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املقدمة 
كثفــت مجاعــة احلوثــي ضرباهتــا العســكرية علــى اململكــة العربيــة 
ــر  ــان وزي ــع إع ــن م ــبوق تزام ــر مس ــد غ ــعودية، يف تصعي الس
اخلارجيــة األمريكــي، أنتــوين بلينكــن، رفــع مجاعــة احلوثــي مــن قائمة 
اإلرهــاب، وقــد جــاء قــرار الرفــع ابتــداء مــن الثاثــاء ١6 فربايــر/

شــباط ٢٠٢١، بعــد أيــام مــن تصنيــف إدارة الرئيــس األمريكي الســابق 
دونالــد ترامــب احلوثــي »منظمــة إرهابيــة«، وفــرض عقوبــات علــى 
ثاثــة مــن قــادات احلركــة، معلنــً ذلــك يف اللحظــات األخــرة مــن 

واليتــه.

ــن  ــً ع ــدن تراجع ــو باي ــي ج ــس األمريك ــات الرئي ــل توجه متث
هنــج ســلفه ترامــب، فمنــذ وصولــه إىل البيــت األبيــض تبــى بايــدن 
سياســات جديــدة جتــاه القضيــة اليمنيــة، مــن خــال تعيــن مبعــوث 
خــاص لليمــن، ووقــف الدعــم العســكري للســعودية، وقــد تزامنــت 
هــذه اإلجــراءات مــع تصعيــد حوثــي اســتهدف عــددًا من املنشــآت 
ــة  ــة الداعي ــات الدولي ــتبق التوجه ــت يس ــور الف ــعودية، يف تط الس
ــال  ــن خ ــد م ــع جدي ــيس واق ــاول تأس ــة، وحي ــة اليمني للمصاحل
التطــورات العســكرية يف حمافظــة مــأرب اليمنيــة، إضافــة إىل احلديــث 
عــن إمكانيــة العــودة للمحادثــات الدوليــة خبصــوص امللــف النــووي 

ــراين. اإلي

ــد  ــبيً بع ــا نس ــت حدهت ــعودية خف ــى الس ــدة عل ــات اجلدي اهلجم
ــل  ــد مث ــة، وق ــة املصاحب ــات الدولي ــدات واإلدان ــن التندي ــة م موج
ــام  ــة أم ــإدارة األمريكي ــً ل ــدو إحراج ــا يب ــى م ــد عل ــذا التصعي ه

ــة. ــا يف املنطق حلفائه
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يبحــث تقديــر املوقــف يف ردود األفعــال املختلفــة حيــال اهلجمــات،  
وســياقاهتا املتعــددة، وأبعــاد هــذه اهلجمــات، وإمكانيــة جتددهــا.
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تطور اهلجمات وردود األفعال املختلفة
ــى  ــي مؤخــرًا عل ــة احلوث ــي شــنتها مجاع تصاعــدت اهلجمــات ال
الســعودية حــى وصلــت إىل ١٧ هجومــً، يف غضــون أســبوع واحــد، 
منــذ العاشــر مــن فرباير/شــباط احلــايل، وحبســب اإلعــام الســعودي 
ــى  ــرة عل ــرات مس ــاث طائ ــعودية ث ــوات الس ــت الق ــد اعترض فق
مطــار أهبــا صبــاح الثاثــاء ١6 فرباير/شــباط، ســبق ذلــك بيــوم واحد 
ــن  ــا بطائرت ــدة وأهب ــاري ج ــتهداف مط ــي اس ــة احلوث ــان مجاع إع
ــك،  ــً بشــأن ذل مســرتن، دون أن تصــدر الســلطات الســعودية بيان
وأعلــن التحالــف العــريب، الــذي تقــوده الســعودية يف اليمــن، يف وقــت 
ــً إىل  ــاد كان متوجه ــوي مع ــدف ج ــر ه ــراض وتدم ــابق، »اعت س
الريــاض«، وقالــت الســعودية، يــوم األربعــاء ١٧ فرباير/شــباط احلــايل، 
إن هجومــً تســبب يف نشــوب حريــق يف طائــرة مدنيــة مبطــار أهبــا، 
ــرة  ــر طائ ــن تدم ــت م ــا متكن ــف أهن ــوات التحال ــت ق ــا أعلن كم
ــعودية  ــيط الس ــس مش ــة مخي ــى مدين ــون عل ــا احلوثي ــرة أطلقه مس
ــال املتحــدث باســم  ــوم نفســه، وق ــن فجــر الي ــت مبكــر م يف وق
التحالــف، تركــي املالكــي: »إن هجمــات احلوثيــن تســتهدف املدنيــن 
ــد  ــرب«، وق ــة ح ــل جرمي ــدة متث ــة متعم ــة بطريق ــان يف املدين واألعي
أورد بيــان جملــس الــوزراء الســعودي أن اململكــة »ســتتخذ اإلجــراءات 
الازمــة للحفــاظ علــى أراضيهــا وســامة مواطنيهــا واملقيمــن فيهــا، 

ــة«. ــن الدولي وفقــً اللتزاماهتــا بالقوان

اإلعــام احلوثــي خــال الفتــرة املاضيــة وبشــكل شــبه يومــي يعلن 
ــدث  ــال املتح ــث ق ــعودية، حي ــى الس ــررة عل ــات متك ــذ هجم تنفي
ــع  ــى موق ــريع، عل ــى س ــد حي ــن، العمي ــم احلوثي ــكري باس العس
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تويتــر، إن هــذا االســتهداف يــأيت يف إطــار الــرد الطبيعــي واملشــروع 
علــى مــا وصفــه بـ«تصعيــد العــدوان اجلــوي وحصــاره الشــامل على 

اليمــن«.

ــت  ــد، وحث ــذا التصعي ــا هل ــة إدانته ــراف دولي ــت أط ــد أعلن وق
ــت وزارة  ــث قال ــية، حي ــوية سياس ــل إىل تس ــى التوص ــراف عل األط
ــن،  ــد أوس ــي، لوي ــاع األمريك ــر الدف ــة إن وزي ــاع األمريكي الدف
ــى  ــدود عل ــرب احل ــون ع ــنها احلوثي ــي ش ــرة ال ــات األخ أدان اهلجم
الســعودية، وأعــرب عــن التزامــه مبســاعدة اململكــة يف الدفــاع عــن 

ــا. حدوده

وقــد أكــد املتحــدث باســم وزارة الدفــاع األمريكيــة، جــون كريب، 
مواصلــة العمــل للوصــول إىل طــرق أفضــل للدفــاع عــن اململكــة إزاء 
التهديــدات اخلارجيــة، مــع تنشــيط الدبلوماســية حملاولــة إهنــاء الصــراع 

اليمن. يف 

املنــدوب الروســي الدائــم لــدى األمــم املتحــدة، فاســيلي نيبينزيــا، 
ــة  ــي اململك ــى أراض ــات عل ــف اهلجم ــن تكثي ــاده »تدي ــد أن ب أك
ــف  ــة للوق ــراف املعني ــو األط ــاف: »ندع ــعودية«، وأض ــة الس العربي
ــم  ــة األم ــاوض برعاي ــة التف ــدء عملي ــار، وب ــاق الن ــوري إلط الف

ــدة«. املتح
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سياق اهلجمات
تطــور اهلجمــات احلوثيــة جــاء متزامنــً مــع منــع بيــع األســلحة 
ــم  ــن قوائ ــن م ــة احلوثي ــع اإلدارة األمريكي ــة للســعودية، ورف األمريكي
اإلرهــاب، وهــو القــرار الــذي تظهــر معــه بعــض مامــح التوجهــات 
ــارب  ــا تتق ــن، وهــي رمب ــع احلوثي ــدة يف التعامــل م ــة اجلدي األمريكي
مــع تلــك السياســات الــي تبناهــا الرئيــس األمريكــي األســبق بــاراك 
ــع  ــر م ــل املباش ــة التواص ــا عملي ــن خاهل ــح م ــي فت ــا، وال أوبام
احلوثيــن، وقــدم يف األيــام األخــرة مــن واليتــه باســم وزيــر خارجيته 
حينهــا جــون كــري مــا عــرف بـ«رؤية كــري«، وهــي الرؤيــة الي 
عدهتــا احلكومــة اليمنيــة متجــاوزة للمرجعيــات الثــاث الــي تتمســك 
هبــا احلكومــة اليمنيــة حلــل األزمــة، واملتمثلــة يف )املبــادرة اخلليجيــة، 
وخمرجــات احلــوار الوطــي، وقــرار جملــس األمــن ٢٢١6(، وعلــى مــا 
يظهــر فــإن اإلدارة األمريكيــة اجلديــدة تســعى إىل ترويــض احلوثيــن، 
وحماولــة الدخــول بشــكل واضــح يف امللــف اليمــي، وســحب البســاط 
ــوات  ــتثمرة الدع ــة، مس ــة املتنازع ــوى اإلقليمي ــن الق ــن م ــا أمك م
والتحــركات الدوليــة إلهنــاء احلــرب يف اليمــن وإحــال الســام، مــن 
خــال دعــوة اخلارجيــة األمريكيــة احلوثيــن إىل وقــف مجيــع األعمــال 
العســكرية يف اليمــن والعــودة إىل املفاوضــات، والضغــوط األمريكيــة على 
ــول بالتســوية السياســية، ملوحــة بعــدد مــن امللفــات  الســعودية للقب

احلقوقيــة.

يف هــذا اإلطــار عينــت أمريــكا تيــم ليندركينــغ مبعوثــً خاصــا هلــا 
يف اليمــن، ويوصــف ليندركينــغ بالدبلوماســي املخضــرم الــذي شــغل 
ــة  ــة األمريكي ــب مســاعد وزارة اخلارجي ــد ترامــب منصــب نائ يف عه
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لشــؤون اخلليــج العــريب، وقبلهــا كان نائــب رئيــس البعثــة األمريكيــة 
ــعودية  ــة للس ــدو مفوض ــابقً تب ــكا س ــت أمري ــعودية، وكان يف الس
خبصــوص امللــف اليمــي، لكــن يظهــر أهنــا ســتتعامل مباشــرة مــع 
ــؤولن  ــاص باملس ــا اخل ــاء مبعوثه ــال لق ــن خ ــك م ــف، وذل املل

ــن.  ــع احلوثي ــوات تواصــل خاصــة م ــح قن ــه فت ــن، وإعان اليمني

يف الســياق ذاتــه حبــث املبعــوث األممــي مارتــن غريفيــث مــع وزير 
اخلارجيــة اإليــراين حممــد جــواد ظريــف ومســؤولن إيرانيــن آخريــن 
ــران،  ــه إىل إي ــال زيارت ــك خ ــن، وذل ــرب يف اليم ــاء احل ــبل إهن س
الــي تعــد األوىل منــذ توليــه هــذه املهــام. وتتمســك إيــران برؤيتهــا 
ــك  ــار أن ذل ــاء، باعتب ــة صنع ــدويل حبكوم ــراف ال ــة يف االعت املتمثل
ســيمثل مدخــًا للحــل السياســي، وقــال املتحــدث باســم احلكومــة 
ــة،  ــة اليمني ــكريً لألزم ــل عس ــه ال ح ــي: »إن ــي ربيع ــة، عل اإليراني
ــف احلــرب يف  ــف األمريكــي يف وق ــل أن يســهم املوق ــران تأم وإن إي
ــدأت احلــرب  ــي ب ــدول ال ــى ال ــي: »إن عل اليمــن«، وأضــاف ربيع
يف اليمــن أن توقفهــا، وإيــران مســتعدة للتعــاون مــع األمــم املتحــدة 

إلهنــاء هــذه احلــرب«. 

تزامنــت هــذه اهلجمــات كذلــك مــع تصعيــد احلوثيــن العســكري 
يف حمافظــة مــأرب شــرق اليمــن، والــي تعــد آخــر معاقــل احلكومــة 
الشــرعية يف الشــمال، وهبــا مئــات آالف النازحــن اليمنيــن، وحتــاول 
ــة  ــم املعرك ــد حيس ــكري جدي ــدم عس ــق تق ــي حتقي ــة احلوث مجاع
ملصلحتهــا يف مشــال اليمــن، ويعــزز موقعهــم يف أي مباحثــات قادمــة، 
ــات  ــم املفاوض ــتطاعته حس ــوة فباس ــك الق ــن ميتل ــى أن م ــاء عل بن
ــبوة إذا  ــا ش ــن بعده ــأرب وم ــى م ــا أن ســيطرهتا عل ــه، كم ملصلحت
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متــت فمعنــاه الســيطرة علــى منابــع النفــط والغــاز يف اليمــن، وهــو 
ــى اليمــن؛  ــة ســيطرهتا عل ــد ميزانيتهــا وإطال مــا ســيمكنها مــن رف
ــز  ــتيت تركي ــعودية لتش ــاه الس ــا باجت ــن هجماهت ــف م ــذا تكث وهل
الســعودية عــن معركــة مــأرب، مســتغلة التباينــات الســعودية اإلماراتية 

ــى الســعودية.  ــدويل عل ــف اليمــي، والضغــط ال يف املل
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أبعاد اهلجمات احلوثية
ــدم  ــق أي تق ــة لتحقي ــات املتاح ــتثمار املناخ ــون اس ــاول احلوثي حي
ــت  ــي الوق ــة، فف ــة اجلماع ــب يف مصلح ــي يص ــكري أو سياس عس
الــذي تســعى فيــه أمريــكا خللــق منــاخ هتدئــة حنــو اجلماعــة حيــاول 
احلوثيــون اســتغال هــذه الفرصــة، كمــا يســعون ملعرفــة السياســات 
األمريكيــة اجلديــدة، واكتشــاف نقــاط قوهتــا وضعفهــا لاســتفادة منها 
ــرها  ــد يفس ــة ق ــي الواضح ــة التراخ ــة، وحال ــات قادم يف أي مفاوض
ــا  ــا رمب ــن أهن ــة، يف ح ــراء أمريكي ــوط خض ــود خط ــض بوج البع
تكــون اســتفادة حوثيــة مــن املنــاخ اجلديــد، مــع وجــود حالــة تردد 
ــف  ــذا املل ــب أوراق ه ــادة ترتي ــببها إىل إع ــود س ــا يع ــي رمب أمريك

ــة. ــدى اإلدارة األمريكي ل

تكثيــف هــذه اهلجمــات كذلــك ورقــة تســتثمرها إيــران للضغــط 
ــكا مــن جهــة أخــرى، وإيصــال  علــى الســعودية مــن جهــة وأمري
ــوار  ــي، وأي ح ــف اليم ــم يف املل ــن تتحك ــا م ــة أهن ــائل دولي رس
ينبغــي أن يكــون معهــا مباشــرة، كمــا أهنــا تريــد الضغــط علــى إدارة 
الرئيــس بايــدن خبصــوص العــودة إىل االتفــاق النــووي بعيــدًا عــن أي 
ضغــط ســعودي، وحتييــد الســعودية مــن أي حــوار أمريكــي إيــراين، 
وإن صحــت الروايــة بشــأن حــدوث ضربــات مــن جنــوب العــراق 
ــب  ــي، حس ــوان امللك ــر الدي ــث مق ــة حي ــر اليمام ــتهدفت قص اس
صحيفــة »وول ســتريت جورنــال« األمريكيــة، فمعنــاه إيصــال رســالة 

إيرانيــة للســعودية بأهنــا حماصــرة مــن الشــمال واجلنــوب.

ــة  ــات األمريكي ــرى يف الترتيب ــد ت ــعودية ق ــة الس ــة العربي اململك
اجلديــدة ســببً للتصعيــد احلوثــي، وهلــذا حتــرص أمريــكا علــى بعــث 
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رســائل التطمــن للســعودية، وأهنــا لــن تســمح هبــذا التصعيــد، ومــع 
ذلــك قــد تضطــر الســعودية يف إطــار تأمــن نفســها إىل البحــث عــن 
مصــادر أخــرى لتغطيــة احتياجاهتــا التســليحية، وهو مــا ختشــاه اإلدارة 
األمريكيــة، ولعــل االتصــال األخــر بــن الرئيس الروســي فادميــر بوتن 
وويل العهــد الســعودي األمــر حممــد بن ســلمان، حيمــل رســالة ضمنية 
لــإدارة األمريكيــة، فهــو وإن كانــت غايتــه األوىل حبــث ســر صفقــة 
»أوبــك +« فإنــه حبــث قضايــا أخــرى منهــا تطويــر العاقــات بــن 
البلديــن يف خمتلــف اجملــاالت، وتنــاوَل امللفــات اإلقليميــة، وخصوصــً 
ــد  ــلح ق ــرقي للتس ــكر الش ــوء إىل املعس ــج، وأي جل ــوريا واخللي يف س

يضطــر أمريــكا إىل مراجعــة قرارهــا.



تقدير موقف

12

هجمات الحوثيين على السعودية بعد إخراجهم من قائمة اإلرهاب  |  أبعادها وإمكانية تجددها

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

إمكانية جتدد اهلجمات
ــى الســعودية،  ــي عل ــة احلوث ــد سلســلة هجمــات شــنتها مجاع بع
شــهدت األيــام املاضيــة هــدوءًا نســبيً مقارنــة مبــا كان عليــه الوضــع 
ــببته  ــذي س ــود إىل حجــم اإلحــراج ال ــك يع ــل ذل ــل، ولع ــن قب م
ــا  ــي قدمته ــهيات ال ــد التس ــً بع ــكا، وخصوص ــات ألمري اهلجم
ــا  ــى حليفته ــه عل ــذي متارس ــط ال ــا الضغ ــي، ومبقابله ــة احلوث جلماع
الســعودية، وهلــذا ســارعت اإلدارة األمريكيــة إىل إدانــة هــذه اهلجمــات 
ــا  ــن أراضيه ــاع ع ــعودية يف الدف ــاعدة الس ــا »مبس ــد التزامه وتأكي
وشــعبها ضد اهلجمــات احلوثيــة«، مشــيدة جبهــود اململكــة »يف مواجهة 
أنشــطة النظــام اإليــراين املزعزعــة لألمــن واالســتقرار وهزميــة املنظمات 
اإلرهـــابية يف املنطقــة«، كمــا جــاء يف اتصــال وزيــر الدفــاع األمريكي 

ــويل العهــد الســعودي. ب

املواقــف األمريكيــة اجلديــدة تــدل علــى أن اإلدارة احلاليــة ســتأخذ 
وقتــً ليــس قصــرًا الســتكمال سياســتها اخلارجيــة خبصــوص امللــف 
النــووي اإليــراين، وإعــادة تقييــم ملفــات الشــرق األوســط، ودراســة 
ســبل احلــل يف اليمــن، ولعــل القضيــة اليمنيــة أصبحــت متثــل شــرطً 
ــتمالة  ــنطن الس ــعى واش ــذا تس ــران، وهل ــع إي ــدم م ــاز أي تق إلجن
ــا  ــى حليفته ــط عل ــم، والضغ ــات أمامه ــل العقب ــن، وتذلي احلوثي
ــف  ــد يف مل ــي جدي ــراق سياس ــق اخت ــة لتحقي ــعودية، يف حماول الس
املصاحلــة اليمــي، وهــذه الفرصــة تســعى اللتقاطهــا إيــران واجلماعــات 
التابعــة هلــا لفــرض شــروطهم أمــام اإلدارة األمريكيــة، وحتقيــق تقــدم 
عســكري علــى األرض، وإشــغال الســعودية باهلجمــات مــن اجلنــوب 
والشــمال، وعلــى الرغــم مــن ختفيــف التصعيــد فإنــه مــن املتوقــع أن 
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تتكــرر هــذه اهلجمــات بــن حــن وآخــر، كأســلوب مــن أســاليب 
الضغــط السياســي.

خامتة
مجاعــة احلوثــي ال تريــد أن ختســر االمتيــازات األمريكية اجلديــدة، ويف 
املقابــل هــي تتحــن الفــرص للتصعيــد العســكري؛ وهلــذا مــن املتوقع 
ــس  ــد احلاجــة، ولي ــاورة سياســية عن ــى اهلجمــات كمن أن تبقــي عل
بالضــرورة أن تصيــب أهدافــً حقيقيــة، وأي انتظــار ســعودي ملــا قــد 
تفــرزه املشــاورات والزيــارات األمريكيــة معنــاه إضاعــة آخــر فرصــة 
ــي  ــد حوث ــتثمار أي تصعي ــعودية اس ــكان الس ــعودية، وبإم ــد الس بي
ــة للســعودية خبصــوص  ــات األمريكي ــد، واالســتفادة مــن التطمين جدي
وقوفهــا إىل جانبهــا يف الدفــاع عــن أمنهــا القومــي، وعــدم االعتمــاد 
ــراين وأذرعــه  ــف اإلي ــة خبصــوص املل ــى السياســة األمريكي ــً عل كلي
ــية  ــوى السياس ــة والق ــرعية اليمني ــال للش ــة اجمل ــة، وإتاح يف املنطق
ــي  ــم الدبلوماس ــن، والدع ــور يف اليم ــا للحض ــة هل ــة التابع واالجتماعي
للشــرعية اليمنيــة مــن أجــل التمســك باملرجعيــات الثــاث، مــن دون 
ذلــك فــأي حــل رمبــا يؤجــج األزمــة أكثــر ممــا يصلحهــا، وجيعــل 
ــه  ــدًا، وهــو رمبــا مــا تســعى إلي ــً جدي مــن اليمــن منوذجــً لبناني

ــة. القــوى الدولي



مرك��ز م�ص��تقل غ��ر ربح��ي، ُيِع��ّد الأبح��اث العلمي��ة وامل�ص��تقبلية، وي�ص��اهم يف �صناع��ة الوع��ي 
وتعزي��زه واإ�ص��اعته م��ن خ��ال اإقام��ة الفعالي��ات والن��دوات ون�ص��رها ع��ر تكنولوجي��ا الت�صال، اإ�ص��هامًا 

من��ه يف �صناع��ة الوع��ي وتعزي��زه واإث��راء التفك��ر املبن��ي عل��ى منه��ج علم��ي �ص��ليم

الر�صالة
امل�صاهمة يف رفع م�صتوى الوعي الفكري، وتنمية التفكر ال�صرتاتيجي يف املجتمعات العربية

الأهداف
-  الإ�صهام يف ن�صر الوعي الثقايف.

-  قيا�س الراأي العام اإقليميًا ودوليًا جتاه ق�صايا حمددة.

-  التاأ�صيل العلمي للق�صايا ال�صيا�صية امل�صتجدة.

-  مواكب��ة املتغ��رات العاملي��ة والعربي��ة، م��ن خ��ال اإع��داد الأبح��اث وتق��دمي ال�صت�ص��ارات.

الو�ص��ائل
-  اإعداد الدرا�صات والأبحاث وال�صت�صارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التوا�صل والتن�صيق مع املراكز واملوؤ�ص�صات البحثية العربية والعاملية.

-  تن��اول ق�صاي��ا التي��ارات الفكري��ة املتنوع��ة مب��ا يوؤ�ص��ل ل�صروريات التعاي���س ال�ص��لمي، وامل�ص��اركة 
الفاعلة.

-  اإقامة املوؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقا�س.

-  رعاية ال�صباب الباحثني املتميزين. 



جمالت العمل
تتنوع جمالت العمل يف املركز وت�صمل ما يلي:

الأبحاث والدرا�صات:   .١

حي��ث يق��وم املرك��ز عل��ى اإع��داد الدرا�ص��ات والأبحاث وف��ق املنهجية العلمي��ة يف جمالت تخ�ص�س 
املركز، وهي:

- الدرا�صات ال�صيا�صية.

- الدرا�صات املتخ�ص�صة يف التيارات الإ�صامية والفكرية.

-الدرا�صات احل�صارية والتنموية.

- درا�صات الفكر الإ�صامي.

ال�صت�صارات وقيا�س الراأي:  .٢

ي�ص��عى املرك��ز لتق��دمي ال�صت�ص��ارات واحلل��ول يف جم��الت اهتم��ام املرك��ز للجه��ات الر�ص��مية 
والأهلية، وذلك من خال قيا�س الراأي العام جتاه الق�صايا الفكرية والأحداث ال�صيا�صية والجتماعية، 

د املهارات.   بالتع��اون م��ع كادر علم��ي حُم��رتف وُمتع��ِدّ

الن�صر:   .٣

ي�صهم املركز يف ن�صر الدرا�صات والأبحاث عر و�صائل الن�صر املتنوعة.

ع�صوية املركز يف املنظمات العاملية:




