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ملخص

مقدمة

تشــهد الحــرب فــي اليمــن تحــوال جديــدا مــع دخولهــا العــام الثامــن منــذ إنقــاب الحوثييــن 

علــى الدولــة وإســقاطهم للعاصمــة صنعــاء فــي ســبتمبر/ أيلــول 2014 ، فالتحالــف الــذي 

تشــكل بقيــادة الســعودية واإلمــارات لدعــم شــرعية الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي ضــد 

ــة  ــه مــع عاصف ــذي أطلق ــاد ذات النشــاط العســكري ال ــران، أع ــوم مــن إي االنقــاب المدع

الحــزم فــي مــارس / آذار 2015 ، لكــن هــذه المــرة مــع نقــل الحوثييــن الحــرب إلــى ممــرات 

التجــارة الدوليــة وعاصمــة االســتقرار االقتصــادي فــي المنطقــة أبوظــي .

  يناقــش هــذا التحليــل العمليــة العســكرية الجديــدة ، وأهــم األطــراف فيهــا ضمــن الحــرب 

مــع الحوثييــن بالــذات  فــي محافظتــي مــأرب وشــبوة. واحتماليــة امتــداد العمليــة العســكرية 

لتشــمل مناطــق أخــرى خــارج جغرافيــا مناطــق النفــط والغــاز. وســتتطرق إلــى الدوافــع 

الســعودية إلعــان تلــك العمليــة .

ــاره  كمــا تناقــش الورقــة هجــوم الحوثييــن علــى أبوظبــي فــي 17 يناير/كانــون الثانــي باعتب

أثــرًا تابعــًا للعمليــة العســكرية الجديــدة، وتجيــب علــى عــدة تســاؤالت: مــا تداعيــات الهجــوم 

علــى اســتراتيجية أبوظبــي فــي  اليمــن؟ وأثرهــا علــى المشــاورات اإلماراتيــة - اإليرانيــة 

ــك  ــج، وانعكاســات ذل ــاه الخلي ــة والتوترفــي منطقــة مي والمشــاورات الســعودية - اإليراني

علــى الموقــف األمريكــي والدولــي مــن الحوثييــن.

يناير/كانــون   10  ( يــوم  اليمــن،  فــي  الســعودية  تقــوده  الــذي  العربــي  التحالــف  أعلــن 

الثانــي2022( عــن عمليــة عســكرية جديــدة ضــد المتمرديــن الحوثييــن المدعوميــن مــن 

إيــران أطلــق عليهــا )حريــة اليمــن الســعيد(، بعــد مــرور أكثــر مــن ســبع ســنوات علــى انطــاق 

عملياتــه فــي اليمــن تحــت مســمى "عاصفــة الحــزم" )مــارس/آذار2015(، ثــم "إعــادة األمــل" 

فــي ) ابريل/نيســان2015(.
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ــدة اســتعادة ثــاث  ــد مــن محافظــة شــبوة التــي أعلــن محافظهــا الجدي جــاء اإلعــان الجدي

مديريــات مهمــة هــي "عســيان" و"بيحــان" و"عيــن" مــن الحوثييــن بعــد ســيطرتهم عليهــا 

ــن  ــن الذي ــة للحوثيي بيــن ســبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشــرين األول 2021. وهــو مــا يمثــل ضرب

كانــوا أقــرب للســيطرة علــى  مــأرب أهــم معاقــل الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــًا والمدعومــة 

مــن التحالــف.

فمــا الــذي دفــع التحالــف العربــي الداعــم للحكومــة المعتــرف بهــا دوليــًا إلعــان العمليــة 

العســكرية الجديــدة، ومــا الــذي يمكــن توقعــه منهــا ، وتداعيــات تلــك العمليــة محليــا 

وإقليميــا ودووليــا؟ 

توقفــت العمليــات العســكرية الهجوميــة للتحالــف العربــي الــذي تقــوده الســعودية فــي 

اليمــن منــذ 2018 عندمــا تــم التوصــل التفــاق ســتوكهولم]1[ فــي مدينــة الحديــدة والــذي 

لــم يتــم تنفيــذ معظــم بنــوده عــدا وقــف إطــاق نــار هــش دائمــًا مــا كان يتبــادل الحوثيــون 

ــدء العمليــة العســكرية الجديــدة دعــم  والقــوات المشــتركة اتهامــات بخرقــه، لكــن وقبــل ب

التحالــف العربــي انســحابات للقــوات المشــتركة مــن الحديــدة )بيــن ســبتمبر/أيلول ونوفمبر/

تشــرين الثانــي2021( ولــم يفهــم هدفهــا ذلــك الوقــت، إال أن هنــاك مؤشــرات  حــول دوافع 

ذلــك االنســحاب الــذي امتــد أكثــر مــن 100كــم مــن بينهــا:

ــت معظــم  ــدن وســقطرى وحضرمــوت، ونقل ــا مــن ع ــادت الســعودية انتشــار قواته -  أع

القــوات إلــى الحــدود الســعودية. غالبًا ما ارتبط تصعيد القــوات الحكومية اليمنية والتحالف 

داخــل اليمــن بتصعيــد للحوثييــن علــى طــول الشــريط الحــدودي بيــن اليمــن والمملكــة، مــن 

أجــل الضغــط علــى الســعودية وقــف مســاندة القــوات الحكوميــة اليمنيــة، وإنهــاء التصعــد 

الداخلــي. وجــاء عــودة القــوات الســعودية إلــى حــدود بادهــا علــى وقــع تصعيــد الحوثييــن 

للقصــف الجــوي باســتخدام المســّيرات والصواريــخ الباليســتية، علــى المملكــة.
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دوافع إعالن التحالف للعملية الجديدة



ــة  -   فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي الماضــي انســحبت قــوات العمالقــة والمقاومــة التهامي

مــن مداخــل مدينــة الحديــدة االســتراتيجية، إلــى "مدينــة الخوخــة" بمســافة تبعــد 100كــم 

ومســاحة تزيــد عــن ثاثــة ألــف كــم2. وقالــت القــوات المشــتركة والتحالــف]2[ إنــه انســحاب 

"مخطــط لــه" لتعزيــز الدفاعــات مــن المناطــق المنصــوص عليهــا فــي اتفــاق ســتوكهولم، 

ودفــع القــوات إلــى مناطــق أخــرى تحتاجهــا. لكــن األمــم المتحــدة وآليــة المراقبــة التابعــة 

لهــا فــي الحديــدة والحكومــة اليمنيــة أعلنــت عــدم علمهــا باالنســحاب، ولــم تتلقــى باغــًا]3[. 

ســيطر الحوثيــون علــى الفــور علــى تلــك المناطــق، وهــو مــا أثار غضــب كثيرين بمــا في ذلك 

الحكومــة وقــادة عســكريون فــي المقاومــة التهاميــة]4[. مــا يعنــي أن معظــم المســؤولين 

الحكومييــن بمــا فــي ذلــك قــادة ألويــة عســكرية كانــوا بعيديــن عــن الخطــط التــي تضعهــا 

المملكــة والتفاهمــات التــي جــّرت قبــل ذلــك الوقــت.

كانــت األمــور تتجــه بالفعــل إلــى أمريــن اثنيــن إمــا انســحاب المملكــة مــن حــرب اليمــن مــا 

يعنــي فشــل التحالــف العربــي وإعــان انتصــار الحوثييــن، أو االســتعداد لبــدء معركــة جديــدة. 

ومــن الصعــب علــى المملكــة -علــى األقــل نظريــًا- الســماح بســيطرة الحوثييــن علــى اليمــن 

منفــّرده وهــو مــا ســيعني مشــكات ال حصــر لهــا علــى حدودهــا الجنوبيــة. فمــا الدوافــع 

التــي أدت إلــى بــروز العمليــة العســكرية الجديــدة؟!

أ (  رفــض الحوثييــن لمبــادرات إنهــاء الحــرب: قبــل أشــهر مــن بــدء التصعيد األخير للســعودية 

والحكومــة اليمنيــة كانــت الريــاض قــد قدمــت مبــادرة طموحــة إلنهــاء حــرب اليمــن -فــي 

أوقــات ســابقة كان الحوثيــون يطرحونهــا-،

هنــاك خليــط مــن الدوافــع المحليــة واإلقليميــة والدوليــة التــي دفعــت الســعودية إلعــالن 

العمليــة العســكرية دون الخشــية مــن الضغــوط الدوليــة. ومــن أبرزهــا: 
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أوال: الدوافع المحلية خلف إعالن العملية العسكرية
 " حرية اليمن السعيد"



وهــي ذات المضاميــن مبــادرات مختلفــة طرحتهــا األمــم المتحــدة والواليــات المتحــدة 

والمجتمــع الدولــي فــي اليمــن وتقــوم علــى أربعــة أمــور: وقــف إطــاق النــار الشــامل، 

وإعــادة فتــح مطــار صنعــاء الدولــي، واســتيراد المشــتقات النفطيــة عبــر مينــاء الحديــدة 

وفــق مبــادرة ســتوكهولم، بجانــب إمكانيــة بــدء مشــاورات مباشــرة.

ــة التــي قدمهــا مبعــوث األمــم المتحــدة الســابق  ــادرة األممي وهــي ذات المضاميــن للمب

"مارتــن غريفيــث")2021-2019(، ورفضهــا الحوثيــون الذيــن اشــترطوا ترتيــب مختلــف يبــدأ 

ــدأ  ــار الــذي يب ــدة، وترتيــب وقــف إطــاق الن ــاء الحدي بإعــادة فتــح مطــار صنعــاء وفتــح مين

بوقــف الغــارات الجويــة ثــم وقــف االشــتباكات علــى الحــدود الســعودية، يعقبــه وقــف 

إطــاق النــار فــي الجبهــات الداخليــة ويبــدو أن ذلــك محاولــة لتوفيــر الوقــت الــازم للســيطرة 

علــى محافظــة مــأرب بتجريــد عنصــر تمّيــز الجيــش اليمنــي بالغــارات الجويــة للتحالــف التــي 

تســتهدفهم.

كمــا أن عجــز اتفــاق ســتوكهولم عــن تحقيــق اي نجــاح لعقــد مشــاورات بيــن الحوثييــن 

والحكومــة المعتــرف بهــا دوليــًا ، أكــد فشــل اســتراتيجية غريفيــث ، كنتيجــة طبيعيــة لتجزئــة 

الحلــول فــي اليمــن للوصــول إلــى اتفــاق شــامل. إذ اســتخدم الحوثيــون الضغــط الدولــي 

ــز قوتهــم الِقتاليــة الســتمرار الحــرب لتحقيــق انتصــار يعتقــدون أنــه  علــى الســعودية لتعزي

ســيدفع الحكومــة وحلفائهــا للقبــول باشــتراطاتهم التــي يــرى خصومهــم أنهــا ذات ارتبــاط 

وثيــق بمصالــح اإليرانييــن داعميهــم الرئيســيين، وتزامــن تصعيــد الحوثييــن لهجماتهــم علــى 

مــأرب مــع إعــان اإلمــارات خروجهــا مــن حــرب اليمــن، علــى الرغــم مــن عــدم جديــة أبوظبــي 

ــود فــي اليمــن خاصــة  ــات مــن الجن باالنســحاب حيــث أبقــت قــّوة عســكرية مــن بضــع مئ

فــي شــبوة. واســتمرت فــي دعــم قــوات دربتهــا وتمولهــا يصــل عــدد مقاتليهــا إلــى أكثــر مــن 

120 ألــف مقاتــل خــارج المؤســة العســكرية.
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ب (  تصعيــد الحوثييــن وتكثيــف قصفهــم للســعودية : أدى تصعيــد الحوثييــن وتكثيــف 
قصفهــم علــى الســعودية إلــى لجــوء الريــاض للبحــث عــن وســائل متعددة لوقــف هجماتهم 
خاصــة بعــد تعــرض مخزونهــا مــن الصواريــخ جو-جــو الحتماليــة النفــاد وســعيها للبحــث عــن 
صواريــخ مــن دول الخليــج العربــي، وحلفائهــا الدولييــن]5[. وُســّجلت خــال عــام 2021 ارتفاعــًا 
فــي هجمــات الحوثييــن علــى الســعودية مقارنــة بالعــام الماضــي ليصــل إجمالــي الهجمــات 
الحوثيــة إلــى 702 خــال 9 أشــهر األولــى مــن العــام. مــا يعنــي 79 هجومــا شــهريًا، مقابــل 

38 هجومــا شــهريًا عــام 2020م.
ج ( اســتنزاف الحوثييــن فــي معــارك مــأرب: خــال العاميــن األخيريــن، خاصــة بعــد فبرايــر/
شــباط2021 َصعــد الحوثيــون عملياتهــم العســكرية فــي مــأرب، ودفعــوا بــآالف المقاتليــن 
علــى هيئــة أنســاق بشــرية فــي محاولــة للســيطرة علــى مدينــة مــأرب مركــز عمليــات الجيــش 
العســكرية ضــد الحوثييــن منــذ 2015م. وقــال الحوثيــون إن قرابــة 15 ألــف مــن مقاتليهــم 
ُقتلوا في معارك مأرب بين يونيو/حزيران وأكتوبر/تشــرين األول2021م]6[. فشــل الحوثيون 
فــي هجومهــم مــن الوصــول إلــى مدينــة مــأرب، ولــم تهلــك المعــارك فــي مــأرب القــوة 
البشــرية للحوثييــن فحســب، بــل معظــم اآلليــات والمدرعــات والدبابــات التــي يمتلكونهــا 
تعرضــت للتدميــر بفعــل مقاومــة الجيــش اليمنــي ورجــال القبائــل وغــارات طيــران التحالــف. 
كمــا أدى الهجــوم إلــى اســتنزاف كبيــر لمــوارد الحوثييــن الماليــة ، وتســبب ذلــك فــي فــرض 

جبايــات علــى الُتجــار والســكان فــي المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرتهم.
يقاتــل الحوثيــون منــذ 2014 بآليــة الهجــوم المســتمر، وخــال ســبع ســنوات اســتهلك 
الحوثيــون معظــم قواتهــم الُمدربــة، ومــا تبقــى مــن القــوة هــم ُمدربــون ُجــدد بــدون خبــرة 
عســكرية، وفتــرة تدريبهــم ال تتجــاوز 30 يومــًا. ويعتمــد الحوثيــون فــي شــن هجماتهــم علــى 
الكثافــة العدديــة، بحيــث يشــن المئــات هجومــًا مباغتــا كدفعــة واحــدة لوضــع خصومهــم 

تحــت ضغــط الكثافــة العدديــة، غيــر مباليــن بعــدد مــن يقتلــوا أو ُيصابــوا فــي الهجمــات.
أضعفــت معــارك مــأرب الحوثييــن، واســتنزفت معظــم قوتهــم البشــرية الُمدربــة، وهــو مــا 
شــجع التحالــف والقــوات الحكوميــة للععمليــة العســكرية الســتعادة المناطــق التــي ســيطر 

عليهــا الحوثيــون خــال العــام الماضــي.



تســتند المملكــة العربيــة الســعودية إلــى متغّيــرات إقليميــة ودوليــة ســمحت لهــا باإلعــان 

عــن العمليــة العســكرية الجديــدة علــى الرغــم مــن االنتقــادات الموجهــة للتحالــف خــال 

ــة بشــكل أساســي إلــى  ــة والدولي ــرات اإلقليمي ــة. وتعــود المتغّي الســنوات الســبع الماضي

ســلوك الحوثييــن الــذي مارســوه العاميــن األخيريــن، وفشــل المجتمــع الدولــي فــي دفــع 

الجماعــة إلــى طاولــة المفاوضــات، إضافــة إلــى مخــاوف مــن الســلوك اإليرانــي فــي اليمــن.

وأبرز المتغّيرات اإلقليمية والدولية التي تستند إليها السعودية في العملية الجديدة:
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ثانيا : الدوافع اإلقليمية والدولية إلعالن العملية العسكرية الجديدة

أ (  تغّير السلوك األمريكي:

ــاء حــرب اليمــن، ومارســت ضغوطــًا  ــى إنه ــدن عازمــة عل ــدت إدارة باي ــع 2021 ب فــي مطل

واضحــة علــى المملكــة العربيــة الســعودية بمــا فــي ذلــك وقــف صفقــات األســلحة، وإنهــاء 

ــة الحوثييــن مــن قائمــة اإلرهــاب  الدعــم العســكري والمخابراتــي. ورفعــت اإلدارة األمريكي

دون أي مقابــل. وعّينــت الدبلوماســي "تميوثــي ليندركينــغ" مبعوثــًا خاصــًا إلــى اليمــن الــذي 

َقــدم برفقــة مبعــوث األمــم المتحــدة إلــى اليمــن )مارتــن غريفيــث( ثــم )هانــس غروندبــرغ( 

مبــادرات إلنهــاء الصــراع ُقوبلــت جميعهــا بالرفــض مــن الحوثييــن.

ــد هجمــات  ــام 2021، مــع تصاع ــي النصــف األول مــن ع ــة ف ــة األمريكي وســاهمت الرؤي

الحوثييــن علــى أراضيهــا، إلــى بحــث الســعودية عــن بدائــل، بريطانية، وروســية، وحتى صينية 

وتركيــة ومــن بيــن ذلــك: مســاٍع ســعودية لشــراء المنظومــة الروســية "أبــاكان" العتــراض 

الصواريــخ الباليســتية]7[. كمــا بــدأت قــوات الدفــاع الجــوي الســعودية بشــكل ســري تطويــر 

برنامــج دفــاع جــوي يتضمــن تأميــن أجهــزة االستشــعار والصواريــخ ومراكــز التحكــم والقيــادة 

التــي ســتكون قــادرة علــى التعامــل مــع أي تهديــد متوقــع كالــذي اســتهدف المنشــآت 

النفطيــة بــرأس تنــورة]8[.
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ــة]9[. وهــو أمــٌر  ــخ الباليســتية بمســاعدة صيني ــع للصواري ــاء مصن ــدأت الســعودية بن كمــا ب

يبــدو أن الســعودية كانــت تــرى فــي الموقــف األمريكــي تجــاه الحوثييــن وســلوكها فــي 

الخــروج مــن أفغانســتان )أغســطس/آب2021( تخلــّي بطريقــة ســيئة عــن حلفائهــا وهــو مــا 

أدى إلــى تحــّول فــي الموقــف األمريكــي تجــاه الحــرب فــي اليمــن والــذي ســاهم الحوثيــون 

فعــًا فــي إيجــاده.

وحــدث التحــول الجديــد باجتمــاع بيــن مستشــار األمــن القومــي األمريكــي، جيــك ســوليفان، 

وتيــم ليندركينــغ، مــع ولــي العهــد الســعودي، األميــر محمــد بــن ســلمان، فــي 27 ســبتمبر/

أيلــول 2021.  وشــجع "البنتاغــون" وكالــة المخابــرات علــى مشــاركة إحداثيــات مواقــع 

اســتراتيجية للحوثييــن مــع الســعودية؛ حيــث تمكنــت الســعودية مــن خال تلــك المعلومات 

مــن اســتهداف عــدد مــن منصــات الصواريــخ الباليســتية والطائــرات المســيرة، فــي قاعــدة 

"الديلمــي" الجويــة القريبــة مــن مطــار صنعــاء فــي 29مــن نوفمبر/تشــرين الثانــي 2021، 

وعــدد واســع مــن مواقــع مخــازن األســلحة والطائــرات المســّيرة والصواريــخ الباليســتية فــي 

صنعــاء، وذمــار، وصعــدة؛ واســتهداف القــوارب المســّيرة التابعــة للحوثييــن فــي محافظــة 

الحديــدة]10[.

وعلــى عكــس توقعــات المســؤولين فــي الخارجيــة األمريكيــة بــأن إزالــة الحوثييــن مــن قوائــم 

اإلرهــاب ســيدفعهم للعمــل بحســن نّيــة مــع المجتمــع الدولــي. حيــث َصعدوا مــن هجومهم 

علــى محافظــة مــأرب أمــًا فــي الســيطرة علــى المدينــة ومناطــق النفــط فيهــا رغبــة فــي 

الحصــول علــى مــوارد طبيعيــة تحقــق إيــرادات أكبــر للجماعــة تســاهم فــي اســتمرار حروبهــم. 

كمــا اقتحــم الحوثيــون مقــر الســفارة األمريكيــة فــي صنعــاء، واختطفــوا 36 مــن الموظفيــن 

الســابقين المحلييــن الــذي عملــوا فــي الســفارة وعلــى الرغــم مــن اإلفــراج عــن معظمهــم 

فــي وقــت الحــق إال أن 6 علــى األقــل ال يزالــون فــي الســجون. وُاعتبــر ذلــك انتهــاك لســيادة 

الواليــات المتحــدة، كمــا تنــص اتفاقيــة فيينــا، إذ أن االقتحــام كان ألراضــي دولــة جنبيــة.
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 أدى ذلك إلى عدة أمور:
-    تراجــع البيــت األبيــض: بحلــول نهايــة العــام كانــت واشــنطن أكثــر قبــواًل إلعــادة صفقات 
تســليح الســعودية، ووافقت بالفعل على صفقة بيع صواريخ جو-جو.كما أفادت تقارير أن 
 )AITC("فايــف دومينــز" التــي تضــم ضباًطا ســابقين بالجيــش األمريكي و"أدفانــس آي تي"
قامتــا بتدريــب أجهــزة المخابــرات الســعودية، علــى تصنيــف وتحليــل البيانــات االســتخباراتية 
للمصالــح العســكرية التــي تــم جمعهــا مــن مصــادر مختلفــة )ذكاء بشــري، اعتراضــات، صــور 
المراقبــة واالســتطاع االســتخباراتي(، بإشــراف مــن وكاالت األمــن والدفــاع األمريكيــة]11[. 
كمــا عــادت الواليــات المتحــدة إلــى تقديــم الدعــم المخابراتــي للســعودية فــي قصــف 
الحوثييــن يتضمــن احداثيــات دقيقــة لمنــع الحوثييــن مــن الوصــول إلــى مــأرب.]12[ كما زودت 
الواليــات المتحــدة الســعوديين ببنــك أهــداف جديــدة الســتهداف مخــازن األســلحة التابعــة 

للحوثييــن ومناطــق إطــاق الصواريــخ الباليســتية والطائــرات المســّيرة.
-  تغيــر فــي الكونجــرس األمريكــي: حــّول بعــض كبــار الديمقراطييــن نهجهــم بشــأن رؤيتهــم 
إليقــاف الحــرب وطلبــوا بتركيــز أكبــر حــول موقــف ودوافــع الحوثييــن]13[. وكانــوا خــال 
الســنوات الماضيــة مــن أشــد المطالبيــن بوقــف الحــرب. ووافــق الكونجــرس بغرفتيــه 
ــون  ــخ للســعودية بقيمــة 650 ملي ــع صواري ــى بي ــواب ومجلــس الشــيوخ” عل “مجلــس الن

دوالر.
ــا الحكومــة  ــًا مــع مســاٍع تبذله ــات المتحــدة تجاوب ــدت الوالي ــة: أب -  دعــم الحكومــة اليمني
اليمنيــة للحصــول علــى أحــدث تقنيــات االتصــاالت العســكرية اآلمنــة األمريكيــة، وقــام 
الملحــق العســكري فــي واشــنطن باســتئجار شــركة المحامــاة "تولــي رينكــي" لتســهيل 
صفقــة مــع شــركة "تيكــور نتــوورك" فــي هــذا المجــال. وتبــذل الحكومــة اليمنيــة جهــدًا 

للحصــول علــى تمويــل مــن الحكومــة األمريكيــة للحصــول عليهــا]14[.
ويبــدو أن الســعودية تتفــق مــع الواليــات المتحــدة فــي منــع الحوثييــن مــن تحقيــق أي 
مكاســب، وإيقــاف حدودهــم حتــى مــا قبــل أغســطس/آب 2021 بمــا سيشــمل تحريــر 
ــة  ــون يتقدمــون فــي مديري ــة" بعــد أن كان الحوثي ــب" و"العبدي ــل "حري ــات أخــرى مث مديري

الــوادي مركــز محافظــة مــأرب.
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ــرى بشــكل  ــح ي ــي أصب ــدو أن المجتمــع الدول ــي: يب ــر فــي موقــف المجتمــع الدول ب (  تغّي

واضــح أن إيجــاد حــدود لطموحــات الحوثييــن هــو األفضــل لدفعهــم للتفــاوض. والحوثيــون 

هــم الســبب وراء ذلــك االجمــاع إذ أصيــب الدبلوماســيون الغربيــون واإلقليميــون المعنيون 

باليمــن بإحبــاط وخيبــة آمــل مــن ســلوك الحوثييــن فــي عــدة أمــور أبرزهــا:

- رفض الحوثيين لمبادرات السام التي ُطرحت]15[.

- تصعيــد الحوثييــن للحــرب فــي مــأرب رغــم الدعــوات الدوليــة واإلنســانية إلــى وقــف الحــرب 

ألن اســتمرار المعركــة يهــدد مليونــي نــازح فــي المدينــة ومــا جاورهــا، إضافــة إلى أن ســيطرة 

الحوثييــن علــى مــأرب يزيــد حــرب اليمــن تعقيــدًا علــى تعقيدهــا الحالي.

- رفــض الحوثييــن الســتقبال المبعــوث األممــي الجديــد هانــز غروندبــرغ الــذي زار فــي 

ديســمبر/كانون األول الماضــي عــدن، وتعــز، ومــأرب، فيمــا رفــض الحوثيــون الســماح لــه 

ــاء. ــارة العاصمــة صنع بزي

- تضاعفــت خيبــة األمــل تلــك مــع رفــض الحوثييــن لضغــوط مارســتها ســلطنة ُعمــان علــى 

الحوثييــن الذيــن يملكــون مكتبــًا علــى أراضيهــا. مــا لفــت انتباههــم إلــى عــدم وجــود دولــة 

قــادرة علــى دفعهــم نحــو طاولــة المفاوضــات عــدا الحــد مــن طموحهــم عســكريا.

خــال الســنوات الماضيــة عــّول المجتمــع الدولــي علــى النفــوذ الــذي تملكــه ســلطنة عمــان 

لدفــع الحوثييــن للتفــاوض بحســن نّيــة فــي حــال دفعــت الضغــوط الدوليــة الســعودية 

والحكومــة المعتــرف بهــا دوليــًا إلــى وقــف إطــاق النــار والتفــاوض لاعتــراف بالحوثييــن، 

لكــن مــع َقبــول الجميــع للوســاطة األمميــة والمبــادرات الدوليــة وتبنيهــا مــن ِقبــل الريــاض 

يســتمر الحوثيــون فــي حربهــم الداخليــة.

يعكــس هــذا اإلحبــاط وخيبــة األمــل مــن ســلوك الحوثييــن، عــدم ِفهــم الدبلوماســيين 

الغربييــن األوضــاع وتركيبــة الحــرب اليمنيــة الحاليــة وافتقارهــم لذلــك، أدى ألن تســتخدم 

جماعــة الحوثــي ضغوطهــم علــى الريــاض والحكومــة، لتعزيــز قوته واســتمرار الحــرب وتجنب 

الضغــوط المباشــرة وغيــر المباشــرة.
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ــا مــن حــرب اليمــن،  ــارات خروجه ــت اإلم ــة 2019 أعلن ــول نهاي ــي: بحل ــر اإلمارات ج ( المتغّي

وعــودة القــوات. لكنهــا احتفظــت بفرقــة صغيــرة علــى األرض واّدعــت عــدم مشــاركتها فــي 

عمليــات مناهضــة للحوثييــن. لكــن ذلــك لــم يكــن حقيقيــًا بــل علــى العكــس تملــك اإلمــارات 

ميليشــيات محليــة متعــددة تصــل عــدد أفرادهــا إلــى 120 ألفــًا، تحــت مســميات مختلفــة، 

وتنتشــر فــي جنــوب وغــرب اليمــن. ويدعــي الحوثيــون بوجــود تفاهــم مــع اإلماراتييــن بــأن 

يبقــى اإلماراتيــون جنــوب البــاد فيمــا تتــرك المناطــق الشــمالية بعيــدة عــن تدخاتهــم 

وقواتهــم]16[. وقــد جمــع الحوثييــن واإلماراتييــن الخــوف مــن حــزب التجمــع اليمنــي لإلصاح 

خــال ســنوات الحــرب الماضيــة. مؤخــرًا بــدأ تنســيق اإلمــارات مــع الســعودية -بطلــب 

أمريكــي كمــا يبــدو- مــن أجــل إجبــار الحوثييــن  الجلــوس علــى طاولــة التفــاوض، بعــد أن بدت 

"دبلوماســية بايــدن" فــي اليمــن تزيــد األمــر ســوءًا. فعندمــا تــراج أداء التحالــف العســكري ، 

شــعر الحوثيــون بالجــرأة. وبــدأ الحوثيــون فــي تحقيــق مكاســب فــي مــأرب وشــبوة، والتوجــه 

نحــو حقــول النفــط والغــاز الرئيســية، فضــًا عــن التهديــد باجتيــاح الجنــوب مــرة أخــرى، وهــو 

خــط أحمــر بالنســبة لإلماراتييــن والســعوديين واألمريكييــن علــى حــٍد ســواء.

يعتقــد اإلماراتيــون أن دخــول الحوثييــن إلــى مناطــق شــبوة إخــال بذلــك التفاهــم غيــر 

المكتــوب، فيمــا يــّروج الحوثيــون أن دخولهــم إلــى ثــاث مديريــات فــي شــبوة كان مــن أجــل 
الوصــول إلــى مــأرب وإســقاط ســلطة حــزب اإلصــاح!]17[

كان خــروج اإلمــارات مــن حــرب اليمــن يعــّود -فــي أحــد أســبابه- إلــى ســوء الســمعة التــي 

الحقــت بهــا الحــرب اليمنيــة فــي عاقتهــا الدوليــة، حتــى أن دواًل كانــت بــدأت فــي إجــراءات 

ــر الدولــي فــي اليمــن  حظــر بيــع األســلحة ألبوظبــي. وبعــودة الموقــف األمريكــي والمتغّي

أبــدت أبوظبــي جــرأة الســتعادة زخــم وجودهــا فــي اليمــن -والــذي لــم يتوقــف مــن قبــل- 

بمــا يخــدم تعزيــز نفــوذ حلفاءهــا المحلييــن مثــل "طــارق صالــح" و"المجلــس االنتقالــي 

الجنوبــي، وبعــض الســلفيين المواليــن لهــا" ،
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د( المتغّيــر الُعمانــي: عنــد وصولــه إلــى الســلطة فــي يناير/كانــون الثانــي 2020، حــاول 

الســلطان هيثــم بــن طــارق آل ســعيد فــي البدايــة مواصلــة السياســة الخارجيــة "الهادئــة'' 

لســلفه، الســلطان قابــوس بــن ســعيد. لكــن منــذ ذلــك الحيــن حــدث تحــّول فــي الموقــف 

الُعمانــي تحــت قيــادة الســلطان الجديــد مــن ذلــك:

انعــدام األمــن فــي جميــع أنحــاء اليمــن والتوتــرات مــع اإلمــارات دفعــت "آل ســعيد" إلــى 

تبنــي موقــف أقــوى. إذ أدى مزيــج هــذه المخــاوف األمنيــة والشــكوك المتعلقــة بأهــداف 

سياســية لإلمــارات إلــى تطــور نهــج مســقط تجــاه جيرانهــا، وال ســيما الســعودية وهــو أمــٌر 

نــادر.

 دفعــت ُعمــان فــي 2021 بمفاوضيــن تابعيــن لهــا إلــى صنعــاء للمــرة األولــى منــذ 2015، 

كمــا لــم تمــر تلــك الجهــود دون اتصــال مباشــر بيــن "الســلطان هيثــم" وزعيــم الحوثييــن فــي 

محاولــة لدفــع األخيــر للقبــول بالمبــادرة الدوليــة والســعودية مطلــع 2021 لكــن الحوثييــن 
رفضــوا!]18[

زار رئيــس األركان العامــة الســعودي فيــاض بــن حميــد الرويلــي ســلطنة عمــان فــي الفتــرة 

مــن الثانــي إلــى الرابــع مــن يناير/كانــون الثانــي2022 إلجــراء محادثــات مــع كبــار المســؤولين 

بمــن فيهــم نائــب رئيــس الــوزراء لشــؤون الدفــاع شــهاب بــن طــارق آل ســعيد ورئيــس أركان 

القــوات المســلحة الســلطانية عبــد اللــه بــن خميــس بــن عبــد اللــه الريســي.

جــاءت الزيــارة العســكرية قبــل أيــام مــن اإلعــان عــن العمليــة العســكرية الجديــدة. وعلــى غيــر 

العــادة لــم تبــد ُعمــان أو أي دولــة أخــرى قلقهــا مــن تصعيــد التحالــف ضــد الحوثييــن، بمــا 

فــي ذلــك آليــات األمــم المتحــدة.

 وال يســتبعد أن تســتفيد مــن زخــم عودتهــا للتفاهــم مــع حــزب اإلصــاح لمنــع تكــرار مــا 

حصــل لهــا مــن تشــوه بســبب موقفهــا العدائــي منــه ، وصــل إلــى حــد اتهامــات وجهــت لهــا 

القيــام بعمليــات أمنيــة الغتيــال قــادة وأعضــاء فــي الحــزب  .
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األطراف السابقة والجديدة التي تقاتل الحوثيين
باالســتفادة مــن المتغّيــرات رصــت الســعودية والقــوات الحكوميــة الصفــوف لبــدء معركــة 

ضــد الحوثييــن المنهكيــن مــن معــارك مــأرب. وكان لهــذا التطــور انعكاســا ســيئا علــى قيــادة 

الحوثييــن وتســبب فــي خافــات داخــل الجماعــة، مــع تصاعــد الشــكوك بوجــود صــراع داخــل 

الجماعــة بيــن مــن يشــدد علــى أهميــة اســتمرار االتصــال بالســعودية، ومــن يعتقــد أن 

مصالــح الحركــة مرتبطــة بإيــران فقــط.

هــذا االنقســام بــدا واضحــا فــي خافــات الجماعــة بيــن مــن يــرى أن اســتمرار المعركــة 

ــة  ــد مــن القتلــى- واحتمالي ــة تســبب إضعــاف الجماعــة بيــن أنصارهــا -بســقوط المزي كارث

خســارة مناطقهــم فــي حــال شــنت هجومــات عكســية مــن القــوات الحكوميــة، وبيــن مــن 

يــرى ضــرورة اســتمرار المعركــة ألن التوقــف يعنــي فقــدان ثقــة أنصارهــم بقــرارات قيــادة 

الجماعــة، وقــد تنقلــب القبائــل فــي محيــط صنعــاء عليهــم إذا مــا شــعرت بضعــف الحوثييــن 

وتراجــع قوتهــم. ويبــدو أن الطــرف الثانــي الموالــي إليــران هــو المســيطر علــى القــرار داخــل 

جماعــة الحوثييــن.

تزامنــت هــذه الخافــات مــع ارتخــاء يــد إيــران إضافــة إلى حالــة اإلرباك التي أصابــت الحوثيين 

بســبب وفــاة أو مقتــل "حســن إيرلــو" الــذي عينتــه طهــران كســفير لهــا لــدى الحوثييــن فــي 

أكتوبر/تشرين األول2020.

وقــد ســاهم وجــود "حســن إيرلــو" فــي صنعــاء منــذ 2019 وحتــى بعــد تعيينــه ســفيرًا 

إليــران لــدى الحوثييــن، فــي زيــادة نفــوذ إيــران داخــل الجماعــة وخارجهــا خاصــة فــي أوســاط 

السياســيين وشــيوخ القبائــل، وهــو مــا أثــار غضــب قــادة منهم وفاقــم الخافــات الموجودة 

أصــا داخــل الجماعــة.
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فــي الجانــب اآلخــر هنــاك عــدة أطــراف يمنيــة مدعومــة مــن التحالــف بقيــادة الســعودية 

واإلمــارات وهــي:

 أ( قوات العمالقة

 ب( الجيش اليمني والمقاومة الشعبية

 ج( ألوية اليمن السعيد

هــي قــوة عســكرية كبيــرة، تــم تدريبهــا وتســليحها مــن ِقبــل اإلمــارات والســعودية، وتملــك 

بيــن 30-20 ألــف مقاتــل فــي 15 لــواء عســكري. وتمــول الســعودية معظــم احتياجــات 

هــذه القــوة بعضهــا بشــكل مباشــر وبعضهــا عبــر اإلمــارات. ويفتــرض أنهــا فصيــل مكــّون 

للقــوات المشــتركة التــي يقودهــا طــارق صالــح، لكــن ذلــك إســميًا أمــا القــوة فتتلقــى 

تعليماتهــا مــن اإلمــارات وفــي المعــارك الحاليــة مــن الســعودية، وهنــاك معلومــات غيــر 

مثبتــة مــن أن هــذه القــوة انقســمت بيــن الداعميــن الرئيســيين الســعودية واإلمــارات ، 

فالقــوات التــي تحــت قيــادة القيــادي الســلفي أبوزرعــة المحرمــي هــي أقــرب لإلمــارات وال 

ترغــب فــي القتــال ضــد الحوثييــن فــي محافظــات الشــمال،  بينمــا القــوة التــي تحــت قيــادة 

القيــادي الســلفي حمــدي شــكري تدعــم مــن قبــل الســعودية وهــي القــوة التــي اتجهــت مــن 

شــبوة إلــى مــأرب.

وأبرز ما يمكن معرفته حول هذه القوة :

-  تنتشــر قــوات العمالقــة فــي الســواحل الغربيــة للبــاد بيــن الحديــدة وتعــز، كمــا تنتشــر 

ــا  ــا دولي ــرف به ــن الحكومــة المعت ــى خطــوط التمــاس بي ــن عل ــا فــي محافظــة أبي ــوة له ق

وقــوات المجلــس االنتقالــي الجنوبــي. وتملــك قــوات أقــل فــي محافظتــي لحــج والضالــع 

الجنوبيتيــن. وقــد جــرى ســحب تلــك القــوات مــن الســواحل الغربيــة إلــى محافظــة شــبوة في 

نوفمبر/تشــرين الثانــي الماضــي.

أ ( قوات العمالقة:
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ــد مــن المحافظــات، حيــث أن معظمهــم مــن الســلفيين  -  قــوات العمالقــة تنتمــي لعدي

فــي المحافظــات الجنوبيــة خاصــة محافظــة لحــج، كمــا ينتمــي جــزء مــن أفرادهــا لمحافظتــي 

الضالــع وعــدن. وتوجــد أربعــة ألويــة مــن "المقاومــة التهاميــة" بمــا يصــل إلــى ســبعة آالف 

مقاتــل ومعظــم أفــراد هــذه األلويــة ينتمــون لمحافظــة الحديــدة )الشــمال(.

-    قرابــة %10 علــى األقــل مــن هــذه القــوة العســكرية هــم مــن الســلفيين الذيــن نــكل 

بهــم الحوثيــون فــي محافظتــي صعــدة وعمــران عــام 2014م، وتعرضــوا وعائاتهــم للطــرد.

وهــو الجيــش اليمنــي الــذي يخضــع لــوزارة الدفــاع وهيئــة األركان فــي الحكومــة المعتــرف 

بهــا دوليــا، إضافــة إلــى رجــال القبائــل مــن محافظة مــأرب والمحافظات الشــمالية الخاضعة 

لســيطرة الحوثييــن والتــي يطلــق عليهــم "المقاومــة الشــعبية".

وتقاتــل هــذه القــوة بــدون أســلحة نوعيــة ، إضافــة إلــى نقــص دائــم فــي الذخيــرة. ومعظــم 

الجنــود ال يتلقــون رواتبهــم لفتــرة تســتمر ألشــهر. ناضلــت تلــك القــوات -ومازالــت- فــي 

التصــدي لهجمــات الحوثييــن خــال العاميــن الماضييــن]19[.

فــي 14 يناير/كانــون الثانــي 2022 أعلــن المتحــدث باســم التحالــف تركــي المالكــي عــن 
التحــام ألويــة اليمــن الســعيد فــي معــارك مــأرب. لــم يســبق أن تواجــدت قــوة تحمــل االســم 
ذاتــه طــوال الســنوات الســت. واأللويــة الحاليــة التــي تقاتــل ضــد الحوثييــن فــي مــأرب هــي 

فــي األســاس:
-   أربــع كتائــب عســكرية قرابــة )1500 جنــدي( كانــت منتشــرة علــى الحــدود الســعودية 

-اليمنيــة.
-   معظم أفراد هذه الكتائب من السلفيين.

-    جــرى نقــل تلــك الكتائــب فــي ديســمبر/كانون األول 2021 مــن الخطــوط األماميــة فــي 
محافظــة صعــدة إلــى جنوبــي مــأرب.

ب ( القوات الحكومية والمقاومة الشعبية:

ج( ألوية اليمن السعيد:
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اســتفادت الســعودية مــن اســتنزاف الحوثييــن فــي محافظــة مــأرب وباقــي جبهــات القتــال 

خــال العــام الماضــي، وهــو مــا أدى بشــكل ســريع إلــى ِفعــل مــن التحالــف والحكومــة 

ــة: ــة والخارجي ــه المحلي ــة ورد ِفعــل مــن الحوثييــن يمكــن اإلشــارة إلــى تأثيرات اليمني

تأثير العملية العسكرية في العشرين يومًا األولى:

أوال: التأثير المحلي:  
1 -  اســتعادة شــبوة: خــال األيــام العشــرة األولــى أعلنــت قــوات العمالقــة والجيــش 

ــة  ــن( فــي شــبوة. لكــن جــزء مــن مديري ــات الثــاث )عســيان، بيحــان، عي اســتعادة المديري

ــدو أن  ــى )20/1/2022(]20[. ويب ــن حت ــد الحوثيي ــزال فــي ي ــك مركزهــا ال ي ــن بمــا فــي ذل عي

ــأرب إذ  ــى محافظــة م ــر إل ــذي يعب ــس ال ــق الرئي ــة اكتفــت باســتعادة الطري ــوات العمالق ق

ــي]21[. ــي الوقــت الحال ــر مهمــة عســكريًا ف ــن ( غي ــدو ) عي تب

وكان تدخــل "قــوات العمالقــة" المدعومــة مــن اإلمــارات جــاء بعــد طلــب أبوظبــي تنحيــة 

محافــظ شــبوة الســابق محمــد صالــح بــن عديــو القريــب مــن حــزب اإلصــاح، والــذي 

عــارض عانيــة نفــوذ اإلمــارات، وتعييــن الشــيخ عــوض الوزيــر، الــذي تربطــه عاقــة جيــدة 

مــع المجلــس االنتقالــي الجنوبــي واإلمــارات والســعودية. وعــادت القيــادات والقــوات 

العســكرية التابعــة للمجلــس االنتقالي/اإلمــارات إلــى "عتــق" بعــد إزاحــة "بــن عديــو" تحــت 

مســمى جديــد "قــوات دفــاع شــبوة" بــداًل مــن النخبــة الشــبوانية، وصعــدوا مــن خطابهــم 

ضــد الحكومــة اليمنيــة وقواتهــا المســلحة مــا قــد ينــذر بحصــول اشــتباكات بيــن الطرفيــن.

 2 - تقــدم فــي معــارك مــأرب: تظهــر الخارطــة العســكرية في مأرب توزعــًا للقوات الحكومية 

ــوادي ومــا جاورهــا، فيمــا قــوات  ــة ال ــة بمديري ــة اليمــن الســعيد فــي الجهــة الجنوبي وألوي

العمالقــة فــي الجهــة الغربيــة بمديريــة "حريــب"، ويفصــل بيــن التحــام القــوات "جبــل ملعــا"، 

وأبــرز التطــورات خــال هــذه المعــارك منــذ مطلــع يناير/كانــون الثانــي اآلتــي:
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-   خســر الحوثيــون الكثيــر مــن المناطــق فــي مديريــة حريــب، وأصبحــت قــوات العمالقــة 

تحاصــر مركــز المديريــة مــن ثــاث جهــات رئيســية فيمــا تتقــدم باتجــاه منطقــة "ملعــا" 

لالتحــام بالقــوات الحكوميــة وألويــة "اليمــن الســعيد".

-   اســتفادت القــوات الحكوميــة مــن الزخــم الــذي قادتــه العمليــة العســكرية لتحقيــق تقــدم 

ــال  ــر، وتمكنــت مــن إنهــاء خطــر الحوثييــن علــى سلســلة جب فــي جنــوب مــأرب بشــكل كبي

البلــق التــي تمتــد 20كــم  ومطلــة علــى مدينــة مــأرب. كمــا تمكنــت القــوات الحكوميــة 

وألويــة "اليمــن الســعيد" مــن إحــراز تقــدم فــي مديريــة "الجوبــة" .

-   زرع الحوثيــون آآلالف مــن األلغــام فــي المناطــق التــي يعتقــدون أنهــم قــد ينســحبون 

منهــا، مــا يعيــق تقــدم القــوات الحكوميــة وألويــة العمالقــة، والعمليــة العســكرية الجديــدة 

كشــفت عــن امتــاك الحوثييــن ألغامــا متطــورة أودت بحيــاة بعــض العامليــن فــي برنامــج 

مســام لنــزع األلغــام.  .

-   فشــل أبــو علــي الحاكــم رئيــس المخابــرات العســكرية للحوثييــن، والــذي يقــود معركــة 

مــأرب، فــي دفــع قبائــل مــأرب لحمايتهــم ومواجهــة القــوات الحكوميــة التــي تتقــدم اتباعــًا 

باتجــاه المناطــق التــي يســيطرون عليهــا. اجتمــع أبــو علــي الحاكــم بشــيوخ القبائــل فــي 

ُعبيــدة والجوبــة وحريــب أكثــر مــن خمــس مــرات خــال النصــف األول مــن يناير/كانــون الثانــي 

.2022

المزيــد مــن  القبائــل فــي مناطــق ســيطرتهم إلرســال  إقنــاع  الحوثيــون فــي  -  فشــل 

المقاتليــن، وفــي حادثــة واحــدة علــى األقــل فــي صنعــاء اشــتبك الحوثيــون مــع وجاهــات 

فــي مديريــة بنــي الحــارث رفضــوا حشــد مقاتليــن،]22[. أمــا فــي مديريــة آنــس ومديريــة الحــداء 

ــن التابعيــن للجماعــة فقــد رفــض شــيوخ  ــا للمقاتلي فــي محافظــة ذمــار التــي تمثــل مخزن

القبائــل طلبــات الحوثييــن بإرســال مقاتليــن إلــى مــأرب "أبلغوهــم أنهــا معركــة خاســرة"]23[.
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-  ســتعاني القــوات فــي محافظــة مــأرب، ولــن يكــون هنــاك تقدمــا ســريعا كمــا فــي 

ــا المختلفــة، واســتماتة الحوثييــن فــي  ــارات متعلقــة بالجغرافي محافظــة شــبوة لعــدة اعتب

تحقيــق انتصــار فيهــا، وقبــل ذلــك يحتــاج الحســم فــي مــارب قناعــة مــن التحالــف بطرفيــه 

الســعودية واإلمــارات فــي دعــم الجيــش هنــاك بــكل مــا يحتاجونــه مــن ســاح، علــى أقــل 

ــات القــوات التــي دخلــت شــوة. ــر نصــف امكاني تقدي

3 -  استعدادات لمعارك في البيضاء وتعز والحديدة:

تستعد قوات التحالف والقوات الحكومية إلى بدء معارك أخرى في : 

-  تعــز: تشــير المعلومــات إلــى أن اســتعدادات كبيــرة لتحــرك قــوات طــارق صالــح نحو مدينة 

تعــز التــي تخضــع لحصــار الحوثييــن منــذ 2016م. ولــن يكــون ذلــك ممكنــًا دون تنســيق مــع 

قــوات "محــور تعــز" وعلــى هــذا األســاس اســتدعى التحالــف "خالــد فاضــل" قائــد المحــور 

إلــى الريــاض فــي منتصــف يناير/كانــون الثانــي]24[، للدفــع بهــذه المعركــة االســتراتيجية. 

ــذي  ــح ال ــي يقودهــا طــارق صال ــز والقــوات الت ــور تع ــن مح ــر بي ــارق تســليح كبي ــاك ف وهن

ســلحته اإلمــارات بأســلحة نوعيــة وحديثــة.

-  الحديــدة: يخطــط التحالــف إلــى دفــع قــوات "المقاومــة التهاميــة" باتجــاه مدينــة الحديــدة، 

علــى الرغــم مــن أنــه جــرى انســحابها مــع قــوات العمالقــة فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 

الماضــي. ويبــدو أن الهــدف مــن دفــع قــوات المقاومــة التهاميــة نحــو الحديــدة يتمثــل فــي 

منــع الحوثييــن مــن اســتغال انشــغال قــوات العمالقــة فــي مــأرب، وقــوات طــارق صالــح 

إذا مــا تحركــت- بمعــارك تعــز. حيــث ســتبقى المديريــات االســتراتيجية "الخوخــة" و"المخــا" 

مهددتيــن مــن الحوثييــن.

-  البيضــاء: يخطــط التحالــف إلــى دفــع القــوات الحكوميــة فــي محافظــة البيضــاء، مــع 

نهايــة يناير/كانــون الثانــي]25[. وكان الحوثيــون قــد أعلنــوا الســيطرة الكاملــة علــى "البيضــاء" 

فــي ســبتمبر/أيلول2021.
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ثانيا : نقل الحرب إلى اإلقليم
بالتزامــن مــع العمليــة العســكرية الجديــدة التــي بــدأت مطلــع العــام، يقــود الحوثيــون 

هجمــات لنقــل الحــرب إلــى الســعودية واإلمــارات فــي تأثيــر واضــح خــارج الحــدود اليمنيــة 

لهــذه العمليــة. حيــث يحــاول الحوثيــون وداعميهــم اإليرانيــون بنــاء حــزام فوضــوي إلقــاق 

"األمــن" فــي المنطقــة وإجبــار الدولتيــن علــى وقــف مســاندة ودعــم القــوات الحكوميــة. 

وفــد تضاعــف قصــف الحوثييــن علــى األراضــي الســعودية خــال عــام 2021م. فيمــا التطور 

األكبــر والــذي ينقــل الحــرب اليمنيــة إلــى مرحلــة جديــدة هــو:

 أ( قرصنــة الحوثييــن ســفينة "روابــي" التــي ترفــع علــم اإلمــارات فــي الثانــي مــن يناير/كانــون 

ــة  ــر للماحــة الدولي ــد كبي الثانــي وعلــى متنهــا 11 بحــارًا مــن جنســيات مختلفــة. فــي تهدي

فــي البحــر األحمــر. بــرر الحوثيــون الســيطرة عليهــا بكونهــا تحمــل أســلحة ومعــدات عســكرية. 

ــم تفكيكــه  ــه فــي ســقطرى وت ــي انتهــت مهمت ــه مستشــفى ميدان فيمــا قــال التحالــف إن

ونقلــه إلــى مينــاء ميــدي ألغــراض إنســانية ]26[. وفــي الحقيقــة فــإن مقاطــع الفيديــو التــي 

ــة لســفينة فــي طريقهــا لمنطقــة  ــون تدينهــم، فاألســلحة المعروضــة قليل نشــرها الحوثي

ــر عــن قــوة عســكرية مؤثــرة،  حــرب، أمــا اآلليــات والمدرعــات فهــي أقــل مــن ذلــك وال تعّب

وهــو أمــر ممكــن كدعــم لوجسســتي لمستشــفى ميدانــي. لكــن يبــدو أن اســتياء الحوثييــن 

علــى الســفينة كانــت رســالة لإلمــارات بــأن تتوقــف عــن التصعيــد فــي شــبوة ومــأرب.

ــرات مســيرة وصواريــخ  ــر، أّدت سلســلة مــن الضربــات بطائ ب( فــي 17 كانــون الثاني/يناي

باليســتية تبناهــا الحوثيــون إلــى اســتهداف شــاحنات وقــود في منطقة "مصفــح الصناعية" 

خــارج مدينــة أبوظبــي، إلــى جانــب موقــع بنــاء فــي مطــار العاصمــة الدولــي. وتقول الشــرطة 

إن ثاثــة أشــخاص قتلــوا )موطنــان هنديــان وآخــر باكســتاني( وإصابــة ســتة آخريــن بجــروح، 

األمــر الــذي يمثــل حــاالت الوفيــات األولــى المعروفــة داخــل اإلمــارات بســبب الصــراع 

اليمنــي. والتهديــد األول الــذي اعترفــت بهــا الســلطات اإلماراتيــة. وتوعــدت أبوظبــي "بالــرد 

المناســب".
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بــرر الحوثيــون هجومهــم بكونــه رد علــى عــودة اإلمــارات إلــى الحــرب فــي اليمــن، وتحركاتهــا 

األخيــرة المنســجمة مــع المملكــة العربيــة الســعودية.

ينقــل الهجــوم علــى أبوظبــي الحــرب نحــو مرحلــة جديــدة، مــا يضــع تســاؤالت متعــددة: كيف 

ــاه اليمــن؟  ــي تج ــى سياســة أبوظب ــات الهجــوم عل ــا تداعي ــارات؟ وم ــى اإلم ــك عل ــر ذل يؤث

وتداعيــات ذلــك علــى المشــاورات اإلماراتية-اإليرانيــة والمشــاورات الســعودية-اإليرانية 

والتوتــر فــي منطقــة ميــاه الخليــج. ومــا هــي االعتبــارات والموقــف األمريكــي مــن هجــوم 

الحوثييــن علــى أبوظبــي؟

1(    تأثيره على اإلمارات:

 كانــت أبوظبــي تتوقــع الهجــوم الــذي شــنه الحوثيــون]27[، لكــن حجــم األهــداف كان كبيــرًا 

وحساســًا بالنســبة لإلماراتييــن، وســينعكس ســلبًا علــى صورتهــا كونهــا منطقــة "آمنــة 

ومســتقرة" فــي محيــط مضطــرب.  وقــد يدفــع الحــادث جغرافيتهــا واقتصادهــا إلــى حــزام 

األزمــات الــذي يمتــد مــن اليمــن إلــى الســعودية واإلمــارات وإيــران وســوريا والعــراق ولبنــان. 

كمــا ينهــّي الدعايــة اإلماراتيــة بأنهــا خرجــت مــن حــرب اليمــن.

2(    تداعيات الهجوم على سياسة اإلمارات في اليمن:

علــى الرغــم مــن توقعهــا الهجــوم إال أن طريقــة الــرد المناســبة ســتكون أمــرًا مختلفــًا، فــي 

األيــام األولــى مــن الهجــوم شــن التحالــف العربــي غــارات جويــة علــى صنعــاء والحديــدة  دمــّر 

مخــازن أســلحة اســتراتيجية مــع حصــول ضحايــا مــن المدنييــن، وأعلــن التحالــف اســتهداف 

قيــادات عســكرية للحوثييــن. فــي الوقــت ذاتــه ُشــنت غــارات علــى الحوثييــن للمــرة األولــى 

فــي عديــد مــن الخطــوط األماميــة منــذ 2019م]28[. توعــد الحوثيــون دولــة اإلمــارات بمزيــد 

مــن الهجمــات إذا اســتمر الهجــوم ضدهــم فــي محافظــة مــأرب. وهــو مــا قد يدفــع اإلمارات 

إلــى أمريــن علــى مســتوى التدخــل العســكري: األول، العــودة إلــى التفاهمــات الســابقة 

بتــرك مواجهــة الحوثييــن واالحتفــاظ بالنفــوذ فــي جنــوب اليمــن لكنهــا مســألة وقــت قبــل 

أن يتوجــه الحوثيــون للســيطرة علــى المحافظــات الجنوبيــة الحقــا.
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ــة  ــي" اإلمــارة االقتصادي ــار الســهل ســيكون تحــت ضغــط مــن "إمــارة دب ــدو هــذا الخي ويب

التــي ســتتأثر بشــدة إذا مــا تكــرر الهجــوم.  الثانــي، دعــم تحريــر كامــل لمحافظــة مــأرب 

وعــودة الخارطــة العســكرية فــي اليمــن إلــى 2018، بعــودة الحوثييــن إلــى أطــراف مديريــة 

صــرواح باتجــاه صنعــاء، واســتعادة "مفــرق الجــوف االســتراتيجي". لكــن دعمهــا لهــذا الخيــار 

ــة وسياســية  ــوة ميداني ــي لإلصــاح كق ــزب التجمــع اليمن ــارب مــع ح ــا التق ســيتعين عليه

يمكــن االســتفادة منهــا فــي إربــاك الحوثييــن. ويبــدو أن الخيــار الثانــي هــو األقــرب مــع 

تفاهمــات ســعودية/إماراتية كتلــك التــي ِوِجــدت فــي شــبوة، علــى الرغــم مــن مخــاوف 

ــن. ــن حلفائهــم اليمنيي ــات بي حصــول خاف

فــي الوقــت ذاتــه فإنــه يعنــي تراجعــًا لإلمــارات عــن تحــّول سياســاتها الخارجيــة الــذي بدأتــه 

فــي النصــف الثانــي العــام الماضــي )2021( ببنــاء عاقــات جيــدة بعيــدًا عــن التدخــات 

العســكرية.

وســتعمل اإلمــارات فــي ثاثــة مســارات دوليــًا: األول، إعــادة الحوثييــن إلــى قوائــم اإلرهــاب 

األمريكيــة، وتــدرس الواليــات المتحــدة إعادتهــم بالفعــل عقــب طلــب مــن أبوظبــي. الثانــي، 

التصعيــد فــي مجلــس األمــن، حيــث ســتبذل جهــودًا الســتهداف الحوثييــن بعقوبــات أشــد 

لكنهــا قــد تتضــرر الحكومــة الشــرعية ببعــض تداعيــات العقوبــات. الثالث، اســتخدام عاقتها 

مــع أوروبــا وروســيا والصيــن إلدانــة أكبــر للحوثييــن وتحجيــم التعاطــف معهــم.

3(  التداعيات على أمن المنطقة:

ــر مجــددًا فــي المنطقــة، إذ أن مــن الصعــب أن  ــارة التوت ــن فــي إث  تســبب هجــوم الحوثيي

ــي تزودهــم  ــى األقــل- الت ــران -عل ــون هجومــًا كهــذا دون ضــوء أخضــر مــن إي يشــن الحوثي

باألســلحة. وفيمــا رأت أبوظبــي تقييــد هجمــات 2019 فــي ميــاه الخليــج ضــد مجهــول -رغــم 

وضــوح اليــد اإليرانيــة- إال أنهــا هــذه المــرة وجهــت االتهــام ضــد الحوثييــن بشــن الهجــوم.



23

تقدير موقفالحدود الجديدة لحرب اليمن

لذلــك فــإن هــذا الهجــوم يخلــط األوراق فــي المنطقــة مــن جهتيــن رئيســيتين: أواًل، التقــارب 

اإلماراتــي- اإليرانــي. حيــث أجــرى البلــدان مفاوضــات رفيعــة المســتوى خــال األشــهر 

القليلــة الماضيــة بهــدف تخفيــف التوتــرات فــي المنطقــة. إذ أن أي محــاوالت إيرانيــة 

لإلنــكار قــد يفشــل بســبب التقاريــر أن متحــدث الحوثييــن ووفــد التفــاوض الخــاص بالجماعــة 

كان فــي زيــارة إلــى طهــران والتقــى بالرئيــس إبراهيــم رئيســي واألميــن العــام للمجلــس 

األعلــى لألمــن القومــي اإليرانــي علــي شــمخاني أثنــاء حــدوث الهجــوم علــى أبوظبــي. كمــا 

أن التاريــخ القريــب ينفــي النكــران اإليرانــي إذ أن هجــوم الحوثييــن علــى منشــآت نفــط 

"بقيــق" و"خريــص" الســعودية فــي 2019، تبنــاه الحوثيــون، لكــن اعُتبــر الحقــًا أن مصــدره 

مــن إيــران علــى األرجــح.

ثانيا: األمر ذاته بالنســبة للمشــاورات الســعودية-اإليرانية، إذ أن الهجوم جاء في وقت كان 

أعــادت إيــران "ثاثــة مــن دبلوماســييها إلــى الســعودية، وصلــوا إلــى مدينــة جــدة لمباشــرة 

ــران لــدى منظمــة التعــاون اإلســامي، بعــد قطيعــة  أعمالهــم فــي المندوبيــة الدائمــة إلي

ــًا فــي إرســال  ــًا إيراني دبلوماســية اســتمرت ســت ســنوات"]29[. مــا ســتعتبره الريــاض إمعان

التهديــدات رغــم جنــوح المملكــة لخفــض التوتــر.

ــاض  ــن: بالنســبة للري ــوم الحوثيي ــر المســتفيدين مــن هج ــران أكب ــدو أن الســعودية وإي ويب

فإنــه يمثــل عــودة ألبوظبــي فــي الحــرب بعــد أن شــعرت أن خروجهــا عــام 2019 طعنــه فــي 

الظهــر. وطهــران باعتبــاره رســالة إلــى المفاوضيــن فــي فيينــا إن أي عقوبــات اقتصاديــة 

ــر اقتصــادات المنطقــة. ــدة يتســبب بتدمي جدي

4( االعتبارات األمريكية

بالتأكيــد أن الواليــات المتحــدة تبــدو فــي وضــع ســيء، حيــث أن سياســة إدارة بايــدن خــال 

عــام مــن تقديــم التنــازالت للحوثييــن والضغــط علــى الحلفاء، جاء بنتائج عكســية باســتهداف 

أمــن المنطقــة بشــكل جــذري إذ أن الهجــوم:

-   ال يبعــد ســوى عــدة كيلومتــرات عــن قاعــدة الظفــرة الجوية حيث توجد القاعدة العســكرية 

المركزية األمريكية.
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تبحــث الســعودية واإلمــارات وحلفائهمــا اإلقليمييــن والدولييــن عــن آليــات ضغــط جديــدة 

إلعــادة الحوثييــن إلــى المفاوضــات، لكــن قوبــل كل ذلــك بتصعيــد عســكري للجماعــة، مــا 

دفــع بالريــاض وأبوظــي إلطــاق عمليــة عســكرية جديــدة وصــل شــظاياها للعاصمتيــن 

الخليجيتيــن، وهــذا مــا يجعــل الخيــارات المتاحــة أكثــر ضيقــا مــن ذي قبــل، فمــا هــي 

ســيناريوهات المرحلــة المقبلــة:

-  ســيمثل الهجــوم علــى مطــار أبوظبــي الدولــي قلقــًا أمريكيــًا إذ أن المطــار يســتخدم فــي 

ــى  ــي وأدى إل ــى دب ــن عل ــن. وإذا مــا حــدث هجــوم مــن الحوثيي ــن األمريكيي ســفر المواطني

وقــوع قتلــى مــن األجانــب، فــإن أبوظبــي وواشــنطن ســتكونان فــي وضــع حــرج للغايــة.

-  يؤكــد الهجــوم فشــل االســتراتيجية الدبلوماســية التــي أعلنــت عنهــا إدارة بايــدن إلنهــاء 

الحــرب فــي اليمــن، مــع رفــض الحوثييــن الحــوار واســتمرارهم التصعيــد داخــل اليمــن وخــارج 

الحــدود. وهــو أمــٌر يفقــد واشــنطن حلفائهــا فــي المنطقــة ويتــرك البــاب مفتوحــًا لخصومهــا 

روســيا والصيــن.

-  إذا مــا زادت الواليــات المتحــدة مــن نشــاطها العســكري فــي اليمــن دعمــًا لحفائهــا فــإن 

ذلــك ســيثير بعــض االنتقــادات إلدارة بايــدن. كمــا أن إعــادة الحوثييــن إلــى قوائــم اإلرهــاب 

ــدن إلنهــاء الحــرب فــي اليمــن  ــه يؤكــد فشــل اســتراتيجية باي ــاح إال أن ــار المت ــه الخي رغــم أن

ويجعلــه فــي موقــف محــرج للغايــة أمــام الجمهورييــن والــرأي العــام األمريكــي. وإذا مــا 

اســتمر الحوثيون في مهاجمة اإلمارات والمنشــآت الحيوية في الســعودية ســتواجه اإلدارة 

تســاؤالت متعلقــة مــا إن كان األجــدر بهــا الوقــوف مــع حلفائهــا بــداًل مــن تقديــم التنــازالت 

للحوثييــن وإيــران. خاصــة بعــد االنســحاب األمريكــي مــن أفغانســتان العــام الماضــي.

سيناريوهات:
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ــر  ــأ للحــوار والتفــاوض إال مضطــرة إث ــا ال تلج ــن يجــد أنه ــة الحوثيي ــع لمســيرة جماع المتاب

ــر عليهــا، كمــا حصــل قبيــل اتفــاق اســتكهولم الــذي أبقــى ســيطرتها  ضغــط عســكري كبي

علــى مينــاء الحديــدة بعــد أن أوشــكت القــوات المشــتركة بدعــم التحالــف إســقاطه فــي 

ــدة  ــة عســكرية جدي ــف لعملي ــة قــد تكــون هــي الدافــع إلعــان التحال يدهــا، وهــذه النظري

وهجومــه المكثــف علــى أهــداف عســكرية نوعيــة للجماعــة، ويتــرك هامشــا كبيــرا لقيــادة 

الشــرعية فــي التحــرك لحشــد الطاقــات لصالــح معركــة ال تحتمــل الفشــل، الن مــا بعدهــا 

ســيطرة إيرانيــة مــن خــال الحوثييــن علــى كل اليمــن، كمــا أن نجــاح هــذا الســيناريو يتطلــب 

وجــود دعــم أمريكــي واضــح للســعودية واإلمــارات وعــودة برنامــج الدفــاع والحمايــة ألجــواء 

ــرة فــي اخضــاع  ــد العســكري كبي ــن، وتكــون الجــدوى مــن التصعي ــن النفطيي ــن البلدي هذي

الحوثييــن للحــوار ســريعا، إذا مــا شــعرت إيــران بكلفــة اقتصاديــة أو عســكرية جــراء سياســة 

التاعــب ملــف اليمــن .

هــذا الســيناريو مرجــح إذا هنــاك توافقــا أمريكيــا ســعوديا الســتمرار العمليــات العســكرية 

وحدودهــا.

قــد يســبق هــذا الســيناريو إدانــة جماعــة الحوثييــن وإعادتهــم إلــى قوائــم اإلرهــاب، وتبنــي 

قــوات دوليــة التواجــد فــي ممــرات التجــارة فــي البحــر األحمــر وخليــج عــدن لمكافحــة قرصنــة 

الحوثييــن، واتخــاذ قــرارات أمميــة تحــد مــن التدفقــات الماليــة للجماعــة وتعرقــل اســتفادتهم 

ــران، وتحــد مــن  ــل النفــط والجمــارك واالتصــاالت والطي مــن مصــادر الدخــل القومــي مث

تدخاتهــم فــي األعمــال اإلغاثيــة واالســتفادة مــن أمــوال المانحيــن، وهــذا الســيناريو يحتــاج 

ألدوات قويــة تراقــب أداء الجماعــة ، وإال فقدراتهــا علــى خلــق البدائــل كبيــرة، ولــدى إيــران 

وحلفائهــا خبــرة واســعة ونفــس طويــل فــي إيجــاد طــرق متعــددة لمواجهــة العقوبــات.

السيناريو األول: استمرار الضغط العسكري 

السيناريو الثاني: عقوبات اقتصادية موازية إليقاف الحرب



26

تقدير موقفالحدود الجديدة لحرب اليمن

أمــا ســيناريو إيقــاف الحــرب بــدون إجــراءات موازيــة فلــم يعد مطروحا منذ اســتبعاد انســحاب 

الســعودية مــن حــرب اليمــن نهائيــا، لكــن الزالــت هنــاك شــكوك فــي حــال تعنــت الحوثييــن 

بإمكانيــة فــرض اتفــاق يرقــل عــودة الحوثييــن إلــى المحافظــات الجنوبيــة ومناطــق الحــدود، 

مــع اتخــاذ التحالــف الجــراءات عســكرية تحــرم الحوثييــن مــن التمــدد إلــى المحافظــات 

ــدة والصليــف وتركــه يتحــرك فــي  ــي الحدي ــل وضــع مينائ ــاب المنــدب، وتدوي الشــرقية وب

المحافظــات الشــمالية التــي يســيطر عليهــا ذات الكثافــة الســكانية والتضاريــس الصعبــة 

والكلفــة االقتصاديــة الكبيرة.هــذا الســيناريو هــو تأجيــل للمواجهــات وتمديــد للحــرب، لكــن 

يمكــن أن يكــون نافــذة طــواريء للتحالــف فــي حــال فشــل فــي الحســم العســكري، أو فــي 

اخضــاع الحوثييــن للســام.

قــد يضطــر الحوثيــون الذهــاب إلــى مفاوضــات بفعــل الضغــط العســكري، لكــن ذلــك عديــم 

الجــدوى مالــم تتغيــر آليــة ضمانــات تطبيــق نقــاط االتفــاق دون انتقــاء، كمــا هــو الحــال مــع 

االتفاقيــات الســابقة بالــذات اتفــاق اســتكهولم.

مــا يرجــح هــذا الســيناريو إصــرار المجتمــع الدولــي إيقــاف حــرب اليمــن، وحاجــة الحوثييــن 

لتخفيــف الضغــط.

إذن مــن الواضــح أن الوقــت يخــدم إيــران فــي المنطقــة، واســتمرار تصعيــد الحوثييــن فــي 

اليمــن يؤكــد أن الجماعــة حولــت اليمــن إلى ورقة تفاوضية ضمــن البرنامج النووي اإليراني، 

مــا جعــل الســقف الوطنــي الــذي يمكــن للقــوى اليمنيــة التفــاوض معهــا تحتــه منعدمــا، 

كمــا أن تصعيدهــا فــي الممــرات الدوليــة واســتهدافها ألبوظبــي والريــاض بالصواريــخ 

والمســيرات قــد جعلهــا مهــددا فعليــا لألمــن اإلقليمــي والدولــي، وهــو مــا ســيجعل الحــرب 

فــي اليمــن تنســحب مــن يــد الفاعليــن المحلييــن، وتصبــح عمليــا بيــد الفاعليــن اإلقليمييــن 

والدولييــن.

السيناريو الثالث: قبول الحوثيين بالعودة إلى المفاوضات

خالصة:
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]1[ فــي 13 ديســمبر/كانون األول 2018 توصلــت الحكومــة اليمنيــة والحوثيــون، إثــر مشــاورات عقــدت فــي الســويد، إلــى 

اتفــاق يقضــي بوقــف إطــاق النــار بمحافظــة الحديــدة، وانســحاب قــوات الطرفيــن إلــى خــارج المدينــة الخاضعــة لســيطرة 

https://bit.ly/3K58scL :الحوثييــن. يمكــن االطــاع عليــه فــي

]2[ بعــد انســحابها "المفاجــئ" مــن الحديــدة.. القــوات المدعومــة إماراتيــا تتحــدث عــن إعــادة انتشــار والحوثيــون يفتحــون 

https://bit.ly/3FcYDpg :طريــق صنعــاء )الجزيــرة نــت( نشــر فــي 13/11/2021 وشــوهد فــي 27/12/2021 على الرابــط

]3[ حكومــة اليمــن تنفــي صلتهــا بانســحاب قــوات مــن جبهــات بالحديــدة )عربــي21( نشــر فــي 13/11/2021 وشــوهد فــي 

https://bit.ly/331sIuX :27/12/2021 علــى الرابط

]4[ الجزيرة نت 13/11/2021 مصدر سابق.

]5[ المملكــة العربيــة الســعودية تطالــب بإعــادة إمــداد الدفــاع الصاروخــي ...)وول ســتريت جورنــال( نشــر فــي 7/12/2021 

https://www.wsj.com/articles/saudi-arabia-pleads-for-missile- الرابــط:  علــى   7/12/2021 فــي  وشــوهد 

defense-resupply-as-its-arsenal-runs-low-11638878400

]6[ الحوثيــون يقولــون إن مــا يقــرب مــن 15 ألــف مــن أفرادهــم قتلــوا فــي معــارك مــأرب )18/11/2021( وشــوهد فــي 

https://www.yemenmonitor.com/Details/ArtMID/908/ArticleID/63733 :18/1/2022 علــى الرابــط

]7[ ســام "أبــاكان". أســرع وأكثــر اقتصــادا مــن صواريــخ باتريــوت األمريكية)جازيتــا رو( نشــر فــي 10/8/2021 وشــوهد فــي 

https://www.gazeta.ru/army/2021/08/10/13851884.shtml :7/1/2022 علــى الرابــط

]8[ انتليجينــس اونايــن، تجــري منافســة ســرية اســتراتيجية علــى نظــام مضــاد للطائــرات بــدون طيــار فــي المملكــة 

https://www.intelligenceonline.com/ :العربيــة الســعودية )ابريــل2021( وشــوهد فــي 7/1/2022 علــى الرابــط

government-intelligence/2021/04/07/discreet-but-strategic-competition-underway-for-saudi-

arabian-anti-drone-system,109656219-eve

]9[ كوهيــن، زاكايــن: حصريــًا لشــبكة ســي إن إن: معلومــات أمريكيــة وصــور األقمــار الصناعيــة تظهــر المملكــة العربيــة 

الســعودية تصنــع صواريخهــا الباليســتية بمســاعدة صينيــة، نشــر فــي 23/12/2021 وشــوهد فــي 5/1/2022 علــى 

https://edition.cnn.com/2021/12/23/politics/saudi-ballistic-missiles-china/index.html الرابــط: 

]10[ اثنــان مــن المســؤولين اليمنييــن، وثاثــة مصــادر عســكرية تابعــة للحكومــة الشــرعية تحدثــوا لباحــث فــي مركــز أبعــاد 

للدراســات، فــي ديســمبر/كانون األول2021م.

]11[ انتليجينــس اونايــن، خمــس وكاالت تســاعد المخابــرات الســعودية، يونيــو2021 وشــوهد فــي 5/1/2022 علــى 

الرابــط:

https://www.intelligenceonline.com/international-dealmaking/2021/06/09/five-domains-takes-

charge-of-integrating-saudi-intelligence,109672010-art

مراجع
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]12[ انتليجينــس اونايــن، المخابــرات األمريكيــة تــزود الســعودية بدعــم االســتهداف فــي اليمــن ديســمبر2021 وشــوهد 

https://www.intelligenceonline.com/government-intelligence/2021/12/16/ :ــط ــى الراب فــي 5/1/2022 عل

us-intelligence-provides-saudi-arabia-with-targeting-support-in-yemen,109711634-art

]13[ كان فــي مقدمــة الديمقراطييــن المطالبيــن بإنهــاء حــرب اليمــن عــام 2019م، الســيناتور “كريــس مورفــي” ورئيــس 

لجنــة القــوات المســلحة فــي مجلــس النــواب “آدم ســميث” ورئيــس لجنــة العاقــات الخارجيــة بمجلــس الشــيوخ “بــوب 

مينينديــز”.

]14[ مصدران عسكريان تحدثا لـباحث في "مركز أبعاد للدراسات".

ــر  ــز أبعــاد للدراســات والبحــوث فــي 15 ديســمبر/كانون األول 2021 عب ــي تحــدث لباحــث فــي مرك ]15[ دبلوماســي غرب

تطبيــق واتســاب.

]16[  تشــير تصريحــات للحوثييــن إلــى هــذا المنحــى أنظــر إلــى: قيــادي حوثــي للجزيــرة: قررنــا تجميــد الهجمــات ضــد 

https://bit. :اإلمــارات بعــد تغييــر مواقفهــا )الجزيــرة نــت( نشــر فــي 2/8/2019 وشــوهد فــي )18/1/2022( علــى الرابــط

ly/3KkkzTj

]17[  حديــث محمــد البخيتــي القيــادي الحوثــي فــي لقــاء مــع تلفزيــون الجزيــرة القطريــة يــوم )16/1/2022( الســاعة 

)17:00( مشــاهدة وحــدة الرصــد فــي مركــز أبعــاد للدراســات. 

]18[ جلــف ســتيتس نيوزليــت، عمــان / اليمــن: هيثــم يركــز علــى األمــن فــي محادثــات الحوثييــن )يوليــو2021( وشــوهد في 

https://www.gsn-online.com/article/omanyemen-haitham-focuses-security- الرابــط:  علــى   7/1/2022

houthi-talks

]19[ لمزيــد مــن التفاصيــل يمكــن االطــاع علــى دراســة الجيــش اليمنــي التــي نشــرها مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث 

ــو 2018 يوني

https://abaadstudies.org/pdf-40.pdf : عربي

https://abaadstudies.org/pdf-41.pdf :إنجليزي

]20[ قائد عسكري في ألوية العمالقة تحدث لباحث في مركز أبعاد للدراسات يوم 15/1/2022.

]21[ المصدر السابق

]22[ اثنين من ُعقال حارات في مديرية بني الحارث تحدثوا لـ"مركز أبعاد للدراسات والبحوث" في 10/01/2022م.

]23[ مصــدر مطلــع علــى تجنيــد الحوثييــن للمقاتليــن فــي ذمــار تحــدث ل"مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث" خــال جلســة 

مقيــل فــي صنعــاء يــوم 15/01/2022م.

]24[ ضابط عسكري في محور تعز تحدث لباحث في مركز أبعاد للدراسات والبحوث في 16/01/2022
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للدراســات والبحــوث فــي  أبعــاد  لباحــث فــي مركــز  تحــدث  الثالثــة  العســكرية  المنطقــة  ]25[ ضابــط عســكري فــي 

10/01/2022

]26[  مسسئول في التحالف تحدث إلى باحث مركز أبعاد في ذات يوم الحادث

]27[ تحــدث بذلــك ولــي عهــد أبوظبــي الشــيخ محمــد بــن زايــد "الرجــل القــوي فــي اإلمــارات" مــع رئيــس كوريــا الجنوبيــة 

ــه" يمكــن  ــب "موجي ــان مكت ــه بي ــي وأشــار إلي ــر فــي أبوظب ــاء وجــود األخي ــن أثن ــذي وقــع هجــوم الحوثيي ــه ال مــون موجي

https://www.wsj.com/articles/houthis-fired-barrage-of-drones-and-missiles-in-abu- علــى:  االطــاع 

dhabi-attack-investigation-finds-11642515339

]28[ تحــدث مصــدر عســكري أن التحالــف قصــف مواقــع للحوثييــن فــي جبهــة "الفاخــر" بمحافظــة الضالــع للمــرة األولــى 

منــذ 2019م، كانــت الغــارات مســاء 18/01/2022م.

]29[  صحيفة الشرق األوسط 18 يناير 2022 العدد  15757
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مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث منظمــة مجتمــع مدنــي غيــر ربحــي مرخــص 
لــه مــن وزارة الشــؤون االجتماعيــة اليمنيــة رقــم )436( فــي 18 أكتوبــر 2010م
الديمقراطيــة  كقضايــا  واالعاميــة  والفكريــة  السياســية  بالقضايــا  يهتــم 
الجماعــات  ونشــاطات  واإلرهــاب  األمــن  وقضايــا  واألحــزاب  واالنتخابــات 
االيدلوجيــة والحريــات السياســية والفكريــة والصحفيــة إلــى جانــب القضايــا 
ــرات السياســية. ــاط بالمتغي ــة واإلنســانية ذات االرتب ــة واالجتماعي االقتصادي

مركز أبعاد للدراسات والبحوث
Abaad Studies & Research Center


