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 إسرائيل وحرب اليمن

 مدخل تاريخي: - 1

ســنة. وقــد بــدأ حــ ا الحكــم عنــدما ذحــب اليمنيــو  إلــى  1100تزيــد عــن  ة  حكمــس ســاللة الزيــديين الــيمن لمــد  
رة المدينــة بعــد أ  اشتشــرت فيــ   ،لمبايعــة الهــادي يحيــى بــن الحســين إمامــا  للــيمنم  798 – ه 284ســنة  المنــو 

ة رسـول  والمسـاواة بـين عميـع اليمنيـين علـى د اإلمام بتحكيم شـر    وسـن  دعوة القرامطة واإلسماعيلية. وقد تعه  
ــاخــتالم مــ احبهم وأصــولهم. ولاــن خلفــاء اإلمــام لــم يلتزمــوا بــ ل  ومي ــ ة الشــعب علــى أشهــم زوا أشفســهم عــن بقي 

م ة الحاكمةالساللة الهاشمي   وكا  ذل  مـن أسـباا اقشقالبـات التـي تتابعـس علـى الـيمن فـي منتصـ   ة،والمتحك 
ر والتحـــديف. فقـــد قـــا  القــر  العشـــرين. وكـــا  مـــن بـــين حـــ   ايســـباا أيضـــا  أ  الـــيمن كـــا  معـــزوق  عـــن التطـــو  

ثالثة صح  تصل مـن عـد  التـي كاشـس  1950الدكتور عبد الرحمن البيضاشي أش  "كا  يوعد في اليمن عام 
البــدر  بحــو ة اإلمــام أحمــد فقــ  دارة البريطاشيــة، وق توعــد كهرفــاء فــي صــنعاء ويوعــد ثالثـة أعهــزة راديــوتحـس اإل

الـ ي قـام بـ  عبـد   الـو ير  1948وقـد وقـع أو  حـ   اإلشقالبـات عـام  ولي العهد والقاضي أحمـد الحضـراشي".
 واشتهى بفشل .

 يعتقــد أ  قــدر مصــر حــو مواعهــة اقســتعمارعبــد الناصــر  الــرسيا المصــري عمــا  كــا فــي حــ   ايثنــاء، 
بــين الملايـين الــرععيين والجمهـوريين المتعــاطفين  ينظـر للحــرا فـي الـيمن  كــاو . بكـل  أشـكال  وتجل ياتــ  وصـور 

مــع النظــام الملاــي حــرا وعــود هــا وســيلة لاســب النقــا  فــي ش  أعلــى  مــع أحــدام الناصــري ة فــي العروفــة والوحــدة،
ُشسـب إلـى و يـر وقد  الرععي وداعمي  الغرفيين اقستعماريين وعلى رأسهم الوقيات المتحدة ايميركية. السعودي

وعـود عمهوريـة علـى أرل الـيمن حـو أمـر     أقولـ   -المشـير عبـد الحكـيم عـامر  -حينـ  فـي الدفا  المصري 
 .ضيق باا المنداحيوي بالنسبة لمصر لضما  السيطرة على البحر ايحمر من قناة السويا إلى م

بـين مصـر  التـي تحق قـس الوحـدة ي فاتسعى إلى كا  ي النظام الرععي السعودي أ   بعبد الناصر  يقنأ لقد
ـــدعم  خـــال  ثالثـــة أشـــهر مـــن إرســـال  قـــوات أيضـــا   أدركفـــي خـــ   النهضـــة والتحريـــر. و  1958عـــام  وســـوريا ال
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عام  ةوفي بداي في البداية. عا توق  مم  توفير دعم أكبر بكثير  بايمر يتطل   أ   ب ،اليمن والمساشدة للجمهوريين في
 ولان  وعد شفسـ  ،بدأ مسعا  ال ي امتد أرفعة أعوام إلخراج القوات المصرية من اليمن لحفظ ماء الوع  1963
  مضطرا  إلرسا  المزيد من القوات.و  متور طا  

بعقد اتفاقيـة للـدفا  المشـترك والتعـاو  العسـكري ، قامس المملاة العرفية السعودية وايرد  في أثناء الحرا
 ُعرفــس باتفاقيــة الطــاس . وفســبب حــوادث لجــوء بعــع الطيــارين الســعوديين إلــى مصــر بســبب رفضــهم قصــ 

السـعوديو  إلـى ايرد  للقيـام بالغـارات الجويـة. وفالفعـل ذحـب وفـد عسـكري  ئالمواقع المصرية في اليمن، التجـ
فــاع علــى لالت   ،ســهل حمــزة ،اســد الجــيب حــابا المجــالي ومعــ  قاســد ســال  الجــوأردشــي إلــى الســعودية يرأســ  ق

و . وكاشس ايحدام التي يجب ضرفها مطارات صنعاء، ارو  أردشي  ة التي سيقوم بها طي  ي  تفاصيل الضرفة الجو  
جهـــة ت  ة فـــي البحـــر ايحمـــر المُ الســـفن المصـــري  وقصـــ  ات الموعـــودة، الحديـــدة وتعـــز وتـــدمير الطـــاسرات والمعـــد  

ـــو إذاعـــة صـــنعاء تـــدمير  ،والعاســـدة مـــن الـــيمن إذاعـــة تعـــز ومينـــاء و قلعـــة حجـــة، و ة، ســـلاي  صـــاقت الال  ة اقت  محط 
فــاع اقت   ا  وقــود الطــاسرات، فقــد تــم  بســبب طــو  المســافة وصــغر ســعة خــز  لاــن  الصــلي  شــما  مدينــة الحديــدة.
د بالوقود وإكمـا  تسـلي  في عد  إلعادة التزو   جا  إلى القاعدة العسكرية البريطاشيةعلى ضرا ايحدام ثم اقت  

 ضرا أحدام أخرى. الطاسرات وفي طريق العودة يتم  

علــى  ة فــي الــيمنات مصــري  تمركــز قــو   و  أ   م عبــد الناصــر وأعضــاء مجلــا قيــادة الثــورة المصــريلــم يــتفه  
ــبلهم نظر إليــ ســيُ  ،ســعود آ  أبــواا مملاــة  فــي خطــورة  يــادةيشــك ل   ، وأش ــمســألة حيــاة أومــوت اهــعلــى أش   مــن قل

ـولـم تُ ة عد . التهديد على القوات البريطاشية الموعودة في محمي   خـاذ ات     حـ   العوامـل فـي اقعتبـار عنـدما تـم  أخ 
فــي حــ ا الصــرا  وحــو ر بــة  عــد آخــر خفــي  القــرار النهــاسي بلرســا  القــوات المصــرية إلــى الــيمن. وكــا  حنــاك بُ 

لس القـوات المصــرية تهديـدا  لهـ ا النفــوذ رة فـي شــب  الجزيـرة العرفيـة. وقــد شـك  ة المـثث  السـعودية فـي أ  تصـب  القــو  
 على اليمن وعلى دو  الخليج ايخرى. ريالي كاشس تمارس  ال التقليدي ال

مـــن القـــر   اتيالســـتين مطلـــع فـــي اشـــدلعس"، أيلـــو  26  "ثـــورة و يها اليمنيـــالتـــي يســـم   ايولـــى حـــرا الـــيمن
أشصار النظام وقد ششبس الحرا بمبادرة  .عام "الناسة" 1967عام  العدوا  اقسراسيليى ت حتواستمر   الماضي

. الـيمنفـي التـي كاشـس قاسمـة  الرععي ـة ةلي ـالمملاـة المتوك   واسقطأالجمهوري، ال ين حاصروا قصر اإلمام البدر و 
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ين المخلـــوعين إلـــى أحضـــواحـــد، حـــرا اإلمـــام فعـــد يـــوم  و   أ    إق   .لســـعوديةا ا ، كمـــا ســـوا  مـــن الحكـــام المســـتبد 
ة بعــدما أشهــى اشتهــس الحــرا ايحلي ــحــين  1970دعم أشصــار  حتــى عــام بــ تبريطاشيــا والســعودية وايرد  اســتمر  

 ة.ة اليمني  الجمهوريو  الحصار عن صنعاء، وقامس الجمهورية العرفي  

ة ب لهـم مشـكلة حقيقي ــا ســب  مم ـ ،ةو  يعـاشو  مـن اشعــدام الخـراس  الطوفو رافي ـو  المصــري  كـا  القـادة الميـداشي  
ة ة أو إرسـا  التقـارير الدوري ـفي ايشهر ايولى من الحرا. فلم يسـتطع القـادة وضـع الخطـ  للعمليـات العسـكري  

خدم فقـــ  ســت  أو اإلبــالع عــن الخســاسر بــدو  اإلحـــداثيات الدقيقــة للمواقــع. وكاشــس لــدى وحـــدات القتــا  خــراس  تُ 
ــمــدير ا ة. وقــد أقــر  ي ــللمالحــة الجو   المعلومــات عــن الــيمن كاشــس  أ   بــ ،صــال  شصــر ،ةة المصــري  لمخــابرات العام 
 ي إلى استمرار بقاء القوات المصرية فين بأرل المعركة يثد  ينقص وعدم معرفة المصريال ح ا شحيحة. وكا 

قــادة طلقــ  أســم الــ ي وحــو اإل - 9000هم لتنفيــ  العمليــة إرســال الــ ين تــم   ةدامســتنقع الــيمن. وكــا  مــن بــين القــ
سـم  طلعـس حسـن إد من أصل يمني من قبيلة بنـي سـند لواء مصري واح -الجيب المصري على حرا اليمن 

 فلـم يعـاشوا السـعوديو  والملايـو  أم ـا  علي. وكا  ح ا اللواء حو الوحيـد الـ ي يمكـن أ  يكـو  لـ  معرفـة بـاليمن.
ة علــى عــاشبي الحــدود. وفاإلضــافة إلــى ليمني ــة وامــن حــ   المشــكلة بســبب اقرتبــا  والتــزاوج بــين القباســل الســعودي  

ة لمسـاعدة اإلمـام ذل  فقد قامس السعودية بلرسـا  آقم العمـا  اليمنيـين العـاملين فـي المملاـة العرفيـة السـعودي  
ولــم يكــن شتيجــة  ،ة شتيجــة مباشــرة للتصــعيد الســعودي البريطــاشيبــدر. وكاشــس الزيــادة فــي أعــداد القــوات المصــري  ال

ة صــرفة. وقــد أرســل العــراع أيضــا  العديــد مــن البعثيــين اليمنيــين ل المعركــة أو حاعــات عســكري  الواقــع علــى أر 
، 1967وفقــدوم عــام  ا  ايحــرار اليمنــي المــوالي للمصــريين.علــى مــتن الطــاسرات لزعزعــة اســتقرار شظــام الضــب  

ة لقصـ  ي ـطلعـات عو  صنعاء للدفا  عن . وقامـس بعمـل  -تعز  -ف الحديدة ة في مثل  تمركزت القوات المصري  
ة ة وشــــما  الــــيمن. وقــــد أراد عبــــد الناصــــر اشســــحابا  متزامنــــا  للقــــوات المصــــري  ة الســــعودي  عنــــوا المملاــــة العرفي ــــ

بحلــو  . ف1967 حزيـرا اقشسـحاا عــاء عنـد اشـدق  حـرا  اة مـن الـيمن لحفـظ مــاء الوعـ . ولاـن حـ والسـعودي  
ة ة العرفي ـدة، تعـز وصـنعاء للـدفا  عنـ . وفـي مـثتمر القم ـف الحديزت القوات المصرية في مثل  ، ترك  1967عام 

ــ ــيمن. و هــا مســتعد  ، أعلنــس مصــر بأش  1967د بعــد حــرا بــالخرطوم الــ ي ُعقل قتــر  و يــر اة لســحب قواتهــا مــن ال
. وقبــل الملــ  فيصــل اققتــرا ، ووعــد البــدر 1965ة فــاع عــد  الخارعيــة المصــري محمــود ريــال إعــادة إحيــاء ات  
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ــ"إســراسيل"تــا  مــع مصــر ضــد بلرســا  قواتــ  للق ــع عبــد الناصــر والملــ  فيصــل ات  . ووق  علــى ســحب  ة تــنص  فاقي 
ة من اليمن ووق  المساعدات السعودية للملايين وإرسـا  مـراقبين مـن ثـالث دو  عرفيـة محايـدة القوات المصري  

 )العراع، السودا  والمغرا(. 

قـد كتـب المـثر  و هـا فيتنـام مصـر. حـرا الـيمن بأش  و  إلـى و  المصـري  خو  العسكري  يشير المثر  في المقابل 
  "يمكـن مقارشتهـا لدرعـة أش ـ عليها ة في اليمن كاشس كارثةمغامرة مصر العسكري   أ   ، ميخاسيل أورين ،اإلسراسيلي

، مــن ضـــمنهم فــي الــيمنيرابطــو  عنـــدي مصــري  55,000، كــا  حنــاك 1967بحــرا فيتنــام". وفحلــو  عــام 
ة، الفصاسل الملاي   ريبا  وتجهيزا  في كل الجيب المصري. وفالر م من قتالهم العنيد ضد  وتد الوحدات ايكثر خبرة  

عـام كثيرا  على مصر خـال  حـرا  مم ا أث ر ةفي الدفاعات المصري     فجوة   يابهم عن أرل الوطن خل   أ    إق  
1967. 

ــ   اتــب المــثر  ف ى الــيمنو  توضــي  ســبب إرســا  القــوات المصــرية إلــو  المصــري  رو  العســكري  حــاو  المفا 
  قد تنـاقب مـع عبدالناصـر فـي الناصر(، أش   لمصر ق لعبد السياسي المصري محمد حسنين حيكل في كتاا )

نهـا مـن احتـواء العـدد السـال  ق يمك   عبد  وضع ثورة أ   أعرا ل  عن وعهة شظر  بموضو  دعم ثورة اليمن، و 
عين   من ايفضل التفاير في إرسا  متطو  اليمن لدعم شظام ، وأش   ل إلىرس  ة التي ستُ الابير من القوات المصري  

ذلـ   ىحيكـل علـ استشـهدوقـد  ة.ة اليمني ـعاشب القوات الجمهوري  إلى من عميع أشحاء العالم العرفي، للقتا   ا  عرف
 ا  فــي الــيمن، ولاــن عبدالناصــر رفــع وعهــة شظــر  وكــا  مصــر    ة لتطبيقــة اإلســباشي  الحــرا ايحلي ــمــا عــرى فــي ب

ـ    أعبدالناصـر  اعتقـدو  ة.ة العرفي ـعلى ضرورة حماية حركة القومي    ة مصـحوفا  ة المصـري  لـواء مـن القـوات الخاص 
ع إلـى تغييـر النظـام يتطل ـعلمـا  بأش ـ  كـا  بسرا من القاذفات المقاتلة، يمكنـ  أ  يحمـي الجمهـوريين فـي الـيمن، 

عاتـ ، وذلـ  بـدعم حركـة الفرصـة سـاشحة لتحقيـق تطل  وعـد  1962 كـاشو  الثـاشي، وفـي 1957 العـام اليمني من 
 .وعلى موعات إذاعة صوت العرا والسال  الضبا  ايحرار اليمنيين باإليواء والما 

 ا  عقـد السـتينياتب ـإلها تـدخ   نـات منـ   مـنسراسيل" في حـروا الـيمن تجـاو  مرحلـة التاه  الدور "المباشر إل
 Operationق عليهــا "عمليــة النــيص طللــأُ ة ة المفــرج عنهــا فــي عملي ــميركي ــة وايكشــفت  الوثــاسق البريطاشي ــ وقــد

Porcupine "، 14ضـــمن " ا  لقاسهـــا عـــو  إســـلحة و ، وتمحـــورت حـــو  تـــوفير اي1970-1962ت مـــن عـــام امتـــد  و 
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لـى وقـو  إة شـار تجـدر اإلو ." 97بوينغ سـي  –ة ضخم طاسرة في ترساشتها الجوي  أصس لها عملية شقل عوي خص  
مـن مت  لمصر، و ة التي سل  ة الجمهوري  ات اليمني  يدي القو  أب "،الموساد"سراسيلي عها  اقستخبارات اإل حد عمالءأ

 .1973سرى عقب حرا رج عن  السادات في صفقة تباد  ايفثم  أ

بحـــاث فـــي "مثسســـة الـــدفا  عـــن شاســـب مـــدير اي اإلســـراسيلي أوريـــن كســـلر، علينـــا يطـــل  مـــن شاحيـــة  أخـــرى 
يــة ة" الجاريــة. )يومســراسيلي فــي الحــرا اليمني ــل اإل  "لــيا بوســعنا اســتبعاد التــدخ  للتصــري  بأش ــ ،الــديموقراطيات
رســـيا آشـــ اك،  اشخرطـــس فـــي القتـــا  ضـــد مصـــر بشـــكل   "إســـراسيل"    أوضـــ  أ( و 2015شيســـا   21"بوليتيكـــو،" 

مـــــوا  أة و طبي ــــ ة ولـــــوا مات عســــكري  شــــزا  معـــــد  إل -ســــراسيليو  إطاسرتهــــا الضـــــخمة "يقودحــــا طيـــــارو   رتوســــخ  
مــا يحــدث علــى  ق يخفــى علــى أحــد بــأ    طبعــا   . لاــن  الــراحنوصــمس كيســلر عــن تفاصــيل التــور   "،تبــالمظال  

فــي العــالم  ى بــالرفيع العرفــي واإلقتتــا  الــداسر بــال حــوادة بــين الشــعب الواحــد والدولــة الواحــدةايرل فــي مــا يســم  
المخلــو   يــن  التوشســي فة بــأ  الــرسياالوثــاسق المســر   ثبتــسأ . وقــدعمــل الموســاد بشــكل  أساســي مــن حــو العرفــي

ة الرفـا  سـنة   الموسـاد حضـر قم ـأو  ،بـو عهـادأ الفلسـطيني،  تيـا  الشـهيدامعهـم ب ا  طالدين بن علي كا  متور  
  معظم ايشظمة العرفيـة د تور  ة يثك  ة اليهودي  المتابع للوثاسق اقستخباراتي   وأ    ،بترتيب مع المل  الحسن 1965

ــالســثا  لمــاذا اآ .التعامــل مــع الموســادب   اليهــودي فــي كــل ايحــداث د التــور    ظهــرت حــ   الوثــاسق والتــي تثك 
د معظم الـدو  ايفريقيـة الموساد ذحب يبعد من ذل  بكثير حتى عن      أ، مع الدامية في المنطقة العرفية تحديدا  

!! شهــر النيــل فــي الحبشــة دود الابيــرة علــى منــابعبنــاء الســ ة منهــا علــى التنميــة العرفيــة مثــا ،ر خصوصــا  المــثث  
! بالمناسـبة عنـدما عر م شـريا  الحيـاة لهـ   الـدو يُ  على حصص المياة في السودا  ومصر، والنيل كما للتأثير
ذالـ  بـدعم مـن  يام المخلو  علي عبد  صال  كـا أوأسرت عنود يمنيين  ،ة حنيبرتيريا الجزر اليمني  أاحتلس 

وكـ ل  عبـد الواحـد  .و  المـدعوين لمـثتمر حرتزيليـاأالـرسيا اإلريتـري  ،افـورقي وكـا  اسـيا  .ديالموساد اليهـو 
 ،ة فق مريكي  م بالسياسة ايايخطبو  اليهودي ق يتحك      أخالصة وال .ا ثورة دارفور شما  السودا مثس   ،رشو 
الـ ي ارتاــب مجـزرة قاشـا وقتـل الاثيــر  االثعلــب المـاكر بيـريو  ،ةيضـا  فـي السياســة الداخليـة لألشظمـة العرفي ـأبـل 

ة مـات الشـعبي  بزيارة المغرا ر ـم المعارضـة الشـديدة للمنظ  قام  ،ةمة دولي  من ايطفا  اللبناشيين وحم بحماية منظ  
 والفخامــة أصــحاا المعــاليحــو بأيــدي القــرار ، ي   ة كــالقفز فــي الهــواءلاــن حــ   اقحتجاعــات الشــعبي   .ةالمغرفي ــ
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ا الريـا  وق حتــى ر فيهـة ق تــثث  ت حديدي ـمـن الســماء بمظـال   ى شـعوفهمالحيــاة والـ ين حبطـوا علــالمنتخبـين مـدى 
  .حدأمعصومو  عن ايخطاء وق يحاسبهم وحم  ،ةالاوارث الجوي  

متشــابكة  ومراحــل ، عبــر حلقــاتباتجــا  الــيمن مجرمــةة أياديهــا الالعبري ــ اقحــتال  ت دولــةلتــاريط طويــل مــد  
ة إلـى الايـا  الصـهيوشي الغاصـب، وإرسـا  وتجنيـد ة اليمني ـتهجير وتهريب أبناء الطاسفة اليهودي  لس بعمليات تمث  

الجواســيا، والمشــاركة فــي الحــروا التــي يقــوم بهــا الخــارج علــى الــيمن، ومحاولــة الســيطرة علــى مضــيق بــاا 
ة ة إرحابي ــن القــبع علــى خلي ــبمحافظــة ذمــار، مــ اليمني ــة ةة واللجــا  الشــعبي  نــس ايعهــزة ايمني ــتمك  وقــد  المنــدا.
  بحــو ة بل ة، إذ ُضــة بمهــام اســتخباراتي  ة. وتقــوم حــ   الخلي ــة واإلثيوفي ــتين الصــومالي  عنصــرا  مــن الجنســي   17 تضــم  

لس عليهـــا فيـــديوحات وصـــور لمقـــار رة وأقـــرال الليـــزر التـــي ســـج  أفرادحـــا العديـــد مـــن أعهـــزة اقتصـــاقت المتطـــو  
ـــومنـــا   وشـــوار  وعـــدد مـــن المـــواطنين والشخصـــي  ة ة ومدشي ـــســـات أمني ـــمثس   ة، باإلضـــافة إلـــى ات الابيـــرة والهام 
 ة.سي  ة التجس  صل بنشا  الخلي  ة تت  ت مالي  سجال  

ة الخلي ـو ، لـيمنم فـي مختلـ  أرعـاء اعئين من القر  ايفريقـي، واشتشـارحم  يـر المـنظ  ق الهاسل لال  ل التدف  مث  
ة، ة اليمني ــة والمادي ــة البشــري  شــس تقــوم بجمــع معلومــات ورصــد مواقــع القــو  كاو القــبع عليهــا  ة التــي تــم  ســي  التجس  

 ى بها الشعب اليمني الحر  ين رو  التعامل اإلشساشي التي يتحل  لصال  العدو الصهيوشي ورفيب  السعودي، مستغل  
 و  من عحيم الظروم في بلداشهم.مع الغرفاء ال ين يفر  

كاشـس محكمـة  2009 عام قلس شخصا  يحمل الجنسية اإلسراسيلية. وفية اعتة اليمني  وكاشس ايعهزة ايمني  
، كمـا حكـم بالسـجن علـى "إسـراسيل"ا لصال  هس إلي  تهمة التجس  ة حكمس باإلعدام على مواطن يمني وع  يمني  

 ة ذاتهــا. ولــم تاــن حــ   الحــاقت حــي ايولــى فــي داســرة إرســا  الموســاد لجواسيســ  إلــىيمنيــين آخــرين فــي القضــي  
ــ ،الــيمن، وتجنيــد خاليــا لهــ ا الغــرل ة تا  لجاسوســين إســراسيليين وقعــا فــي شــباك ايعهــزة ايمني ــفقــد ســبقها قص 

ـــاليمني ـــ ـــيمن وأحـــدافها ة اإلســـراسيلي  ة حـــو  دور الجاسوســـي  ة، وظهـــر معهمـــا الاثيـــر مـــن الحقـــاسق المخفي  ة علـــى ال
ة، يعمــل لحســاا الموســاد، اإلســراسيلي   ةألقــي القــبع علــى شــخص يحمــل الجنســي   ،2012 أيلــو فــي و  الخبيثــة.

سمين أحدحما )علي عبـد  محسـن الحيمـي السـيا ي(، والثـاشي )إبراحـام إا في اليمن، يحمل ويقود شبكة تجس  
 درعي(.
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وفعـد عمليـة مراقبــة ورصـد ألقــي القـبع علـى إبراحــام درعـي فــي منطقـة بـاا موســى بمدينـة تعــز، مـن قبــل 
ــو  .أفــراد البحــف الجنــاسي كثيــرا  مــن ايطفــا   التحقيقــات مــع حــ ا الجاســو  اإلســراسيلي إلــى اعترافــ  بــأ   لس توص 

، "إسـراسيل"تهريبهم إلـى دو  الجـوار عبـر منظمـات صـهيوشية، ومنهـا إلـى  تم  قد دوا قبل أعوام، قل اليمنيين ال ين فُ 
ة ة دولـة عرفي ـو إلـى أي ـومن ثم يقوم عها  الموساد بتعليمهم وتدريبهم كعمالء لـ ، ومـن ثـم إرسـالهم إلـى الـيمن أ

ومنـــ   ة.مـــات اإلســـالمي  المنظ  و  الـــدو  ات مختلفـــة للعمـــل لصـــال  الموســـاد واختـــراعة، بأســـماء وعنســـي  أو إســـالمي  
ـ ،2011مع اشدق  فوضى الرفيـع العرفـي عـام  ،قدوم  إلى اليمن ل عبـر العديـد قـام الجاسـو  اإلسـراسيلي بالتنق 
ط يسلم، والتقى حناك بالاثير من مشا  يمني مكما التحق بمعهد دماج في صعدة، متظاحرا  بأش   ،من المحافظات

 ة.السلفي  

د  قبل عها  الموساد عن   أ    ،قيقات التي أعريس مع ومن عملة اقعترافات التي أدلى بها درعي في التح 
 اء وتعز وعد  ومد  أخرى.عن القوى التابعة إليرا  في صنع "إسراسيلـ "سنوات لتقديم معلومات ل

قـواسم  ة عبـر بريـد  اإللاتروشـي، تضـم  قـام درعـي بلرسـا  معلومـات مهم ـ 2011في الرفع ايخير من العـام 
مـات المجتمـع المـدشي ة، بينها أعضاء في مجلا النواا وإعالميو  وشاشطو  فـي منظ  ة يمني  ات سياسي  بشخصي  
إلــى عاشــب تقديمــ  للموســاد معلومــات مرتبطــة  .لحــوثييناسل فــي الحــراك الجنــوفي واات مرتبطــة بفصــوشخصــي  

ة كـا  يسـكنها اليهـود اليمنيـو  قبـل مغـادرتهم الـيمن فـي عمليـة بـالتراث اليهـودي فـي الـيمن، وخـراس  لمواقـع أثري ـ
 )بسا  الري (، أواخر خمسينيات القر  الماضي.

ـــ  ايششـــطة  ايرل "رسيســـي، لتشـــجيع يهـــود الـــيمن علـــى الهجـــرة إلـــى  اإلســـراسيلية فـــي الـــيمن، وفشـــكل  تتوع 
وق الس ح   العجلة تدور بفضل التحال  السـعودي اإلسـراسيلي  الى الايا  الغاصب. ، وتهريب آثارحم"الموعودة

ة( الخــــدمات وايثمــــا  م )مزحــــو  تقــــد   ايخــــرى  فــــي كــــل الميــــادين والمجــــاقت، فالريــــال ومعهــــا عواصــــم الخلــــيج
ة وأعهـزة ايمـوا  النفطي ـكـ ل  امهـا بـين أيـدي مستشـاري ايمـن اإلسـراسيليين، و باتـس رقـاا حك   حيف، "إسراسيلـ"ل

 كتتحر  في حين طات وايحدام اإلسراسيلية، في خدمة المخط   وضعس استخبارات دو  مجلا التعاو  الخليجي
را  مها مــثخ  التــي قــد   ومــن بــين الخــدمات. مــع تــل أبيــب شــامل   بكــل الوســاسل شحــو تطبيــع   حــ   الــدو  والمشــيخات

وتشـــير  الايــا .، شقــل آخـــر مجموعــة مــن يهــود الـــيمن إلــى دولــة اقحــتال النظامــا  الســعودي واإلمــاراتي إلـــى 
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رسيسـي أركـا  الجـيب واقسـتخبارات فـي المملاـة  ة، إلـى أ   ة و رفي ـة عواصـم عرفي ـتداولها بـين عـد   معلومات تم  
ــالســعودية، وفمشــاركة قاســد القــوات اإلماراتيــ ــة، وفلشــرام أمريكــي، شف  ــة شقــل المجموعــة اليهودي ــ وا خط   .ةة اليمني 

ة، من مكا  تجميعهم على مقرفة مـن مدينـة عـد ، إلـى قاعـدة الظهـرا  ة خاص  حيف شقلس أفرادحا طاسرة مروحي  
شقلهم إلحـدى مسـتوطنات  تهم طاسرة إسراسيلية إلى مطار العاصمة ايردشية، ومن ثم تم  السعودية، ومن حناك أقل  

 بئر السبع داخل الخ  ايخضر المحتل.

 600، وفحو تهم مخطو  مـن أقـدم شسـط التـوراة، عمـر  أكثـر مـن الايا ا  إلى ا  يمني  يهودي   17ومع وصو  
   أحد أقدم مواطن اليهود.عام، يكو  عزء كبير من تاريط يهود اليمن قد  ادر البلد ال ي يصف  المثرخو  بأش  

ـــ لقـــد  ـــة العبري  ة مباشـــرة، حيـــف أبرمـــس الوكالـــة اليهوديـــة، بـــدأت حجـــرة اليهـــود مـــن الـــيمن عقـــب قيـــام الدول
ألفــا  مــن اليهــود  45فاقــا  بترحيــل شحــو ة التــي كاشــس تحكــم مســتعمرة عــد ، ات  وفالتعــاو  مــع الحكومــة البريطاشي ــ

 يس )بسا  الري (.مل  ، عبر عملية شهيرة سُ "إسراسيل"اليمنيين إلى 

ة حـــم مـــن ســـكا  مدينـــة صـــنعاء ومحافظـــات ذمـــار وإا وتعـــز وعمـــرا ، ن رحلـــوا فـــي تلـــ  العملي ـــمعظـــم مـــ
ــو ــالبي   ــاليمن، بــل احتفظــوا حتــى اليــوم تهم أصــحاا ممتلاــات وحاخامــات، لاــن صــلتهم لــم تنقطــع بمــن تبق  ى ب

وفـر  مـن أبنـاء حـثقء ة، وفاي اشي الشعبية التي ما تـزا  حاضـرة حتـى اليـوم، ة العرفي  بتقاليدحم ولهجتهم المحلي  
 فناشو  كبار أبر حم  يا  عوق  وفركة كوحين، وقبلهما عفراء حزا  وشمعة طيبي.

ة حاخامــات مــن اليهــود اليمنيــين يــزورو  صــنعاء بجــوا ات ســفر بريطاشيــة طــوا  عقــود مــن الــزمن كــا  عــد  
ة واققتصــادية الظــروم السياســيتهم مو  أشفســهم كمغتــرفين يمنيــين اضــطر  وأمريكيــة، ويلتقــو  بقــادة الــبالد، ويقــد  

ــإلــى مغــادرة الــبالد س فــثاد حبشــوي رســيا الجاليــة س منتصــ  التســعينيات، ضــم  . أبــر  حــ   الزيــارات التــي تم 
ة )ابـن حـاييم حبشــوي أشـهر القضــاة اليهـود فـي عهــد ايسمـة(، إلــى مريكي ــحـدة اية بالوقيــات المت  ة اليمني ـاليهودي ـ

 والفناشين بقيادة شمعة. عاشب بعع الباحثين ورعا  الدين
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لـــس بعمليـــات متشـــابكة تمث   ، عبـــر حلقـــات  ة أياديهـــا البشـــعة باتجـــا  الـــيمنت الدولـــة العبري ـــطويـــل مـــد   لتــاريط  
ــ ــتهجيــر وتهريــب أبنــاء الطاسفــة اليهودي  اســيا، ة إلــى الايــا  الصــهيوشي الغاصــب، وإرســا  وتجنيــد الجو ة اليمني 

وقــد  والمشــاركة فــي الحــروا التــي يقــوم بهــا الخــارج علــى الــيمن، ومحاولــة الســيطرة علــى مضــيق بــاا المنــدا.
 17 ة تضـــم  ة إرحابي ـــواللجـــا  الشـــعبية بمحافظـــة ذمـــار، مـــن القـــبع علـــى خلي ـــ اليمني ـــة ةنـــس ايعهـــزة ايمني ـــتمك  

  بل ، إذ ُضـلصـال  "اسـراسيل" ةة بمهـام اسـتخباراتي  عنصرا  مـن الجنسـيتين الصـومالية واإلثيوفيـة. وتقـوم حـ   الخلي ـ
 لس عليها فيـديوحات وصـور لمقـار  ج ل رة وأقرال الليزر التي سُ بحو ة أفرادحا العديد من أعهزة اقتصاقت المتطو  

ـــة ومدشي ـــســـات أمني ـــمثس   ة، باإلضـــافة إلـــى ة ومنـــا   وشـــوار  وعـــدد مـــن المـــواطنين والشخصـــيات الابيـــرة والهام 
عـن وكالـة أشبـاء  العاشـرة فـي التلفزيـو  اإلسـراسيليشقلـس القنـاة و  سـية.ة التجس  صـل بنشـا  الخلي ـة تت  لي ـالت ماسج  

 أ    أخــرى  وذكـرت تقـارير فــي السـفارة السـعودية فـي صـنعاء بـاليمن. العثـور علـى سـال  إسـراسيلي ش ـ  تـم  أإيراشيـة 
ي حرفهـا بـاليمن، فيمـا ذكـر عـل مسـاعدتها فـفي العاصمة السعودية الريـال مـن أ لمقر    ا  إسراسيل أرسلس ضباط

مل على خط  أمريكية إلقامـة قاعـدة عسـكرية فـي المنطقـة السـعودية لمضـيق تأش هم وعدوا وثاسق تش "الحوثيو  "
وفحسـب التلفزيـو  اإلسـراسيلي، فقـد  باا المندا بهـدم حمايـة مصـال  الوقيـات المتحـدة وإسـراسيل فـي المنطقـة.

الـيمن، بالتعـاو  مـع  واسـعة النطـاع ضـد   طـس لهجمـة  السـعودية خط   هـر مـن الوثـاسق أ   عى اإليراشيـو  أشـ  ظاد  "
لمســاعدتها فــي حرفهــا  ا  متطــور  ا  طلبــس مــن إســراسيل ســالح"أ   الســعودية  ا  وذكــر أيضــ ."إســراسيل"ة منهــا دو  عــد  
بنيــامين شتنيــاحو، رفــع التعقيــب ، ديــوا  رســيا الــو راء اإلســراسيلي ولفــس التلفزيــو  اإلســراسيلي إلــى أ    ."بــاليمن

 على الخبر ال ي أوردت  وكالة ايشباء اإليراشي ة.

ها الحـرا التـي تشـن   ، أ   ل العسكري فـي صـحيفة )يـديعوت أحروشـوت(أليكا فيشما  المحل   رأىمن عاشب  
ـــيمن، تخـــدم مصـــال  إســـراسيل، وتشـــك   ـــالســـعودية ضـــد ال ـــة لجنـــي ثمـــار إســـتراتيجية حيوي  مـــن ة لألل فرصـــة ثمين

 اإلسراسيلي.

إ   إسراسيل تجد شفسها من عديد في شفا "نوا : ساعة اليمن تدع، قا  في ، وكتب فيشما  تحليال  تحس ع
الجاشــب مــن المتــرا ، مــع الــدو  المعتدلــة كالســعودية، ي   ســيطرة الحــوثيين علــى مينــاء الحديــدة الــ ي يعتبــر 
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ـ الميناء ايحم   ب ة، وأث ـر علـى مسـتوى التأح ـالمالحـة البحري ـ م بخـ   لـتحك  نهم مـن الليمن علـى البحـر ايحمـر، مك 
 ."والحراسة للسفن اإلسراسيلية التي تجتا  مضيق باا المندا

،  لعلى ذل ، بحسب الُمحل   عالوة   د شفـوذحم فـل   سـيطرة الحـوثيين علـى صـنعاء وتمـد  "العسـكري  اإلسـراسيلي 
لية، اشهيار النظام ال ي يعتمد على السعودية والوقيات إلى المحافظات ايخرى، يعني من وعهة النظر اإلسراسي

ة، وإقامــة شظــام عديــد يعتمــد علــى إيــرا ، العــدو اللــدود إلســراسيل، ولــ ل  لــيا مــن مصــلحة إســراسيل أ   المتحــد 
ـــن تلعـــب أي  دور فـــي الحـــرا،  ـــى أ   إســـراسيل ل ـــى مضـــيق بـــاا المنـــدا، وأشـــار فيشـــما  إل ـــرا  عل تســـيطر إي

عيـد الوضـع إلـى سـابق عهـد ، ، يُ ا  وحاسـم ا  سـريع ا  أْ  ُتحقـق السـعودية شصـر  يـة  يحـدث، متمن   وستاتفي بمتابعة ما
 ."تعبير  ويطرد اإليراشيين من البحر ايحمر، على حد ل 

، حالة يمنم في مختل  أرعاء العئين من القر  ايفريقي، واشتشارحم  ير المنظ  ق الهاسل لال  التدف   لقد شك ل
ة ة البشـري  القبع عليها كاشس تقـوم بجمـع المعلومـات ورصـد مواقـع القـو   سية التي تم  ة التجس  فالخلي   ،من الخطورة

ى بهــا ة، لصــال  العــدو الصــهيوشي ورفيبــ  الســعودي، مســتغلين رو  التعامــل اإلشســاشي التــي يتحل ــة اليمني ــوالمادي ــ
فـي صـنعاء شـخص  وقـد حـوكم و  مـن عحـيم الظـروم فـي بلـداشهم.مـع الغرفـاء الـ ين يفـر   الشعب اليمني الحـر  

يعـود إلـى شهايـة عـام  واعتقالـ دعى حامد كما  بن حيـدرة، ، يُ "إسراسيلـ"ا لهم بـالتجس  ينتمي للطاسفة البهاسية، مت  
ــعملــ  فــي شــركة للــنف ، وتت   م، مــن طــرم عهــا  ايمــن القــومي، مــن مقــر  2013 ا ة بـــ)التجس  همــ  النيابــة العام 

ببعع اليمنيين يعل الخروج مـن اإلسـالم، واعتنـاع البهاسيـة، مم ـا مـن شـأش  لصال  إسراسيل من خال  التغرير 
مـد ميـر ا   مواطن إيراشـي اسـم  الحقيقـي حاش  أ اليمني ة وسالمت (. وتقو  النيابة العامة  اإلضرار باليمن واستقالل
 ة.ر وثاسق  الشخصي  و و   ا  يمني   حل اسما    اشتش  أكمالي سروستاشي، و 

ــحكمــس باإلعــدام علــى مــواطن يمنــي وع   أخــرى قــد ةي ــمحكمــة يمنوكاشــس  ا لصــال  هــس إليــ  تهمــة التجس 
ة ذاتها. ولم تان ح   الحاقت حي ايولـى فـي داسـرة م بالسجن على يمنيين آخرين في القضي  ال ، كما حُ "إسراسيل"

ن إسراسيليين وقعـا تا  لجاسوسيفقد سبقها قص   ،اليمن، وتجنيد خاليا له ا الغرل إرسا  الموساد لجواسيس  إلى
ة ة اإلسـراسيلي  ة حـو  دور الجاسوسـي  ة، وظهـر معهمـا الاثيـر مـن الحقـاسق المخفي ـة اليمني  في شباك ايعهزة ايمني  

 اليمن وأحدافها الخبيثة. ضد  
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ة، يعمــل لحســاا الموســاد، ويقــود ة اإلســراسيلي  لقــي القــبع علــى شــخص يحمــل الجنســي  أُ  2012 أيلــو فــي 
ـــ يحمـــل اســـمين أحـــدحما )علـــي عبـــد  محســـن الحيمـــي الســـيا ي(، والثـــاشي  ،فـــي الـــيمن وتخريـــب اشـــبكة تجس 

براحام درعي في منطقة باا موسـى بمدينـة تعـز، اوفعد عملية مراقبة ورصد ألقي القبع على  )إبراحام درعي(.
ــو  ،الجنــاسي مــن قبــل أفــراد البحــف كثيــرا  مــن  لس التحقيقــات مــع حــ ا الجاســو  اإلســراسيلي إلــى اعترافــ  بــأ   توص 

تهــريبهم إلــى دو  الجــوار عبــر منظمــات صــهيوشية، ومنهــا إلــى  تــم   قــد دوا قبــل أعــوام،قلــايطفـا  اليمنيــين الــ ين فُ 
ة دولـة يقوم عها  الموساد بتعليمهم وتدريبهم كعمالء ل ، ومن ثم إرسالهم إلى اليمن أو إلـى أي ـحيف ، "إسراسيل"

ـا ة أحياشا  للعمل لصال  الموسادعرفية أو إسالمية، بأسماء وعنسيات مختلف ومـن عملـة  .فـي التخريـب والتجس 
د  قبـل سـنوات لتقـديم أ  عهـا  الموسـاد عن ـ ،عريـس معـ اقعترافات التـي أدلـى بهـا درعـي فـي التحقيقـات التـي أُ 

فــي الرفــع ايخيــر مــن و  عــن القــوى التابعــة إليــرا  فــي صــنعاء وتعــز وعــد  ومــد  أخــرى. "إســراسيلـ "معلومــات لــ
ة، ة يمني ـقـواسم بشخصـيات سياسـي   قام درعي بلرسا  معلومات مهمة عبـر بريـد  اإللاتروشـي، تضـم   2011عام ال

بينهـــا أعضـــاء فـــي مجلـــا النـــواا وإعالميـــو  وشاشـــطو  فـــي منظمـــات المجتمـــع المـــدشي وشخصـــيات مرتبطـــة 
إلــى عاشــب تقديمــ  للموســاد معلومــات مرتبطــة بــالتراث اليهــودي فــي  ،نــوفي والحــوثيينبفصــاسل فــي الحــراك الج

اليمن، وخراس  لمواقع أثرية كا  يسكنها اليهود اليمنيـو  قبـل مغـادرتهم الـيمن فـي عمليـة )بسـا  الـري (، أواخـر 
 خمسينيات القر  الماضي.

لس لـــس خطـــ  المصـــريين يشهـــا أع   "إســـراسيلـ "فرصـــة لـــ ،مـــن الناحيـــة اإلســـتراتيجية ،حـــرا الـــيمن لقـــد شـــك 
ا   العسكرية لتقوية وضعهم في سيناء، وذل  بتحويل اشتبا  الجيب المصري إلى شقطة أخرى  . وقد كتب بعيدة عد 

كمـا أقامـس  المتنو عـة، شـحنات مـن ايسـلحةتقـديم قامـس ب " إسـراسيل" أ    ،حسـنين حيكـلمحمـد المثر  المصـري 
إرسـا   وقـد تـم   عاشب الملايين في الـيمن.إلى  عاؤوا ليقاتلوا  ينصاقت مع المئات من المرتزقة ايوروفيين الات  

الهنـــد الصـــينية و ، شـــب  عزيـــرة ماقيـــاومـــن ، لتـــرا مـــن الـــ ين حـــارفوا فـــي روديســـياافلجيكـــا وإشو مرتزقـــة مـــن فرشســـا 
ة علـى لقوات  ير النظامية التابعـة لممـام القـدر االتدريب وإعطاء و والجزاسر لمساعدة اإلمام في التخطي  للحرا 

ة اقتصا  بالسعوديين وفيما بينهم. كما قام أولئ  المرتزقة بتدريب رعا  القباسل على استخدام ايسلحة المضاد  
وك ل  قاموا بتدريبهم على  ر  ايلغام. وق يزا  عدد المرتزقـة ايوروفيـين  ممل 106للدبابات مثل المدفع عيار 
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مرتـزع. وكاشـس تاتيكـات  15,000مـا قدرتـ  المصـادر المصـرية بــ مجهوق  وقدرت  المصادر الغرفية بالمئـات بين
والقيــام  ،الجمهوريــة اليمنيــة -ديــة المصــرية الملايــين محصــورة فــي طــرع حــرا العصــابات لعــز  القــوات التقلي

بين عيبوتي وشما  اليمن.  لنقل ايسلحة يل  سر   يل  عو   عسر   مد  ب "إسراسيل"بهجمات على خطو  اإلمداد. وقامس 
ة وقدرتها على التاي  مع ظـروم ة المصري  الحرا الفرصة لمسراسيليين لمراقبة وتقييم التاتيكات الحرفي  وحي أت 
يمنيــة المواليــة للملايــين مليــو  دوقر لتجهيــز القباســل ال 15، أشفــق الســعوديو  وحــد  1963وفــي عــام  المعــارك.
ـــالمئـــات مـــن المرتزقـــة ايوروفكمـــا قـــاموا باســـتئجار ، بالســـال  ـــيـــين وإششـــاء محط  ـــة إذاعي  ة بهـــم. وقامـــس ة خاص 

كـا  يوعـد بعـع عناصـر كمـا باكسـتا  ببيـع بنـادع للملايـين وكاشـس قـد رأت فيهـا فرصـة للتاسـب مـن الحـرا. 
بــــدعم الملايــــين بالمــــا . وســــم   الشــــا  فــــي عــــيب اإلمــــام. وقامــــس إيــــرا يقــــاتلو  الحــــر  الــــوطني الســــعودي 

أراضي أحد حلفاسهم في شما  اليمن وحو شريف بيحا  ال ي كا  تحس  البريطاشيو  بمرور قوافل السال  عبر
ة إلعـادة إمـداد قـوات حماية اإلدارة البريطاشية في عد . وقامـس الطـاسرات الحرفيـة البريطاشيـة بعمليـات شقـل عوي ـ

  اإلمام.

لس الحــــرا، التــــي اشــــدلعس بــــين الملايــــين )الفلــــو ( والجمهــــوريين )الثــــو ار( فــــي الــــيمن، بدايــــشــــ ة العالقــــة ك 
ــأوالســعودية بــدعم بريطــاشي.  "إســراسيل"الواضــحة بــين  ا الهــدم فاــا  تطويــق التقــارا بــين الجمهــوريين ومصــر م 
 هــا كاشــس ق تــزا  تســتعمر الجنــواالــ ي كاشــس تــرى فيــ  بريطاشيــا خطــرا  عليهــا، علــى اعتبــار أش   ،عبــد الناصــر

 ا  اشـتراكي   ا  ديموقراطي يتبن ى خط   شظام عمهوري وعود  الخوم من ، فيما كاشس السعودية مسكوشة بهاعااليمني
 على حدودحا.

ي حـو صـديقيا التـدخل عـدو   قد ششرت مقـاق  تحـس عنـوا  "حـل عـدو  اإلسراسيلية وكاشس صحيفة "حآرتا"  
  اإلسـراسيلي فــي ام إلبــا ، كشـ  فيـ  معلومـات عــن التـور  سـة"، الباحـف يو ة اليمني ـاإلسـراسيلي فـي الحـرا ايحلي ــ

وإلبــا  طالـــب دكتــورا  فـــي الجامعـــة العبريــة فـــي القـــد   الـــيمن ايولــى فـــي الســـتينيات مــن القـــر  الفاســـس.حــرا 
  اإلســراسيلي فــي الصــراعات الشــرع ايوســطية كجــزء مــن سياســتها فــي الحيــز العــام وعنــوا  رســالت  حــو "التــور  

  رشــي ، اشاشــ  التــور  فــي الســنوات ايخيــرة، مــع فــت  ســجالت اي" وقــد عــاء فــي المقــا : ".1975 – 1948
شظـام  قامس فرقة عسكرية بـاشقالا ضـد   1962 أيلو  26ففي  ة.ة اليمني  العسكري اإلسراسيلي في الحرا ايحلي  
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دو  قصر اإلمام، ى قبل أسبو . قص  المتمر  اإلمام الزيدي، محمد البدر، ال ي كا  قد ورث عري أبي  المتوف  
ة". ظـن  المتمـردو  أ  اإلمـام الشـاا ُقتـل، ة اليمني ـة العرفي ـ"الجمهوري ـوسيطروا على محطـة اإلذاعـة وأعلنـوا قيـام 

  شجـ  فـي الهـرا إلـى شـما  البلـد، وعمـع حولـ  عيشـا  مـن القباسـل ضـ  أش ـ، ات  تشرين اقو ولان، في منتص  
 دا  وعود الجمهورية الشابة.المخلصة لسلطت ، مهد  

اتهم وطلبوا العو  من عما  عبد الناصر، الـرسيا يين بقو  هم لن يستطيعوا مواعهة الملادو  أش  أدرك المتمر  
الــ ي كــا  يســعى فــي تلــ  الســنوات إلــى توحيــد العــالم العرفــي تحــس قيــادة  –الاــاريزمي لمصــر. فأرســل شاصــر 

 كتاسب مشاة مختارة إلى اليمن. –ة ة العرفي  ايشظمة الملاي   ة ضد  ع اقشقالبات العسكري  بلد ، وشج  

مثـل السـعودية وايرد ،  "محافظـة" رععي ـة ةالمصري في اليمن مخاوم عميقة لدى دو  عرفي ـ  أثار التور  
خـــال لـــدى بريطاشيـــا التـــي كاشـــس تســـيطر علـــى عـــد   ة ذات مصـــال  فـــي المنطقـــة، وفشـــكل  ولـــدى دو   رفي ـــ

ر الثالثـي ا قـر  في عميع أشحاء العالم العرفي. وله  الوحدوي ة ةومحيطها. كا  منبع الخوم فارة اشتشار الناصري  
، مثوشـة والـدعم المـالي بصـورة واضـحةالم كور دعم اإلمام. وفينما ساعدت السعودية وايرد  الجيب الزيدي بال

  ة عمدا .خ  البريطاشيو  سياسة ضبابي  ات  

دين.   البريطاشي إلى تعاد  في موا ين القوى التي مالس في البداية لمصلحة المصريين والمتمـر  ى التور  أد  
 ، و ادت مرارا  وتاـرارا  مـن قـوات الحمـالت )وصـلس فـي ذروتهـا إلـى سـتين ألـ  عنـدي، أي  ت مصر تتور  وأخ

  المصـريو  توق ـ 1963 آذارحوالى ثلف الجيب المصري آش اك(، وحاولس حسم المعركة ولان عبثـا . ثـم فـي 
ــ المجروحــو  عــن حجــومهم وفــدأ يســود تــدريجيا  عمــود عســكري فــي البلــد، فــي ظــلل     كــل طــرم بمواقعــ . تمس 

ـــ ـــتمس  ا قســـم  الشـــمالي فقـــد ســـيطر عليـــ  الملايـــو . ولاـــن كاشـــس   المصـــريو  بـــالجزء الجنـــوفي مـــن الـــيمن، أم 
ــ منــ  بدايــة و  ة، بــدو  أي منفــ  علــى البحــر.للمصــريين ميــزة واضــحة، فقــد أقــام داعمــو اإلمــام فــي مغــارات عبلي 

طـرع الجمـا ، ولاـن حـ ا لـم يكـن كافيـا . ومـع طـو   المواعهة شجحس السعودية في إيصا  الدعم للملايين عبـر
ر المعارك والمخاوم مـن اسـتمرار عـزلتهم، بحـف الملايـو  عـن طـرع عديـدة إليصـا  الغـ اء. وفـي النهايـة، فا ـ

ن مــن تنفيــ   مباشــرة، بســبب الملاــي لــم يــتمك   ســال  الجــو   ي،  يــر أ   علــى حيئــة تمــوين مظل ــ المرتزقــة فــي حــل  
ي كهـ ا النـبع فـي موضـو  شقـل عـو     بريطاشيـا فـي الحـرا. وفعـد عـا  ريطـاشيين عـدم تـور  إعال  السياسيين الب

التـي كاشـس "، إسراسيل"  البريطاشيو  إلى بين قادة دو  المنطقة المعتدلة )التي خافس من العقاا المصري( توع  
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باإليجـاا. فعلـى مـدار شهايـة ردت فـمن قبل عيراشهـا،  ر  متار   يها بشكل  ا  ويتم تحد  في ح   السنوات معزولة شسبي  
 ناصــر الــزعيم ايكثــر خطــرا  ال عبــد ععلــس مــن وإشجــا ات الخمســينيات وفدايــة الســتينيات، تعاقبــس سلســلة أحــداث

  ، اشقالا عسكري في العراع بدا كأش  في المنطقة: وحدة مصر وسورياعلى اقستعمار الغرفي والرععي ة العرفي ة 
لو النظام الموالي للغرا، محاولة اشقالا في ايرد  بدعم استخباراتي مصري،   من القاحرة وفي  أُعدم ممث  موع  

ا  ســابقين فــي الجــيب ة، بمســاعدة ضــب  لي ــة مح  طويلــة المــدى وطــاسرات حرفي ــ وصــواريط والســعي إلشتــاج أســلحة
ـ ايلمـاشي.  د  عـيم عرفـي ماليـين العـرا ضـد  حكـ ا، ظهـر علـى السـط  مـن عديـد الخـوم الوعـودي مـن أ  يوح 

صـل "شيـل مكلـين" ، ات  1963وفـي شهايـة العـام في ح ا السـياع  .عديد من "حولوكسس"وفالتالي ة، ة اليهودي  ايقلي  
لفلو  الملايين( بملحـق الجـيب اإلسـراسيلي فـي لنـد ، العقيـد ادور و ير خارعية أد ى )البرلماشي البريطاشي ال ي 

شقل حيرام الطلب الغريـب عبـر القنـوات و إلمام. ا بمساعدة" إسراسيلقيام "ق بشبض  في ما يتعل   دا  حيرام، وعا  
الزراعـة، فقـد  ا  ، وفعدحا بأيام قليلـة وصـل مكلـين إلـى تـل أبيـب للقـاء موشـي  ديـا  )الـ ي ر ـم كوشـ  و يـر رسميةال

ة، وعلــى مــدار موافقــة مبدسي ــ "إســراسيل"أعطــس و ومئيــر عاميــس، رســيا الموســاد.  عســكري ة وأمني ــة( ذا خبــرة كــا 
، وفــي 1964 آذار 31ة تنضــج. وفــي ، تزايــدت اقتصــاقت بــين الجــاشبين وفــدأت الخطــة الفعلي ــ1963 خريــف

الطــاقم الجــوي، برساســة الطيــار مقــدم آرييــ   وقــد كــا الليــل، دحمــس طــاسرة شقــل إســراسيلية ســماء الــيمن.  منتصــ 
ظـات مي ـز عـو  مـن تحتـ  بين معسكرات الجيب المصـري. وفعـد لح يمنالطاسرة باتجا  شما  الال ي قاد عو ، 

ة ممتلئـــة ة، وأشـــعل النـــور ايخضـــر فـــي بطـــن الطـــاسرة، وحـــدث إشـــزا  د ينـــة حاويـــات خشـــبي  حراســـق صـــغيرة عـــد  
رحلــة طيــرا  أخــرى إلــى الــيمن لتمــوين  13، أقامــس إســراسيل  ل ة. وشتيجــة لــالــ خيرة والمثوشــة الطبي ــو بالســال ، 

 الملايين على مدار العامين التاليين. 

المصريو  حجوما  على طو  الجبهة وتاب د الملايو  إصابات قاسية وأوشكوا  شن   1965 العام مطلعوفي 
ــــ ة عريئــــة: أ  يقصـــ  ســــال  الجــــو اإلســــراسيلي قواعــــد علـــى اقشاســــار. وعقــــب حــــ ا، عـــرل البريطــــاشيو  خط 

ههــاالمصـريين فــي صــنعاء والحديــدة، ويــد   د عيــزر . أي ــمرتزقــة أوروفيــو   عي الملايــو  أ  تلــ  كاشـس طــاسرات وع 
ورعا  الطاقم الجوي الفارة، ولان قاسد ايركا  إسحق رابـين ورسـيا الحكومـة ليفـي إشـكو   )وايزما ( تسما ايف

 منعا ذل .

فاع وق  إطالع النار بـين مصـر والسـعودية، بمشـاركة التوقيع على ات   تم   1965آا من العام شفس  وفي 
ــ  أيــاريو  عــن تمويــل عــيب اإلمــام، بمــن فــيهم المرتزقــة. وفــي   الســعودممثلــين يمنيــين عــن الجــاشبين. ثــم توق 

تداو  أفاار مثل إرسا  مرتزقة أمريكيين إلى اليمن بدعم إسراسيلي، وتدريب عيب اإلمام في منطقـة  تم   1966
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 شـبا شبع مل  السعودية، فيصل، في موضو  إشـزا  مثوشـة إضـافية فـي  على ايراضي اإليراشية، وحتى عا  
1967. 

رة بقــدر مــا بحــرا الــيمن )مصــر خســرت ، وخســارة مصــر المعركــة، متــأث  م 1967 حــرا اييــام الســتةبعــد 
خمسة آقم شهيد من مقاتليها فق (، حدث تقارا مصري سعودي واشسحبس قوات الحمالت مـن الـيمن. وعـام 

 اشتهس الحرا تماما  باشتصار الثوريين. 1970

 

 :تفاصيل أكثر عن التدخل اإلسرائيلي - 3

إســراسيل قامــس بلعطــاء شــحنات مــن ايســلحة كمــا أقامــس  المــثر  المصــري محمــد حســنين حيكــل أ    كتــب
 صاقت مع المئات من المرتزقة ايوروفيين ال ين يقاتلو  بجاشب الملايين في اليمن.ات  

ي بين عيبوتي وشما  اليمن. وأعطس الحرا الفرصة لمسراسيليين ي سر  بلششاء عسر عو   "إسراسيل"وقامس 
فعــد ثالثــة عقــود مــن و   مــع ظــروم المعــارك. لمراقبــة وتقيــيم التاتيكــات الحرفيــة المصــرية وقــدرتها علــى التاي ــ

ــ عــن مــ كرات وشــهادات  ســابقة ششــرت صــح   رفيــة شقــال   وفــي أوقــات   د اإلســراسيليو  كــالم حيكــل.الحــرا، أك 
ــ را  ليقنــع اإليــراشيين )تحــس حكــم   إلــى طهــعســكريين أحيــاء، أ  عــيم عوشســو ،  عــيم المرتزقــة ايوروفيــين توع 

الشا  وقتهـا( للقيـام بلسـقا  عـوي، وشجحـس الجهـود بعـد سـفر مستشـار المرتزقـة شيـل مكلـين إلـى تـل أبيـب ولقـاء 
ل فبـدأت بلرسـا  طاسراتهـا واقتنعـس تـل أبيـب بمصـلحتها فـي التـدخ   ، رسـيا الموسـاد.عاميـس موشي ديا  ومئيـر

طلقـة  34،000ة، بندقيـ 180نس بقيـادة الاولوشيـل عـوشي كوفر،وتضـم  بغرل إسقا  ايسلحة، وكاشـس العمليـة 
 كيلو من المتفجرات البالستيكية. 68مضادة للدبابات و  يفةق  72من ماو ر و 

د بـالوقود لقـي ايسـلحة فـي الـيمن وتتـزو  تُ و ق علـى طـو  السـواحل السـعودية كاشس الطاسرات اإلسراسيلية تحل ـ
ت الطـاسرات اإلسـراسيلية بتزويـد المرتزقـة ايوروفيـين واسـتمر  الايـا  الغاصـب، في الصوما  وعيبوتي وتعود إلى 

ــوكــا  م ة ســنتين.والملايــين بايســلحة لمــد   ســراسيلي، تــاعر الســال ، المليــاردير اإل ن دعمــوا التعــاو  الســعوديم 
نيات علـى عالقـة فا  من المل  فهد في الثماشينيات. فقد كا  فـي السـتيعودي عدشا  خاشقجي، ال ي كا  مقر  الس
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ر ميزاشيـة لشـراء أسـلحة واسـتقدام مرتزقـة مـن عنسـيات إسـراسيلية، بريطاشيـة، مع اإلسراسيليين، وكـا  حـو الـ ي وف ـ
ة المواليـة للسـعودية والمناحضـة فرشسية، بلجيكية وعنوا أفريقية إلرسالهم إلى اليمن لدعم وتسلي  القباسل اليمني ـ

مكتـب ارتبـا  سـعودي ـــ إسـراسيلي فـي بيـروت تحـس  تـم  افتتـا  مسـتمر، كل  التواصل بش ولاي يتم   لعبد الناصر.
 طــاء تجــاري، وكــا  المحــافظ البريطــاشي عوليــا  ايميــري، حــو الوســي  بــين خاشــقجي واإلســراسيليين. خاشــقجي 

. فقــد "خليـة فاتوريــا"فــس بـــرل ة التـي عُ سـكندرية فــي أواســل الخمسـينيات، وحــي الالي ــيج كليـة فاتوريــا فــي اإلكـا  خــر  
 وقتهــا كــا  حنــاك ثالثــة طــالا ســعوديين يدرســو ، فــي صــ    كاشــس مركــزا  للتجنيــد، وتخــريج عمــالء بريطاشيــا.

ـــ  دور  عهم، أحـــدحم كـــا  بعـــد تخـــر   كبيـــر فـــي تثبيـــس العالقـــات السعوديةــــ اإلســـراسيليةواحـــد، كـــا  لهـــم بعـــد ذل
كـ ل  كـا  حنـاك كمـا  أدحـم،  .سراسيليةواق زة باقستخبارات ايميركيةخاشقجي، ال ي أصبحس ل  عالقات ممي  

 صهر المل  فيصل، ال ي استطا  التأثير على ايحداث.

يمكن اإلشارة إلى أ  العالقات السعودية اإليراشية وقتها كاشس ممتـا ة. فقـد كاشـس إيـرا  الشـا ، عضـوا  فـي و 
  .1979 عام يراشية، فيبعد قيام الثورة اإل ق  إيبدأ التنافر السعودي اقيراشي، المجموعة ضد عبد الناصر. ولم 

فيصل على التصعيد ضـد الثـورة  السعودي الرعل ال ي حف ز المل  ،الو ير البريطاشي دشاا  ساشديزيعتبر 
ر بالشر، ول ا على ن ل ة ويُ ل خطرا  على اقحتياطات النفطي  ة، باعتبار أ  شجا  عبد الناصر في اليمن يمث  ي  ناليم

م مصـر فـي سـتنز  قاومت . وحو من اقتر  على فيصل ععل اليمن مصـيدة لعبـد الناصـر كـي تُ عميع ايطرام م
ل إطــار سياســي يشــكتــم  لهــ ا الغــرل تقــد و . "ســراسيل"إمــع  ة، ويمكــن بعــد ذلــ  حزيمتهــا فــي حــرا  أحلي ــ حــرا  

اليـــوم  بـــين". وعلـــى ســـبيل المقارشـــة إســـراسيلـ "خـــال، لمواعهـــة الناصـــرية فـــي الـــيمن، مـــن خـــال  إعطـــاء دور لـــ
شبيهة بحرا اليمن في الستينيات، وخاصة في ما  2015وايما، خلصس الصحيفة إلى أ  حرا اليمن عام 

ة، لاـن حـرا الـيمن ليسـس إق ي  سـن   ة  شـيعي   ث عـن حـرا  عالميـة تتحـد  صحي  أ  الروايـة اإل"ق بتعقيداتها، ويتعل  
  المصال  والتعقيدات القاسمة في وتعبيرا  عن تبد  دة في الشرع ايوس ، القوى المعق   صراعات تعبيرا  عن طبيعة

 ."أساسي لمصالحها، قبل أي شيء آخر ة مخلصة بشكل  المنطقة، مع اإلدراك المسبق بأ  القباسل اليمني  
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 سرائيل" والسعودية في حرب اليمن الثانية:إتواطؤ " - 4

طــار تحييــد وخنــق القــوى إلــيمن فــي عــن تقســيم ا ا يبحثــ والمملاــة الســعودية الايــا  الصــهيوشي    قشــ   بــأ
قــر  فــي الحديــدة للســيطرة علــى طبــو  الحــرا تُ و  بشــكل  خــال، فــي المحافظــات الشــمالية مادة لمصــالحهالمهــد  

ـــ  الوحيـــد الـــ ي يـــوف   الســـعودي ة  ســـراسيليةة اإلالسياســـ    أكمـــا  .مليـــو  يمنـــي 19 الحيوي ـــة لــــ حتياعـــاتقر االمنف
العالقـــات ف ة.قليمي ـــة واإلا المحلي ـــمـــدواتهأة فـــي الـــيمن عبـــر تبحـــف عـــن طـــرع لعرقلـــة الحلـــو  السياســـي   المشـــتركة

ـــ ة بصـــورة  ة الصـــهيوشي  والخليجي ـــ ،خاصـــة ســـراسيلية بصـــورة  الســـعودية اإل حـــوا  بالنســـبة فضـــل ايأفـــي  تمـــر   ،ةعام 
 على اليمن وحـرا سـوريا، خصوصـا   عاءت بعد العدوا  ايمور للايا  الصهيوشي والوقيات المتحدة، وكل ح  

وتســليحي ا  بشــكل   ا  لوعيســتي   وإســراسيل حــدةللوقيــات المت  وارتهــا  الســعودية  بعــد فشــل الريــال فــي ســوريا والــيمن
 كامل.

ل الشــثو  مقــاق  لمحل ــ ( 2015حزيــرا   7) اقحــد  ششــرت صــحيفة "الموشيتــور" ايمريكيــةفــي حــ ا الســياع 
وعي، بعنــوا : حــالعرفيــة فــي راديــو الجــيب اإلســراسيلي ومراســل الشــثو  العرفيــة فــي صــحيفة معــاريف، عــاكي 

  بعـع السياسـيين اإلسـراسيليين "إ ، عـاء فيـ :"لماذا تق  إسراسيل إلى عاشب السعودية في حرفهـا علـى الـيمنا"
حـل وتسـاء : ". "الهجـوم السـعودي علـى الـيمنء إ االـبعع اآخـر يبـدو معجبـا  و  ،عرفو  عـن ارتيـاحهم العميـقيُ 

ة، تجـا  عماعـة "أشصـار  " الحوثي ـ "إسراسيلدى "الفعل التلقاسي والطبيعي ل العداء حو رد   موق  يجب أ  يكو  
الحــوثيين مــدعومو  مــن إيــرا . وإذا  ُيقــا  أ   ". وتــابع: "نــا ق شعــرم شــيئا  عــن حقيقــة ايمــراعلــى الــر م مــن أش  

شا، أي عماعــة تقــع تحــس رعايتهــا حــي عــدو   أ   بــ  يمكننــا أ  شفتــرل بأمــا  إســراسيل، فلش ــ حــي عــدو  كاشــس إيــرا  
لاـن ويضـي  الااتـب: " ."ايخيـار حـم السـعوديو   شق  داسمـا  مـع ايخيـار، وفـي حـ   الحالـة، فـل    وشحن أيضا .

ة إلى الدور المحوري ال ي والدولي   ةة الغرفي  الحقيقة تبدو مختلفة بعع الشيء، حيف تشير التقارير اقستخباراتي  
ة في عـراع مـا بعـد الـرسيا صـدام حسـين. ي  ة في تأسيا ودعم الميليشيات السن  تقوم ب  المملاة العرفية السعودي  

حيـــف تورطـــس تلـــ  الميليشـــيات فـــي مـــ اب  للمـــدشيين ايبريـــاء، فـــي كثيـــر مـــن ايحيـــا  عبـــر تفجيـــر الســـيارات 
ــالمفخ   ة الحــرا ة الســعودي  ا . وفــي الوقــس شفســ  وفــي ســوريا، قــادت المملاــة العرفي ــة بالســكخــة فــي منــاطق مكتظ 
النظــام البعثــي، وقامــس بتمويــل تلــ  الجماعــات المعارضــة للــرسيا الســوري بشــار ايســد وتنســيق العمليــات  ضــد  
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السـعودية شهجـا  داسمـا  مـا تنـتهج ومم ا قال  حوعي: " ."البرية مع الوقيات المتحدة ووكاقت اقستخبارات الفرشسية
ة شاعحـة، فقـد كاشـس السـعودية م عـن بعـد تزامنـا  مـع حمـالت عالقـات عام ـرا ، فهي تعمـل دومـا  عبـر الـتحك  متطو  
ة فــي المنطقــة خــال  العقــد الماضــي. فبــدو  الــدعم الــ ي تــوفر  ا  فــي كــل الصــراعات الدموي ــقعبــا  سياســي   ،ا  عملي ــ

اعـات مثـل تنظـيم القاعـدة فـي الـيمن أو العـراع أو عبهـة النصـرة السعودية، رفما يكو  من المشكوك فيـ  أ  عم
 ".في سوريا ستاو  قادرة على لعب مثل ح ا الدور في سف  الدماء

بقول : "بدق  من أ  تحتفي إسراسيل بالهجوم السعودي علـى الـيمن ينبغـي  "إسراسيل" أداء على حوعي قوعل  
ــالنفور العميــق تجاحــ ، وتبــي   إلــى المزيــد  ي إق  ة ق يــثد  أ   عزعــة اســتقرار أي دولــة عرفي ــ ن التجرفــةأ  تشــعر ب

ينبغــي علــى إســراسيل ففــي شهايــة المطــام.  "إســراسيل"ة علــى لــ  آثــار  الســلبي  ايمــر الــ ي والمزيــد مــن اإلرحــاا، 
خــاذ موقــ  أخالقــي تجــا  مــا يحــدث مــن قتــل للمــدشيين فــي الــيمن، حتــى لــو كاشــس ايحــدام الفعليــة العــودة وات  

ــللعمل  ة  يــة حــي أحــدام عســكرية. إضــافة إلــى ذلــ ، ق يــزا  حنــاك بضــع عشــرات مــن اليهــود فــي الــبالد فــي حاع 
 عدم اقستقرار يعرل حياتهم للخطر". و  ،الحكومة ة لحمايةماس  

ين، عنـــدما يكـــو  فـــي دعـــم الحكـــام المســـتبد   ســـي ئة أ  الحكومـــات اإلســـراسيلية لـــديها ســـمعة الااتـــب وأوضـــ 
حناك عنواشـا  واحـدا  لاـل اقتصـاقت واقسـتثمارات الال مـة لتعزيـز حـ   العالقـة، حـ ا يقـع  فل   شريك  ديكتاتورا، 
الم كور ق يخضع يي سـلطة أو إلـزام مـن شـعب  بشـأ  شـفافية الحكـم. بعبـارة أخـرى، فلشـ   أيضا  لاو  المستبد  

عـدوا  مـن قبـل شاخبيـ ،    يعد  ظ مع أي شري  حتى لو كا  ح ا الشريليا لدي  أي مخاوم بشأ  التعاو  بتحف  
أخـرى، أي  مـن شاحيـة   .المعارضـين أو الصـحفيين الفضـوليينإلى تحقيقات من قبـل  ي ـحتما  ة سوم تثد  الشفافي  

شظام استبدادي حو شظام فاسد، وليا حناك وسيلة لوق  الفساد عند حدود البالد. التسريبات ق محالة ستخرج، 
النظام السعودي، على ما يبدو، ق يجد أي مشكلة بالتعاو  مع إسراسيل و  راش .وعي وستغمر العالقة بين المستبد  

ث لســـنوات عـــن ة تقـــارير تتحـــد  فات اإليراشيـــة. كاشـــس حنـــاك عـــد  مـــن التصـــر   فـــي أي مـــن الســـاحات الدوليـــة للحـــدل  
باستمرار  السعوديين ساحموا في تقويع النظام في سوريا ة بين القد  والريال. ومع ذل ، فل   ي  اتصاقت سر  

ة خطيـرة عديـدة على مدى السنوات ايرفعة الماضية، على الـر م مـن أ  حـ ا يمكـن أ  يـثدي إلـى عبهـة إرحابي ـ
ة مــع مزيــد مــن ايصــدقاء مــن حــ   النوعي ــوفالتــالي فعلــى طــو  الحــدود الشــمالية إلســراسيل فــي حضــبة الجــوق ، 
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ميركـي الخليجـي عبـر باسـم التحـال  السـعودي اي المتحـدثأقر العقيـد تركـي المـالاي و  ا قريب.نغرع عم  سرفما 
ة ة إســراسيلي  إ  ســفينة عســكري  ": لمباشــرة فــي الحــرا علــى الــيمن وقــا ســراسيل" اإقنــاة العرفيــة الســعودية، مشــاركة "

عبـارات باللغـة  جهة إلى اليمن وكاشس تحمل على متنها أسـلحة وعليهـاألقس القبع على سفينة إيراشية كاشس مت  
الســفن اقســراسيلية تشــارك ســفن التحــال  فــي فــرل الحصــار البحــري علــى  فــل    ،تصــريح وفحســب . "الفارســية

دت قـد أك ـ ،سراسيلية من بينهـا ليبرتـي فـايتر إ. وكاشس تقارير قد ششرتها مواقع اليمن ب ريعة منع تهريب ايسلحة
سـراسيلي ي العـدو اإلة إلـى تلق ـاسـتخباراتي  ة فـي محافظـة تعـز، فيمـا أشـارت تقـارير سـراسيل" بغـارات عوي ـإمشاركة "
 من السعودية بقاعدة عسكرية على باا المندا. وعودا  

ـــ ممتـــا    النظـــام الســـعودي يســـتفيد بشـــكل  إ    "أشصـــار  " الحـــوثيين،  ة فـــي حملتـــ  ضـــد  مـــن عالقاتـــ  العام 
يـــدعمو  الســـعوديين يركيـــو  ايمد النغمـــة فـــي منطقتنـــا، و فالوقيـــات المتحـــدة، الصـــديقة والحليفـــة، حـــي مـــن تحـــد  

طـة فـي تلـ  ة حو  مقاتلي الحوثيين. حتـى فرشسـا مـن عاشبهـا متور  رو  لهم معلومات استخباراتي  تلقاسيا ، بل ويوف  
ة بمليـــارات الـــدوقرات للســـعوديين. ة وايمني ـــات العســـكري  ة علـــى اليمنيـــين، حيـــف تقـــوم ببيـــع المعـــد  الحـــرا الدموي ـــ

مسـتقل.  ة بشـكل  شسا، أيضا ، العمل في خدمـة السـعوديين. مصـر تـدعم العملي ـوفطبيعة الحا ، سوم تواصل فر 
ا ، ويسـاور القـاحرة القلـق مـن احتمـا  أ  مضـيق ولان، أيضا ، من خال  الجامعة العرفية، التي تلعب دورا  قيادي ـ

اسق ضـرورية حـ   المضـو باا المندا عند الطرم الجنوفي للبحر ايحمر قد يقع تحس سيطرة الموالين إليـرا ، 
لفقـدا  الشـحن عبـر القنــاة سـوم يو  ،لحركـة النقـل البحـري مـن وإلـى قنــاة السـويا  لالقتصــاد ضـرفة قاضـية شـك 

 . ي لمصر ا

عندما ظهرت ميليشيا الحوثيين في الـيمن يو  مـرة منـ  " :مقالت  بصحيفة "الموشيتور" بقول  الااتب واختتم
ة على وع  الحصـر. ة، التي كاشس تقع تحس سيطرة السن  من الاعكة الحكومي   ة  عقدين، كا  حدفهم الفو  بحص  

تهم، كــاشوا يعتقــدو  أشهــم يومــا  مــا ســينتقلو  إلــى القصــر الرساســي. ومــن المشــكوك فيــ ، أشهــم وحتــى فــي أوج قــو  
ة، الحملـــة حنـــاك فـــي الـــيمن ليســـس صـــراعا  بـــين الســـعوديين ايخيـــار والشـــيعة ايشـــرار. إشـــ  صـــرا  علـــى الســـلط

 ى "الحروا القبلية".السلطة والثروة، في العالم القديم، كا  ح ا النو  من الصراعات معروفا  تحس مسم  
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يثيـر  ايمـر قو استقبلس تل أبيب العدوا  السعودي على الـيمن بليجابيـة.  ،العام الماضي شهر آذارشهاية 
يـــأتي فـــي إطـــار مواعهـــة إيـــرا ، حليفـــة عـــدواشها الهمجـــي علـــى الـــيمن  عـــس بـــأ   الدحشـــة، فالســـعودية لطالمـــا اد  

ة كل مـن الريـال وتـل أبيـب، وحـي شقطـة اقلتقـاء بـين العاصـمتين اللتـين سـارعس وتيـرة التقـارا الحوثيين وعدو  
ة ة والغــرم المغلقــة إلــى العلــن خــال  الســنوات ايرفــع الماضــية، علــى خلفي ــي  بينهمــا، الــ ي خــرج مــن شطــاع الســر  

  من العادي أ  يزخر إعالم ؤيتهما لخطر البرشامج النووي اإليراشي عليهما. ل ا فلش  توافقهما ضد إيرا ، ووحدة ر 
ة مواعهــة شفــوذ إيــرا  عــدوحا الرسيســي، أو كوشــ  يــدفع المنطقــة العــدوا  الســعودي علــى الــيمن، ســواء علــى أرضــي  

 إلى أتو  صرا  طاسفي وم حبي الراب  الوحيد من  حو الدولة العبرية.

ة، يتجـاو  السـاحة اليمني ـ فـي حـ   اييـام، والسـعودية، "سـراسيل"إات بـين ولوي ـلمصـال  وايأ  تقـاطع اقشـ   
المقاومـــة فـــي فلســـطين ولبنـــا  والســـاحتين الســـورية  محـــور صـــلة بـــالموق  مـــنليشـــمل العديـــد مـــن القضـــايا المت  

فـي  تنبـعوحـي مصـال  ة، في السـاحة اليمني ـ همالان موقع "والال" العبري تناو  المصال  المشتركة بين .والعراقية
شصـار أعـادي لتنظـيم "حمر وفاا المندا بالنسـبة إلـى الطـرفين، وموقـ  كليهمـا المُ من أحمية البحر اي ايسا 

ل المباشــر لــى دراسـة خيــار التـدخ  إ "سـراسيلأ "إاسـتبعاد أ  تلجــعــدم  لــى حـدل  إلموقـع . وذحــب االحـوثي الزيـدي  "
 صار   في اليمن.شوتوعي  ضرفات ي

مــن الطـــاسرات اإلســـراسيلية  ســـرفا   كشـــ  موقـــع "ليبرتــي فـــايتر " اإلخبــاري البريطـــاشي، أ   فــي الســـياع شفســ  
أولــى  اراتــ  علــى تعــز فــي  رفــي  اشضــم لصــفوم تحــال  العــدوا  الــ ي تقــود  الســعودية فــي الــيمن وفــدأ شــن  

   ـارة إســراسيلية فــي "إ  أو   :ودية أحمـد العســيري قولــ و ارة الــدفا  الســعباسـم وشقــل الموقـع عــن النــاطق  الـبالد.
"فــي حــ   المرحلــة  :وقــا  شصــار  ( فــي تعــز  رفــي الــيمن".أللتــدريب يتبــع الحــوثيين ) الــيمن اســتهدفس معســكرا  
 ل فجـرا  أ  يشـك   ،الـ ي وصـف  بـالمهم   ،لالحاعة إلى عيب تل أبيب"، آمال  من ح ا التدخ   الحاسمة شحن في أشد  

 747كما شقل الموقع عن العسيري "أ  طاسرة من شو  بيوشغ  عديدا  من العالقات بين الدو  العرفية و"إسراسيل".
وكش  الموقع  س في قاعدة خميا مشي  العسكري لمساعدة التحال  ال ي تقود  السعودية".تحمل أسلحة حط  

شصار   أحركة  ة للتحال  ضد  ات عوي  عن وعود مفاوضات سرية بين "إسراسيل" والسعودية حو  تقديم مساعد
 ة.اليمني  
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  اوريـن كيسـلر،" بأش ـ –بحاث في "مثسسـة الـدفا  عـن الـديموقراطيات شاسب مدير ايفي ح ا السياع صر   
 ،(2015شيسـا   21ة" الجاريـة. )يوميـة "بوليتيكـو،" سـراسيلي فـي الحـرا اليمني ـل اإل"ليا بوسعنا اسـتبعاد التـدخ  

طاسرتهــا الضــخمة "يقودحــا  رت، وســخ  فــي الماضــيرســيا  خرطــس فــي القتــا  ضــد مصــر بشــكل  هــا اشش  أوضــ  أو 
مــوا  بــالمظالت." وصــمس كيســلر عــن تفاصــيل أة و ات عســكرية ولــوا م طبي ــشــزا  معــد  إل -ســراسيليو  إطيــارو  

قتتا  الداسر ى بالرفيع العرفي واإلخفى على أحد بأ  ما يحدث على ايرل في ما يسم  ق يُ . لان   الراحنالتور  
د ذحــب يبعــد مــن ذلــ  بكثيــر حتــى عن ــالــ ي  بــال حــوادة بــين الشــعب الواحــد والدولــة الواحــدة حــو عمــل الموســاد

التنميــة العرفيــة مثــل بنــاء الســدود الابيــرة علــى منــابع شهــر  ضــدرة منهــا خصوصــا  المــثث   ،معظــم الــدو  ايفريقيــة
. يعر م شريا  الحياة لهـ   الـدو  ُ النيل في الحبشة للتأثير على حصص المياة في السودا  ومصر، والنيل كما

ا  ذالـ  يـام المخلـو  علـي عبـد  صـال  كـأة حنـيب وأسـرت عنـود يمنيـين تيريـا الجـزر اليمني ـير أس عندما احتل ـو 
العـــام المـــدعوين لمـــثتمر حرتزيليـــا  و أ ،افـــورقي الـــرسيا اإلريتـــري  وكـــا  اســـيا  .عم مـــن الموســـاد اليهـــوديبـــد

  ايخطبو  اليهودي ق أخالصة ال . وفير مثسا ثورة دارفور شما  السودا وك ل  عبد الواحد شو  الماضي.
مــا يحــدث للعــالم مــن  إ   . و العرفيــةلسياســة الداخليــة لألشظمــة يضــا  فــي اأبــل  ،مريكيــة فقــ م بالسياســة اييــتحك  

ههـا حيـف بفعل المثمرات والدساسا اليهودية التـي يـديرحا الموسـاد ويوع   حو كوارث باستثناء الزق   وايعاصير
  .يريد

ة ل مصـلحة حيوي ـيمث ـ بقـاء مضـيق بـاا المنـدا مفتوحـا  إ    أ اإلسـراسيلي "والـال" موقـع رأىمن شاحيـة  أخـرى 
ــ اتاســراسيل"تــ  الخاصــة بالنســبة إلــى لــى أحمي  إوالســعودية. ولفــس  "ســراسيل"إمــن  لاــل    ليــ  إ، لاوشهــا تحتــاج " بال

حــو  القضــية الفلســطينية. وروفــا بفعــل الخالفــات أذا تــدحورت عالقاتهــا التجاريــة مــع ســيا إآكمعبــر لهــا باتجــا  
 علـى كـل افريقيـا"، مشـيرا  سـراسيل اقسـتغناء عـن المضـيق عبـر اقلتفـام إضام الموقـع أشـ  "يمكـن للسـعودية و أو 
 كبر.أ طو  وكلفة  أ لى وقس  إح ا الخيار يحتاج  لى أ   إ

ســراسيل موعــودة فــي إ" لــى أ   إ ، مشــيرا  يضــا  أنــاة الســويا بالنســبة إلــى الطــرفين حميــة قأ   الموقــع عنــد وتوق ــ
شحـاء أة عالقاتهـا مـع كاف ـليهـا فـي إاتها البحرية، لاوشها تحتاج اسة عدا لممر  حس   عرفي، وحي كاشس داسما   محي   
، التـي ، أيـام الـرسيا المصـري عمـا  عبـد الناصـر ـالع مضـاسق تيـرا إ عملية  يضا  أ الموقع . واستحضر"العالم
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مــا مث ــل أحــد اقســباا التــي قــادت  ، وحــو1967و  1955حمــر، فــي عــامي لــى البحــر ايإســراسيل إل معبــر تمث ــ
 لى الحرا في حين ".إ

 ير  لمواصلة عهودحا العسكرية في اليمن، ولو على شحو   لى حلي   إية تطم  "السعود وض  الموقع أ   أو 
 لى الحوثيين في اليمن"إيرا  إعمليات تهريب السال  من سباا، من بينها "وق  أة لى عد  إرعع ذل  أعلني". و 

"يمكنهـا أ  تـدر    ش ـأ ق  إخـارج حـ ا النـزا ،  "سـراسيل"إ  فـي الوقـس الـ ي تقـ  فيـ  ش  ألى إ. ولفس على حدل   عم 
لتنفيـ  ذلـ ، عبـر  ماشـا  أكثـر "الطريـق اي موضـعي". ورأى أ    حجمات في اليمن، ضد الحـوثيين، علـى شحـو   شن  

لـس إل القص  الجوي"، لاـن الموقـع رأى أ  "حـ ا الخيـار يصـب  ضـروريا   لـى مخـز  إيـرا  الـيمن إسـراسيل إذا حول
اومـة الفلسـطينية فـي قطـا  لى حزا   في لبنا  أو المقإسلحة سلحة، كمحطة في طريق شقل ح   ايألترساشة 
يــرا  صــواريط إشصــبس  إذا "ســراسيل"إة بالنســبة إلــى مــر يصــب  "أكثــر ضــروري  حــ ا اي    أ يضــا  أضــام أ ــزة". و 

اقت معينـة قـد ق جـ"سـال  الجـو السـعودي قـد ق يـنج ، وفـي م لـى أ   إ رل بحر، قرا باا المنـدا"، مشـيرا  أ
 سراسيلية".يد الصواريط مقتصرة على السفن اإلذا ما كاشس وعهة تهدإ الة ح ا التهديد، لب ا  يكو  معني  

ـــ"لســـال  الجـــو اإل لـــى أ   إ، "والـــال" ل ، لفـــس موقـــع كـــ اســـتهدام  ة مشـــابهة، إذا كـــا  مطلوفـــا  ســـراسيلي مهم 
فـي  ةسـراسيلياإلل للخطـر السـفن والمنشـآت بحر موعـودة بحـو ة حـزا  ، التـي تعـر   –رل أوتدمير صواريط 

 بيع المتوس ، مثل منصات الغا ".البحر اي

إذا  اشاشام طاسراتها من قبل الرادارات السعودية والمصرية، في حا سراسيل إ"اطمئنا   :وعب ر الموقع عن
سراسيلية"، لاـن د الطاسرات اإلقررت مهاعمة أحدام في اليمن، خاصة أش  ليا لدى اليمن دفا  عوي عدي يهد  

لــى القيــام إســراسيل مضــطرة إســتاو   ،تقنــي مــا ســراسيلية لخلــل  ل إحــدى الطــاسرات اإل  "فــي حــا  تعــر  ضــام أش ــأ
 اء عمليـة إمن قبل السعودية  ا  شسبي   ع تسامحا  سراسيل أ  تتوق  . ويمكن إلةشزا  ضروريإشقاذ الطاقم عبر عملية لب
 شقاذ الطاسرة أو طاقمها".إ
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 اء القضــية إســراسيلي والســعودي الخالفــات الســاسدة بــين الطــرفين اإلوخــتم الموقــع مقالتــ  بأشــ  "بــالر م مــن 
 بحــار مفتوحــة، ويمكــن لاــل   بقــاء عمليــة اإلإمصــال  مشــتركة، مثــل المحافظــة علــى الفلســطينية، لاــن للطــرفين 

 ي".سر   ولو على شحو   بعضا   امنفرد، أو التعاو  مع بعضهم منهما العمل على شحو  

ســـراسيلية إعـــاريف"، يوســـي ميلمـــا ، أ  "شـــركات منـــي فـــي صـــحيفة "مق ايل ـــ، ذكـــر المعصـــل  مت   فـــي ســـياع  
خيـرة عقـد المتطورة، يحاولو  في الفترة اي ة وتصدير التانولوعيامني  عما  يعملو  في مجا  المشورة ايأ ورعا  

ظبـي، حـو بـو أكثـر شـهرة فـي سـراسيلي اي"الطـرم اإل لـى أ   إ يضا  أشار أصفقات مع عهات في دو  الخليج". و 
 عمال ".أ ص ي، ال ي قل  فتي كوخاو عما  مرعل اي

خيـر بعقـد صـفقات قيمتهـا مئـات ي فـي العقـد ايفلمعلومات سابقة، قام كوخا ستنادا    "الى أش  إولفس ميلما  
ـ من الماليين صـل بالـدفا  عـن الـوطن لحمايـة ات تت  د بالتانولوعيـا ومعـد  زت صـفقات  علـى التـزو  الـدوقرات، وترك 

 بو ظبي".أالغا  والنف  ومراقبة حدود واقع م

ك واقســتخبارات   "اشــتغل فــي حــ   الصــفقات مســثولو  ســابقو  مــن الموســاد والشــاباضــام ميلمــا  أش ــأو 
 ، رســــيا اقســــتخبارات حــــد المــــديرين المهمــــين فــــي شــــركتأ"    ألــــى إ خــــرى"، مشــــيرا  أة مني ــــأالعســــكرية، وعهــــات 

بــو ألــى إبيــب أمــن تــل  ا  ســبوعي  أو  ا  ي، اشتقلــوا عــو  ففعــع رعــا  كوخــاســبق، اللــواء عــامو  مالاــا، و العســكرية اي
 سراسيلية".من اإلظبي، وفموافقة و ارة اي

لـــى ســـوع إو  ســـراسيلية، الـــ ين يحـــاولو  الـــدخساســـيين فـــي الصـــفقات اإلوتـــابع الحـــديف عـــن الفـــاعلين اي
ســرى مبعــوث شتنيــاحو فــي قضــية اي، وكــا  قســام فــي "الموســاد"أة مــارات، وحــم ديفيــد ميــدا ، الــ ي تــرأ  عــد  اإل

سـهم ومـدير ا وصـاحب ايال ي كا  المثس   ،وميث يضا آفي ليأن، وعمل على صفقة  لعاد شالي . و والمفقودي
 حا في مستوطنة يفن .ة ومقر  عهزة دفاعي  أت الطاسرات بدو  الطيار، وتصنيع شركا
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موا بتحليل ما يجري حناك، على اليمن باحتمام المراقبين اإلسراسيليين، ال ين قا العدواشية حظيس الحرالقد 
يــــات تمن  "وا  البــــار  فـــي كـــل ذلــــ  اقحتمـــام، حـــو العنـــ إق أ  فــــي البدايـــة.  يــــاا أي تعليـــق رســـمي فـــي ظـــل  

على اليمن  اقحتمام اإلسراسيلي بالحرا ويبدو أ  ".ت أحروشوتيديعو "صحيفة  كالم ، وفق"للسعوديين بالنجا 
 تخـــدم ايحـــدام اإلســـتراتيجية اإلســـراسيلية فـــي المنطقـــة، بـــأ  ُيطلـــق العـــرا الرصـــال ضـــد  يش هـــا ر ، لـــ  مـــا يبـــر  

 علنــة.مُ  ة  رســمي   فــي حــرا   تــور  دو  أ  تمــن دو  أ  ُتطلــق حــي رصاصــة واحــدة، و مــن بعضــهم شيابــة عنهــا، 
دحا اليمن وتعاظم قـوة التطورات ايخيرة التي شه  اسيلي حو إعما  المراقبين على أالواض  في اقحتمام اإلسر و 

ري محلــل الشـثو  العرفيــة فـي القنــاة ا، إذ يقـو  أيهــود يعـللايـا  الصــهيوشيلتـا موضــع قلـق كبيــر مث   ،أشصـار  
عتبـر شسـخة اث في اليمن، فحركة أشصـار   تعلى إسراسيل أ  تاو  أو  القلقين من ايحد" :ثاشية اإلسراسيليةال

 تـرى أ  ،فـي سـياع الصـرا  مـع إيـرا مـا يحصـل  إسراسيل التي حاولس عاحدة وضـع كـلو ، "من حزا   ةيمني  
ي النفــوذ اإليراشــي فــي المنطقــة، وخاصــة عنــد المــدخل الجنــوفي للبحــر ايحمــر، حيــف مــا يحــدث فــي الــيمن يقــو  

يرى أش ـ   "ري اإيهود يع"ل ا فـ  .عبورحا المضيقعلى حركة السفن اإلسراسيلية أثناء وتأثيرات   مضيق باا المندا
حنـاك  أ "، ورأى   الـيمن إلـى دولـة مواليـة إليـرا  عبـر الحـوثيينسـتتحو  فالوضع على ما حو عليـ ،  إذا استمر  "

يجب اقشتبا  إلى أ   الحوثيين حم مثل حـزا " :هات حزا   مع أشصار   اليمنية عندما قا تشابها  بين توع  
 ."عبية طيلة الوقس: الموت إلسراسيلعاتهم الشفو  في تجم    في لبنا ، حيف يهت

 "،يـديعوت أحروشـوت"حسب رأي صـحيفة بأما المصلحة اإلسراسيلية من الحرا على اليمن فهي واضحة، ف
السودا  عضو في  باا المندا وعبر اليمن، وفما أ  عبر مسارات تهريب السال  من إيرا  إلى  زة تمر   فل   
أمـا  ".س وتيرتـ إسـراسيل مـن تهريـب ايسـلحة قـد خف ـ التهديـد الـ ي تواعهـ "ت  السـعودية، فـل  تحال  ال ي أششـأال

ها السـعودية ضـد الحـرا التـي تشـن   فيـرى أ  "،يـديعوت أحروشـوت"فيشما  المحلل العسكري في صحيفة أليكا 
فتحــس  .اقســراسيلي ل فرصــة ثمينــة لجنــي ثمــار إســتراتيجية حيويــة لألمــن، وتشــك  "إســراسيل"الــيمن، تخــدم مصــال  

تجــد شفســها مــن عديــد فــي الجاشــب  "ســراسيل"إ  أفيشــما   اعتبــر، 27/3/2015عــدد  "ســاعة الــيمن تــدع  "عنـوا  
سـيطرة الحـوثيين علـى مينـاء الحديـدة الـ ي  كالسـعودية، ي  "الـدو  المعتدلـة" مـا يسـم ى مـن المتـرا ، مـععين  

ــ ر علــى مســتوى المالحــة البحريــة، وأث ــ م بخــ   الــتحك  نهم مــن يعتبــر المينــاء ايحــم للــيمن علــى البحــر ايحمــر، مك 
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وفحســب فيشــما ، فــل   ســيطرة الحــوثيين  ،يلية التــي تجتــا  مضــيق بــاا المنــداب والحراســة للســفن اإلســراسالتأح ـ
د شفــوذحم إلــى المحافظـات ايخــرى، يعنـي مــن وعهــة النظـر اإلســراسيلية، اشهيـار النظــام الــ ي علـى صــنعاء وتمـد  

، ولـ ل  "إسـراسيلـ "ى السعودية والوقيات المتحدة، وإقامة شظـام عديـد يعتمـد علـى إيـرا ، العـدو اللـدود لـيعتمد عل
لــن  "إســراسيل" فيشــما  إلــى أ وأشـار  .تســيطر إيـرا  علــى مضــيق بــاا المنــداأ   "إســراسيل"لـيا مــن مصــلحة 

لسعودية شصرا  سريعا  وحاسـما ، يعيـد ق اأ  تحق   ية  متمن  "لحرا، وستاتفي بمتابعة ما يحدث، دور في ا تلعب أي
قتهـا نا شسـتطيع أ  شعـرم ايحـدام التـي حق  ولعل   ."يطرد اإليراشيين من البحر ايحمرالوضع إلى سابق عهد ، و 

احتمـا  سـيطرة الحـوثيين علـى  مكاشـ  الصـحي ، إذ اعتبـر أ  فـي الحرا على اليمن عندما شضع كـالم فيشـما 
بحــر علــى الســواحل  –، الخــوم مــن احتمــا  قيــام إيــرا  بنصــب صــواريط بــر يينمســراسيللالــيمن، يعنــي بالنســبة 

ســقو  الـيمن فــي  مـن عهــة الشـرع، وأ بالنسـبة لهــم اليمنيـة، تشــكل تهديـدا  يحــد الممـرات البحريــة الحيويـة عــدا  
ل شقطــة اشطــالع ي   الــيمن سيشــك  وعــود الايــا  الغاصــب،  د  المحــور الراديكــالي الــ ي يهــد  أيــدي إيــرا ، ســيعز  

 أفضل لتهريب السال  من إيرا  إلى عهات في سيناء وقطا   زة.

ـ معظـم التعليقـات اإلسـراسيلية علـى الحـرا علـى الـيمن مـن منطلـق طـاسفي مـ حبي، وععلـس مـن  تز لقد ترك 
ى لـــع   عيـــدا  أ  ذلـــ  لـــ  تـــأثير  القـــوي طـــي السياســـة اإلســـراسيلية يعلمـــو مخط   ة، ي شـــيعي  -ةي  الحـــرا حرفـــا  ســـن  

حريصة علـى إيقـا   "إسراسيلـ"ف ية.عرفُلحمة ى من ذل  يساعد على تفتيس ما تبق   العقليات العرفية، وليقينهم أ 
الترفـــة و  .بــين مكوشـــات دو  المنطقــة ر والتصـــعيدإشــاعة مزيـــد مــن أعـــواء التــوت   امــن شـــأشه الشــياطين التـــي كــل
شـكل  واحدة رج، فيكفي أ  تصيغ وسيلة إعالميةمن الخا اشيء يأتيه ل أيخصبة لتقب   في ايصل ترفة يةالعرف

ـــة،قمالحـــرا ال ـــ  بل ـــة حتـــى تتلق ف ـــايخـــرى  الوســـاسل العرفي ـــا فـــل  .ا وتتبن  ـــاا والمحللـــين  مـــن حن ـــر مـــن الات الاثي
وتشـت س  دحاتبد  "مة لـ د اإليراشي في سوريا والعراع ولبنا  واليمن، مقد  اإلسراسيليين يرو  أش  يجب أ  يكو  التمد  

تهــا" دو  أ  يكلـــ  اإلســراسيليو  أشفســـهم عنـــاء إطــالع رصاصـــة واحـــدة، وفــي الوقـــس ذاتـــ  يســـعو  ي  مـــن  قو 
ى فــي النهايــة ة، تبـدأ وق تنتهــي فــي قــادم اييــام، كــي يتســن  داخلي ــ أحلي ــة   الــدو  العرفيــة فــي مســتنقع حــرواتتـور  

 من الفرات إلى النيل. بأكملها فرل الوصاية اإلسراسيلية على المنطقة

 


