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مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث منظمــة مجتمــع مــدين غــر ربحــي مرخــص لــه
مــن وزارة الشــؤون االجتامعيــة اليمنيــة رقــم ( )436يف  18أكتوبــر 2010م
يهتــم بالقضايــا السياســية والفكريــة واالعالميــة كقضايــا الدميقراطيــة واالنتخابــات
واألحـزاب وقضايــا األمــن واإلرهــاب ونشــاطات الجامعــات االيدلوجيــة والحريــات
السياســية والفكريــة والصحفيــة إىل جانــب القضايــا االقتصاديــة واالجتامعيــة
واإلنســانية ذات االرتبــاط باملتغ ـرات السياســية.
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مقدمة

مــع مطلــع عقــد جديــد انضمــت جثــة الجـرال اإليـراين قاســم ســليامين إىل مئــات
اآلالف مــن الجثــث التــي خلفهــا عملــه وهــو يبحــث عــن نفــوذ لدولتــه يف ســوريا
والعـراق واليمــن ،وقبــل ذلــك يف لبنــان ،فالرجــل قائــد "فيلق قــدس" التابــع للحرس
الثــوري  ،يعتــر املخطــط األول الســراتيجية النفــوذ اإليــراين يف الــرق األوســط
التــي نجــم عنهــا بنــاء ميليشــيات مســلحة ســعت للســيطرة عــى عواصــم عربيــة
وأدت إىل حــروب مفتوحــة خاضتهــا إي ـران مبيلشــيات طائفيــة عنيفــة .
ُقتــل قاســم ســليامين ( 62عامــا) بغــارات أمريكيــة يــوم الجمعــة (الثالــث مــن يناير/
كانــون الثــاين  )2020برفقــة نائــب رئيــس ميلشــيات الحشــد الشــعبي العراقيــة ابــو
مهــدي املهنــدس  ،ويعتــر ســليامين املســؤول اإليـراين األعــى الــذي تغتالــه واشــنطن
بشــكل رســمي منــذ الثــورة اإليرانيــة عــام  .1979فـ"ســليامين" كان أكــر مــن مجــرد
رجــل يقــود قــوة عســكرية يف إي ـران ،فهــو الرجــل الثــاين بعــد املرشــد األعــى ،إذ
جــرى "أســطرته" خــال عقــود ليصبــح رم ـزاً مــن رمــوز النظــام اإلي ـراين داخلي ـاً
وخارجيـاً.
بــدأ "ســليامين" حياتــه العســكرية بانضاممــه للحــرس الثــوري عــام  1980ومشــاركته
يف الحــرب اإليرانيــة -العراقيــة ( ،)1988 1980-ثــم تعيينــه عــى رأس "فيلــق
القــدس" عــام  ،1997وتســميته مــن قبــل املرشــد اإليـراين األعــى عــى خامنئــي بـــ
"الشــهيد الحــي".

,,
انضمت جثة الجرنال اإليراين قاسم سليامين إىل مئات اآلالف
من الجثث التي خلفها عمله وهو يبحث عن نفوذ لدولته
,,
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يعــد فيلــق القــدس هــو أكــر الوحــدات نخبويــة ورسيــة يف الفــروع العســكرية اإليرانية
وأبــرز فــروع الحــرس الثــوري اإليــراين ( .)IRGCوعــى مــدار العقديــن املاضيــن،
ســاعد الفيلــق يف تســليح وتدريــب حــزب اللــه يف لبنــان ،وامليليشــيات الشــيعية يف
العــراق وســوريا ،والحوثيــن يف اليمــن ،واملقاتلــن يف البوســنة وأفغانســتان .لذلــك
متكــن "قاســم ســليامين" خــال العقــود املاضيــة مــن صناعــة "نفــوذ خارجــي" إليـران 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
بالنســبة إلي ـران وحلفائهــا فــإن قتــل "ســليامين" كان عم ـاً حربي ـاً كب ـراً .إذ نقضــت
الواليــات املتحــدة باتفــاق عــدم اعتــداء متبــادل غــر معلــن مــع "ســليامين" خــال
الحملــة املشــركة ضــد تنظيــم الدولــة اإلســامية (داعــش) يف ســوريا والع ـراق .فيــا
يعتقــد األمريكيــون أن مقتــل متعاقــد عســكري رفيــع يف الع ـراق واقتحــام الســفارة
األمريكيــة يف بغــداد أظهــر أن العــدو الرئيــي اآلن هــو "قاســم ســليامين" .وظــل قـرار
مقتــل "قاســم ســليامين" معلق ـاً خــال اإلدارات الســابقة منــذ  12عام ـاً خــال إدارايت
جــورج بــوش (االبــن) وبــاراك أوبامــا ،لكــن دونالــد ترامــب قــرر كــر ذلــك بتنفيــذ
الهجــوم .كــا أن مقتــل ســليامين يجعــل واشــنطن يف مواجهــة مبــارشة مــع قــوات
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  60عا ًمــا يف كوريــا .2

,,
يوصف الحرس الثوري بأنه أكرب قوة عسكرية قد تواجهها
أمريكا منذ مواجهة جيش الشعب الصيني قبل  60عا ًما
,,
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لذلــك فــإن مقتــل قاســم ســليامين،
نقطــة تحــول كبــرة يف العالقــات
اإليرانية-األمريكيــة ،تنعكــس بالتأكيــد
عــى أمــن الخليــج واملنطقــة بالــذات
اليمــن عــى وجــه التحديــد باعتبارهــا
ســاحة رصاع اقليمــي بــن الســعودية
وإيــران.

شبكات إيران اإلقليمية

ميثــل مقتــل "ســليامين" خســارة إليـران
فمــن الصعــب تعويــض رجــل مبكانتــه
وقدراتــه ،كــا مــن الصعــب صناعــة
"أســطورة" جديــدة لإليرانيــن وللعــامل
بســهولة  .لقــد ُصدمــت طهـران بالفعل
مــن القفــزة الدراميــة إلدارة الرئيــس
األمريــي دونالــد ترامــب يف ســلم
سياســة "الضغــوط القصــوى" عــى
إيــران التــي بــدأت باالنســحاب مــن
االتفــاق النــووي عــام  ،2018وتعــززت
بعقوبــات اقتصاديــة أخطرهــا محاولــة
تصفــر صــادرات النفــط اإليــراين ،

وهــي السياســة التــي تواجههــا إي ـران
بسياســة "حافــة الهاويــة" وهــا
سياســتان قــد تؤديــان باملنطقــة إىل
صــدام أو حــرب غــر متوقعــة.
بعــد مقتــل ســليامين مــن املتوقــع أن
تضاعــف إيــران نفوذهــا يف العــراق
ولبنــان وســوريا واليمــن وتعتــر
ذلــك تعزيــزا لخطوطهــا األماميــة يف
مواجهــة محاولــة تقودهــا الواليــات
املتحــدة لتطويقهــا مبســاعدة إرسائيــل
والســعودية. 3

,,
بعد مقتل سليامين من
املتوقع أن تضاعف إيران
نفوذها يف العراق ولبنان
وسوريا واليمن وتعترب ذلك
تعزيزا لخطوطها األمامية
,,
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مــن خــال الجــرال ســليامين ،عملــت
إيــران لعقــود يف بنــاء شــبكة عالقــات
مــع الحكومــة الســورية والجامعــات
املســلحة يف لبنــان وســوريا والعــراق
واليمــن ،وكثري منهم يف نطــاق مواجهات
حلفــاء الواليــات املتحــدة  -وعــى مقربة
من وحــدات القــوات األمريكية املنترشة
يف ســوريا والعـراق ،و ُقــرب مضيــق بــاب
املنــدب (البحــر األحمر-خليــج عــدن)
ومضيــق هرمــز (الخليــج العــريب) .لذلك
فــإن انتشــار هــذه الشــبكة يعنــي أن
إيــران ميكــن أن تعتمــد عــى حلفائهــا
امليدانيــن يف رضب مصالــح اس ـراتيجية
يف املنطقــة مــع إنــكار املســؤولية.

6

وســبق أن أعطــت إيــران أمثلــة عــى
الكيفيــة التــي ميكــن أن تــرد بهــا.
فبعــد انســحاب إدارة ترامــب مــن
االتفــاق النــووي الــذي وقعتــه إيــران
مــع الواليــات املتحــدة وقــوى عامليــة
أخــرى عــام  2015انتقــل الحــرس الثوري
وحلفــاؤه الذيــن يعملــون لحســابه مــن
الهجــات املحــدودة عىل ناقــات النفط
يف الخليــج إىل هجامت نوعية بالصواريخ
والطائـرات املســرة عــى عمــاق النفــط
العاملــي أرامكــو يف الســعودية ،تبنــى
الحوثيــون معظــم تلــك الهجــات رغــم
تأكيــدات بــأن ال قــدرة للحوثيــن تنفيــذ
تلــك الرضبــات بــدون دعــم إي ـران.

,,
انتقل الحرس الثوري وحلفاؤه
الذين يعملون لحسابه من
الهجامت املحدودة عىل ناقالت
النفط يف الخليج إىل هجامت
نوعية بالصواريخ والطائرات
املسرية عىل عمالق النفط
العاملي أرامكو يف السعودية
,,
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لذلــك مــن املالحــظ أن حلفاء واشــنطن
اإلقليميــن يتوقعــون الخطــوة التاليــة
إليــران ،بتقويــة دفاعاتهــم ،مبتعديــن
عــن قــرار ترامــب بقتــل الجــرال
ســليامين وحتــى التواصــل بهــدوء مــع
إيـران مبــارشة ملحاولــة تجنــب الـراع؛
ففــي اليــوم التــايل ملقتــل ســليامين
توجــه وزيــر الخارجيــة القطــري إىل
طهـران -حيــث متتلــك واشــنطن قاعــدة
عســكرية متقدمــة يف الدوحــة ،-كــا أن
الكويــت نفــت أن تكــون الطائــرة التــي
اســتهدفت "ســليامين" انطلقــت مــن
قواعــد أمريكيــة يف الكويــت.
لكــن الوضــع حســاس بشــكل خــاص
بالنســبة لدولــة مثــل اململكــة العربيــة
الســعودية وأيضــا اإلمــارات العربيــة
املتحــدة التــي تقــع مبــارشة يف الجهــة
املقابلــة إليــران يف الخليــج العــريب
ولهــا عالقــات وثيقــة مــع الواليــات
املتحــدة ،مــا يجعــل البنيــة التحتيــة
النفطيــة والتجاريــة للبلديــن هدفــا
متوقعــا للهجــات اإليرانيــة.

وقبــل مقتــل ســليامين أعلــن الحوثيــون
عــن تصعيــد ضــد الســعودية واإلمارات
باســتهداف منشــآت حيوية.
قــد يكــون حــدث مقتــل «ســليامين»
يعتــر أكــر أهميــة -أو يــوازي عــى
األقــل -مــن حــدث مقتــل أســامة بــن
الدن (زعيــم تنظيــم القاعــدة) قبل عقد
تقري ًبــا -أو أبــو بكــر البغــدادي (زعيــمتنظيــم الدولــة «داعــش») يف أكتوبــر/
ترشيــن األول .2019ليــس ألن ســليامين
قــد يشــعل حربًــا أخــرى يف الــرق
األوســط  ،كام حذر الكثــرون ،وال كونه
4
ممــن ال ميكــن إلي ـران االســتغناء عنــه
لكــن ألن مقتلــه يــأيت يف الوقــت الــذي
يواجــه فيــه مــروع الهيمنــة اإلي ـراين
تحديــات غــر مســبوقة ،يف العــراق
ولبنــان ،مــن خــال االحتجاجــات
الشــعبية ،ويف حــن أن املــروع يف
ســوريا ال يـزال يف حالــة عــدم اســتقرار
خاصــة مــع تصاعــد النفــوذ الــرويس
عــى نظــام بشــار األســد،
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كــا أن املــروع يف اليمــن يعيــش
مرحلــة اســتنزاف وتخبــط مــع متكــن
الســعودية مــن اقنــاع قيــادات داخــل
الجامعــة باعــادة النظــر يف التحالــف
مــع إيــران. 5
ورغــم كل تلــك التحديــات التــي
يواجههــا النظــام اإليــراين يف املنطقــة
ميكــن إضافــة تحــدي آخــر وهــو حالــة
العــداء املتجــذرة مــع الواليــات املتحدة
األمريكيــة التــي تــزداد باســتمرار،
لذلــك ال يســتبعد األمريــكان حصــول
هجــات للحــرس الثــوري اإليـراين مــن
خــال ميلشــيات بناهــا يف عــدة دول ،

,,
مرشوع إيران يف اليمن يعيش
مرحلة استنزاف وتخبط مع
متكن السعودية من اقناع
قيادات داخل الجامعة باعادة
النظر يف التحالف مع إيران
,,
8

وهو ما يبقي العامل يف حالة توتر .
قــد يكــون الــرد عــى اغتيال "ســليامين"
ضمن نشــاط مــا يعرف مبحــور املقاومة
الــذي تقــوده إيـران وهــم (حــزب اللــه
يف لبنــان -ميليشــيات الحشــد الشــعبي
يف العــراق -جامعــة الحــويث يف اليمــن
ونظــام األســد وميلشــيات أخــرى يف
ســوريا) وكل تلــك الجهــات كانــت
مرتبطــة بالجــرال اإليــراين "قاســم
ســليامين" مبــارشة.

اإلنتقام المتعدد:

يعتقــد أن الواليــات املتحــدة وإيــران
قــد ال يريــدان الذهــاب للتصعيــد يف
املنطقــة ،وأن واشــنطن تســعى لتعديــل
االتفــاق النــووي الــذي الغــاه الرئيــس
ترامب،بينــا طهــران تــرى أن مقتــل
ســليامين تعــدى حالــة الضغــط املتوقــع
إىل اســتهداف رأس النظــام اإليــراين،
ولذلــك كان الــرد املســتعجل عســكريا
بــرب قاعدتــن يف العــراق تتواجــد
فيهــا قــوات أمريكيــة.
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لكــن يف حــال افرتضنــا حصــول
تصعيــد مــن الواليــات املتحــدة
ضــد إي ـران 6فــإن الــرد ســيكون
متعــدد املحــاور:

• العــراق :ألســباب متعــددة قــد
يكــون الــرد هنــاك مزدوجا بني عســكري
وســيايس  ،فبقــدر اســتهداف القواعــد
األمريكيــة بالصواريــخ  ،يكــون هنــاك
ضغطــا سياســيا وشــعبيا بالــذات مــن
الفصائــل الشــيعية للمطالبــة برحيــل
القــوات األمريكيــة عــن العــراق.
اســتفادت إيـران كثـرا مــن مقتــل نائب
رئيــس ميلشــيات الحشــد الشــعبي
العراقيــة "أبــو مهــدي املهنــدس " مــع
الجـرال قاســم ســليامين ،كــا اســتغلت
شــعار "انتهــاك الســيادة " كــون الرضبة
وقعــت عــى أرض عراقيــة ولذلــك
قامــت ميلشــيات عراقيــة مقربــة مــن
إيــران بحملــة تحريــض وتعبئــة ضــد
الواليــات املتحــدة بطريقــة قــد تدفــع
بعــض املوالــن إلي ـران تنفيــذ هجــات
انتقاميــة.

مثــل هــذه الســيناريوهات قــد تجعــل
الوجــود األمريــي يف العــراق غــر
مســتدام ،وقــد تُســتهدف القواعــد
العســكرية األجنبيــة املوجــودة عــى
أراضيهــا ،كانــت امليليشــيات الشــيعية
التــي انضمــت للحشــد الشــعبي -الــذي
كان يــرف عليــه ســليامين -تشــن
هجــات عــى األمريكيــن بانتظــام حتى
وقــت قريــب .آيــة اللــه عــي السيســتاين
 رجــل الديــن األكــر تقديـرا يف الوســطالشــيعي العراقي -أدان واشــنطن لقيامها
مبــا أســاه "العــدوان الصــارخ" ،لكنــه
دعــا يف نفــس الوقــت إىل ضبــط النفــس.
تـ ّوج ذلــك بقـرار مــن الربملــان العراقــي
الــذي يدعــو القــوات األمريكيــة إىل
مغــادرة البــاد .رفــض ترامــب الخــروج
وطلــب مــن الســلطات العراقيــة دفــع
خســائرها يف بنــاء القواعــد العســكرية.
يف (الثامــن مــن يناير/كانــون
الثــاين )2020شــنت إيــران هجــات
عــى قاعــديت "عــن األســد" يف األنبــار،
وقاعــدة أخــرى يف أربيــل ،بأكــر مــن 16
صاروخـاً باليســتياً ،مــا دفــع املنطقــة إىل
التوتــر . 8*7
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قالــت إيـران إنهــا خطــوة أوىل لالنتقــام
ملقتــل ســليامين .مل يحــدث أي إصابــات
يف صفــوف القــوات األمريكيــة وفضــل
ترامــب زيــادة الضغــط عــر العقوبــات
االقتصاديــة بــدالً مــن الــرد العســكري. 9
يف تصعيــد الحــرس الثــوري لخطابــه
خــال الســاعات األوىل للهجــوم تحدث
أن "الخطــوة الثانيــة" لالنتقــام ملقتــل
ســليامين ستشــمل محــور املقاومــة
الــذي يشــمل امليليشــيات التابعــة
إليــران يف املنطقــة. 10

10

• لبنــان :قــد تبــدأ ميليشــيات حزب
اللــه باســتهداف أهــداف إرسائيليــة
متعــددة .وتشــر املعلومــات بالفعــل
عــن بــدء تحــركات للحــزب مــن أجــل
االنتقــام عقــب مقتــل ســليامين وردة
الفعــل االيرانيــة بالهجــوم عــى "عــن
األســد" . 11وكان حســن نــر اللــه
قــد توعــد يف خطــاب باالنتقــام ملقتــل
ســليامين .إضافــة إىل أهــداف أمريكيــة
داخــل لبنــان وخارجهــا ،وميلــك حــزب
اللــه نفــوذاً يف أمريــكا الالتينيــة ،بفعــل
تجــارة األســلحة واملخــدرات.
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• ســوريا :مــن الصعــب أن تقــوم
امليليشــيات الشــيعية يف ســوريا
باســتهداف الوجــود األمريــي ،إذ
يتوقــع أن تلتــزم إيــران بسياســة
االحتــواء التــي تهــدف إىل منــع روســيا
وتركيــا مــن التغــول عــى املحافظــات
الواقعــة تحــت ســيطرتها يف ســوريا،
لكــن يف حــال انــدالع مواجهــات بــن
واشــنطن وطهـران رمبــا تتــرر القواعد
العســكرية األمريكيــة هنــاك ،كــا ان
الفرصــة مواتيــة الرسائيــل يف توجيــه
رضبــات نوعيــة عــى معســكرات
امليلشــيات اإليرانيــة كــا فعلــت مــن
قبــل .

االرتباط بفيلق قدس:

عــادة مــا كان قاســم ســليامين -والنظــام
يف إيــران -يف الحديــث عــن مواجهــة
الواليــات املتحــدة يشــر بوضــوح إىل
مضيــق بــاب املنــدب والبحــر األحمــر
ومنشــآت النفــط يف الخليــج .وال
توجــد معلومــات موثقــة مــن مصــادر
مفتوحــة تحــدد متــى بــدأت العالقــة
بــن الحوثيــن و"فيلــق قــدس" وقاســم
ســليامين ،لكــن قــد تبــدو العالقــة
تعمقــت بعــد 2015م عندمــا بــدأ
التحالــف الــذي تقــوده الســعودية
عمليــات عســكرية دعــاً للحكومــة
املعــرف بهــا دوليــاً.

,,
قائد فيلق القدس كان ال يذكر املواجهات مع أمريكا
إال ويشري إىل مضيق باب املندب والبحر األحمر
ومنشآت النفط يف الخليج ويعترب كسب حرب دون
تكاليف يف اليمن يساعد يف تحديد ميزان القوى
,,
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ومــن املتوقــع أن تجــد إيـران يف اليمــن
املــكان املناســب للــرد ،إذ تعيــش
البــاد يف حالــة حــرب ،كــا أن امللفــات
الخاصــة مبليشــياتها يف العـراق وســوريا
ولبنــان مفتوحــة بســبب التظاهــرات
املوجــودة إلســقاط األنظمــة السياســية
التــي متلّكــت إي ـران قرارهــا الســيايس
طــوال وعقــود ،حيــث يُعتقــد أن
تســتخدم إيـران مقتــل ســليامين لقمــع
التظاهــرات واعتبارهــا عمــاً مزعزعــاً
ملواجهــة األمريكيــن .وهــو األمــر ذاتــه
املتعلــق مبواجهــة توســع التظاهـرات يف
إيـران التــي وصلــت إىل أكــر مــن 100
منطقــة إيرانيــة خــال األشــهر األخــرة،
فمــن املتوقــع أن يســتخدم النظــام
مقتــل "ســليامين" التهــام املتظاهريــن
بالعاملــة للواليــات املتحــدة
األمريكيــة .12وتشــر املعلومــات أن
قاســم ســليامين ،لعــب دوراً بــارزاً يف
تنميــة األوارص بــن الطرفــن وإيصالهــا
إىل قمــة التعــاون.
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وعــادة مــا كان قاســم ســليامين يلتقــي
قيــادات الحوثيــن املوجوديــن يف
الخــارج . 13كام أن "فيلــق قدس" اعرتف
أكــر مــن مــرة بتدريــب الحوثيــن يف
البــاد .تؤكــد املعلومــات أن "ســليامين"
كان عــى رأس لجنــة إيرانيــة خاصــة
تســلم تقريرهــا إىل لجنــة الخرباء بشــأن
اليمــن ووضــع جامعــة الحــويث وكيفيــة
مســاعدتهم .وهــذه اللجنــة كانــت
مختلفــة عــن لجنــة دعــم الشــعب
اليمنــي التــي أعلــن عنهــا النظــام
اإليـراين عقــب عمليــات التحالــف ضــد
الحوثيــن لجمــع التربعــات املاليــة .14
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ومنــذ  2015ظــل ســليامين يجتمــع
بانتظــام مــع كبــار مســؤويل الحــرس
الثــوري يف طهــران لبحــث ســبل
"متكــن" الحوثيــن .وعــادة مــا كان
ســليامين يؤكــد رضورة "زيــادة حجــم
املســاعدة مــن خــال التدريــب
والســاح والدعــم املــايل" .15حيــث
يعتقــد ســليامين أن اليمــن هــي الحــرب
الحقيقيــة التــي تخوضهــا إيــران دون
تكاليــف باهظــة ،وكســب معركــة اليمن
سيســاعد يف تحديــد ميــزان القــوى يف
الــرق األوســط .16قــال ســليامين يف
مايو/أيــار  ،2016إن نتائــج الحــرب يف
اليمــن "كرســت وأثبتــت قــدرة جامعــة
الحوثيــن عىل نحــو ال ميكــن تجاهله".17
يقــوم فيلــق قــدس بتهريــب األســلحة
اإليرانيــة إىل اليمــن ،وإعــادة تركيبهــا
داخــل البــاد ،إضافــة إىل تدريــب
مقاتلــن حوثيــن داخــل األرايض
اإليرانيــة .18
تقــوم وحــدة متخصصــة تدعــى الوحدة
( )190يف فيلــق قــدس مبهمــة تهريــب
الســاح إىل الحوثيــن ،كانــت تحظــى
بــإرشاف مبــارش

مــن قاســم ســليامين ونائبــه "إســاعيل
قــاآين" الــذي خلفــه حاليــاً يف قيــادة
الفيلــق. 19
ميثــل قاســم ســليامين قيــادة روحيــة
للميليشــيات الشــيعية يف الــرق
األوســط ،لذلــك فــإن مقتلــه يؤثــر عــى
نفســية قيــادة جامعــة الحوثيــن التــي
قــد تندفــع إىل االنتقــام .مــا يشــر
إىل ذلــك أن الحوثيــن قامــوا بطباعــة
صــور قاســم ســليامين وتعليقهــا عــى
بنادقهــم.
وأكــد حســن نــر اللــه األمــن العــام
لحــزب اللــه اللبنــاين عالقــة الحوثيــن
ب"ســليامين" بالقــول :إن اليمــن تعــرف
قاســم ســليامين .يف إشــارة إىل دعمــه
لجامعــة الحــويث القيــام باالنتقــام.

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

13

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

قــال ســليامين يف مايو/أيــار ،2016
إن نتائــج الحــرب يف اليمــن "كرســت
وأثبتــت قــدرة جامعــة الحوثيــن عــى
نحــو ال ميكــن تجاهلــه".
إن أبــرز مــا يشــر إىل عالقــة "فيلــق
قــدس" بالحوثيــن وجــود الــذراع اليمني
لـ"قاســم ســليامين" يف صنعــاء -حســب
إفــادة الخارجيــة األمريكيــة ،إضافــة إىل
اإلعــان عــن مقتــل قيــادي آخــر.
يعتــر العقيــد عبــد الرضــا شــهاليئ
الــذراع اليمنى لـ"ســليامين" وقــد أعلنت
واشــنطن وجــوده يف اليمن يف (ديســمرب/
كانــون األول ، 20)2019ووجهــت لــه
اتهامــات باملســؤولية عــن نقــل الســاح
والذخــرة إىل الحوثيــن ومســاعدتهام يف
التخطيــط للعمليــات العســكرية،

واملســاهمة يف تطويــر القــدرات القتالية
للحوثيــن" .وتعتقــد الخارجيــة األمريكيــة
أن شــهاليئ ،املولــود عام ،1957يســتخدم
عــدة أســاء ،مــن بينهــا :عبــد الرضــا
شــهاليئ ،الحــاج يوســف ،الحــاج يــارس.
وقدمــت واشــنطن جائــزة بقيمــة 15
مليــون دوالر ألي معلومــات عنــه ،وقــد
فشــلت محــاوالت متعــددة الغتيالــه.
ال توجــد معلومــات تفصيليــة عــن
مصطفــى محمــد مــرزايئ البالــغ مــن
العمــر ( 38عامـاً) والــذي تقــول وســائل
إعــام إيرانيــة يف دولــة تابعــة لـ»محــور
املقاومة» دون اإلشــارة إىل الدولة.21لكن
"مــرزايئ" قتــل يف ضواحــي العاصمــة
صنعــاء يــوم الخميــس ( 2يناير/كانــون
الثــاين ،)2020بغــارة جويــة للتحالــف
الــذي تقــوده الســعودية. 22

,,
أعلنت واشنطن عن وجود شهاليئ الذراع اليمنى
لـسليامين يف اليمن بينام قتل القيادي يف الحرس
الثوري مريزايئ يف صنعاء
,,
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ويف  9ينايــر /كانــون الثــاين ظهــر قائــد
القــوة الجوفضائيــة التابعــة للحــرس
الثــوري اإليــراين" أمــر عــي حاجــي
زادة " يف مؤمتــر صحفــي وخلفــه أعــام
امليلشــيات التابعــة إليـران  ،وبينها علم
مــا يســمى ( أنصــار اللــه) الحوثيــن. 23

تفكيك التحالف
االستراتيجي

خــال  2019حاولــت الواليــات
املتحــدة فــك تحالــف الحوثيــن مــع
إيـران ،بعــد أن أظهــر الحوثيــون تبنــي
كامــل لخطــاب مــا يســمى "محــور
املامنعــة "أو "املقاومــة" وأدبياتــه.
ومل يكــن الحوثيــون ليشــروا لهــذه
العالقــة -التــي ظهــرت أيضــاُ يف ردة
الفعــل عــى مقتــل ســليامين -لــو مل
يكــن حجــم العالقــة وحجــم التنســيق
واملســاعدات العســكرية محفـزاً للجهــر
بهــذه العالقــة.24
وحفــزت الرضبــات التــي اســتهدفت
25
أرامكــو يف ســبتمرب/أيلول2019

وأدت إىل وقــف نصــف صــادرات
الســعودية مــن النفــط بشــكل مؤقــت
وتســبب يف خفــض قيمــة أرامكــو يف
وتبنــي الحوثيــن للهجــوم
الســوق،
ّ
عــى تلــك املنشــآت رغــم أن االتهامــات
الســعودية والغربيــة واألمريكيــة تؤكــد
أن إيــران وراء ذلــك الهجــوم.
حاولــت واشــنطن تقديــم إغــراءات
للحوثيــن ودفعهــم للخــروج مــن محور
إيــران .وتحــدث مبعــوث الواليــات
املتحــدة الخــاص بإي ـران برايــن هــوك
26
أن "الحوثيــن ليســوا تابعــن لطهـران"
يف نقلــة نوعيــة عــى ترصيحــات ســابقة
اعتــر فيهــا هــوك الحوثيــن "الجامعــة
التــي تعمــل بالوكالــة عــن إيـران" .كــا
وصــف العالقــة اإليرانية/الحوثيــة بأنهــا
"تحالــف اس ـراتيجي".
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كانــت تلــك الترصيحــات دليــل عــى
تقــدم يتــم إحــرازه يف التشــاور بــن
الحوثيــن واملســؤولني الســعوديني يف
العاصمــة العامنيــة مســقط ،حيــث
يســعى الســعوديون إىل ترسيــع الجهود
الراميــة إلنهــاء تدخلهــم العســكري يف
اليمــن .لكــن تلــك املشــاورات تعــذرت
يف نهايــة املطــاف 27عندمــا أوقــف
الحوثيــون هدنــة مــن طــرف واحــد
كانــوا أعلنــوا عنهــا عقــب هجــات
ســبتمرب/أيلول 2019عــى أرامكــو،
معلنــن اســتئناف قصــف الســعودية
بالصواريــخ الباليســتية والطائـرات دون
طيــار يف ديســمرب/كانون األول.28 2019
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لكــن اإليرانيــن ردوا عــى ذلــك رسيعـاً،
باالعــراف بســلطة الجامعــة عــى
صنعــاء ســلطة رشعيــة وقبــول تعيــن
ســفري باســم اليمــن يف طه ـران . 29كــا
التقــى املرشــد األعــى عــي خامنئــي
وفــداً للحوثيــن ،يف رمزيــة كبــرة
للجامعــة فنــادراً مــا يلتقــي "خامنئــي"
مبســؤولني مــن أدواتــه يف املنطقــة .30
وفتحــت إيــران للجامعــة لقــاءات
بســفراء دول غربيــة بتنســيق مــن
الخارجيــة اإليرانيــة . 31وقــد ميثل فشــل
املشــاورات الســعودية/الحوثية حافــزاً
إليــران لدفــع الحوثيــن عــى قصــف
الســعودية واإلمــارات.
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ردود فعــل الحوثييــن على
مقتل ســليماني
تشــر ترصيحــات قيــادات الحوثيني
إىل أن الجامعــة غاضبــة ملقتــل
قاســم ســليامين وأنهــا ستســعى
لالنتقــام وأبــرز مــا يظهــر ردة فعــل
الحوثيــن التــايل :

• تظاهــر اآلالف مــن أنصــار الجامعة يف
صنعــاء وذمــار املجــاورة ،ومحافظــات:
حجــة وصعــدة (شــال) ،والحديــدة
(غــرب) ،تنديــداً مبقتــل "قاســم
ســليامين" و"أبــو مهــدي املهنــدس"
وتوعــدت البيانــات "بانتقــام كامــل"
و"طــرد القــوات األمريكيــة مــن
املنطقــة". 32

• انتــرت صــور "قاســم ســليامين"
و"أبــو مهــدي املهنــدس" يف معظــم
أحيــاء العاصمــة اليمنيــة صنعــاء ،مــع
عبــارات تدعــو لالنتقــام. 33
• أعــادت وســائل اإلعــام التابعــة
للحوثيــن مـراراً وتكـراراً دعــوة "زينــب
قاســم ســليامين" زعيــم الجامعــة
عبدامللــك الحــويث إىل االنتقــام لوالدهــا.
• عــى شــبكات التواصــل االجتامعــي
يظهــر الحوثيــون غاضبــون للغايــة مــن
مقتــل ســليامين ،ويدعــون إيــران إىل
التنســيق مــع جامعتهــم لالنتقــام.
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• بعــد قصف إيـران القواعــد األمريكية
يف العــراق قــال عبدامللــك الحــويث:
الرضبــة اإليرانيــة باتجــاه القواعــد
العســكرية األمريكيــة ،بدايــة عظيمــة
القتــاع الهيمنــة األمريكيــة يف املنطقــة.
متوعــداً بالــرد إذا تــم اســتهداف
إيــران.34

,,
الحويث :الرضبة اإليرانية باتجاه
القواعد العسكرية األمريكية
بداية عظيمة القتالع الهيمنة
األمريكية يف املنطقة ،و قاآين:
الحوثيون مؤهلون الستهداف
أمريكا وإرسائيل
,,

• يف رســالة تعزيــة قــال عبدامللــك
الحــويث" :االعتــداء املبــارش كان مــن
الشــيطان األكــر املســتكرب األمريــي
الــذي بــارش جرميــة عدوانــه مبتابعــة
مــن مســتوياته القياديــة العليــا،
18

دمــاء مــن قتلــوا يف معركــة االســتقالل
ومواجهــة االســتكبار والتصــدي للعــدو
األمريــي واإلرسائيــي ،لــن تذهــب
هــدر". 35
• محمــد عــي الحــويث" :هــذا االغتيــال
مــدان ،والــرد الرسيــع واملبــارش يف
القواعــد املنتــرة هــو الخيــار والحــل".
الحقــاً أضــاف محمــد عــي الحــويث:
"إي ـران مبــا متلكــه ليســت عاجــزة عــن
الــرد ،لكــن التأخــر يف الــرد ليــس يف
صالحهــا". 36

استراتيجية مابعد
الجنرال

يبــدو أن عالقــة الحوثيــن بطهــران
باتــت وطيــدة وقــد تعــدت كونهــا
عالقــة تتأثــر مبقتــل ســليامين  ،بــل هــي
اســراتيجية جعلــت الجامعــة تســتغل
الحادثــة لتجذيــر الرتابــط الداخــي
بينــا اســتغلت إيــران ذلــك بقيــاس
مــدى اخــاص الجامعــة لهــا.
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ميكــن اختصــار اســراتيجية الحوثيــن
بعــد مقتــل ســليامين يف اتجاهــن األول
داخــي :يتمثــل يف إعــادة ترتيــب
األولويــات ،والثــاين خارجــي :يتمثــل يف
االلت ـزام برؤيــة خليفــة ســليامين عــى
رأس فيلــق القــدس.
قبــل مقتــل ســليامين ظهــرت بعــض
االختــاالت يف جامعــة الحــويث،
عــى اثرهــا تــم تصفيــة بعــض قــادة
الجامعــة امليدانيــن ، 37كــا أن اتهامــات
وجهــت داخــل الحركــة لقــادة يفضلــون
التفاهــم مــع الســعودية بــأن لديهــم
اتصــاالت رسيــة بـــ" العــدو " ،وتــرى
الجامعــة أن الحــادث فرصــة العــادة
ترتيــب األولويــات .
كــا أن الدعــم اإليـراين للحوثيــن يبــدو
أنــه لــن يتأثر هــو اآلخــر ،فإيـران كانت
تســتعد ملقتــل ســليامين منــذ فــرة
طويلــة .كــا أن "ســليامين" هــو رجــل
ينفــذ خطــط قيــادات النظــام اإلي ـراين،
لذلــك ســيبقى الدعــم والتنســيق يف
تزايــد ،عــى الرغــم مــن أن "ســليامين"

كقائــد عســكري كان ميتلــك قــدرات
التواصــل مــع األخريــن أفضــل مــا
يقــوم بــه قائــد إيــراين أخــر.
خلــف ســليامين يف قيــادة فيلــق قــدس
العميــد اســاعيل قــاآين ،وقــد وجــه
اهتاممــه إىل اليمــن مــن خــال منصبــه
الســابق كنائــب لـ"ســليامين" والــذي
تزايــد بعــد  ،2015ويتميــز بعالقــة
جيــدة مــع املرشــد ،وكان "قــاآين" قــد
تقاســم مــع ســليامين شــؤون الــدول
ليمســك ســليامين بشــؤون الــرق
األوســط وشــال أفريقيــا ،و"قــاآين"
بشــؤون أفغانســتان وآســيا الوســطى
(حســب مــا تشــر مصــادر غربيــة
وإيرانيــة).
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لكــن بــرزت ترصيحــات "قــاآين"-
وهــو رجــل متشــدد للغايــة -داعمــة
للحوثيــن ومؤكــدة لعالقاتهــم بإيـران:
• يف  23أيار/مايــو  ،2015قــال قــاآين:
"أولئــك الذيــن يدافعــون عــن اليمــن
تــم تدريبهــم مــن قبــل الجمهوريــة
اإلســامية" . 38مؤكــداً أن قــوة الحوثيــن
املتعاظمــة تــأيت بفضــل "الثــورة
اإليرانيــة".
• كان أول مــن أعلــن امتــاك الحوثيــن
ملنظومــة صواريــخ دقيقــة التوجيــه
مبــدى يصــل إىل 500كــم . 39كــا تحدث
"قــاآين" مـراراً أن الحوثيــن "مؤهلــون"
الســتهداف الواليات املتحــدة األمريكية
و"االحتــال اإلرسائيــي" . 40وتحــدث
أيضــاً عــن وجــود صواريــخ كورنيــت
املضــادة للدبابــات بيــد الحوثيــن التــي
تدمــر الدبابــات األمريكيــة بفخــر، 41
يف حــن أن هــذا النــوع مــن الصواريــخ
مل يكــن موجــودا مــن قبــل يف ترســانة
الجيــش اليمنــي أو ترســانة الحوثيــن.
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مهمة االنتقام

ميكــن إليــران أن تدفــع املتمرديــن
الحوثيــن يف اليمــن لشــن هجــات
انتقاميــة ضــد الحلفــاء األمريكيــن.
الحوثيــون أكــدوا عقــب مقتــل
"ســليامين" أنهــم ضمــن "محــور
املقاومــة" التابــع إليــران ،وأنهــم
يــزدادون متاســكاً وقــوة .42وميلــك
الحوثيــون ترســانة قويــة مــن الطائـرات
بــدون طيــار ،باإلضافــة إىل صواريــخ
باليســتية وصواريــخ كــروز ،وكانــوا قــد
اســتخدموها لشــن هجــات يف اليمــن
والســعودية وامليــاه املحيطــة باليمــن
مثــل البحــر األحمــر والتأثــر عــى
مضيــق بــاب املنــدب .وتُتهــم إيــران
وقيــادات يف فيلــق قــدس بتشــغيل
الصواريــخ الحوثيــة التــي تنطلــق
باتجــاه الســعودية واإلمــارات .لذلــك
ســيعمل قــادة الحــرس الثــوري عــى
تنفيــذ األهــداف التــي تضعهــا بالدهــم
بالتنســيق مــع جامعــة الحوثيــن أو
حتــى دون تنســيق.
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تشــمل األهــداف املحتملــة ،عىل ســبيل
املثــال ال الحــر ،املطــارات والبنيــة
التحتيــة الحيويــة والبنيــة التحتيــة
للطاقــة واألهــداف العســكرية والســفن
العابــرة للبحــر األحمــر .الحوثيــون
كانــوا قــد بــدأوا التصعيــد بالفعــل
ضــد الســعودية واإلمــارات قبــل مقتــل
"ســليامين" مــن خــال اإلعــان عــن
قامئــة أهــداف جديــدة "تســعة أهداف
بالغــة األهميــة منها ســتة يف الســعودية
وثالثــة يف اإلمــارات". 43
باملجمــل تتوقــع الســعودية تلقــي
هجــات مــع الحوثيــن ،حيــث نــرت
صحيفــة الــرق األوســط الســعودية
خــراً عــن تنســيق اململكــة مــع دول
"صديقــة" ملواجهــة أي هجــات مــن
الحوثيــن .تقــول الصحيفــة :تفيــد
املعلومــات بــأن االس ـراتيجية تتضمــن
«االســتعداد لتوجيــه عمليــات ورضبات
عســكرية مؤملــة لقــادة امليليشــيا لدفــع
مثــن اعتداءاتهــم بحيــث يتــم الرتكيــز

عــى اســتهداف القــادة املعطلــن للحــل
الســيايس ومقراتهــم ومصالحهــم يف
اليمــن» .وبُنيــت هــذه االســراتيجية
املطـ ّورة عــى «افـراض احتامليــة قيــام
امليليشــيا الحوثيــة مبــا متليــه عليهــا
طهـران للــزج باليمــن وشــعبه يف معركة
ال ناقــة لــه فيهــا وال جمــل» . 44كــا
توجــه األمــر خالــد بــن ســلامن نائــب
وزيــر الدفــاع الســعودي (مســؤول
ملــف اليمــن وقائــد التفــاوض مــع
الحوثيــن) إىل واشــنطن بعــد مقتــل
قاســمي ســليامين لبحــث التوتــر يف
املنطقــة والتقــى "ترامــب" واملســؤولني
يف وزارة الدفــاع األمريكيــة. 45
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مــن خــال معلومــات حصــل عليهــا
"أبعــاد" فــإن الحوثيني يســعون للعودة
إىل عــدن والســيطرة عــى قاعــدة العند
الجويــة واســتخدامها ملواجهــة وجــود
أمريــي محتمــل يف عــدن للتحكــم يف
مضيــق بــاب املنــدب .وســائل اإلعــام
اإليرانيــة أشــارت إىل إرســال الواليــات
املتحــدة جنــود أمريكيــون لحاميــة
املضيــق مــن هجــات محتملــة
للحوثيــن انتقامــاً ل"ســليامين". 46

,,
الحوثيون يسعون للعودة
إىل عدن والسيطرة عىل
باب املندب استعدادا ألي
مواجهة محتملة بني إيران
وأمريكا والجرنال أرشف قبل
مقتله عىل تهريب منظومة
دفاع جوي
,,
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وكثــف الحوثيــون هجامتهــم عــى
القــوات املوجــودة يف الســاحل الغــريب
للبــاد والتــي يقودهــا نجــل شــقيق
الرئيــس اليمنــي الســابق "طــارق صالح"
الــذي يســيطر فعليــاً عــى معظــم
الســاحل الغــريب بدعــم مــن دولــة
اإلمــارات إضافــة إىل معظــم ال ُجــزر
القريبــة مــن مضيــق بــاب املنــدب .وإذا
مــا أراد الحوثيــون الوصــول إىل بــاب
املنــدب بســهولة وإغالقــه ســيحتاجون
للوصــول إليهــا العبــور مــن خــال هزمية
أو اخـراق قــوات "طــارق صالــح" أو من
خــال الســيطرة عــى الجــزر القريبــة
مــن املضيــق.
وميتلــك الحوثيــون صواريــخ بحريــة
ذكيــة زودتهــم بهــا إيـران ، 47إضافــة إىل
تقنيــة الــزوارق املفخخــة دون ربــان،
التــي بإمكانهــا تهديــد حركــة املالحــة
يف البحــر األحمــر ،إذ ميتلــك الحوثيــون
رشيطــاً ســاحلياً كبــراً .وســبق أن
اســتهدف الحوثيــون بــوارج أمريكيــة
وســفناً عســكرية وتجاريــة بــن (2016-
 )2019يف البحــر األحمــر.
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قبل مقتل "ســليامين" تشــر املعلومات
التــي حصــل عليهــا "أبعــاد" أن الجرنال
اإليــراين أرشف بالفعــل عــى آخــر
العمليــات لفيلقــه إىل اليمــن بتهريــب
منظومــة دفــاع جــوي 48إىل جامعــة
الحــويث املســلحة هنــاك ،ميكنهــا مــن
اصطيــاد الطائــرات الحربيــة التابعــة
للتحالــف .املعلومــات تقــول إنــه جرى
تهريــب تلــك املنظومة كقطــع متعددة
اســتمر نقلهــا مــدة طويلــة عــر البحــر
إىل اليمــن .و ُيعتقــد أن تلــك املنظومــة
قــادرة عــى إصابــة الطائـرات الحربيــة
يف ارتفــاع شــاهق .مل يُعــرف تســمية
تلــك املنظومــة ،لكــن املعلومات تشــر
إىل أن قطعــاً مــن صواريــخ املنظمــة
كانــت ضمــن الســفينة اإليرانيــة التــي
أعلنــت الواليــات املتحــدة مصادرتهــا
يف بحــر العــرب مطلــع ديســمرب/كانون
األول.49 2019

سيناريوهات الدور
الحوثي:
رؤيــة جامعــة الحــويث يف االنتقــام من
مقتــل قائــد فيلــق القــدس "قاســم
ســليامين" أم ال ،تعتمــد عــى الرؤيــة
الجديــدة للحــرس الثــوري اإليــراين
وعــى تفاهــات طهـران مع واشــنطن
 ،خاصــة مــع فشــل فــك تحالفــات
الحوثيــن بإيـران وميكــن توقــع التــايل:
السيناريو األول:
تخفيــف التصعيــد وعــودة الحــوار
بــن إي ـران وأمريــكا وإتاحــة الفرصــة
للنقــاش حــول تعديــل اتفاقيــة
الربنامــج النــووي اإليـراين ،وهــذا يعني
أن تجربــة ســبتمرب/أيلول 2019بــن
الحوثيــن والســعودية ســتتكرر مــع
اســتمرار االتصــال اإلمــارايت اإليــراين.

23

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

فقــد تذهــب الســعودية إىل مشــاورات
رسيعــة مــع الحوثيــن لتأمــن نفســها
مــن هجــات الحوثيــن بإيعــاز إيـراين،
وتقــوم الواليــات املتحــدة واإلمــارات
مبامرســة ضغــوط كبــرة عــى الريــاض
للقبــول بــأي اتفــاق مــع الحوثيــن مــن
أجــل تخفيــف التصعيــد يف املنطقــة.
يف تك ـرار لنمــوذج ســبتمرب/أيلول2019
عندمــا تبنــى الحوثيــون هجوم ـاً عــى
منشــآت أرامكــو النفطيــة الســعودية،
اُتهمــت فيــه إي ـران ســارعت اململكــة
إىل إج ـراء مشــاورات مــع الحوثيــن يف
مســقط.
السيناريو الثاني:
التصعيــد العســكري بــن إيــران
والواليــات املتحــدة ،وهــذا ينعكــس
عــى املنطقــة كلهــا مــا يعنــي أن
الحوثيــن ســيقومون باملهمــة امللقــاة
عــى عاتقهــم لالنتقــام ضمــن محــور
إي ـران ،ومــن بينهــا اســتهداف مم ـرات
التجــارة الدوليــة ،وإغــاق مضيــق بــاب
املندب،ومهاجمــة قواعــد عســكرية
امريكيــة القريبــة،
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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
ومنــع زيــادة التصعيــد ،فستســعى
إيــران إىل إيجــاد موطــئ قــدم دامئــة
للحوثيــن يف الســلطات اليمنيــة القادمة
للبــاد ،مــن خــال الــركاء األوربيــن
والــروس والصينــن لنــزع فتيــل انــدالع
حــرب بالوكالــة .قــد تعتمــد الســعودية
عــى الدعــم األمريــي ملواجهــة وكالء
إيــران يف املنطقــة لكــن هــذا الدعــم
لــن يكــون مضمونــا خاصــة بعــد تراجع
الواليــات املتحــدة عــن اعتبــار الحوثيني
وكالء إيرانيــن.
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خالصة:

كشــفت عمليــة الجـرال قاســم ســليامين قائــد فيلــق القــدس أن امليلشــيات التابعــة
اليـران يف املنطقــة ومنهــا جامعة الحويث ملتزمة باسـراتيجية مرشــد الثورة اإلســامية
االيرانيــة ،ومســتعدة للقيــام بهجــات انتقاميــة ،ومــن الصعــب تفكيكهــا وإبعادهــا
عــن مصالــح ونفــوذ إي ـران ،ألن اإلرشاف والتمويــل والســيطرة والبنــاء األيدلوجــي
والعســكري لهــذه الجامعــة مرتبــط ارتباطــا وثيقــا بالهيــكل العــام للحــرس الثــوري
اإليــراين ،مــا يعنــي أن نفــوذ إيــران يف اليمــن باقــي ويتمــدد مــع بقــاء جامعــة
الحــويث مســيطرة وقويــة ،ويبــدو أن االســتقرار يف الــرق األوســط وليــس اليمــن
فحســب أصبــح رهينــة بخيــارات إيـران وامليلشــيات التابعــة لهــا إمــا إىل الفــوىض يف
حــال اختــارت الحــرب أو االســتقرار يف حــال اختــارت الســام.

,,
نفوذ إيران يف اليمن باقي ويتمدد مع بقاء جامعة
الحويث مسيطرة وقوية وسيناريوهات ما بعد
سليامين تتأرجح بني تخفيف التصعيد واملواجهة
والحوثيون يبدون استعدادا ملهمة االنتقام
,,
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