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مقدمة 
  فيمــا تتزايــد التنديــدات الدوليــة بهجــوم جماعــة الحوثييــن علــى مــأرب، تصــر الجماعــة المدعومــة 

مــن إيــران علــى الخيــار العســكري للوصــول إلــى أهــم محافظــة للحكومــة الشــرعية والغنيــة بالغــاز 

والنفــط، فــي محاولــة منهــا لفــرض واقــع عســكري جديــد يرفــع مــن ســقف مفاوضاتهــا مــع 

الحكومــة اليمنيــة وحليفتهــا الســعودية التــي فتحــت هــي األخــرى نافذتــي حــوار األولــى مــع 

الحوثييــن فــي مســقط، والثانيــة مــع إيــران فــي بغــداد، كمــا أن أي انجــاز عســكري للحوثييــن فــي 

مــأرب ســتتضرر منــه الريــاض الحليــف المهــم لواشــنطن فــي المنطقــة وبذلــك يعطــي ســقفا 

إضافيــا لطهــران فــي مفاوضاتهــا مــع األمريــكان فــي فينــا.

فــي 20 مايــو أعلنــت الخارجيــة األمريكيــة عــن إجــراءات عقابيــة ضــد اثنيــن مــن قيــادات الحوثــي 

العســكرية بســبب مــا وصفتــه " الهجــوم الوحشــي ضــد مــأرب الــذي يعــرض أكثــر مــن مليــون نــازح 
للخطــر ويفاقــم األزمــة اإلنســانية " إضافــة إلــى اســتمرار الهجمــات ضــد الســعودية.]1[

ــن مــن  ــاء فــي انقــاب 21 ســبتمبر 2014 مدعومي ــى العاصمــة صنع ــذ احــكام قبضتهــم عل من

نظــام الرئيــس الســابق، ظــل الحوثيــون يخططــون للســيطرة علــى مــأرب باعتبارهــا مصــدر إلهــام 

القبيلــة فــي اليمــن قبــل أن تكــون مصــدر ثــروات الطاقــة ) النفــط والغــاز ومحطــة الكهربــاء 

الوطنيــة(، ولذلــك يشــعرون أن اجتيــاح مــأرب ســيمكنهم مــن فــرض شــروطهم علــى أي اتفــاق 

ســام )محتمــل(، لكــن بعــد تدخــل التحالــف العربــي بقيــادة الســعودية فــي مــارس 2015 زادت 

أهميــة مــارب لديهــم ولــدى حلفائهــم اإليرانييــن كونهــا أصبحــت مرتكــزا سياســيا وعســكريا 

لخصومهــم الحكومــة الشــرعية والتحالــف، ولذلــك يعتبــرون أن هــذه المعركــة قــد تؤســس لـــنفوذ 

جديــد لمــا يســمى "محــور المقاومــة" علــى حــدود الســعودية ، مــع إدعائهــم أن بعــد مــارب ســتبدأ 

المفاوضــات إلنهــاء الحــرب، وهــو ادعــاء تكــرر فــي دمــاج بصعــدة وعمــران وصنعــاء، وظهــر عــدم 

مصداقيــة الحوثييــن فــي مثــل هــذه الفرضيــات، فبعــد كل توســع لهــم تخلــق حــروب جديــدة أكثــر 

تداخــا وتعقيــدا.
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المجتمــع الدولــي أيضــا ينظــر إلــى أن نجــاح الحوثييــن بالســيطرة علــى مــارب ســيؤدي إلــى أزمــات 

إنســانية وحــروب متعــددة وســيفتح ذلــك شــهيتهم للعــودة جنوبــا والتوجــه شــرقا إلكمــال 

ســيطرتهم علــى كل اليمــن، ألن مثــل هــذا الحــدث يســهل عليهــم الحصــول علــى المــال والجنــود 

والســاح باعتبارهــم القــوة المســلحة المتبقيــة فــي الســاحة تمتلــك امكانيــات دولــة، وهــذا مــا 

يدركــه الحوثيــون ويســعون لتحقيقــه بــكل اإلمكانيــات، فققــد اضطــر الحوثيــون فــي معاركهــم 

األخيــرة فــي مــارب إلــى اســتدعاء أســلحة حديثــة ومتطــورة مــن تلــك التــي كانــت تابعــة لقــوات 

)النخبــة اليمنيــة( ســابقا وســيطروا عليهــا كليــا بعــد تصفيــة شــريكهم فــي االنقــاب الرئيــس 

الســابق علــي عبــد اللــه صالــح فــي ديســمبر 2017.

منــذ خــروج اليمنييــن فــي انتفاضــة شــبابية 2011 تطالــب بإســقاط نظــام الرئيــس صالــح تحــت 

مســمى ) الثــورة الســلمية(، وضــع صالــح وأتباعــه اســتراتيجية للتقــارب مــع جماعــة الحوثــي، ومــن 

ــي  ــة الت ــى عمــق القــوة العســكرية النوعي ــاذ إل ــة مــن النف ــت الجماع ــف تمكن ــك التحال خــال ذل

ــوري والقــوات الخاصــة وقــوات مكافحــة  ــا الحــرس الجمه بناهــا خــال عقــود حكمــه، مــن بينه

اإلرهــاب، واألمــن المركــزي وأجهــزة المخابــرات واالســتخبارات العســكرية، ومــا إن ســلم صالــح 

الحكــم لنائبــه الرئيــس الحالــي عبــد ربــه منصــور هــادي إال وقــد تمكــن الحوثيــون مــن الوصــول إلــى 

أماكــن مهمــة فــي األجهــزة العســكرية واألمنيــة وتدربــوا علــى اســتخدام أســلحة مــن بينهــا أســلحة 

ــا  ــة نقله ــا منظومــة أمني ــت لليمــن فــي إطــار برنامــج مكافحــة اإلرهــاب، وأهمه ــة أعطي أمريكي

الحوثيــون إلــى إيــران تحتــوي علــى معلومــات وتقنيــات ســرية أضــرت باألمريكييــن وشــركائهم فــي 

برنامــج مكافحــة االرهــاب فــي المنطقــة]2[.

اســتحوذ الحوثيــون -بدعــم مــن علــي عبداللــه صالــح- علــى معظــم أســلحة الجيــش اليمنــي، مــن 

بينهــا األســلحة الثقيلــة والنوعيــة الحديثــة التــي امتلكتهــا قــوات "الحــرس الجمهــوري" و"القــوات 

الخاصــة" و"قــوات مكافحــة اإلرهــاب" واألخيــرة دربتهــا ودعمتهــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة.
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اختراق إيران لألجهزة العسكرية النوعية:



فــي عــام 2015 أعلنــت وســائل إعــام أمريكيــة اختفــاء أســلحة أمريكيــة بقيمــة 500 مليــون دوالر 

فــي اليمــن يبــدو أنهــا كانــت تتبــع قــوات مكافحــة اإلرهــاب بينهــا: أربــع طائــرات بــدون طيــار مــن 

طــراز ريفــن )Raven ( مطلقــة باليــد، و160 عربــة ]3[)Humvees( ، إلــى جانــب أســلحة يدويــة 

وطائــرات مروحيــة وطائــرات نقــل]4[.

ــادة أو إشــراف أقــارب  ــات المتحــدة تحــت قي ــي دربتهــا الوالي ــة الت ــع الوحــدات اليمني كانــت جمي

"صالــح"، الرئيــس الســابق، لكــن بعــد إجبــار صالــح علــى التنحــي فــي عــام 2012 تم تغييــر بعضهم 

أو إبعــاد البعــض اآلخــر، وأقــر مســؤولون أمريكيــون بــأن بعــض الوحــدات حافظــت علــى والئهــا 

لصالــح وعائلتــه، واآلن تشــير المعلومــات إلــى أن بعــض الوحــدات انخرطــت مــع الحوثييــن بعــد 

مقتــل "صالــح" علــى أيديهــم، ومــن رفــض تغييــر والءه ســجنه الحوثيــون، أو عــاد إلــى منزلــه 

وأوقــف الحوثيــون راتبــه، أو تــم تهريبــه إلــى مناطــق ســيطرة الحكومــة الشــرعية والبعــض توجــه 

إلــى الســاحل الغربــي حيــث أنشــأ قائــد القــوات الخاصــة الســابق طــارق صالــح قــوة عســكرية 

هنــاك مناوئــة للحوثييــن، تاركيــن ورائهــم فــي صنعــاء ترســانة لألســلحة المتطــورة ســيطرت عليهــا 

الجماعــة المتحالفــة مــع إيــران.

وبحســب تقريــر اســتقصائي أصدرتــه لجنــة تابعــة لألمــم المتحــدة فــي فبراير/شــباط2015، اتهــم 

ــح، بنقــل ترســانة أســلحة مــن الحــرس الجمهــوري بعــد  نجــل الرئيــس الســابق، أحمــد علــي صال

ــدة عســكرية خاصــة فــي معســكر  ــى قاع ــي 2013 إل ــة ف ــدة النخب ــد وح ــه مــن منصــب قائ إقالت

"ريمــة حميــد" الــذي يقــع فــي مســط رأس والــده الرئيــس الســابق بمنطقــة "ســنحان" خــارج 

ــه. ــن بعــد مقتل ــد الحوثيي ــي أصبحــت فــي ي ــح"]5[ والت ــة صال صنعــاء، تســيطر عليهــا "عائل

ــر إذا  ــى األســلحة والذخائ ــد للحصــول عل ــن الوحي ليســت "أســلحة الجيــش" هــي مصــدر الحوثيي

أن مصــادر خارجيــة مثــل إيــران، وُتجــار األســلحة مثــل "فــارس منــاع"]6[ مصــدران ال يســتغني 

عنهمــا الحوثيــون للحصــول علــى مــا يحتاجونــه مــن ســاح. لكــن هــذه المصــادر يصعــب عليهــا 

إيصــال مدرعــات ودبابــات وبقيــة أنــواع اآلليــات الثقيلــة إلــى الحوثييــن الــذي أنشــاوا ورشــا خاصــة 

لتحويــل ســيارات رباعيــة الدفــع إلــى مدرعــات، إضافــة إلــى إصــاح وتحديــث اآلليــات المنهوبــة 

مــن معســكرات الجيــش اليمنــي للتغلــب علــى تلــك المشــكات.
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ــة فــي مــأرب مــن ضعــف فــي "التســليح" إذ أنهــا  ــي القــوات الحكومي ــك تعان ــى عكــس ذل وعل

تمتلــك عــددا قليــا مــن اآلليــات الثقيلــة وتعتبــر قديمــة مقارنــة بأســلحة الحوثييــن، بــل إن ســاح 

الجيــش غالبــا فــي كثيــر مــن الجبهــات هــو ســاح خفيــف ومتوســط خاصــة مــع شــحة الحصــول 

ــات لقدمهــا ، فبعــض  ــك بعــض اآللي ــب تهال ــى جان ــع إل ــر وعــدم وجــود ورش تصني ــى الذخائ عل

الدبابــات) T-55 ( شــاركت فــي عــدة حــروب مــن بينهــا حــروب صعــدة الســت مــع الحوثييــن، ومثــل 

هــذه الدبابــات لــم تعــد تســتخدم ضمــن قــوات الحوثــي .

ــدأوا  ــذ 2015م، ب ــة من ــات الحديث ــن أخفــوا بعــض اآللي ــن الذي ــى أن الحوثيي تشــير المعلومــات إل

باســتخدامها فــي معــارك مــأرب األخيــرة حيــث اســتأنف الحوثيــون هجومهــم فــي فبراير/شــباط 

2021م، وفشــلوا فــي تحقيــق تقــدم يعطيهــم أفضليــة فــي الســيطرة علــى مدينــة مــارب، فقــد 

وجــدوا مقاومــة عنيفــة مــن الجيــش اليمنــي المدعــوم مــن رجــال القبائــل الذيــن يطلــق عليهــم 

"المقاومــة الشــعبية".

بعــض هــذه األســلحة التــي اســتخدمها الحوثيــون فــي جبهــات الِقتــال الداخليــة ضــد القــوات 

الحكوميــة مــن بينهــا، دبابــات نــوع: T-72 ،  T-80. ومدرعــات: BM-، 80- BTR 2. وناقــات جنــد  

M-113ومدافــع ذاتيــة الحركــة، وصواريــخ كاتيوشــا، وصواريــخ أرض-أرض، وصواريــخ أرض جــو - 

جــرى تعديــل بعــض هــذه الصواريــخ لتصبــح صواريــخ أرض-أرض ، وصواريــخ ســكود، ومنظومــة 

دفاعيــة، إلــى جانــب أنــواع الصواريــخ اإليرانيــة .

فــي 26 أبريــل 2021 هــز العاصمــة شــمال شــرق العاصمــة صنعــاء انفجارا عنيفــا تحدثت الصحافة 

ــه كان ناجمــا عــن  ــي، ويعتقــد البعــض أن ــي األلمان ــف المستشــفى اليمن ــه لمخــزن ســاح خل ان

اســتهداف طائــرة تتبــع التحالــف العربــي، لكــن لــم نقــرأ روايــة ثابتــة لمــا حصــل أو تحقيــق رســمي 

فــي الحــادث، فقــد كان الجــو ممطــرا والغيــوم تغطــي أجــواء صنعــاء، كمــا أن المواطنيــن لــم 

يســمعوا صــوت الطيــران، مــا جعــل البعــض يعتقــد أن تفجيــر المخــزن كان  لحــادث عرضــي، لكــن 

مســئوال عســكريا رجــح أن يكــون المخــزن ضــرب بطائــرة درونــز أمريكيــة ، 
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اختراق إيران لألجهزة العسكرية النوعية:



ــة مــن مخــازن فــي  ــون اســلحة نوعي ــة نقــل الحوثي ــام مــن الضرب ــل أي يقــول لباحــث) أبعــاد( " قب

جنــوب العاصمــة كانــت تابعــة للرئيــس الســابق إلــى عــدة مخــازن داخــل وخــارج العاصمــة، ومــن 

بينهــا ذلــك المخــزن، وقــد يكــون مــن بيــن تلــك األســلحة صواريخ موجهــة أو ما تســمى )الصواريخ 

الذكيــة( الخاصــة بمكافحــة االرهــاب - وهــي صواريــخ قصيــرة المــدى ودقيقــة مهمتهــا االغتيــال، 

لكــن يبــدو أن الحوثييــن أخضعوهــا للتعديــات لتكــون مســافتها أطــول وقــدرة التفجيرأكبــر". 

ــز  ــي مــن عــدم اســتهداف الدرون ــش اليمن احتمــال المســئول العســكري يصطــدم بشــكوى الجي

ــة كانــت ضمــن برنامــج مكافحــة االرهــاب وأصبحــت تحــت ســيطرة  األمريكــي لمدرعــات أمريكي

الحوثييــن وأشــركت فــي معــارك مــأرب بعــد تطويرهــا فــي ورش صيانــة وتصنيــع خاصــة بالتدريــع 

يشــرف عليهــا قيــادات حوثيــة، خاصــة وأن التحالــف رفــض اســتهدافها- حســب مصــادر عســكرية 

لباحــث )أبعــاد(.

حصــل مركــز أبعــاد علــى تقريــر أمنــي غيــر رســمي يفيــد أن جماعــة الحوثــي اســتخدمت 30 مدرعــة 

ــذي  ــة اإلرهــاب ال ــة خاصــة ببرنامــج مكافح ــا 12 مدرع ــرة بمــأرب بينه ــا األخي ــة فــي حربه أمريكي

ــش  ــرى مســجلة باســم الجي ــة أخ ــات أمريكي ــن، ومدرع ــد الحوثيي ــاء بي ــد ســقوط صنع توقــف بع

اإلماراتــي وقعــت فــي يــد الحوثييــن أثنــاء الحــرب.

تقــول المعلومــات أن أغلــب المدرعــات األمريكيــة تلــك هــي مــن النــوع المضــاد لأللغــام الــذي 

ينتــج عبــر شــركة ) )Navistar، حيــث أدخلتهــا فــي ورش التصنيــع لتكثيــف تدريعهــا باشــراف دائــرة 

التأميــن الفنــي التابعــة للحوثييــن]7[. وتــم اســتعراض بعضهــا فــي ميــدان الســبعين تحــت مســمى 

ــوا  ــش الحكومــي أنهــم واجه ــة للجي ــد مصــادر عســكرية  تابع ــأسBAAS-1-(، وتؤك ــات ) ب مدرع

صعوبــات فــي اســتهداف هــذا النــوع مــن المدرعــات بالصواريــخ المضــادة للــدروع.

إدارة الرصــد فــي مركــز أبعــاد للدراســات تتبعــت بعــض الحــوادث فــي الحــرب لتأكيــد أكثــر لفرضيــة 

اســتخدام الحوثييــن ألســلحة نوعيــة أمريكيــة قــد تكــون ضمــن أســلحة مكافحــة اإلرهــاب.
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الطيران المسير والصواريخ الذكية:



فقــد تتبــع راصــدوا أبعــاد حــوادث ســقوط الطائــرات بــدون طايــر بيــن عامــي 2019 والربــع األول 

مــن عــام 2021، وحســب تصريحــات جماعــة الحوثــي المتباعــدة تمكنــا مــن الوصــول إلــى معلومــة 

قــد تكــون أقــل مــن الحقيقــة بأنهــم تمكنــوا مــن إســقاط حوالــي ثمــان طائــرات مســيرة أربــع منهــا 

صينيــة وأربــع أخــرى أمريكيــة، وهــو مــا يعنــي أن الحوثييــن يمتلكــون صواريخــا موجهــة فعــا قــادرة 

علــى إســقاط هــذا النــوع مــن الطيــران المســير الــذي لــدى بعضهــا إمكانيــة الطيــران والتصويــب 

بدقــة مــن مســتوى يصــل بيــن ثاثــة ألــف و 7 ألــف متــر، وهــذه الصواريــخ لــم تكــن مــع اليمــن 

إال ضمــن أســلحة مكافحــة اإلرهــاب.

هنــاك حوالــي ســبع طائــرات مســيرة مــن التــي ســقطت تحمــل صواريخــا وقنابــل ذكيــة، بينمــا 

ــن فقــط،  ــى حطــام طائرتي ــي عل ــران حرب ــت اســتطاعية، وإذا كان تمــت اإلغــارة بطي ــة كان الثامن

ــوا علــى أســلحة خمــس مســيرات علــى األقــل. يعنــي أن الحوثييــن حصل

 MQ-9 Reaper فــي 15 فبرايــر 2017 أســقط باتريــوت التحالــف فــي مــأرب درزنــز مــن  نــوع

AGM- -- ــر األمريكــي  بالخطــأ، كانــت تحمــل أربعــة صواريــخ مضــادة للــدروع مــن نــوع )هيلفاي

Hellfire 114(  وقــادرة علــى حمــل قنبلتیــن ) Mk 82 (، موجهــة  وكلهــا مخصصــة بدرجة أساســية 

لمكافحــة االرهــاب، وتعتمــد علــى نظــام توجيــه وتصويــب ليــزري، فــإذا مــا قســنا علــى ذلــك يعنــي 

أن الحوثييــن حصلــوا مــن هــذه العمليــات علــى أســلحة نوعيــة .

وإلــى جانــب حصــول الحوثييــن علــى الســاح الذكــي الــذي مكنهــم مــن اســتهداف الطيران المســير 

واحتماليــة تســلحهم بصواريــخ وقنابــل ذكيــة مــن تلــك العمليــات، فــإن إيــران بالتأكيــد وصلتهــا 

تقنيــة تلــك الدرونــز واألســلحة الذكيــة كمــا حصــل مــع المنظومــات األمنيــة التابعــة لبرنامــج 

مكافحــة االرهــاب التــي تــم نقلهــا مــن صنعــاء إلــى طهــران.
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تأريخ/ مكان االستهداف الدرونز التي سقطت نوع الدرونز  / مكان 
الصناعة

12 أبريل 2020 )صعدة(

20 مايو 2020 )نجران(

wing long  الصين   2  

22  ديسمبر 2020)مأرب(

23 مارس 2021 )الجوف(

  2   CH4

 )الصين(

15 مايو 2019 ) العاصمة 
صنعاء(

MQ-1  )أمريكية( 1

RQ-20 Puma ) أمريكية(   1 أغسطس 2020 – حرض

 8 يونيو 2019 )الحديدة(

20 أغسطس 2019 )ذمار(

MQ - 9 ( )أمريكية(   2  

جدول يتتبع إسقاط الحوثيين لطائرات بدون طيار بين -2019 2021
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ومنــذ شــن الحوثيــون هجومهــم علــى مــأرب فــي فبرايــر 2021 تمكنــوا مــن اســتقطاب ثــاث دفــع 

صغيــرة مــن المجنديــن فــي الســاحل الغربــي الذيــن التحقــوا بمعســكرات طــارق صالــح بعــد مقتــل 

ــة( لاسســتفادة  ــوا ضمــن قــوات ) النخب ــن كان ــراء عســكريين مهمي الرئيــس الســابق، بينهــم خب

منهــم فــي تشــغيل بعــض األســلحة المتطــورة، بينهــا أســلحة متعلقــة بمكافحــة اإلرهــاب مثــل 

النواظيــر الحراريــة المتطــورة وبعــض أنــواع الصواريــخ الذكيــة وفــك شــفرات المدرعــات وبرامــج 

أمنيــة أخــرى.

وتشــير تقاريــر عســكرية إلــى أن القــوات اإلماراتيــة اســتخدمت الصواريــخ األمريكيــة )هيلفايــر -- 

ــي،  ــي بالســاحل الغرب ــف العرب ــات التحال AGM-114 Hellfire( بشــكل مباشــر فــي بعــض عملي

وهــي مــن الــدول القليلــة المســموح لهــا اقتنائهــا، مــا يعنــي أن ضباطــا يمنييــن تدربــوا هنــاك 

علــى التعامــل مــع هــذا النــوع مــن الصواريــخ، واســتقطاب بعضهــم مــن قبــل جماعــة الحوثــي قــد 

يضــع مخــاوف مــن وصــول مثــل هــذا النــوع مــن الســاح بيــد الميلشــيات.

ــذات تلــك المتعلقــة  ــى أســلحتها فــي اليمــن، بال ــى جانــب فشــل واشــنطن فــي الحفــاظ عل وإل

بمكافحــة اإلرهــاب، والتــي يبــدو أن الحوثييــن نقلــوا تقنيتهــا إليــران، فــإن المجتمــع الدولي بشــكل 

عــام وخاصــة الواليــات المتحــدة والتحالــف العربــي بقيــادة الســعودية فشــلوا فــي منــع وصــول 

ــوازن عســكري مــن  ــوا فــي إحــداث ت ــران إلــى الحوثييــن]8[، كمــا لــم يرغب الســاح المتطــور مــن إي

خــال دعــم الجيــش اليمنــي إلرغــام الحوثييــن علــى إنهــاء الحــرب وبــدء مفاوضــات لتحقيــق ســام 

مســتدام.

فكيــف ســيواجه الرئيــس األمريكــي هــذه التعقيــدات لتحقيــق وعــوده فــي إيقــاف الحــرب وتحقيــق 

الســام فــي اليمــن؟ خاصــة وأن أول قراراتــه كان مــن ضمنهــا رفــع جماعــة الحوثــي مــن قوائــم 

اإلرهــاب تشــجيعا لبــدء مفاوضــات جديــة إلنهــاء حــرب اليمــن، لكــن جماعــة الحوثــي اســتقبلت 

هــذه المكرمــة بالتوســع أكثــر باتجــاه الســيطرة علــى مــارب واســتخدام أســلحة مكافحــة اإلرهــاب 

األمريكيــة فــي عملياتهــا العســكرية.

خاتمة:
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مراجع:
https://www.state.gov/the- 1[  بيــان رسســمي شــوهد فــي 22 مايــو 2021 علــى موقــع الخارجيــة األمريكيــة[

united-states-designates-houthi-militants/#:~:text=Today%2C%20the%20United%20States%20

الخزانــة  وزارة  عقوبــات  رابــط  تضمــن  كمــا   ،   is,to%20civilians%2C%20and%20destabilize%20Yemen

https://home.treasury.    األمريكيــة علــى القيادييــن فــي جماعــة الحوثــي محمد عبدالكريم الغماري  ويوســف المدانــي

gov/news/press-releases/jy0191

]2[   نقــل مســئول عســكري إلــى باحــث )أبعــاد( غضــب األمريكييــن بســبب نقــل الحوثييــن تقنيــات خاصــة ببرنامــج مكافحــة 

اإلرهــاب إلــى اإليرانيين

]3[ تمكــن الحوثيــون فــي مناســبات متعــددة مــن إزالــة جهــاز تحديــد المواقــع مــن اآلليــات األمريكيــة، مــا أفقــد البنتاغــون 

والشــركات المصنعــة القــدرة علــى مراقبــة مواقعهــا.

)واشــنطن  لليمــن،  الممنوحــة  والمعــدات  األســلحة  مــن  دوالر  مليــون   500 يخســر  البنتاغــون  ويتلــوك،  ]4[كريــج 

https://www.washingtonpost. الرابــط:  علــى  االطــاع 30/4/2021،  تاريــخ  النشــر 17/3/2015،  تاريــخ  بوســت( 

com/world/national-security/pentagon-loses-sight-of-500-million-in-counterterrorism-

aid-given-to-yemen/2015/03/17/ f4ca25ce-cbf9-11e4-8a46-b1dc9be5a8ff_story.

html?postshare=3951426615189453

ــي باليمــن المنشــأ عمــا بقــرار مجلــس األمــن 2140 )2014(  ــراء المعن ــق الخب ــر 20 شــباط/فبراير 2015 ل فري ]5[ تقري

S/2015/125 وثيقــة فــي األمــم المتحــدة برقــم

]6[ فــارس منــاع هــو مســؤول فــي ســلطة الحوثييــن وهــو تاجــر ســاح معــروف فــي المنطقــة، وقــد فرضــت عليــه جــزاءات 

ــن 751 )1992( و 1907 )2009(  ــة مجلــس األمــن المنشــأة عمــا بالقراري ــل لجن فــي 23 آب/أغســطس 2012، مــن قب

بشــأن الصومــال وإريتريــا. ويــرد اســمه فــي قائمــة األفــراد والكيانــات الخاضعــة لحظــر الســفر وتجميــد األصــول وحظــر 

توريــد األســلحة فــي قــرارات مجلــس األمــن الخاصــة باليمــن.

]7[   حصــل باحــث ) أبعــاد( علــى بعــض األســماء فــي هيكلــة الدائــرة الفنيــة للحوثييــن المشــرفة علــى تدريــع المدرعــات 

حيــث يديرهــا )ع. البنــوس ، أ. الكبســي ، ع. الفايــع(، وبالتعــاون مــع شــركة تدريــع يديرهــا )س. الحميضــة(، كمــا أن هنــاك 

ورش صيانــة يشــرف عليهــا )ح. الحوثــي، أ. المؤيــد، ع. الكبســي( مهمتهــا أيضــا الصيانــة والتطويــر.

]8[  فــي 9 مايــو الجــاري أعلــن األســطول الخامــس بالبحريــة األمريكيــة أن "يــو إس إس مونتيــري" صــادرت شــحنة أســلحة 

فــي الميــاه الدوليــة بشــمال بحــر العــرب ، صــرح مســئول الحقــا أنهــا كانــت قادمــة مــن إيــران ومتجهــة إلــى اليمن.)صــورة 

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