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مقدمة
يخــوض الجيــش الوطنــي واملقاومــة الشــعبية معــارك مســتمرة مــع الحوثيــن منــذ أن تشــكلت هــذه 

ــة  ــة العربي ــوده اململك ــذي تق ــريب ال ــف الع ــدء التحال ــب ب ــة عق ــة اليمني ــة للحكوم ــوات التابع الق

الســعودية عمليــات عاصفــة الحــزم ملواجهــة انقــاب جامعــة الحــويث عــى الســلطة الرشعيــة املعــرف 

بهــا دوليــاً يف مــارس/آذار 2015 1. وتعتــر هــذه القــوة محــور ارتــكاز عمليــات التحالــف يف معظــم 

الجبهــات الداخليــة. 

كان الحوثيــون قــد ســيطروا عــى الدولــة اليمنيــة مبــا فيهــا أســلحة الجيــش واألمــن، عقــب ســيطرتهم 

عــى العاصمــة صنعــاء يف ســبتمر/أيلول2014  وإعــان اللجــان الشــعبية/اللجنة الثوريــة التابعــة لهــم 

ــت  ــة. وكان ــات الدول ــع مؤسس ــية يف جمي ــكرية والسياس ــة والعس ــلطات األمني ــس للس ــرك رئي كمح

ــة  ــدة الوطني ــف العقي ــا تجري ــرى فيه ــي ج ــات الت ــرز املؤسس ــي أب ــن ه ــش واألم ــتي الجي مؤسس

ــويث  ــة الح ــن لجامع ــن املوال ــن املقاتل ــرشات اآلالف م ــد ع ــع تجني ــة م ــدة طائفي ــا إىل عقي وتحويله

املســلحة يف املؤسســتن.
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منهجية البحث
ــر  ــكرية األك ــات العس ــن الجبه ــة م ــات ميداني ــع معلوم ــى جم ــة ع ــة التحليلي ــذه الدارس ــد ه تعتم

ــن  ــاس ب ــي هــي يف مناطــق مت ــة العســكرية ، والت ــرة يف املعادل ــات االســراتيجية املؤث ســخونة والجبه

قــوات الجيــش الوطنــي التابــع لرشعيــة الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي وجامعــة الحوثيــن املســلحة 

والتــي تتواجــد ضمــن املناطــق العســكرية ) الســابعة والسادســة والخامســة والرابعــة والثالثــة(، وتــم 

عمــل لقــاءات ميدانيــة مبجنديــن وضبــاط عســكرين مــن الجيــش الوطنــي الــذي تشــكل بعــد العمليــات 

العســكرية التــي أطلقهــا التحالــف العــريب بقيــادة اململكــة العربيــة الســعودية يف مــارس/آذار 2015 ضــد 

جامعــة الحــويث املســلحة وحلفاءهــا. 

التقــى باحثــو مركــز أبعــاد، بـــ15 مــن القيــادات العســكرية لاســتطاع عــن أوضــاع القــوات املســلحة يف 

الجيــش اليمنــي الجديــد، وأســباب تأخــر الحســم العســكري، ومعرفــة القــوات التــي تقاتــل يف الجبهــات 

ووالءتهــا وقرارهــا وخططهــا العســكرية، وحســب اجاباتهــم واجابــات الجنــود والضبــاط اآلخريــن تــم 

تعبئــة اســتبيان ملعرفــة األلويــة العســكرية والكتائــب التــي تقاتــل، وأماكــن انتشــارها ومتوضعهــا، ووضع 

القــوات وقدراتهــا التســليحية. 

يقيــم االســتبيان القــدرات لأللويــة العســكرية وتواجــد الجنــود يف تلــك الجبهــات معتمــدا عــى الخــط 

مــن )10-1( بحيــث يكــون رقــم واحــد األقــل وعــرشة األكــر قــدرة وتســليحاً والتزامــاً 2.



ــاً  ــي يوم ــر يف الشــعب اليمن وهــذه الشــبكة مل ت

إال بوصفــه تراصفــاً للمكّونــات املحشــورة قرساً يف 

بنيــة مجتمعية ســدميية ذات طبيعة اســتبدادية4، 

وهــي مــن األســباب املهمــة التــي تقــف يف خلفية 

املأســاة الراهنــة. والحــرب الحاليــة الدائــرة عــى 

ــن  ــذى م ــا تتغ ــة وعرضه ــا اليمني طــول الجغرافي

معــن تلــك الظواهــر املتشــابكة والتــي تصــل 

الهويــات  تقويتهــا  مــن  وزاد  القــرى،  حتــى 

ــب  ــويث عق ــة الح ــأتها جامع ــي أنش ــة الت الفرعي

التحالــف املشــبوه مــع شــبكة »الرئيــس الســابق 

عــي عبــد اللــه صالــح » املحليــة؛ وهــو التحالــف 

الــذي أدى يف النهايــة إىل حتفــه5 ، فذلــك الجيــش 

الــذي بنــاه عــى أســس عائليــة مل يكــن موجــوداً 

لحاميتــه أو حاميــة أيــاً مــن عائلتــه التــي أصبــح 

ــن. ــدى الحوثي معظــم أبناءهــا أرسى ل

تتعقــد مهمــة بنــاء املؤسســات الســيادية للدولــة 

ــي  ــة عــى أســس اإلجــامع الوطن ــة اليمني الوطني

عــر مؤمتــر الحــوار الوطنــي الــذي عكــس تنوعــا 

واضحــا ملجتمــع واع ومــدرك ملســتقبل اليمــن 

حاملــا بإيقــاف تّغــول حكــم امليليشــيا والوقــوف 

ســدا منيعــا أمــام محــاوالت عــودة نظــام الحكــم 

االســتبدادي الســابق. 
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بناء الجيش 
طــوال 33 عامــاً مــن حكــم الرئيــس الســابق عــي 

ــات  ــت والءات املؤسس ــح تداخل ــه صال ــد الل عب

الســيادية اليمنيــة، فتــم بنــاء مؤسســات موازيــة 

قامئــة عــى والءات غــر وطنيــة، وكان الــوالء 

العائــي لصالــح األشــد تركيــزاً يف وحــدات مهمــة 

داخــل مؤسســتي األمــن والجيــش إىل جانــب 

ــرات. ــزة املخاب أجه

والعاقــات  والتصاهــر  الــزواج  خــال  فمــن 

األخــرى شــكل نظــام عــي عبداللــه صالــح شــبكة 

ــرد  ــون كل ف ــن ك ــك ع ــح ال تنف ــعة للمصال واس

ــر3 . ــة لآلخ ــاءه مصلح ــل بق ــا ميث منه



ــن  ــكل م ــة ل ــوات عســكرية مشــتتة تابع ــدا ق ع

ــة اوىل مــدرع( وكا  ــة( و) الفرق ــوات العاملق ) ق

القوتــن جــرى عليهــام تغيــرات وتنقــات إىل 

ــرشوع  ــن م ــام ضم ــذي نخره ــاد ال ــب الفس جان

صالــح يف تفكيــك مؤسســات الدولــة الوطنيــة 

ــل  ــة، وبنق ــة موازي ــات عائلي ــاء مؤسس ــاء بن أثن

مل  الجنوبيــة  املحافظــات  اىل  العاملقــة  قــوات 

تصمــد بقايــا كتائــب ) الفرقــة أوىل مــدرع( أمــام 

ــاح املعــزز بدعــم عســكري مــن وحــدات  االجتي

محســوبة عــى نظــام صالــح )الحــرس الجمهــوري 

ــوايل  ــل ح ــد قت ــاء، فق ــة بصنع ــابقا(، واملحيط س

ــدرع يف  ــة اوىل م ــود الفرق ــن جن ــا م 286 جندي

يومــن فقــط مــن املواجهــات املســلحة مــع 

مداخــل العاصمــة صنعــاء وســاعد عــى ســقوط 

مقرهــا االســتهداف الصاروخــي واملدفعــي الــذي 

ــوري.  ــرس الجمه ــة الح ــن ألوي ــه م تلقت

ومــع زيــادة طغيــان الحوثيــن ضــد اليمنيــن 

حكــم  ملقاومــة  قتاليــة  وحــدات  تشــكلت 

ــتي  ــم لوجس ــززة بدع ــيات املع ــيطرة امليلش وس

املســتمر يف  االنهيــار  مــع  لكــن  إيــران،  مــن 

االســتقطابات  ظهــرت  العســكرية  املؤسســة 

املناطقيــة داخــل تلــك الوحــدات املقاومــة التــي 

تعــد اللبنــة األساســية للجيــش الوطنــي الجديــد، 

ــرة  ــل بوت ــة العم ــى الرشعي ــرض ع ــا يف ــو م وه

أفضــل ملعالجــة التحديــات قبــل الوصــول إىل 

ــة  ــل اســتعادة الدول ــات تعرق ــن االنف ــة م مرحل

اليمنيــة. 

الوطنــي  الجيــش  هيكلــة  إعــادة  تكــن  ومل 

ــه الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي  الــذي قــام ب

ــادات  ــى قي ــن )2013-2012( ع ــرة ب خــال الف

ــح« ذات  ــه صال ــي عبدالل ــة لـ«ع ــش املوالي الجي

تأثــر كبــر عــى واقــع املؤسســة العســكرية، 

فاملشــكلة الحقيقيــة ليســت يف القيــادات فقــط، 

بــل تعدتهــا اىل العقيــدة القتاليــة لألفــراد، وباملثل 

يف بقيــة املناصــب القياديــة يف مؤسســات الدولــة 

ــكل  ــه -بش ــح يوج ــه صال ــي عبدالل ــد كان ع فق

املؤسســات  بعــض  وقيــادات  أفــراد  شــخيص- 

ــرارات  ــال للق ــدم االمتث ــكرية لع ــة والعس املدني

الرئاســية أو الحكوميــة التــي تصــدر مــن الرئيــس 

أو مــن الحكومــة خــال مرحلــة انتقــال الســلطة. 

عندمــا اجتــاح الحوثيــون صنعــاء وســيطروا عــى 

الدولــة مل يكــن هنــاك جيــش حقيقــي للدفاع عن 

عاصمــة البــاد بالــذات يف محافظــات الشــامل، 
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وقامــت الحكومــة الرشعيــة بإعــادة بنــاء قــدرات 

ــن 200  ــر م ــد أك ــمل تجني ــي يش ــش اليمن الجي

ــات رســمية -6   ــل- كــام تشــر إحصائي ــف مقات أل

ــة  ــوات خاص ــرات وق ــزة املخاب ــة إىل أجه باإلضاف

ملكافحــة اإلرهــاب، وقــوات األمــن املحليــة، مــن 

ــعبية  ــة الش ــراد املقاوم ــوات أف ــك الق ــن تل ضم

ــش.  ــوات الجي ــاً إىل ق ــن انضمــوا الحق الذي

ــا  ــوات املقاومــة الشــعبية بتكويناته احتفظــت ق

ــت  ــا كان ــم دمجه ــل أّن يت ــش، وقب ــل الجي داخ

تلــك القــوة املحليــة متعــددة الــوالءات، حســب 

ــاً يف  الدعــم الــذي تتلقــاه وهــو مــا خلــق تضارب

الــوالء خــارج هيئــة الجيــش اليمنــي، وكان هــذا 

ــى  ــاً ع ــراً فعلي ــح مؤث ــذي أصب ــدي ال ــو التح ه

قــوات الجيــش الوطنــي مــع إطالــة أمــد الحــرب. 

يف هــذه الدراســة اســتعراض لجبهــات القتــال 

الســاخنة يف جميــع املناطــق العســكرية ومحاولــة 

لتقييــم قــوات الجيــش الوطنــي املتواجــدة فيهــا 

بالتــوازي مــع مــرور الذكــرى الرابعــة العــان 

ــو 2018م.  ــميا يف يوني ــه رس تأسيس
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ومــع زيــادة طغيــان الحوثيــن ضــد اليمنيــن 

تشــكلت وحــدات قتاليــة ملقاومــة حكم وســيطرة 

مــن  لوجســتي  بدعــم  املعــززة  امليلشــيات 

ــار املســتمر يف املؤسســة  إيــران، لكــن مــع االنهي

املناطقيــة  االســتقطابات  ظهــرت  العســكرية 

التــي تعــد  الوحــدات املقاومــة  تلــك  داخــل 

اللبنــة األساســية للجيــش الوطنــي الجديــد، وهــو 

مــا يفــرض عــى الرشعيــة العمــل بوتــرة أفضــل 

ملعالجــة التحديــات قبــل الوصــول إىل مرحلــة 

مــن االنفــات تعرقــل اســتعادة الدولــة اليمنيــة. 

ــع  ــي وانتشــار مجامي ــاب التّشــكل الوطن مــع غي

ــش  ــر الجي ــم، ظه ــن أراضيه ــاع ع ــة للدف املقاوم

ــن 2015م-  ــرة م ــهر األخ ــة األش ــي- الثاث الوطن

فبــدأ التشــكيل الوطنــي يِحــل تدريجيــاً ليضيــف 

املقاومــة كرديــف مســاعد يف عمليــات عســكرية 

منظمــة ملواجهــة الحوثين، لكن وكالعــادة يف مّثل 

هــذه التكوينــات تنشــأ الخافات وبواعــث القلق. 

ــع  ــات م ــاء املؤسس ــة بن ــك مهم ــد ذل ــدأت بع ب

ــن،  ــريب يف اليم ــف الع ــات التحال ــدء عملي ب



أواًل: بوابات صنعاء
تقاتــل القــوات الحكوميــة يف منطقتــي رصواح 

)تابعــة ملحافظــة مأرب(-مدخــل صنعــاء الجنويب- 

التابعــة ملحافظــة صنعــاء ومدخلهــا  و)نهــم( 

الرشقــي، وتغطــي هــذه القــوات الجبهــات الخــط 

ــم: ــة )27( كل ــن قراب ــن البلدت الواصــل ب

توزيع القوات والتسليح : 
تتــوزع القــوات اليمنيــة يف جبهــات القتال بشــكل 

غــر منتظــم، فعــى الرغــم مــن أن التوزيــع 

وعســكريا  للبــاد  الجغــرايف  النطــاق  حســب 

ــى  حســب املناطــق العســكرية مــن )األوىل وحت

الســابعة(، إال أن بعــض القــوات تتواجــد خــارج 

ــرى  ــق أخ ــل يف مناط ــكرية وتقات ــا العس مناطقه

ــة. ــكرية واملعرك ــة العس ــاً للحاج تبع

1 - جبهة صرواح
ــا آخــر  ــة “رصواح”، يف أنه ــة مديري تكمــن أهمي

مــأرب،  محافظــة  غــريب  “الحوثيــن”  معاقــل 

وبتحريرهــا تكــون القوات الحكوميــة قد تجاوزت 

مديريــات  أوىل  “خــوالن”  باتجــاه  املحافظــة، 

وكانــت  رشق(.  )جنــوب  صنعــاء  العاصمــة 

“رصواح” عــى مــدى أكــر مــن عــام معقــا مهــام 

لـ”الحوثيــن” بعــد تهجــر ســكانها وتحويلهــا إىل 

ــن  ــداد املقاتل ــة عســكرية، ومســتودعا إلم منطق

يف مناطــق “هيــان” و”املشــجح” )غــريب مــأرب(، 

ــم  ــتطيع التحك ــا يس ــيطر عليه ــن يس ــايل م وبالت

ــن” 7 . ــداد “الحوثي ــوط إم بخط
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• تتبع جبهة »رصواح« القوات التابعة للمنطقة العسكرية الثالثة 

وخريطة توزيعها كالتايل:

تقييم التسليح والقدراتالعدد التقريبيالتموضع العسكريالوحدة العسكرية

15006رصواح ) صحن الجن(اللواء 203

18006رصواح )كتيبتن يف كتاف بصعدة (اللواء 143

16006رصواحاللواء 81

20007رصواح اللواء 213

7006رصواح - تحت التدريبكتائب الصقور

23008رصواحاللواء 14

15006رصواحاللواء 13

17006رصواحاللواء 180
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تفاصيل وضع الجبهة:
• تخضــع األلويــة العســكرية إلدارة مبــارشة مــن 

القيــادة اإلماراتيــة، إضافــة إىل التدريــب. 

ــب  ــى رات ــة ع ــود يف هــذه الجبه ــل الجن • يحص

ــة  ــف يومي ــعودية ومصاري ــة والس ــن الحكوم م

ــة  ــة املتحــدة )القــوة الثاني مــن اإلمــارات العربي

يف التحالــف( ، وتقــود أبوظبــي الجبهــة املتوقفــة 

منــذ عــام ونصــف، بأوامر مــن القيادة العســكرية 

اإلماراتيــة، وتقاتــل يف موضــع الدفــاع 8 .

تعتــر جبهــة »رصواح« و«بيحــان«- شــامل   •

شــبوة رشق البــاد- تابعتــان للمنطقــة العســكرية 

الثالثــة وهــي أول منطقــة عســكرية تــم تفعيلهــا 

بعــد انطــاق »عاصفــة الحــزم«، وأفرادهــا ال 

ــق  ــن كل مناط ــل م ــة ب ــة معين ــون ملحافظ ينتم

البــاد، بعكــس بعــض األلويــة العســكرية يف 

ــرى. ــكرية األخ ــق العس املناط

• تتعــرض هــذه الجبهــة لضغــط شــديد مــن قبــل 

الحوثيــن ويتــم مهاجمتهــا باســتمرار ويحقــق 

ــان  ــات لكــن رسع ــا اخراق ــا فيه ــون أحيان الحوثي

مــا تســتعيد هــذه القــوات زمــام األمــور وتبقــى 

التضاريــس املحيطــة عامــا أساســيا لعدم الحســم 

هنــاك، إىل جانــب أن القــوات االماراتيــة املرشفــة 

عــى هــذه الجبهــة حولتهــا إىل جبهــة اســتنزاف 

واكتفــت بتحــركات الدفــاع فيــام أوقفــت خطــط 

الهجــوم خاصــة مــع أن الكلفــة يف هــذه الجبهــة 

مرتفعــة وترتفــع أكــر بســبب األلغــام املحيطــة 

ــال رصواح.    وبســبب متوضــع الحوثيــن يف جب
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2 - جبهة نهم
ــذ  ــة من ــذه الجبه ــت ه ــة »رصواح« توقف كجبه

يونيو/حزيــران2017 إال مــن تقــدم ضعيــف ال 

يعنــي تغــراً يف مســار املعركــة أو التقــدم باتجــاه 

العاصمــة صنعــاء. وتعتــر هــذه الجبهــة واحــدة 

مــن أهــم الجبهــات األقــرب إىل أمانــة العاصمــة 

وتفتــح الطريــق نحــو مديريــة »أرحــب« شــامل 

ــع  ــا م ــة حالي ــوات الحكومي ــام أّن الق ــاء، ك صنع

ــدويل،  ــاء ال ــار صنع ــف مط ــا قص ــا ميكنه تقدمه

ومتثــل التضاريــس الجبليــة وطبيعتهــا واحــد مــن 

ــوات. ــف تحــرك الق ــي توق ــات الت املعوق

ومديريــة نهــم هــي أوىل مديريــات محافظــة 

صنعــاء وبوابتهــا الرشقيــة، تتجــاوز مســاحتها 

ــا بساســل  ــز جغرافيته ــع، وتتمي ــم مرب 1841 كل

أمانــة  عــى  مبــارشة  تطــل  وعــرة  جبليــة 

العاصمــة وتبعــد عــن وســط صنعــاء حــوايل 

أرحــب،  كلــم. وتحــاذي »نهــم« مديريــة   60

البوابــة الشــاملية للعاصمــة )يشــكان معــا ثلــث 

ــن  ــم« م ــام »نه ــا(، وأم ــاء بأكمله محافظــة صنع

ــة بنــي حشــيش« كأوىل  ــة العاصمــة »مديري أمان

املناطــق قــرب املطــار ومبوقعهــا االســراتيجي 

ــتكامل  ــكريون أن اس ــون عس ــرى مراقب ــام، ي اله

تحريرهــا ســيكون معركــة »صنعــاء« األخــرة ضــد 

الحوثيــن 9 .
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تقييم التسليح والقدراتالعدد التقريبيالتموضع العسكريالوحدة العسكرية

10005امليمنة – فرضة نهماللواء 55

7004امليرسة - فرضة نهماللواء 121

13005امليرسة – نهماللواء 133

13006امليرسة – نهماللواء 139

15006القلب – نهماللواء 72

25005امليمنة – نهماللواء - حفظ السام

25006امليمنة – نهماللواء 310

30007امليمنة – القلب – نهماللواء 314

12005امليرسة – القلب – نهماللواء 125

13006امليمنة – نهماللواء 29

12005امليمنة – نهماللواء – الحسم

10005امليرسة – نهماللواء الثالث مشاه بحري

12005القلب – نهماللواء-األول مشاه جبي

15007امليرسة – القلب – نهممحوراالحتياط

2505فرضة نهمكتيبة صقور4

2004فرضة نهمكتيبة رشطة محافظة إب

 القلب – انتقلت اىل الجوفكتائب من اللواء 141

خمس كتائب

15007

يف هذه الجبهة املعروفة بسوء التضاريس ميكن اإلشارة إىل اآليت:
• طول الجبهة 40كلم وعرضها 80كلم، ما يجعلها أكر جبهة ساخنة يف اليمن.

• القوات التي تقاتل يف نهم تتبع املنطقة العسكرية السابعة عى النحو اآليت: 
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قدرات القوات ومشكالت 
القيادة: 

أبعــاد  مركــز  يف  الباحثــن  تقييــم  حســب   •

ــوات  ــك الق ــن تل ــط م ــإن %35 فق ــات ف للدراس

ــال إذ أنهــا موجــودة فعــاً.  لهــا قــدرة عــى القت

أمــا عــن توزيــع القــوة الباقيــة املوجــودة يف 

ــايل:   ــم كالت ــة األركان فه ــوفات هيئ ــامء وكش أس

%20 مــن قــوة كل لــواء هــم مــن الشــهداء 

والجرحــى، و%20 مــن قوة كل لــواء ال يتواجدون 

وســواقن..الخ(  عــامل،  )طــاب،  الجبهــة  يف 

ــات  ــليم املرتب ــد تس ــأرب وعن ــدون يف م ويتواج

ــواء عــى نســبة  ــد كل ل يتواجــدون ويحصــل قائ

مــن رواتبهــم. فيــام %15 مــن قــوة اللــواء ليــس 

لديهــا القــدرة عــى القتــال )كبــار يف ســن أو 

معاقــن أو صغــار ســن(. و%10 مــن قــوة اللــواء 

مــن أقــارب ومعــارف قائــد اللــواء وال يتواجــدون 

ــب. ــليم الروات ــاء تس إال أثن

• تــم تســجيل فــرار %30 مــن املجنديــن يف 

اســتبدالهم مبجنديــن  تــم  وقــد  نهــم  جبهــة 

ــا،  ــة متام ــن مادي ــرار املجندي ــع الف ــدد، ودواف ج

ــق  ــد يف مناط ــم للتجني ــر منه ــب الكث ــد ذه فق

عســكرية أخــرى بســبب عــدم تســلمهم للرواتــب 

الجنــود يف  يتســلم  نهــم، يف وقــت  يف جبهــة 

الجبهــات األخــرى رواتــب ومصاريــف يوميــة 

اليوميــة  الرواتــب أو املصاريــف  بعــض تلــك 

ــدي  ــي مي ــام يف جبهت ــعودي ك ــال الس ــا بالري إم

ــي  ــام يف جبهت ــارايت ك ــم االم ــدة أو بالدره وصع

الغــريب. رصواح والســاحل 

• مل يتســلم الجنود رواتبهم يف املنطقة العســكرية 

الســابعة التــي مســؤوليتها إدارة معــارك نهــم 

بشــكل منتظــم، حيــث مل يــرف رواتــب نصــف 

العــام املــايض، فقــد اســتلم الجنــود رواتــب 

مــن ينايــر إىل يونيــو فقــط مــن العــام 2017م ، 

ومؤخــرا تــم رصف رواتــب خمســة اشــهر فقــط 

ــو 2018م ،  ــر وماي ــن يناي ــايل ب ــام الح ــن الع م

ــة -عــى ســبيل  ــة العســكرية الرابع ــام املنطق في

ــا بشــكل منتظــم . ــم تســليم رواتبه ــال يت املث

الجيش الوطني يف الجبهات الساخنة.. جاهزية األداء ومعوقات الحسم

يونيو/حزيران 2018
12



هــم  الجبهــات  وقــادة  ضبــاط  مــن   65%  •

ــلوكهم  ــإن س ــك ف ــابق« ولذل ــش الس ــن »الجي م

وفســادهم إرث مــن النظــام الســابق؛ وكثــر مــن 

الجنــود والقــادة الُجــدد ال يأمتنونهــم.

• هنــاك خلــل يف تسلســل تلقــي األوامــر، وتتدرج 

تضــارب يف  بــأن هنــاك  العســكرين  شــكاوى 

ــام(  ــش الع ــة األركان( و)املفت ــن )هيئ ــر ب األوام

و) وزارة الدفــاع(، إضافــة إىل أّن بعــض قــادة 

املناطــق يتواصلــون مبكتــب القائــد األعــى أو 

ــس  ــلحة ولي ــوات املس ــى للق ــد األع ــب القائ نائ

مبرؤوســيهم ويحصــل أحيانــا إقالــة أو تغيــر 

ــي! ــل الهرم ــب، دون التسلس ــة وكتائ ــادة ألوي ق

• ال توجــد إدارة عمليــات عســكرية متقدمــة 

إلدارة  التحالــف  ومــن  مينيــن  ضبــاط  مــن 

املعــارك والتخطيــط وإنتــاج قــرار الحــرب وحــل 

هــذه  لدعــم  باســتمرار  العالقــة  اإلشــكاليات 

. التقــدم  يف  لاســتمرار  الجبهــة 

خاطئــة  لرضبــات  الجبهــة  هــذه  تعرضــت   •

قلــة  بســبب  بعضهــا  التحالــف  طــران  مــن 

ــم  ــات مناطــق يت خــرة املقاتلــن يف رفــع احداثي

الطــران. عمليــات  ابــاغ  دون  اقتحامهــا 

• تعرضــت هــذه الجبهــة لتشــويه اعامي بســبب 

بقائهــا يف حالــة دفــاع منــذ عــام دون تحــرك 

للهجــوم، فيــام يؤكــد قــادة عســكرين أن الهجــوم 

ــم  ــة يرج ــف والرشعي ــن التحال ــرار م ــاج لق يحت

عــى األرض يف دعــم الجبهــة لوجســتيا باألســلحة 

ــر وهــو مــامل يحصــل طــوال عــام. والذخائ

ال  العســكرية  األلويــة  قــادة  مــن   60%  •

يتواجــدون يف جبهــات القتــال يف نهــم ومعظمهــم 

يقــي وقتــه يف مدينــة مــأرب.

• تكويــن مناطقي: بعض األلوية العســكرية 
ينتمــي نصــف أفرادهــا مــن منطقــه قائــد اللــواء 

ــد  ــه عن ــة املناطــق ألن ــن بقي والنصــف اآلخــر م

ــواء بإنشــاء  ــد الل ــر لقائ ــن كان يعطــي ام التكوي

اللــواء وهــذا القائــد يحــرض أبنــاء منطقتــه. 

واللــواء   55 اللــواء  يف  واضحــاً  ذلــك  ويظهــر 

ــواء محــور  ــواء قــوات حفــظ الســام و ل 135 ول

ــم. ــواء الحس ــواء 72 ول ــاط  ول االحتي

• %70 مــن الشــهداء والجرحــى نتيجــة األلغــام 

ــك بســبب عــدم  ــاون والقنــص وذل ــف اله وقذائ

الرصــاص،  واقيــات  )خــوذ،  املعــدات  وجــود 

ــود(. ــل الجن ــات نق ــام، عرب ــحات الغ كاس
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• إىل جانــب التضاريــس يســتخدم الحوثيــون 

كثيــف  بشــكل  الناســفة  والعبــوات  األلغــام 

ولديهــم مخــزون كبــر مــن صواريــخ الكورنيــت 

الحراريــة التــي ال ميتلكهــا الجيــش الوطنــي.

وتوفــر  وخــوذ  بواقيــات  الجنــود  حاميــة    -

ــة  الذخــرة واملعــدات املتعلقــة بالطبيعــة الجبلي

ــث  ــر حي أجــدى مــن اســتخدام طــران الهليكوب

أن ســقف طــران االباتــي العمليــايت 7 الــف 

قــدم وإن كانــت تســتطيع الطــران عــى ارتفــاع 

ــار  ــاج الطي ــن يحت ــدم لك ــف ق ــن 15 أل ــر م أك

الســتخدام األوكســجن، وجبــال نهــم ترتفــع عــن 

ســطح البحــر حــوايل 8 ألــف قــدم، مــا يعنــي أن 

األباتــي اذا طــارت أكــر مــن املعــدل العمليــايت 

ترتفــع إىل 7 ألــف قــدم مــن عــي ســطح الجبــال 

وبالتــايل ســوف تكــون قريبــة مــن املضــادات 

الطــران.  ضــد  الحوثيــن  وصواريــخ  األرضيــة 

الصحــراء  يف  فعالــه  الهليكوبــر  فــإن  لذلــك 

وســاحل البحــر ألنهــا مرتفعــة عــن األرض بحــوايل 

5 كيلــو مــر، وهــذا املــدى ال تســتطيع الصواريــخ 

ــه. ــادات أنَّ تصل أو املض

طبيعة المعارك
ــن  ــز ب ــادة والتميي ــدا املشــاكل يف القي ع

الجنــود يف نهــم عــن غرهــم، واملشــكات 

التــي ســبق ذكرهــا هنــاك معوقــات 

ــات  ــارك والتحصين ــة املع ــة بطبيع متعلق

بالحــرب  متعلقــة  مشــاكل  وهــي 

واملواجهــة ميكــن اإلشــارة إىل اآليت:
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ــتهداف  ــريب اس ــران الح ــتطيع الط ــام ال يس -  ك

متركــز الحوثيــن يف تحصيناتهــم يف وقــت الدفــاع 

ــا  ــه مهــم يف تدمــر اإلمــدادات وأيضــاً عندم لكن

يخــرج مــن مخابئــه عنــد محــاوالت الهجــوم 

عــى مواقــع الجيــش. كــام ميكــن للطــران تدمــر 

ــات الخاصــة بالحــويث ومحطــات االتصــال  الطرق

ــوفة.  ــة املكش واملدفعي

-  يســتخدم الحوثيــون وســيلة ناجحــة للهــروب 

قامــوا  حيــث  الحــريب  الطــران  غــارات  مــن 

ــاعدتهم  ــال -س ــرة يف الجب ــات كب ــر تجويف بحف

واإلمــدادات  الطعــام  وخزنــوا   - التضاريــس 

واألســلحة وقامــوا بعمــل فتحــات صغــرة يف تلــك 

الجبــال للرؤيــة وفوهــات أســلحتهم، لذلــك مهــام 

ــن تســتطيع  كانــت الغــارات التــي تســتهدفهم ل

ــزم  ــل، ويل ــن الجب ــم يف بط ــول إىل مواقعه الوص

ذلــك تحــرك بــري بعــد اســتهداف كبــر وكثيــف 

ــة. باملدفعي

مــن  الجنــود  انســحابات  الحوثيــون  يرصــد   -

ــود  ــوم الجن ــث يق ــم حي ــي أمامه ــات الت الجبه

ــادرة إىل  ــارة أو للمغ ــأرب« للزي ــودة إىل »م بالع

أهاليهــم، يف ظــل غيــاب رؤية القيادة ملشــكاتهم 

وحلهــا. وعندمــا يجــدون القــوة أقــل مــن املعتــاد 

يهاجمــون املواقــع التابعــة للجيــش ويســيطرون 

ــا. عليه

-  ميثــل طــول الجبهــة وعرضهــا مشــكلة أيضــاً يف 

أي تقدمــات غــر منســقة، وغياب/تأخــر طــران 

ــرى،  ــكلة أخ ــبب مش ــه يس ــاء طلب ــف أثن التحال

ويعــود ذلــك غيــاب وجــود قيــادة عمليــات لهذه 

ــة  ــرى -جبه ــات األخ ــة الجبه ــل بقي ــة، مث الجبه

ــال ال الحــر. الســاحل الغــريب عــى ســبيل املث

-  يف املعــارك التــي حصلــت مطلــع يونيــو الجاري 

يف نهــم تــم أرس 12 مــن الحوثيــن واغلبهــم مــن 

املجنديــن الجــدد للحوثيــن مــا يــدل أن الحــويث 

أصبــح مســتنزفا ومــا تبقــى مــن قــوات متدربــة 

الغــريب  الســاحل  يف  املعــارك  إىل  أرســلها  لــه 

والجــوف لتحقيــق أي انتصــار ســهل بعيــدا عــن 

ــس. ــدات التضاري تعقي

الجيش الوطني يف الجبهات الساخنة.. جاهزية األداء ومعوقات الحسم

يونيو/حزيران 2018
15



احتياج القوات في نهم: 
- التدريــب العســكري: معظــم القــوات جديــدة 

ــاً  ــون مل يتلقــوا تدريب بنســبة )%70( وهــم مدني

كافيــاً وتــم رفــع عــدد كبــر منهــم إىل »ضبــاط« 

دون دورات تدريبيــة وال أكادمييــة، فيــام )30%( 

هــم مــن قــوات الجيــش الرســمي الــذي كان قبــل 

عــام 2015 وانضمــوا إىل الجيــش الوطنــي. 

ــل  ــدى طوي ــع مب ــات أو مداف ــد مدرع -  ال توج

ــط  ــة فق ــض األلوي ــع بع ــة إال م ــذه الجبه يف ه

والبقيــة بــدون مدافــع أو مدرعــات، يقاتلــون 

باألســلحة الرشاشــة والكاشــنكوف.

ــم  ــة، ومل يت ــم األلوي ــرة يف معظ ــد ذخ - ال توج

تزويدهــم بأســلحة نوعيــة كالتــي مــع الحوثيــن 

مثــل الصواريــخ املضــادة للــدروع ) الكورنيــت(.

-  ال ميتلــك املقاتلــون يف جبهــة نهــم واقيــات 

صــدر أو »مجســات« لكشــف األلغــام عــى الرغم 

مــن أن هــذه األلويــة العســكرية تعــاين مــن آالف 

األلغــام التــي يزرعهــا الحوثيــون يف طريقهــم.

المشكلة والحلول في 
جبهة نهم: 

1. مــا يتعلــق بالجغرافيــا والتضاريــس، وهــذا 

والتدريــب  بالتســليح  عليــه  التغلــب  يســهل 

وادمــاج قــوات احرافيــة يف الجبهــة وتنظيــم 

العمــل العســكري وتوحيــد غرفــة العمليــات 

ــراد  ــات يف أف ــة واالصاب ــل الكلف ــب تقلي إىل جان

القــوات مــن خــال توفــر واقيــات الرصــاص 

األلغــام. وكاســحات 

والســاح  اللوجســتي  بالدعــم  يتعلــق  مــا   .2

التــي  الجيــش  ألويــة  فغالبيــة   ، االســراتيجي 

تقاتــل يف نهــم هــي مشــاة وبنســبة %90 كونهــا 

ال متتلــك مدرعــات ودبابــات ومدفعيــة ، ولذلــك 

فهــي تحتــاج لتوزيــع املدفعيــة وبعــض األســلحة 

النوعيــة عــى كل األلويــة، إىل جانــب ترتيب عمل 

ــام  ــزع االلغ ــا ن ــي مهمته ــية الت ــة الهندس األلوي

ــات. ــك الطرق ــور وف ــاء الجس وبن

3. مــا يتعلــق بالرواتــب فالراتــب الحكومــي غــر 

العســكرية  منتظــم، ومبقارنــة بقيــة املناطــق 

ــل  ــة باملث ــود للمعامل ــا الجن ــاج هن ــرى يحت األخ

مــع زمائهــم الذيــن يحصلــون عــى رواتــب مــن 

ــي. ــروف يوم ــريب وم ــف الع التحال

ــاح  ــواع الس ــكل أن ــة ل ــرة الحي ــر الذخ 4. توف

هجــوم  خســائر  لتقليــل  الجبهــة  يف  املوجــود 

الحــويث وللبــدء يف تحويــل التحــركات مــن الدفــاع 

إىل الهجــوم.
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ــن يف  ــة املقاتل ــتمرار بقي ــى اس ــاعد ع ــا س 5. م

جبهــة نهــم أمريــن األول العقيــدة القتاليــة التــي 

ميتلكهــا غالبيــة املتواجديــن يف الجبهــة فهــم 

غــر مهتمــن باألمــور املاديــة، وكذلــك أيضــا 

توجــه التحالــف لدعــم التمويــن وتحســن وضــع 

ــرا. ــود مؤخ ــة للجن التغذي

ــق بالحاضــن االجتامعــي  ــاك مشــكلة تتعل 6. هن

فمنطقــة التــامس يف نهــم حاليــا بــن الجيــش 

وبعــض القبائــل التــي كانــت تدين الــوالء للرئيس 

الســابق وأصبــح الكثــر مــن أبنائهــا منخرطــن يف 

القتــال مــع الحوثيــن، وهــذا يحتــاج إىل تفعيــل 

خطــة للتواصــل االجتامعــي وتقديــم شــخصيات 

مقبولــة وذات عاقــة ارسيــة أو مناطقيــة مبشــائخ 

القبائــل الداعمــة للحوثيــن.

7. توحيــد غــرف العمليــات وانشــاء غرفــة قيــادة 

الضبــاط  وتغيــر  نهــم  يف  للتحالــف  مشــركة 

ــاط محرفــن وإعــادة  الفاشــلن والفاســدين بضب

تقييــم لــكل لــواء وعمــل تعقيــب وتفتيــش 

ــة.  ــكل األلوي ــتمر ل مس

8. انشــاء مستشــفيات ميدانيــة متقدمــة للجبهــة 

لتقليــل الكلفــة البرشيــة.

ثانيا: جبهة البيضاء 
)وســط(  البيضــاء  محافظــة  معظــم  تــزال  ال 

ــن  ــر م ــال أك ــن، وخ ــيطرة الحوثي ــة لس خاضع

عامــن ظلــت جبهــات القتــال يديرهــا أبنــاء 

القبائــل املناهضــن لجامعــة الحــويث منــذ وقــت 

مبكــر للغايــة مــن ســيطرتهم عــى العاصمــة 

ــة  ــن الحكوم ــامم م ــاك اهت ــاء. وإن كان هن صنع

املقاومــة  أبنــاء  بقتــال  )إعاميــاً(  والتحالــف 

ــول  ــة إال أن وص ــات املحافظ ــعبية يف مديري الش

يتــم  مل  املحافظــة  للقتــال يف  نظاميــة  قــوات 

إال قبــل عــام، ويقتــر األمــر عــى املناطــق 

ــة مــن جهــة »بيحــان« التابعــة لشــبوة  الحدودي

و«مــأرب«.

ــه الكلمــة  ــا تعني ــكل م واملحافظــة اســراتيجية ب

وبوابــة ضخمــة للوصــول إىل صنعــاء، فاملحافظــة 

لهــا حــدود مــع مثــاين محافظــات أخــرى )يحدهــا 

مــن الشــامل أجــزاء مــن محافظتي مأرب وشــبوة، 

ومــن الــرشق أجــزاء مــن محافظتــي شــبوة وأبــن، 

ومــن الجنــوب أجــزاء مــن محافظــات أبــن ولحج 

ــات  ــن محافظ ــزاء م ــرب أج ــن الغ ــع، وم والضال

الضالــع وإب وذمــار ومــن الشــامل الغــريب جــزء 

مــن صنعــاء (، ومتثــل مرتكــزاً لوصــول اإلمــدادات 

الحوثيــة إىل جبهــات القتــال املتفرقــة، وتقــع 

ــة  ــاء الجنوبي ــة صنع ــار« بواب ــن »ذم ــرب م بالق

ومركــز تدريــب معظــم مجنــدي جامعــة الحــويث 

ومخزونهــا مــن املقاتلــن.
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يقاتل أبناء القبائل يف البيضاء ضد الحوثين، ويتلقون الدعم من أبناء القرى والبلدات املغربن خارج 

الباد 10 .

 أما القوات الحكومية فلها محوران: 
•  األول: محور البيضاء ويتحرك من مأرب إىل مديرية »قانية« .

•  الثاين: محور بيحان ويتحرك من بيحان )شبوة( إىل مديريتي )ناطع-نعامن(.

خارطة توزيع القوات:

تقييم التسليح والقدراتالعدد التقريبيالتموضع العسكري  اللواء

18006قانيةاللواء 117

12005العبديةاللواء 159

لواء )قوات األمن 

الخاصة البيضاء(

قانية )عى طول الطريق من قانية 

إىل مأرب(

10004

20006نعامن وما بعدها باتجاه )املاجم(اللواء 26

18006ناطع وما بعدها باتجاه املاجماللواء 19

17005نعامناللواء 173

12005ناطعاللواء 153

15005ناطعاللواء 163

 كتيبة من محور

البيضاء

3004نعامن-ناطع

25004يف مناطق أخرى تواجه الحوثينمقاومة البيضاء
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قــدرات القــوات ومشــكالت 
القيــادة  

التخــي عــن املقاومــة: تتــوزع املقاومــة 
ــض  ــة يف بع ــرة قتالي ــك خ ــي ال متل ــعبية الت الش

أبرزهــا:  مشــكات  مــن  وتعــاين  املديريــات 

التســليح، حيــث أن الذخــرة والســاح الشــخيص، 

إىل جانــب األســلحة املتوســطة والثقيلــة وتغيــب 

املدفعيــة وذخرتهــا إىل جانــب املدرعــات، مقارنة 

بباقــي جبهــات القتــال. وال توجــد لهــذه املقاومــة 

مركــز قيــادة وســيطرة تنســق العمليــات بــن 

ــة.  ــات الجوي ــتخدم الرضب ــة، وتس ــرق املقاوم ف

تتهــم دول غربيــة ومــن بينهــا دول يف التحالــف 

ــا  )خاصــة اإلمــارات( املقاومــة يف البيضــاء بكونه

مخرقــة مــن تنظيم القاعــدة، دون النظر إىل حالة 

ــا  ــن قاتلوه ــدة الذي ــل والقاع ــن القبائ ــداء ب الع

ســنوات طويلــة تحــت مظلــة الدولــة، ورغــم ان 

القبائــل هنــاك يحاولــون أن ال يصطدمــوا بتنظيم 

القاعــدة الــذي شــكل لــه معســكرات خاصــة بــه، 

إال أن التحالــف  مل يدعمهــم يف مواجهــة الحــويث ، 

ولــو تــم دعمهــم وحــرضت الدولــة ينتهــي مــرر 

تواجــد القاعــدة تحــت الفتــة حاميــة النــاس مــن 

الحوثيــن، ولرمبــا بعــد اخــراج الحوثيــن مــن 

املحافظــة يتــم ماحقــة تنظيــم القاعــدة.

الفســاد: تظهــر يف املحافظة عملية فســاد كبرة، 
مــن ِقبــل قــادة عســكرين، عــى ســبيل املثــال يف 

منتصــف ابريل/نيســان 2018 قدمــت الســعودية 

ــة  ــف طلق ــكري( و30 أل ــم عس ــة )طق 50 دوري

ذخــرة و50 ألــف ريــال ســعودي لــكل مجموعــة 

ــت  ــات اختف ــك الدوري قتاليــة إال أن نصــف تل

معركــة  بــدء  مــع  واألمــوال  الذخــرة  وأيضــاً 

»قانيــة«؛ ويعــود الســبب -حســب عســكرين 

مطلعــن- إىل أن توزيعهــا تعــدى العمل املؤســي 

داخــل الجيــش اليمنــي وذهــب ألشــخاص يعتقــد 

أنهــم مــن حلفــاء الرئيــس اليمنــي الراحــل ويتــم 

اســتقطابهم ، لكنهــم ال زالــوا مرتبطــن بالحوثين؛ 

ولذلــك مل تصــل املقاومــة الشــعبية والجيــش 

منهــا شــيئا.

حســابات الحلفــاء: توقفــت جبهــة »قانيــة« 
ــة  ــبب مجموع ــا بس ــن انطاقه ــابيع م ــد أس بع

مــن اإلجــراءات والقــرارات التــي اتخذهــا ضابــط 

التنســيق يف التحالــف ومــن بينها الســعي الحثيث 

لتكويــن كيــان مــوازي يعمــل خــارج قيــادة 

الجيــش الوطنــي يف الجبهــة عــى غــرار تشــكيات 

اإلمــارات يف املناطــق الجنوبيــة والســاحل الغــريب. 

كــام هنــاك اتهامــات بتجاهــل الباغــات مــن 

املقاومــة الشــعبية بشــأن تحــركات الحوثيــن مــن 

أجــل اســتهدافهم بالطــران.
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ثالثا: جبهات الجوف 
متثــل معركــة محافظــة الجــوف، نقطــة ضــوء نحو 

الوصــول إىل معقــل الحوثيــن، وتشــر الخطــط إىل 

أن املــراد لهــذه الجبهــة أن تقطــع الطريــق بــن 

ــة  ــل الجبه ــا يجع ــدة، م ــة صع ــران ومحافظ عم

صنعــاء  تحريــر  األول  اتجاهــن  يف  محوريــة 

ــدة. ــر صع ــة تحري ــران، والثاني وعم

يديــر هــذه الجبهــة املنطقة العســكرية السادســة 

ــال  ــن خ ــف م ــوات التحال ــم ق ــارشاف ودع وب

ــن  ــاين م ــا تع ــة الســعودية، لكنه ــة العربي اململك

نفــس املشــكات يف »نهــم« و«رصواح« من حيث 

اإلعاقــة اإلداريــة والقياديــة والتســليح والذخــرة، 

لكنهــا أســهل مــن ناحيــة التضاريــس والجغرافيــا، 

ــة  ــة عــدا سلســلة جبلي ــب األرايض صحراوي فأغل

تــدور فيهــا معــارك طاحنــة. 

الجيش الوطني يف الجبهات الساخنة.. جاهزية األداء ومعوقات الحسم

يونيو/حزيران 2018

,,

متثل معركة محافظة 

الجوف، نقطة ضوء 

نحو الوصول إىل 

معقل الحوثين
,,

20



خارطة توزيع القوات :

تقييم التسليح والقدراتالعدد التقريبيالتموضع العسكرياللواء

12006الحزماللواء 9

11005الحزم اللواء 22

14006الحزماللواء 27

12005الحزماللواء 101

10005الحزماللواء 122

15006الحزماللواء 3 عروبة

15006املتوناللواء 89

13006الصدريناللواء 155

14006الصدريناللواء الفتح

15007الخنجراللواء 147

12006الرويكاللواء 1 حرس حدود

11007املهاشمةاللواء 4 حرس حدود

20008انتقل من رشورة إىل الجوفاللواء 141
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ويمكن اإلشارة في هذه 
الجبهة وحالة القوات إلى اآلتي:

•  تتقسم القوات كالتايل:
1. القــوة الفعالــة مــن كل ذلــك 40% ومتواجــدة 

يف املعســكرات.

ــى  ــن القت ــي م ــوة ه ــن الق ــوايل %10 م 2.  ح

والجرحــى.

3. مــا يقــارب مــن %25 مــن أهــايل الجــوف 

هــم مــن )البــدو( وبعضهــم يحــرض أثنــاء القتــال 

ــن. ــر يف الس ــض كب ــط والبع فق

4. حــوايل %10 هــم مــن املرافقــن وأقــارب قــادة 

ــكرية. األلوية العس

5. حــوايل %15 ال يحــرضون إال أثنــاء تســليم 

الرواتــب وهــم مــن )العــامل، الباعــة، الطــاب..

الخ(

ظروف الجبهة:
ــز  ــوة تتمرك ــإن الق ــات ف ــة الجبه ــة ببقي •  مقارن

يف الجــوف وترســل وحــدات خاصــة منهــا لخــوض 

ــليمها  ــم تس ــق يت ــر املناط ــد تحري ــارك، وبع املع

لقــوات األمــن مــن أجــل إدارتهــا، وتعــود القــوات 

إىل أماكنهــا. 

•  يتمركــز الحوثيــون يف مناطــق وقــرى متباعــدة 

الجــوف  ملســاحة  ونتيجــة  املحافظــة،  داخــل 

ــن املحافظــة أرض  ــس )%80 م ــرة والتضاري الكب

صحراويــة ال يســتطيع الحوثيــون التمركــز فيهــا(، 

ــام  ــة أم ــون عقب ــال تك ــد جب ــك تتواج ــع ذل وم

ــرك. ــي للتح ــش الوطن الجي

•  املقاومــة الشــعبية يف الجــوف تــم دمجهــا 

يف الجيــش اليمنــي، وميلــك معظمهــم أرقــام 

عســكرية.

•  مل يتســلم الجنــود مرتباتهــم منــذ قرابــة العــام، 

واســتلموا هــذا العــام حتى شــهر مايو/أيــار 2018 

ثــم تســلم الجنــود رواتــب )مايــو ويونويــو2017 

ــر 2018(. ويناير وفراي

•  تعــاين الجبهــة مــن ِقلــة الذخــرة، وتوفــر 

والرشاشــات  للمدافــع  الذخــرة  الســعودية 

الجبهــة  تحريــك  يــراد  والكاشــنكوف عندمــا 

فقــط وليــس بشــكل دائــم، وإذا توفــرت الذخــرة 

واملرتبــات كان ميكــن أن تشــهد املحافظــة تقدمــاً 

رسيعــاً، كــام أّن هنــاك نقــص يف املعــدات )الخوذ، 

واقيــات الرصــاص، كاســحات ألغــام، عربــات.. 

ــخ(. ال

ــن  ــتعادة أي م ــن اس ــون م ــن الحوثي •  مل يتمك

محاوالتهــم-  -رغــم  خرسوهــا  التــي  املواقــع 

ــنوا  ــرة ش ــام األخ ــف، ويف األي ــام ونص ــوال ع ط

عــى  الســيطرة  وحاولــوا  متعــددة  هجــامت 

عاصمــة  عــى  املرشفــة  )مزويــة(  منطقــة 

املحافظــة »الحــزم«، ولكــن الجيــش اســتعادها ، 

ــودة  ــة املوج ــم األلوي ــادة تنظي ــاعده اع ــد س وق

ــاط  ــد الضب ــام بحش ــال القي ــن خ ــوف م يف الج

واألفــراد وتحديــد الغائبــن والتجنيــد بدلهــم.
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تحرك القوات
البقــع«،  »كتــاف،  محــاور  ثاثــة  للجبهــة    •

القلعــة«. و«رازح،  مندبــه«  و«باقــم، 

•  تتقــدم جبهــة رازح نحــو منطقــة مــران ، أمــا 

جبهــة باقــم فتقــرب مــن مركــز املحافظــة )مدينة 

ــن  ــة م ــت قريب ــر أصبح ــة الظاه ــدة( وجبه صع

»ضحيــان«، ومل يتبقــى إال الجنــوب والجنــوب 

الرشقــي لـ«صعــدة« مــن )عمــران والجــوف( 

ــاً.  ــة متام ــار املحافظ لحص

ــوف  ــة يف الج ــة السادس ــة املنطق ــع الجبه •  تتب

لكنهــا منفصلــة حاليــاً تحت إدارة مينية/ســعودية.

•  تحظــى بدعــم مــن الســعودية ويســتلمون 

مرتباتهــم بشــكل دائــم، مقارنــة بـ«الجــوف« 

و«نهــم«.

•  الحضــور الجيــد يف شــهر يونيــو كان نتيجــة 

ــاع معنويــات املقاتلــن بعــد رصف أربعــة  ارتف

مرتبــات متثــل األشــهر ) مايــو ويونيــو مــن العــام 

2018م(،  العــام  مــن  وفرايــر  وينايــر   ،2017

ومشــاركة قائــد املنطقــة السادســة ومحافــظ 

املحافظــة الجنــود يف امليــدان.  

رابعا: جبهات صعدة
محافظــة صعــدة معقــل جامعــة الحــويث، وواحدة 

الجامعــة  تســتخدمها  التــي  املحافظــات  مــن 

ــة  ــاه اململك ــتية باتج ــخ الباليس ــاق الصواري إلط

ــعودية.  ــة الس العربي

تــرشف اململكــة العربية الســعودية بشــكل مبارش 

عــى هــذه الجبهــة، وتوفــر املــال والرواتــب 

والتكتيــكات والخطــط الحربيــة ملقاتلــة الحوثين، 

ــات مهمــة »الُبقــع« )شــامل  ــاث جبه ــاك ث وهن

رشق املحافظــة( »باقم« )شــامل( »رازح« )شــامل 

ــزال  ــا ت ــرب(، وم ــوب غ ــر« )جن ــرب( »الظاه غ

معظــم املحافظــة خاضعــة لســيطرة الحوثيــن.
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محافظة صعدة معقل جامعة 

الحويث، وواحدة من املحافظات 

التي تستخدمها الجامعة 

إلطاق الصواريخ الباليستية
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تقييم التسليح والقدراتالعدد التقريبيالتموضع العسكري اللواء

8006البقع- كتيبة منه يف رصواحاللواء 143

12006البقعاللواء 151

11005البقعاللواء 84

12006باقماللواء 63

11007البقعاللواء 102 )قوات خاصة(

13005البقعاللواء 3 حرس حدود

11006البقعاللواء 5 حرس حدود

12007البقعاللواء الحزم

11005رازحاللواء 6 حرس حدود

12006رازحاللواء 7 حرس حدود

12006رازحاللواء 12

2006كتافوحدات الهندسة

3006باقمكتيبة املهام الخاصة

 لواء تم تشكيله من

 الحرس الجمهوري سابقا

والسلفين

غر معروفغر معروفرازح

خارطة توزيع القوات :
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خامسا: العمليات العسكرية 
في حجة

تقــود الســعودية عمليــة عســكرية واســعة يف 

مديريتــي »ميــدي« و«حــرض« شــامل غــرب 

محافظــة حجــة، وشــامل محافظــة الحديــدة عــى 

ســاحل البحــر األحمــر. وتتبــع املديريتــن املنطقة 

ــات  ــة العملي ــد غرف ــة، وتوج ــكرية الخامس العس

ــادة يف »جــازان« الســعودية.  التابعــة ومقــر القي

وخــال النصــف األول مــن عــام 2018 كانــت 

القــوات املشــركة تقــود العمليــات والتــي أدت يف 

النهايــة إىل تحريــر كامــل مدينــة ميدي الســاحلية 

وأجــزاء واســعة مــن حــرض وأبــرز تلــك املواقــع 

»جبــل النــار« الــذي يســيطر ناريــاً عــى معظــم 

البلــدات املجــاورة لـ«حــرض«.
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وشامل محافظة الحديدة عى ساحل البحر األحمر
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تقييم التسليح والقدراتالعدد التقريبيالتموضع العسكري اللواء

 اللواء  الثاين حرس

حدود

17006جنوب ميدي

18006غرب ميدياللواء  82

اللواء العارش 

)فتح سابقاً(

15005رشق ميدي

14005مدينة ميدياللواء  25

17005مدينة ميدي اللواء  105

15009حرضلواء القوات الخاصة

)تقديرات  ميناء ميدي وجزيرة بكانوحدة التشكيل البحري

)200

5

لواء )وحدات من 

الجيش السوادين(

 )تقديرات بن ميدي

)1000-1200

8

3005ميديوحدات الهندسة

خارطة توزيع القوات :

أوضاع القوات والعملية العسكرية :
•  تعاين هذه الجبهة من نفس مشاكل الجبهات األخرى من حيث التزام الجنود والضباط.

•  تقاتــل القــوات اليمنيــة يف جبهتــي ميــدي وحــرض منــذ تحريــر أجــزاء منهــا يف 2016 لكــن الجبهتــن 

ــدي، وزراعــة األلغــام، إىل  ــة خاصــة يف مي ــك الحــن ألســباب التســليح الضعيــف للغاي ــذ ذل ــا من توقفت

جانــب أنهــا خــط الدفــاع األول الســتنزاف الحوثيــن والحيلولــة دون التقــدم تجــاه األرايض الســعودية 

وهــو مــا يعرقــل أي تقــدم محــوري. 
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أهمية ميناء ميدي:
ســبق وأن تــم تحريــر ميــدي مطلــع العــام 2016، 

لكــن رسعــان مــا اســتعادتها مليشــيا الحــويث 

وصالــح االنقابيــة، ويعــزو مراقبــون ســبب عــدم 

ــة، إىل الفســاد  ــك املدين إحــكام القبضــة عــى تل

داخــل ألويــة الجيــش هنــاك، وعــدم تســليح 

ــي.  ــام ينبغ ــا ك الوحــدات املرابطــة فيه

ــة  ــاه اإلقليمي ــن املي ــة م ــى مقرب ــدي ع ــع مي تق

ــا  ــة باعتباره ــة للمملك الســعودية، وهــي محاذي

إحــدى مديريــات حجــة الحدوديــة معهــا، فهــم 

يســتطيعون عرهــا تهديــد الريــاض بصواريخهــم 

ــا،  ــة فيه ــات الجبلي ــن املرتفع ــد م ــود العدي لوج

باإلضافــة إىل قصــف املناطــق الحدوديــة بــن 

ــن. البلدي

ــا محــط  ــا اســراتيجيا جعله ــدي موقع ــك مي متتل

»ذو  بهــا جزيــرة  ويوجــد  الحوثيــن،  اهتــامم 

ــي تقــع عــى املمــر املــايئ يف البحــر  حــراب« الت

األحمــر، وجزيــرة »بــكان«، وجزيــرة »الدوميــة« 

األحمــر،  للبحــر  الســاحي  للرشيــط  املوازيــة 

والتــي تبعــد عــن شــاطئ ميــدي مســافة قدرهــا 

ــدي«  ــاء »مي ــة إىل مين ــط، باإلضاف ــر فق 300 م

التأريخــي الــذي ميكــن ان يخــدم محافظــات 

ــدة. ــوف وصع ــت والج ــة واملحوي حج

جبهــة  يف  العســكرية  والخســائر  الكلفــة   •

ــدم وجــود  ــود األســباب إىل ع ــرة وتع ــدي كب مي

للمعركــة. الكافيــة  اإلســتعدادات 

ــات  ــدي والعرب ــدة يف مي ــة واح ــد دباب • ال توج

املوجــودة خرجــت مــن الجاهزيــة 11 ، وال ميكــن 

ــا يف معركــة حســم.  التقــدم به

ــدي  ــة مي ــك املناطــق »مديري •  تحــررت مــن تل

ــا يف  ــاورة« أم ــران املج ــة ح ــا، ومديري وميناءه

حــرض فقــد تــم تحريــر جبــل النــار والجهــة 

ــات  ــذ الطــوال وكل هــذه العملي الشــاملية ومنف

متــت خــال ابريل/نيســان ومايو/أيــار 2018.

•  زرع الحوثيــون يف ميــدي وحدهــا )6000 لغم( 

مــا يعنــي 100 لغــم لــكل كيلومــر مربــع تبلــغ 

مســاحة ميــدي )60 كلــم2( وهــو عــدد كبــر 

للغايــة، ومــع ذلــك فــإن فــرق الهندســة ضعيفــة 

ــة األدوات واألعــداد. مــن ناحي

•  ال توجــد لــدى القــوة البحريــة يف ميــدي معات 

للقتــال، عــى الرغــم مــن أنهــا أول وحــدة بحريــة 

تــم إنشــائها بعــد عاصفــة الحــزم، وتبقــى مهمتهــا 

اإلقليميــة  امليــاه  عــي  ودوريــات  اســتطاع 

ــفت  ــكان«، واكتش ــرة ب ــدي و«جزي ــة ملي املقابل

ــى اآلن(. ــة )160 لغــم بحــري حت قراب

•  تنتظــر هــذه الجبهــة تقــدم القــوات من جنوب 

البــاد نحــو الحديــدة لبــدء التحــرك نحوهــا- 

حســب املصــادر العســكرية، خاصــة وان املقاتلــن 

فيهــا انتهــوا مــن تحريــر مديريــة حــران وأجــزاء 

مــن مديريــة حــرض.
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ــذ  ــن - من ــدي بالنســبة للحوثي ــاء مي وشــكل مين

فــرة مــا قبــل انقــاب 2014 - أهميــة بالغــة، إذ 

تلقــوا عــره األســلحة املهربــة مــن إيــران والتــي 

تأتيهــم مــن مينــاء عصــب األرتــري، ليتــم نقلهــا 

إىل صعــدة. وعندمــا كان مؤمتــر الحــور الوطنــي 

وأعلــن تقســيم البــاد إىل أقاليــم رفــض الحوثيون 

التقســيم الجديــد ألنــه أخــرج مينــاء ميــدي عــن 

ــل  ــدة معق ــة صع ــوي محافظ ــذي يح ــم ال اإلقلي

الجامعــة الحوثيــة.

سادسا : جبهة مدينة تعز
متثــل معركــة تعــز أكــر نقــاط االشــتباك مــع 

ــتباك  ــة اش ــن 22 نقط ــرب م ــام يق ــن في الحوثي

أبرزهــا وســط املدينــة، حيــث يفــرض الحوثيــون 

حصــاراً خانقــاً منــذ ثــاث ســنوات عــى املدينــة 

الحكوميــة  القــوات  بــن  وفــر  كــر  حــرب  يف 

واملقاومــة الشــعبية املوجــودة داخــل املدينــة 

والحوثيــن الذيــن يحارصونهــا ومــا إن يتــم فــك 

الحصــار مــن الجهــة الغربيــة حتــى يتمكــن 

ــدداً.  ــودة مج ــن الع ــون م الحوثي

ــع املعــارك يف تعــز محــور عســكري يحمــل  وتتب

العســكرية  »املنطقــة  ويتبــع  االســم،  نفــس 

ــا  ــاحة قدره ــى مس ــال ع ــم القت ــة«. ويت الرابع

)تقريبــاً( 50 كلــم، عــدا الجبهــات األخــرى يف 

الجنوبيــة والغربيــة.  املديريــات 
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تقييم التسليح والقدراتالعدد التقريبيالتموضع العسكريالوحدة العسكرية

75007الجبهات الجنوبية للمدينةاللواء 35

40005الجبهات الغربية للمدينةاللواء 17

50006الجبهات الرشقية والشامليةاللواء 22

 بالقرب من السجن املركزياللواء 145

لتعز وقيادة محور تعز

20005

اللواء الخامس حامية 

رئاسية )كتائب حسم 

سابقاً(

بالقرب من ملعب نادي 

الصقر )غرب املدينة(

25006

30006منطقة راسن وحرداداللواء الرابع مشاة جبي

 رشق تعز/بعض املنشاءاتلواء العصبة

داخل املدينة

22005

 كتائب الرشطة

العسكرية

 شوارع املدينة واملباين

الحكومية

12004

خارطة توزيع القوات :
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القدرات والمشكالت
ــة يف تعــز  •  ميكــن إجــامل عــدد القــوات املقاتل

بـــ35 ألــف مقاتــل يتضمــن الرشطــة العســكرية 

ــب حراســة املنشــآءات.  ــل إىل جان ــي تقات الت

•  عانــت الكتائــب املوجــودة يف املدينــة مــن 

ــيطرة  ــي يف الس ــف حكوم ــّن ضع ــاالت وتب اخت

عليهــا وهــذا يعــود إىل أن اإلمــارات العربيــة 

أبــو  )كتائــب  مثــل  كتائــب  تدعــم  املتحــدة 

العبــاس( -يبلــغ عــدد املقاتلــن معــه تقريبــاً 

 .35 اللــواء  إىل  اســمياً  تنتمــي  التــي   -  1200

ــا  ــات بكونه ــاس اتهام ــو العب ــب أب ــه كتائ وتواج

محطــة تجنيــد لتنظيــم القاعــدة وتنظيــم الدولــة 

اإلســامية )داعــش(، وُذكــر قائــد تلــك الكتائــب 

)عــادل فــارع( وعــدد مــن مســاعديه ضمــن 

ــه  ــة، بصفت ــة والخليجي ــم اإلرهــاب األمريكي قوائ

ــز  ــاهم يف تعزي ــم وس ــاً للتنظي ــامً مالي ــدم دع ق

قوتــه ونفــوذه يف املدينــة 12 . 

•  إضافــة إىل مــا ســبق فالجبهــة تعــاين مــام 

الســابقة حيــث  الجبهــات  بقيــة  تعــاين منــه 

التســليح يسء للغايــة يف املدينــة، ويشــكو القــادة 

ــرك  ــم، وتتح ــكل دائ ــرة بش ــص يف الذخ ــن نق م

الجبهــات عندمــا تتوفــر الذخــرة مــن التحالــف 

ــد التحالــف وقــف الجبهــة  العــريب، وعندمــا يري

تراجــع  إىل  يــؤدي  مــا  الذخــرة  وقــف  يتــم 

وحينهــا  الذخــرة  لنفــاذ  الحكوميــة  القــوات 

ــي  ــع الت ــون للســيطرة عــى املواق يتقــدم الحوثي

ــا. ــحاب منه ــم االنس ت

كبــرة  اســتنزاف  حــرب  إىل  تعــز  تحولــت    •

للحوثيــن وأيضــا للجيــش واملقاومــة مــع تقاعــس 

التحالــف عــن دعمهــا للتحريــر، مــا جعــل هــذا 

الفشــل يتحــول إىل رصاعــات سياســية ومناطقيــة 

داخــل الجبهــة أدت إىل حاالت تصفيــة واغتياالت 

ــادات سياســية وعســكرية. لقي

•  كان ميكــن ان يحقــق تحريــر تعــز انتصارا ســها 

ــريب،  ــة الســاحل الغ ــف يف جبه ــة والتحال للرشعي

كــون جبالهــا املطلــة عــى الســاحل تســتخدم 

جبالهــا  أن  كــام  الحوثيــن،  قبــل  مــن  حاليــا 

الجنوبيــة تشــكل خطــرا عــى قاعــدة العنــد 

ــن  ــهل م ــز يس ــر تع ــام أن تحري ــراتيجية، ك االس

ــة  ــة الجنوبي ــار البواب ــة إب وذم ــر محافظ تحري

ــاء.   لصنع
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سابعا: الساحل الغربي 
بقــوات  مدعومــة  الحكوميــة  القــوات  تقاتــل 

ــن  ــريب لليم ــاحل الغ ــة يف الس ــودانية وإماراتي س

منــذ تحريــر محافظــة عــدن والتقــدم مــن ناحيــة 

ــة مــن هجــامت  ــة املدين الســاحل الغــريب لحامي

الحوثيــن وتتقــدم القــوات ببــطء يف تلــك املعارك 

ويف بدايــة )2017( حــررت القــوات مينــاء املخــاء 

ــة يف  ــك املنطق ــات يف تل ــت الجبه ــوي وظل الحي

حالــة مــن الركــود املســتمر عــدا تحــركات بطيئــة 

للغايــة وصــوالً إىل منطقــة »الخوخــة«. لكــن ومع 

ــوات  ــت الق ــار 2018 كان منتصــف شــهر مايو/أي

ــت  ــريب وقطع ــاحل الغ ــى الس ــاً ع ــدم رسيع تتق

)50 ميــاً( يف أيــام حتــى وصلــت عــى بعــد )10 

أميــال( فقــط مــن مينــاء ومدينــة الحديــدة التــي 

ظلــت تحــت ســيطرة الحوثيــن منــذ عــام 2014.

ــة  ــة الخامس ــد املنطق ــريب قائ ــور الغ ــود املح يق

ــع  ــات م ــر ســجاف لكــن خاف ــواء عم ســابقا الل

التحالــف أبعدتــه عــن واجهــة العمــل حيــث 

ــه. ــة عن ــي نياب ــم معص ــد ابراهي ــوم العقي يق

ــوات  ــة ق وتشــارك يف هــذه الحمل

متعــددة الــوالءات ميكن تقســيمها 

إىل أربعــة أقســام رئيســية: 

أواًل: ألوية العمالقة :
وهــي خمســة ألويــة مشــاركة )األول والثــاين 

والثالــث والرابــع والســادس( وهنــاك اللــواء) 

واللواء)الخامــس(  االنشــاء  تحــت  الســابع( 

دخــل لاســناد وتغطيــة بعــض املناطــق املحــررة، 

وينتمــي منتســبوا هــذه األلويــة بنســب متقاربــة 

بــن أبنــاء تهامــة وابنــاء املحافظــات الجنوبيــة مع 

أن غالبيــة القيــادة تنتمــي للمحافظــات الجنوبية 

ــة«  ــات »الصبيح ــن مديري ــبيها م ــم منتس )معظ

ال  عــدد  جانــب  إىل  و«مــوزع«  و«الوازعيــة« 

بــأس بــه مــن الحديــدة وعــدد ال بــأس بــه مــن 

»شــبوة« و«أبــن« و«يافــع« و«ردفــان« ومناطــق 

أخــرى مــن الجنــوب(، يغلــب عــى هــذه األلويــة 

ــاين  ــات »ه ــف لتوجه ــلفي« املخال ــه الس »التوج

بــن بريــك« حليــف اإلمــارات الســلفي، ويقودهم 

ــد  ــي عب ــمه الحقيق ــي ، واس ــة املحرم ــو زرع »أب

ــة  ــى عاق ــو ع ــي وه ــي اليافع ــن املحرم الرحم

أرسيــة بنائــب رئيــس االركان الســابق اللــواء 

ــة  ــذه األلوي ــي 13. ووالء ه ــيف اليافع ــد س أحم

للحكومــة الرشعيــة ومدعومــة مــن الرئيــس عبــد 

ربــه منصور هــادي واململكــة العربية الســعودية.
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ثانيًا: ألوية الحديدة:
تــم إطــاق مصطلــح  ألويــة   وهــي خمســة 

»املقاومــة التهاميــة« عــى تلــك الوحــدات وهــم 

ــة  ــات التهامي ــرى واملديري ــاء الق ــن أبن ــط م خلي

وقبائــل الزرانيــق، وهنــاك لواءيــن مجنديــن مــن 

ــة  ــاء تهامــة لهــام والء لإلمــارات لكــن الغالبي أبن

يتبــع الحكومــة الرشعيــة، وهــدف الجميــع هــو 

ــكريا. ــدة عس ــة الحدي ــاء ومدين ــتعادة مين اس

هــذه القــوات رغــم ان قتالهــا بغــرض »االنتقــام« 

ــح  ــة صال ــم عائل ــودة حك ــح« أو لع ــل »صال ملقت

، إال أن هــذا ال يشــكل لهــم عقيــدة قتاليــة 

االماراتيــة  فالرغبــة   ، تنظيمهــم  عــى  قــادرة 

ــادة نجــل  ــم تحــت قي ــت جمعه ــي ذلل هــي الت

شــقيق الرئيــس الســابق يف الســاحل الغــريب ، ومل 

يعــرف طــارق صالــح بالحكومــة الرشعيــة -بَعــد- 

وكان يقاتــل والقــوات التابعــة لــه والتــي كانــت 

اضعــاف هــذه القــوة ضمــن الحوثيــن حتــى 

مقتــل صالــح يف ديســمر/كانون األول 2017 بعــد 

أن بــدل والءه مــن الحوثيــن إىل التحالــف العريب. 

قــوات جديــدة يف  بتدريــب  اإلمــارات  تقــوم 

مراكــز تدريــب باملخــا والخوخــة وعــدن وقاعــدة 

العنــد العســكرية ومناطــق اخــرى تحــت قيــادة 

طــارق صالــح يقــدر عددهــا بأربعــة ألــف مقاتل، 

ويقــول قــادة عســكريون إنهــم مل يدخلــوا معركــة 

الحديــدة بشــكل فعــي وقــد تــم تســليمهم بعض 

املناطــق املحــررة إال أن اخراقــا عســكريا أدى إىل 

عــودة الحوثيــن للســيطرة عليهــا مــا رفــع كلفــة 

الجيــش الــذي يخــوض معــارك بالقــرب مــن 

الحديــدة.

ثالثًا: ألوية طارق صالح 
وهــذه األلويــة مجمعــة مــن بقايــا قــوات الحرس 

ــة  ــوات الخاص ــزي والق ــن املرك ــوري واألم الجمه

وقــوات مكافحــة االرهــاب والقبائــل املواليــة 

ــه  ــح وحزب ــه صال ــد الل للرئيــس الراحــل عــي عب

ــم ســابقا . الحاك
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رابعًا: القوة الخارجية:
»إماراتيــة«  جنســيات  تشــمل  القــوة  هــذه 

ــرس  ــن الح ــراد م ــل أف ــث يقات ــودانية« حي و«س

الرئــايس اإلمــارايت الــذي يتمركــز يف املخــا ضمــن 

عمليــات خاصــة، كــام أن القــوات الســودانية 

تقــوم بــذات املهمــة وتتواجد القــوات الســودانية 

بعــدد )500( فــرد عــى األقــل يف هــذه الجبهــة. 

ــة. ــام ال يعــرف حجــم عــدد القــوات اإلماراتي في

خارطة توزيع قوات الساحل 
الغربي 14 : 

تأمــن  مهمتهــا  ســتكون  العاملقــة  قــوات   .1

ومداخلهــا. الحديــدة  مدينــة  أطــراف 

مدينــة  إليهــا  سيســند  الحديــدة  ألويــة   .2

لحديــدة. ا

ــدة  ــف الحدي ــا ري ــند له ــة سيس ــة تهام 3. ألوي

ــة. ــم تهام ــق اقلي ــض مناط ووبع

ــم  ــات املســاندة ودع ــق لعملي ــب الزراني 4. كتائ

ــا. ــدة ومحيطه ــف الحدي ــوات يف ري الق

5. قــوات طــارق صالــح يســند لهــا مهــام تأمــن 

املــدن الثانويــة والقــرى التــي خــارج املدينــة.

6. الويــة اســناد وتغطيــة مــن بينهــا لــواء يف 

املؤخــرة يقــوده اللــواء هيثــم قاســم طاهــر، 

الحــزام  نبيــل املشــويش قائــد  ولــواء يقــوده 

األمنــي يف عــدن. 
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,,

يف الساحل يقاتل إىل جانب الجيش

 الوطني قوة من أفراد الحرس الرئايس

 اإلمارايت وقوة سودانية 
,,
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تقييم التسليح والقدراتالعدد التقريبيالتموضعاللواء

»الساحل«،»الدريهمي«، اللواء األول عاملقة

»النخيلة«

20009

18008زبيد، الجراحياللواء الثاين عاملقة

»الساحل«، الدريهمي، اللواء الثالث عاملقة

النخيلة

16009

15008+دخل املعركة يف 16 يونيواللواء الرابع عاملقة

عمليات االسناد وتغطية اللواء خامس عاملقة

املناطق املحررة يف املخاء

18008ضواحي زبيد والتحيتااللواء السادس عاملقة

تحت االنشاءاللواء السابع عاملقة

7+2000مفرق الجبليةاللواء األول الحديدة

17007الخط الساحياللواء الثاين الحديدة

 املديريات التي تم الالتفاف»اللواء األول »تهامة

عليها

2000+8

املديريــات التــي تــم االلتفاف »اللواء الثاين »تهامة

عليهــا )زبيــد، الجراحي(

17007

 موزعة عى املناطق التيكتائب الزرانيق )الصقور(

تحتاج تعزيزات

5غر معروف

مل يدخلوا يف املعارك حتى ألوية طارق صالح

10يونيو/حزيران

3000+9

10غر معروفعمليات خاصة وتعزيزالقوات اإلماراتية

8+500عمليات خاصةالقوات السودانية
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إدارة القوات العسكرية:
العمليــات  فعــي  بشــكل  اإلمــارات  تقــود   •

العســكرية باتجــاه مينــاء الحديــدة، وقال خمســة 

ــن  ــر م ــون األوام ــم يتلق ــادة عســكرين 15  إنه ق

ــة. ــوات اإلماراتي الق

•  يف الهيئــة االستشــارية للمعركــة يوجــد هيثــم 

قاســم طاهــر مستشــار وممثــل عــن القــوات 

أو  ممثــل  جــواس  مثنــى  وثابــت  اإلماراتيــة 

مستشــار عــن الحكومــة الرشعيــة. وللرجلــن 

ــة  ــرب األهلي ــود إىل الح ــة تع ــداء قدمي ــة ع عاق

.1986 الجنوبيــة 

ألويــة  فــإن  العســكرية  الخطــط  حســب   •

العاملقــة وألويــة الحديــدة، هــي املســؤولة عــن 

دخــول مدينــة ومينــاء الحديــدة وهــذه القــوات 

ــاً ورفضــت  ــا دولي ــة املعــرف به ــة للحكوم موالي

متامــاً أن يتــوىل قيادتهــا طــارق صالــح 16  مــا يثــر 

ــة الســاحلية يف  ــات حــول مســتقبل املدين التكهن

ــا. حــال تحريره

ــح، تشــكلت مــن املناطــق  ــوات طــارق صال •  ق

مثــاً  الحوثيــن  وأيضــاً  للعائلــة  والًء  األكــر 

»ذمــار« ومعظمهــم مــن الضبــاط ذو الرتــب 

ــم إىل  ــد وصوله ــوا عن ــود، وحصل الوســطى والجن

عــدن خــال األشــهر األربعــة الاحقــة ملقتــل 

»صالــح« عــى 200 ألــف ريــال مينــي لــكل 

ــن  ــأة م ــي( كمكاف ــال مين ــرد )الدوالر=483ري ف

ــكل دوري.  ــم بش ــتلمون مرتباته ــف، ويس التحال

وخــال العمليــة يف الحديــدة تتواجــد معســكرات 

اإلمــارات  تضيفهــم  ُجــدد  ملجنديــن  تدريــب 

إىل قــوات »طــارق صالــح« مــن أجــل دخــول 

الحديــدة. 

•  قــوات طــارق صالــح، تــم تزويدهــم بــكل 

الســاح الخفيــف واملتوســط والعربــات واملدافــع 

وبعــض الدبابــات التــي غنمــت مــن الحــويث »يف 

ــرة  ــة إىل الذخ ــرى إضاف ــدات أخ ــاب« وبل ذو ب

الكافيــة، وال يعــرف عددهــم تحديــداً ألن البعض 

يفــر وشــهدت فــرة ابريل/نيســان 2018 أكــر 

فــرة فــرار لقواتــه بالذخــرة واألســلحة، بعــد أن 

أعلــن طــارق صالــح عــن عمليــة عســكرية بدعــم 

ــاً نحــو تعــز، لكنهــم تلقــوا  إمــارايت للتوجــه رشق

ــي  ــم الت ــت قواته ــة وتفرق ــة للغاي ــة موجع رضب

كانــت تتمركــز يف معســكر خالــد بــن الوليــد، 

ووصفــت وثيقــة عــن الحــرس الرئــايس اإلمــارايت 

تلــك املعــارك بـ«الجهنميــة 17 ».

,,

قوات طارق صالح، تم 

تزويدهم بكل السالح الخفيف 

واملتوسط والعربات واملدافع

,,
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•  ميثــل الوجــود الســوداين األكــر يف الســاحل 

ــة  ــم يف مديري ــة بتواجده ــن مقارن ــريب لليم الغ

ــة. ــة حج ــدي« مبحافظ »مي

ــق  ــررت مناط ــي ح ــي الت ــة ه ــة العاملق •  ألوي

»الوزاعيــة« و«مــوزع« وسلســة جبــال »كهبــوب« 

بعــد أن تعرَّضــت ألويــة طــارق صالــح إلبــادة من 

ــك  ــن يف ابريل/نيســان، وتســبب ذل ــل الحوثي ِقب

بصدمــة كبــرة للتحالــف مــن ضعــف أداء قــوات 

ــة،  ــا ُمدرب ــح« عــى الرغــم مــن أنه »طــارق صال

وجــرى الحديــث عــن اخراقــات للحوثيــن يف 

صفوفهــم وهــو مــا ســاهم يف تحــول املعركــة إىل 

ــح.  ــة« ضــد قــوات طــارق صال »جهنمي

•  كان التخــاذ القــوات الحكومية املوالية للرشعية 

ــم إىل  ــريب أوصله ــداً يف الســاحل الغ ــاً جدي طريق

»الدريهمــي« بســهولة بــدالً مــن املــرور عــر 

»زبيــد« و«الجراحــي« و«بيــت الفقيــه« إىل املرور 

مبحــاذاة البحــر حيــث ال توجــد منــازل أو أماكــن 

لاختبــاء مــع قــدرة البــوارج واألباتــي عــى 

ــة ال  ــة ذكي ــي خطَّ ــر ، وه ــة أك ــتهدافهم بدق اس

تخلــوا مــن املخاطــر فعــاوة عــى كونهــا ســهلت 

ــدة  ــة الحدي ــة إىل مدين ــرب نقط ــول إىل أق الوص

يف أقــل وقــت وبأقــل كلفــة، إال أن عــدم تحريــر 

تلــك املناطــق حيــث يتخذهــا الحوثيــون منطلقــاً 

لشــن هجــامت ضــد القــوات الحكوميــة مــن 

أجــل قطــع خطــوط اإلمــداد وخاصــة الهجــامت 

عــى منطقتــي  »الفــازة« و«الجــاح« مــا ســيعرقل 

ــال يف  ــة للقت ــة األمامي ــداد إىل الجبه وصــول اإلم

ــف« بالدريهمــي. »الطاي

وضع القوات العسكرية:
•  مقارنــة بـ«نهــم« فــإن جبهــة الســاحل الغــريب 

تلــك  عــدد  وتفــوق  وعتــاداً،  تســليحاً  األكــر 

ــم(  ــات« )األطق ــات و«الدوري ــات والدباب املدرع

تلــك التــي يف باقــي جبهــات القتــال داخــل البــاد 

كلهــا، كــام تتوافــر بشــكل دائــم كاســحات األلغام 

ــة يف  ــة والبحري ــة والجوي ــوات الري ــرك الق وتش

ــة منتظمــة. عملي

•  ال يشــكو أفــراد هــذه الجبهــة مــن عــدم 

بتوفــر  ملتزمــة  فاإلمــارات  املرتبــات  تســليم 

ــب الشــهرية واملــروف اليومــي، وتوجــد  الروات

م الرعايــة الطبيــة  مستشــفيات ميدانيــة تُقــدِّ

الحالــة  كانــت  للجرحــى بشــكل رسيــع، وإذا 

خطــرة يتــم نقلــه إىل عــدن عــى وجــه الرسعــة. 

كــام تلتــزم الحكومــة اليمنيــة براتــب آخــر لتلــك 

القــوات.

ــبب  ــن بس ــرار« للمقاتل ــاالت »ف ــد ح •  ال توج

عــدم توفــر الرواتــب، بــل هنــاك تشــجيع للبقــاء 

ــة  ــتلزمات الخاص ــر كل املس ــال توف ــن خ إىل م

الخاصــة  القــوات  توفــر  إىل  إضافــة  بالجنــود، 

تتواجــد  التــي  إماراتيــة(  -ســودانية-  )مينيــة 

ــن يف حــال تعرضــوا لـ«حصــار« أو  إلنقــاذ املقاتل

ــم. ــداد عنه ــع اإلم ــرى قط ج
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لماذا تشكل الحديدة أهمية 
للحوثيين18 ؟ 

ــة  ــر املظلومي ــز اســراتيجي هــام يُث ــل مرك •  متث

محليــاً،  االقتصــاد  بعصــب  ويتحكــم  دوليــاً، 

ــات.  ــدة جبه ــن ع ــة م ــوات املحارب ــى للق وملتق

مــن  الجــدد  املجنــدون  إليهــا  ينتقــل    •

ــاً  ــاً حيوي ــك خط ــي متل ــاملية فه ــات الش املحافظ

ــث  ــار حي ــرشق« يف ذم ــل ال ــة »جب ــط منطق يرب

تدريــب  منطقــة  مــن 40  أكــر  فيهــا  يوجــد 

للحوثيــن19، وترتبــط باملحويــت، ورميــة، وحجــة. 

ــات  ــة املســلحة إىل جبه ــارص الجامع ــل عن وينتق

ــاً، وميــدي وحــرض شــامالً.  ــال يف تعــز جنوب القت

•  بحســب تقاريــر اقتصاديــة ســابقة فقــد بلغــت 

إيــرادات ميناء الحديدة فقط يف 2015م 47 مليار 

ريــال، وهــو مبلغ كاف إلدارة معركــة طويلة األمد 

ــس  ــة يف الســوق الســوداء وتكدي خــاف املضارب

ــن. ــب مراقب ــك بحس ــن البن ــدة ع ــوال بعي األم

يف  الحوثيــون  يديرهــا  التــي  املوانــئ  عــر    •

ــرادات  ــى إي ــول ع ــتطيعون الحص ــدة يس الحدي

للمشــتقات  الســوداء  الســوق  مــن  ضخمــة 

يوميــاً  دوالر  مليــون   3.5 تعــادل  النفطيــة 

كفــارق ســعر فقــط بــن الســعر الحقيقــي الــذي 

يفــرض البيــع بــه والســعر يف الســوق الســوداء.

الحديــدة-  يف  الرضائــب  إيــرادات  بلغــت    •

الحكومــي  للمكتــب  الــرشكات  مــن  املحصلــة 

ــات، خــال الشــهرين  ــق الجباي ــس عــن طري ولي

 )130( قرابــة  2016م  عــام  مــن  األخريــن 

يناير/كانــون  شــهر  وخــال  ريــال  مليــون 

ــي  ــال وه ــون ري ــغ )78( ملي ــايض مبل ــاين امل الث

إيــرادات مل يحققهــا املكتــب منــذ 2012م 20.

•  مــواينء وجــزر وســواحل الســاحل الغــريب هــي 

املنافــذ الرئيســية للحصول عى الســاح وللتواصل 

بــن القــوات الحوثيــة والحــرس الثــوري االيــراين.

,,

مواينء وجزر وسواحل الساحل الغريب هي املنافذ 

الرئيسية للحصول عى الساح وللتواصل بن القوات 

الحوثية والحرس الثوري االيراين.

,,
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تعقيدات تحرير الحديدة
ــرة ولعــل  ــدة كث ــدات دخــول الحدي ــدو تعقي تب

الجانــب اإلنســاين أكــر األمــور إثــارة منــذ وصــول 

القــوات الحكوميــة إىل ضواحــي املدينــة، فاملدينة 

ــة وهــو  ــئ اليمني ــر املوان ــن أك تحــوي واحــدا م

املســؤول عــن %70 مــن واردات الغــذاء والتجارة 

إىل البــاد. ويحصــل الحوثيــون عــى إيــرادات 

ــب  ــن الصع ــهرياً وم ــون دوالر ش ــا 30 ملي قدره

جــداً للجامعــة التفريــط فيــه 21. 

ــكري  ــف العس ــان التحال ــن إع ــم م ــى الرغ وع

بقيــادة اململكــة العربيــة الســعودية أنــه ســيفعل 

والبنيــة  املدنيــن  لحاميــة  وســعه  يف  مــا  كل 

ــون  ــدة، إال أّن الحوثي ــة يف الحدي ــة املدني التحتي

ســيحولون دون دخــول القــوات بــأي مثــن. وقــد 

أعلــن زعيــم الجامعــة، عبــد امللــك الحــويث، عــن 

ــايل  ــو أه ــام: »أدع ــديدة لاستس ــه الش معارضت

الغــزاة  ملواجهــة  اليمنيــن  وجميــع  الحديــدة 

بعزميــة«22 .

ال ميكــن لهــذه القــوات أن تنجــح ضــد الحوثيــن 

العــريب، وال ميكــن  التحالــف  بــدون مســاندة 

للتحالــف القيــام بالعمليــة دون وجــود ضــوء 

ويف  املتحــدة.   الواليــات  مــن  ودعــم  أخــرض 

الرابــع مــن يونيو/حزيــران 2018 قالــت صحيفــة 

ــدرس  ــب ت ــال إن إدارة ترام ــريت جورن وول اس

طلبــاً مــن اإلمــارات للحصــول عــى دعــم مبــارش 

مــن الواليــات املتحــدة لتحريــر مينــاء الحديــدة 

غــريب اليمــن 23 . كانــت اإلمــارات قــد قالــت إنهــا 

ــرروا  ــا ق ــن إذا م ــف املقاتل ــن وق ــن تتمكــن م ل

دخــول املدينــة بســبب اســتفزازات الحوثيــن 24 ، 

لكــن القــادة العســكرين يؤكــدون أنهــم يتلقــون 

األوامــر مــن القيــادة العســكرية اإلمارتيــة. وعــى 

الرغــم مــن أن واشــنطن تحــذو طريــق دول 

ــن  ــم املتحــدة م ــيا واألم ــاد األورويب وروس االتح

العمليــة إال أنهــا قــد تدعــم العمليــة العســكرية 

إلحــداث تغيــر جوهــري يف الحــرب اليمنيــة 25 قد 

ــدى  ــاد الســائد ل ــن -حســب االعتق تجــر الحوثي

التحالــف والواليــات املتحــدة- أنــه ســيجلبهم إىل 

ــات. املفاوض

قــد يبــدو أن التحالــف العــريب وضــع تحريــر 

مينــاء الحديــدة مــن الحوثيــن كــرشط -غــر 

ــة  ــاورات ميني ــدء مش ــى ب ــة ع ــن- للموافق معل

برعايــة األمــم املتحــدة، بحيــث ســيظهر الحوثين 

ــاً 26. ــر ضعف أك
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ــد  ــدة ق ــر الحدي ــن أن تحري ــاوف م ــاك مخ هن

وقــد  املدينــة  يف  شــوارع  حــرب  إىل  يــؤدي 

يــؤدي إىل إغــاق املينــاء وبذلــك ســيتأثر مايــن 

ــة  ــى املســاعدات العاجل ــن ع ــن املعتمدي اليمني

كــام أن ســكان املدينــة وحدهــا 320 ألــف مينــي 

ســيتعرضون للتــرشد، مــن أصــل 700 ألــف هــم 

ســكان املحافظــة 27. مــا يعنــي زيــادة عــدد 

ــاً البالــغ عددهــم بالفعــل ثاثــة  النازحــن داخلي

مايــن نســمة. وهــي مخاطر ال يبــدو أن التحالف 

قــام بتقييمهــا وأوجــد ماجــئ وخيــارات أخــرى. 

املتحــدة  األمــم  لــدى  ســائد  اعتقــاد  يوجــد 

ودبلوماســين غربيــن أن عمليــة عســكرية يف 

ــدويل إىل  ــوث ال ــود املبع ــيضيع جه ــدة س الحدي

البــاد مارتــن غريفيــث الــذي يبحــث منــذ مطلــع 

يونيو/حزيــران اتفاقــاً خاصــاً بشــأن الحديــدة 

قــد ينقــل إدارتهــا إىل األمــم املتحــدة بــدالً عــن 

ــم  ــون أن يت ــرى مســؤولون أمريكي ــن؛ وي الحوثي

انتظــار جهــود »غريفيــث« ومــا ســينتج عنهــا من 

أجــل تقييــم إن كانــت هنــاك عمليــة عســكرية يف 

ــاحلية. ــة الس املدين

ــد  ــح« كقائ تحــاول اإلمــارات فــرض »طــارق صال

للمعركــة، بــدالً مــن القائــد »أبــو زرعــة املحرمي« 

لكــن ألويــة العاملقــة ترفــض ذلــك رفــض قاطــع 

وإذا تــم الحديــث عن املوضوع تهدد باالنســحاب 

ــات  ــن املكون ــات ب ــا أن الخاف ــدن 28. ومب إىل ع

كبــرة ومنقســمة الــوالء بــن الحكومــة الرشعيــة 

واإلمــارات، مــا يجعــل مــن تكــرار ســيناريو عــدن 

ــدويل،  ــى للمجتمــع ال ــاً للســكان وحت ــراً مقلق أم

ــى  ــيطرة ع ــاً يف الس ــر جدي ــارات تفك إذ أّن اإلم

املينــاء الحيــوي واملدينــة الســتكامل ســيطرتها 

عــى الســواحل اليمنيــة 29 .

,,

فرض طارق صالح كقائد 

للقوات يف الحديدة قد

يعيد تكرار سيناريو عدن

,,
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سيناريوهات معركة الحديدة:
أن  إىل  تشــر  األرض  عــى  املســتجدات  كل 

الســعودية  بقيــادة  املشــركة  القــوات  دخــول 

واالمــارات مســالة وقــت فقــط ولذلــك فــإن أهــم 

هــي: الســيناريوهات 

1 - ســيناريو اقتحــام الحديــدة: 
هــو ســيناريو صعــب وكلفتــه كبــرة خاصــة عــى 

ــل  ــب أنَّ ال يحص ــة يج ــل الكلف ــن ولتقلي املدني

ــة  ــألة ماحق ــرك مس ــام أن ي ــاء، ك ــاق للمين إغ

الحوثيــن داخــل املدينــة لقــوات محليــة وشــعبية 

املدينــة. كــام  يتــم تنظيمهــم يف كل مناطــق 

أن االقتحــام يجــب أنَّ يرافــق مــع تحــركات 

والجــوف  ورصواح  »نهــم  يف  كبــرة  عســكرية 

وصعــدة« مــن أجــل توزيــع الكتلــة الكبــرة 

للحوثيــن يف الســاحل عــى بقيــة الجبهــات. كــام 

ــة  ــة للمدين ــة املحاذي ــق الجبلي ــر املناط أن تحري

أمــر مهــم للغايــة مــن أجــل تأمــن املينــاء، 

وعــدم اســتخدامه مــن ِقبــل الحوثيــن لشــن 

غــارات عــى املدينــة. ســيجر الحوثيــون القــوات 

ــان  ــرى اإلع ــار )ج ــر املط ــع تحري ــة م الحكومي

يــوم 19 يونيو/حزيــران( إىل حــرب شــوارع داخــل 

املدينــة وبدخــول املدينــة حــرب شــوارع يخــى 

مــن تحولهــا إىل »حلــب« جديــدة )إشــارة ملعركــة 

حلــب الســورية بــن النظــام واملعارضــة 2016(؛ 

وعــى التحالــف والحكومــة إيجــاد بدائــل وعــدم 

ــوارع«. ــرب ش ــراط يف »ح االنخ

ــن:  2 - ســيناريو إخضــاع الحوثيي
ســيناريو ضعيــف وهــذا الســيناريو يفــرض اعان 

الحوثيــن االستســام واالنســحاب مــن مينــاء 

الحديــدة ومطارهــا مقابــل تامــن خروجهــم مــع 

قبــول تســليم ادارة املحافظــة للســلطات الرشعية 

وبــارشاف األمــم املتحــدة.

3 - سيناريو توقف العملية 
باتجاه الحديدة: 

ســيناريو مســتحيل-وفق تريحــات الحكومــة 

والتحالــف - ولــن يحصــل إال بحصــول ضغــط 

ــة  ــريب والحكوم ــف الع ــى التحال ــرى ع ــدول ك ل

ــط  ــا فق ــس معنوي ــط لي ــون الضغ ــة، ويك اليمني

مــن خــال التريحــات بــل باربــاك املعركــة 

عســكريا كتوقيــف الدعــم اللوجســتي واملعلومايت 

واالستشــارايت مــن قبــل األمريكيــن والريطانيــن 

ــة.  ــورة مفاجئ ــين بص والفرنس
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الغارات الخاطئة 
شــكلت الرضبــات الخاطئــة واحــدا مــن اهــم عوامــل بــطء التقــدم العســكري واختــال الثقــة بــن 

التحالــف وبعــض وحــدات الجيــش اليمنــي ، وقــد تعــرض الجيــش الوطنــي لغــارات خاطئــة مــن ِقبــل 

طــران التحالــف وأحيانــا املدفعيــة مــن الخــف، ويعــود ذلــك لِعــدة أســباب أهمهــا انعــدام وجــود 

مراكــز قيــادة وســيطرة لــكل جبهــة منفــردة لتنســيق تحــرك القــوات الريــة بالتزامــن مــع الغــارات 
الجويــة  30

,,

شكلت الرضبات 

الخاطئة واحدا من اهم 

عوامل بطء التقدم 

العسكري واختال 

الثقة بن التحالف 

وبعض وحدات الجيش 

اليمني

,,
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وميكن اإلشارة إىل أبرز غارات جوية استهدفت الجيش الوطني واملقاومة

الخسائراملكاناملحافظةالتاريخ

 قتــى و17 جريــح أبــرز القتــى د.عبداللــه 7 جبل املنارة/نهمصنعاء 26-2-2018

 العابــد ركــن توجيه معنــوي للــواء 133 وعمليات

ــواء نفســه العقيــد محمــد الحــاوري الل

ــمميديحجة16-2-2018 ــش قصفته ــن الجي ــى و4 جرحــى م ــة قت  ثاث

ــف ــن الخل ــعودي م ــش الس ــة الجي مدفعي

إلذاعــةموقع العروستعز14-11-2017 وهــوايئ   22 للــواء  تابعــة   معــدات 

ــره ــم تحري ــة وهــذا املوقــع ت  املقاومــة يف املدين

ــارة ــوع الغ ــن وق ــام م ــل ع !قب

جبل الشبكة صعدة30-7-2017

)البقع/كتاف(

مقتل 8 جنود من الجيش الوطني

األشقري/املخدرة/مأرب29-6-2017

رصواح

80  بــن قتيــل وجريــح، وجــرى قصفهــم بأربــع 

غــارات للطــران

 جبل النصيبمأرب27-6-2017

األحمر/ رصواح

40 قتيــاً وجريــح مــن أفــراد الجيــش قصفتهــم 

مدفعيــة اإلمــارات مــن الخلــف

6 قتى من الجنود وعدد أخر من الجرحىالخزان/الوازعيةتعز30-5-2017

20 بن قتيل وجريح من املقاومة الشعبية خط الوازعيةتعز17-5-2017

12 جندي بن قتيل وجريح كهبوب/الوزاعيةتعز23-1-2017

 ثاثة قتى و 13 جريحنقيل ثرة/مكراسأبن11-10-2016

قتيل واحد و5 جرحى من املقاومة الشعبيةمفرق الجوفمأرب30-1-2016
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الخسائراملكاناملحافظةالتاريخ

ــداللواء 23 يف العرحرضموت7-7-2015 ــم قائ ــاً 31 بينه ــاً وضابط ــر 53 جندي ــل أك  قت

 اللــواء وعــدد مــن مســاعديه وأصيــب العــرشات

قتــال نقطــة  أقــرب  عــن  املعســكر   ويبعــد 

 100كلــم
9 15 قتيل و5 جرحى من الجيش الوطنياملتونالجوف2-6-2015

15 بن قتيل وجريح من املقاومة الشعبيةاألفيوش/الوزاعيةتعز27-1-2015
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التقييم والنتائج:
العســكرية  للقــوات  التقييــم  مــن خــال 

ــع  ــامس م ــق الت ــة يف مناط ــة للرشعي التابع

جامعــة الحــويث املســلحة وضمــن الجبهــات 

التــوازن  املؤثــرة يف معادلــة  االســراتيجية 

: إىل  توصلنــا  العســكري 
•  تأســيس جيــش مــن نقطــة الصفــر ليــس عمــاً 

ــي  ــش الوطن ــول الجي ــهاً، ووص ــس س ــاً، ولي هين

إىل هــذه القــوة يجــب الحفــاظ عليــه وعــى 

ــة  ــور الدول ــرض حض ــيكون ف ــه س ــه، وعلي قدرات

ــه  ــة ل ــوات موازي ــود ق ــع وج ــرب ومن ــد الح بع

والتعامــل معهــا عســكريا بنفــس طريقــة التعامل 

ــن. مــع الحوثي

ــرار  ــه ) ق ــة يحكم ــكري للمعرك ــم العس •  الحس

الكلفــة   – امليدانيــن  الحلفــاء  والء   – املركــز 

. البرشيــة( 

•  عــدم حســم الحــرب لصالــح الحكومــة الرشعية 

ليــس بســبب قــوة الحوثيــن بــل ألســباب يتعلــق 

ــريب،  ــف الع ــا بالتحال ــة وبعضه ــا بالرشعي بعضه

فهنــاك جبهــات عرقلــت مــن التقــدم مراعــاة 

الــدول  وبعــض  الــدويل  املجتمــع  يف  لجهــات 

العاصمــة  تــرى محيــط  كانــت  التــي  الكبــار 

ــراء. ــوط حم ــدة خط ــاء الحدي ــاء ومين صنع

•  الضغــط عــى الجيــش الوطنــي ومنــع التقــدم 

ــر  ــال األوام ــن خ ــم م ــات مل يت ــض الجبه يف بع

العســكرية املتدرجــة أو مــن خــال التنســيق بــن 

ــتخدام  ــال اس ــن خ ــل م ــف ب ــة والتحال الرشعي

ــب مل  ــب إذ أن الروات ــكري والروات ــم العس الدع

ــدم  ــا التق ــراد له ــي ي ــات الت ــم إال يف الجبه تنتظ

ــا بالذخــرة والســاح النوعــي.  ــم دعمه ويت

ــادة  ــادة، فالق ــاك مشــكلة يف تسلســل القي •  هن

الهرمــي مبــا يف ذلــك  بالتسلســل  يلتزمــون  ال 

لــواء  لقائــد  فيمكــن  العســكرية،  التعيينــات 

التواصــل مــع الرئيــس أو النائــب أو القائــم بوزير 

ــة األركان  ــع تجاهــل هيئ ــاع أو املستشــار م الدف

وقائــد لوائــه، مــا ترتــب عليــه قــرارات متضاربــة 

بــن مكتــب القائــد األعــى للقــوات املســلحة 

ــب  ــة ومكت ــادة األركان مــن جه ــن قي ــه وب ونائب

ــرى. ــة أخ ــن جه ــاع م وزارة الدف

ــال  ــات القت ــن جبه ــز ب ــة ومتيي ــاك مفاضل •  هن

مــن حيــث االهتــامم بالجنــود والدعم العســكري، 

وحــدات  رواتــب  تســليم  يتــم  وقــت  ففــي 

عســكرية يف جبهــات القتــال بشــكل منتظــم، 

ــهر،  ــذ أش ــا من ــتلم رواتبه ــرى مل تس ــات أخ جبه

لــه دوافــع سياســية  التفضيــل  وبعــض هــذا 

وليســت عســكرية.
,,

تأسيس جيش من نقطة الصفر ليس عماً هيناً، وليس سهاً، ووصول 
الجيش الوطني إىل هذه القوة يجب الحفاظ عليه وعى قدراته

,,
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ــت  ــى وق ــا حت ــري إهامله ــات يج ــاك جبه •  هن

الــرضورة مــن قيــادة الجيــش والتحالــف العــريب 

و«الجــوف«  »نهــم«  يف  املثــال  الســبيل  عــى 

ــاآليت:  ــكاتهم ب ــارة إىل مش ــن اإلش وميك

-  معظــم الجنــود تــم تجنيدهــم حديثــاً وال 

ميلكــون تدريبــاً كافيــاً. 

-  الذخــرة ال توجــد إال قبــل بــدء املعركــة التــي 

ال تتــم إال بقــرار مــن التحالــف. 

-  تســليم املرتبــات بشــكل منقطــع واملصاريــف 

ــادر  ــك يغ ــة ولذل ــون منعدم ــكاد تك ــة ت اليومي

ــات  ــال اىل جبه ــات واالنتق ــود الجبه ــض الجن بع

اخــرى للبحــث عــن مصــدر رزق مــن أجــل 

ــم.  ــام عائاته إطع

ودبابــات  »مدرعــات«  الحديثــة  األســلحة   -

ومدفعيــة ثقيلــة وصواريــخ حراريــة منعدمــة 

ــادر  ــل الن ــال إال القلي ــق القت ــد يف مناط وال توج

ــريب.  ــاحل الغ ــف يف الس ــد الكثي ــس التواج بعك

ــرة. ــر الذخ ــم توف ــه اليت ــا فان ــم توفره وإذا ت

- ال ميلــك الجنــود »واقيــات صــدر، وال خــوذ« 

ــديد يف  ــا الش ــع احتياجه ــام م ــحات ألغ وال كاس

»نهــم« و«الجــوف«.

•  ال توجــد غرفــة قيــادة مشــركة يف »نهــم« تضــم 

ــي،  ــش اليمن ــريب والجي ــف الع ــن التحال ــادة م ق

وهــو مــا يــؤدي إىل ضعــف التنســيق بــن الغارات 

والعمليــات العســكرية، كــام أن ذلــك يعــد أحــد 

أســباب متكــن الحوثيــن مــن اســتعادة مواقــع يف 

أكــر جبهــة مــن حيــث املســاحة )طــوالً وعرضــاً( 

حيــث ال توجــد فــرق إنقــاذ وتنســيق الدعــم يف 

حالــة هجــوم للحوثيــن عــى مواقعهــم.

ــم  ــد أقاربه ــكرين وتجني ــادة العس ــاد الق •  فس

ومعارفهــم بنســبة تفــوق %10 مــن قــوام الجيش 

ــكرين  ــادة العس ــن الق ــع أّن %60 م ــي، م اليمن

ال يتواجــدون يف جبهــات القتــال تاركــن إدارة 

ــدان. ــة يف املي املعرك

•  هنــاك فســاد مركــب ويتحمــل مســؤوليته 

يف  ونظرائهــم  اليمنيــن  العســكرين  القــادة 

التحالــف خاصــة مــا يتعلــق بصفقــات األســلحة 

الفاســدة. 

•  هنــاك تجاهــل للجرحــى وعاجهــم و«أرس 

ــة  ــن معرف ــش، وميك ــوات الجي ــن ق ــهداء« م الش

ــود.  ــة الجن ــى بقي ــك ع ــكاس ذل انع

•  انفــراد الســعودية أو اإلمــارات بقيــادة عمليات 

ــألركان  ــق دون إرشاك ل ــر مناط ــكرية لتحري عس

الجيــش  والءات  عــى  فعــاً  ســيؤثر  اليمنيــة 

ــي. اليمن

•  يف الســاحل الغــريب تقاتــل قــوات غر منســجمة 

بجــوار بعضهــا لتحريــر مدينــة ومينــاء الحديــدة، 

مــا يهــدد بنقــل تجربــة عــدن إىل الحديــدة.

,,
ال توجد غرفة قيادة مشركة يف 
»نهم« تضم قادة من التحالف 

العريب والجيش اليمني
,,
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•  مــن الواضــح ان هنــاك اخــراق لبعــض وحــدات 

الجيــش حيــث أن الحوثيــني يهاجمــون بعــض 

الجبهــات يف توقيــت معــني ووفــق معلومــات 

دقيقــة حينــام يحصــل غيــاب أو ضعــف للمقاتلني 

ــدة  ــوة يف وح ــل فج ــني تحص ــا، أو ح ــة م يف جبه

ــا.     ــع عســكري م عســكرية أو موق

•  إعــادة تقييــم أهــم األســباب الرئيســية وراء 

الرضبــات الخاطئــة.

التوصيات:
ــات  ــاء وخاف ــبب أخط ــرب بس ــد الح ــة أم إطال

الرشعيــة والتحالــف وفشــل القيــادة للعمليــات، 

يحمــل دول التحالــف والحكومــة الرشعيــة أعبــاء 

ــى  ــة حت ــية وأخاقي ــية وسياس ــة دبلوماس إضافي

بعــد انتهــاء العمليــات، لذلــك ال بــد مــن حســم 

ــيايس  ــاق س ــا باتف ــر إم ــرب اآلن ودون تأخ الح

يضمــن تســليم الحوثيــن ألســلحتهم الثقيلــة 

واملتوســطة ومخزونــات الصواريــخ الباليســتية 

أو عمليــة عســكرية عاجلــة لكــن ذلــك يتطلــب 

معالجــة أوضــاع الجنــود وتصحيــح مســار الجيش 

مبــا يشــمل: 

-  نقــل قيــادة الجيــش وأي قــوات مينيــة أخــرى 

وتشــكيات إىل هيئــة األركان اليمنيــة، ليتــم إدارة 

ــن  ــدن وم ــة ع ــة املؤقت ــن العاصم ــات م العملي

العســكرية وغــرف عمليــات  املناطــق  مراكــز 

ــة.  ــدات امليداني الوح

,,

نقل قيادة الجيش وأي قوات مينية أخرى وتشكيات 

إىل هيئة األركان اليمنية، ليتم إدارة العمليات من 

العاصمة املؤقتة عدن

,,
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ــم  ــليم مرتباته ــوات وتس ــاع الق ــح أوض -  تصحي

ــة فقــط، حتــى تلــك التــي  مــن الحكومــة اليمني

ــلم مــن التحالــف كرواتــب يجــب أن تســلم  تُس

مــن الحكومــة وليــس غرهــا. مبــا يكفــل املســاواة 

بــن كل األلويــة والوحــدات العســكرية بــدون أي 

متييــز.

-  اســتبدال القيــادة العســكرية املُتهمــة بالفســاد 

والتــي ال تقاتــل يف الصفــوف األوىل مــع جنودهــا، 

ــاً  ــن فعلي ــارب وغــر املجندي وإزاحــة أســامء األق

وال يقاتلــون.

•  عــاج الجرحــى وأرس الشــهداء يجــب أن تكــون 

يف أعــى ِقمــة هــرم أولويــات الحكومــة اليمنيــة 

ودول التحالــف.

•  توفــر الذخــرة الازمــة والكافيــة ملعركة رسيعة 

وحاســمة مــع توفــر متطلبــات الجنــود: »واقيات 

صــدر، خــوذ، وكاســحات ألغــام ومستشــفيات 

ــات  ــب اآلليَّ ــدة » إىل جان ــة جي ــة وتغذي ميداني

واملدرعــات مــع الخــراء الســتخدامها برسعــة 

وســهولة والتقــدم صــوب صنعــاء وعمــران.

•  البــدء يف بنــاء القــوات البحريــة والجويــة 

وقــوات األمــن الخــاص لتغطيــة الفــراغ بعــد 

ــذات  ــر وتســليمهم املــدن واملنشــئات بال التحري

املــواينء واملطــارات .

•  بالنســبة ألولئــك القــادة امليدانيــن مــن خــارج 

الســلك العســكري يجــب العمــل مــن أجــل 

تدريبهــم بشــكل رسيــع وكامــل ليصبحــوا قــادة 

وإذا مل يحــدث ذلــك فيجــب إفســاح الطريــق 

لقــادة عســكرين موثــوق بهــم لتقــدم الصفــوف 

ــكرية. ــدات العس ــادة الوح وقي

ــة يف  ــكرية للمقاوم ــات العس ــج كل املكون •  دم

ــم.  ــادة تأهيله ــش وإع الجي

•  تســليم املناطــق املحــرر للقيــادات املحليــة 

الدارتهــا مــع بنــاء اجهــزة أمنيــة قويــة ووطنيــة 

ــاة. ــع الحي ــة يف تطبي ــاعدة الدول ملس

ــة يف املناطــق  ــة عاجل •  تدشــن مشــاريع خدمي

املحــررة لتقديــم خدمــات أساســية مثــل الغــذاء 

والعــاج واملــاء لــألرس املتــرضرة ورعايــة االرس 

بــدء  مــع  مناطقهــم  إىل  واعادتهــم  النازحــة 

عمليــات االعــامر لــكل منطقــة انتهــت منهــا 

ــاعد  ــق يس ــذه املناط ــتقرار ه ــون اس ــرب، ك الح

ــة  ــذات العاصم ــق بال ــة املناط ــر بقي ــى تحري ع

ــاء. صنع

47

,,

 اســتبدال القيــادة العســكرية 

املُتهمــة بالفســاد والتــي ال تقاتل 

يف الصفــوف األوىل مــع جنودهــا
,,



الجيش الوطني يف الجبهات الساخنة.. جاهزية األداء ومعوقات الحسم

يونيو/حزيران 2018

الخالصة:
يذهــب التحالــف العــريب ورشعيــة الرئيــس عبــد 

ــام  ــكري، في ــم العس ــادي للحس ــور ه ــه منص رب

يذهــب الحوثيــون للفــوىض والعنــف أكــر، وكلام 

يتــم التضييــق عليهــم كلــام رفعــوا كلفــة الحــرب 

األلغــام ورضب  املزيــد مــن  مــن خــال زرع 

ــا  ــن دروع ــع املدني ــخ ووض ــن الصواري ــد م املزي

ــن . ــد كرهائ ــال املزي ــة واعتق برشي

وبعــد أربــع ســنوات مــن بــدء الحــرب فــإن 

أمــل توقفهــا أو انتهائهــا ال زال بعيــدا، لكــن 

تلــك  وأهــم  مفتوحــة  الســيناريوهات  تبقــى 

معركــة  مامحهــا  ســتحدد  الســيناريوهات 

ــدة. ــذات الحــرب يف الحدي الســاحل الغــريب وبال

سيناريو القوة العسكرية 
ــاج  ــرة ويحت ــه كب ــم وكلفت ــيناريو الحس ــو س ه

المكانيــات وتخطيــط دقيــق، لكنــه يصــب لصالح 

ــة  ــرض أي رشوط يف مرحل ــث ال تف ــة حي الرشعي

ــة. اســتعادة الدول

 فــاذا متكــن التحالــف من دخــول قواتــه الحديدة 

عســكريا فــإن ذلــك سيشــجع الجبهــات األخــرى 

للتوجــه إىل صنعــاء بالــذات جبهــة نهــم باتجــاه 

ــرشق  ــن ال ــاء م ــار صنع ــوال إىل مط ــب وص أرح

وجبهــة الجــوف باتجــاه عمــران ثــم صنعــاء 

ثــم  باتجــاه خــوالن  ، وجبهــة رصواح  شــامال 

صنعــاء جنوبــا، وجبهــة البيضــاء وتعــز والســاحل 

ــرى . ــدن األخ ــاه امل باتج

سيناريو االخضاع 
هو ســيناريو االستســام ويصب لصالــح التحالف، 

إذ أن التحالــف مــن خــال هــذا الســيناريو ميكنــه 

ــع األطــراف يف اليمــن  ــرض رشوطــه عــى جمي ف

ــا  ــا له ــال ومراقب ــة االنتق ــا ملرحل ــيكون راعي وس

ومؤثــرا بقراراتــه خالهــا.  

فإنهــم  الحديــدة  يف  الحوثيــون  خضــع  وإذا 

ســيخضعون للتحالــف والرشعيــة يف صنعــاء وقــد 

يحاولــون رفــع الكلفــة يف الحديــدة لرفــع ســقف 

ــاء. ــى صنع ــاوض ع التف

سيناريو الحل السياسي:
ســيناريو التقاســم واملحاصصــة وهــذا يصــب 

كل  اســتنفذوا  أنهــم  إذ  الحوثيــن  لصالــح 

ــة،  ــة اليمني ــى الدول ــيطرة ع ــم يف الس إمكانياته

مــن  منهزمــن وهروبــا  الخــروج  مــن  وبــدال 

االنتقــام وفــرض مشــاركتهم السياســية ســيرشعن 

ــة  ــا كأقلي ــة يريدونه ــت أي صيغ ــم تح لتواجده

مذهبيــة أو مناطقيــة أو حــزب وتكتــل ســيايس ، 

ويضمــن لهــم حصــة يف الحكــم دون دفــع كلفــة 

ــنوها. ــي ش ــرب الت الح

,,
سيناريو الحسم وكلفته كبرة 
ويحتاج المكانيات وتخطيط 

دقيق
,,
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