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مقدمة
مــع مطلــع عقــد جديــد انضمــت جثــة الجــرال اإليــراين قاســم ســليامين إىل مئــات 

اآلالف مــن الجثــث التــي خلفهــا عملــه وهــو يبحــث عــن نفــوذ لدولتــه يف ســوريا 

والعــراق واليمــن، وقبــل ذلــك يف لبنــان، فالرجــل قائــد "فيلق قــدس" التابــع للحرس 

ــط  ــرق األوس ــراين يف ال ــوذ اإلي ــراتيجية النف ــط األول الس ــر املخط ــوري ، يعت الث

التــي نجــم عنهــا بنــاء ميليشــيات مســلحة ســعت للســيطرة عــى عواصــم عربيــة 

وأدت إىل حــروب مفتوحــة خاضتهــا إيــران مبيلشــيات طائفيــة عنيفــة .

ُقتــل قاســم ســليامين )62 عامــا( بغــارات أمريكيــة يــوم الجمعــة )الثالــث مــن يناير/

كانــون الثــاين 2020( برفقــة نائــب رئيــس ميلشــيات الحشــد الشــعبي العراقيــة ابــو 

مهــدي املهنــدس ، ويعتــر ســليامين املســؤول اإليــراين األعــى الــذي تغتالــه واشــنطن 

بشــكل رســمي منــذ الثــورة اإليرانيــة عــام 1979. فـ"ســليامين" كان أكــر مــن مجــرد 

رجــل يقــود قــوة عســكرية يف إيــران، فهــو الرجــل الثــاين بعــد املرشــد األعــى، إذ 

ــاً  ــراين داخلي ــوز النظــام اإلي ــن رم ــزاً م ــح رم ــود ليصب جــرى "أســطرته" خــالل عق

وخارجيــاً.

بــدأ "ســليامين" حياتــه العســكرية بانضاممــه للحــرس الثــوري عــام 1980 ومشــاركته 

يف الحــرب اإليرانيــة- العراقيــة )-1980 1988(، ثــم تعيينــه عــى رأس "فيلــق 

القــدس" عــام 1997، وتســميته مــن قبــل املرشــد اإليــراين األعــى عــى خامنئــي بـــ 

"الشــهيد الحــي".

نفوذ إيران يف اليمن بعد سليامين ..الحوثيون بني االحتواء واإلنتقام للجرنال

,,
انضمت جثة الجرال اإليراين قاسم سليامين إىل مئات اآلالف 

من الجثث التي خلفها عمله وهو يبحث عن نفوذ لدولته
,,
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نفوذ إيران يف اليمن بعد سليامين ..الحوثيون بني االحتواء واإلنتقام للجرنال

يعــد فيلــق القــدس هــو أكــر الوحــدات نخبويــة ورسيــة يف الفــروع العســكرية اإليرانية 

ــن،  ــن املاضي ــدار العقدي ــى م ــراين )IRGC(. وع ــوري اإلي ــرس الث ــروع الح ــرز ف وأب

ــيعية يف  ــيات الش ــان، وامليليش ــه يف لبن ــزب الل ــب ح ــليح وتدري ــق يف تس ــاعد الفيل س

ــك  ــتان. لذل ــنة وأفغانس ــن يف البوس ــن، واملقاتل ــن يف اليم ــوريا، والحوثي ــراق وس الع

متكــن "قاســم ســليامين" خــالل العقــود املاضيــة مــن صناعــة "نفــوذ خارجــي" إليــران يف 

املنطقــة، معتمــدا عــى مبــدأ تصديــر الثــورة اإليرانيــة وقدرتــه عــى مراوغة املؤسســات 

العســكرية التقليديــة ليصبــح "فيلــق قــدس" هيئــة مســتقلة، يف مهمــة »تصديــر املثــل 

العليــا للثــورة يف جميــع أنحــاء الــرق األوســط«1 .

ــراً. إذ نقضــت  ــاً كب ــل "ســليامين" كان عمــالً حربي ــإن قت ــا ف ــران وحلفائه بالنســبة إلي

ــع "ســليامين" خــالل  ــن م ــادل غــر معل ــداء متب ــدم اعت ــاق ع ــات املتحــدة باتف الوالي

ــة اإلســالمية )داعــش( يف ســوريا والعــراق. فيــام  ــة املشــركة ضــد تنظيــم الدول الحمل

ــراق واقتحــام الســفارة  ــع يف الع ــد عســكري رفي ــل متعاق ــون أن مقت ــد األمريكي يعتق

األمريكيــة يف بغــداد أظهــر أن العــدو الرئيــي اآلن هــو "قاســم ســليامين". وظــل قــرار 

مقتــل "قاســم ســليامين" معلقــاً خــالل اإلدارات الســابقة منــذ 12 عامــاً خــالل إدارايت 

جــورج بــوش )االبــن( وبــاراك أوبامــا، لكــن دونالــد ترامــب قــرر كــر ذلــك بتنفيــذ 

ــوات  ــع ق ــارشة م ــة مب ــنطن يف مواجه ــل واش ــليامين يجع ــل س ــام أن مقت ــوم. ك الهج

الحــرس الثــوري -الــذي صنفتــه الواليــات املتحــدة ضمــن قوائــم اإلرهــاب عــام -2019 

وهــي قــوة تبلــغ قوامهــا نصــف مليــون جنــدي وتوصــف بأنهــا أقــوى قــوة عســكرية 

قــد تواجههــا الواليــات املتحــدة منــذ مواجهــة جيــش الشــعب الصينــي التطوعــي قبــل 

أكــر مــن 60 عاًمــا يف كوريــا 2.
,,

يوصف الحرس الثوري بأنه أكر قوة عسكرية قد تواجهها 
أمريكا منذ مواجهة جيش الشعب الصيني قبل  60 عاًما 

,,
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لذلــك فــإن مقتــل قاســم ســليامين، 

العالقــات  يف  كبــرة  تحــول  نقطــة 

ــد  ــة، تنعكــس بالتأكي اإليرانية-األمريكي

ــذات  ــة بال ــج واملنطق ــن الخلي ــى أم ع

ــد باعتبارهــا  اليمــن عــى وجــه التحدي

ــعودية  ــن الس ــي ب ــاحة رصاع اقليم س

وإيــران. 

ــران  ــا إي ــي تواجهه ــة الت وهــي السياس

وهــام  الهاويــة"  "حافــة  بسياســة 

سياســتان قــد تؤديــان باملنطقــة إىل 

صــدام أو حــرب غــر متوقعــة. 

ــع أن  ــن املتوق ــليامين م ــل س ــد مقت بع

العــراق  إيــران نفوذهــا يف  تضاعــف 

وتعتــر  واليمــن  وســوريا  ولبنــان 

ذلــك تعزيــزا لخطوطهــا األماميــة يف 

مواجهــة محاولــة تقودهــا الواليــات 

ــل  ــا مبســاعدة إرسائي املتحــدة لتطويقه

. والســعودية3 

نفوذ إيران يف اليمن بعد سليامين ..الحوثيون بني االحتواء واإلنتقام للجرنال

شبكات إيران اإلقليمية 
ميثــل مقتــل "ســليامين" خســارة إليــران 

فمــن الصعــب تعويــض رجــل مبكانتــه 

ــة  ــب صناع ــن الصع ــام م ــه، ك وقدرات

ــن وللعــامل  ــدة لإليراني "أســطورة" جدي

بســهولة . لقــد ُصدمــت طهــران بالفعل 

مــن القفــزة الدراميــة إلدارة الرئيــس 

ســلم  يف  ترامــب  دونالــد  األمريــي 

عــى  القصــوى"  "الضغــوط  سياســة 

ــن  ــحاب م ــدأت باالنس ــي ب ــران الت إي

االتفــاق النــووي عــام 2018، وتعــززت 

بعقوبــات اقتصاديــة أخطرهــا محاولــة 

ــراين ،  ــط اإلي ــادرات النف ــر ص تصف

,,
بعد مقتل سليامين من 

املتوقع أن تضاعف إيران 
نفوذها يف العراق ولبنان 

وسوريا واليمن وتعتر ذلك 
تعزيزا لخطوطها األمامية

,,
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نفوذ إيران يف اليمن بعد سليامين ..الحوثيون بني االحتواء واإلنتقام للجرنال

ــت  ــليامين، عمل ــرال س ــالل الج ــن خ م

ــات  ــبكة عالق ــاء ش ــود يف بن ــران لعق إي

مــع الحكومــة الســورية والجامعــات 

املســلحة يف لبنــان وســوريا والعــراق 

واليمــن، وكثر منهم يف نطــاق مواجهات 

حلفــاء الواليــات املتحــدة - وعــى مقربة 

من وحــدات القــوات األمريكية املنترة 

يف ســوريا والعــراق، وُقــرب مضيــق بــاب 

ــدن(  ــج ع ــر األحمر-خلي ــدب )البح املن

ومضيــق هرمــز )الخليــج العــريب(. لذلك 

ــي أن  ــبكة يعن ــذه الش ــار ه ــإن انتش ف

ــا  ــى حلفائه ــد ع ــن أن تعتم ــران ميك إي

ــح اســراتيجية  ــن يف رضب مصال امليداني

ــكار املســؤولية. ــة مــع إن يف املنطق

ــى  ــة ع ــران أمثل ــت إي ــبق أن أعط وس

بهــا.  تــرد  أن  ميكــن  التــي  الكيفيــة 

مــن  ترامــب  إدارة  انســحاب  فبعــد 

ــران  ــه إي ــذي وقعت ــووي ال ــاق الن االتف

ــة  ــوى عاملي ــدة وق ــات املتح ــع الوالي م

أخــرى عــام 2015 انتقــل الحــرس الثوري 

وحلفــاؤه الذيــن يعملــون لحســابه مــن 

الهجــامت املحــدودة عى ناقــالت النفط 

يف الخليــج إىل هجامت نوعية بالصواريخ 

والطائــرات املســرة عــى عمــالق النفــط 

العاملــي أرامكــو يف الســعودية، تبنــى 

الحوثيــون معظــم تلــك الهجــامت رغــم 

تأكيــدات بــأن ال قــدرة للحوثيــن تنفيــذ 

ــران.  ــم إي ــدون دع ــات ب ــك الرضب تل

,,
انتقل الحرس الثوري وحلفاؤه 

الذين يعملون لحسابه من 
الهجامت املحدودة عى ناقالت 
النفط يف الخليج إىل هجامت 
نوعية بالصواريخ والطائرات 
املسرة عى عمالق النفط 
العاملي أرامكو يف السعودية

,,
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نفوذ إيران يف اليمن بعد سليامين ..الحوثيون بني االحتواء واإلنتقام للجرنال

لذلــك مــن املالحــظ أن حلفاء واشــنطن 

ــة  ــوة التالي ــون الخط ــن يتوقع اإلقليمي

ــن  ــم، مبتعدي ــة دفاعاته ــران، بتقوي إلي

الجــرال  بقتــل  ترامــب  قــرار  عــن 

ــع  ــدوء م ــى التواصــل به ســليامين وحت

إيــران مبــارشة ملحاولــة تجنــب الــراع؛ 

التــايل ملقتــل ســليامين  اليــوم  ففــي 

توجــه وزيــر الخارجيــة القطــري إىل 

طهــران -حيــث متتلــك واشــنطن قاعــدة 

عســكرية متقدمــة يف الدوحــة-، كــام أن 

الكويــت نفــت أن تكــون الطائــرة التــي 

اســتهدفت "ســليامين" انطلقــت مــن 

ــت. ــة يف الكوي ــد أمريكي قواع

ــاص  ــكل خ ــاس بش ــع حس ــن الوض لك

بالنســبة لدولــة مثــل اململكــة العربيــة 

الســعودية وأيضــا اإلمــارات العربيــة 

املتحــدة التــي تقــع مبــارشة يف الجهــة 

العــريب  الخليــج  يف  إليــران  املقابلــة 

ــات  ــع الوالي ــة م ــات وثيق ــام عالق وله

املتحــدة، مــا يجعــل البنيــة التحتيــة 

النفطيــة والتجاريــة للبلديــن هدفــا 

متوقعــا للهجــامت اإليرانيــة.

 وقبــل مقتــل ســليامين أعلــن الحوثيــون 

عــن تصعيــد ضــد الســعودية واإلمارات 

باســتهداف منشــآت حيوية. 

ــليامين«  ــل »س ــدث مقت ــون ح ــد يك ق

يعتــر أكــر أهميــة -أو يــوازي عــى 

ــن  ــل أســامة ب األقــل- مــن حــدث مقت

الدن )زعيــم تنظيــم القاعــدة( قبل عقد 

-تقريًبــا- أو أبــو بكــر البغــدادي )زعيــم 

ــر/ ــة »داعــش«( يف أكتوب ــم الدول تنظي

تريــن األول2019. ليــس ألن ســليامين 

قــد يشــعل حربًــا أخــرى يف الــرق 

األوســط ، كام حذر الكثــرون، وال كونه 

ممــن ال ميكــن إليــران االســتغناء عنــه4  

لكــن ألن مقتلــه يــأيت يف الوقــت الــذي 

ــراين  ــة اإلي ــه مــروع الهيمن يواجــه في

العــراق  تحديــات غــر مســبوقة، يف 

االحتجاجــات  خــالل  مــن  ولبنــان، 

يف  املــروع  أن  حــن  ويف  الشــعبية، 

ســوريا ال يــزال يف حالــة عــدم اســتقرار 

خاصــة مــع تصاعــد النفــوذ الــرويس 

عــى نظــام بشــار األســد، 
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يعيــش  اليمــن  املــروع يف  أن  كــام 

ــن  ــع متك ــط م ــتنزاف وتخب ــة اس مرحل

ــادات داخــل  ــاع قي ــن اقن الســعودية م

الجامعــة باعــادة النظــر يف التحالــف 

ــران5  . ــع إي م

التــي  التحديــات  تلــك  كل  ورغــم 

يواجههــا النظــام اإليــراين يف املنطقــة 

ميكــن إضافــة تحــدي آخــر وهــو حالــة 

العــداء املتجــذرة مــع الواليــات املتحدة 

باســتمرار،  تــزداد  التــي  األمريكيــة 
ــول  ــكان حص ــتبعد األمري ــك ال يس لذل
هجــامت للحــرس الثــوري اإليــراين مــن 
خــالل ميلشــيات بناهــا يف عــدة دول ، 

وهو ما يبقي العامل يف حالة توتر . 

قــد يكــون الــرد عــى اغتيال "ســليامين" 

ضمن نشــاط مــا يعرف مبحــور املقاومة 

الــذي تقــوده إيــران وهــم )حــزب اللــه 

يف لبنــان- ميليشــيات الحشــد الشــعبي 

ــن  ــويث يف اليم ــة الح ــراق- جامع يف الع

ونظــام األســد وميلشــيات أخــرى يف 

كانــت  الجهــات  تلــك  وكل  ســوريا( 

"قاســم  اإليــراين  بالجــرال  مرتبطــة 

ــارشة. ــليامين" مب س

 اإلنتقام المتعدد: 
ــران  ــدة وإي ــات املتح ــد أن الوالي يعتق

ــد يف  ــاب للتصعي ــدان الذه ــد ال يري ق

املنطقــة، وأن واشــنطن تســعى لتعديــل 

ــذي الغــاه الرئيــس  ــووي ال االتفــاق الن

ترامب،بينــام طهــران تــرى أن مقتــل 

ســليامين تعــدى حالــة الضغــط املتوقــع 

اإليــراين،  النظــام  رأس  اســتهداف  إىل 

ــرد املســتعجل عســكريا  ــك كان ال ولذل

بــرضب قاعدتــن يف العــراق تتواجــد 

ــة.  ــوات أمريكي ــا ق فيه

,,

مروع إيران يف اليمن يعيش 

مرحلة استنزاف وتخبط مع 

متكن السعودية من اقناع 

قيادات داخل الجامعة باعادة 

النظر يف التحالف مع إيران

,,
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ــد  ــددة ق ــباب متع ــراق: ألس • الع
يكــون الــرد هنــاك مزدوجا بن عســكري 
ــد  ــدر اســتهداف القواع وســيايس ، فبق
ــاك  ــون هن ــخ ، يك ــة بالصواري األمريكي

ــن  ــذات م ــعبيا بال ــيا وش ــا سياس ضغط
الفصائــل الشــيعية للمطالبــة برحيــل 

ــراق. ــن الع ــة ع ــوات األمريكي الق
اســتفادت إيــران كثــرا مــن مقتــل نائب 
الشــعبي  الحشــد  ميلشــيات  رئيــس 
العراقيــة "أبــو مهــدي املهنــدس " مــع 

الجــرال قاســم ســليامين، كــام اســتغلت 
شــعار "انتهــاك الســيادة " كــون الرضبة 
ولذلــك  عراقيــة  أرض  عــى  وقعــت 
ــة مــن  ــة مقرب قامــت ميلشــيات عراقي
ــد  ــة ض ــض وتعبئ ــة تحري ــران بحمل إي
الواليــات املتحــدة بطريقــة قــد تدفــع 
بعــض املوالــن إليــران تنفيــذ هجــامت 

ــة. انتقامي

لكــن يف حــال افرضنــا حصــول 
تصعيــد مــن الواليــات املتحــدة 
ــيكون  ــرد س ــإن ال ــران6  ف ــد إي ض

متعــدد املحــاور: 

ــد تجعــل  ــل هــذه الســيناريوهات ق مث

غــر  العــراق  يف  األمريــي  الوجــود 

القواعــد  تُســتهدف  وقــد  مســتدام، 

العســكرية األجنبيــة املوجــودة عــى 

ــيعية  ــيات الش ــت امليليش ــا، كان أراضيه

التــي انضمــت للحشــد الشــعبي -الــذي 

تشــن  ســليامين-  عليــه  يــرف  كان 

هجــامت عــى األمريكيــن بانتظــام حتى 

وقــت قريــب. آيــة اللــه عــي السيســتاين 

- رجــل الديــن األكــر تقديــرا يف الوســط 

الشــيعي العراقي- أدان واشــنطن لقيامها 

ــه  ــارخ"، لكن ــدوان الص ــامه "الع ــا أس مب

دعــا يف نفــس الوقــت إىل ضبــط النفــس. 

تــّوج ذلــك بقــرار مــن الرملــان العراقــي 

إىل  األمريكيــة  القــوات  يدعــو  الــذي 

مغــادرة البــالد. رفــض ترامــب الخــروج 

ــع  ــة دف ــن الســلطات العراقي ــب م وطل

ــاء القواعــد العســكرية.  خســائرها يف بن

يناير/كانــون  مــن  )الثامــن  يف 

إيــران هجــامت  شــنت  الثــاين2020( 

ــار،  ــديت "عــن األســد" يف األنب عــى قاع

وقاعــدة أخــرى يف أربيــل، بأكــر مــن 16 

صاروخــاً باليســتياً، مــا دفــع املنطقــة إىل 

التوتــر 7*8 .
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قالــت إيــران إنهــا خطــوة أوىل لالنتقــام 

ملقتــل ســليامين. مل يحــدث أي إصابــات 

ــة وفضــل  يف صفــوف القــوات األمريكي

ترامــب زيــادة الضغــط عــر العقوبــات 

االقتصاديــة بــدالً مــن الــرد العســكري9 . 

يف تصعيــد الحــرس الثــوري لخطابــه 

خــالل الســاعات األوىل للهجــوم تحدث 

ــل  ــام ملقت ــة" لالنتق ــوة الثاني أن "الخط

املقاومــة  محــور  ستشــمل  ســليامين 

التابعــة  امليليشــيات  يشــمل  الــذي 

إليــران يف املنطقــة10 . 

• لبنــان: قــد تبــدأ ميليشــيات حزب 
أهــداف إرسائيليــة  باســتهداف  اللــه 

ــل  ــات بالفع ــر املعلوم ــددة. وتش متع

ــدء تحــركات للحــزب مــن أجــل  عــن ب

ــليامين وردة  ــل س ــب مقت ــام عق االنتق

ــن  ــى "ع ــوم ع ــة بالهج ــل االيراني الفع

اللــه  نــر  حســن  وكان   . األســد"11 

قــد توعــد يف خطــاب باالنتقــام ملقتــل 

ســليامين. إضافــة إىل أهــداف أمريكيــة 

داخــل لبنــان وخارجهــا، وميلــك حــزب 

اللــه نفــوذاً يف أمريــكا الالتينيــة، بفعــل 

ــدرات.  ــلحة واملخ ــارة األس تج
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ــوم  ــب أن تق ــن الصع • ســوريا: م
ســوريا  يف  الشــيعية  امليليشــيات 

إذ  األمريــي،  الوجــود  باســتهداف 

بسياســة  إيــران  تلتــزم  أن  يتوقــع 

االحتــواء التــي تهــدف إىل منــع روســيا 

ــات  ــى املحافظ ــول ع ــن التغ ــا م وتركي

الواقعــة تحــت ســيطرتها يف ســوريا، 

ــن  ــات ب ــدالع مواجه ــال ان ــن يف ح لك

واشــنطن وطهــران رمبــا تتــرضر القواعد 

ــام ان  ــاك، ك ــة هن ــكرية األمريكي العس

الفرصــة مواتيــة الرسائيــل يف توجيــه 

معســكرات  عــى  نوعيــة  رضبــات 

ــن  ــت م ــام فعل ــة ك امليلشــيات اإليراني

ــل . قب

االرتباط بفيلق قدس:
عــادة مــا كان قاســم ســليامين -والنظــام 

يف إيــران- يف الحديــث عــن مواجهــة 

ــوح إىل  ــر بوض ــدة يش ــات املتح الوالي

ــدب والبحــر األحمــر  ــاب املن ــق ب مضي

وال  الخليــج.  يف  النفــط  ومنشــآت 

توجــد معلومــات موثقــة مــن مصــادر 

ــة  ــدأت العالق ــى ب ــدد مت ــة تح مفتوح

بــن الحوثيــن و"فيلــق قــدس" وقاســم 

العالقــة  تبــدو  قــد  لكــن  ســليامين، 

بــدأ  عندمــا  2015م  بعــد  تعمقــت 

الســعودية  تقــوده  الــذي  التحالــف 

عمليــات عســكرية دعــامً للحكومــة 

ــاً. ــا دولي ــرف به املع

,,
قائد فيلق القدس كان ال يذكر املواجهات مع أمريكا 

إال ويشر إىل مضيق باب املندب والبحر األحمر 
ومنشآت النفط يف الخليج ويعتر كسب حرب دون 

تكاليف يف اليمن يساعد يف تحديد ميزان القوى 
,,
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ومــن املتوقــع أن تجــد إيــران يف اليمــن 

تعيــش  إذ  للــرد،  املناســب  املــكان 

البــالد يف حالــة حــرب، كــام أن امللفــات 

الخاصــة مبليشــياتها يف العــراق وســوريا 

ــرات  ــبب التظاه ــة بس ــان مفتوح ولبن

املوجــودة إلســقاط األنظمــة السياســية 

ــران قرارهــا الســيايس  ــي متلّكــت إي الت

أن  يُعتقــد  حيــث  وعقــود،  طــوال 

تســتخدم إيــران مقتــل ســليامين لقمــع 

ــاً  ــالً مزعزع ــا عم ــرات واعتباره التظاه

ملواجهــة األمريكيــن. وهــو األمــر ذاتــه 

املتعلــق مبواجهــة توســع التظاهــرات يف 

إيــران التــي وصلــت إىل أكــر مــن 100 

منطقــة إيرانيــة خــالل األشــهر األخــرة، 

النظــام  أن يســتخدم  املتوقــع  فمــن 

ــن  ــام املتظاهري ــليامين" الته ــل "س مقت

املتحــدة  للواليــات  بالعاملــة 

أن  املعلومــات  وتشــر  األمريكيــة12. 

قاســم ســليامين، لعــب دوراً بــارزاً يف 

تنميــة األوارص بــن الطرفــن وإيصالهــا 

ــاون. ــة التع إىل قم

 وعــادة مــا كان قاســم ســليامين يلتقــي 

يف  املوجوديــن  الحوثيــن  قيــادات 

الخــارج13 . كام أن "فيلــق قدس" اعرف 

ــن يف  ــب الحوثي ــرة بتدري ــن م ــر م أك

البــالد. تؤكــد املعلومــات أن "ســليامين" 

كان عــى رأس لجنــة إيرانيــة خاصــة 

تســلم تقريرهــا إىل لجنــة الخراء بشــأن 

اليمــن ووضــع جامعــة الحــويث وكيفيــة 

كانــت  اللجنــة  وهــذه  مســاعدتهم. 

مختلفــة عــن لجنــة دعــم الشــعب 

النظــام  عنهــا  أعلــن  التــي  اليمنــي 

اإليــراين عقــب عمليــات التحالــف ضــد 

ــة 14. ــات املالي ــع الترع ــن لجم الحوثي
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يجتمــع  ســليامين  ظــل   2015 ومنــذ 

بانتظــام مــع كبــار مســؤويل الحــرس 

ســبل  لبحــث  طهــران  يف  الثــوري 

كان  مــا  وعــادة  الحوثيــن.  "متكــن" 

ــم  ــادة حج ــد رضورة "زي ــليامين يؤك س

التدريــب  خــالل  مــن  املســاعدة 

حيــث  املــايل"15.  والدعــم  والســالح 

يعتقــد ســليامين أن اليمــن هــي الحــرب 

الحقيقيــة التــي تخوضهــا إيــران دون 

تكاليــف باهظــة، وكســب معركــة اليمن 

ــوى يف  ــزان الق ــد مي ــاعد يف تحدي سيس

الــرق األوســط16. قــال ســليامين يف 

ــرب يف  ــج الح ــار 2016، إن نتائ مايو/أي

اليمــن "كرســت وأثبتــت قــدرة جامعــة 

الحوثيــن عى نحــو ال ميكــن تجاهله"17.

ــب األســلحة  ــدس بتهري ــق ق ــوم فيل يق

ــا  ــادة تركيبه ــن، وإع ــة إىل اليم اإليراني

تدريــب  إىل  إضافــة  البــالد،  داخــل 

األرايض  داخــل  حوثيــن  مقاتلــن 

اإليرانيــة18.

تقــوم وحــدة متخصصــة تدعــى الوحدة 

ــب  ــة تهري ــدس مبهم ــق ق )190( يف فيل

الســالح إىل الحوثيــن، كانــت تحظــى 

بــإرشاف مبــارش

 مــن قاســم ســليامين ونائبــه "إســامعيل 
قــاآين" الــذي خلفــه حاليــاً يف قيــادة 

ــق19 . الفيل
ــة  ــادة روحي ــليامين قي ــم س ــل قاس ميث
الــرق  يف  الشــيعية  للميليشــيات 
األوســط، لذلــك فــإن مقتلــه يؤثــر عــى 
نفســية قيــادة جامعــة الحوثيــن التــي 
االنتقــام. مــا يشــر  قــد تندفــع إىل 
ــة  ــوا بطباع ــن قام ــك أن الحوثي إىل ذل
ــى  ــا ع ــليامين وتعليقه ــم س ــور قاس ص

بنادقهــم.
ــه األمــن العــام  ــر الل وأكــد حســن ن
ــن  ــة الحوثي ــاين عالق ــه اللبن ــزب الل لح
ب"ســليامين" بالقــول: إن اليمــن تعــرف 
قاســم ســليامين. يف إشــارة إىل دعمــه 

ــام.  ــام باالنتق ــة الحــويث القي لجامع

,,
وحدة )190( يف فيلق قدس 
مهمتها تهريب السالح إىل 
الحوثين و تحظى بإرشاف 
مبارش من قاسم سليامين 
وخليفته إسامعيل قاآين 

,,
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 ،2016 مايو/أيــار  يف  ســليامين  قــال 

إن نتائــج الحــرب يف اليمــن "كرســت 

ــى  ــن ع ــة الحوثي ــدرة جامع ــت ق وأثبت

نحــو ال ميكــن تجاهلــه".

إن أبــرز مــا يشــر إىل عالقــة "فيلــق 

قــدس" بالحوثيــن وجــود الــذراع اليمني 

ــاء- حســب  لـ"قاســم ســليامين" يف صنع

إفــادة الخارجيــة األمريكيــة، إضافــة إىل 

ــادي آخــر. اإلعــالن عــن مقتــل قي

شــهاليئ  الرضــا  عبــد  العقيــد  يعتــر 

الــذراع اليمنى لـ"ســليامين" وقــد أعلنت 

واشــنطن وجــوده يف اليمن يف )ديســمر/

لــه  ووجهــت   ، األول2019(20  كانــون 

اتهامــات باملســؤولية عــن نقــل الســالح 

والذخــرة إىل الحوثيــن ومســاعدتهام يف 

ــكرية، ــات العس ــط للعملي التخطي

 واملســاهمة يف تطويــر القــدرات القتالية 

للحوثيــن". وتعتقــد الخارجيــة األمركيــة 

أن شــهاليئ، املولــود عام 1957،يســتخدم 

ــا  ــد الرض ــا: عب ــن بينه ــامء، م ــدة أس ع

ــارس.  شــهاليئ، الحــاج يوســف، الحــاج ي

وقدمــت واشــنطن جائــزة بقيمــة 15 

مليــون دوالر ألي معلومــات عنــه، وقــد 

فشــلت محــاوالت متعــددة الغتيالــه.

عــن  تفصيليــة  معلومــات  توجــد  ال 

ــن  ــغ م ــرزايئ البال ــد م ــى محم مصطف

العمــر )38 عامــاً( والــذي تقــول وســائل 

إعــالم إيرانيــة يف دولــة تابعــة لـ«محــور 

املقاومة« دون اإلشــارة إىل الدولة21.لكن 

"مــرزايئ" قتــل يف ضواحــي العاصمــة 

ــون  ــس )2 يناير/كان ــوم الخمي ــاء ي صنع

الثــاين2020(، بغــارة جويــة للتحالــف 

ــعودية22 . ــوده الس ــذي تق ال
,,

أعلنت واشنطن عن وجود شهاليئ الذراع اليمنى 

لـسليامين يف اليمن بينام قتل القيادي يف الحرس 

الثوري مرزايئ يف صنعاء 

,,
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صــادرات  نصــف  وقــف  إىل  وأدت   

الســعودية مــن النفــط بشــكل مؤقــت 

وتســبب يف خفــض قيمــة أرامكــو يف 

للهجــوم  الحوثيــن  وتبنــّي  الســوق، 

عــى تلــك املنشــآت رغــم أن االتهامــات 

الســعودية والغربيــة واألمريكيــة تؤكــد 

ــوم. ــك الهج ــران وراء ذل أن إي

إغــراءات  تقديــم  حاولــت واشــنطن 

للحوثيــن ودفعهــم للخــروج مــن محور 

الواليــات  مبعــوث  وتحــدث  إيــران. 

ــن هــوك  ــران براي املتحــدة الخــاص بإي
أن "الحوثيــن ليســوا تابعــن لطهــران"26 

يف نقلــة نوعيــة عــى تريحــات ســابقة 

اعتــر فيهــا هــوك الحوثيــن "الجامعــة 

التــي تعمــل بالوكالــة عــن إيــران". كــام 

وصــف العالقــة اإليرانية/الحوثيــة بأنهــا 

ــف اســراتيجي". "تحال

ويف 9 ينايــر/ كانــون الثــاين ظهــر قائــد 

القــوة الجوفضائيــة التابعــة للحــرس 

الثــوري اإليــراين" أمــر عــي حاجــي 

زادة " يف مؤمتــر صحفــي وخلفــه أعــالم 

امليلشــيات التابعــة إليــران ، وبينها علم 

مــا يســمى ) أنصــار اللــه( الحوثيــن23 .

تفكيك التحالف 
االستراتيجي 

الواليــات  حاولــت   2019 خــالل 

ــع  ــن م ــف الحوثي ــك تحال ــدة ف املتح

إيــران، بعــد أن أظهــر الحوثيــون تبنــي 

كامــل لخطــاب مــا يســمى "محــور 

وأدبياتــه.  "املقاومــة"  "أو  املامنعــة 

لهــذه  ليشــروا  الحوثيــون  يكــن  ومل 

العالقــة -التــي ظهــرت أيضــاُ يف ردة 

الفعــل عــى مقتــل ســليامين- لــو مل 

يكــن حجــم العالقــة وحجــم التنســيق 

واملســاعدات العســكرية محفــزاً للجهــر 

بهــذه العالقــة24.

وحفــزت الرضبــات التــي اســتهدفت 
25 ســبتمر/أيلول2019  يف  أرامكــو 
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ــى  ــل ع ــات دلي ــك التريح ــت تل كان

تقــدم يتــم إحــرازه يف التشــاور بــن 

الحوثيــن واملســؤولن الســعودين يف 

حيــث  مســقط،  العامنيــة  العاصمــة 

يســعى الســعوديون إىل تريــع الجهود 

ــم العســكري يف  ــاء تدخله ــة إلنه الرامي

اليمــن. لكــن تلــك املشــاورات تعــذرت 

أوقــف  عندمــا  املطــاف27   نهايــة  يف 

الحوثيــون هدنــة مــن طــرف واحــد 

كانــوا أعلنــوا عنهــا عقــب هجــامت 

أرامكــو،  عــى  ســبتمر/أيلول2019 

معلنــن اســتئناف قصــف الســعودية 

بالصواريــخ الباليســتية والطائــرات دون 

طيــار يف ديســمر/كانون األول2019 28.

لكــن اإليرانيــن ردوا عــى ذلــك رسيعــاً، 

عــى  الجامعــة  بســلطة  باالعــراف 

ــن  ــول تعي ــة وقب ــلطة رشعي ــاء س صنع

ســفر باســم اليمــن يف طهــران29 . كــام 

ــي  ــي خامنئ ــى ع ــد األع ــى املرش التق

كبــرة  رمزيــة  يف  للحوثيــن،  وفــداً 

للجامعــة فنــادراً مــا يلتقــي "خامنئــي" 

ــة 30.  ــه يف املنطق ــن أدوات ــؤولن م مبس

لقــاءات  للجامعــة  إيــران  وفتحــت 

مــن  بتنســيق  غربيــة  دول  بســفراء 

الخارجيــة اإليرانيــة31 . وقــد ميثل فشــل 

ــزاً  ــعودية/الحوثية حاف ــاورات الس املش

ــف  ــى قص ــن ع ــع الحوثي ــران لدف إلي

الســعودية واإلمــارات.
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ســليامين"  "قاســم  صــور  انتــرت   •

و"أبــو مهــدي املهنــدس" يف معظــم 

ــة صنعــاء، مــع  ــاء العاصمــة اليمني أحي

عبــارات تدعــو لالنتقــام33 . 

التابعــة  اإلعــالم  وســائل  أعــادت   •

للحوثيــن مــراراً وتكــراراً دعــوة "زينــب 

الجامعــة  زعيــم  ســليامين"  قاســم 

عبدامللــك الحــويث إىل االنتقــام لوالدهــا.

ــي  ــل االجتامع ــبكات التواص ــى ش • ع

يظهــر الحوثيــون غاضبــون للغايــة مــن 

مقتــل ســليامين، ويدعــون إيــران إىل 

ــام. ــم لالنتق ــع جامعته ــيق م التنس

ردود فعــل الحوثييــن على 
مقتل ســليماني 

تشــر تريحــات قيــادات الحوثين 
ملقتــل  غاضبــة  الجامعــة  أن  إىل 
قاســم ســليامين وأنهــا ستســعى 
لالنتقــام وأبــرز مــا يظهــر ردة فعــل 

ــايل :  ــن الت الحوثي
• تظاهــر اآلالف مــن أنصــار الجامعة يف 

صنعــاء وذمــار املجــاورة، ومحافظــات: 

حجــة وصعــدة )شــامل(، والحديــدة 

"قاســم  مبقتــل  تنديــداً  )غــرب(، 

املهنــدس"  مهــدي  و"أبــو  ســليامين" 

وتوعــدت البيانــات "بانتقــام كامــل" 

مــن  األمريكيــة  القــوات  و"طــرد 

. املنطقــة"32 
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• بعــد قصف إيــران القواعــد األمريكية 

الحــويث:  عبدامللــك  قــال  العــراق  يف 

القواعــد  باتجــاه  اإليرانيــة  الرضبــة 

ــة  ــة عظيم ــة، بداي العســكرية األمريكي

القتــالع الهيمنــة األمريكيــة يف املنطقــة. 

اســتهداف  تــم  إذا  بالــرد  متوعــداً 

إيــران34. 

عبدامللــك  قــال  تعزيــة  رســالة  يف   •

الحــويث: "االعتــداء املبــارش كان مــن 

الشــيطان األكــر املســتكر األمريــي 

ــة  ــه مبتابع ــة عدوان ــارش جرمي ــذي ب ال

مــن مســتوياته القياديــة العليــا، 

ــوا يف معركــة االســتقالل  دمــاء مــن قتل

ومواجهــة االســتكبار والتصــدي للعــدو 

تذهــب  لــن  واإلرسائيــي،  األمريــي 

ــدر"35 . ه

• محمــد عــي الحــويث: "هــذا االغتيــال 

يف  واملبــارش  الريــع  والــرد  مــدان، 

القواعــد املنتــرة هــو الخيــار والحــل".

الحقــاً أضــاف محمــد عــي الحــويث: 

"إيــران مبــا متلكــه ليســت عاجــزة عــن 

الــرد، لكــن التأخــر يف الــرد ليــس يف 

صالحهــا"36 .

,,

الحويث: الرضبة اإليرانية باتجاه 

القواعد العسكرية األمريكية 

بداية عظيمة القتالع الهيمنة 

األمريكية يف املنطقة، و قاآين: 

الحوثيون مؤهلون الستهداف 

أمريكا وإرسائيل 

,,

استراتيجية مابعد 
الجنرال 

بطهــران  الحوثيــن  عالقــة  أن  يبــدو 

باتــت وطيــدة وقــد تعــدت كونهــا 

عالقــة تتأثــر مبقتــل ســليامين ، بــل هــي 

ــتغل  ــة تس ــت الجامع ــراتيجية جعل اس

الداخــي  الرابــط  لتجذيــر  الحادثــة 

بينــام اســتغلت إيــران ذلــك بقيــاس 

ــا. ــة له ــالص الجامع ــدى اخ م
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كقائــد عســكري كان ميتلــك قــدرات 

التواصــل مــع األخريــن أفضــل مــام 

ــر.  ــراين أخ ــد إي ــه قائ ــوم ب يق

خلــف ســليامين يف قيــادة فيلــق قــدس 

ــه  ــد وج ــاآين، وق ــامعيل ق ــد اس العمي

اهتاممــه إىل اليمــن مــن خــالل منصبــه 

الســابق كنائــب لـ"ســليامين" والــذي 

بعالقــة  ويتميــز   ،2015 بعــد  تزايــد 

ــد  ــاآين" ق ــع املرشــد، وكان "ق ــدة م جي

تقاســم مــع ســليامين شــؤون الــدول 

الــرق  بشــؤون  ســليامين  ليمســك 

األوســط وشــامل أفريقيــا، و"قــاآين" 

بشــؤون أفغانســتان وآســيا الوســطى 

غربيــة  مصــادر  تشــر  مــا  )حســب 

وإيرانيــة(.

ميكــن اختصــار اســراتيجية الحوثيــن 

بعــد مقتــل ســليامين يف اتجاهــن األول 

ترتيــب  إعــادة  يف  يتمثــل  داخــي: 

األولويــات، والثــاين خارجــي: يتمثــل يف 

ــى  ــليامين ع ــة س ــة خليف ــزام برؤي االلت

رأس فيلــق القــدس.

ــض  ــرت بع ــليامين ظه ــل س ــل مقت  قب

الحــويث،  جامعــة  يف  االختــالالت 

ــادة  ــض ق ــة بع ــم تصفي ــا ت ــى اثره ع

الجامعــة امليدانيــن37 ، كــام أن اتهامــات 

وجهــت داخــل الحركــة لقــادة يفضلــون 

ــم  ــأن لديه ــعودية ب ــع الس ــم م التفاه

ــرى  ــدو "، وت ــة بـــ" الع ــاالت رسي اتص

الجامعــة أن الحــادث فرصــة العــادة 

ترتيــب األولويــات .

كــام أن الدعــم اإليــراين للحوثيــن يبــدو 

أنــه لــن يتأثر هــو اآلخــر، فإيــران كانت 

تســتعد ملقتــل ســليامين منــذ فــرة 

ــة. كــام أن "ســليامين" هــو رجــل  طويل

ينفــذ خطــط قيــادات النظــام اإليــراين، 

لذلــك ســيبقى الدعــم والتنســيق يف 

تزايــد، عــى الرغــم مــن أن "ســليامين" 
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"قــاآين"-  تريحــات  بــرزت  لكــن 
ــة- داعمــة  وهــو رجــل متشــدد للغاي
للحوثيــن ومؤكــدة لعالقاتهــم بإيــران: 
• يف 23 أيار/مايــو 2015، قــال قــاآين: 

ــن  ــن اليم ــون ع ــن يدافع ــك الذي "أولئ

تــم تدريبهــم مــن قبــل الجمهوريــة 

اإلســالمية"38 . مؤكــداً أن قــوة الحوثيــن 

"الثــورة  بفضــل  تــأيت  املتعاظمــة 

اإليرانيــة". 

• كان أول مــن أعلــن امتــالك الحوثيــن 

التوجيــه  دقيقــة  ملنظومــة صواريــخ 

مبــدى يصــل إىل 500كــم39 . كــام تحدث 

"قــاآين" مــراراً أن الحوثيــن "مؤهلــون" 

الســتهداف الواليات املتحــدة األمريكية 

وتحــدث   . اإلرسائيــي"40  و"االحتــالل 

ــت  ــخ كورني ــود صواري ــن وج ــاً ع أيض

املضــادة للدبابــات بيــد الحوثيــن التــي 

ــر41 ،  ــة بفخ ــات األمريكي ــر الدباب تدم

يف حــن أن هــذا النــوع مــن الصواريــخ 

ــل يف ترســانة  ــن قب مل يكــن موجــودا م

ــن. ــي أو ترســانة الحوثي ــش اليمن الجي

مهمة االنتقام 
املتمرديــن  تدفــع  أن  إليــران  ميكــن 

اليمــن لشــن هجــامت  الحوثيــن يف 

األمريكيــن.  الحلفــاء  انتقاميــة ضــد 

مقتــل  عقــب  أكــدوا  الحوثيــون 

"محــور  ضمــن  أنهــم  "ســليامين" 

وأنهــم  إليــران،  التابــع  املقاومــة" 

وميلــك  وقــوة42.  متاســكاً  يــزدادون 

الحوثيــون ترســانة قويــة مــن الطائــرات 

بــدون طيــار، باإلضافــة إىل صواريــخ 

باليســتية وصواريــخ كــروز، وكانــوا قــد 

اســتخدموها لشــن هجــامت يف اليمــن 

ــن  ــة باليم ــاه املحيط ــعودية واملي والس

عــى  والتأثــر  األحمــر  البحــر  مثــل 

ــران  ــم إي ــدب.  وتُته ــاب املن ــق ب مضي

بتشــغيل  قــدس  فيلــق  يف  وقيــادات 

تنطلــق  التــي  الحوثيــة  الصواريــخ 

ــك  ــارات. لذل ــعودية واإلم ــاه الس باتج

ــى  ــوري ع ــرس الث ــادة الح ــيعمل ق س

تنفيــذ األهــداف التــي تضعهــا بالدهــم 

بالتنســيق مــع جامعــة الحوثيــن أو 

تنســيق. دون  حتــى 
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تشــمل األهــداف املحتملــة، عى ســبيل 

املثــال ال الحــر، املطــارات والبنيــة 

التحتيــة  والبنيــة  الحيويــة  التحتيــة 

للطاقــة واألهــداف العســكرية والســفن 

الحوثيــون  األحمــر.  للبحــر  العابــرة 

بالفعــل  التصعيــد  بــدأوا  قــد  كانــوا 

ضــد الســعودية واإلمــارات قبــل مقتــل 

"ســليامين" مــن خــالل اإلعــالن عــن 

قامئــة أهــداف جديــدة "تســعة أهداف 

بالغــة األهميــة منها ســتة يف الســعودية 

وثالثــة يف اإلمــارات"43 . 

تلقــي  الســعودية  تتوقــع  باملجمــل 

هجــامت مــع الحوثيــن، حيــث نــرت 

صحيفــة الــرق األوســط الســعودية 

ــع دول  ــة م ــيق اململك ــن تنس ــراً ع خ

ــن  ــامت م ــة أي هج ــة" ملواجه "صديق

تفيــد  الصحيفــة:  تقــول  الحوثيــن. 

ــأن االســراتيجية تتضمــن  ــات ب املعلوم

»االســتعداد لتوجيــه عمليــات ورضبات 

عســكرية مؤملــة لقــادة امليليشــيا لدفــع 

ــز  ــم الركي ــث يت ــم بحي ــن اعتداءاته مث

عــى اســتهداف القــادة املعطلــن للحــل 

يف  ومصالحهــم  ومقراتهــم  الســيايس 

اليمــن«. وبُنيــت هــذه االســراتيجية 

املطــّورة عــى »افــراض احتامليــة قيــام 

امليليشــيا الحوثيــة مبــا متليــه عليهــا 

طهــران للــزج باليمــن وشــعبه يف معركة 

ال ناقــة لــه فيهــا وال جمــل«44 . كــام 

توجــه األمــر خالــد بــن ســلامن نائــب 

)مســؤول  الســعودي  الدفــاع  وزيــر 

ملــف اليمــن وقائــد التفــاوض مــع 

الحوثيــن( إىل واشــنطن بعــد مقتــل 

يف  التوتــر  لبحــث  ســليامين  قاســمي 

املنطقــة والتقــى "ترامــب" واملســؤولن 

يف وزارة الدفــاع األمريكيــة45 .
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مــن خــالل معلومــات حصــل عليهــا 

"أبعــاد" فــإن الحوثين يســعون للعودة 

إىل عــدن والســيطرة عــى قاعــدة العند 

ــود  ــة وج ــتخدامها ملواجه ــة واس الجوي

ــم يف  ــدن للتحك ــل يف ع ــي محتم أمري

ــاب املنــدب. وســائل اإلعــالم  ــق ب مضي

ــات  ــال الوالي ــارت إىل إرس ــة أش اإليراني

لحاميــة  أمريكيــون  جنــود  املتحــدة 

محتملــة  هجــامت  مــن  املضيــق 

للحوثيــن انتقامــاً ل"ســليامين"46 .

عــى  هجامتهــم  الحوثيــون  وكثــف   

ــريب  ــاحل الغ ــودة يف الس ــوات املوج الق

للبــالد والتــي يقودهــا نجــل شــقيق 

الرئيــس اليمنــي الســابق "طــارق صالح" 

معظــم  عــى  فعليــاً  يســيطر  الــذي 

دولــة  مــن  بدعــم  الغــريب  الســاحل 

الُجــزر  معظــم  إىل  إضافــة  اإلمــارات 

القريبــة مــن مضيــق بــاب املنــدب. وإذا 

مــا أراد الحوثيــون الوصــول إىل بــاب 

ــيحتاجون  ــه س ــهولة وإغالق ــدب بس املن

للوصــول إليهــا العبــور مــن خــالل هزمية 

أو اخــراق قــوات "طــارق صالــح" أو من 

ــة  ــزر القريب ــى الج ــيطرة ع ــالل الس خ

ــق.  ــن املضي م

بحريــة  صواريــخ  الحوثيــون  وميتلــك 

ذكيــة زودتهــم بهــا إيــران47 ، إضافــة إىل 

تقنيــة الــزوارق املفخخــة دون ربــان، 

ــة  ــة املالح ــد حرك ــا تهدي ــي بإمكانه الت

ــون  ــك الحوثي ــر، إذ ميتل ــر األحم يف البح

أن  وســبق  كبــراً.  ســاحلياً  رشيطــاً 

اســتهدف الحوثيــون بــوارج أمريكيــة 

وســفناً عســكرية وتجاريــة بــن )-2016

2019( يف البحــر األحمــر.

,,
الحوثيون يسعون للعودة 
إىل عدن والسيطرة عى 

باب املندب استعدادا ألي 
مواجهة محتملة بن إيران 

وأمريكا والجرال أرشف قبل 
مقتله عى تهريب منظومة 

دفاع جوي
,,
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قبل مقتل "ســليامين" تشــر املعلومات 

التــي حصــل عليهــا "أبعــاد" أن الجرال 

آخــر  عــى  بالفعــل  أرشف  اإليــراين 

العمليــات لفيلقــه إىل اليمــن بتهريــب 

منظومــة دفــاع جــوي48  إىل جامعــة 

ــن  ــا م ــاك، ميكنه ــلحة هن الحــويث املس

ــة  ــة التابع ــرات الحربي ــاد الطائ اصطي

للتحالــف. املعلومــات تقــول إنــه جرى 

تهريــب تلــك املنظومة كقطــع متعددة 

اســتمر نقلهــا مــدة طويلــة عــر البحــر 

إىل اليمــن. ويُعتقــد أن تلــك املنظومــة 

قــادرة عــى إصابــة الطائــرات الحربيــة 

ــمية  ــرف تس ــاهق. مل يُع ــاع ش يف ارتف

تلــك املنظومــة، لكــن املعلومات تشــر 

ــة  ــخ املنظم ــن صواري ــاً م إىل أن قطع

كانــت ضمــن الســفينة اإليرانيــة التــي 

ــا  ــدة مصادرته ــات املتح ــت الوالي أعلن

يف بحــر العــرب مطلــع ديســمر/كانون 

.49 األول2019 

سيناريوهات الدور 
الحوثي:

 رؤيــة جامعــة الحــويث يف االنتقــام من 
ــم  ــدس "قاس ــق الق ــد فيل ــل قائ مقت
ــة  ســليامين" أم ال، تعتمــد عــى الرؤي
الجديــدة للحــرس الثــوري اإليــراين 
وعــى تفاهــامت طهــران مع واشــنطن 
، خاصــة مــع فشــل فــك تحالفــات 
الحوثيــن بإيــران وميكــن توقــع التــايل:

السيناريو األول: 
الحــوار  وعــودة  التصعيــد  تخفيــف 

ــكا وإتاحــة الفرصــة  ــران وأمري ــن إي ب

اتفاقيــة  تعديــل  حــول  للنقــاش 

الرنامــج النــووي اإليــراين، وهــذا يعني 

بــن  تجربــة ســبتمر/أيلول2019  أن 

الحوثيــن والســعودية ســتتكرر مــع 

ــراين. ــارايت اإلي ــال اإلم ــتمرار االتص اس
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فقــد تذهــب الســعودية إىل مشــاورات 

ــها  ــن نفس ــن لتأم ــع الحوثي ــة م رسيع

مــن هجــامت الحوثيــن بإيعــاز إيــراين، 

ــارات  ــدة واإلم ــات املتح ــوم الوالي وتق

ــاض  ــرة عــى الري مبامرســة ضغــوط كب

للقبــول بــأي اتفــاق مــع الحوثيــن مــن 

أجــل تخفيــف التصعيــد يف املنطقــة. 

يف تكــرار لنمــوذج ســبتمر/أيلول2019 

ــاً عــى  ــون هجوم ــى الحوثي ــا تبن عندم

ــعودية،  ــة الس ــو النفطي ــآت أرامك منش

ــة  ــارعت اململك ــران س ــه إي ــت في اُتهم

ــن يف  إىل إجــراء مشــاورات مــع الحوثي

مســقط. 

السيناريو الثاني: 
إيــران  بــن  العســكري  التصعيــد 

والواليــات املتحــدة، وهــذا ينعكــس 

أن  يعنــي  مــا  كلهــا  املنطقــة  عــى 

ــيقومون باملهمــة امللقــاة  الحوثيــن س

ــور  ــن مح ــام ضم ــم لالنتق ــى عاتقه ع

إيــران، ومــن بينهــا اســتهداف ممــرات 

التجــارة الدوليــة، وإغــالق مضيــق بــاب 

عســكرية  قواعــد  املندب،ومهاجمــة 

القريبــة، امريكيــة 

 ورضب منشــآت النفط والطاقة يف دول 

الخليــج ، ورضب بنــى تحتيــة ومنشــآت 

مدنيــة واقتصاديــة مــن بينهــا مطــارات 

وموانــئ إماراتية وســعودية.

ويف حــال اســتمر التوتــر بــن الدولتــن 

مــع نجــاح جهــود االحتــواء الدوليــة 

فستســعى  التصعيــد،  زيــادة  ومنــع 

ــة  ــدم دامئ ــئ ق ــاد موط ــران إىل إيج إي

للحوثيــن يف الســلطات اليمنيــة القادمة 

ــن  ــركاء األوربي ــالل ال ــن خ ــالد، م للب

والــروس والصينــن لنــزع فتيــل انــدالع 

حــرب بالوكالــة. قــد تعتمــد الســعودية 

ــة وكالء  ــي ملواجه ــم األمري ــى الدع ع

ــم  ــذا الدع ــن ه ــة لك ــران يف املنطق إي

لــن يكــون مضمونــا خاصــة بعــد تراجع 

الواليــات املتحــدة عــن اعتبــار الحوثين 

ــن. وكالء إيراني
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خالصة: 
كشــفت عمليــة الجــرال قاســم ســليامين قائــد فيلــق القــدس أن امليلشــيات التابعــة 

اليــران يف املنطقــة ومنهــا جامعة الحويث ملتزمة باســراتيجية مرشــد الثورة اإلســالمية 

االيرانيــة، ومســتعدة للقيــام بهجــامت انتقاميــة، ومــن الصعــب تفكيكهــا وإبعادهــا 

عــن مصالــح ونفــوذ إيــران، ألن اإلرشاف والتمويــل والســيطرة والبنــاء األيدلوجــي 

والعســكري لهــذه الجامعــة مرتبــط ارتباطــا وثيقــا بالهيــكل العــام للحــرس الثــوري 

ــة  ــاء جامع ــع بق ــدد م ــي ويتم ــن باق ــران يف اليم ــوذ إي ــي أن نف ــا يعن ــراين، م اإلي

ــة، ويبــدو أن االســتقرار يف الــرق األوســط وليــس اليمــن  الحــويث مســيطرة وقوي

فحســب أصبــح رهينــة بخيــارات إيــران وامليلشــيات التابعــة لهــا إمــا إىل الفــوىض يف 

حــال اختــارت الحــرب أو االســتقرار يف حــال اختــارت الســالم.

,,

نفوذ إيران يف اليمن باقي ويتمدد مع بقاء جامعة 

الحويث مسيطرة وقوية وسيناريوهات ما بعد 

سليامين تتأرجح بن تخفيف التصعيد واملواجهة 

والحوثيون يبدون استعدادا ملهمة االنتقام

,,
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 Khomeini's Warriors: Foundation of Iran's Regime, Its Guardians, Allies around the World,  1

 )War Analysis, and Strategies by Mehran Riazaty)2016

https://www.amazon.co.uk/Khomeinis-Warriors-Foundation-Guardians-Strategies/

dp/1514470330

 Qassem Suleimani's death threatens to open grisly new chapter in Middle East 2 

https://www.theguardian.com/world/2020/jan/03/qassem-suleimani-iran-death-middle-east-

us-trump

3  تشــر الدعايــة اإلعالميــة اإليرانيــة وتريحــات املســؤولن اإليرانيــن إىل هــذا التهديــد لألمــن القومــي اإليــراين 

واســتخدام الحلفــاء يف الــرق األوســط لحاميــة إيــران يف املقــام األول.

4 ســليامين هــو أداة وشــخصية ينفــذ خطــط بــالده التــي يقيمهــا النظــام اإليــراين يف املنطقــة، فالخطــط بعــد وفاتــه 

ســتبقى مســتمرة ودامئــة يف املنطقــة، عــى الرغــم مــن أن مقتلــه ســيفقد إيــران واحــداً مــن أذىك وأشــجع قادتهــا 

العســكرين/املخابراتيتن. 

5   معلومــات عــن صــدور قــرار مــن جامعــة الحــويث إىل االعــالم الحــريب مبنــع تــداول تريحــات بعــض قياداتهــا التــي 

تشــك بفتحهــم خطــوط اتصــاالت مــع الســعودية .

6 قــد تســتخدم إيــران مقتــل "ســليامين" أيضــاً لتأجيــج الشــارع العراقــي ضــد القــوات الدوليــة حتــى يف حــال حدوث 

تهدئــة مــع الواليــات املتحــدة ضمــن جهــود االحتــواء الدوليــة ملنــع نشــوب حــرب مبــارشة يف املنطقــة.

 https://cutt.us/MAfdS 7 البنتاغون يكشف تفاصيل جديدة عن الهجوم اإليراين

Iranian leader calls missile attack a ‹slap› at US bases https://apnews.com/c7116313efdb56f4e  8

 928289faa1ad8cd

US, Iran step back from the brink; Trump opts for sanctions  9

https://apnews.com/d40501d9b0a712d02e2a6626f607ead2

https://www. 10  بعــد قصــف قاعــدة عــن األســد االمريكيــة يف العــراق، مــا الخطــوة القادمــة اليــران وحلفائهــا؟

bbc.com/arabic/interactivity-51036098

https://arabic.sputniknews.com/ ــه اســتعدادا ألي رد أمريــي – إرسائيــي 11  محــور املقاومــة يرفــع جاهزيت

world/202001081043985056

12  هــذه االتهامــات موجــودة بالفعــل ضــد املتظاهريــن يف إيــران الذيــن تحركــوا خــالل األســابيع األخــرة يف تصعيــد 

كبــر للمطالبــة بإصالحــات اقتصاديــة وتطــورت لتشــمل هتافــات ضــد املرشــد ونظــام الــويل الفقيــه بشــكل عــام.

مراجع الدراسة
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 https://al-akhbar.com/World/282024 13  واشنطن... عن الذراع الضاربة لـ»الجرال« يف اليمن

https://www.isna.ir/ 14  شــامره حســاب کمیتــه امــداد بــرای کمــک بــه مــردم مظلــوم یمــن اعــالم شــد

news/94041609287

Exclusive - Iran steps up support for Houthis in Yemen's war: sources https://uk.reuters.com/ 15

article/uk-yemen-iran-houthis/exclusive-iran-steps-up-support-for-houthis-in-yemens-war-

sources-idUKKBN16S22P

16  املصدر السابق

17  كان ذلــك قبــل أن يحصــل الحوثيــون عــى صواريــخ باليســتية تصــل إىل الريــاض، وطائــرات انتحاريــة مفخخــة. 

ــكرين أن  ــادة العس ــين والق ــؤولن السياس ــم املس ــن فيه ــن مب ــه لإليراني ــه خطاب ــليامين" كان يوج ــدو أن "س ويب

قــدرات الحوثيــن قويــة وتتطلــب ســالحاً أقــوى وأكــر فعاليــة. حيــث اعتمــدت إيــران يف تســليح الحوثيــن خــالل 

ســنوات الحــرب عــى الطريقــة األمريكيــة يف دعــم الجهاديــن يف أفغانســتان ضــد االتحــاد الســوفيتي، درجة/درجــة 

مــع تطــور املعركــة والوثــوق بالجامعــة وقدراتهــا.

18  ميكــن قــراءة دراســة ملركــز أبعــاد حــول الســالح اإليــراين يف اليمــن: ارهــاب الســالح اإليــراين.. قــوة تهــدد أمــن 

الخليــج 

عريب 

https://abaadstudies.org/news.php?id=59755

انجليزي: 

 https://abaadstudies.org/news-59756.html

 https://cutt.us/03ABp 19  واحد 190 - واحد انتقال اسلحه

 Rewards for Justice: Abdul Reza Shahla'i 20

 http://www.iribnews.ir/fa/news/2613971 21  شهادت مدافع حرم سید مصطفی محمدمیرزایی

ــام  ــه خشــية انتق ــاد رشيطــة عــدم الكشــف عــن هويت ــز أبع ــاء تحــدث ملرك ــي يف العاصمــة صنع 22  مســؤول أمن

ــاين2020(  ــون الث ــة )3 يناير/كان ــاء الجمع ــق Signal مس ــى تطبي ــالت ع ــر مراس ــن ع الحوثي

23  املؤمتــر الصحفــي نرتــه القنــوات اإليرانيــة الرســمية ومنهــا قنــاة العــامل، ويظهــر خلــف قائــد القــوة جوفضائيــة 

ــد  ــون والحش ــه" الحوثي ــار الل ــطينية و"انص ــامس الفلس ــة وح ــون األفغاني ــتانية وفاطمي ــون الباكس ــالم )زينبي أع

ــاين ( ــه اللبن الشــعبي العراقــي وحــزب الل

ــد أنهــم ال  ــة الســعودية إىل صفهــم وتأكي ــران، لكســب اململكــة العربي ــون عالقتهــم بإي ــا ينفــي الحوثي 24 عــادة م

ــة. ــدات إيراني ــون أجن يحمل
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25  كان األمريكيــون يقــودون وســاطة بــن الحوثيــن والســعودين منــذ أغســطس/آب 2019 لجمــع الطرفــن للتشــاور 

ــتية  ــامت الباليس ــف الهج ــد بوق ــرف واح ــن ط ــادرة م ــن مب ــالن الحوثي ــو وإع ــامت أرامك ــد هج ــقط، وبع يف مس

وطائــرات دون طيــار عــى الســعودية، اجتمــع الطرفــان للتشــاور يف مســقط بــإرشاف أمريــي.

In shift, State’s Hook says Yemen’s Houthis independent from Iran https://www.al-monitor.  26

com/pulse/originals/2019/12/state-department-hook-shift-yemen-houthi-independent-iran.

html

27   يشــر دبلومــايس مطلــع عــى املحادثــات ل"أبعــاد" عــر الهاتــف يف األول مــن يناير/كانــون الثــاين 2020 إىل أن 

املشــاورات تعــذرت، برفــض الحوثيــن خطــة ســعودية بهدنــة طويلــة األمــد عــى الحــدود بــن اليمــن والســعودية، 

ــف  ــالن وق ــرطوا إع ــن اش ــن الحوثي ــاء. لك ــا صنع ــرى بينه ــة أخ ــع محافظــات ميني ــارات يف أرب ــم للغ ــف دائ ووق

العمليــات الجويــة للتحالــف يف اليمــن بالكامــل والجلــوس عــى طاولــة املفاوضــات للتفاهــم حــول مســتقبل البــالد 
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