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 ,התיכון-במזרח שלה האינטרסים את לקדם אפשרי ערוץ בכל איראן פועלת 1979 בשנת האיסלאמית המהפכה מאז

 מאז בעשורים לצרכיה לרתום השכילה היא אותן ,השיעיות הקהילות בקרב השפעתה הרחבת באמצעות כולל

 הרחיב קודס-אל כח /המהפכה משמרות .לאיראן הזדמנות היוו "הערבי האביב" מהפכות .האסלאמית המהפכה

 את המנתח זה סמךמ .מכך כתוצאה שפרצו האזרחים ומלחמות הכאוס ניצול תוך התיכון-במזרח פעילותו את

 ,האיראנית המדינה מעורבות את שינתחו מאמרים בסדרת הראשון והינו בתימן המהפכה משמרות/איראן פעילות

  .התיכון-במזרח ושלוחותיה מנגנוניה

 המדינה את הפוקדת האזרחים במלחמת ועקיפה ישירה מעורבותב מתבטאיםה בתימן אינטרסים מגוון לאיראן

 ובין (איראני מסיוע הנהנים זיידים שיעים) י'החות המיעוט בין ,בתימן הנוכחית המלחמה .2015 אפריל חודש מאז

 עוד היא (,הערביות האמירויות ואיחוד הסעודית ערב בהובלת) ערבית קואליציה ידי-על הנתמך הסוני המשטר

 בלחימה ישיר באופן מעורבת הסעודית ערב .הקמתה מאז תימן את המאפיינות אזרחים מלחמות בשלשלת חוליה

 .2010 ופברואר 2009 אוגוסט החודשים בין ,הקודם הלחימה בסבב עשתה שגם כפי ,ים'החות המורדים כנגד

 ,ירדן ,האמירויות איחוד גוןכ מדינות הכוללת סונית-ערבית קואליציה של הקמתה הוא הנוכחית במלחמה החידוש

 .נוספותו סודאן ,מצרים

 עם אך יחסית ומועטה מצומצמת ,חוקרים הערכות פי-על ,הייתה הדרך בתחילת ים'בחות האיראנית התמיכה

 הקואליציה והקמת בלחימה הסעודית ערב של התערבותה

 .התימני במרחב המשחק כללי השתנו ,2015 בשנת בהובלתה

 בתימן המלחמה סיום את תקדם שמעורבותה קיוותה סעודיה

 לישויות התפצלה האוכלוסייה .התגבר רק הכאוס בפועל אך

 המשך את שיאפשר משותף מכנה למצוא תקשושה עדתיות

 משבר להיווצרות גרמה המלחמה .המדינה של המסגרת ניהול

 כתוצאה ,2018 יוני מחודש ם"האו דוחות פי-על ,מהם רבים ,אזרחים אלפי עשרות של למותם ,קשה הומניטרי

  1.סעודיה בהובלת הקואליציה של מתקיפות

                                                 
1 https://ctc.usma.edu/app/uploads/2018/11/CTC-SENTINEL-112018.pdf 

 תבתחיל ים'בחות האיראנית התמיכה

 ,יחסית ומועטה מצומצמת הייתה הדרך

 הסעודית ערב של התערבותה עם אך

 בהובלתה הקואליציה והקמת בלחימה

 המשחק כללי השתנו ,2015 בשנת

 התימני במרחב
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 משליש למעלה כי חושפים ם"האו של דוחות .ללחימה ילדים של רפותםהצט היא ,זה בהקשר נוספת מדאיגה תופעה

 מציאות 3.ילדים אלפי לשורותיהם לגייס שהצליחו 2ים'החות המורדים של לצדם פועלים הלוחמים מהילדים

 רבים קורבנות ייגבו הסעודית הקואליציה של שהתקיפות ככל כי הגורסת איראן של לידיה משחקת זו כאוטית

 בפרופגנדה לוחמים למשיכת מוקד מהווה הסעודית החיצונית ההשפעה ,לראייה .ים'בחות התמיכה גברת כך ,יותר

  4.ית'החות

 האחרון העימות .פנימיים ומאבקים לחימה סבבי כללו חלקן ,היווסדה מאז יציבות חוסר של תקופות חוותה תימן

 הנשיא נגד תחילה הופנו ההפגנות .המדינה ברחבי בהפגנות 2011 יוני בחודש "הערבי האביב" מהפכות במסגרת החל

 השלטון חילופי לאחר גם שאת ביתר והמשיכו סאלח

 נכשל אשר האדי הנשיא כנגד 2012 פברואר בחודש

 ראוי .במדינה הפלגים את לאחד הכושלים בניסיונותיו

 בין הכוללת שבטית חברה הינה תימן כי זה בהקשר לציין

 מעמדם לשיפור תמיד פעלו הללו .ים'החות את היתר

 התמקדו ,היסטורי באופן אך ,במדינה והכלכלי הפוליטי

 עבור פתחה האזרחים במלחמת שנוצרה המציאות .רוב מהווים הם שם ,המדינה בצפון עצמאית אוטונומיה ידוםבק

 חלקים על השתלטות באמצעות מעמדם לביסוס 2014 ספטמבר בחודש נצלו הם אותו הזדמנויות חלון ים'החות

 האדי הנשיא של לבריחתו להובי זה מהלך 5."צללים ממשלת" והקמת צנעא הבירה עיר כיבוש זה ובכלל מתימן

  6.במלחמה להתערב שהחליטה ,סעודיה ,בריתו לבת

 הבולטות אחת הינה השלוחה (.AQAP) ערב האי בחצי קאעדה-אל שלוחת הינו בתימן הפועל משמעותי נוסף שחקן

 יצרה בתימן האחרונה הלחימה 7.במדינה אזורים במספר השנים לאורך עצמה ביססה אשר ,קאעדה-אל ארגון של

 שרידותה את לאפשר עשויות אשר ,תשתיות וביסוס בריתות גיבוש בהיבטי ,היתר בין ,זו לשלוחה גם הזדמנויות

-2011 השנים בין בתימן בשטחים לשלוט הכושל מניסיונם לקחים הפיקו הארגון מנהיגי .הארוך בטווח הארגונית

 הארגון של ההשתלטות התאפיינה (,2015 אפריל) הפעם .המקומית כלוסייההאו מצד ניכור לאור ,רבה במידה ,2012

                                                 
2 https://www.aljazeera.com/news/2018/08/un-two-thirds-child-soldiers-yemen-fight-houthi-rebels-
180821062444661.html 
3 
https://www.apnews.com/082c0b7b6253468e97da5ee0c3f43066/gallery/media:ba54c36ecf1449d2ae733dcf1fabe7e
6 
4 https://ctc.usma.edu/app/uploads/2018/11/CTC-SENTINEL-112018.pdf 
5 https://ctc.usma.edu/app/uploads/2018/11/CTC-SENTINEL-112018.pdf 
6 https://www.haaretz.co.il/MAGAZINE-1.6196109 
7 https://www.haaretz.co.il/MAGAZINE-1.6196109 

 האזרחים במלחמת שנוצרה המציאות

 הזדמנויות חלון ים'החות עבור פתחה

 2014 ספטמבר בחודש נצלו הם אותו

 השתלטות באמצעות מעמדם לביסוס

 רעי כיבוש זה ובכלל מתימן חלקים על

 "צללים ממשלת" והקמת צנעא הבירה
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 יחסית ויציבות ביטחון - רצונותיה ומימוש המקומית האליטה עם הדוק פעולה-שיתוף בשילוב מפתח אזורי על

  .מאידך ,נגדו יילחמו שלא הבטחה לפחות או בארגון לתמיכה בתמורה ,מחד

 בעלת מקומית מנהיגות לצד לפעול המוכן ומוכשר אמין כוח של וניטיןמ לבסס לארגון אפשרה זו פרגמטיות

 בין מקומיים פעולה-שתופי מאפשר ים'החות נגד בפעילות הצורך כי ניכר ,זה בשלב .לארגון דומים אינטרסים

 הטמונים היתרונות את מבינה הארגון הנהגת ,מסוים במובן .המקומיים הסונים לשבטים קאעדה-אל של השלוחה

 הארגון .השונות האליטות של חרב שכירי מעין מסוימים במקרים לשמש ללוחמיה ומאפשרת התימני וסבכא

 שטחים על נרחבת בהשתלטות הטמונה הסכנה את מבין אך המשתנה למציאות להסתגל ויודע לקחים הפיק כאמור

 8.במדינה

 מאסטרטגיית כחלק ,2015 משנת אשר דאעש מנהיגי של מעיניהם נעלמה לא מרכזית האד'ג זירת תימן של היותה

 - מועדפות בזירות משניים כובד מרכזי להקים החלו ,קאעדה-מאל יריבה מול אל נגד וכמשקל כוללת הישרדות

 יחד .בצנעא השיעים נגד פיגועים מעט לא ביצעו אך ומוגבלים קטנים בתימן דאעש בסיסי .תימן הייתה מהן אחת

  .קאעדה-אל לפעילי בהשוואה יחסית נמוך נותר בתימן עשדא פעילי היקף כי לציין ראוי ,זאת עם

 נגד גם אלא ים'החות כנגד רק לא  לפעול לדאעש הזדמנות יצרה ללחימה סעודיה בהובלת הקואליציה הצטרפות

 השנה ביום ,היתר בין ,הקואליציה כוחות נגד קשים התאבדות פיגועי הארגון ביצע ,זו במסגרת .הקואליציה כוחות

 באופן צמצמו הקואליציה התקפות כי ניכר ,זאת עם (.Storm Decisive Operation) "החלטית סופה למבצע"

 אזמ שאת וביתר ,לאחרונה אך 9.משמעותיים פיגועים לאור להוציא שמתקשה דאעש של פעילותו את משמעותי

 לזירה לוחמיו להגירת הארגון של קריאות נשמעות ,ועיראק בסוריה שלו הראשיים הכובד במרכזי דאעש תבוסת

  .פעילותו את מחדש להחיות מנסה הארגון שבה התימנית

 ראו) השונים הכח גורמי של שליטה מובלעות יצרו בתימן השפעה מרחבי על והמאבקים השחקנים ריבוי כי יודגש

 בין המאבק ניטש בו מרחב עוד למעשה ומהווה לאזורית הפכה מקומית כלחימה שהחלה בתימן המלחמה (.מפה

 .הסעודית מול אל האיראנית להגמוניה השאיפה ובין התיכון-במזרח האיראני לציר הסעודי הציר

                                                 
8 https://jamestown.org/program/guns-hire-al-qaeda-arabian-peninsula-securing-future-yemen/ 
9 https://www.criticalthreats.org/analysis/challenging-the-yemeni-state-isis-in-aden-and-al-mukalla 
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 בתימן הפועלים העיקריים הכוחות מיקום מפת
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 באינטרסים פגיעה .ב ;בחות׳ים תמיכה .א :עיקריים אינטרסים תחומי 3 על מתבססת בתימן האיראנית המדיניות

 הים בין הקשר את המהווים מנדב-אל באב מצרי על שליטה .ג ;תהסעודי ערב של ובעיקר הסונים הערבים של

 .אפריקה לקרן סוף וים התיכון הוא המהפכה משמרות

 העוסק המרכזי המבצע הגוף המדיניות במימוש

 ,מימון באמצעות האיראנית ים'החות והכשרת חימוש

 כי יצוין 10.הלחימה במקצועות השיעית הזהות אף על

 חות׳יםלו לאיראן המשותפת בשתי שמדובר למרות)

 איראן ,(שונות שיעיות אסכולות ואף הודתה לא מעולם

 חשוב 11.החות׳ים בדרישות גלוי פןבאו צידדה איראן ,זאת עם .בתימן בלחימה הישירה מעורבותה את הכחישה

 כוחם .אמל״ח יצור יכולות או מתקדמים לחימה אמצעי החות׳ים בידי היו לא ,בתימן הלחימה תחילת עם כי לציין

  12.המדינה את שפקד הכאוטי המצב ובניצול הרבה בנחישותם ,במספרם נמדד

 מרבית .החות׳י השיעי המיעוט את איראן מימנה ,2014 בשנת בתימן יהחוק המשטר נפילת טרם עוד - מימון

 פעילות על תשלום בצורת ,צנעאב איראן שגרירות דרך נשלח ,בשנה דולר מיליון 10-25 בין בסכומים שנע ,המימון

 הרפובליקה של החוץ מדיניות מעיקרי אחד את משקף זה מימון 13.וחגיגות תרבות אירועי על בדגש וחברתית דתית

 הלחימה תחילת ועם השלטון נפילת לאחר .העולם ברחבי שיעיים למיעוטים ודתי תרבותי סיוע - האסלאמית

 סגירתו עד בצנעא התעופה נמל דרך במדינה יהנציג בעזרת במזומן נכבדים סכומים להעביר איראן המשיכה ,בתימן

 המשיכו הומניטרי סיוע ועליהן ספינות ,הסגר אף על כי לציין יש .2015 בשנת הערבית הקואליציה כוחות ידי-על

 .במזומן כסף סכומי גם והוברחו הוחבאו בחלקן כי להניח הנמנע מן ואין ,חודידא נמלב בעיקר ,תימן בנמלי לעגון

 ושיפור פיתוח גיסא מאידךו ,גיסא מחד לחימה אמצעי תאספק כלל זה בתחום האיראני הסיוע - לחימה אמצעי

 הערבית הקואליציה כוחות ידי-על שהוטל והימי האווירי המצור למרות - לחימה אמצעי אספקת .לחימה אמצעי

 של הראשונה פהבתקו .בתימן החות׳ים המורדים את לחמש בניסיונותיה המשיכה איראן ,הסעודית ערב בהובלת

 מכוח כחלק ,האמריקאי הים חיל ספינות עצרו ,2016 אוקטובר ועד 2015 אפריל בחודשים ,הנוכחי הלחימה סבב

 עליהם שיט כלי חמישה ,לחימה אמצעי הברחות על בינלאומיים עיצומים הפרת ומניעת בפיראטים ללחימה משימה

 נתפס ואל במשלוחים .בתימן החות׳ים המורדים ידיל מאיראן בדרכם שהיו לחימה אמצעי של רחב מגוון ואותר

Armament Conflict  ארגון ידי-על שבוצע הנשק תפיסות מניתוח 14.נ״ט ומוקשי נ״ט טילי ,AK-47 מסוג קל נשק

                                                 
10 https://www.reuters.com/article/us-yemen-iran-houthis/exclusive-iran-steps-up-support-for-houthis-in-yemens-
war-sources-idUSKBN16S22R 
11 https://aawsat.com/english/home/article/1093501/iran-admits-supporting-houthis-holds-hezbollah’s-arms 
12 https://www.nytimes.com/2017/09/18/world/middleeast/iran-houthis-fifth-fleet-admiral.html 
13 http://www.themedialine.org/featured/how-irans-financing-of-houthi-rebels-in-yemen-has-prolonged-the-war/ 
14 https://edition.cnn.com/2016/10/28/politics/us-intercepts-iranian-weapons/index.html 

 על מתבססת בתימן האיראנית המדיניות

 :עיקריים אינטרסים תחומי שלושה

 של באינטרסים פגיעה ;בחות׳ים תמיכה

 ערב של ובעיקר הסונים הערבים

 מנדב-אל באב מצרי על שליטה ;הסעודית
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Research, נשק ממאגר הגיע המשלוח כי המעיד דבר ,עוקבים הינם הסער רובי של הסידוריים המספרים כי עולה 

 שייך שהיה כך על מעיד בתימן שנתפס קורנט מסוג נ״ט טיל של סידורי מספר .ניםמזדמ נשק מסוחרי ולא ממשלתי

 המשיכו כאלו לחימה אמצעי המכילים נוספים משלוחים 15.הסירות אחת על שנתפסו ואל של ייצור בוצתק לאותה

 שדווח האחרון כאשר החות׳ים המורדים לידי לזרום

 חיל ידי-על נתפס ,סער רובי אלףל מעל שהכיל ,עליו

 כתוצאה 2018.16 אוגוסט חודש בסוף האמריקאי הים

 מערביים ימיים וכוחות הערבית הקואליציה מאמצימ

 ,איראן מנמלי לתימן ישירותה הברחות את למנוע

 2017 אוגוסט חודש בתחילת .ההברחה נתיבי שינוי ידי-על עקבותיהם את לטשטש המהפכה משמרות כוחות החלו

 תחת המטען מועבר שם כווית חופי מול עוצרות מאיראן המפליגות הנשק ספינות כי מודיעיניים מקורות דיווחו

 ,בים שנתפסו ואל לחימה לאמצעי מעבר 17.תימן חופי עבר אל הממשיכות קטנות לספינות המהפכה ותמשמר פיקוח

 למורדים לחימה אמצעי של הגעתם את מנעה שלא איראן את מאשימה בו דו״ח האו״ם של הביטחון מועצת פרסמה

 (כטמ״מ) מרחוק מנוהגים טיס וכלי נוזלי לדלק אחסון מכלי ,2-בורקאן מסוג בליסטים טילים ביניהם ,ים'החות

 הביטחון מועצת החלטת של בהפרה מדובר כי קבע דו״חה (.החות׳ים בידי 2-קאסף השם תחת) T-אבאביל מסוג

  2015.18 משנת 2216 ם"האו של

 עקב החות׳ים המורדים לידי איראן מצד סדיר באופן לחימה אמצעי אספקת בהעדר - לחימה אמצעי ושיפור פיתוח

 בדגש ,לחימה אמצעי של ויצור שיפור ,פיתוח מערך להקים המהפכה משמרות החלו ,תימן לינמ על שהוטל המצור

 בליסטיים וטילים מרחוק מנוהגים שיט כלי ,ימיים מוקשים ,צד מטעני ,כטמ״מים ,ים-חוף טילי ,נ״מ מערכות על

 :כדלהלן

 השמידו מטוסי הקואליציה הערבית את מרבית טילי הנ״מ 2015אפריל חודש עם תחילת הלחימה ב - נ״מ ,

של הלחימה הופלו  ותים. למרות זאת, בשנה וחצי האחרונידי המורדים החות׳-מיושנים שנלקחו שלל עלה

ידי המורדים. דו״חות האירועים מלמדים כי -מספר מטוסי קרב מתקדמים ונוספים ניצלו מירי טילי נ״מ על

-AAאוויר רוסיים )-, להסב טילי אווירמשמרות המהפכה׳ים הצליחו, בעזרת מומחי נשק של המורדים החות

אחד שכלל חלקים נשק קרקע. בנוסף, דווח כי כוחות הקואליציה הצליחו ליירט לפחות משלוח -( לטילי אוויר10

 2C-Sayyad.19למערכת נ״מ איראנית תחת השם 

                                                 
15 http://www.conflictarm.com/dispatches/maritime-interdictions-of-weapon-supplies-to-somalia-and-yemen/ 
16 https://www.alaraby.co.uk/english/news/2018/8/30/us-navy-seizes-shipment-of-arms-off-yemen-coast 
17 https://www.reuters.com/article/us-gulf-kuwait-iran-exclusive/exclusive-iran-revolutionary-guards-find-new-route-
to-arm-yemen-rebels-idUSKBN1AH4I4 
18 https://edition.cnn.com/2018/01/15/politics/un-report-iran-saudi-yemen/index.html 
19 https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/irans-support-to-houthi-air-defenses-in-yemen 

 הערבית הקואליציה ממאמצי כתוצאה

 הברחות את למנוע בייםמער ימיים וכוחות

 כוחות החלו ,איראן מנמלי לתימן הישירות

 עקבותיהם את לטשטש המהפכה משמרות

 ההברחה נתיבי שינוי ידי-על
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 כך שספינת משא בשירות חיל הים של איחוד -שונה עלדווח לרא 2016בחודש אוקטובר  - ים-טילי חוף

הרשויות  ידי-שפורסם עלידי המורדים החות׳ים. מהמידע -מטיל שנורה מסוללת חוף על ההאמירויות נפגע

 20.משמרות המהפכהיד -שסופק למורדים החות׳ים על C-802מסוג  שימוש בטילל הנראה נעשה ככי כ עולה

שתי ספינות מלחמה אמריקאיות שנאלצו להפעיל אמצעי הגנה קפו שוב ת, אותן סוללות מכןלאחר שבשבוע 

 ולמרות שסוללות החוף זוהו ככאל 21ידי טילי שיוט.-כנגד הטילים ובתגובה הושמדו שלושה מכ״מי חוף על

בעקבות יצוין כי  22את מעורבותם בירי מבלי להצביע על נאשם כזה או אחר.אלו החות׳ים, הכחישו  תחת שליטת

במכ״מים ימיים אזרחיים המותקנים על ספינות אזרחיות  להשתמש״מי החוף, החלו החות׳ים השמדת מכ

 23העוגנות בנמלי חודידא וסאליף למטרות צבאיות.

 במהלך הלחימה בין כוחות המורדים החות׳ים לבין כוחות הקואליציה הערבית,  - כלי טיס מנוהגים מרחוק

לצרכי תקיפה. בניגוד לכוחות הקואליציה העושים הן מודיעין ולצרכי הן עשו שני הצדדים שימוש בכטמ״מים 

ארה״ב וסין, המורדים טוענים כי הכטמ״מים שברשותם, בעיקר כמו נרכשו ממדינות ששימוש בכטמ״מים 

 Conflictארגון ידי -, אשר בוצע עלכלים שנפלו שללמניתוח של הטענה זו,  על אף, הינם מייצור מקומי. 1-קאסף

Armament Research כי מדובר לא רק בהעתק של כטמ״מים איראנים ממשפחת אבאביל, , עולה המסקנה

מיון המוחלט בין הכלים, מצאו החוקרים כי מקור החלקים חות׳ים אף יוצרו באיראן. מעבר לדאלא שהכלים ה

יש  24האיראנים. אלוהשונים הינו מאותם ספקים וכי מספרם הסידורי של הכטמ״מים החות׳ים תואם את 

לציין כי דגם זה של כטמ״מים משמש בעיקר למטרות תקיפת במתווה ״התאבדות״ וכי בין היתר נעשה בו 

  .של ערב הסעודית ואיחוד האמירויותט" פטריו"סוללות  לתקיפה ונטרולשימוש 

 פרסם ארגון  2018בחודש ספטמבר  - מטעני צדConflict Armament Research  ,ניתוח עומק של מטעני צד

תקניים  היוומוקשים ימיים בהם עושים שימוש המורדים החות׳ים בתימן. בעוד שחלק ממטעני הנפץ  מוקשים

מקומי. עם זאת, מרכיבי המטענים  מייצורמאולתר היה אך מתוארכים לעודפי הצבא הסובייטי, חלקם האחר 

בהקשר זה, ם. טענים עצממהמאולתרים מצביעים על מעורבות איראנית באספקת הרכיבים ובהדרכת בניית ה

מתגי ההפעלה, חיישני האינפרא אדום, ואילו בתימן,  מקורםחומרי הגלם כגון המעטפת וחומרי הנפץ נראה כי 

אותרו במעצר תאי טרור שיעים  לאלוהמשדרים והמקלטים הינם מייצור איראני. יתרה מכך, מרכיבים זהים 

מחקר קודם של הארגון אודות מטעני צד  2013.25בשנת  שנתפסה Jihan 1כמו גם, על ספינת הנשק  ,בבחריין

                                                 
20 https://www.longwarjournal.org/archives/2016/10/yemeni-houthis-fire-at-ship-with-iranian-supplied-rocket.php 
21 https://www.nytimes.com/2016/10/13/world/middleeast/yemen-rebels-missile-warship.html 
22 https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/new-round-missiles-fired-us-warship-houthi-rebels-
yemen-saudi-arabia-coalition-uss-mason-a7363866.html 
23 https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/curbing-houthi-attacks-on-civilian-ships-in-the-bab-al-
mandab 
24 http://www.conflictarm.com/perspectives/iranian-technology-transfers-to-yemen/ 
25 http://www.conflictarm.com/dispatches/mines-and-ieds-employed-by-houthi-forces-on-yemens-west-coast/ 



 

 9 

ההסוואה שלהם זהים מבחינה פורנזית אופן כי החומרים מהם נבנו המטענים ו מציגהמוסווים כסלעים 

 26מליציות שיעיות בשליחות איראן וארגון חזבאללה. ותבהם פועלאזורים למטענים שאותרו בעיראק ובלבנון, 

 פורסמה אזהרה לגבי נתיבי השייט הבינלאומיים בקרבת חופי תימן  2017במהלך חודש מאי  - מוקשים ימיים

לאור ריבוי המקרים בהם נפגעו ספינות ממוקשים ימיים או זיהוי מוקשים ימיים אותם פיזרו המורדים 

רות ומלחים החות׳ים. בין החודשים פברואר ומאי של אותה שנה דווח על לפחות שמונה אירועים בהם נפגעו סי

. ם, ביניהם מוקשים אקוסטייםזוהו כאיראניאחרים חלק מהמוקשים זוהו כאלתור מקומי, שנהרגו. בעוד 

 27ידי צוללת איראנית.-פוזרו עלאף חלק מאותם מוקשים  בהקשר זה יצוין כי

 ופת נפגעה פריגטה של חיל הים הסעודי מפיצוץ סירת ת 2017בסוף חודש ינואר  - כלי שייט מנוהג מרחוק

הסבתן . ידי איחוד האמירויות טרם פרוץ הלחימה-הסירות עצמן נתרמו לתימן עליצוין כי מנוהגת מרחוק. 

נמצא כי מקורם  ,נדסים וטכנאים איראנים. בנוסףידי מה-לסירות נפץ מנוהגות מרחוק נעשתה ככל הנראה על

 28מקלדת בשפה הפרסית.אשר כלל מחשב השליטה והבקרה של הסירות  באיראן, כמוחלק מהרכיבים של 

 טווחים שונים אל עבר להחלו המורדים החות׳ים לשגר טילים בליסטיים  2014החל משנת  - טילים בליסטיים

כללו גרסאות שונות של טילי סקא״ד, האוסונג,  וערב הסעודית. טילים אל-גבול תימןמטרות סעודיות לאורך 

החלו  2017, שהיו קיימים במחסני צבא תימן טרם ההפיכה. עם זאת, החל משנת 1-וזילזאל 1-קאהרטושקה, 

שסביר שנעשו ח וראש נפץ מוגדלים, שיפורים בעלי טוו 2-המורדים החות׳ים לעשות שימוש בטילי קאהר

החלו המורדים החות׳ים לעשות שימוש בטילים בליסטיים  2018 שנת . בנוסף, בתחילתבתמיכתה של מדינה

יש לציין שטילי  29מבחינת מראה וטווח. 1-הזהים כמעט לחלוטין לטיל האיראני קיאם 2-ו 1-מסוג בורקאן

 31והגיעו עד הבירה ריאד 30ק״מ, 1,000טווחים של עד  - יוק משופרותהציגו טווחים ורמות דבורקאן השונים 

אל עבר שונים טילים בליסטיים  197, נורו 2018נכון לחודש ספטמבר  32שלאורך חופי ים סוף. עועיר הנמל יאנבו

בני אדם  112למותם של  שגרמו ערב הסעודיתשטח 

 33ולפציעתם של מאות אחרים.

 ישירה ממעורבות נמנעת לרוב הרשמית איראןש בעוד - הדרכה

 שימוש עושה המשטר ,פועלת היא בה השונות בזירות בלחימה

                                                 
26 http://www.conflictarm.com/perspectives/radio-controlled-improvised-explosive-devices-rcied/ 
27 https://www.ukpandi.com/fileadmin/uploads/uk-
pi/LP%20Documents/LP_Bulletins/170519_NYA_M_Special_Advisory_Yemen.pdf 
28 http://www.conflictarm.com/perspectives/anatomy-of-a-drone-boat/ 
29 http://missiledefenseadvocacy.org/missile-threat-and-proliferation/todays-missile-threat/non-state-actors/houthis/ 
30 https://www.globalsecurity.org/wmd/world/yemen/index.html 
31 https://www.reuters.com/article/us-saudi-security/iran-aligned-houthis-in-yemen-fire-missiles-at-saudi-capital-
idUSKBN1IA100 
32 http://www.arabnews.com/node/1315886/saudi-arabia 
33 http://gulfbusiness.com/saudi-says-110-citizens-residents-killed-missiles-yemen-date/ 

 והאחיזה היריעה את להרחיב בכדי

 המהפכה משמרות כוחות נעזרו ,בשטח

 ,חזבאללה ארגון של 3800 ביחידה

 הוהדרכ יעוץ על האמונה יחידה

 הלבנונית לזירה מחוץ לארגונים
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 בכדי .איראן של ביריביה ולפגוע שלוחותיו את להכשיר כדי בפרט קודס-אל ובכוח בכלל המהפכה במשמרות

 יחידה ,חזבאללה ארגון של 3800 ביחידה המהפכה משמרות כוחות נעזרו ,בשטח והאחיזה היריעה את להרחיב

 בהכשרת חזבאללה ארגון למעורבות ראשונות ראיות .הלבנונית לזירה מחוץ לארגונים והדרכה יעוץ על האמונה

 בתימן גם ,הסורית בזירה כמו 2014.34 שנת במחצית בתימן פעילים קבוצת של המעצר עם עלו החות׳ים המורדים

 לוחמה דרך ,זעירה מלוחמה החל ,שונים הלחימ בתחומי והדרכה יעוץ בתפקידי המהפכה משמרות אנשי פועלים

 משמרות מעורבות אודות המידע רוב .והכטמ״מים הבליסטיים הטילים מערכי להפעלת ועד ,מודיעין ואיסוף ימית

 ידי-על הוכשר כיצד רב בפירוט תיאר שבויים מאותם אחד .חות׳ים מלחמה ושבויי מעריקים מגיע בתימן המהפכה

 בבירה עבר התיאורטית ההדרכה את ,לדבריו .הבליסטיים טילים שיגורב חזבאללה וארגון המהפכה משמרות אנשי

 רשמיים סעודיים גורמים פרסמו 2018 אוגוסט חודש במהלך ,בנוסף 35.בשטח בוצעה המעשית שהלמידה בעוד צנעא

  36.חות׳יםל עיוניות הדרכות מעבירים חזבאללה וארגון המהפכה משמרות אנשי נצפים בהם סרטונים מספר

 ההרוגים מספר על נשענות בתימן חזבאללה וארגון המהפכה משמרות מעורבות על המצביעות נוספות ראיות

 בתימן הארגונים שנימ ההרוגים מספר את מציג 2017 יוני חודש בתחילת שפורסם עצמאי מחקר .במדינה והפצועים

 המהפכה משמרות פעילי 44 לפחות נשבו או נהרגו זו בתקופה כי עולה מהדו״ח .2017 מחצית ועד 2015 שנת תחילתמ

 בחודש 37.בקרב בהובלתם ואף החות׳ים בהכשרת שעסקו עת ,הערבית הקואליציה כוחות בידי חזבאללה וארגון

 משמרותב בכיר נהרג צעדה במחוז התקיפות באחת כי הערבית בקואליציה צבאיים גורמים דיווחו 2018 פברואר

 דווח עוד 38.ת׳יםוהח של הטילים יחידות עבור בליסטיים טילים מערכות ויישום תכנון על אמון היה אשר המהפכה

 נמצאו ,צעדה במחוז אוויריות בתקיפות שנהרגו חות׳יםה מורדיםה 41 בין כי השנה אותה ספטמבר בחודש

 נהרגוש והדרכה יעוץ בתפקידי הארגון יפעיל לשני בנוסף זאת 39.חזבאללה ארגון פעילי שמונה של גופותיהם

 עם ,לאחרונה גם 40.ספטמבר בחודש מארב במחוז החות׳ים המורדים של מבצעים חדר על אווירית בתקיפה

 של םמות על פעמים מספר דווח ,החות׳ים המורדים מידי חודידא הנמל עיר לכיבוש הקואליציה כוחות התקרבות

 פתיחת לקראת ,מכך יתרה 41.עאצנ בבירה מורדים מפקדות על וויריתא פצצהה במסגרת יםבכיר חזבאללה יפעיל

 ולמספר פצועים לכחמישים לאפשר דרישתם על החות׳ים המורדים עומדים ,בשבדיה להתקיים שאמור שיחות סבב

                                                 
34 https://english.alarabiya.net/en/perspective/features/2018/03/25/Ir…use-of-Hezbollah-Unit-3800-to-create-a-new-
Hezbollah-in-Yemen.html 
35 http://www.arabnews.com/node/1223831/middle-east 
36 
https://twitter.com/kbsalsaud/status/1030158369712168960?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7C
twterm%5E1030158369712168960&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.thenational.ae%2Fworld%2Fsaudi-arabia-s-us-
ambassador-posts-evidence-of-hezbollah-in-yemen-1.760997 
37 https://warontherocks.com/2017/06/irans-growing-casualty-count-in-yemen/ 
38 http://www.mei.edu/publications/saudi-arabia-led-coalition-kills-irgc-missile-officer-yemen 
39 https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-group/saudi-led-coalition-says-hezbollah-fighters-killed-in-
yemen-battles-idUSKBN1JL0YR 
40 http://www.arabnews.com/node/1350986/middle-east 
41 https://english.alarabiya.net/en/News/gulf/2018/09/02/Hezbollah-commander-killed-in-air-strike-by-coalition-in-
Yemen-s-Saada.html 
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 המהפכה משמרות פעילי חלקם כאשר ,למדינה מחוץ רפואיים טיפולים לטובת תימן את לעזוב מאבטחים של זהה

 ,השונים הלחימה במערכי גם כמו ,בתימן חזבאללה וארגון המהפכה משמרות הרוגי מספר 42.באללהחז וארגון

 המהפכה משמרות דרך ,האיראני המשטר .טכניים והדרכה יעוץ בתפקידי בעיקר ,בלחימה מעורבותם על מלמד

 אנשיו הקרבת תוך ולעיתים ,בשטח הלחימה תוצאות את שנותול השפיעל רבים מאמצים עושה ,חזבאללה וארגון

 .במדינה פועלו וחשיפת

 טכניים ביועצים בעיקר ביטוי לידי באה זו כי ניכר בתימן ושלוחותיה האיראנית המעורבות בבחינת ,לסיכום

 זו תמיכה כי לציין חשוב ,זאת עם .בלחימה ים'החות של במאמציהם טכנולוגי בשדרוג המסייעים ובמדריכים

 להיקף ביחס וגם בתימן סעודיה כדוגמת אחרים שחקנים של במעורבותם בהתחשב בוודאי ,בהיקפה מצומצמת

 .למשל סוריה כמו נוספות בזירות האיראנית המעורבות

 

 

 

  

                                                 
42 https://aawsat.com/english/home/article/1474966/exclusive-signs-houthi-intransigence-ahead-sweden-talks 
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  והפך הרצליה הבינתחומי, המרכז במסגרת 1996 בשנת הוקם (ICT) טרור נגד למדיניות המכון

  סוגיית של אקדמית והוראה חקר בתחום בעולם המובילים המצוינות ממרכזי לאחר מהרה עד

 .הטרור

 

 בסוגיית ורק אך שמתמחה היחיד המצוינות ומרכז המחקר מכון הינו טרור נגד למדיניות המכון

 עושה זו במסגרת בלבד. זו למטרה מוקדשים שלו המחקרי האדם וכח משאביו כל כאשר הטרור

  מדע ביניהן: מגוונות, תחומיות ורב בינתחומיות אקדמיות בדיסציפלינות שימוש המכון

  מחשבים, כלכלה, משפטים, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, נלאומיים,בי יחסים המדינה,

 ועוד. ביולוגיה,

 

 

 

  עמיתיו וכמאה עובדיו כשלושים באמצעות שוטף מעקב מקיים המכון

 שונות מאוניברסיטאות אקדמיה ואנשי לשעבר ביטחון )אנשי

 ובזירה התיכון המזרח בזירת הטרור ארגוני אחר בישראל(

 האידיאולוגיה, היערכותם, פעולתם, שיטות אחר - הגלובאלית

 פנים ויריבויות פעולה שיתופי שלהם, והשיח המניעים 

  נותנות מדינות עם שלהם היחסים מערכות ובינארגוניים,

  במסגרת ועוד. הכלכלי, ומצבם מעמדם חסות,

  התיכון במזרח אזוריים תהליכים גם המכון חוקר זו

   התפתחותם על שמשפיעים הגלובאלית ובזירה

 .הטרור ארגוני של ופעילותם

 

 ובמערב" התיכון-במזרח השיעי והטרור "איראן דסק אודות

 בניתוח עוסק ובמערב" התיכון-במזרח השיעי והטרור "איראן דסק

 האסטרטגי הפן את הדסק בוחן כן, כמו .טרור בפעילות איראן של תהומעורב

   קבלת תהליכי על השפעתם תוך איראני, והחוץ הפנים השיח בהיבטי איראן של

   משמרות ידי-על ומיושמים וטקטיים אופרטיביים לצעדים המתורגמים ההחלטות

   ההתמודדות דרכי את יסקרו הדסק מאמרי בנוסף, .העולם ברחבי ושלוחותיה המהפכה

 .ועוד פיגועים סיכול במעצרים, שמתבטאת כפי זו ענפה פעילות עם

 

 :החוקרים צוות

 הדסק ראש גולדברג, אורי ד"ר

 עזאני איתן ד"ר

 לבובסקי-אטיאס לורנה

 לנדאו עידן

 

 


