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البالســتية  المرحلــة  كانــت 
فــي حــرب اليمــن مفصليــة، 
وإن عــادت فقــد تكــون لهــا 
ــة علــى طاولــة أّي  نتائــج هامَّ
مفاوضــات، أو علــى اســتمرار 
الحــرب أو توقفهــا. وهــذا مــا 
حدث في 12 أغسطس 2016 
حيــن أطلــق الحوثيــون صاروًخــا 
ا باتجــاه مدينــة خميــس  بالســتيًّ
مشيط، حيث تمكنت منظومة 
لقــوات  التابعــة  الباتريــوت 
الدفــاع الجــوي الســعودي مــن 
اعتراضــه وإســقاطه دون أي 

أضــرار.
ع مــا فعلتــه الصواريــخ البالســتية لتحالــف القــوات  وفــي هــذه الســطور ســنتتبَّ
“الصالحوثيــة” مــن ضربــات عــدة فــي جبهــة التحالــف، وكيــف حّققــت نوًعــا مــن القلق 
د الرئيــس صالــح باســتخدام  فــي المناطــق الجنوبيــة للشــقيقة المملكــة، ولمــاذا يهــدِّ
الصواريــخ البالســتية BM25 Musudan موســودان الكوريــة الشــمالية، كمــا ســنتتبع 
الــدور اإليرانــي وكيــف نســجت القــوات الصالحوثيــة أســماًء عربيــة إلبعــاد شــبهة 
الدعــم الصاروخــي اإليرانــي. لقــد اســتخدام تحالــف الصالحوثــي اليمنــي الصواريــخ 
ــق التكافــؤ، ولــو فــي البعــد االســتراتيجي، فمــا األهداف من  البالســتية كمــوازن يحقِّ
وراء ذلك؟ وما مكونات المرحلة البالســتية؟ وما القصور الذي يمنع التحالف العربي 
مــن تكبيــل صواريــخ القــوات الصالحوثيــة لحرمانهــم مــن خلــق التــوازن االســتراتيجي 
لكــي ال يســندهم علــى طاولــة المفاوضــات؟ ومــا قــدرة القــوات الصالحوثيــة علــى 
ــف مفاوضــات الكويــت؟ ومــا إمكانية نقل  معــاودة تكــرار المرحلــة البالســتية أثنــاء توقُّ
ل  إيــران تجِربــة الصواريــخ البالســتية لتقويــة ذراعهــا الجديــدة، الحشــد الشــعبي، إذا َتحوَّ

إلــى دول الخليــج جنوًبــا؟

دور إيران في المرحلة 
البالستية باليمن
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« التوازن االستراتيجي وتكبيل 
المرحلة البالستية الحوثية

البالســتية إشــعال حرائــق فــي  تســتطيع الصواريــخ 
المراكــز المدنيــة في العمق، وجعل المدنيين ينزفون 
الــروح المعنويــة، ففــي فجــر 6 يونيــو 2015م أطلقت 
القــوات الصالحوثيــة صــاروخ “ســكود” تجــاه قاعــدة 
ــي 

َ
الجويــة، وتــم اعتراضــه بصاروخ خميــس مشــيط 

“باتريــوت”، وكان هــذا أول إطــاق لصــاروخ “ســكود” 
يمنــي علــى الســعودية)1(.

وفي صباح 4 سبتمبر 2015وقع انفجار في معسكر 
اللواء 107 مشــاة بمنطقة صافر في محافظة مأرب 
شــمالّي اليمن، وذلك عند قصف القوات الصالحوثية 
مخزن األســلحة بصاروخ أرض-أرض من نوع “توشــكا” 
البالســتي، أطلــق مــن صحــراء شــبوة، وأســفر عــن 
ــف فــي مــأرب،  ــا مــن قــوة التحال استشــهاد 99 جنديًّ
ــا و10 ســعوديين  ــا، و32 يمنيًّ ا إماراتيًّ بينهــم 52 عســكريًّ
و5 بحرينييــن، والجرحــى أكثــر مــن 100 جريــح، كمــا دّمر 
ــر مــن طــراز “أباتشــي”  ــرات الهليكوبت عــدًدا مــن طائ

ومركبــات مدرعــة)2(.
التحالــف  وفــي 14 ديســمبر 2015م أعلنــت قــوات 
العربــي استشــهاد قائــد القــوات الخاصــة الســعودية 
العقيد الركن عبد الله بن محمد السهيان، واستشهاد 
ســلطان بــن محمــد علــي الكتبــي أحــد ضبــاط القــوات 
اإلماراتيــة، مــع عشــرات الجنــود مــن الخليــج واليمــن 
اء إطاق صاروخ “توشــكا” على قوات  والســودان، جرَّ
التحالــف فــي منطقــة ذبــاب شــمالي بــاب المنــدب 

وجنــوب غربــي تعــز)3(.
وفي 27 ديسمبر2015م أطلق الحوثيون من صنعاء 
ا  ــا بالســتيًّ

ً
باألراضــي اليمنيــة قبــل منتصــف الليــل صاروخ

مــن نــوع “ســكود” علــى معســكر للحــرس الوطنــي 
الســعودي فــي مدينــة نجــران، وقــد اعترضــه الدفــاع 
الجوي السعودي)4(. وكان الحوثيون أعلنوا في 20 
ديسمبر 2015م إدخال 300 هدف عسكري، ومنشأة 
حيوية سعودية، ضمن أهداف قوتهم الصاروخية)5(.
ا مــن  ــا بالســتيًّ

ً
كذلــك أطلقــت قــوات الحوثييــن صاروخ

نــوع “قاهــر1” علــى شــركة “أرامكــو” الســعودية فــي 
مينــاء جيــزان، وقصفــت معســكر رجــاء والمواقــع 
المحيطــة بــه فــي نجران، وموقَعي صلــة وخباش)6(.
واعتبــر الحوثيون/صالــح مــدن أبهــا وجــدة والريــاض 
ــا مشــروعة، وهــّدد صالح باســتخدام 

ً
الســعودية أهداف

صواريــخ BM25 Musudan موســودان الكوريــة 
ن كل هجمات 

ُ
الشمالية بحمولة 1.25 طن)7(، ولم تك

القــوات الصالحوثيــة تفشــل فــي الســماء الســعودية 
ي الباتريــوت لها فحســب، فقد كان بعضها  صــدِّ

َ
اء ت َجــرَّ

ئة، ففي 29 ديســمبر 2015م  في حالة عملياتية ســيِّ
أطلــق الحوثيــون ثامــن صــاروخ بالســتي مــن همــدان 
باتجاه الســعودية خال أســبوعين فانفجر في ســماء 

عمران)8(.
هنــا نشــير إلــى أن »عاصفــة الحــزم« أثبتــت قــدرات 
ي للصواريــخ  الدفــاع الجــوي الســعودي فــي التصــدِّ
ــت مــن األراضــي اليمنيــة علــى 

َ
طِلق

ُ
البالســتية التــي أ

جــازان ونجــران وخميس مشــيط، بدليل اســتمرار الحياة 
الطبيعية في تلك المدن، فالهجمات الصاروخية التي 
ها المتمــردون علــى قــوات الشــرعية فــي اليمــن 

َّ
شــن

ــد قواتهــم خســائر فادحــة وفقدانهــا  اء تكبُّ هــي َجــرَّ
المناطــق، بخاصــة فــي  الســيطرة علــى كثيــر مــن 
م قــوات الشــرعية  قــدُّ

َ
محافظتــي مــأرب والجــوف، وت

ة، واقترابها إلى مناطق تبعد عشرات  في جبهات ِعدَّ
الكيلومتــرات فقــط مــن العاصمــة صنعــاء)9(.

« غارات قوة اإلسناد الصاروخية
ف التوازن بأنه حالة من االســتقرار أو التكافؤ في  ُيعرَّ
ــن، وفــي  ــن متصارعتي ــن أو كتلتي ــن دولتي القــدرات بي
حــرب إعــادة الشــرعية اليمنيــة تتفــوق دول التحالــف 
العربــي علــى القــوات الصالحوثيــة بشــكل كبيــر، ممــا 
دفــع تلــك القــوات إلــى اســتخدام الصواريخ البالســتية 
ــق التكافــؤ ولــو فــي البعــد االســتراتيجي، 

ِّ
ــا يحق

ً
ُمواِزن

ألهــداف عــدة، منهــا:
• قــدرة الصواريــخ البالســتية علــى الوصــول إلــى عمــق 
أرض الَعُدّو وتحطيم الروح المعنوية للمدنيين، وفي 
الوقــت نفســه إجهــاد الدفاعــات التــي عليهــا اعتــراض 
َرت   دمَّ

ً
ــق. وإذا كانــت الصواريخ دقيقة

َ
كل صــاروخ ُيطل

المنشــآت العســكرية والبنــى التحتيــة. وخال”حــرب 
المــدن” فــي الحــرب العراقية-اإليرانيــة التــي امتــّدت 
ى ضرب طهران  من فبراير 1980 حتى أبريل 1988، أدَّ
بصواريــخ طويلــة المــدى إلــى انهيــار المعنويــات وفرار 
ا ســاهم  أكثــر مــن ربــع ســكان طهــران من المدينة، ِممَّ
في اتخاذ القيادة قراًرا بإنهاء الحرب)10(، وفي الوقت 
الفريــق المهاجــم  ارتفعــت مــن معنويــات  نفســه 
َجت وســائل إعام موالية للقوات  بالصواريــخ. وقــد روَّ
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الصالحوثيــة العــام الماضــي أن ســاح الصواريــخ أخــّل 
ل ضربات نوعية ضّد  تماًمــا بمعادلــة هــذه الحرب وســجَّ

معســكرات التحالــف والجبهــة الحدودية)11(.
القصــف  اســتخدام رؤوس دمــار شــامل فــي   •
الصاروخــي، ففــي حالــة اليــأس قــد تســتخدم القــوات 
د  الصالحوثيــة رؤوًســا بيولوجيــة أو كيماويــة، فقــد هــدَّ
الرئيــس اليمنــي المعزول في 24 أغســطس 2015م 
ه إليكــم  ــا: “ســنوجِّ

ً
الســعودية “بــَرّد ال تعرفــه”، مضيف

ا ال تعرفونــه، وال يدركهــا ولــن يدركهــا خبراؤكــم وال  ردًّ
مراكــز دراســاتكم”)12(. وفــي 27 ديســمبر 2015 قــال 
ًها كامه إلى التحالف العربي وإلى السعودية:  موجِّ
ــدأ بعــد”. وكشــفت  ــم تب “إن المعركــة فــي اليمــن ل
مصــادر يمنيــة عــن امتــاك صالــح أســلحة دمــار شــامل 
د األمــن اإلقليمــي، يحتفــظ بهــا فــى  يمكــن أن تهــدِّ
جبــل النقــم بصنعــاء منــذ الحــرب العراقيــة اإليرانيــة)13(.
لتوريــط دول أخــرى، كقصــف   

ً
ــع مســتقَبا التوسُّ  •

ــا لشــعار أنصــار اللــه الحوثييــن “المــوت 
ً

إســرائيل تحقيق
ألمريكا، الموت إلسرائيل، اللعنة على اليهود”، ودعًما 
لحزب الله، وكســًبا للتعاطف العربي واإلســامي كما 
ــر الكويــت  ــاء حــرب تحري فعــل صــدام حســين فــي أثن
1991م عندمــا أطلــق 39 صــاروخ “ســكود” بعــد يــوم 
ــا فــي 

ً
واحــد مــن بدايــة الحــرب، وشــمل القصــف أهداف

تــل أبيــب ومينــاء حيفــا والنقــب.

« الدعم اإليراني بأسماء عربية
عتبــر صناعــة 

ُ
علــى مســتوى الصناعــات العســكرية، ت

الصواريــخ ذات تقنيــة عاليــة ومتقدمــة، فالصــاروخ 
ك الصاروخــي  يتطلــب كثيــًرا مــن التجهيــزات، كالمحــرِّ
تبلــغ مئــآت  الصــاروخ لمســافة  القــادر علــى حمــل 
الوقــود الصلــب، كمــا  الكيلومتــرات معتمــًدا علــى 
يحتــاج الصــاروخ إلــى رأس حربــي شــديد االنفجــار كثيــر 
الشــظايا، باإلضافــة إلــى الصاعــق أو آليــة التفجيــر، وال 
يمكــن وســط الفوضــى ومراقبــة التحالــف وقصفهــم 
بول قدرة القوات الصالحوثية على صناعة 

َ
المستمّر ق

صواريخ بالستية دون تشكيك، أو حتى تطوير صواريخ 
متواضعة صنعها االتحاد السوفييتي في خمسينيات 

القــرن الماضــي لتصبــح بالســتية.
ــخ البالســتية التــي تطلقهــا  وقــد ظهــرت أول الصواري
ــون األخضــر الفاقــع،  ــة بالل ــة مطلي القــوات الصالحوثي
 عليهــا العلــم اليمنــي، كالصــاروخ “النجــم 

َ
لِصــق

ُ
وقــد أ

عِلــَن دخولــه 
ُ
الثاقــب1” بمــدى 45 كيلومتــًرا، التــي أ

الخدمــة فــي 26 مايــو 2015 بعــد شــهرين بدايــة 
“عاصفــة الحــزم”، تــاه “النجــم الثاقــب2” بمــدى 75 
ى “وحدة  كيلومتًرا. وفي 7 يونيو 2015 أعلن مايسمَّ
الصناعــات الحربيــة” إنتــاج صــاروخ “الصرخــة” بمــدى 17 
ــر 2015م أنتجــت الوحــدة  ــًرا. وفــي 23 نوفمب كيلومت
عــة فــي إيــران)14( 

َّ
صواريــخ “زلــزال1” و”زلــزال2” المصن

بمدى 15 كيلومتًرا ودخلت الخدمة في عملية قصف 
اســتهدفت موقــع القــرن العســكري الســعودي فــي 
 أن القــوات 

ّ
ــا ســبق يظهــر دون شــك جيــزان)15(. ِممَّ

الصالحوثيــة تنســج أســماًء عربيــة إلبعــاد شــبهة الدعــم 
الصاروخــي اإليرانــي)16(.

« المرحلة البالستية
تتفــق مصــادر عســكرية ِعــّدة علــى أن ترســانة صواريخ 
القوات الصالحوثية تضّم صواريخ أرض-أرض “فروج7” 
ذات مدى 120كم، كما تضم صواريخ “هواسونغ5-” 
بمــدى 320كــم، و”هواســونغ6-” بمــدى أطــول غيــر 
معلوم. إال أن ما يقلقنا هو ثاثة أنواع من الصواريخ 
البالســتية، اســتخدمها العدو بفاعلية في ســعيه نحو 
تحقيــق التــوازن االســتراتيجي فــي المرحلــة البالســتية، 

وكان عمادهــا الصواريخ التالية:
• صــاروخ “ســكود بــي” Scud B، وكان اليمــن يمتلــك 
ــا  منهــا نحــو 500 صــاروخ، ويقــع الجــزء األكبــر منهــا حاليًّ
تحــت ســيطرة القــوات الصالحوثيــة)17(. وتــرى مصــادر 
أنــه يملــك نحــو 20 قاعــدة إلطــاق صواريــخ “ســكود” 
حصــل عليهــا مــن االتحــاد الســوفييتي فــي أوائــل 
الثمانينيــات. ومــن المفارقــات العجيبــة فــي عمليــة 
عاصفــة الصحــراء 1991م أن صــاروخ “ســكود” الــذي 
ــا علــى إعــادة النظــر فــي 

ً
عفــا عليــه الزمــن أصبــح َمْبَعث

طبيعــة الحــرب)18(.
 ،”SS-21“ ويســميه الناتــو ،Tochka ”صــاروخ “توشــكا •
ــص  وهــو يمكــن تفكيكــه ونقلــه إلــى المــكان المخصَّ
لإلطــاق. هــو صــاروخ أرض-أرض، تكتيكــي، قصيــر 
ــز علــى عربــة، وعربــة خاصــة بالتعميــر  المــدى، مجهَّ
الميدانــي. أقصــى مــدى لـ”توشــكا” هــو 120 كــم، 
ونصــف قطــر التدميــر يبلغ 160م، وهو صاروخ روســي 
المنشــأ، عالــي الدقــة بــرأس حربــي 500كــغ، وهــو 
 الصواريــخ فــي المنطقــة العربيــة، وقــد بــدأ 

ّ
مــن أدق

ليحــّل محــّل  ــع فــي اســتخدامه فــي 1981،  التوسُّ
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هــة. وقــد  الموجَّ سلســلة صواريــخ “فــروج7-” غيــر 
استخدمت حكومة اليمن الشمالي صواريخ “توشكا” 
ا علــى هجمــات  ــة فــي 1994 ردًّ ضــّد القــوات الجنوبي
 

َ
طِلــق

ُ
صواريــخ “ســكود”. وصــاروخ توشــكا هــو الــذي أ

ــد قــوات التحالــف العربــي  علــى معســكر صافــر فكبَّ
99 شــهيًدا)19(.

 BM25 Musudan ”25 صاروخ “موسودان بي إم •
متوســط المدى، ويتفوق على “ســكود” و”توشــكا”، 
ــح أنــه التهديــد الــذي  ولــم ُيســتخدم حتــى اآلن، ونرجِّ
ــر، 

َ
ــن وآخ ــن حي ــف بي ــح فــي وجــه التحال ــه صال ح ب ــوِّ يل

 R-27 وقــد صنَعتــه كوريــا الشــمالية شــبيًها بصــاروخ
شــف 

ُ
اصات، وقد ك ق من الغوَّ

َ
الســوفييتي الذي ُيطل

عن “موسودان” ألول مرة في عرض عسكري في 
10 أكتوبــر 2010م.

« منع التوازن االستراتيجي
ألن األمــور بخواتيمهــا، وألن عمليــة إعــادة األمل في 
ة، فإن من العســير تقييمها بدقة، لكننا  اليمن مســتمرَّ
ســنتوقف لنقــرأ مشــهد إدخــال القــوات الصالحوثيــة 
لقــوات التحالــف العربــي فــي المرحلــة البالســتية، التي 
ا من قوة التحالف  كان من تبعاتها استشهاد 99 جنديًّ
الصافــر، ودمــار عــدد مــن طائــرات األباتشــي  فــي 
ومركبــات مدرعــة، ثم استشــهاد قائــد القوات الخاصة 
الســعودية العقيــد الســهيان، والشــهيد الكتبــي أحــد 
ضبــاط القــوات اإلماراتيــة، مــع عشــرات الجنــود مــن 
الخليــج واليمــن والســودان، والهجــوم علــى معســكر 
للحــرس الوطنــي الســعودي فــي نجــران، ثــم الغــارة 
علــى شــركة “أرامكــو” الســعودية فــي مينــاء جيــزان، 
والتهديــد بــأن مــدن أبهــا وجــدة والريــاض الســعودية 
أهــداف مشــروعة لقــوات الصالحوثيــة بالصواريــخ 
البالســتية... فمــا القصــور الــذي يمنــع التحالف العربي 
مــن تكبيــل صواريــخ القــوات الصالحوثية لحرمانهم من 
خلــق التــوازن االســتراتيجي لكــي ال يســندهم علــى 

طاولــة المفاوضــات؟

1- الجهد االستخباري
ــة 

ّ
لــدى اســتخبارات التحالــف العربــي أدل لــم يكــن   •

واضحــة علــى تغييــر القــوات الصالحوثيــة عقيدتهــا 
ي الخليجــي. وكان مــن  ق الجــوِّ القتاليــة بعــد التفــوُّ
العربــي تحديــد أماكــن  التحالــف  واجــب اســتخبارات 
كثيــرة كمنشــآت تخزيــن ودعــم الصواريــخ، ألن هــذه 

المواقــع معروفــة لعســكريين يمنييــن فــي جانــب 
الشــرعية اآلن، وألن اختبــارات الصواريــخ وفتحهــا كانت 
ــذل جهــًدا أقــل فــي  مكشــوفة لهــم، وألن اليمــن ب
إخفــاء األســلحة األجنبيــة المتدفقــة عليــه فــي عهــد 
ــل مــرة بالضغــط علــى واشــنطن 

َّ
دخ

َ
صالــح، الــذي ت

لإلفــراج عــن ســفينة احتجزتها بحريــة غربية كانت تنقل 
إليــه صواريــخ “ســكود” مــن كوريــا الشــمالية)20(. لقــد 
وضعــت االســتخبارات افتراضــات قاصــرة قائمــة علــى 
الكوريــة  الفتــح الصاروخــي الســوفييتية أو  عقيــدة 
الشــمالية، أو اســتخدمت بيانــات قديمــة ُجمعــت مــن 

تدريبــات يمنيــة أو حــرب 1994 بيــن اليمنيــن.
• كانــت لمخابــرات التحالــف العربــي مشــكات فــي 
التوصيــف الســليم للتهديــد الصاروخــي، وقصــور 
اســتخباري فــي تدعيــم التهديــف العاجــل فــي الوقت 
المناســب والازم للســماح للتحالف باســتخدام مصادره 
الجويــة فــي شــّن هجوم فّعال ضــّد قواذف الصواريخ 

البالســتية المتحركــة.
• عانــت االســتخبارات قصــور مصــادر مــا قبــل الحــرب 
ز بالقدر الكافي 

ِّ
وأسبقياته، ولم تكثن المعلومات ترك

علــى عمليــات الخــداع. ولــم تــدرك قــوات التحالــف 
الَعــُدّو برنامــج شــراك خداعيــة، فالقــوات  لــدى  أن 
الصالحوثيــة أكثــر خبــرة بــاألرض والتمويــه. وال نلومهــم 
،كثيــًرا ففــي 1991م فتــح العراقيــون مواقــع خداعيــة 
فــي مناطــق اإلطــاق، وكان بعضهــا كأنــه حقيقــي 
شــي األمــم المتحــدة ال يتمكنــون 

ِّ
بدرجــة جعلــت مفت

مــن التمييــز بيــن الحقيقيــة والقــواذف الخداعيــة.
ل في القوات 

ِّ
• اعتقد التحالف العربي أن العدّو المتمث

الصالحوثية ســيتبع أســاليب اإلطاق الســوفييتية التي 
 وفتــرات إقامــة SE-UP، وتفكيــك 

ً
تشــمل فتًحــا طويــا

ــا مناســًبا لتحديــد األهــداف. 
ً
ــر وقت

ِّ
TEAR-DOWN توف

ومــا حــدث هــو تكــرار لمــا فعلتــه القــوات العراقيــة في 
ــا بالفتح  حــرب تحريــر الكويــت 1991م، فقــد قامــوا عمليًّ
ــزة مــن قبــل، والبقــاء فيهــا  الســريع فــي مواقــع مجهَّ
ــم تخفيــض الزمــن مــن 90 دقيقــة  ــق، وت لبضــع دقائ

إلــى 10 دقائــق.

2- دوريات “سكود” الجوية
• تكمن صعوبة اصطياد الصواريخ في أن كل قواذف 
الصواريخ البالستية متحركة، إذ توضع على عربات ذات 
هيــكل طويــل. وتســتطيع القــواذف إطــاق صواريخها 
دة  مــن الطــرق، أو مــن األراضــي المفتوحة غيــر الممهَّ
ثــم تســارع إلــى االختبــاء بعــد اإلطــاق. كمــا تســتطيع 
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ــزة  ــا مــن مواقــع إطــاق مجهَّ
ً

طِلــق صواريخهــا أيض
ُ
أن ت

دة بماجــئ منيعــة  نــة بأكيــاس الرمــل ومــزوَّ ومحصَّ
ــا 

ً
، وخاف

ً
البطاريــة. فمثــا القواعــد ولقائــد  ألطقــم 

عــاءات التــي صــدرت فــي أثناء حــرب تحرير الكويت  لادِّ
1991م، لــم تنجــح القــوات الجويــة فــي تدميــر قــاذف 
متحــرك واحــد. وفــي تلــك الحــرب بنــاًء علــى عــدد 
الضربات، أتت الغارات الجوية على الصواريخ البالستية 

فــي المرتبــة الثانيــة بعــد المطــارات.
بيــن الطيــار والصــاروخ   والفــار 

ّ
الِقــط • فــي لعبــة 

البالســتي، يخســر الطيــار الذيــن ينتظر فــي الَجّو بفعل 
ذكاء أطقــم الصواريــخ وســعة حيلتهــم، إضافــة إلــى 
يــة، فبيــن هجمــات الصواريــخ والظــروف  الظــروف الجوِّ
الجويــة الســيئة فــي مواقــع اإلطــاق ارتبــاط شــديد.
• الركــود فــي اإلطــاق قــد ُيضِفــي مصداقيــة علــى 
تقاريــر الطياريــن أنهــم أنهوا الصواريــخ، دون انتباه إلى 
ــا 

ً
أن كثيــًرا مــن طائــرات التحالــف قــد يكــون ضــرب أهداف

خداعيــة، وبعضهــا شــاحنات خزانــات الوقــود. ويجــب 
فهــم المــدى الكامــل لبرنامــج الخــداع.

• اســتمرار إطــاق الصواريــخ علــى الحــدود الســعودية 
عــات العســكرية الحليفــة داخــل اليمــن يعنــي  والتجمُّ
طين 

ِّ
فشــل االســتخبارات في االتصال السليم بالمخط

ين، كما أن المقاتات ال يمكنها اكتشاف وتحديد  يِّ الجوِّ
وتوصيــف قــواذف الصواريــخ المتحركــة نهــاًرا، وال نجــاح 
 ،

ً
ــذ %80 مــن اإلطــاق ليــا

َّ
ف

َ
، إذ ُين

ً
لهــا كليــة تقريًبــا ليــا

كمــا يتجنــب المطلقــون اســتخدام وســائل االتصــال 
ــب خلــق بصمــات عــن مكانهــم. كمــا أن 

ُّ
َجن

َ
 لت

ّ
والبــث

عمليــة كشــف الطياريــن للصواريــخ البالســتية ليســت 
، فاألمــر راجــع إلــى مهــارة الطيــار، 

ً
ــن أصــا باألمــر الهيِّ

ففــي حــرب تحريــر الكويــت 1991م رصــدت دوريــات 
ا، ولم ينجح أي هجوم  التحالف 42 إطاق صاروخ فعليًّ

ي فــي إصابتهــا. جــوِّ

« خــاتــمـة
ــم تضــع أوزارهــا بشــكل رســمي، فسيســتمّر  ــرب ل ــا دامــت الح م
تحالــف الحوثي-صالــح فــي الســعي لتحقيــق هدفــه بخلــق التــوازن 
االســتراتيجي بتكرار المرحلة البالســتية، وتجاوز جوانب القصور في 
عمــل االســتخبارات والطيــران يتطلب جهًدا للقضــاء على الصواريخ، 
مثــل إرســال مجموعــات صغيــرة مــن القــوات الخاصــة إلــى مناطــق 
يمنية آهلة بالســكان، وبقاء المجموعات غير مكتشــفة، واالســتمرار 
فــي االســتطالع، ومســح المناطــق المشــتبه بهــا، واإلغــارة علــى 
مواقــع اإلطــالق لتدميــر القــواذف، وإجبــار مجموعــة الصواريــخ على 

االنســحاب مــن الحــدود الســعودية.
وبمــا أن بصمــات إيــران واضحــة فــي حــرب الصواريــخ فيجــب حرمــان 
ــوازن االســتراتيجي، ال لكــي ال  ــق الت ــة مــن خل القــوات الصالحوثي
يســندهم علــى طاولــة المفاوضــات فحســب، بــل لكــي ال يكونــوا 
ُموا  قدوة لذراع إيران المتشــكلة حديًثا، فالحشــد الشــعبي رجال ُطعِّ
بالنار في معارك آخرها الفلوجة، ولن يكون من الســهل تســريحهم 
ــز  ــج علــى خارطــة مرك ــات، وبمــا أن دول الخلي أو َرْجُعهــم إلــى الثكن
عمليــات الحــرس الثــوري اإليرانــي فلــن يمنَع قادَة الحشــد الشــعبي 
الخليــج جنوًبــا، لتحقيــق األهــداف  إلــى دول  ل  التحــوُّ حائــٌل مــن 

االســتراتيجية الُعْلَيــا لصانــع القــرار السياســي فــي طهــران.
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