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 قدمة م

 / على إثر تاالخاال اصل الفئااالر2015خالل أكثر من عااام ن صن اااااار من الئرة الاالامر، مي ال رن/ مااا  مااا     ا  

لعسااااكروة مي االعربي/ بق اا، الررلكة السااااعواوة/ صإلى هانتسا تساااار اصل أخر / ب اسا ابما اق/ بر ق حل اق الئوث  ن 

للقواق  ل / صال تزال/ حو، موا وةإلى الواهسة/ صمث  مراحل صصااااااو  م فلأة/ بلأق بقوتسص ال اصاااااااة/ الفي امع  بسص 

ا سااااكرو  عالئكوم ة الرساااار ة/ الفي تسااااانلمص/ ثص عرلوا على تكوون حواق  ساااار ة من الروال ن لسص/ مرن هر  إعلاامص 

الج ش/  صحلاق صااال / أصااتئ  عتل هللا علي /ا ألاب اق الجراعة الئوث ة. صبعل حفل حل أسص الرم س الساااب ا/ صمق  صمكرو  

 الفي كان حااتسا ولواون له بالوالء/ مي حكص ال اضر لس ه الجراعة.

 

أجو،/ الفي ا/ اللجوء إلى ال اااوا ول التال ساااف ة/ كساااالا وركن بواسااا فه هسااار الا صخا ه   مرضااا  عت عة الئرة/ ااخل   

ول/ صعرلوا روعة ألووة ال ااااااوا أحلثسا خرصج القواق الجووة من الرعركة مي ال وم األصل للئرة/ مانأرا الئوث ون برج

 اق/ من على صاااااا انفسا صت وورما/ لفكون ال  اي ال وولة/ الفي تأرت إ ااتسص على ح تي الفئالر/ السااااااعواوة صابما

ور ال ااااااوا ول لة لس ه القو،/ أص تقا اق/ صمعلاق/ صختراء ت ااااااا ر صت وخالل ما وومره لسص ابوران ون/ من نظامر مكر   

في واسااجونسا مر  عن أشااكال اللعص األخر / مي إعا  الفزام ابوران  ن تجاه شااتكة تئالأاتسص/ الضااال  صاألساالئة األخر / م

 الأاعل ن اللصل  ن صغ ر اللصل  ن مي الرا قة.

 

 

   القدرات البشرية والمادية 

ت ة ؛ ما وعاي أن م ه عاا، ما وعت  ر الئوث ون عن القواق/ الفي و وضااااون بسا الئرة الئال ة/ بجاااااااااا الج ش صاللجان ال ااااع

القواق تفضااااارن ك ان ن ماأ ااااال ن/ مرال الج ش مالقواق الرسااااالئةب/ صاللجان ال اااااعت ة الئوث ة. صحل أعل  الئوث ون م ا 

الفوصااا ر ما  صح  متكر؛ برسا  م ل  ااا اتسص كقو، موا وة للقواق الرسااالئة/ صتا  ر اص  الئر  الجرسو ع/ ال ع لعر 

ا مي انقالبسص ع ا با    . صبعل أن أصتئوا سل ة األمر 2014ستفرتر أولول  21لى الرم س/ عتل  به ما و  مااع/ مي اص  

 .2017الواحر/ الراأرا، بالقرا  بعل حفلسص صال / أصامل اوسرتر كانون األصل 

 )الجزيرة( لحرب القدرات التسليحية للحوثيينعاظمت ا
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 :وركن مااح ة م ه القل اق/ على الائو الفالي

 

: القدرات البشرية  أوالا

 :تشمل هذه القدرات ما يلي

 

  شقوات الجي ¶

/ شااااري الئوث ون مي إخضاااااي الج ش لساااا  رتسص/ صترك اوا من  لا إلى حل   ما/ مر 2014سااااتفرتر أولول  21ا  انقالة م

ا بقرا اق حااتسا/ ال ون و ضااعون  احفأار بعض صحلاته بالوالء للرم س الساااب / علي صااال / إال أن م ا الوالء رل مئكوم 

الثو وة الئوث ة/ أص حاا، موالون للق اا، الئوث ة. صمر مرص  الوح / ترام  لساااااال ة موح ة ورثلسا م اااااارمون من حتل اللجاة 

ب/ ص اا الفرامي أكثر بعل مقفل صال / صاعفقال 1أغلر م ه الوحلاق مر سل فسص/ صحاتل  إلى هانتسص مي م فلر الجتساقم 

فرغ ر/ الحفواء حاا، الج ش/ صبعض صمرصة القاا، الروال ن له. صكان الئوث ون حل عرلصا إلى اتتاي سااااا اساااااة الفرم ر صال

 ب2ل مالضتاع من كتا  الرتر/ ص لا من خالل ما ولي

    .الفرك ز على الضتاع/ مرن ُمر   وا أص أُح وا من مااصتسص مي عسوا سابقة -

 .اسفاالل الضاامن الس اس ة/ الفي خل أفسا الئرصة -

 .ابغراء بالورامر/ صاألموال/ صالعقا اق/ صالس ا اق -

 .بقضاوا الأساا صابضرا  بالر ال  الفسلول -

  .اسفاالل العالحاق االهفراع ة/ صاالنفراءاق الر مت ة/ صالرااعق ة/ صالئزب ة -

 

و عر تقلور العلا الئق قي لقواق الج ش الراضووة تئ  ح اا، الئوث  ن؛ بستر االنقسام/ ال ع عرأ عل سا/ حتل صبعل تلخل 

ئالر/ مي  للماي/  / صتو ي2015ما     ا   26الف سا الئوث ون/ صص ا ، ا للماي/ الفي وفئكص م  م ه القواق ب ن ص ا ، ا

الفي تفئكص م سا السل ة ال رع ة/ مر لزصم الكث ر من مافست سا ب وتسص/ إال أن عرل اق الفجا ل الرفالحقة/ الفي ن    خالل 

تل ن/ صحل  اا/  لا خالل الا اااار أكثر من عام ن صن اااار من الئرة/ ت اااا ر إلى  مل الج ش بع ااااراق ا ال  من الرقا

ب؛ ح ث ُها  ل  ال  3/  غص معا ضااة حل أسص/ صااال / صاحفراحه اساافلعاء الجاوا/ ال ون لزموا ب وتسصم 2017الثاني من عام 

الرقاتل ن/ صاُم ر بسص مي بعض صحلاق الج ش/ الرراب ة مي الساحل الاربي/ على التئر األحرر/ ابفلاء من م لع/ مالئلول،/ 

ب/ بعل إعلاامص عسكرو ا صمكرو ا/ على الاسج القفالي صالأكرع  4وال  إلى تعز/ صمي مئامظاق الت ضاء/ ص ما / صصعل،مصصص

 .للئركة الئوث ة/ ال ع وُلزم كل مجال بال ضوي للص ، مكروة خاصة/ صوؤاع مي خفامسا حسص الوالء لقامل الجراعة الئوث ة

 

 

 اللجان الشعبية ¶

لرقاتل ن/ وفااصبون/ صب اااكل اص ع/ على هتساق القفال/ بلامر االنفراء الساشاااري/ مر اسااافتثا  الرافر ن تفرثل برجام ر من ا

ب/ عالص، على االنفراء الر متي الساااااامل مي مااع  السضاااااتة الزولوة/ الفي تعل الر ااااال  5لس ه ال تقة برراكز الق اا، م سام 

ام  ى الرئامظاق ال اارال ة ال ااامع ة الر مر/ الفي وفقاساارون الاأو  م سا ب/ صوساارع م ان اللامعان عل6األصل للرقاتل ن عروم 

ب/ مر ما ترثله عوامل أخر  لاللفئاق/ مثلل الأقر/ صالجسل/ صضااااااامن الئرصة صال اااااراعاق 7مر السااااال ة ال ااااارع ةم 

 الس اس ة
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سا لسااتر أص  خر/ صالساا و، ب/ صاللص  الساال وع للئركة الئوث ة صشاا وق القتامل صأعضاااء الترلران/ ال ون وقأون بجانت8م

ا/ ال وساااافسلمسص  م حركة أن ااااا  هللا مالئوث  نب بوصااااأسا حركة ساااا اساااا ة صعا ة/ تواهه علصان ا غاشاااار  ابعالم ة/ الفي تقل  

 .مئسر/ بل صال رن كله

 

لون أغلت ة شااامع ة / صخضااوي معظص أما الرئامظاق الجاوب ة/ م قل صهوا مقاتل ن ماسا مي اللجان ال ااعت ة؛ ألن سااكانسا و ااك  

ب. صمر  لا وظل االنفراء الساشري اامع ا 9م 1994م ه الرئامظاق للسل ة ال رع ة/ صالفلاع اق األل رة/ الفي خل أفسا حرة 

ا/ مي م ه الرئامظاق/ صال أال على  لا من موحر ماشاااااار ي ب ئان  حوو ا لاللفئاق بس ه اللجان أص بالئركة الئوث ة عروم 

  ب10.محاتل أغلتسص إلى هانر الئوث  ن/ ب  وعة اللماي عن ما قفسص برئامظة شتو،/ ال ون

 

ل س  مااك أ حام اح قة عن العلا الكلي لرقاتلي اللجان/ ال ون وا رعون مي ت كالق م فلأة/ مثلل كفامر الئس ن/ صكفامر 

لرم س مااع/ بعل اهف احسص الروق/ صكفامر بل / إال أنسص وُقل  صن بع ااااااراق ا ال ؛ ح ث ساااااات  أن علر الئوث ون من ا

ب/ صمر سااا  رتسص على السااال ة/ 11ألر مقاتل مي صاااأو  الج ش صال ااارعة/ لكاه لص ووام  على  لام  75صااااعاء/ امج 

ى  اللجاة الثو وة / عام  ألر هالع  120/ ص ا ، الرال ة/ باعفراا تعزوز مالي لرواهسة مرتتاق 2016عالر  م س ما وُسر 

ا برا أُث ر حول القو، الت اااروة للجان حتل اهف اا صااااعاء؛ ح ث  ب/12مي ص ا ، اللمايم  صمي/ كرا تتلص/ أ حام كت ر،/ ح اسااا 

 ب13.ممقاتل 15000 -10000حُل   ق برا ب ن 

 

  ثانياا: القدرات التسليحية

/ صكامة ب2010-2004تفرثل القل اق الفساااال ئ ة للئوث  ن/ برا اساااافئو صا عل ه من أساااالئة الج ش خالل الئرصة الساااافة م

أسلئة صحلاق القواق الرسلئة/ الفي  ل  إل سص بعل أن أصتئوا السل ة األصلى مي مااع  نأو مص/ صاألسلئة/ الفي ح لوا 

ب. كرا  اكر  م ه القل اق/ من نفامج الرواهسة الرساااالئة مر 14عل سا من م اااااا  ااخل ة صخا ه ة أثااء الئرة الئال ةم 

 .عل مقفله صاالسف الء على م ا ن أسلئفهحواق الرم س الساب / علي صال / ب

 

مر  لا/ ال وركن القولل إن م ه األساااالئة تقر تئ  ساااال ة  ساااار ة صاحل،/ بل تئ  ساااال ف ن على األحل/ أصالمرال ص ا ، 

اللماي/ صثان سرال السل ة الرس راة على اللجان ال عت ة/ الفي ال تزال/ حفى ا ن/ غامضة الك ان؛ ح ث شسلق م ه السل ة/ 

ا م  را ا/ بعل انقالة   .ب15م؛ نف جة لاقل الكث ر من أسلئة الج ش إلى م ا نسا2014ستفرتر أولول  21نرو 

 :تفاوي القل اق الفسل ئ ة للئوث  ن/ كرا مي الفقس ص الفالي

 

 المشاة والمدرعات ¶

/ 47-لتالح ة ا ل ة إوه ك همر ساااا  ر، الئوث  ن على العاصاااارة صاااااعاء/ كان  األساااالئة/ الفي وفئكرون م سا/ تفاوي ب ن ا

برصان اغ/ صالرلامر علورة اال تلاا/ صالرلمع ة الرضاا، لل امراق/  2/ صالرلمر الرشاش إم 7صالقا   ال ا صخي    بي هي 

ب/ صحل اسااافُتقي الكث ر من م ه األسااالئة 17برلواة عررانم  310ب/ صكامة أسااالئة اللواء 16م 55-صبعض اللباباق عرا  تي

 .لوحلاق العسكروة/ الفي كان  مراب ة مي صعل، صعرران/ بعل الفزامسا الوالء غ ر الرعلنإلى هانر ا

 

ال تزال الوحلاق العساااااكروة الفابعة للج ش الرساااااانل للئوث  ن/ خاصاااااة الوحلاق/ الفي لص ت ض أوة مواهساق مر القواق 

؛ ح ث تضااص أنواع ا من اللباباق/ صالرركتاق ال اارع ة/ تفرفر بقل  كت ر من الفساال  /  غص تعرضااسا لرتاق الاا اق الجووة

ب. م را تك ر االسفعراضاق العسكروة/ الفي تُعقل مي خفام 18القفال ة/ صناحالق الجاوا الرل عة/ صم فلر أنواي الرلمع ةم 
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رلمع ة الرضاا، برامج الفل ور للرقاتل ن الجلا/ كثر، الرركتاق ا ل ة  باع ة اللمر صعل سا الرلمع ة الرشاشة الرفوس ة/ صال

لل امراق/ مضااال  عن أساالئة مكامئة اللباباق/ برا م سا صااوا ول تاص. كرا أاخل الئوث ون أنواعا من القا اصاااق/ وزعرون 

  ب19.م/ صخاعر/ صحاسص/ صأشفر/ صسرمل2/ ص ص الأقا  1أنسا مئل ة ال ار/ ميل  ص الأقا  

 

 26للئوث  ن صالج ش الرساااااااانل لسص/ مي  اتسا ما كان  عل ه حتل  غص م ا كله/ ال وركن القولل إن القل اق العسااااااكروة 

؛ ألن ما لص ت له عامراق الفئالر/ نُسر أص اساااافُاأل أثااء الرعا ك ال اااارسااااة/ الفي اا ق خالل األشااااسر 2015ما     ا  

لضاااالر/ صشاااتو،/ الثالثة األصلى للئرة/ ص لا على نئو ما لئ  بأسااالئة الوحلاق/ الفي كان  مراب ة مي علن/ صلئج/ صا

ئر إل سا/ ح ا اك/ من أساالئة اللواء األصل م ااا، هتلي/ ال ع كان مراب  ا مي إحل  ضااواحي صاااعاء/ مثلل عرباق  صما سااُ

% من مساااافواعاق 80ب. صحل ك اااار الفئالر/ بعل أحل من شااااسر على بلء عرل اته/ عن تلم ر 20القفال ةم  80-بي تي    

 ب21.مي الجوع% من صسامل اللما95األسلئة/ صتئ  ل 

 

 القوة الصاروخية ¶

بر  اسااص  القو، ال ااا صخ ة  كفوصاا ر هامر لكامة أنواي ال ااوا ول الفكف ك ة الق اا ر، صالرفوساا ة الرل / الفي ساا  ر 

عل سا الئوث ون/ لفتلص كقو، مسفقلة/ مراثلة للقواق التروة/ صالتئروة/ صالجووة/ أص نئوما/ برا لص وعسله الج ش ال راي؛ ح ث 

م ه القو، تافظص م را وسااارى  مجروعة ال اااوا ول / الفابعة لالحف اع االسااافرات جي/ بئسااار الس كل الفاظ ري للج ش كان  

ال راي. لكن/ م را وتلص/ أنه مر ساا  رتسص على م ه األلووة/ صص ش صمعامل الف ااا ر صال اا انة العسااكروة/ صح امسص بف وور 

 .فوص ر/ لفكون ب رفسص م ساصتعلول بعض ال وا ول/ تكون  للوسص مكر، م ا ال

 

  النواة األولى لمجموعة الصواريخ

ا بسا االتئاا السااااوم في/  -ترث ل  الاوا، األصلى لرجروعة ال ااااوا ول التال سااااف ة مي ال رن/ ب ااااوا ول سااااكوا ة/ الفي  ص 

ا/ صصاال  ال رن صااا ص 15ما ااة إعالق/ مضااال  عن  20هرسو وة ال رن اللورقراع ة/ مي ثران ااق القرن الراضااي/ مر  خ 

ب/ صوعفقل التاحث اشااافرال ال اااأقة على صاااوا ول 22م 1988/ ضااارن صاااأقة أُبرم  مر كو وا ال ااارال ة عام 2002عام 

؛ نف جة السااف لام القواق االنأ ااال ة بعلن/ علا ا 1994أخر / صصصااولسا بعل  لا برل،/ لجساار الأجو، الفي أحلثفسا حرة 

/ من لاط  ساااري صشاااعتي حول 1995االحفالل اب وفرع لجزور، حا ش عام  ماسا/ مي ضااارة صااااعاء صتعز/ صما أحلثه

 .ضعر الراي االسفرات جي على الواحعة

 

حل تكون الفقلوراق السابقة غ ر معت  ر،/ عن حق قة م زصن ال وا ول التال سف ة/ الفي ورفلكسا ال رن؛ ألن ابعالن عن  لا/ 

ب؛ 23ن  لا/ عاا، ما وث ر حساااساا ة لل  اصل الجوا / خاصااة السااعواوةم وُعل ك ااأ ا ألساارا  عسااكروة/ كرا أن ابم اااا ع

/  غص أن الفئالر حل  ما بائو  ا ماسا إلى صاااعل،/ حتل 24صاااا صقم  300ل لا رل تقلورما مجسوال  ب/ نقل الئوث ون بعضااا 

كل صاااااا صق ص خر/ و لقه ب/ إال أن السجراق الأراوة صالرفتاعل،/  ما  ا/ ب ن 25بضاااااعة أوام من  ابعالن اللسااااافو ع م 

ا/ صكان  على الجامزوة/ ألعلقوا مي كل  الئوث ون على الرلن السااااااعواوة/ ولمر إلى القولل إنه لو كان م ا العلا صاااااائ ئ 

 .مجرة امعة ماسا/ صلفقا ب  مفراق ابعالق
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 التحوالت في القدرات الصاروخية ¶

ون/ صاسااافسلموا بسا أملام ا عساااكروة ااخل التالا صمي ك اااأ  الئرة عن مجروعة من ال اااوا ول/ الفي وفئكص م سا الئوث 

  ل ب26م عر  الررلكة السعواع. صمن أمص  لا ما ولي

 ( مجموعة الصواريخ المعلن عنها التي يتحكم فيها الحوثيون1جدول )

 مالحظات المواصفات الفنية والتكتيكية النوع

 1-بركان

 

 2-بركان

 كص/ برأ  حربي شلول االنأجا  800بال سفي/ ملاه 

 كص1000ملاه 

وزعص الئوث ون ت ووره من ال ااااااا صق 

 واالرصسي سك

 حاعل، إعالق 20تفومر له 

 1-قاهر

 

 2-قاهر

 كص 250أ ت/ ملاه -بال سفي/ أ ت

 

 كص400ملاه 

ا من ال ااااااا صق الرصسااااااي   مئل   م و  

-800هو/ لاال  ال رن  أ ت 2-سااااااااام

 صا صق 1000

ملاه  توشكا جا / وزن 120بال ساااااافي/  ول االنأ كص/ برأ  حربي شااااااال

 كلجص500

  صسي

 كو ع كص 320بال سفي/ ملاه  5-هواسونغ

 إوراني .كص150صا صق ملمع ة ثق لة/ ح  ر الرل   1-زلزال

ماااااااا ااااااااو  ماااااااان ال ااااااااااااااا صق  كجص600كص/ وزن  210تكف كي/ برأ  حربي/ ملاه  2-زلزال

  FROG-7السوم في

 

 

مر اخول الئرة شسرما الثالث/  عص الفئالر أنه امر الكث ر من صوا ول سكوا/ م را أص اق م اا  مي الج ش الروالي 

ا بال سف  ا/ برا م سا صوا ول توشكا 70 –60للسل ة ال رع ة/ مي ال سر الثامن للئرة/ ح ا ، الئوث  ن ما ب ن   صا صخ 

ا بال سف  ا  83/ أن الئوث  ن أعلقوا  2017اوسرتر كانون األصل  20 ن/ أعلن الفئالر/ مي ب/ صب ن م ون القول27م  صا صخ 

ب/ ما وعاي أنه لص وئلث أع تئول سااالتي مي الروحر ال اااا صخي للئوث  ن 28م 2015على األ اضاااي الساااعواوة ما  عام 

 س الساب / علي صال / ال ع نسر كامة ال وا ول إلى صحواق الج ش الرسانل لسص/ بل ال وزال مااك الكث ر ماسا/ صمق ا للرم

  .(29)ماكن مئ اة/ نام  ا أع اعص إورانمفر، عسله/ صأنسا م تأ، مي أ

 

كص/ أملام ا صح ل، 500 –كص 300بعل عام صن اار على بلء الئرة/ لص تعل مااع  الجاوة صالوسااط السااعواع/ الواحعة ب ن 

/ 2016ب/ مرن اسااااافسلا  ما قة مكة مي أكفوبر ت ااااارون األصل 30كصم 1000  لسا/ بل تجاص   لا إلى أملا  تقر مي مل

نومرتر ت رون  4/ مي 2Hإلى اسفسلا  م ا  الرلا خالل/ الواحر شرالي ملواة الروات/ ب ا صق بال سفي/ من نوي بركان 

اوسارتر كانون األصل  19/ صمئاصلة اسافسلا  ح ار ال رامة بالروات/ ب اا صق بال سافي من  اق الاوي/ مي 2017الثاني 

 ./ صمو انفقال ملئور مي القل اق ال ا صخ ة2017

 

 أسلحة القوات البحرية والدفاع الساحلي ¶

تعرل القواق التئروة بأحل حل اق الفساااال  ؛ نف جة لالساااافسلا  الرفكر  من حتل عامراق الفئالر/ ما  ال وم األصل للئرة/ 

/ من الئ ول على علا من الزصا ق ال ا ر،/ عال ة 2016أصاخر عام إال أن الئوث  ن/ حسر م اا  صئام ة/ تركاوا/ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/9_%D9%83%D9%8A_52_%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A5%D9%85
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ب/ صمي الأفر،/ الفي ن    م سا عرل اتسص ضل سأن الفئالر مي التئر األحرر/ مثلل 31 ص ح ام  12السرعة/ حُل    علاما بج 

/ صاساافسلا  2016صل اساافسلا  السااأ اة ابما ات ة  سااووأ  / ب ااا صق مضاااا للسااأن/ مي األصل من أكفوبر ت اارون األ

  .( 32)"ملمرت ن أم رك ف ن بسجوم ن صا صخ  ن ماأ ل ن/ بعل أستوع ن من السجوم على السأ اة  سووأ 

 

ورامن الئوث ون على األلاام التئروة مي مااع  ساااااا  رتسص الساااااااحل ة/ لعرحلة صإحتاع أع إبرا  تقوم به أع حواق للج ش 

ا ماسا أثااء ت اااااااعل الفكسااق حول إحلام الفئالر على احفئام م ااء الرساااااااوا بقواق الفئالر. صحل بث  الئوث  ون علا ا كت ر 

ا؛ بستر تعرت م ال  ال  ااون الرئل  ن لل  ر/ مضال  2016الئلول،/ مي ماف ر عام  / الفي أثا ق هلال  إعالم  ا كت ر 

 .عن تضر  الرالحة التئروة

 

-امفالكسص ماظومة صاااوا ول بئروة مئل ة ال اااار/ وُ له  عل سا  الرالة /2017أعلن الئوث ون مي نومرتر ت ااارون الثاني 

/ عن امفالك الئوث  ن صالج ش الرسااااااانل 2017ب/ صكان تقرور مرو  ال تراء الرعاي بال رن/ حل ك اااااار م لر عام 33 م 1

/ من شاان   مزول من السجراق على السااأن/ مساافلال   اسص/ مساافقتال   على  لا بلحة السجراق/ لسص/ حل اق تكاولوه ة بئروة ترك  

ت الأرحاعة السااااااعواوة 34م 2016الفي تعرضاااااا  لسا بعض سااااااأن الفئالر خالل عام  ب/ صلعل ما وزول  لا تأك ل ا/ تعرُّ

/ م را ت اا ر تقا ور أخر  إلى ح ا تسص 2017  لسجوم بقا ة مأ ل/ مساا  ر عن بُعل/  خر وااور كانون الثاني 702 الرلواة 

 .( 35)/ اسفُ لم بعضسا مي السجراق على سأن الفئالر102C  صوا ول إوران ة عرا

 

 ثالثاا: التقييم التكتيكي واالستراتيجي لألداء القتالي

و وت الئوث ون صالج ش الرساااانل لسص/ الئرة ضااال حواق السااال ة ال ااارع ة الرسااااوا، بالفئالر/ بانفساج أسااالوبي اللماي 

ا صالسجوم/ على نئو ترااع/ تف للسرا تكف كاق م ق  كرلة لسرا/ كابغا اق/ صالكرااء مالكرامنب/ صابحاعة/ صالف وو / صم

لروحر صررص  حواق الج ش الروالي لل ااارع ة/ إال أن نرط اللماي مو الساااامل؛ نف جة الخفالل موا ون القو،/ صال أال على 

على السااااحل الاربي/ باالعفراا على   لا/ من تتا سص اسااافرات ج ة اماع ة إحل ر ة صاضااائة الرعالص/ مي كامة الجتساق الواحعة

ب/ صبالرثل مي مااع  نسص/ صصااارصاا/ صب ئان/ صالتقر/ صحل تااحل  صساااامل إعالم ة خرامط 36شاااتكاق صاساااعة من األلاامم 

لئقول ألاام م فلأة/ صحع  مي أولع الج ش الروالي للسل ة ال رع ة/ عن عرو  بعض األسر / مي الرعا ك/ الفي ن ت  

  .2017اوسرتر كانون األصل بت ئان/ مي 

 

أما اساااافرات ج ة السجوم/ مففركز مي مااع  مئلصا،/ مثلل الئلصا ال اااارال ة/ صال اااارال ة الارب ة مر السااااعواوة/ صالجو / 

ب/ صمرا و اااا ر إلى شاااال ، م ه 37صتعز. صحل عت ر عن  لا أحل القاا، الئوث  ن/ بالقولل إن  أمضاااال صساااا لة لللماي السجوم م 

ت الرلن السعواوة لجااا االسفرات  ا بال سف  ا/ صصل بعضسا إلى ملواة  83مق صم ا حرب  ا/ عالص، على  65942ج ة تعرُّ صا صخ 

 .( 38)2017الروات/ مر نساوة عام 

 

مي كث ر من األعرال السجوم ة/ أرسر الئوث ون صالج ش الرساااانل لسص/ براعة مي اسااافسلا  مواحر حواق الج ش صالفئالر/ 

س ة م فل سفسلا  معسكر الفلاصون برأ ة/ ب ا صق توشكا/ مي بوا ر أنواي ال وا ول صغ رما/ صال أال على  لا من ا

/ ال ع حُفل م ه الع ااااراق من الجاوا ابما ات  ن صغ رمص/ صتلم ر علا من الرعلاق العسااااكروة/ صك ا 2015سااااتفرتر أولول 

/ صحُفل م ه حامل القواق ال اصة السعواوة 2015األصل اسفسلا  موحر عسكرع بالقرة من باة الرالة/ مي اوسرتر كانون 

الر اااا كة مي الفئالر/ العق ل عتل هللا الساااس ان/ صعلا من الجاوا/ صلص وقف ااار  لا على الا ااااع ال اااا صخي مي مسااارا 
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 العرل اق الترع/ بل صالتئرع/ ال ع تجل ى من خالل السجوم ال اااا صخي على بعض ساااأن الفئالر/ الفي ساااتق  ابشاااا ،

 .إل سا

 

كن تق  ص أااء الئوث  ن صالج ش الرسااانل لسص/ مي مجروعة من الاقاع/ من ماظو  تكف كي صاساافرات جي/ صب ااكل مل م/ ور

بعل مالحظة عت عة م ا األااء/ صالفقلم مي القو  صالوسااااامل الرسااااف لمة/ ع لة أكثر من عام ن صن اااار من الئرة/ بق ر 

ص/ اخفالل م زان القو، الاظر عن تراهر ساا  رتسص على الكث ر من الرااع / صخسااامرمص الت ااروة صالرااوة؛ ألن ما و ااأر لس

 :( 39)مر ال  ص/ ال ع وفأل ر من ع ر اصل/ صه ش السل ة ال رع ة/ صوفض   لا مي ا تي

 :إاا ، الرعركة اللماع ة برسفو  من الكأاء،/ تئق  معسا ما ولي ¶

 .إب اء تقلم حواق ال رع ة مي أغلر الجتساق -

 .مئاك اق خلاع ة لرا اق إعالق ال وا ول التال سف ةاسفازا  القل اق الاا وة ل  ران الفئالر/ من خالل ن ر  -

 .( 40)إسقاع بعض ال امراق الئرب ة صال امراق االسف الع ة اصن ع ا  -

 

 .لئأار على اسفلامة تلم  األسلئة صالرعلاق العسكروة من م اا ما ال ا ه ةا ¶

 

 :البفكا وة صالرسا عة إلى هسر الأجواق/ من خاللا ¶

 .( 41)الرس  ر، اصن ع ا / مي اعص الرعركة التروةإاخال ال امراق ال ا ر،  -

 .إاخال الزصا ق ال ا ر، الرس  ر، عن بُعل/ مي الرعركة التئروة -

  .كص1000 واا، ملواق ال وا ول التال سف ة إلى  -

 .تئوول صوا ول أ ت هو/ إلى أ ت أ ت/ مفوس ة الرل  -

 

الفأث ر الساا اسااي على اصلة ابما اق/ بالفسلول الرفكر  اساافاالل نفامج السجراق ال ااا صخ ة على ملن السااعواوة/ مي  ¶

 .ب ن   مجراق مراثلة على أ اض سا/ مر ما و ل  أه  لا من تلاع اق احف ااوة صاهفراع ة

 

 ارتباط قدرات الحوثيين العسكرية بالدعم العسكري اإليراني

رة الئال ة. صخالم ا ل لا/ وؤكل مسااااؤصلو واأي الئوث ون/ صعلى نئو مساااافرر/ تلق سص أع اعص عسااااكرع إوراني/ خالل الئ

/ برسالة 2016السل ة ال رع ة صاصل الفئالر صهوا مثل م ا اللعص. صمي م ا ال لا/ تقلم  السعواوة/ مي ستفرتر أولول 

/ الرفضاااااارن حظر تو ول األساااااالئة إلى 2015لعام  2216إلى مجلس األمن/ اتسر  م سا إوران بانفساك حرا  الرجلس  حص 

لا مي  ا الئوث   كل على   سا امفراءاق بئفة صباعلة/ صأ بأن ئل،/  كان  اُّ مرثل إوران مي ماظرة األمص الرف أامسص/ م ن صحل

/ تضااارا  اتسام إوران بانفساكسا 2016مراثل على  ساااالة تقلم  بسا ابما اق إلى األم ن العام/ مي أكفوبر ت ااارون األصل 

سا/ لص و ماق ص مضاااااا سا م ه االت بال رن/ بضاااااالوي إوران مي اعص الئوث  ن حرا  الئظر/ صب ن  ق ر مرو  ال تراء الرعاي 

ا صعلى ن اق صاسر  .( 42)باألسلئة ضلوع ا متاشر 

 :تفجلى أبر  مجاالق اللعص ابوراني للئوث  ن مي هانر القل اق العسكروة/ من خالل ا تي

 

 الدعم في مجال الصواريخ الباليستية ¶

لقسا الئوث ون على األ اضااي السااعواوة/ األنظا / بقو،/ إلى إوران/ بوصااأسا اللصلة صهس  ال ااوا ول التال سااف ة/ الفي و 

األبر / الفي وركن أن تلعرسص برثل م ه ال ااوا ول/ أص بفقا ة الف وور/ أص الفل ور/ أص ال تر، الرفعلقة بسا/ صحل أص ا تقرور 
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/ أن الراظرة تئق  مي احفرال ضلوي 2017انون األصل األم ن العام لألمص الرفئل، الرقلم إلى مجلس األمن أصاسط اوسرتر ك

إوران مي نقل صااوا ول بال سااف ة إلى الئوث  ن/ صمق ا لرا تئ اال  عل ه من نفامج تئل ل ح ام صااا صخ ن أُعلقا على ملوافي 

ق / بعل ثتوق ت اب  مواصااااأاتسرا مر ال ااااا ص2017واتر صالروات/ خالل شااااسرع وول و ترو / صنومرتر ت اااارون الثاني 

 ب44.م  عل 1400م ل/ صوئرل  أس ا حرب  ا بو ن  500ب/ ال ع وتلغ ملاه 43م 1-ابوراني ح ام

 

صحل عز   من احفرال صهوا اعص إوراني بال ااااوا ول أص بفقا اق  اق صاااالة بسا/ االعفراضاااااق التئروة/ الفي نأ  تسا سااااأن 

/ لركامئة تسرور األسااالئة إلى ال رن؛ ح ث كان  2016ص 2015التئروة األم رك ة صالأرنسااا ة صاألسااافرال ة/ خالل عامي 

مي مجراق مفكر ، على ملوافي نجران  3-ب/ صك ا اسف لام صا صق  لزال45تلا السأن إوران ة/ أص تئرل أسلئة إوران ةم 

ر ب. كرا ت ااا ر أسااالئة مكامئة اللباباق/ الرساااف لمة ضااال اباباق الج ش الساااعواع/ إلى ت ابقسا م46صأبسا الساااعواوف نم 

ب/ صوضاااا ر صهوا ال ااااا صق كو ن   لل  الئوث  ن/ ال ال   خر على م ا اللعص/ 47صااااوا ول إوران ة مضاااااا، للل صيم 

الساا را أن م ا الاوي صغ ره من األساالئة/ وقف اار اسااف لامه على الرقاتل ن الئوث  ن/ اصن الج ش الروالي لسص/ ال ع لص وكن 

 ب48.مم ا ال ا صق ضرن ترسانة أسلئفه

 

 في مجال العمليات البحريةالدعم  ¶

بالاظر إلى عت عة العرل اق التئروة/ الفي نأ ما الئوث ون ضاال سااأن الفئالر/ صررص  الئ ااا / الفي وررصن بسا/ م نه ال 

وركاسص الئ اول على معلوماق اح قة حول ن ااع م ه الساأن/ برا وف   اسافسلامسا ب اكل مفكر / ما لص تكن مااك هسة ماعلة 

علوماق؛ صبالفالي/ م نه وركااا االعفقاا بأن ن اااااع القواق التئروة لأ ل  الئر  الثو ع ابسااااالمي/ صالقواق ترلمص بس ه الر

التئروة لجرسو وة إوران ابسااااااالم ة/ صمرا الك انان الل ان تفكون ماسرا حواق إوران التئروة/ مرا الجسفان الأاعلفان/ اللفان 

 ل صصول األسلئة صأشكال الرل اللوه سفي األخر / الس را أن مات ن القوت ن ترلان الئوث  ن بالرعلوماق/ مضال  عن تسس

تا ااا ان مي خل ج علن/ صالتئر األحرر/ مي إعا  اسااافرات ج ة  مار الوصاااول التئروة / الفي تافسجسا إوران/ مر ما وئققه 

لأاعلة م سا من غ ر اللصل/ مثلل حزة م ا االحفراة من شتكة تئالأاتسا ابحل ر ة الركونة من بعض اصل الرا قة/ صالجساق ا

ب/ صحل وكون من  49هللا/ صالجساا ابسااالمي/ صحرا / صبوصااأسا الر اال  الرم س بملااما باألساالئة صاللعص اللوه ساافيم

 ب50.م/ ال ع شن  به الئوث ون بعض السجراق على سأن الفئالر102C لا/ ال ا صق ابوراني 

 

  ات الحربتداعيات الدعم اإليراني على مجري ¶

ك أ  مجرواق الئرة/ أن ال وا ول التال سف ة/ الفي و لقسا الئوث ون/ أصهلق ساحة حرة أخر  غ ر ال رن/ صت ا ك 

/ ال ع H2 م سا إوران/ ضرا  ا/ من خالل توه سسا إلى أملا  عسكروة صاسفرات ج ة سعواوة/ كرا مي حالة ال ا صق بركان

/ صال ااا صق/ ال ع اساافُسل  به ح اار ال رامة/ خالل شااسرع نومرتر ت اارون الثاني/ أعلقه الئوث ون على م ا  الرلا خالل

ا هلول ا للرواهسة/ صحأ زا على الفرك ز أكثر م را تقوم به 2017صاوساااااارتر كانون األصل  . كرا مرت م ان السجومان صاحع 

 .حأسص الس اسيإوران تجاه القل اق العسكروة للئوث  ن/ سع  ا ماسا لفقووة حل اتسص/ صتعزوز مو

 

ظ أن اسااافسلا  الرلن الساااعواوة بال اااوا ول التال ساااف ة/ أخ  مائاى ت ااااعلو ا/ بفااسااار عراع مر تقلم الج ش  مرا والحه

الوعاي باتجاه العاصرة أص م ااء الئلول، ال اضر للئوث  ن/ لفتلص م ه ال وا ول كرا لو أنسا ص حة ضاط إوران ة ب ل حلأامسا 

 .الفقلم/ صتا  ر تأاص ل الاساوة/ الفي  سرسا الفئالر لتفر أحل أ  ي إوران مي الرا قةالئوث  ن/ لوحر م ا 
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ا/ لكن ما حلث  ا صأااء/ تراهع  كث ر  مر إترام الئرة عامسا الثالث/ وأفرت أن تكون حل اق الئوث  ن العسااااكروة/ تساااال ئ 

ص؛ مرثل م ه الظرص  ال تف   لسص الئأار على خال   لا/  غص ما ق القو، ب اسص صب ن خ ومسص/ صالئ ا  الرأرصت عل س

أانى مسفو  للقو،/ أص ابفكا  صسامل القفال/ الفي وعلاون عاسا تتاع ا/ صمو ما وعكس حو، اللص  ابوراني مي الئرة/ ال ع إن 

  ن  لا ب. صحل أعلن  ع ص الئوث51لص وف  للئوث  ن تئق   ن ااااار/ م نه لن وسااااالرسص للسزورة أص وسااااار  للئرة أن تافسيم 

ا/ صاصأ ا إواما بجااااااا معركة الا أهس ال وول م  ب/ صلن تكون الااوة من  لا بع ل، عن غاوة إوران/ الفي تعفترما إحل  52متكر 

 معا كسا غ ر الرعلاة السفازا  السعواوة.      

 ججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج

 .باحث مي ال ؤصن االسفرات ج ة ال را ة - علي ال مر

 

 المراجع والهوامش

 .S/2017/81 /2017 ،""التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني باليمنمجلس األمن/  (1)

حهره التاحث على علا من الئاالق اللالة على  لا/ حفى اوسرتر كانون األصل  (2)  .2017صه

 :. مركز الجزور، للل اساق/ تجله مي"تحالف صالح والحوثي: تسويات ظرفية وتصدعات بنيوية"للرزول/ وُاظرل ال مر/ علي/  (3)

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/11/171120104744686.html  ب2017اوسرتر كانون األصل  28تا ول اللخولل م 

   :https://www.youtube.com/watch?v=ZnFhqfFPxTEكرثال على  لا/ وُاظر  (4)

 .مجلس األمنمأب/ مرهر ساب  (5)

 .تر مئامظاق/ ميل أمانة العاصرة/ صحجة/ ص ما / صصعل،/ صصاعاء/ صعرران/ صالرئوو تضص ما قة السضتة الزولوة س (6)

 .م ه الرئامظاق ميل إة/ صالت ضاء/ صتعز/ صالجو / صالئلول،/ ص ورة/ صمأ ة (7)

 :تجله مي يسكن الجبل"،« السيد»و«.. صعدة»تسيطر على « أنصار هللا»يُنظر " معقل الحوثيين.. هنا استقر الحكم.. كتائب للرزول/  (8)

http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=455387 ب2017اوسرتر كانون األصل  28تا ول اللخولل م 

ا غامر، مي نأو  الجاوب  ن/ صب  ق م سص  ص1994خل أ  حرة 9 (9) اهف اا الئوث  ن للجاوة/ أ ال عن ال رال/ ثص ماحص من  لا/ا العلاء/ صنزعة االن/ هرصح 

  .2015مي ما     ا  

 .وضص الجاوة ثراني مئامظاق/ ميل أب ن/ صحضرموق/ صسق ر  مهزور،ب/ صشتو،/ صالضالر/ صعلن/ صلئج/ صالرسر، (10)

 28تا ول اللخولل م movements.com/25855-http://www.islamist :تجله مي "اللجان الثورية: الحرس الثوري المنتظر للحوثيين"،وُاظرل  (11)

 ب2017اوسرتر كانون األصل 

تا ول  http://www.arabi21.org/story/918213 :21للرزول وُاظر/  ع لل  حوثاة  الج ش صاألمن تع ل س اا وو إوران بسو وا صالعراق/ عربي   (12)

 ب2017اوسرتر كانون األصل  28اللخولل م

: analysis/the-http://fikercenter.com/political-تجله مي "الحوثيون: الحقيقة العسكرية ومصادر الدعم"،مركز الأكر االسفرات جي للل اساق/  (13)

support-of-sources-and-power-military-the-houthis ب2017اوسرتر كانون األصل  28تا ول اللخولل م 

تا ول اللخولل  https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/12/5 :/ تجله مي"من يخرق حظر األسلحة على المتمردين في اليمن؟"ال مر/ علي/  (14)

 ب2017اوسرتر كانون األصل  28م

 .مجلس األمنمأب/ مرهر ساب  (15)

 .مركز الأكر االسفرات جي للل اساق/ مرهر ساب  (16)

 28تا ول اللخولل م http://www.aljazeera.net/knowledgegate/newscoverage/2016/12/25 :تجله مي "السالح المنهوب"،حاا، الجزور،/  (17)

 ب2017اوسرتر كانون األصل 

اوسرتر كانون  28تا ول اللخولل م https://arabic.rt.com/middle_east/895249 :/ تجله مي"الثالوث اليمني وترسانة األسلحة"بوت في/ واس ن/  (18)

  ب2017األصل 

 :لج ش ال راي وك ر عن حامرة ألحلث األسلئة الفي بئو ته/ تجله ميا (19)

a. https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201708231025789249 ب2017اوسرتر كانون األصل  28تا ول اللخولل م 

 ب2017اوسرتر كانون األصل  28تا ول اللخولل م https://www.youtube.com/watch?v=ghNWhP_xjpY :وركن الوحو  على  لا مي (20)

ة لقامل الئر  ال اص الفابر للرم س ال راي الساب / علي صال / العر ل عا ق صال / تجله مي (21)  :ص ا  لا مي تسج ل مسر 

https://www.youtube.com/watch?v=MHm8mN6qF84 ب2017اوسرتر كانون األصل  82تا ول اللخولل م 

 :/ تجله ميسفينة صواريخ سكود تصل إلى ميناء الحديدة اليمني اليوم وسيول تطالب واشنطن باعتذار"صئ أة ال رق األصسط/   (22)

om/details.asp?article=141379&issueno=8782#.WjpypyugfIUhttp://archive.aawsat.c اوسرتر كانون األصل  28تا ول اللخولل م

 ب2017

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/11/171120104744686.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZnFhqfFPxTE
http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=455387
http://www.islamist-movements.com/25855
http://www.arabi21.org/story/918213
http://fikercenter.com/political-analysis/the-houthis-the-military-power-and-sources-of-support
http://fikercenter.com/political-analysis/the-houthis-the-military-power-and-sources-of-support
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/12/5
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/newscoverage/2016/12/25
https://arabic.rt.com/middle_east/895249
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201708231025789249
https://www.youtube.com/watch?v=ghNWhP_xjpY
https://www.youtube.com/watch?v=MHm8mN6qF84
http://archive.aawsat.com/details.asp?article=141379&issueno=8782#.WjpypyugfIU
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 28تا ول اللخولل م /1991https://yemenshabab.net/edithome : / تجله ميالصواريخ: الرقم الصعب في معادلة الحرب اليمنيةال مر/ علي/   (23)

 ب2017اوسرتر كانون األصل 

اوسرتر كانون  28تا ول اللخولل م http://www.alquds.co.uk/?p=352916 :ص ا  لا على لسان الرفئلث باسص الفئالر/ اللواء عس رع/ تجله مي (24)

 ب2017األصل 

لة النقالة 2015متراور شتاع  6ابعالن/ مي أصل  الئوث ون م ا  (25)  .2014ستفرتر أولول  21/ ك  و، مكر  

 :معلوماق الجلصل مسفقا، من (26)

a.  /ب/ ب رصقل اا  ال و  / ا. ق2/ الكف ر العسكرع م("1980-1979"الصواريخ العاملة في الشرق األوسط )هعأر/ حاسص مئرل).  

b.  تجله مي صواريخ تملكها اليمن"، 5تعرف على: https://arabic.sputniknews.com/military ب2017اوسرتر كانون األصل  28تا ول اللخولل م 

c. ،"تجله مي تقرير يكشف اعتراف طهران بتدريب الحوثيين وتزويدهم بالصواريخ الباليستية: http://www.hafryat.com/blog 28تا ول اللخولل م 

 ب2017اوسرتر كانون األصل 

(27) Saudi forces warn of harsh response to latest Houthi rocket attack. Available at: 

a. .2075951606-attack-rocket-houthi-latest-response-harsh-warn-forces-http://www.middleeasteye.net/news/saudi  تا ول

 ب2017اوسرتر كانون األصل  28اللخولل م

تا ول  : http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/12/20ص ا  لا على لسان الرفئلث الجلول باسص الفئالر/ العق ل تركي الرالكي/ تجله مي (28)

 ب2017اوسرتر كانون األصل  28اللخولل م

تا ول  https://arabic.rt.com/middle_east/881895 :علي صال ل نرلا م زصن ا اسفرات ج  ا من ال وا ول التال سف ة لن و اله ح ر الفئالر/ تجل  لا (29)

 ب2017اوسرتر كانون األصل  28اللخولل م

لجزور، مركز ا"ميزان القوى العسكري في اليمن: التحوالت والسيناريوهات"،  لرعرمة حل اق م ه القو، صأثرما مي الئرة الراماة/ وُاظرل ال مر/ علي/ (30)

اوسرتر كانون  28تا ول اللخولل م http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/01/170126114745660.html :للل اساق/ تجل  لا مي

  ب2017األصل 

 28تا ول اللخولل م https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/10/14 :ت ال مر االسف تا اق/ تجل  لا ميأسلئة م روة للئوث  ن صحاواق ا (31)

 ب2017اوسرتر كانون األصل 

 .مرهر ساب  من يخرق حظر األسلحة على المتمردين في اليمن؟"،ال مر/   (32)

ا هلول ا مئلي ال اربالأ لو (33)  28تا ول اللخولل م http://www.alkawthartv.com/news/102461 :/ تجل  لا ميول الج ش ال راي وعرت صا صخ 

 ب2017اوسرتر كانون األصل 

 .مجلس األمن مأب/ مرهر ساب  (34)

http://www.bbc.com/arabic/middleeast- :تجله مي خطورة صواريخ الحوثيين وقوات صالح وما هو مصدرها؟"، "اليمن: ماالعاسي/ أنو /  (35)

 ب2017اوسرتر كانون األصل  28تا ول اللخولل م 39368181

 .مجلس األمن مأب/ مرهر ساب  (36)

 : س م تة االسف تا اق العسكروة/ مي لقاء مر حتامل عوق صاعاء/ تجله ميك ر عن  لا أبو علي الئاكص معتل هللا وئ ى الئاكصب/ ال ع و ال ا ن ما ر  م (37)

https://www.youtube.com/watch?v=GNX6bBV7yNM ب2017اوسرتر كانون األصل  28تا ول اللخولل م 

 .ناع  الفئالر مالرالكيب/ مرهر ساب  (38)

  :الئوث ة/ صالج ش الرسانل لسص/ مي م فلر الجتساق/ للرهوي إلى بعض من  لا/ واظر مي اسفافج ما ست  من خالل الوحو  على أااء مقاتلي اللجان ال عت ة (39)

 ب2017اوسرتر كانون األصل  28تا ول اللخولل م

a. ttp://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/01/170126114745660.htmlh  

b. https://www.youtube.com/watch?v=1kGJ_4aJTbE  

c. drone-reaper-9-mq-us-houthis-ws.com/2017/10/02/yemenhttp://arabic.eurone  

ي/ الفي  غص خرصج ماظومة اللماي الجوع عن العرل/ أسق   اللماعاق الجووة علا ا من ال امراق الئرب ة صعامراق االسف الي/ مثلل عامر، االسف ال (40)

/ صعامر، اسف الي أم رك ة/ شرالي صاعاء/ مي أكفوبر ت رون 2015ي ماوو أوا  صعل،/ م -/ بكفا f16 أُسق   مي باي الئا ث ب اعاء/ صال امر، الرارب ة

 .2017األصل 

ا  الرتكر/ بواس ة اعفرل الئوث ون على م ه ال امراق مي تاأ   مسام حفال ة ااخل ال رن/ صمي بعض الرلن السعواوة/ صتاأ   أن  ة الرس / صالفق  ص/ صابن  (41)

  :/. تجله مي-/ ص ح ر/ صالراصل/ حاصر1-ص بأنسا مئل ة ال ار/ صميل السلمل/ صالسلملخرسة أنواي ماسا/ مر ااعامس

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2017/8/17 ب2017اوسرتر كانون األصل  28تا ول اللخولل م 

 .مجلس األمن مأب/ مرهر ساب  (42)

ل  ئل،ل صوا ول الئوث  ن صوة السعواوة تتلص إوران ة/ تجله مياألمص الرف-صكالة  صوفر  لألنتاء/ ح رع (43)

https://ara.reuters.com/article/ME_TOPNEWS_MORE/idARAKBN1DV3HG  ب2017اوسرتر كانون األصل  28تا ول اللخولل م 

 :مي األمص الرفئل،ل صوا ول الئوث  ن صوة السعواوة تتلص إوران ة/ تجله-صكالة  صوفر  لألنتاء/ ح رع (44)

https://ara.reuters.com/article/ME_TOPNEWS_MORE/idARAKBN1DV3HG ب2017اوسرتر كانون األصل  28تا ول اللخولل م 

https://yemenshabab.net/edithome/1991
http://www.alquds.co.uk/?p=352916
https://arabic.sputniknews.com/military
http://www.hafryat.com/blog
http://www.middleeasteye.net/news/saudi-forces-warn-harsh-response-latest-houthi-rocket-attack-2075951606
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/12/20
https://arabic.rt.com/middle_east/881895
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/01/170126114745660.html
https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/10/14
http://www.alkawthartv.com/news/102461
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-39368181
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-39368181
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-39368181
https://www.youtube.com/watch?v=GNX6bBV7yNM
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/01/170126114745660.html
https://www.youtube.com/watch?v=1kGJ_4aJTbE
http://arabic.euronews.com/2017/10/02/yemen-houthis-us-mq-9-reaper-drone
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2017/8/17
https://ara.reuters.com/article/ME_TOPNEWS_MORE/idARAKBN1DV3HG
https://ara.reuters.com/article/ME_TOPNEWS_MORE/idARAKBN1DV3HG
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 .مجلس األمن مأب/ مرهر ساب  (45)

 .ركز الأكر االسفرات جي للل اساق/ مرهر ساب م (46)

 .S/2016/73 /2016مجلس األمن مةب/ الفقرور الاسامي لأرو  ال تراء الرعاي بال رن/  (47)

 .الررهر الساب  (48)

 :معسل صاشا ن لس اسة ال رق األانى/ تجله مي . "التواجد البحري المطور إليران"،وزن فاق/ ماوكل/ صبا / ألون (49)

presence-maritime-evolving-analysis/view/irans-http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy 28تا ول اللخولل م 

 ب2017تر كانون األصل اوسر

 .مركز الأكر االسفرات جي للل اساق/ مرهر ساب  (50)

تا ول  http://www.mosnad.com/news.php?id=15542  :تجله ميمسند لألنباء، "الحرب في اليمن: خنجر إيران في خاصرة السعودية"،  (51)

 ب2017اوسرتر كانون األصل  28اللخولل م

 / بعل تقسقر مقاتل ه صحواق الج ش الروال ة له من مئامظاق الجاوة.2015قاه عتل الرلا الئوثي/ مي أغس س  ة ص ا  لا مي خ اة مفلأز أل (52)
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