف األجــواء3 . 
كانــت عمليــة العنــد الجويــة أوىل العمليــات 
التــي نفذتهــا الطائــرة املســرة نــوع "قاصــف 
K2". وال توجــد معلومــات كثــرة حولهــا 

وتشــبه جيــل "قاصــف1-" مــن الطائــرات.

 مهام طائرات االستطالع: 
• ترافــق هــذه الطائــرات، عنــارص الحوثيــني 
مــن أجــل تصويــر مناطــق القــوات املتواجدة 
قبــل شــن هجــامت بريــة عــىل املواقــع 

ــكرية.  العس
وتقديــم  املدفعيــة،  مســار  تصحيــح   •
العســكرية.  القــوات  مواقــع  إحداثيــات 
• طائــرات "رقيــب" ميكنهــا التصويــر الحراري 

الجوي. 
• ميكــن لطائــرات مــن نــوع "راصــد" تقديــم 

مســح جغــرايف. 
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ملعرفــة  قاصــف1-  طائــرة  دراســة  ميكــن 

كيفيــة عمــل الطائــرات االنتحاريــة الحوثيــة. 

كــم،   150 إىل  مداهــا4   يصــل  فالطائــرة 

ــاح  ــول الجن ــم(، وط ــدن )250س ــول الب وط

)300ســم( ويصــل تحليقهــا إىل 120 دقيقــة، 

ميكنهــا أن تحمــل رأس حــريب يــزن )30 كيلــو 

ــرام(.  ج

ــات يف  ــاد للدراس ــز أبع ــادر مرك ــب مص حس

الجيــش اليمنــي فــإن الحوثيــني يســتخدمون 

متفجــرات مــن نــوع )TNT، C3، C4( يف 

ــقاط  ــم إس ــة، وت ــرات االنتحاري ــذه الطائ ه

الطائــرات يف محافظــة  النــوع مــن  هــذا 

صعــدة قبــل انفجارهــا. يقــول الحوثيــون 

ــدف  ــد اله ــام ذيك لرص ــا بنظ ــم يزودونه إنه

ــا  ــم تجهيزه ــام يت ــه ك ــم رضب ــده ث وتحدي

بعــدة أنــواع مــن الــرؤوس الحربيــة حســب 

ــة. املهم

ــون بالســقوط  ــارون اليباني ــام الطي ــث ق حي
متعمديــن بطائراتهــم عــىل البــوارج البحريــة 
عمليــات  يف  املحيــط،  وســط  األمريكيَّــة 

انتحاريــة، وكبــدت تلــك العمليــات املفاجئــة 

الجيــش األمريــي أكــر مــن 4 آالف جنــدي 

إضافــة إىل خســائر ماديــة كبــرة. الفــارق أنها 

اآلن أصبحــت طائــرات مــن دون طياريــن 

ــل. ــة أق ــدرة التدمري ــت الق وإن كان

تقــوم مهمــة الطائــرات بالوصــول إىل ارتفــاع 

20 مــرتا فــوق الهــدف ثــمَّ تقــوم باالنفجــار. 

أو تسقط برسعة قوية للغاية عىل الهدف. 

أعلــن  الثــاين2019  يناير/كانــون   20 يف 

ــني  ــران زودت الحوثي ــريب أن إي ــف الع التحال

بطائــرات مــن نــوع شــاهد 129 6.

مهام الطائرات االنتحارية
تشــبه هــذه الطائــرات مهمــة "الطائــرات 

ــا  ــة، م ــة الثاني ــرب العاملي اليابانيــة" يف الح

كانــت تدعــى بعمليــات "كاميــكازي"5  



ــدرات  ــك ق ــرات ميل ــوع مــن الطائ وهــذا الن
كبــرة للغايــة فبإمكانها إضافة إىل االســتطالع 
حمــل مثانيــة مــن الصواريــخ املوجهــة، ومدى 
هــذه الطائــرة يصــل إىل 2000كــم والعــودة 
ــاء يف الجــو 30  ــال بق ــع مج ــا. م إىل حظرته
ســاعة وتنفيــذ مهــام املراقبة والرصــد وتدمر 
ــرات  ــل الطائ ــد7 . وجي ــداف يف آن واح األه
ــران يف  ــه طه ــفت عن ــوع كش ــذا الن ــن ه م
لإلنتــاج  الفقــري  العمــود  ويعتــرب   ،2012
اإليــراين لطائــرات بــدون طيــار خــالل العقــد 
القــادم8 . وســبق أن اســتخدمتها إيــران يف 

ســوريا 9.
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ومن مهام الطائرات االنتحارية 
الحوثية:

• اســتهداف أنظمــة الدفــاع "باتريــوت" التي 
ــىل  ــعودية ع ــة الس ــة العربي ــا اململك تنرشه
ــخ  ــام الصواري ــق أم الحــدود لتســهيل الطري

الباليســتية التــي يطلقونهــا عــىل اململكــة. 
• اســتهداف املطــارات: يظهــر ذلــك واضحــاً 
يف  "أبهــا"  ملطــار  الحوثيــني  اســتهداف  يف 
"ابريل/نيســان2018"، بطائرتــني "قاصــف-

أغســطس/آب  يف  الحوثيــون  وأعلــن   ."1
مطــاري  اســتهداف   2018 وســبتمرب/أيلول 
أبوظبــي وديب بطائــرات مــن نــوع "صــامد3" 

ــك.  ــت ذل ــارات نف ــن اإلم لك
• اســتهداف منشــآت النفط: أعلــن الحوثيون 
يف يوليو/متــوز2018 اســتهداف رشكــة أرامكــو 

يف الريــاض بطائــرة نــوع "صامد2". 
ــون  ــتهدف الحوثي ــة: يس ــوات الحكومي • الق
تقــدم القــوات الحكوميــة بالذات يف الســاحل 
الغــريب ويف نهــم بالقــرب مــن العاصمــة 

ــاء.  صنع
• اســتهداف القيــادات العســكرية: حــدث يف 
ــدة  ــكرية يف قاع ــادات العس ــتهداف القي اس

ــد" العســكرية.  "العن

,,

إيران زودت الحوثيني بطائرات من 

نوع شاهد يصل مداه إىل 2000كم 

مع قدرة للبقاء  30 ساعة وتنفيذ 

مهام املراقبة والرصد وتدمر 

األهداف يف آن واحد

,,
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صفات الطائرات المسيرة:
بــني ألــف وألفــي دوالر ميكــن الحصــول عــىل 
ــوع  ــذا الن ــة ه ــة، فتكلف ــز قاتل ــرة درون طائ
ــن  ــذيك منخفضــة جــدا وميك ــن الســالح ال م
الحصــول عــىل مــواد تصنيعهــا مــن االنرتنــت، 

ــي بعــض املواصفــات:    ــام ي وفي
• الطائــرات صغــرة الحجــم، يصعــب رصدها 

ــرادار.  عرب ال
• متلــك كامــرات تصويــر دقيقــة، فوتغرافيــة 

أو كامــرا إلجــراء مســح جغــرايف.

,,

بني ألف وألفي دوالر ميكن 

الحصول عىل طائرة درونز قاتلة، 

فتكلفة هذا النوع من السالح 

الذيك منخفضة جداً وميكن 

الحصول عىل مواد تصنيعها من 

االنرتنت

,,
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• حصــل مركــز "أبعــاد للدراســات" عــىل صور 
لطائراتــني تــم إســقاطهام يف مــأرب والجــوف 
رشقــي وشــاميل البــالد، وصــور أخــرى لهيــكل 
ــش  ــادات الجيي ــت قي ــي هاجم ــرة الت الطائ
ــرات املســرة  ــك الطائ ــني أن تل ــد وتب يف العن
ــة  ــع رشك ــركات )DLE111( وتتب ــل مبح تعم
)DLE( الصينيــة التــي متلــك موزعــني يف أكر 
مــن دولــة بينهــا إيــران10 ، ورمبــا تتبــع هــذه 

املحــركات أجهــزة التحكــم عــن بعــد.
ــا  ــة فإنه ــة املروح ــع نوعي ــالل تتب ــن خ • م
مســجلة  ماركــة  ذات  مروحــة  تشــبه 
تدعــى  أملانيــة  " XOAR" لرشكــة  باســم 
11Beechwood  وقيمتهــا $250 12 ومتلــك 
ــة إىل  ــرى إضاف ــن ودول أخ ــني يف اليم موزع

إمكانيــة رشائهــا عــرب االنرتنــت13 .
• يصنــع الحوثيــون جســد الطائــرة الخارجــي 
مــن )الفيربجــالس( خفيــف الــوزن، وإمكانيــة 
تصنيــع هــذه املــادة متوفــرة عــىل اإلنرتنــت 

بســهولة. 

• قيمــة املحــرك يصــل إىل $14600 فقــط  
ــإن  ــايل ف ــت وبالت ــرب االنرتن ــن رشاؤه ع وميك

التصنيــع يبــدو بتكاليــف قليلــة.

,,

صور الطائرات التي سقطت يف 

نهم والتي تم االستيالء عليها يف 

الجوف إضافة إىل التي هاجمت 

القيادات العسكرية يف العند 

تؤكد أنها تعمل مبحركات تتبع 

رشكة )DLE( الصينية التي متلك 

موزعني لها يف إيران

,,



10

اإلنتحار املسري.. سالح الحوثيني االسرتاتيجي

وهنــاك طريقتــان لوصــول هــذا النــوع مــن 
ــرات املســرة للحوثيــني:  الطائ

 واعتمــد املركــز يف تحليلــه عــىل 7 طائــرات 

بــدون طيــار, 6منهــا تــم القبــض عليهــا يف 

طريــق  عــن   2016 األول  أكتوبر/ترشيــن 

إيــراين معــروف ميــر عــرب عــامن،  تهريــب 

ــوم  ــد هج ــرى بع ــرة أخ ــىل طائ ــر ع ــام ع بين

شــنه الحوثيــون قــرب عــدن باليمــن يف فربايــر/

ــباط2017. ش

• الطريقــة األولــى: تهريــب الطائــرات 
ــوات األمــن يف  ــت ق ــث أعلن ــني، حي إىل الحوثي

مــأرب )رشق اليمــن( مــراراً عــن القبــض عــىل 

إىل  كانــت يف طريقهــا  طائــرات دون طيــار 

ــني.  الحوثي

أبحــاث  يؤكــد ذلــك تقريــر ملركــز مراقبــة 

مــارس/ النزاعــات صــدر يف  أثنــاء  التســلح 

حوثيــة  طائــرات  دراســة  وبعــد  آذار2017. 

ــف1-"،  ــوع "قاص ــن ن ــا م ــيطرة عليه ــم الس ت

يلفــت التقريــر إىل أن األرقــام التسلســلية فيهــا 

وتصميامتهــا تشــر إىل أنها ليســت ســوى شــكل 

آخــر مــن خــط إنتــاج للطائــرات اإليرانيــة مــن 

ــل". ــم "أبابي ــة باس ــار املعروف دون طي

,,

األرقام التسلسلية لطائرات 

»قاصف1-« التابعة للحوثيني 

تشر إىل أنها ليست سوى 

شكل آخر من خط إنتاج 

لطائرات أبابيل اإليرانية 

,,

ــار  ــرات دون طي ــل الطائ ــف تص كي
للحوثييــن؟!

الحــويث يف حالــة حــروب  ظلــت جامعــة 
ــد  ــوم، وتعتم ــى الي ــذ 2004 وحت ــة من دامئ
عــىل تجنيــد األطفــال أو غــر املتعلمــني، 
والقتاليــة  الحربيــة  الجامعــة  فعقيــدة 
وطبيعــة اســتهداف األشــخاص لالنضــامم إىل 
ــدة  ــة بعي ــراراً أن الجامع ــد م ــة، يؤك الجامع
دون  الطائــرات  تقنيــات  اســتخدام  عــن 
طيــار. لذلــك فحليــف الجامعــة إيــران الجهة 
الوحيــدة القــادرة عــىل تزويــد الحوثيــني 

بهــذا النــوع مــن التكنلوجيــا. 
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هــذه  اســتطاعت  الثامنينــات  ومنــذ 
إمكانيــات  كل  ســخرت  التــي  الوحــدة 
ــرات والبواخــر واالســتخبارات  ــة )الطائ الدول
ــرة  ــا لتكــوِّن شــبكات كب والسياســة( لخدمته
لتهريــب األســلحة تضم جــراالت وقــادة أمنيني 
وبحريــني وعســكريني عــىل خطــوط الطــول 
ــية(  ــة )الجيوسياس ــرض يف الخريط ــر الع ودوائ

للــرشق األوســط.
 Vsquds ــع ــت يوجــد موق عــىل شــبكة اإلنرتن
ــا  ــق قــدس" ومنه ــات "فيل املتخصــص يف علمي
تهريــب األســلحة إىل اليمــن ويشــر املوقــع إىل 
"واحــد 190 - واحــد انتقال أســلحة" )أو وحدة 
نقــل األســلحة - بالعربيــة( إىل أن هــذه الوحدة 
واحــدة مــن الوحــدات الخاصــة داخــل الفيلــق، 
ــلحة إىل  ــب األس ــات تهري ــة يف عملي املتخصص
ــا  ــة ومنه ــراع امللتهب ــق ال ــياتها ومناط ميليش

اليمــن16 .

,,

تعتمد إيران يف عمليات تهريب 

األسلحة مبا فيها أجزاء الصواريخ 

البالستية وطائرات دون طيار، 

عىل مجموعتني هام "الوحدة 400 

والوحدة 190" التابعتني لفيلق 

"قدس" 

,,

كــام تشــر األرقــام التسلســلية إىل طائــرة أخرى 

أســقطتها القــوات العراقيــة، أثنــاء املعــارك 

مــع تنظيــم الدولــة اإلســالمية )داعــش(، إذ 

أن الطائــرة التــي يســتخدمها الحشــد الشــعبي 

ــوا  ــش( ومتكن ــم )داع ــدي تنظي ــقطت يف أي س

مــن إعــادة بــث تحكمهــا ملصلحتهــم قبــل أن 

ــة. ــة العراقي ــلحة الحكوم تســقطها أس

•الطريقــة الثانيــة: إعــادة الرتكيــب يف 
اليمــن حيــث يحصــل الحوثيــون عــىل تكنلوجيا 

ــوم  ــران، وتق ــن إي ــار م ــدون طي ــرات ب الطائ

الجامعــة عــرب خــرباء تــم تدريبهــم خــالل فــرتة 

الحــرب يف إيــران ولبنــان- لــدى جامعــة حــزب 

اللــه- إلعــادة تركيبهــا والتحكــم بهــا.

ســبق أن نــرش مركــز أبعاد للدراســات دراســة  
تؤكــد أن الحوثيــني بعثــوا بجرحــى مــن أجــل 
العــالج عــرب ســلطنة عــامن ليعودوا خــرباء يف 
ــذي تزودهــم  ــراين، ال ــا الســالح اإلي تكنلوجي

بــه إيــران15 .
تعتمــد إيــران يف عمليــات تهريــب األســلحة 
البالســتية  الصواريــخ  أجــزاء  فيهــا  مبــا 
وطائــرات دون طيــار، عــىل مجموعتــني هــام 
التابعتــني   "190 والوحــدة   400 "الوحــدة 
ــع  ــي تق ــي الت ــرة ه ــدس" واألخ ــق "ق لفيل
عــىل عاتقهــا تهريــب األســلحة والتكنولوجيــا 

ــران، ــدود إي ــارج ح ــروب خ ــة للح الحديث
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ــم اســتهدفوا بارجــة  ــون إنه ــال الحوثي ــام ق في

ــي  ــة الت ــام" العســكرية19 . وهــي الحادث "الدم

دفعــت الســعودية لوقــف مــرور شــحنات 

ــر مــن  ــدب ألك ــاب املن ــق ب النفــط عــرب مضي

شــهر.

,,

ظهرت القوارب االنتحارية املسرة 

عن بعد للمرة األوىل يف استهداف 

فرقاطة "املدينة" السعودية 

وهناك شكوك بدور لوجستي  

للسفينة اإليرانية "سافيز" 

الراسية يف البحر األحمر بعد رفع 

العقوبات عنها  

,,

بحريــة  قــوارب وزوارق  ثانيــًا: 
ــان  ــدون رب ب

يف  األوىل  للمــرة  القــوارب  هــذه  ظهــرت 

ــر/  ــعودية يف 29يناي ــة الس ــتهداف الفرقاط اس

ــون  ــاين 2017م حــني هاجــم الحوثي ــون الث كان

فرقاطــة "املدينــة" الســعودية املوجــودة يف 

البحــر األحمــر بثالثــة زوارق. ِقيــل يف البدايــة 

إنهــا قــوارب انتحاريــة عــىل متنهــا عنــارص 

حوثيــة، لكــن الحقيقــة أن هــذه القــوارب 

ملئهــا  تــم  بُعــد،  عــن  مســرة  انتحاريــة 

ــعودية  ــة الس ــدم بالفرقاط ــرات لتصط باملتفج

ثالثــة  وُجــرح  جنودهــا  مــن  اثنــني  وُقتــل 

أخريــن حــني اصطــدم قــارب مبؤخــرة الســفينة 

ــام  ــن. ك ــني األخري ــدي للقارب ــم التص ــام ت في

اســتهدف الحوثيــون بهــذا النــوع مــن القــوارب 

ســفينة شــحن إماراتيــة يف مينــاء املخــا. 

ــتهداف  ــىل اس ــط ع ــر فق ــر مل يقت ــذا األم ه

ُســفن وبــوارج التحالــف يف امليــاه اليمنيــة بــل 

ميتــد أيضــاً إىل املصالــح االقتصاديــة داخــل 

ــي إبريل/نيســان2017  األرايض الســعودية، فف

اســتهدف الحوثيــون رصيــف مينــاء أرامكــو 

النفطــي يف جيــزان بقــارب متفجــر ُمســر عــن 

ــا  ــت إنه ــعودية قال ــة الس ــن البحري ــد، لك بُع

ــه17 . ــدت ل تص

يف يوليــو/ متــوز 2018 قالــت الســعودية إن 

الحوثيــني اســتهدفوا ناقلــة نفــط ســعودية أثنــاء 

مرورهــا عــر البحــر األحمــر18 .
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وتقــول املعلومــات إنــه تــم رضب ناقلــة النفــط 
"أرســان" يف مؤخرتهــا فــوق خــط امليــاه، حيــث 
ــرض  ــرة بع ــدوث حف ــور ح ــل الص ــر تحلي أظه
ــل  ــوع رضر ضئي ــار ووق ــة أمت ــن إىل ثالث مرتي
ناتــج عــن الحريــق يف الهيــكل الخارجــي. وكان 
ــاروخ  ــالق ص ــو إط ــامالً ه ــر احت ــبب األك الس
ــع  ــر غــر موجــه مــن زورق هجومــي رسي كب
ــة  ــم مرافق ــك، ت ــد ذل ــة. بع ــف الناقل كان خل
التقــدم  مــن  متكنــت  التــي  النفــط  ناقلــة 
ــة  ــة مخفض ــة برسع ــا الخاص ــتعامل طاقته باس
مصحوبــة  الســعودي،  جــازان  مينــاء  نحــو 
بالفرقاطــة الســعودية "إتــش إم إس الدمــام"، 
ــر( مل  ــض التقاري ــا ورد يف بع ــالف م ــي )بخ الت

ــوم20 . ــن الهج ــرر م تت

ــرب  ــفينة، أو ع ــن الس ــا م ــن إدارته ــث ميك بحي

ــة.  ــىل األرايض اليمني ــني ع حوثي

قــد ال يكــون هنــاك دالئــل كثــرة عــىل كل 

ــب  ــفينة تلع ــن الس ــافيز"، لك ــه "س ــا تفعل م

بالتأكيــد دوًرا تكتيكًيــا يف الحــرب باليمــن، فــال 

ميكــن أن تبقــى ســفينة راســية قبالــة ســواحل 

بــالد تعيــش حربــاً ألكــر مــن عامــني دون 

أن تتحــرك دون أن تكــون مشــاركة أو متلــك 

ــرة. ــرب الدائ ــن الح ــامت ضم مه

وحســب بحــوث ومتابعــة عــن الســفينة توصل 

مركــز "أبعــاد للدراســات" يف تحليلــه إىل التايل: 

،قــدم   2017 الثــاين  نوفمرب/ترشيــن  •يف 

الســعوديون توثيًقــا لنشــاط مشــبوه مــن قبــل 

ســافيز ، مبــا يف ذلــك صــورة ســافيز مــع ثالثــة 

ــتخدمها  ــي اس ــك الت ــل تل ــة مث ــوارب رسيع ق

الحوثيــون ، عــىل ســطح الســفينة الخــاص 

ــر  ــفينة. وتظه ــرس الس ــن ج ــام م ــا إىل األم به

الوثيقــة نفســها ســفينة تجاريــة إيرانيــة أخــرى 

مل تذكــر اســمها مــع أفــراد طاقــم يبــدو أنهــم 

عســكريون 21.

السفينة األم  Saviz اإليرانية
هــي ســفينة شــحن راســية عــىل "أرخبيــل 
ــا  ــد أنه ــر. ويعتق ــر األحم ــىل البح ــك" ع دهل
تابعــة للجيــش اإليــراين، وتقــوم بعمليــات 
مســاندة لوجســتية للجامعــة لتقديــم البيانــات 
األرايض  يف  املســلحة  للجامعــة  واملعلومــات 
اليمنيــة أو لصناعــة قــوارب "بــدون ربــان" 
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للدراســات"  "أبعــاد  تتبــع محللــوا مركــز   •
مواقــع  عــرب  املنطقــة  يف  الســفينة  وجــود 
مراقبــة الســفن وتوصلــوا يف يناير/كانــون الثــاين 
2019 أن الســفينة مل تتحــرك مــن مكانهــا منــذ 

. 2016م22  
• مــن خــالل املعلومــات املتاحــة: فســفينة 
املــايض ضمــن شــبكة  "ســافيز" عملــت يف 
ــفينة،  ــت الس ــة. كان ــلحة اإليرني ــب األس تهري
التــي ُشــيدت يف عــام 1999، تعمــل باســم 
ضمــن  وقعــت  لكنهــا   ، لورســتان23  إيــران 
عقوبــات الواليــات املتحــدة واألمــم املتحدة يف 
2008-2007 كأصــل لجهــات معروفــة لتهريــب 
األســلحة يف إيــران، مبــا يف ذلــك رشكــة الشــحن: 
ــا  ــا إلدارة الســفن ومالكه ــد داري ــاران أومي راب

ــان24 . ــوس خوروش ــا ان أوجي

• تــم وضــع "ســافيز" ضمــن قامئــة العقوبــات 

يف )2012( لكــن ويف عــام 2016 وإلحــداث 

ــع  ــم رف ــراين ت ــووي اإلي ــاق الن ــدم يف االتف تق

العقوبــات عنهــا مــن ِقبــل إدارة أوبامــا25 . 

واُتهمــت بالقيــام بعمليــات رسيــة لصالــح 

إيــران يف املنطقــة26 .

تحمــل  أن  ســافيز  مثــل  لســفينة  ميكــن   •

ــوات  ــة للق ــيطرة التابع ــادة والس ــارص القي عن

املســلحة اإليرانيــة والتحكــم عــن بعــد والقيــام 

باللوجســتيات، يف وقــت ميكنهــا أن تتحكــم يف 

ــامً 27. ــر حج ــفن األصغ ــطة الس أنش

• مــن املتوقــع أن تعيدهــا إدارة ترامــب إىل 

ــددا28ً. ــات مج ــة العقوب قامئ
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مخاطر تكنولوجيا السالح المسير 
مع الحوثيين: 

ــالح  ــن الس ــة ع ــة التحليلي ــذه الدراس ــد ه بع

ــا  ــة ميكنن ــذي متتلكــه الحركــة الحوثي املســر ال

ــايل: ــل للت التوص

ســواء  للحوثيــني  املســر  الســالح  أصبــح   •

ــب  ــة إىل جان ــتطالعية أو انتحاري ــرات اس طائ

ممــرات  تهــدد  التــي  االنتحاريــة  الــزوارق 

ــة  ــرتاتيجيا للحرك ــالحا اس ــة، س ــة الدولي املالح

ــىل  ــدا ع ــر تهدي ــون أك ــره ليك ــم تطوي ــد يت ق

األمــن االقليمــي والــدويل.

موانــئ  وضــع  للحوثيــني  املســري  الســالح   •

ومطــارات دول الخليــج تحــت التهديــد بشــكل 

جــدي، وقــد تتــم مهاجمــة منابــع ورشكات 

النفــط ومصانــع حيويــة ورشكات انتــاج الطاقــة 

وتكريــر البــرتول وتحليــة امليــاه مــا ســينعكس 

ســلبا عــى الوضــع األمنــي واإلقتصــادي لــدول 

ــان  ــارات اللت ــذات الســعودية واإلم ــج بال الخلي

ــني. ــد الحوثي ــكريا ض ــا عس ــودان تحالف تق

,,

امتالك جامعة متمردة 

لتكنولوجيا السالح املسر يبعث 

مخاوف من وصول التقنية إىل 

جامعات إرهابية أخرى مثل 

القاعدة و داعش

,,

خــارج  مينيــة  مســلحة  جاعــة  امتــالك   •

إطــار الدولــة مثــل جاعــة الحوثيــني لهــذه 

التكنولوجيــا قــد يبعــث املخــاوف مــن وصــول 

ــلحة  ــات مس ــري إىل جاع ــالح املس ــة الس تقني

ــة  ــم الدول ــم القاعــدة وتنظي ــل تنظي أخــرى مث

ــل  ــا تداخ ــا الحظن ــش(، إذا م ــالمية ) داع االس

والعائليــة  والشــخصية  القبليــة  الــوالءات 

التكنلوجيــا  هــذه  تنتقــل  فقــد  وتعقيدهــا 

بالفعــل إىل جاعــات إرهابيــة كثــرية.
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تشــكيل  إىل  الحــويث  جامعــة  وستســعى 
تنظيــامت طائفية أخــرى يف املنطقــة ودعمها 
تــوازن رسيــع  لتحقيــق  املســر  بالســالح 
يف القــوة مــع األنظمــة التــي تســتهدفها، 
ــيعية يف  ــامت ش ــرباء يف تنظي ــع أن خ ويتوق
الســعودية والكويــت قــد أصبحــوا ميتلكــون 
تكنولوجيــا  مــع  التعامــل  عــىل  القــدرة 

الســالح املســر.  
• أصبــح الســالح املســر للميلشــيات املواليــة 
لطهــران قــوة بيد إيــران اليوم وستســتخدمها 

للضغــط يف أي مفاوضات مســتقبلية .

• وصــول مثــل هــذا الســالح الــذي ميكــن 

وصفــه بـ"املتطــور" إىل يــد الحوثيــني يهــدد 

مســارات الســالم يف اليمــن ويفــرض واقعــا 

عســكريا عــىل الحكــم بالقــوة، وقــد تســتخدم 

ــاالت  ــات واالغتي ــا يف التصفي هــذه التكنولوجي

الحوثيــون  أرشك  إذا  مســتقبال.  السياســية 

ومــع  عســكرية  هزميــة  بــدون  الحكــم  يف 

احتفاظهــم عــىل البنــاء الهرمــي التنظيمــي 

املســلح. امليلشــاوي 

• بقــاء هــذه التكنولوجيــا يف يــد الحوثيــني 

ســتكرر قصــة امتــالك حــزب اللــه ودعمــه بهــا 

ــني،  للحوثي
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,,

من املتوقع تشديد العقوبات عىل 

إيران وصوال إىل الحظر الكامل بشأن 

امتالك تكنولوجيا السالح املسر، 

وإعادة الحظر عىل سفينة سافيز 

,,

انتهى،،

سيناريوهات مفتوحة :
• مــن املتوقــع تشــديد العقوبــات عــىل إيــران وصــوال إىل الحظــر الكامــل بشــأن امتــالك تكنولوجيــا 

الســالح املســر، وإعــادة الحظــر عــىل ســفينة ســافيز القابعــة يف البحــر األحمــر والتــي يعتقــد أنهــا 

تقــدم خدمــات لوجســتية بهــذه التكنولوجيــا إىل الحوثيــني .

ــة  ــة تعريفي ــزة تحكــم عــن بعــد لحمل ــي تعمــل بأجه ــرشكات املنتجــة للمحــركات الت ــاج ال • تحت

بــرورة وضــع أنظمــة رقابــة صارمــة عــىل منتجاتهــا تشــبه األنظمــة الرقابيــة عــىل الســالح املتطــور 

ــدة  ــات املتح ــع الوالي ــاون م ــعودية بالتع ــة الس ــة العربي ــك اململك ــوم بذل ــع أن تق ــن املتوق وم

ــة. األمريكي

• سيشــهد ســوق الســالح تطــورا نوعيــا ألنظمــة الدفــاع املتطــورة التــي تصطــاد الطائــرات والــزوارق 

املســرة قبــل تفجرهــا وعــىل بعــد كبــر مــن األهــداف العســكرية املحتمــل اســتهدافها، كــام ستشــهد 

أســواق الســالح  حــراكا اقتصاديــا الرتفــاع الطلــب عــىل هــذا النــوع مــن األنظمــة.

• رمبــا تولــد رشكات منتجــة للســالح املســر يف البلــدان الفقــرة ومــع جامعــات ونتنظيــامت متعــددة 

األهــداف مــا يجعــل ســالح املســتقبل هــي تكنولوجيا الســالح املســر وما ســيجعل حروب املســتقبل 

حــروب ال تعتمــد عــىل أســلحة مكلفــة بــل تعتمــد عــىل خــربات وتكنولوجيــا رقمية. 
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http://thenewkhalij.org/ ــد ــج الجدي ــر2017 /الخلي ــار/ 27فرباي ــدون طي ــرات ب ــم 4 طائ ــون يكشــفون عــن تصنيعه 1 الحوثي

node/60578

 http://defapress.ir/fa/news/23667 22  هواگردهای بدون رسنشین/ از تالش1 تا چمران

نگاهی به نقش ناشناخته "تالش" و "مهاجر" در کربالی 5 و والفجر 8 

 https://www.mashreghnews.ir/news/69193

3  حديث وسائل إعالم الحركة الحوثية
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