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مركز حرمون للدراســات املعاصرة هو مؤّسســة بحثية وثقافية وإعالمية مســتقلة، ال �ســ��دف 
ع�ــ� �شــ�ل رئ�ــس بإنتــاج الدراســات والبحــوث املتعلقــة باملنطقــة العر�يــة، خصوًصــا 

ُ
الر�ــح، �

املد�ــي،  ا��تمــع  أداء  و�عز�ــز  اإلعالمــي  والتطو�ــر  الثقافيــة  بالتنميــة  و��تــم  الســوري،  الواقــع 
تقديــم  إ�ــ� جانــب  اإل�ســان،  واح�ــ�ام حقــوق  ا��ــوار  قيــم  و�عميــم  الديمقراطــي  الو�ــ�  و�شــر 
االس�شــارات والتدر�ــب �ــ� املياديــن السياســية واإلعالميــة ل��هــات ال�ــ� تحتــاج إل��ــا �ــ� ا��تمــع 

ا من الهو�ة الوطنية السور�ة.
ً
السوري انطالق

�عمــل مركــز حرمــون للدراســات املعاصــرة لتحقيــق أهدافــھ مــن خــالل مجموعــة مــن الوحــدات 
التخّصصيــة (وحــدة دراســة السياســات، وحــدة البحــوث االجتماعيــة، وحــدة مراجعــات الكتــب، 
(برنامــج  العمــل  برامــج  مــن  وعــدٍد  القانونيــة)  املقار�ــات  وحــدة  والتعر�ــب،  ال��جمــة  وحــدة 
الــرأي  وصناعــة  اإلعالميــة  وا��مــالت  ا��دمــات  برنامــج  السياســية،  واملبــادرات  االس�شــارات 
و�مكــن  برنامــج مســتقبل ســور�ة)،  واملدنيــة،  الثقافيــة  والتنميــة  ا��ــوار  دعــم  برنامــج  العــام، 
للمركــز أن يضيــف برامــج جديــدة بحســب حاجــة املنطقــة والواقــع الســوري، و�عتمــد املركــز 
واملؤتمــرات  والنــدوات  العمــل  وورشــات  �ا��اضــرات  برامجــھ،  إنجــاز  �ــ�  دة  متعــِدّ آليــات 

والدورات التدر��ية وال�شر الور�� واإللك��و�ي.

مركز حرمون للدراسات املعاصرة 
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: مقدمة
ا

 أوًل

املؤسسةاااوتنفيذااستراتيجيتهبناءا،افيا1979انتصارهااعاماابعدلماتتأخرا"الثورةااإلسالمية"افياإيران،ا

ولماُينكراآيةاهللااالخمينياالذياقاداتلكااعلىافكرةا"تصديراالثورة"اإلىاالخارج،ااملنطقةاالعربيةاخاصة.

حتىاا؛راثورتنااإلىاكلاالعالم"إننااسنصّداا:1980فبرايراشباط/ااأعلنافيناحياةستراتيجيلااهذهااالثورةاوجود

ابالثورة" اقمنا انصّداا:وأضافا،يعلماالجميعاملاذا اوسنواصلا"إننا اإسالمية.. افثورتنا اللعالماكله، اثورتنا ر

اعالقاتهاامعادولاعربيةابتطويرابدأتاإيرانا،الثورةااإليرانيةانجاحاأشهٍرامناوبعدا.الكفاحاضدااملستكبرين"

لتنفيذاهذهااممهدة،اواليمنا،وليبياا،واملنظماتاالفلسطينيةا،والجزائرا،ولبنانا،ةسوري،امنابينهااعديدة

اة.الستراتيجي

ا

اظّلاو  ااشعاراتافي
ّ
اوتحريراالقدسالةا)محاربةكبرىامضل امعاهذهايتعمل(،اسعتاإسرائيل، قاعالقاتها

ارةضم اُمااأهدافاسياسيةاقوميةخدمةالا؛الدولا
 
هذهاالستراتيجيةاخدمتاصحيحاأناا.ااادينيًابوًسا،األبستهاال

اكثيرًاإ اتسببتيران الكنها اكبالهااا، اأيًضارايبأضرار اعالقاتة الها رت
ّ
اوف افقد امعاا. اوُمعقدة بة

ّ
اومرك عميقة

التياذهباواا،(1988اإلى1980منااإليرانيةا)ا-اكانتاالحرباالعراقيةوادول،اناعا-باملقابل-هااتتنظيمات،اوأبعد

تالهااالتدخلااإليرانيافياامناأولىانتائجاتلكاالسياسات،اضحيتهااأكثرامنامليوناونصفااملليوناإنسان،

،اطهرانا،اونجحتتالًيااثماحزباهللاا،عبراحركةاأملابدايةا،لةلةاداخلاالدوايومحاولتهاتأسيسادواا،لبنان

اويأتمرابأوامرها.ا،ُمتمّرداعلىاالشرعيةااللبنانيةا،فياصنعاكيانامسلحابعدامخاضاطويل،

اا

ادعمتهماباملالاوالسالح،اودّربتامقاتليهم،فا؛مالئًمااافقداوجدتاإيرانافياالحوثييناحليًفاا،فيااليمنأماا

اا-بعدئذ-يعودواالا؛وعبأتهمامذهبًيا
ً
ااقوة

ّ
فياولتنتقل،اا،شابالجواروالضطرابات،اوتتحرّااتثيراالقالقلا،حةمسل

ابأربعةاحروبامتتاليةا،وأنهكتها،استهلكتاطاقتهاالذياقتالاالجيشااليمنيإلىاا،الخطوةاالتالية
ً

اإلىا،اوصول

االسابق،اعلياعبدبعداأناتحالفتامعاالرئيساا،2014فياأيلول/اسبتمبراا،السيطرةاعلىاالعاصمةاصنعاء

االشبابااليمني.اثورةاأسهمتافياإجهاضابعداأنوااهللااصالح،

ا



 

 
 3 

ا:   ات السياسة اإليرانية في اليمنتجلي  ثانيا

هذهاالثورات،اعلىاإجهاضاا،وسياساتهاافيااملنطقةا،منذاقياماالثوراتاالعربية،اانصّبتاجهوداإيران

تهريبهاإلىاعبرالحوثيين،اسواءاإلىااقاالسالحاعلىاضماناتدفا-بشكلاحثيث-ومنهااالثورةااليمنية،اوعملتا

ا الشراامأصعدة، ااملالي االدعم االيمنيةائهعبر ااألسواق اتقريرٍاا.من ااووفق اعام امركزاا،2009صدر عن

مناا،الحوثيينابالسالحاملّداا؛تيريايركيالالستشاراتااألمنية،افإناإيراناأنشأتاقاعدةافياأراي)سترانفور(ااألم

لا؛ميدي(او)اللحية(إلىامينائيا)ا،ميناءا)عصب(
 
ا.هماهناكمعقلا،احيثإلىامحافظةاصعدةا-عبرامهربينالُتنق

ا

ا اأواخر ابين اما االفترة اا2011في اوزادتامناا،2012وأوائل ابالحوثيين، االسياس ي ااتصالها فتاإيران
ّ
كث

بأنهاجهداإيرانياا،واستخباريوناأميركيوناا،شحناتااألسلحةاإليهم،اكجزءاممااوصفهامسؤولوناعسكريونا

امناكياناتاا؛متناٍما اتسليحاحلفائها اعبر االشرقااألوسطابأكملها، امنطقة افي اطهران انطاقانفوذ لتوسيع

اومنظماتاوميليشيات.

ا

ا: 
ا
  اليمن كمرتكز استراتيجيثالث

مناخاللاتدخلهااا،طائفي،اإلاأناإيراناسعتااصطباغاالتدخلااإليرانيافيااليمنابمظهرٍامنارغماعلىاال

ُيمكناأناتلحقابهاانتيجةاا،اإلقليمي،اواستباقاأياخسائرتوسيعانفوذهاااتحقيقاعدةاأهداف،امنهالا،هناك

االرئيس ابأناحليفها اليقينها اوربما االعربي، ادمشقا،ثوراتاالربيع اا،في
ً

اسيسقطاعاجال
ً

اآجال فأرادتاا؛اأم

عّوضابهاالخسائراالكبيرةااملحتملةالوطنابالبحثاعنامناطقانفوذاجديدةافياا،استباقااألمر
ُ
ياالتا،العربي،ات

ا.سوريةالتغييرااملتوقعافيااءاجر امناستلحقابهاا

ا

ودولةامهيمنةاا،لايمكنافياظلاوحدةامجتمعيةا،فيااليمنلهااامكانيةاتحقيقانفوذإيراناأناإوقداأدركتا

يجاداحالةامناالفوض ىاإتفجيراالوضعاالعسكري،اواعلىا،افياسبيلاتقويةاحلفائها،اهذا،اعملتلا؛ومستقرة

اتبدأا،عبرامخططا،قامتا-اأيضًا-اهذااومناأجلا،موازيناالقوىااصوغعادةاإا-معها-العارمةاالتيايمكنا

االيمن اثورة ااندلع امنذ اعليه اا،الشتغال اوسيلة اعشرين اواا،عالميةإبتمويل اإورقية بالسعياوالكترونية،

تعملافياا،لكترونيةاألشخاصاومجموعاتإطالقاعشرةامواقعاوإسبعاصحفامختلفة،الستخراجاتصاريحالا
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اإلىاتمويلااته،طارااملخططاذإ
ً
شرفاعللجمهوراإلىااهةاثالثاقنواتافضائيةاموج ااإضافة

ُ
اىااألولىاليمني،ات

اقناةاعراقية،امعادوراتاتدريبيةاعلىاالثالثةيرانية،اواقناةا)العالم(ااإلااعلىاالثانيةقناةا)املنار(االلبنانية،اوا

مهاا،للكوادرااإلعالمية
ّ
ويؤكدامسؤولوناا.يرانإوبةاعلىاتتبعاجهاتامحسا،فيابيروتامنظماتالبنانيةاتنظ

ااملستهد ا اأن االاهذاافامنيمنيون احسبفنشاطاليسااليمن ادولا، ااالخليجاوإنما اعامةالعربي واململكةا،

اا.خاصةاالسعوديةالعربيةا

ا

تخريباىالفيامسعًا(االذياتدربتابعضاعناصرهافياطهران،االجنوبيا)الحراكااتصلتابـا،لىاذلكإإضافةا

اعنادعماالحركةاالحوثيةافياالشمال،االعملاعلىاوطلب،اأيًضااالوضعافياعدن
ً

تامناقياداتاالحراك،افضال

علًماابأنها،اومنذااندلعاثورةاالشبابااليمني،اقامتاباستقطابا؛امنااملقاتليناالشبابا6500تجنيداوتدريبا

كريةاعساولبنانالتلقياتدريباتسوريةاوصعدة،اوأرسلتهماإلىاا،وتعزا،وعدنا،منااملقاتلينامناصنعاءا1200

لىاإلتحّولهماواا،هناكاهمتعبئتاةملواصلا؛يرانيةلىامدينةا)قم(ااإلاإهماتومناثمانقلا،علىايدامقاتليا)حزباهللا(

ا.التيايمكناأناتوكلاإليهااللقياماباألعمالا؛يرانإخاليااتخريبية،اتتحكمافيهاا

ا

ا:   ات "املمانعة" و"مقاومة إسرائيل"إيران وشعار رابعا

،الىاالعديدامناالدولاالعربيةإيرانيوناعلىاالوصولا،اعملااإلابذريعةامحاربتهاواا،ائيلسراإمقاومةاابحّجةااااااا

يخدمهااويخدماا،كمااعملاحافظااألسد،امنذامطلعاثمانينياتاالقرنااملاض ي،اعلىاإقامةاتحالفامعاإيران

جحامناذلكااألوضاعاالتياكانتاسائدةاعلىاصعيدااملنطقةاآنذاك،اونفيانظامهافياالوقتانفسه،اساعدتها

اإّباناالحرباالعراقيةا
ً
ابتزازابلداناالخليجاالعربياوإيرانافياالوقتافيااإليرانية،اا-خاللاهذااالتحالف،اخاصة

ا.اسوريةإلىابسطاهيمنتهااعلىاا،منذاذلكاالوقتا،إيراناكانتاتتطلعاذاته،الكّنا

اا

مايكنامفاجًئااللكثيرينا،اولسرائيليفياشعاراتهمااملناهضةالالحتاللااإلايوًماايرانيوناصادقينااإلالمايكناا

االاتشكلاخطرًا"ا:أنابالدها،2006اأغسطسا/فياآبا،محموداأحمديانجادا،يرانيالرئيسااإلاُيعلناأناا-أيًضا-

صديقةا"ا:يرانإا،ابأن2008ايوليوا/فياتموزاسفنديارارحيمامشائي،اأوأناُيصرحانائبهاوصهره،اا،"سرائيلإعلىا

ا.السالحااإلسرائيليابهااوعالقةيراناغيت(اإابعافضيحةا)أيامتاىينس كماالا،ا"سرائيليشعبااإلالل

ا
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ا امن ا"واألهم اا"سرائيلإممانعة ااألرضاوليسابالشعارات، اعلى الإليرانيين، االشعبابالنسبة محاربتهم

اا،السوري اعلى ااإلجهاز اعلى اللنظاما؛تهثوراوإصرارهم ا
ً
اا،إنقاذ اعبر ا،الحرساالثورياقواتارسالإسواء

حيثاا؛لىاسوريةإرسالهماإتدريباالحوثييناوااعبرماأ،اًفاألأعدادافاقتاالثمانينابا،وميليشياتاطائفيةاتابعة

معسكراتاتتبعابعداأنايلتحقواابىاجانباشبيحةاالنظاماالسوري،اإليقاتلونااهممنااملؤكداأنامئاتامنابات

لىاالجبهةاالسورية،ابينماايؤكدابعضااملطلعيناأناعالقةاالنظاماالسورياإاُينقلواحزباهللاافيالبنان،اقبلاأنا

ا؛طارهااالرمزياإتأتيافياا-اآلن-اةسوريفيااتهمأنامشاركواالثورةا،ااالىامااقبلااندلعإوتمتداا،الحوثييناقديمةمعا

ا."املمانع"لتأكيداتماسكااملنظومةااملتحالفةامعانظامااألسدا

اسقواالنظاماالسورياالحوثيوناسقوطااّداعياإلىاذلك،
ً
ألنهاسيقطعاعليهماقناةاا؛ملشروعهمافيااليمناط

امعاركهم.ونهااّدايعمعاركهاالتيايخوضوناا-سوريةافياا-وهمايران،اإاتصالهمابلبناناوا

ا

ا:   تداعيات السياسة اإليرانية في اليمن على النظام اإلقليمي العربيخامسا

ااإلا االعربيةا،يرانيةتركتاالسياسة امنطقتنا ا.معظمااملحيطاالعربيالتطاا،اعياتاونتائجاجمةتدا،في

اهللا اعبد اامللك اأن ااألردنا،ويبدو امجانبًاا،ملك ايكن الم انبّااا احين اأسماهلصواب، اما اخطر امن فياا،ه

اا،أناهناكاهاللينااآلنايبدولكناا.بالهاللاالشيعيا،حينه
ً

يصلاوامناالجنوبااأحدهمااا،اواحًداوليساهالل

ا.ولبناناةسوريلىاإيصلاوالىاالسودان،اواآلخرامناالشمالاإ

ا

ا،لحكم،اوأنشأتإلىااالهااأوصلتااملواليناالتيا،لطهرانأماميةالىاساحةاإالعراقالاوقدارأينااكيفاتحوّا

وفيلقابدر،اوأكثرامناأربعةاا،وجيشااملهديا،امليليشياتاالشيعيةااملسلحة،اكعصائباأهلاالحقا،ودعمت

ا
ً

افصيال االحربااألهليةامسلًحاعشر افي اأوغلاجميعها اا، ا، االعراقي، االدم افي ابيناوأولغ سنةاالوبثاالفرقة

ا،العيشااملشترك،اولتصلاحصيلةاالقتلىالىممتنعةاعا،مسلحةا"كانتونات"لىاإشيعة،احتىاتحولاالعراقاالوا

ا.،امنهمااألطفالاوالنساءاوكباراالسنإنسانااملليوناااملليوناونصفالىعماايزيداإلىاا،حتىااآلن

ا

ا اكذلكاحضرتاإيران االسفي ااملشهد اا،بقوةوري االثورة، الندلع ااألول االيوم امعوامنذ اأكدتاوقوفها

اا؛النظام امحور االحفاظاعلى اواملقاومة"بحجة ااملنطقةا"املمانعة افي االصهيوني اقاسماللمشروع اوأخذ ،
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يديراوالعراقاكماايشاء،ااةسوريبيناالتابعاللحرساالثوريافياإيران،ابالتنقلاا،سليماني،اقائدافيلقاالقدس

ايديرهااهناك.واا،الحرباهنا

ا

لولاا،وأغلبامناطقااليمنا،علىاصنعاءاواستوليأناا،يرانإمناايناملدعوما،ينمااكاناللحوثيافيااليمن،

المااكماهم،اوتحالفهامعا،علىااملبادرةاالخليجيةا،هللااصالحاعلياعبدا،الرئيساالسابقاانقالب
 
ات

 
ماالكويتاسل

ا25فياا،بتواطؤابريطانيا،يرانإلعربيةاالتيااحتلتهااولااألحوازااا.يران،اولاالبحرينابالطبعإمناسياساتا

ا.هويتهاطمستاواا،1922اأبريلا/نيسان

اا

يرانيوناالنصائحامااإلايرانيةابأدنىامناذلكاعلىاالساحةااملصرية،احيثاقّدالماتكناتأثيراتاالسياسةااإلاااا

لسياحةاالفتحاباباواه،ايرانيافياوليةاالفقينموذجااإلاتطبيقااألالا؛مرس يالسابق،امحمدااملصراأياماالرئيس

اا؛الدينيةالبعضااملقاماتافيامصر
ً

لحاقهااإواا،لىااستقطابهاإابغيةاتسجيلااختراقاثقافياأيديولوجي،اوصول

اااباملركزااملتمثلابالولياالفقيه.ااواقتصاديًاسياسيًا

ا

ومااتبعهامناامعاالغرب،ايرانيتوقيعاالتفاقاالنوويااإلااهتركااألثراالكبيراالذيذلكاا،ومناالجديراباملالحظة

ا،وانعكاساتاذلكيرانيةافيااملنطقة،السياسةااإلااطالقايداعلىاإا،دةإيرانيةاُمجّماأموالاوااأرصدةافراجاعنإ

ايلي:ايمكناتحديدامااهذهاالتداعيات،اوفياسياق،اعموًمااملنطقةاالعربيةاعلىاا،وتداعياته

اأبريلا/نيسانا11فياا،اليمنيمنذاانطالقاثورةاالشعباا،يرانإ:افقداسعتاتضخمااإليرانيافيااليمنا-1

ابعداأناا،لتوسيعانفوذهاا؛ستغاللامسألةاعدماالستقراراالسياس يافياصنعاءلاا،2011
 
نفوذافياالاهذاعززات

ا.ولبنانابغداداودمشق

االعربيا-2 اأمناالخليج ر
ّ
اا:تأث اأن لاخاصة

 
شغ اكبرىااليمناي  ااستراتيجية لدولامجلساالتعاوناأهمية

ااااستراتيجيًااااحيثايمثلاعمًقاا؛الخليجي ا.لهاوأمنيًّ

حركةاالحوثيينافيااالفعلاعلىانمّواااتردّاوقداتوضحاذلكامناخاللااالقاعدي:ارهابتصاعداحالةااإلاا-3

اغيرامسبوق.ابشكٍلااهذاااإلرهاباليمن،احيثاتصاعدا

ا
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ا:   لدولة اليمنية ومستقبلها السياس ياسادسا

ا:اثنانا،اأهمهاتتعلقابمستقبلااليمنا،يمكناتصّوراعدةاسيناريوهات

فياحالاا،يرانإناواواإليهاالحوثياوهواالسيناريواالذيايمكناأنايلجأا:سيناريو يحوم حول التقسيم -1

لهذاالايبدواأناواا،فياالسيطرةاعلىااليمناوالتحكمافيامستقبلها،صالحهللااامعاعلياعبدفشلاتحالفهما

اافياظّلاالسيناريوا
ً
اقداالسيناريواالذي،الكنهاليمنيةوتنامياقوةااملقاومةااا،استمراراعاصفةاالحزماحظوظ

يرانيينابورقةااإلااعبثالىاحلولاترض ياالجميع،اوفياظّلاإعدماالقدرةاعلىاالتوصلاافياظّلاا-بقوة-يتقدما

اا،املفاوضاتافياالكويت
ً

الىاالدولةاالفاشلة.إاوصول

امناالةحاأواعدماالستقرار،امنانتاجاحالةإاوهواسيناريوايعتمداعلىاناريو يقترب من الصوملة:يس -2

فةابصراعاطائفيالناينتهياقريبًاا،لىاحرباأهليةإتفض ياايمكناأنا،فوض ىاعارمة
ّ
اا.مغل

ا

ا:   مفاوضات الكويت والطريق املسدودسابعا

ا"،استعادةااألمل"لىاإليهابعداتحولهااإومااأدتاا،2015آذار/امارساا25فياا،"عاصفةاالحزم"اانطالقبعدا

نيسان/اا21فياا،الكويتافياانطلقتاالتياثمااملفاوضاتا،ليمنبشأنااا،عنامجلسااألمنا2216اوصدوراالقرار

ومنذاا،هدافاعاصفةاالحزماكانتألىاأيااتفاق،اوألناإدوناالوصولامناا،واستمرتاألشهرٍاا،2016أبريلا

لرداعلىاالتدخلاللىاالسلطة،اواإلىااملساراالسياس يابينااألطرافااليمنية،اوعودةاالشرعيةاإالعودةاا،البداية

دأبتاالدولاالعربيةاا؛الذيايحاولامحاصرةااملنطقةاعبرااليمناكأحدااملداخلا،الشأناالعربييرانيافيااإلا

شاركةافياالتحالفاالعربي
ُ
اا،فاوضاتاملعلىاتأكيداأهميةاالخوضافياا،امل

ً
رسياس ي،ابعداأناالىاحّلاإاوصول اُدّم 

امعظمااألسلحةاالثقيلةاوالصواريخاالبالستية.

ا

اوملاأناالتدخالتااإلاإ احزباهللاااللبنانييرانية، اا،عها احالفي ااتفاقاإدوناالوصولااتاملفاوضات، لى

اسياس ياحتىااآلن
ً
فيا،االحصولاعلىاماايشبهاالثلثااملعطلعلىاا،يرانيإاوبدعٍماا،نيالحوثيمعاإصراراا،اخاصة

اإا،املبعوثااألممي،اوأشارتاتصريحاتاتجربةاحزباهللاافيالبنانمحاولةالستنساخا
 
لىاإا،داالشيخسماعيلاول

اوا اكبيرة افجوة اجود اركزتا،املباحثاتفي اوتسليمااعلىاالتي ااملسلحة، اواملجموعات اامليليشيات انسحاب

ا اعلى اوالتفاق اللدولة، اواملتوسطة االثقيلة اإاألسلحة اأمنية اوامجراءات
ّ
اواتةق االدولةإ، امؤسسات ا،عادة
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خمسةالمايقبلاهذهاالبنوداال.اوانشاءالجنةاخاصةاللمعتقليناوالسجناءإواستئنافاحواراسياس ياجامع،اوا

االحوثي اا-امطالبيناا،يرانيًاإناوانااملدعوموابها امواجهتها اوطنيةا-في اتشكيلاحكومةاوحدة إلدارةاا؛بضرورة

ااملرحلةاالنتقالية.

ا

أنايمتلكاأياا،حوالبأياحالامنااألااالسلطةاالشرعيةالناتقبل،الىاأنإاييشيراالواقعاالسياس يااليمن

الناا،)الثلثااملعطل(اتشبها،طرفاسياس يايمنياورقةاضغطاوابتزاز قبلاأياحلولاسياسيةالاتنزعاتكما

اولنايُا االيمنيوناالسالحاالثقيل، اناواولاجيرانهمااملؤثراا،كرر اتجربةااتفاقاالطائفافي املعادلةاالسياسية،

اااللبناني
ً
ا.خاصةابحكماأحوالاوأوضاعا؛منانزعاالسالحاالثقيلامعينةااالذيااستثنىاأطراف

ا

لعلياعبداهللاااغيراناجزةازاحةإاليمنيةافياتغييراالسلطات،االتيابنيتاعلىااأناالتجربةاهماايمكناتأكيد

ا
ُ
اخ االذي االرئيس اجزئيًاصالح، الع اولم ما،

 
قل

ُ
اوالعسكريةافارهأظات االدراسةاا،األمنية اتستحق اتجربة هي

اأالذيناعليهماالسوريينمنااخاصةاا،والستفادةامنها
ّ

نامثلاذلكاأ؛ابإزاحةاغيراناجزةالبشارااألسداايقبلوال

شهدهااسوًءاامناالحالةااليمنيةاالتيااهذاااألمراسيؤولاإلىاحالةاأشّدا
 
ااآلن.ن
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