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استراتيجية وسيناريو )تحرير الحديدة( في الميزانين العسكري والسياسي                               أبريل 2017وحدة االستراتيجيات )جيبولتك(

الملخص التنفيذي
تستعد القوات الحكومية اليمنية إلى تحرير مدينة وميناء محافظة الحديدة من المسلحين الحوثيين 
والقوات الموالية للرئيس السابق لما لها من تأثير استراتيجي على الحرب التي تدور في البالد منذ 

اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء سبتمبر/أيلول 2014م. 
العملية العسكرية التي تأتي امتدادًا لعملية »الرمح الذهبي« ستوقف إيرادات ضخمة تجنيها جماعة 

الحوثي من أجل تمويل حروبها الداخلية، كما أن العملية ستعزز من إيقاف نشاط التهريب لألسلحة 
اإليرانية إلى الحوثيين وتأمن مضيق باب المندب الحيوي من الهجمات الصاروخية و«االنتحارية« على 

السفن التجارية والعسكرية التي تمر عبر البحر األحمر.
تتوقع هذه الورقة أن تحرير ميناء الحديدة ُيعجل ويزيد من فرص تحقيق السالم المنشود في اليمن وفق 

المرجعيات الثالث قرار مجلس األمن )2216( والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. 
كما تتوقع الدراسة أن الخيار العسكري أصبح متاحًا أكثر من أي وقت مضى، فالقوة التابعة للحوثيين 

وعلي عبداهلل صالح ضعيفة بعد استنزافها عسكريًا وماليًا، مع كون القوات الحكومية أكثر قوة وتنظيمًا. 
وتشير إلى أربعة سيناريوهات عسكرية محتملة، األول: هجوم بري من جهة ميدي والمخا وبحري 

بالسيطرة على الجزر قبل التحرك صوب الميناء لكنه سيأخذ وقتًا طوياًل. الثاني: انزال مظلي وبحري في 
سواحل المدينة بمشاركة قوات عربية بما فيها الميناء بعد إزالة األلغام البحرية للحوثيين، مع تحرك 

بري لكنه سيلتقي بمعوقات طول المسافة. الثالث: زيادة حدة االستنزاف للمسلحين الحوثيين وحلفاءهم 
في »صنعاء« و »صعدة« يعقبه معركة برية وبحرية لتحرير محافظة الحديدة، وسيأخذ وقتًا خصوصًا 

أن التضاريس في صنعاء وصعدة ستكون صعبة.
 الرابع: خليط من السيناريوهات السابقة، والذي يشير إلى عملية تحرير الجزر عقب نزع األلغام 

وعمليات بحرية تستهدف الساحل والميناء وضغط من المحورين الشمالي والغربي للمحافظة، واستنزاف 
أكبر في صنعاء وصعدة، وإنزال جوي وبحري لقوات عربية ضمن اتفاقات تأمين مياه »البحر األحمر«.

تقدم الدراسة توصيات إلى الشرعية في الحكومة اليمنية وحلفائها التحالف العربي أهمها أن العملية 
العسكرية تحتاج النظر بعين االعتبار إلى األبعاد اإلنسانية ، وفرض االمن في المدينة والمديريات التابعة 

لها من خالل االعتماد على وحدات الجيش واألمن وليست الميلشيات الشعبية.
كما أوصت المجتمع الدولي مساندة الحكومة في استعادة المنافذ البحرية وتأمين الممرات الدولية وإنهاء 

سيطرة الميلشيات على ميناء الحديدة بذل المزيد من الجهد لحشد المساعدات اإلنسانية باستخدام منافذ 
أخرى .

وأوصت االنقالبيين لتجنب الكلفة البشرية واالسراع في تنفيذ قرار مجلس األمن )2216( والبداية من 
اإلفراج عن المعتقلين السياسيين ثم بدء تسليم المدن والمعسكرات للشرعية وقوات التحالف وعدم وضع 

العراقيل أمام تدفق المساعدات إلى اليمنيين.
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Scenarios of «Hodeida liberation»
 The government forces are preparing to liberate the city and the port of Hodeida from the Houthis militants and the 
pro-Saleh forces. This will bring about a strategic shift on the ongoing war that started in September 2014 when the 
Houhis invaded the capital Sanaá.
This planned military operation [in Hodeida] is an extension of the «Golden Spear» military campaign, aimed at 
liberating the western coast of Yemen from the Houthis and Saleh forces. The action is intended to cut off major 
revenues for the Houthis that they generate for their internal war from the customs fees on goods at the port of 
Hodeida. It will also enhance at curbing smuggling of Iranian-made arms to the Houthis and securing the world 
maritime route in the Strait of Bab Elmandab against missile and suicide attacks on commercial vessels and military 
ships that sail through the Red Sea. 
This paper anticipates that liberation of the port of Hodeida will maximize chances of peace in Yemen, in line with 
the three references: the UNSC Resolution No. 2216, the GCC initiative, and outcomes of the National Dialogue 
Conference [NDC].  
The paper says that the military action is more viable now as the Houthis and Saleh forces are weaker after their 
military and financial resources have been greatly exhausted  during the past period, compared to more powerful and 
organized government forces.
It highlighted four possible scenarios: the first is an amphibious assault; the land assault is to be launched from 
Medi, northern Hodeida and Mocha, southern Hodeida and the sea attack is to be done by taking control of islands 
before moving towards the port; however this will take longer time. The second scenario combines dropping forces 
on the coast of Hodeida from the air and the sea with participation from Arab forces after cleansing maritime mines 
dropped in waters of the Red Sea by the Houthis. This scenario will be also associated with land movement, but it 
will be impeded by lengthy distance. The third scenario is to increase the exhaustion intensity of the Houthis and 
their partners in Sanaá and Saáda, followed by amphibious battle to liberate Hodeida. This will consume longer time 
because of difficult terrain in Sanaá and Saáda. The fourth is a mix of the previous scenarios that includes liberation of 
islands after withdrawing mines from the sea and naval operations against sites of the rebels in the coast and the port 
amidst pressure from the northern and western fronts, more exhaust in Sanaá and Sa›ada, and dropping joint Arab 
forces from the air and the sea in line with the securing waters of the Red Sea agreement.
The paper presents a set of recommendations to the government of Yemen and the Arab Coalition. The key 
recommendations are to consider humanitarian dimensions and to task security maintenance in the city and districts 
of Hodeida, after liberation to military and security units and not to the popular militias.
It urged the international community to stand with the government to restore its control on sea ports and secure the 
international maritime routes by ending militias› control on the port of Hodeida and doing more effort for mobilizing 
humanitarian aids using other ports under the government control.
It called on the Houthis and Saleh to reduce the human loss of the war by implementing the UNSC Resolution 
No. 2216 and by first releasing political detainees, handing over cities and military camps under their control to 
the legitimate government and the Arab coalition and allow the influx of humanitarian aids to Yemenis with no 
impediments. 

• To read the full text of the study, visit the website of Abaad Studies Center or subscribe

     to the Abaad channel on the telegram: @abaadstudies
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مدخل
الحديــدة  محافظــة  علــى  الحوثيــون  ســيطر 
ــالد(  ــي الب ــر )غرب ــى البحــر األحم ــاحلية عل الس
فــي أكتوبر/تشــرين األول 2014م، بعــد شــهر 
ــاء  ــة صنع ــة اليمني ــم للعاصم واحــد مــن اجتياحه
)ســبتمبر/أيلول(، للســيطرة علــى المــوارد الماليــة 
ــى ســواحلها  للموانــئ االســتراتيجية المنتشــرة عل
ــاء  ــدة- مين ــاء الحدي ــئ )مين ــك الموان ــرز تل وأب

ــي"(.  ــى "نفط ــاء رأس عيس ــف- مين الصلي
ــوات  ــت الق ــي 2017 أطلق ــون الثان ــذ يناير/كان من
الحكوميــة اليمنيــة المدعومــة مــن التحالــف 
العربــي الــذي تقــوده المملكــة العربيــة الســعودية 
عمليــة "الرمــح الذهبــي" لتحريــر الســواحل 
الغربيــة للبــالد مــن "بــاب المنــدب" جنوبــًا، وحتى 
مينــاء ميــدي "شــمااًل". ووفقــًا لذلــك تمكنــت من 
تحريــر مينــاء المخــا -االســتراتيجي- فــي ســواحل 
محافظــة تعــز )وســط البــالد( وحولــت المدينــة 
إلــى قاعــدة عســكرية تنطلــق بمســارين متزامنيــن 
ــذي  ــز ال ــن تع ــار ع ــك الحص ــاه ف األول: باتج
ــن، والثانــي باتجــاه  ــذ عامي فرضــه الحوثيــون من
ــع اســتمرار  ــدة، م ــاء الحدي ــة ومين ــر مدين تحري
القتــال فــي عــدة ُمــدن يمنيــة اســتراتيجية وســط 

وشــرق وشــمالي البــالد. 
ُتتهــم إيــران بتهريب الســالح للحوثيين مســتخدمًة 
المينــاء االســتراتيجي الخاضــع لســيطرة حليفتهــا 
ــى  ــب عل ــي انقل ــلحة الت ــي المس ــة الحوث جماع
2014م،  فــي ســبتمبر/أيلول  الشــرعية  الســلطة 
ــن  ــة م ــى 80 بالمائ ــوي عل ــاء الحي وُيشــرف المين
ــق  ــرب لمناط ــه األق ــالد لكون ــى الب ــواردات إل ال
ــات  ــي المحافظ ــكانية ف ــة س ــر كثاف ــي األكث ه
ــة  ــاًل لجماع ــاًل هائ ــدر دخ ــك ُي ــمالية وبذل الش
ــدات  ــي العائ ــث يصــل صاف ــي المســلحة حي الحوث
إلــى 120 مليــار ريــال ســنويا )الدوالر=359ريــال(

.)1(

وتتوقــع الدراســة أن تحريــر مينــاء الحديــدة 
ُيعجــل ويزيــد مــن فــرص تحقيــق الســالم 
ــالث  ــات الث ــق المرجعي ــن وف ــي اليم ــود ف المنش
قــرار مجلــس األمــن )2216( والمبــادرة الخليجيــة 

ــي. ــوار الوطن ــات الح ومخرج

العســكرية  العمليــة  طبيعــة  تحلــل  كمــا 
ــبة  ــكرية بالنس ــوى العس ــزان الق ــا ومي ودوافعه
لطرفــي المواجهــات حتــى الوصــول إلــى المينــاء 

االســتراتيجي.
أواًل: األهمية االستراتيجية لمحافظة الحديدة 

تعــد محافظــة الحديــدة ومينائهــا مــن أهــم المدن 
ــي  ــاء ف ــر مين ــي أكب ــوي ثان ــي تح ــة فه اليمني
اليمــن )بعــد عــدن( وتدخــل معظــم الــواردات مــن 
ــن  ــات اليمنيي ــط واحتياج ــة والنف ــلع الغذائي الس
بنســبة تصــل إلــى )80 بالمائــة( كمــا أنهــا فيهــا 
كثافــة بشــرية فهــي الثانيــة بعــد محافظــة تعــز 
ــن يتجــاوزون )2.3  ــدد الســكان الذي ــث ع ــن حي م
مالييــن نســمة(، وخــالل تاريخهــا الحديــث شــكلت 
مركــزًا مؤثــرًا فــي سياســات البــالد االقتصاديــة 
ــة  ــطة التجاري ــم األنش ــا أن معظ ــية، كم والسياس
ــص  ــة رخ ــرًا نتيج ــا مق ــذ منه ــع تتخ والمصان
ــع  ــن التوس ــكان؛ ويمك ــدد الس ــادة ع ــة وزي العمال
ــة  ــة والديمغرافي ــة الجغرافي ــراءة الطبيع ــي ق ف
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للمحافظــة مــن خــالل:
1. التوزيع الجغرافي والسياسي 

تتوزع الحديدة وفق تضاريسها إلى ثالثة:
 أ( السهول الساحلية 

ب( المرتفعات الجبلية 
ج( مجموعة الجزر)2(.

ــدو  ــة عســكرية تب ــل مــن أي عملي ــا يجع وهــو م
ــي  ــة ف ــرة الكافي ــدت الخب ــة إذا افتق ــة ومليئ صعب

ــة.  ــا الجغرافي طبيعته
ويمكن تقسيمها وفقًا لألجزاء إلى: 

- االجزاء الجنوبية من محافظة الحديدة:
ــى  ــدة حت ــة الحدي ــات شــمال مدين  وهــي المديري
ــو  ــة تخل ــذه المنطق ــر. وه ــو مت ــا 170 كيل المخ
مــن الوجــود العســكري النظامــي الموالــي لصالــح 
وال يوجــد فيهــا غيــر معســكر واحــد )قاعــدة أبــي 
موســى األشــعري( فــي الخوخــة )110 كيلــو متــر 
ــوة عســكرية  ــك ق ــدة( وال يمل ــاء الحدي مــن مين
كبيــرة بــل بعــض الجنــود وكان يعتبــر مؤخــرة 
ــا  ــي كان يقوده ــة الت ــمالية الغربي ــة الش للمنطق
ــس  ــب الرئي ــر )نائ ــن األحم ــي محس ــرال عل الجن

اليمنــي الحالــي(.
تتــوزع التركيبــة الســكانية لهــذه المنطقــة بيــن 
ــدة  ــة واح ــة ثانوي ــكان بمدين ــحيح الس ــاحل ش س
هــي الخوخــة مــع بعــض القــرى الصغيــرة 
للصياديــن، وكثافــة ســكانية فــي الســهل الداخلــي 
فــي المــدن الثانويــة الواقعــة علــى ضفــاف 
االوديــة علــى طريــق الحديدة-تعــز هــي "حيــس، 
ــي،  ــينية، الدريهم ــا الحس ــد، التحيت ــي، زبي الجراح
المنصوريــة" ومديريــة جبليــة واحــدة هــي جبــل 
ــى  ــرف عل ــي تش ــة الت ــات الجبلي راس، والمرتفع
هــذه المنطقــة هــي جبــال العديــن مــن محافظــة 
ــار، ومحافظــة  ــن" مــن محافظــة ذم اب، و"وصابي

ــة)3(. ريم
ــن- ال  ــوالء للحوثيي ــن بال ــق ال تدي ــذه المناط وه
ــب  ــار "المذه ــة انتش ــن منطق ــم ضم ــًا فه عقائدي
دائــرة  خــارج  فهــي  سياســيًا  وال  الشــافعي" 
مــن  مشــائخها  لكــن  الحوثيــة-  االســتقطاب 
ــداهلل  ــي عب ــي الســابق عل ــن للرئيــس اليمن الموالي

,,
استخدم الحوثيون 

الجزر من أجل 
تخزين األسلحة، كما 
استخدمتها إيران 
في ذات المهمة 
ومنها يتم نقل 

األسلحة في قوارب 
الصيد للسواحل 

اليمنية
,,
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ــد  ــي حش ــم ف ــكل دائ ــلون بش ــن يفش ــح الذي صال
ــع  ــال م ــات القت ــى جبه ــق إل ــك المناط ــاء تل أبن
الحوثييــن، كمــا أن تلــك المناطــق - كمــا فــي 
ــتخدام  ــدون اس ــدة- ال يجي ــق الحدي ــة مناط بقي
األســلحة كمــا يجيدهــا أبنــاء المناطــق الشــمالية. 
ــى  ــا إل ــمح بتحوله ــد تس ــق ق ــك المناط ــن تل لك
ــن  ــب لمجندي ــن وأماكــن تدري "غطــاء" للحوثيي
جــدد كمــا فــي منطقــة "جبــل راس"؛ وبالرغــم 
ــة  ــن إال ان جماع ــن قبليي ــك مقاتلي ــا ال تمل أنه
الحوثــي تســتمر بالضغــط علــى هــؤالء المواطنيــن 
ــت  ــال تح ــى القت ــم إل ــال أبنائه ــل إرس ــن أج م
اإلكــراه، الذيــن ســرعان مــا يبتعــدون عــن 

ــا. ــرد اندالعه ــارك بمج المع
- مدينــة ومينــاء " الحديــدة" مركــز المحافظــة 

والســهول الوســطى المنحــدرة إليهــا
 ال يملــك الحوثيــون والقــوات المواليــة للرئيــس 
الســابق علــي عبــداهلل صالــح حاضنــة شــعبية 
فــي تلــك المناطــق )مركــز محافظــة الحديــدة 
والمناطــق الشــرقية مــن المينــاء(، لكنهــم يملكــون 
قــوة عســكرية منتشــرة فــي عــدة معســكرات 
ــواء العاشــر حــرس  ــا "الل ــح أبرزه ــة لصال موالي
جمهــوري" فــي منطقــة باجــل شــرقًا، و"كتائــب 
ومدرســة الحــرس الجمهــوري" فــي منطقــة كيلو 
ــي  ــا ف ــادت توزيعه ــي أع ــة، والت ــارج المدين 16 خ
ــات  ــًا لضرب ــة تفادي ــع األســلحة الثقيل ــاف م األري

ــي. ــف العرب التحال
ــن  ــة م ــة والقريب ــق الُمتمدن ــذه المناط ــي ه وف
ــا  ــاء أفراده ــى انتم ــب عل ــة يغل ــز المدين مرك
السياســي )حــزب اإلصــالح- والتيــار الســلفي 
بالــذات الحركــي- والحــزب االشــتراكي والبعــث( 
ــوات  ــن والق ــد الحوثيي ــون تواج ــم يرفض وكله
المواليــة للرئيــس الســابق، ولذلــك فهــي حاضنــة 
مثاليــة للقــوات الحكوميــة والتحالــف العربــي، إن 
لــم يكــن أغلــب شــبابها قــد غــادروا بفعــل قمــع 
ــب  ــى مناطــق تدري ــم إل ــن المتواصــل له الحوثيي

ــا. ــل تحريره ــن أج ــة م ــوات الحكومي الق
- المناطق الشمالية

وهــي المناطــق الحدوديــة مــع المملكــة العربيــة 

الســعودية، وتنتشــر فيهــا معســكرات عديــدة لكنهــا 
تبــدو أضعــف مــع كــون تلــك المناطــق ســاحلية 
ــالح  ــازن الس ــب مخ ــران أغل ــتهدف الطي ــد اس فق
والمخابــئ، إال مــن تعزيــزات قادمــة مــن الجبــال، 
وتغلــب علــى تلــك المناطــق انتشــار األلغــام التــي 

زرعتهــا جماعــة الحوثــي. 
وتملــك تلــك المناطــق موانــئ صغيــرة ترتكــز 
ــوارب  ــر ق ــلحة عب ــب األس ــات تهري ــا عملي عليه
ــات  ــران مــرارًا فــي عملي ــد، واســتخدمتها إي الصي
ــت )2004- ــروب الس ــالل الح ــلحة خ ــب األس تهري
األســلحة  مهربــو  يســتخدمها  كمــا   ،)2010
والمخــدرات والمــواد المحظــورة بشــكل شــبه 
ــي  ــرة حكــم الرئيــس الســابق عل ــم، طــوال فت دائ
عبــداهلل صالــح )فقــد كانــت العمليــات تتــم 

ــام(. ــزة النظ ــة أجه ــى ومبارك برض
- مجموعة الجزر

تملــك الحديــدة )112( جزيــرة ونتــوء)4(، بعضهــا 
ــا )60 ( ــدون منه ــك فالم ــرة، ولذل ــق بجزي ملح
جزيــرة من ضمنهــا 5 جزر فقــط مأهولة بالســكان 
وهــي مــن الناحيــة االســتراتيجية والعســكرية على 
ــران:  ــرة كم ــة، فجزي ــن األهمي ــة م ــة عالي درج
تشــمل أيضــًا إلــى جانبهــا نحــو 13 جزيــرة صغيرة 
وكانــت الجزيــرة مركــزًا لكافــة الحمــالت 
علــى  الســيطرة  اســتهدفت  التــي  العســكرية 
ســواحل البحــر األحمــر واســتخدمها البريطانيــون 

ــون.  ــك والبرتغالي ــون والممالي والعثماني
ــكريًا  ــتخدامها عس ــن اس ــي يمك ــزر الت ــم الج وأه

ــة: ــد المالح لتهدي
ــي  ــر الجــزر ف ــن أكب ــي م ــر: وه ــرة زق - جزي
البــالد التــي تملــك أهميــة اســتراتيجية للقارتيــن 
األفريقيــة واآلســيوية، فهــي تقــع بيــن الممريــن 
الدولييــن: "الممــر اآلســيوي فــي شــرق الجزيــرة، 
والممــر األفريقــي فــي غــرب الجزيــرة".  وتخضع 

لســيطرة التحالــف العربــي.
- جزيــرة ميــون "بريــم": وتشــرف مباشــرة علــى 
مضيــق بــاب المنــدب، وتخضــع لســيطرة التحالــف 
ــارات  ــكرية إن اإلم ــادر عس ــول مص ــي، وتق العرب

قامــت ببنــاء قاعــدة عســكرية لهــا هنــاك)5(.
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ــي  ــة وه ــة الخوخ ــع مديري ــش: تتب -  جــزر حني
عبــارة عــن مجموعــة جــزر يزيــد عددهــا عــن 20 
جزيــرة وتتحكــم هــذه الجــزر بطريــق المالحــة 

ــة. الدولي
اســتخدم الحوثيــون هــذه الجــزر وملحقاتهــا 
ــن  ــة مــن أجــل تخزي والجــزر األخــرى البركاني
األســلحة، كمــا اســتخدمتها إيــران فــي ذات المهمة 
ــد  ــوارب الصي ــي ق ــلحة ف ــل األس ــم نق ــا يت ومنه

ــة. ــواحل اليمني للس
2- الحديدة في االستراتيجية الحوثية

عــالوة علــى كــون محافظــة الحديــدة ذات موقــع 
اســتراتيجي هــام ومؤثــر ويتحكــم الحوثيــون مــن 
خاللهــا ب80 بالمائــة مــن الــواردات، إال انهــا مصدر 
إيــرادي هــام للجماعــة لتمويــل حروبهــا الداخليــة، 
المؤسســات  إلــى  إضافــة  الموانــئ  فالثالثــة 
ــاحلية  ــة الس ــا المدين ــي تحتضنه ــتثمارية الت االس
تعطــي إيــرادات ســنوية تقــدر بمئــات المليــارات. 

ويمكــن اإلشــارة إلــى مــا قدمتــه الحديــدة للجماعة 
الحوثيــة فــي النقــاط اآلتية:

•مركــز اســتراتيجي هــام ُيثيــر المظلوميــة 
دوليــًا، ويتحكــم بعصــب االقتصــاد محليــًا، وملتقــى 

ــات.  ــدة جبه ــن ع ــة م ــوات المحارب للق
• تنتقــل إليهــا المجنــدون الجــدد مــن المحافظــات 
الشــمالية فهــي تملــك خطــًا حيويــًا يربــط 
ــل الشــرق" فــي ذمــار حيــث يوجــد  منطقــة "جب
فيهــا أكثــر مــن 40 منطقــة تدريــب للحوثييــن)6(، 
ــل  ــة. وينتق ــة، وحج ــت، وريم ــط بالمحوي وترتب
ــال  ــات القت ــى جبه ــة المســلحة إل عناصــر الجماع

ــدي وحــرض شــمااًل.  ــًا، ومي ــز جنوب ــي تع ف
ــت  ــد بلغ ــة ســابقة فق ــر اقتصادي • بحســب تقاري
إيــرادات مينــاء الحديــدة فقــط فــي2015م 47 مليــار 
ريــال، وهــو مبلــغ كافــي إلدارة معركــة طويلــة 
ــوداء  ــوق الس ــي الس ــة ف ــالف المضارب ــد خ األم
ــب  ــك بحس ــن البن ــدة ع ــوال بعي ــس األم وتكدي

ــن. مراقبي
• تشــكل اهــم مــورد اقتصــادي غيــر نفطــي حاليــا؛ 
ــدة  ــاء الحدي ــر مين ــي عب ــلع تأت ــم الس اذ ان معظ

ــى  ــك عل ــس ذل ــم ينعك ــديد ل ــف الش ــن لألس لك
ــة. ــي المحافظ مواطن

ــي  ــون ف ــا الحوثي ــي يديره ــئ الت ــر الموان • عب
الحديــدة يســتطيعون الحصــول علــى إيــرادات 
ضخمــة مــن الســوق الســوداء للمشــتقات النفطيــة 
ــعر  ــارق س ــًا كف ــون دوالر يومي ــادل 3.5 ملي تع
فقــط بيــن الســعر الحقيقــي الــذي يفتــرض البيــع 

ــوداء. ــي الســوق الس ــه والســعر ف ب
• بلغــت إيــرادات الضرائــب في الحديــدة- المحصلة 
ــن  ــس ع ــي ولي ــب الحكوم ــركات للمكت ــن الش م
طريــق الجبايــات، خــالل الشــهرين األخيريــن مــن 
ــالل  ــال وخ ــون ري ــة )130( ملي ــام 2016م قراب ع
ــغ )78(  ــي مبل ــي الماض ــون الثان ــهر يناير/كان ش
مليــون ريــال وهــي إيــرادات لــم يحققهــا المكتــب 

ــذ 2012م )7(. من

إلــى  الســاح  تهريــب  فــي  اإليرانــي  الــدور  ثانيــً: 
ثييــن  لحو ا

ــن  ــداد الحوثيي ــي إم ــًا ف ــران دورًا حيوي ــت إي لعب
ــدة  ــر ع ــر عب ــر األحم ــاه البح ــر مي ــالح عب بالس
طــرق ومنافــذ ضمــن غطــاءات ذكية، فــي تعرجات 
وتمويهــات كثيــرة بــدأ مــن مينــاء بنــدر عبــاس 
فــي إيــران ومــرورًا بميــاه بحــر العــرب )ســلطنة 
عمــان( وحتــى الوصــول إلــى ميــاه البحــر األحمــر 
وموانــئ فــي الصومــال وجــزر أخــرى صغيــرة ثــم 
ــة  ــاه اليمني ــى المي ــرة إل ــوارب الصغي ــل بالق ينق
ــب  ــم، وأغل ــى مخازنه ــون إل ــا الحوثي ــث ينقله حي
هــذه الموانــئ موجــودة فــي ضمــن ســواحل 

ــدة. الحدي
خصصــت إيــران الوحــدة )190( ضمــن فيلــق قــدس 
ــذي يقــوده قاســم ســليماني مــن أجــل تهريــب  ال
األســلحة إلــى أدواتها في الشــرق األوســط، وشــمال 
ــران  ــت إي ــار 2015م حاول ــي مايو/آي ــا، وف أفريقي
ادخــال ســفينة قالــت إنهــا تحــوي مســاعدات إلــى 
ــا  ــدة "ســفينة تدعــى شــاهد"، وقبله ــاء الحدي مين
بشــهر واحــد حاولــت إدخــال طائــرة إلــى مطــار 
صنعــاء الدولــي ولــم تعــد إال بعــد ضــرب المطــار، 
ــا  ــي كلت ــماء ف ــم األس ــراءة قوائ ــالل ق ــن خ م
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استراتيجية وسيناريو )تحرير الحديدة( في الميزانين العسكري والسياسي                               أبريل 2017وحدة االستراتيجيات )جيبولتك(

الرحلتيــن تبيــن أن ضمــن األســماء عضــو البرلمان 
اإليرانــي الدكتــور شــاهين محمــد صادقــي طبيــب 
ــة(  ــول وســائل اإلعــالم اإليراني ــا تق جــراح )كم
ــي،  ــوري اإليران ــرس الث ــادات الح ــد قي ــه أح لكن
ــي كان  ــرة الت ــًا أن الطائ ــادر أيض ــول المص وتق
ــان 2015"  ــي "ابريل/نيس ــا ف ــرر هبوطه ــن المق م
كانــت تحمــل أســلحة وأن المســؤول عــن تلــك 
العمليــة هــو باهينــام شــيراري وهــو أحــد أبــرز 

قيــادات فيلــق قــدس)8(.
ــن  ــب م ــى خــط ســير التهري ــارة إل ــن اإلش ويمك

ــي:  خــالل اآلت

 أ. إلى الموانئ اليمنية عبر الصومال 
التابعــة ألســتراليا  الحربيــة  الســفن  أوقفــت 
وفرنســا والواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي 2016م 
ثالثــة قــوارب شــراعية فــي بحــر العــرب، وتبيــن 
أن األســلحة التــي تمــت مصادرتهــا منهــا تطابقــت 
مــع أســلحة صــودرت مــن مقاتليــن حوثييــن فــي 
ــة رســمية أن  ــال عــن ســجالت إيراني ــن. ونق اليم
قاربيــن مــن القــوارب الثالثــة لــم تكــن مســجلة، 
ــن  ــا م ــا كان ــة، وأنهم ــع أي دول ــي ال تتب وبالتال
صنــع "شــركة المنصــور" اإليرانيــة لبناء الســفن، 
التــي يقــع الحــوض الخــاص بهــا بجــوار قاعــدة 

ــي. للحــرس الثــوري اإليران
وبحســب تقاريــر، صــادرت الفرقاطــة األســترالية 
ــات  ــباط 2016 كمي ــي 27 فبراير/ش ــن" ف "داروي
ــد  ــارب صي ــي ق ــت ف ــن األســلحة كان ــرة م كبي
ــة،  ــواحل العماني ــن الس ــم م ــد 313 كل ــى بع عل
شــملت 2000 قطعــة ســالح، بينهــا مدافــع رشاشــة 
ــات  ــة وقاذف ــادق آلي ــة وبن ــة صاروخي و100 قاذف

ــة. ــرة مختلف ــاون وذخي ه
وفــي 20 مــارس/آذار 2016، أوقفــت الفرقاطــة 
مــن  بالقــرب  قاربــا  "بروفانــس"  الفرنســية 
جزيــرة ســقطرى وصــادرت كميــات كبيــرة مــن 
ــينكوف و64  ــة كالش ــا 2000 بندقي ــلحة، بينه األس
ــى 9  ــة إل ــع، باإلضاف ــة الصن ــة قنــص إيراني بندقي
ــات. ــادة للدباب ــية مض ــت روس ــخ كورني صواري

وبعــد ثمانيــة أيــام، أي 28 مــارس/آذار، اعترضــت 
المدمــرة األميركية"ســيروكو" قاربــا وصــادرت 

حمولتــه مــن األســلحة، وبينهــا 1500 بندقيــة 
كالشــينكوف و200 قــاذف “آر بــي جــي” و21 

ــم. ــار 50 مل ــي عي ــاش آل رش

,,
يستغل االنقالبيون 
الحديدة كمركز هام 

ُيثير المظلومية 
دوليًا، ويتحكم بعصب 

االقتصاد محليًا، 
وملتقى للقوات 
المحاربة من عدة 

جبهات
,,
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ــات  ــاء النزاع ــلح أثن ــاث التس ــة أبح ــت مؤسس قام
ــراعية  ــب الش ــلحة والمراك ــذه األس ــل ه بتحلي
ــران  ــن إي ــليح م ــط تس ــود خ ــى وج ــدًة عل مؤك
إلــى الصومــال ومــن ثــم إلــى اليمــن عــن طريــق 
المملــوءة باألســلحة ذي  الشــراعية  المراكــب 

المواصفــات اإليرانيــة)9(.
ــذ  ــة مناف ــى ثالث ــة هــذه الســفن إل وتشــير متابع
ــالد "أرض  ــي ب ــراعية ف ــب الش ــا المراك ترتاده
ــة  ــلحة المهرب ــحنات األس ــل ش ــال" لتحمي الصوم
ــواال كمــا  ــداال وكال ــاء بوسســو وكان وهــي مين
توضــح الخارطــة رقــم)1(، وفقــًا لمصــادر موانــئ 
مختلفــة، فــإن المهربيــن يســتخدمون هــذه الموانئ 
لتفريــغ حمولتهــا إمــا للســوق المحليــة أو إلعــادة 

شــحن األســلحة إلــى اليمــن.)10(
 

فــي فبراير/شــباط 2017 قــال الجيــش اليمنــي 
إن هنــاك جــزر فــي البحــر األحمــر يطلــق 
عليهــا )الســبع الجــزر( تســتخدمها إيــران لجلــب 
األســلحة إليهــا كمرحلــة أولــى ثــم تنقــل هــذه 
األســلحة مــن هــذه الجــزر عــن طريــق المراكــب 
البحريــة المتوســطة إلــى الحديــدة، والمخــا، 
ــر  ــي الكثي ــن ف ــى االنقالبيي ــا إل ــدا لتوصيله تمهًي

ــتعلة)11(. ــات المش ــن الجبه م

 

ب.  تهريب األسلحة برًا 
تمكنــت إيــران عبــر تحالفــات خــارج إطــار 
القيــادة السياســية والعســكرية فــي ســلطنة ُعمــان 
-الجــارة الشــرقية لليمــن- مــن تمريــر األســلحة 
إلــى الحوثييــن بــرًا عبــر غطــاءات تجاريــة ويتــم 
اخفائهــا فــي بضائــع تجاريــة وقطــع غيار ســيارات 

ــة. ــة ومكتبي ــتلزمات طبي ومس
 نشــرة مخابراتيــة فرنســية "أنتلجنــس أون اليــن" 
ــن  ــرًا ع ــول2016 تقري ــبتمبر/ أيل ــي س ــرت ف نش
ــى  ــار عل ــة ظف ــول محافظ ــي " ح ــود "لوب وج
الحــدود مــع محافظــة المهــرة إلــى مــكاٍن لتهريب 
األســلحة إلــى اليمــن، وتشــير إلــى أن مســؤولين 
ــازة  ــات ممت ــون عالق ــار يملك ــي ظف ــن ف محليي
ــهل  ــكل س ــبكة بش ــك الش ــر تل ــران، وتم ــع إي م
عبــر الحــدود اليمنيــة - العمانيــة لتصــل إلــى يــد 
ــوت –  ــرة - حضرم ــة خــط )المه ــن متبع الحوثيي

ــدة()12(.  ــى صع ــم البيضــاء حت شــبوة ث
محافــظ مــأرب ســلطان العــرادة تحــدث عــن 
ــاحنات  ــالث ش ــن ث ــى مت ــلحة عل ــاك بأس اإلمس
تحمــل لوحــات معدنيــة ُعمانيــة)13()14(. ونفــت 
ــي  ــا ف ــتخدام أراضيه ــرارًا اس ــان م ــلطنة ُعم س

ــوع. ــذا الن ــن ه ــب م ــات تهري عملي

خارطة )1( توضح الخط الذي تمر من خالله شحنات السالح اإليرانية إلى اليمن*
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استراتيجية وسيناريو )تحرير الحديدة( في الميزانين العسكري والسياسي                               أبريل 2017وحدة االستراتيجيات )جيبولتك(

 ج. تهريب األسلحة من أمريكا الالتينية
اســتطاعت إيــران اســتخدام شــبكة تهريــب كبيــرة، 
كان يملكهــا علــي عبــداهلل صالــح للتهريــب عبــر 
ــكا  البحــر األحمــر لألســلحة القادمــة مــن "أمري
ــن  الالتينيــة". فــارس منــاع محافــظ صعــدة المعيَّ
ــي )2012 - 2014(  ــن عاَم ــن بي ــل الحوثيي ــن قب م
ــلحة  ــب األس ــة لتهري ــات أممي ــمول بعقوب والمش
إلــى الصومــال، كان أحــد األســماء التــي ذكرهــا 
تحقيــق لرويتــرز عــن القضــاء البرازيلــي حــول 
قضيــة شــحنة أســلحة ودخــول الدولــة الالتينيــة 
أمريــكا  فــي  والمعــروف  مــزورة.  بوثائــق 
ــران  ــزب اهلل وإي ــدرات ح ــبكة مخ ــة أن ش الالتيني
ــت  ــا تحدث ــزورة، كم ــاٍت م ــَق وهوي ــي وثائ تعط
كثيــر مــن وســائل اإلعــالم الدوليــة منــذ 2009م 
وحتــى اليــوم. وتمــر تلــك األســلحة مــن البلــد 
ــران  ــرس طه ــث تك ــا )حي ــر إفريقي ــأ عب المنش
نفســها هنــاك( إلــى البحــر األحمــر، ومنــه تنقــل 
ــركات  ــا ش ــة منه ــبكات تجاري ــر ش ــلحة عب األس

ــراعية. ــوارب ش ــر ق ــماك، عب األس
"فــارس منــاع" رجــل الحوثيين وصالــح، واآلن هو 
عضــو فــي حكومــة الحوثييــن، هــو أحــد أخطــر 
مهربــي الســالح إلــى القــرن األفريقــي )الصومــال 
ــي  ــع ثان ــة م ــد صفق ــدا...(، عق ــودان- أوغن -الس
ــة  ــكا الالتيني ــي أمري ــالح ف ــركة س ــر ش أكب
تعاملــت مــع منــاع رغــم الحظــر؛ شــحنات أســلحة 
بيــن 2013م وحتــى بعــد وصولــه بشــكل ســري إلــى 
البرازيــل لعقــد صفقــة أســلحة أكبــر فــي ينايــر/
كانــون الثانــي 2015م بجــواز ســفر مزور، اســتمر 
التعامــل مــع الرجــل واألســلحة التــي يقاتــل 
ــا الرجــل مــن  ــون هــي أســلحة جّلبه ــا الحوثي به
ــاق توصــل  ــي بحســب االتف ــك الشــركات؛ الت تل
شــحنة األســلحة إلــى جيبوتــي وتنقــل إلــى اليمــن 
باســتخدام شــركات مثــل شــركة الشــرق لصيــد 

األســماك.
ــن  ــن ع ــس األم ــى مجل ــدم إل ــر ق ــب تقري حس
فريــق الخبــراء فــي لجنــة الجــزاءات حــدد 
محاولــة للتســريب بعــد التســليم لمسدســات مــن 
صنــع شــركة Taurus S.A باســتخدام شــهادات 

ــواع  ــذه األن ــا. وه ــكوك فيه ــي مش ــتخدام نهائ اس
مــن األســلحة مصممــة أكثــر للحمايــة الشــخصية 
ــي  ــادة ف ــتخدم ع ــذي يس ــوع ال ــن الن ــت م وليس
ميــدان المعركــة الحديثــة. وأشــار التقريــر إلــى 
أن الشــخص الوســيط فــي الصفقــة، أديــب منــاع، 
ــي  ــة الت ــاع". وهــذه الصفق ــارس من ــن "ف هــو اب
احتــوت علــى 8000 مســدس فــي 2013، وتــم ارســالها 

ــارس/آذار 2016م)15(. ــة م بداي

ثالثً: القوة العسكرية لتحرير الحديدة 
تحشــد القــوات الحكوميــة بدعــم مــن قــوات 
ــى تخــوم محافظــة  ــا عل ــي  قواته التحالــف العرب
ــا  ــمالية، فيم ــة والش ــة الغربي ــن الجه ــدة م الحدي
ــاء وذمــار  ــون مقاتليهــم مــن صنع يحشــد الحوثي
إلــى  اإلشــارة  ويمكــن  وصنعــاء،  والمحويــت 
ــم العســكرية  ــن ومقــدار قوته اســتعدادات الفريقي

ــي: ــو اآلت ــى النح عل
أ .القوات الحكومية:

ــن  ــي جهتي ــا ف ــة قواته ــوات الحكومي ــدت الق حش
األولــى فــي "المخــا" و الثانــي في "ميــدي" وزادت 
بإرســال ألويــة عســكرية جديــدة إلــى المنطقتيــن 

وأهــم مــا يميــز القــوات اليمنيــة اآلتــي:
ــًا  ــًا حديث ــة تدريب ــوة عســكرية ُمدرب ــك ق 1. تمل

ــي. ــراء فــي التحالــف العرب ــى أيــدي خب عل
2. تمتلــك أســلحة حديثــة ومتطــورة مــع الحفاظ 
علــى خطــوط اإلمــداد مــن عــدن ومــن األراضــي 

لسعودية. ا
ــة  ــات بحري ــي عملي ــعًا ف ــااًل واس ــك مج 3. تمتل

ــريعة. س
4. تملــك المجــال الجــوي الــذي يعــد قــوة 

لصالحهــا. كبيــرة 
5. تملك موقفًا دوليًا مؤيدًا ومباركًا. 

ب . الحوثيون والقوات لموالية للرئيس السابق:
يحشــد الحوثيــون مقاتليهــم )القبلييــن( مــن 
ــة  ــاء وحج ــت وصنع ــار والمحوي ــات ذم محافظ
وعمــران وصعــدة، ضمــن دعــوة لزعيــم الجماعــة 
عبدالملــك الحوثــي، ويمكــن اإلشــارة إلــى تلــك 
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ــي: ــوة باآلت الق
ــة  ــكرية ُمدرب ــوة عس ــون ق ــك الحوثي 1. ال يمل
ــس  ــة للرئي ــوات الموالي ــدا الق ــًا، ع ــًا حديث تدريب
الســابق وهــي قــوات لعمليــات خاصــة فــي الغالــب.
2. األســلحة التــي تملكهــا الجماعــة قديمــة ورثــة 
ســيتميزون  لكنهــم  الخفيفــة  األســلحة  عــدا 
ــادق  ــن الخن ــر م ــم الكبي ــن والك ــم مدافعي بصفته
التــي اســتمروا ببنائهــا منــذ عاميــن على الســواحل 

ــراش.  ــزارع واألح ــل الم وداخ
التابعــة  3. يســيطر الحوثيــون علــى الجــزر 
كمخــازن  حاليــًا  ويســتخدمونها  للمحافظــة 
للســالح إضافــة إلــى تمركــزات ومتاريــس حــرب 
ــدة الســتهداف القــوات القادمــة مــن البحــر. جدي
4. اليملــك الحوثيــون قــوة بحريــة كافيــة 
ــا  ــي نهبوه ــلحتهم الت ــري، وأس ــوم بح ــردع هج ل
ــى  ــدرة عل ــل ق ــدو أق ــة تب ــازن اليمني ــن المخ م
فاجئــوا  الحوثييــن  لكــن  البــوارج،  اســتهداف 
ــوارج  ــى ب ــة عل ــاروخ موجه ــالق ص ــع بإط الجمي
أمريكيــة فــي أكتوبر/تشــرين الثانــي2016م، كمــا 
اســتهدفوا فرقاطــة ســعودية نهايــة يناير/كانــون 
ــان(  ــدون رّب ــوارب )ب ــتخدام ق ــي 2017 باس الثان

ــة. ــا إيراني ــع أنه ــد الجمي يعتق
5. يملــك الحوثيــون ألغامــًا بحريــة عمالقــة 
ــام  ــآالف األلغ ــعة ب ــي واس ــوا أراض ــا زرع وكم
المتنوعــة فإنهــم حولــوا الميــاه اليمنيــة إلــى مــا 
ــة واســعة  ــام بحري يشــبه الفخــاخ فــي شــبكة ألغ
كتلــك التــي تزرعهــا إيــران قــرب مضيــق 
ــدد التحــركات  ــك أن يه ــأن ذل ــن ش ــز؛ وم هرم
ــف  ــة والتحال ــة اليمني ــوات الحكوم ــة للق البحري
العربــي، وفــي نفــس الوقــت يؤثــر علــى منطقــة 

ــة. ــارة العالمي ــر التج ــر ومم ــر األحم البح
6. يحتمــي الحوثيــون باألنفــاق مــن ضربــات 
الطيــران، كمــا أنهــم يشــقون طرقــًا أخــرى لعبور 
مســلحيهم الجبــال الوعــرة مــن مناطــق التدريــب 

ــال المتوقعــة. إلــى مواقــع القت

ــاء  ــي مين ــً: ســيناريوهات الحســم العســكري ف رابع
ــدة  ــة الحدي ومدين

محافظــة  تحريــر  عمليــة  انطــالق  يتوقــع 
ــار2017م،  ــان و مايو/آي ــن ابريل/نيس ــدة بي الحدي
ــي  ــب تخل ــن الصع ــة فم ــة للغاي ــتكون صعب وس
ــن  ــح" ع ــة لـ"صال الحوثييــن والقــوات الموالي
المدينــة االســتراتيجية، وبحســب التحضيــرات 
ــارك  ــي ستش ــف العرب ــة والتحال ــوات الحكومي للق
ــة"  ــة- وبري ــة- وجوي ــوات "بحري ــة ق ــي العملي ف
فــي مســارات متداخلــة وقــد نشــهد إنــزااًل بحريــًا 

ــعًا.  واس
ــف  ــكرية للتحال ــات العس ــى أن العملي ــالوة عل ع
ــإن  ــرًا، ف ــر تأثي ــكل أكث ــير بش ــة تس والحكوم
ــدة،  ــق بالحدي ــا يتعل ــع فيم ــاب ارتف ــدة الخط ح
وفــي تصريــح متلفــز للمتحــدث باســم التحالــف 
ــواء أحمــد عســيري فــي مــارس/آذار:  ــي الل العرب
"ال يمكــن الســماح ببقــاء ســيطرة الميلشــيات 
ــول  ــد أن تح ــدة بع ــاء الحدي ــى مين ــة عل الحوثي
إلــى قاعــدة عســكرية". كان التحالــف العربــي قــد 
طلــب مــن األمــم المتحــدة أن تتولى اإلشــراف على 
ــاء الحديــدة، لكــن المنظمــة الدوليــة رفضــت  مين
ذلــك؛ وهــو مــا ســبب ســخطًا للحكومــة اليمنيــة 
ــى عــن  ــة تتخل ــي اعتبــرت أن المنظمــة الدولي الت

ــية. ــا األساس مهماته
وكانــت زيــارة ولــي ولــي العهــد الســعودي 
األميــر محمــد بــن ســلمان إلــى واشــنطن تأكيــدا 
بقــدرة التحالــف العربــي والحكومــة اليمنيــة علــى 
ــن،  ــن الحوثيي ــتراتيجي م ــاء االس ــر المين تحري
ــن  ــعودية م ــن والس ــرك اليم ــك تتح ــًا لذل ووفق
ــر  ــن البح ــة بأم ــات المعني ــل االتفاق ــل تفعي أج
األحمــر والتــي تشــمل الــدول المطلــة عليــه 
ــذات دول االقتصــاد البحــري )مصــر واليمــن  وبال
ــدو أن توجــه رئيــس  والســودان والســعودية(، ويب
ــارس/ ــة م ــرة، نهاي ــى القاه ــة إل ــة اليمني الحكوم
ــات،  ــك العملي ــن تل ــًا م آذار الماضــي بحــث جانب
ــتعدادها؛  ــدت اس ــد أب ــت ق ــودان كان ــا أن الس كم
إلــى جانــب ذلــك خطــب الرئيــس اليمنــي عبدربــه 
ــر/ ــي )نوفمب ــان جيبوت ــي برلم ــادي ف منصــور ه
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استراتيجية وسيناريو )تحرير الحديدة( في الميزانين العسكري والسياسي                               أبريل 2017وحدة االستراتيجيات )جيبولتك(

تشــرين الثانــي 2016( مطالبــًا دعمــه فــي اســتعادة 
الشــرعية)16( ويبــدو أن تحريــر الحديــدة كان 
ــادة  ــع القي ــس م ــة للرئي ــات طويل ــًا لمباحث عنوان
ــه  ــرى لنائب ــات أخ ــب مباحث ــى جان ــة إل الجيبوتي

ــودان. ــي الس ــدًا ف ــذي كان متواج ال

ــدث  ــي تح ــاح السيس ــري عبدالفت ــس المص الرئي
مــع تلفزيــون فوكــس نيــوز أثنــاء زيارتــه 
ــدًا  ــان 2017م، مؤك ــي ابريل/نيس ــنطن" ف لـ"واش
اســتعداده مســاعدة دول المنطقــة لتأميــن الممــرات 
ــر  ــي البح ــك يعن ــد أن ذل ــة)17( وبالتأكي الدولي
األحمــر ومضيــق بــاب المنــدب الــذي يعتبــر 

ــويس. ــاة الس ــغاًل لقن ُمش
• السيناريوهات المتوقعة

1( السيناريو األول:
معركــة التحريــر مــن ثالثــة محــاور رئيســية: 
البحــر والــذي ســيبدأ بعمليــة رصــد واســعة 
للجــزر المتاخمــة للســاحل عبــر طائرات اســتطالع 
ــيطرة  ــل الس ــي- قب ــي -األمريك ــد الفضائ والرص
عليهــا ثــم إزالــة األلغــام البحريــة الموجــودة فــي 
ــة  ــة وتابع ــزع يمني ــرق ن ــر ف ــر، عب وســط البح
ــدأت  ــد ب ــات ق ــك العملي ــدو أن تل ــف ويب للتحال

ــل.  بالفع
مــن البــر ســتتحرك القــوات الحكوميــة مــن 
ــتمثل  ــا س ــا فيم ــد تحريره ــة بع ــور الخوخ مح
المخــا مركــزًا إلدارة العمليــات العســكرية، ومــن 
منطقــة ميــدي شــمااًل مــع عمليــات إنــزال بحــري 
ــة  ــارك وتغطي ــن المع ــة م ــواحل القريب ــي الس ف
ــب  ــك يتطل ــن ذل ــة، لك ــة مكثف ــة وبحري جوي
حمايــة ظهــر القــوات الحكوميــة ولــن يتــم إلــى 
ــز  ــة تع ــن محافظ ــة م ــزاء الغربي ــر األج بتحري
والتــي تشــمل مديريتــي الوازعيــة ومــوزع حيــث 
الجبــال الكثيفــة التــي قــد تســتخدم فــي اســتهداف 

ــة. ــوات الحكومي الق
2( السيناريو الثاني: 

إنــزال بحــري وجــوي مظلــي علــى منطقــة 
ــة  ــة فــي عملي ــة وعربي ــاء عبــر قــوات يمني المين
ســريعة وواســعة والقــوات العربيــة ستشــمل 
)مصــر- الســودان -جيبوتــي- اإلمارات- الســعودية(، 
وســيكون هــذا الخيــار المتــاح بســبب حاجــة 
القــوات الحكوميــة فــي "المخــا" و "ميــدي" إلــى 
وقــت كافــي بســبب المســافة الواســعة، وخوفــًا من 
تأثيــر العمليــة علــى المأســاة اإلنســانية، وعندمــا 
ــول  ــن وص ــة، يمك ــاء والمدين ــر المين ــم تحري يت

,,
استطاعت إيران 
استخدام شبكة 

تهريب كبيرة، كان 
يملكها علي عبدهللا 
صالح للتهريب عبر 

البحر األحمر لألسلحة 
القادمة من أمريكا 

الالتينية
,,
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قــوات بريــة بحــرًا وانطالقهــا فــي عمليــات باتجــاه 
ــدي". ــا" و "مي ــس "المخ معاك

3( السيناريو الثالث: 
معركــة بريــة وبحريــة فــي الســاحل الغربــي مــن 
ــاء الحديــدة ســيتطلب  ــة ومين أجــل تحريــر مدين
ــة  ــوم محافظ ــي تخ ــارك ف ــديد المع ــح وتش فت
ــس  ــن الرئي ــة الحوثيي ــل جماع ــي معق ــاء وف صنع
بمحافظــة صعــدة، لتخفيــف الضغــط المســلح 
ــر  ــى اث ــدة، وعل ــة الحدي ــي محافظ ــن ف للمقاتلي
ــة  ــارات متواصل ــف بغ ــوات التحال ــك تقطــع ق ذل
خطــوط اإلمــداد مــن وإلــى المحافظــة مــع إيقــاف 
ــي  ــًا ف ــًا وبري ــرك بحري ــم التح ــاء ث ــل المين عم
خطــوط متوازيــة تلتقــي فــي المينــاء والمدينــة.

4(السيناريو الرابع: 
وهــو خليــط مــن الســيناريوهات الثالثــة الســابقة 
ــذ  ــم تنفي ــة أواًل ث ــر الجــزر اليمني ــيتم تحري فس
إنــزال جــوي ومظلي مــن قــوات التحالــف والقوات 
ــريعة  ــة وس ــة موازي ــي عملي ــرى ف ــة األخ العربي
ــة وتتمــدد الحقــًا  ــاء والمدين تضمــن تأميــن المين
ــط  ــع ضغ ــاورة، م ــات المج ــة المحافظ ــي بقي ف
واســع وكبيــر فــي الجبهــات األخــرى فــي صنعــاء 

وصعــدة.

خامسً: الموقف األمريكي والدولي
ــر  ــابقة بتغي ــيناريوهات الس ــق الس ــط تحقي يرتب
ــا  الموقــف األمريكــي التــي يبــدو أن تعهــدًا كافي
مــن اإلدارة الجديــدة يضمــن تحريــر مدينــة 

ــا. ــدة وميناءه الحدي

فبعــد أن أوقــف بــاراك أوبامــا التعــاون مــع 
التحالــف العربــي فــي منتصــف 2016م مــن الناحيــة 
المخابراتيــة والتســليحية يظهــر أن التعــاون عــاد 
مجــددًا بوتيــرة أعلــى. وفــي تصريــح لـ"واشــنطن 
ــار  ــيري مستش ــد عس ــواء أحم ــال الل ــز" ق تايم
ــى  ــت عل ــالده حصل ــاع الســعودي إن ب ــر الدف وزي
ــز  ــدة بتعزي ــة الجدي ــن اإلدارة األمريكي ــزام م الت
إيــران  حلفــاء  لمواجهــة  العســكري  التعــاون 
ــي  ــة الحوث ــى جماع ــارة إل ــي إش ــن، ف ــي اليم ف
ــالل  ــيري خ ــات عس ــاءت تصريح ــلحة)18(. ج المس
ــي  ــس األمريك ــاء الرئي ــهد لق ــذي ش ــبوع ال األس
دونالــد ترامــب واألميــر محمــد بــن ســلمان ولــي 
ــن  ــم م ــنطن،-كأول زعي ــي واش ــد ف ــي العه ول
ــكري  ــد عس ــة وف ــة برفق ــرة العربي ــبه الجزي ش
ومخابراتــي- والتــي وضعــت الملــف اليمنــي علــى 
ــا  ــات. وبعــد أســبوعين تقريًب ــدة المباحث رأس أجن
ــي وزارة  ــة ف ــة متمثل مــن إعــالن اإلدارة األمريكي
الخارجيــة عزمهــا اســتئناف عمليــة بيــع األســلحة 

ــا. ــد أوبام ــي عه ــا ف ــد توقفه ــاض، بع للري
ــي  ــي، ف ــواب األمريك ــس الن ــة لمجل ــي جلس وف
مــارس/آذار2017 تحــدث ثالثــة مــن كبــار الخبراء 
األمريكييــن فــي اليمــن، وكان ضمــن المتحدثيــن 
ــابق  ــي الس ــفير األمريك ــتاين، الس ــد فايرس جيرال
فــي اليمــن ومديــر مركــز شــؤون الخليــج فــي 

ــد الشــرق األوســط. معه
وطالــب فايرستاين-حســب كلمتــه فــي المجلــس- 
دعــم القــوات الحكوميــة فــي الســيطرة علــى ميناء 
الحديــدة االســتراتيجي، قائــاًل إن مــن شــأن ذلــك 
ــداهلل  ــي عب ــابق عل ــي الس ــس اليمن ــام الرئي إرغ

,,
تمتلك القوات الحكومية والتحالف العربي لحسم معركة 
الحديدة قوة عسكرية ُمدربة وأسلحة متطورة وخطوط 

إمداد ومجاال جويا وموقفا دوليا مؤيدا
,,
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استراتيجية وسيناريو )تحرير الحديدة( في الميزانين العسكري والسياسي                               أبريل 2017وحدة االستراتيجيات )جيبولتك(

صالــح وجماعــة الحوثــي المســلحة علــى القبــول 
ــن  ــس األم ــرار مجل ــذ ق ــي وتنفي ــل السياس بالح
ــه  ــون ب ــون يضرب ــزال الحوثي ــذي الي )2216( ال

ــط. عــرض الحائ
وقــال الســفير الســابق فــي تصريحــات تلفزيونيــة 
ــاك  ــي 2017م هن ــه وف ــد إن ــة: "اعتق ــب الجلس عق
هدفيــن لليمنييــن األول: الوصــول إلــى حــل 
سياســي وإن كان محــدودًا لتطبيــق القــرار )2216(، 
ــي  ــة ف ــانية المتفاقم ــة اإلنس ــل األزم ــي: ح والثان
البــالد. واعتقــد إن ســيطرة الحكومــة علــى مينــاء 
الحديــدة سيشــكل ضغطًا علــى الحوثييــن والرئيس 

ــى مائــدة المفاوضــات" )19(. الســابق للجلــوس عل
فــي جانــب الموقــف الروســي فقــد حذرت موســكو 
مــن مغبــة القيــام بعمليــة عســكرية لتحريــر ميناء 
الحديــدة، لــدواٍع إنســانية، كذلــك فعلــت األمــم 
ــة  ــا تذهــب بقي ــي، فيم ــوث األمم المتحــدة والمبع
ــة  ــل عملي ــن أج ــاء م ــر المين ــى تحري ــدول إل ال

الســالم الدائمــة فــي البــالد.

سادسً: التوصيــــــــــات

 أ.الحكومة اليمنية والتحالف العربي:
• تحريــر مينــاء الحديــدة يقــوض إيــرادات 
الحوثييــن الهائلــة التــي تســتخدم فــي "المجهود 
ــات  ــر- عملي ــكل كبي ــوض -بش ــي"، ويق الحرب
ــا  ــى اليمــن، لكنه ــة إل تهريــب األســلحة اإليراني
ــى  ــار إل ــن االعتب ــر بعي ــاج النظ ــة تحت عملي
ــكان  ــى الس ــة إل ــانية واالجتماعي ــاد اإلنس األبع

ــة. ــي المنطق ــن ف المعوزي
• االعتمــاد علــى فــرض االمــن فــي المدينــة 
والمديريــات التابعــة لهــا علــى أبنــاء المحافظــة 
ــة  ــة المثالي ــي الطريق ــش فه ــاء الجي ــن أبن م

ــن. ــظ األم لحف
ــر محافظــة  ــي أخطــاء تحري ــوع ف ــب الوق • تجن
ــن  ــعبية م ــة الش ــرق المقاوم ــار ِف ــدن، بانتش ع
أجــل حفــظ األمــن، ويجــب االعتمــاد علــى 
ــي.  ــش اليمن ــوات الجي ــة لق ــدات النظامي الوح
ــم  ــم يت ــا ل ــدة م ــة الحدي ــن محافظ ــن تتأم • ل
االنتقــال ســريعًا مــن حالــة الدفــاع - بعــد 

ــع  ــى مواق ــوم عل ــة الهج ــى حال ــر- إل التحري
ــات  ــا والمديري ــي تخومه ــالب ف ــة االنق جماع

األخــرى المجــاورة. 
 ب. المجتمع الدولي:

• ينبغــي للمجتمــع الدولــي مســاندة الحكومــة فــي 
ــرات  ــن المم ــة وتأمي ــذ البحري ــتعادة المناف اس
الدوليــة وإنهــاء ســيطرة الميلشــيات علــى مينــاء 

الحديــدة.
• علــى األمــم المتحــدة بــذل المزيــد مــن الجهــد 
لحشــد المســاعدات اإلنســانية، وتحضيــر خططها 
ــي  ــن ف ــن المحتاجي ــة اليمنيي ــل إغاث ــن أج م
ــن  ــة تحــت ســيطرة الحوثيي المحافظــات الواقع
ــن  ــيء للحوثيي ــتخدام س ــن اس ــن م ــد عامي بع
فــي توزيعهــا وبيعهــا فــي األســواق )حســب مــا 

ــة(. ــر الدولي ــره التقاري تظه
• خــالل عمليــات التحريــر فــي البــالد علــى 
األمــم المتحــدة اســتخدام المنافــذ األخــرى 
إليصــال المســاعدات بحريــًا عبــر الموانــئ بمــا 
فيهــا المخــا -علــى أن يســتعيد عافيتــه ســريعًا، 
والطــرق البريــة عبــر ســلطنة عمــان والمملكــة 

ــعودية.  ــة الس العربي
ــي  ــة الحوث ــالب )جماع ــرف االنق ــى ط  ج. إل

ــح( ــوات صال وق
• تجنبــًا للكلفــة البشــرية وبعــد هزائــم واضحــة 
يجــب االســراع فــي تنفيــذ قــرار مجلــس األمــن 
ــن  ــن المعتقلي ــراج ع ــن اإلف ــة م )2216( والبداي
السياســيين الذيــن يتجــاوزون الـــ40آالف معتقل. 
ثــم بــدء تســليم المــدن والمعســكرات للشــرعية 

وقــوات التحالــف.
إلــى  اإلنســانية  المســاعدات  تدفــق  • ضمــان 
اليمنييــن وعــدم وضــع العراقيــل أمــام المنظمات 
اإلنســانية واإلغاثيــة فــي البــالد واحتــكار توزيع 
تلــك المســاعدات أو بقاءهــا فــي المينــاء حتــى 
تنتهــي صالحياتهــا، والتوقــف عــن فتــح منافــذ 
جمركيــة داخــل المــدن الرهــاق التجــار وعرقلة 
وصــول الغــذاء والــدواء علــى المدنييــن بالــذات 

فــي المــدن التــي تســيطرون عليهــا.
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