
 العسكر﮵�ة على مٔ�رب
﮲

حمالت الحو﮶�﮵�﮵�ں

ٕا﮳�راه﮵�م ﮳حالل

﮲
الم﮶ساع إال﮳�داع﮵ى–دانصورة مں

﮲
 العسكر﮵�ة على محا﮲�ظة مٔ�رب ﮲�﮵ى ال﮵�مں

﮲
﮲�﮵ى ﮴�راءة م﮳�ادرات السالم الدول﮵�ةأ﮲حطٔ�ت حمالت الحو�﮵﮶�﮵�ں

وأ﮲طهرت ال﮴�درة والر﮲ع﮳�ة لمواصلة ال﮴�﮴�ال.

االٔمر﮵�ك﮵�ةال﮲حار﮳ح﮵�ةوزارةأزالت،2021﮶س﮳�اط/﮲�﮳�را﮵�ر﮲�﮵ى
﮲

الم﮴�مرد﮵�ں
﮲

الحو�﮵﮶�﮵�ں
﮲

إالرها﮳�﮵�ةالم﮲�ظمات﮴�ا�ٔمةمں

.
﮲

ا ﮳�اسم أ�﮲صار الله،اال﮳ٔح﮲�﮳�﮵�ة ل﮴�مه﮵�د الطر﮵�ق ٕالعادة �﮴﮴�و﮵�م الس﮵�اسة �﮳﮴حاه ال﮵�مں أ﮲حطٔ� الحو�﮵﮶�ون، المعرو﮲�ون أ﮵�﮲صً

﮲�﮵ى ﮴�راءة إال﮶سارات ال﮴�﮵ى صاح﮳�ها �﮴عل﮵�ق دعم العمل﮵�ات اله﮳حوم﮵�ة
﮲

لل﮴�حالف الذي �﮴﮴�وده السعود﮵�ة و�﮴ع﮵�﮵�ں

 و﮴�ف ال﮴�صع﮵�د، أعاد
﮲

. ﮲�﮳�دًال مں
﮲

م﮳�عوث أمر﮵�ك﮵ى ﮲حاص لل﮵�مں
﮲

على محا﮲�ظةه﮳حوم واسع ال﮲�طاقالحو�﮵﮶�ون ﮶سں

 أي
﮲

ا ﮳�م﮲حاطرمٔ�رب ال﮲ع﮲�﮵�ة ﮳�الموارد، ح﮵�ث لم ﮵�ُس﮲�ر ذلك اله﮳حوم عں �﮳﮲حاح ٕاال أ�﮲ه ال ﮵�﮲رال مس﮴�مًرا ومح﮲�و﮲�ً

 للوال﮵�ات الم﮴�حدة ز﮵�ادة
﮲

دعمها للحكومة ال﮵�م﮲�﮵�ة المع﮴�رف ﮳�ها دول﮵�ًا و﮲�رضعال﮵�ة. أمام هذا الوا﮴�ع، ﮵�مكں

 الموارد المال﮵�ة والعسكر﮵�ة واللو﮳حس﮴�﮵�ة
﮲

.ع﮴�و﮳�ات ذك﮵�ة للحد مں
﮲

ال﮴�﮵ى �﮴مول الم﮳حهود الحر﮳�﮵ى للحو�﮵﮶�﮵�ں
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https://www.aljazeera.com/news/2021/3/18/yemeni-houthi-offensive-threatens-camps-of-those-who-fled-war


اس﮴�را﮴�﮵�﮳ح﮵�ة االس﮴�﮲�﮲راف ال﮴�﮵ى ﮵�﮴�ّ﮳�عها الحو﮶�﮵�ون

﮳�﮵�دال﮳�الد﮲عرب﮶سمالالح﮲رممد﮵�﮲�ةس﮴�وطم﮲�ذ
﮲

،2020آذار/مارس﮲�﮵ىالحو�﮵﮶�﮵�ں
﮲

ه﮳حماتالحو�﮵﮶�ون﮶سں

 ﮲�﮵ى مٔ�ربم﮲�س﮴�ة ﮳ح﮲�و﮳�ًا ﮳�ا�﮳﮴حاه مٔ�رب، وهو هدف اس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵ى ﮵�﮲ع﮵�ر ﮴�واعد
﮲

اللع﮳�ة. �ُ﮴وصف اس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�ة الحو�﮵﮶�﮵�ں

واالٔسلحةال﮴�حالفل﮴�ّواتال﮴�در﮵�﮳ح﮵ىلال�﮲سحاب�﮲ظًرااس﮴�﮲�﮲راف،اس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�ة﮳�ٔ��﮲ها2020آذار/مارسم﮲�ذ

 اال�﮴﮲�سامات المس﮴�مرة دا﮲حل
﮲

 ال﮴�ّواتالد﮲�اع﮵�ة ال﮶�﮴�﮵�لة، ﮲�﮲صًال عں
﮲

ا مں الحكومة ال﮵�م﮲�﮵�ة. �﮶﮲سر الحو�﮵﮶�ون م﮲ر﮵�﮳حً

.
﮲

المدر﮳�ة و﮲ع﮵�ر المدر﮳�ة للس﮵�طرة على مٔ�رب ﮳�ٔ�ي �﮶مں

 �﮶ما�﮵﮲�ة�﮲﮴صم ال﮴�ّوات ﮶س﮳�ه العسكر﮵�ة الحو�﮵﮶�ة االٔط﮲�ال ﮲�﮵ى ال﮲حطوط
﮲

االٔمام﮵�ة ﮳�﮶سلك أساس﮵ى، ٕاذ �﮴﮴�ل أعمارهم عں

 االٔط﮲�ال للمراسلة،﮲�﮵�لم و�﮶ا�﮴ٔ�﮵ى �﮶ُ﮲سر مؤ﮲حًرا لـ"﮲�ا﮵�س �﮵﮲�وز"ع﮶سر عاًما. ﮲�﮲�﮵ى
﮲

 مں
﮲

 السا﮳�﮴�﮵�ں
﮲

﮴�ال أحد الم﮳ح﮲�د﮵�ں

﮳�ال﮲�س﮳�ة ل﮵ى... ��﮲وا ﮵�﮲صعو�﮲﮲�ا ﮲�﮵ى الم﮴�دمة ﮳�﮵�﮲�مإا﮵�﮲رو﮳�﮵�ل ﮵�و�﮲غ أن الذهاب ٕالى ال﮳ح﮳�هات "�ن أصعب مو﮴�ف

 ﮶س﮳�ه العسكر﮵�ة المدر﮳�ة] ﮳�﮴�﮵�ت ﮲�﮵ى ال﮲حلف."
﮲

 ﮵�س﮵�طرون على[﮴�وات الحو�﮵﮶�﮵�ں
﮲

﮵�د﮵�ر الحو�﮵﮶�ون، الذ﮵�ں

 ع﮴�ا�ٔد﮵�ة ﮲�﮵ى المسا﮳حد والمدارس والم﮲ح﮵�ماتالمحا﮲�ظات ال﮶سمال﮵�ة ال﮲عر﮳�﮵�ة المك﮴�ظة ﮳�الس�ن، حمالت
﮲

�﮴ل﮴�﮵�ں

 ط﮲�ل ﮵�م﮲�﮵ى ﮵�ع﮵�﮶سون ﮲�﮵ى م﮲�اطق ﮲حا﮲صعةصح﮵�﮲�ة ال﮴�ل﮲عراف أن "حوال﮵ى �﮶ال�﮶ةكما وذكرتالص﮵�﮲�﮵�ة.
﮲

مال﮵�﮵�ں

 ﮵�﮴�م �﮴ل﮴�﮵�﮲�هم مواد �﮴عل﮵�م﮵�ة مل﮵�ٔ�ة ﮳�الدعا﮵�ة
﮲

المحر﮲صة على الع﮲�ف والمعاد﮵�ة للسام﮵�ة." و﮲�﮵ىلس﮵�طرة الحو�﮵﮶�﮵�ں

ح﮲ر﮵�ران/﮵�و�﮵﮲�و،
﮲

الحو�﮵﮶ىال﮴�﮵�اديأعلں
﮲

.هذهم﮶�ل﮲�﮵ىط﮲�لألف620﮴�﮳�ولالع﮲ري،حس﮵�ں ال﮳�رامح�

 االٔط﮲�ال مصرعهم ﮳�س﮳�ب اس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�ة االس﮴�﮲�﮲راف
﮲

ال﮴�﮵ى ﮵�﮴�ّ﮳�عها الحو�﮵﮶�ون ﮲�﮵ى مٔ�رب. ﮲�﮲�﮵ىل﮴�﮵ى العد﮵�د مں

م﮲�همك﮶�﮵�رم﮴�ا�ً﮴ال،718﮳�م﮴�﮴�لالحو�﮵﮶�ونأ﮴�ّر﮶س﮳�اط/﮲�﮳�را﮵�ر،
﮲

مٔ�ربسلطاتأعادتآذار/مارس،و﮲�﮵ىاالٔط﮲�ال.مں

 أسرى ٕالى ص﮲�عاء على
﮲

 طا�ٔرة �﮴ا﮳�عة لل﮳ح﮲�ة الدول﮵�ة للصل﮵�ب االٔحمر،المحل﮵�ة س﮳�عة ﮳ح﮲�ود أط﮲�ال حو�﮵﮶�﮵�ں
﮲

م﮴�ں

ما أرسل رسالة م﮲�ادها أ�﮲ه ال ﮵�﮲�﮳�﮲ع﮵ى ٕارسال االٔط﮲�ال للموت.

 ٕا﮵�ران
﮲

دعم مں

 الدولة،
﮲

م﮶�ل الد﮳�ا﮳�ات والعر﮳�ات المدرعة، وكذلك االٔسلحةاس﮴�﮲حدم الحو�﮵﮶�ون أسلحة �﮴م االس﮴�﮵�الء عل﮵�ها مں

 ٕا﮵�ران والمعّدلة محل﮵�ًا،
﮲

م﮶�ل الصوار﮵�﮲ح ال﮳�ال﮵�س﮴�﮵�ة والطا�ٔرات المس﮵�ّرة. ﮲�﮵ىالمهر﮳�ة ﮳�﮶سلك ﮲ع﮵�ر م﮶سروع مں

أالولال﮲�صف
﮲

أك﮶�رالحو�﮵﮶�ونأطلق،2021عاممں
﮲

ا55مں لمعا﮴�﮳�ةمحاولة﮲�﮵ىمٔ�رب،على﮳�ال﮵�س﮴�﮵�ًاصارو﮲حً

﮲
م﮴�اوم﮴�هم.علىالمد�﮵﮲�﮵�ں

﮲
أس﮲�رماأال﮴�ل،علىصوار﮵�﮲ح�﮶ال�﮶ةالحو�﮵﮶�ونأطلق،ح﮲ر﮵�ران/﮵�و�﮵﮲�و10و5﮳�﮵�ں

﮲
عں

 ذلك.
﮲

 مد�﮵﮲�ًا وٕاصا﮳�ة ما ال ﮵�﮴�ل عں
﮲

 عدة م﮲ح﮵�مات﮴�ص﮲�تكمام﮴�﮴�ل ما ﮵�﮴�در ﮳�﮶�ال�﮵﮶�ں
﮲

﮴�ّوات الحو�﮵﮶�﮵�ں

 را﮵�﮴�س وو�﮴ش.
﮲

 ﮲�﮵ى صرواح، ﮳�حسب م﮲�ظمة ه﮵�ومں
﮲

وأ﮲�ادلل﮲�ازح﮵�ں
﮲

مرك﮲ر أ﮳�عاد للدراسات وال﮳�حوث أن الحو�﮵﮶�﮵�ں

"اس﮴�﮲حدموا
﮲

م﮲حصصةمرك﮳�ة...12ذلك﮲�﮵ى﮳�مامٔ�رب،علىاال﮲ٔح﮵�رةحر﮳�هم﮲�﮵ىأمر﮵�ك﮵�ةمص﮲�حةعر﮳�ة�﮶ال�﮵﮶�ں

مواصلة ال﮴�﮴�ال.لم�﮲�حة إالرهاب،" ما ﮵�دل على االس﮴�عداد وال﮴�درة على

الر�﮵ٔ�سةاالس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�ةال﮲�وارقأحد
﮲

الم﮳�ا﮶سرةال﮲�ص﮵�حةهوالسا﮳�﮴�ةواله﮳حمات2021﮶س﮳�اط/﮲�﮳�را﮵�ره﮳حوم﮳�﮵�ں

 ٕا﮵�رلو، ال﮴�﮵�ادي ﮲�﮵ى الحرس
﮲

 حسں
﮲

 ملفال﮴�﮵ى �﮴ل﮴�اها الحو�﮵﮶�ون مں
﮲

ال﮶�وري إالسالم﮵ى إال﮵�را�﮵﮲ى المسؤول عں
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https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=3nJTA4uBTgo&t=6s
https://www.telegraph.co.uk/news/2021/04/15/houthis-indoctrinating-children-yemen-violent-anti-semitic-extremist/#:~:text=Three%20million%20Yemeni%20children%20living,Syndicate%20has%20told%20the%20Telegraph.&text=The%20Houthis%20say%20the%20slogan%20is%20not%20to%20be%20taken%20literally.
https://twitter.com/hussinalezzi5/status/1400966702607831043
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https://www.zawya.com/mena/en/economy/story/Houthi_militia_fired_55_Iranianmade_ballistic_missiles_at_Marib_since_start_of_the_year__Yemeni_info_min-SNG_216785661/#:~:text=12%20June%2C%202021-,Houthi%20militia%20fired%2055%20Iranian%2Dmade%20ballistic%20missiles%20at%20Marib,min.&text=He%20said%20that%20statistics%20confirm,Jan.%201%20to%20June%2010.
https://twitter.com/MJumeh/status/1401295534976114701
https://www.mofa-ye.org/Pages/13746/
https://www.hrw.org/news/2021/03/23/yemen-houthis-attacking-displaced-peoples-camps#:~:text=(Beirut)%20%E2%80%93%20Houthi%20forces%20have,Human%20Rights%20Watch%20said%20today.
https://abaadstudies.org/news-59882.html


﮲
ٕالى�﮴هر﮵�﮳�ه�﮴موالذيال﮵�مں

﮲
﮲�﮵ىال﮵�مں

﮲
أنٕالىالذهبعل﮵ىد.وأ﮶ساركما.2020أالول/أك﮴�و﮳�ر�﮶﮴سر﮵�ں

 اس﮴�عدوا لهذه المعركة زهاء أر﮳�عة أ﮶سهر" و�﮶﮲سروا
﮲

"الحو�﮵﮶�﮵�ں
﮲

ك﮴�ا�ٔب ذات ع﮴�د﮵�ة م﮴�﮶سددة م﮶�ل ك﮴�ا�ٔب الحس﮵�ں

 ﮴�ّوات الم﮴�اومة الحكوم﮵�ة وال﮴�﮳�ل﮵�ة،وك﮴�ا�ٔب الموت وال﮴�﮳�ا�ٔل الموال﮵�ة م﮶�ل ك﮴�ا�ٔب الرزام﮵ى والوه﮳�﮵ى.
﮲

لكں

 ﮴�﮳�ل ال﮴�حالف، صّدت ه﮳حمات
﮲

 المك﮶�﮲�ة.مدعومة ﮳�﮲صر﮳�ات ﮳حو﮵�ة د﮴�﮵�﮴�ة مں
﮲

الحو�﮵﮶�﮵�ں

ال﮲�عل﮵ى لص﮲�عاء، ﮴�د �﮳﮴حاوز الوا﮳ح﮳�ات العسكر﮵�ة. ﮲�علىر﮳�ما ﮵�كون �ٔ﮴��﮵﮶�ر ٕا﮵�رلو، الذي ﮵�وصف ﮲عال﮳�ًا ﮳�ٔ��﮲ه الحاكم

 لم ﮵�ر﮲�﮲صوا رسم﮵�ًا م﮳�ادرات
﮲

 أن ﮴�ادة الحو�﮵﮶�﮵�ں
﮲

ٕا﮵�رلو ﮲حطا﮳�ه وأ﮳ح﮳�رك﮶�ّفوزارة ال﮲حار﮳ح﮵�ة االٔمر﮵�ك﮵�ة، ﮲�﮴�دالر﮲عم مں

 على مواصلة ال﮴�﮴�ال ور﮲�ض م﮴�﮴�رحات ﮲ح﮲�ض ال﮴�صع﮵�د.
﮲

الم﮳�عوث االٔمر﮵�ك﮵ى ال﮲حاصوصف﮴�ادة الحو�﮵﮶�﮵�ں

 �﮵﮴�مو�﮵﮶ى ل﮵�﮲�درك﮵�﮲�غ، ﮲�﮵ى إالحاطة ال﮴�﮵ى ﮴�دمها لل﮳ح﮲�ة
﮲

ال﮲�رع﮵�ة إال﮴�ل﮵�م﮵�ة ال﮴�ا﮳�عة لل﮳ح﮲�ة م﮳حلس ال﮲�وابلل﮵�مں

 المس﮴�مرة
﮲

﮳�ٔ��﮲ها "أك﮳�ر �﮴هد﮵�د م﮲�﮲�رد" ل﮳حهود و﮴�ف ال﮴�صع﮵�د،االٔمر﮵�ك﮵ى لل﮶سؤون ال﮲حار﮳ح﮵�ة، ه﮳حمات الحو�﮵﮶�﮵�ں

 ﮳�ٔ��﮲هم ل﮵�سوا و�ء ٕال﮵�ران."
﮲

و﮶سّكك ﮲�﮵ى "�ٔ﮴�ك﮵�د الحو�﮵﮶�﮵�ں

 ال﮴�صع﮵�د ﮴�ادم
﮲

م﮲ر﮵�د مں

 الم﮴�و﮴�ع أن �﮴س﮴�مر اله﮳حمات على مٔ�رب، ح﮴�ى وٕان﮲�﮵ى ﮲صوء اس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�ة االس﮴�﮲�﮲راف ال﮴�﮵ى ﮵�﮴�ّ﮳�عها الحو�﮵﮶�ون،
﮲

مں

 أ﮳حل أن
﮲

�﮲﮴�﮲حرط هذه ال﮳حماعة ﮳�﮶سلك ﮳�﮲�ّاء ﮲�﮵ى عمل﮵�ة سالم،ا�﮲﮲حرط الحو�﮵﮶�ون ﮲�﮵ى و﮴�ف ٕاطالق �﮲ار �﮴ك﮴�﮵�ك﮵ى. مں

 للوال﮵�ات الم﮴�حدة ز﮵�ادة﮵�﮳حب �﮴﮴�ل﮵�ل مواردها المال﮵�ة واللو﮳حس﮴�﮵�ة والعسكر﮵�ة ال﮴�﮵ى
﮲

�﮴مّول ﮴�در�﮴ها ال﮴�﮴�ال﮵�ة. ﮵�مكں

وأن �﮲﮴�ا﮴�ش مع اال�﮴حاد أالورو﮳�﮵ى حول ع﮴�و﮳�ات ذك﮵�ةاع﮴�را﮲صها الحال﮵ى لالٔسلحة وال﮶س﮳��ت المال﮵�ة إال﮵�را�﮵﮲�ة،

 ﮳حا�﮳﮲�ه، ﮵�﮳حب على
﮲

 مو﮲صوع �﮳﮴ح﮲�﮵�د االٔط﮲�ال. مں
﮲

الم﮳ح﮴�مع الدول﮵ى م﮲�ع �﮲﮴�ا﮴�م أالزمة إال�﮲سا�﮵﮲�ةم﮲�س﮴�ة، �﮲﮴صمں

 ﮲حالل ٕا�﮴﮲�اذ مٔ�رب ﮳�لك الوسا�ٔل الم﮴�احة.
﮲

مں

و﮳�احث ﮲ع﮵�ر م﮴�﮵�م ﮲�﮵ى ﮳�ر�﮲امح� ﮶سؤون ال﮲حل﮵�ح�زم﮵�ل أ﮳�حاث ﮲�﮵ى المرك﮲ر ال﮵�م﮲�﮵ى للس﮵�اسات،ٕا﮳�راه﮵�م ﮳حالل

 ﮳�معهد ال﮶سرق أالوسط، وأحد مؤسس﮵ى
﮲

وال﮵�مں
﮲

.�﮴﮴�ط﮵�ر االٔمں
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