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املقدمة  
تزامن��ًا م��ع ت�صاع��د التوت��ر يف العالق��ات الأمريكي��ة الإيراني��ة، وبعد اأي��ام من تهديد طهران مبن��ع جميع �صادرات 
النف��ط اخلليجي��ة م��ن امل��رور يف م�صي��ق هرم��ز اإذا م��ا فر�ص��ت الولي��ات املتح��دة عقوب��ات جدي��دة عل��ى �صادراته��ا 
النفطي��ة، دخ��ل احلوثي��ون عل��ى خ��ط ال�صراع��ات الدولي��ة اخلط��رة؛ اإذ هاجم��وا، يف 25 يوليو/مت��وز املا�ص��ي، ناقلة 
نف��ط تابع��ة لل�ص��ركة الوطني��ة ال�ص��عودية، حتم��ل ا�ص��م )اأر�ص��ان(، يف اأثن��اء مروره��ا يف البح��ر الأحم��ر غرب��ي مين��اء 
احلدي��دة اليمني��ة وكان��ت متجه��ة جلمهوري��ة م�ص��ر العربي��ة، وحتم��ل عل��ى متنه��ا ملي��وين برمي��ل م��ن النف��ط اخلام، 
وعل��ى الرغ��م م��ن اأن الإ�صاب��ة مل تلح��ق اأي �ص��رر بحمول��ة ال�ص��فينة، ف��اإن تعلي��ق الريا�ض ت�ص��يري ناق��الت النفط عرب 

البح��ر الأحم��ر اأث��ر �ص��لبًا يف اأ�ص��عار النف��ط يف ال�ص��وق العاملية. 

ا كان احلف��اظ عل��ى تدف��ق اإم��دادات النف��ط يع��د م�ص��األة اأم��ن قوم��ي، �ص��واء لل��دول املنتج��ة اأو تلك امل�ص��تهلكة،  ول���مَّ
فق��د اأدان��ت دول ومنظم��ات دولي��ة ع��دة ه��ذا ال�ص��لوك بو�صف��ه تهدي��دًا مبا�ص��رًا لالأم��ن الدويل، لكن عل��ى الرغم من 

ذل��ك مل حت��دث اأي ردة فع��ل عملي��ة �ص��د احلوثي��ن، حت��ى الآن على الأقل.

فم��ا دواف��ع ه��ذا التط��ور الع�ص��كري اخلط��ري؟ وه��ل �ص��يدفع ذل��ك اإىل ط��رد م�ص��لحي احلوث��ي م��ن �ص��واحل البح��ر 
الأحم��ر املمت��دة م��ن احلدي��دة حت��ى مي��دي وتبل��غ نح��و 200 ك��م؟ اأم اأن ل��دى احلوثي��ن م��ا يحميهم يف غ��رف القرار 

الدويل؟ 

توقيت الهجوم ودوافعه
ياأت��ي ا�ص��تهداف املتمردي��ن احلوثي��ن لناقل��ة النف��ط يف خ�ص��م توترات وجتاذب��ات دولية حمموم��ة، اأهمها التوجه 
الأمريكي اجلديد جتاه ال�صيا�صات الإيرانية يف املنطقة، وقد تزامنت هذه احلادثة مع ت�صاعد التهديدات املتبادلة 
ب��ن اجلانب��ن؛ حي��ث توع��دت طه��ران عل��ى ل�ص��ان قائ��د الق��وات البحري��ة الإيراني��ة، الأم��ريال ح�ص��ن خان��زادي، اأن 
بق��اء م�صي��ق هرم��ز مفتوح��ًا مره��ون بتاأم��ن امل�صالح الإيراني��ة، واأن الرد على اأي عقوبات اأمريكي��ة على �صادراتها 
النفطي��ة �ص��يوؤدي اإىل اإغ��الق م�صي��ق هرم��ز ومن��ع نف��ط اخللي��ج م��ن الو�ص��ول اإىل الأ�ص��واق الدولي��ة، وه��ذا م��ا ب��داأ 

يتك�ص��ف م��ن خ��الل هذه احلادث��ة املثرية للجدل.

يف احلقيق��ة ق��د ل تك��ون هن��اك م�صلح��ة ذاتي��ة جلماعة احلوثي من هذه العملية، ل من حيث املكان والزمان، ول 
حتى من حيث نوعية الهدف )ناقلة نفط جتارية(، �ص��وى ال�ص��تجابة لطلب اإيران، التي تريد اإعطاء اإ�ص��ارة مبكرة 
خل�صومها الدولين عن قدرتها يف خلط الأوراق والإ�صرار مب�صاحلهم ال�صرتاتيجية يف حال تعر�صت م�صاحلها 
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للخطر. 

ب��ل عل��ى العك���ض م��ن ذل��ك؛ ف��اإن مطل��ب ط��رد م�ص��لحي احلوث��ي من ال�ص��واحل اليمنية ب��ات يت�صاعد م��ع كل هجوم 
يقومون به، ل �ص��يما فيما يتعلق با�ص��تهداف ال�ص��فن التجارية والإن�ص��انية، ومن ثم فاإن تاأمن املمرات املائية يتطلب 
انت��زاع م��ا تبق��ى م��ن �ص��واحل اليم��ن من �ص��يطرة م�ص��لحي احلوثي، واأهمها ميناء احلديدة وال�صليف وراأ���ض عي�ص��ى 

النفط��ي واجلزر املحاذية.

بي��د اأن هن��اك م��ن يعتق��د اأن ه��دف جماع��ة احلوث��ي م��ن وراء تفج��ري ناقل��ة نف��ط حتم��ل كمي��ات كبرية م��ن النفط 
اخل��ام قبال��ة ال�ص��واحل اليمني��ة، ه��و اإح��داث كارث��ة بيئي��ة يف البح��ر الأحم��ر، وم��ن ث��م ا�ص��تغاللها لل�صغ��ط عل��ى 
احلكوم��ة ال�ص��رعية والتحال��ف للجلو���ض عل��ى طاول��ة املفاو�ص��ات التي ي�ص��عى املبع��وث الأممي، مارت��ن غريفيث، اإىل 
عقده��ا ب��اأي طريق��ةز اجلدي��ر بالذك��ر اأن غريفي��ث كان يف �صنع��اء يف اأثناء ا�ص��تهداف الناقلة ال�صعودية)اأر�ص��ان(.

الت�صل�صل الزمني لهجمات احلوثين يف البحر الأحمر 
منذ �ص��يطرة جماعة احلوثي على موؤ�ص�ص��ات الدولة يف �ص��بتمرب/اأيلول من العام 2014، والنقالب على �ص��رعية 
الرئي���ض اليمني عبد ربه من�صور هادي، مل ي�ص��تقر و�صع خطوط املالحة واملمرات التجارية يف البحر الأحمر، بل 
ب��ات اخلط��ر يت�صاع��د ب�ص��كل مط��رد م��ع ط��ول اأمد احل��رب وتدوي��ل ال�صراع يف اليم��ن، واأخذ احلوثيون- مب�ص��اعدة 
اإيراني��ة- يط��ورون منظوم��ة �ص��الحهم البح��ري، وق��د اأعلن��وا يف نوفمرب/ت�ص��رين الث��اين 2017 امتالكه��م منظوم��ة 

�صواري��خ بحري��ة حملية ال�صن��ع، ُيطَلق عليها )املندب1(.

وق��د ك�ص��ف تقري��ر فري��ق اخل��رباء التاب��ع لالأمم املتحدة، مطلع ع��ام 2017، عن امتالك جماع��ة احلوثي قدرات 
نه��م م��ن �ص��نِّ مزي��د م��ن الهجم��ات عل��ى ال�ص��فن، م�ص��تدًل عل��ى ذل��ك بدق��ة الهجم��ات الت��ي  تكنولوجي��ة بحري��ة متكِّ
تعر�صت لها بع�ض �صفن التحالف خالل عام 2016، ومنها الفرقاطة ال�صعودية التي حتمل ا�صم )املدينة 702(، 
يف حن ت�ص��ري تقارير اأخرى اإىل حيازتهم �صواريخ اإيرانية طراز 102C، ا�ص��ُتخدم بع�صها يف الهجمات على �ص��فن 
التحال��ف، وق��د بل��غ ع��دد هجم��ات احلوثي��ن البحري��ة خ��الل الأع��وام الثالث��ة اأك��ر م��ن 22 هجوم��ًا، ا�ص��تهدفت 12 

�ص��فينة وبارج��ة حربي��ة، واأك��ر م��ن 10 زوارق ع�ص��كرية، ومن اأهمها:

1.  هجوم على �صفينة )اإت�ض اإ�ض يف 2- �صويفت( الإماراتية، يف اأكتوبر/ت�صرين الأول 2016.

2.  هجوم اأول على املدمرة الأمريكية )يو اإ�ض اإ�ض ماي�صون(، يف 10 اأكتوبر/ت�صرين الأول من عام 2016

3.  هجوم ثان على املدمرة الأمريكية )يو اإ�ض اإ�ض ماي�صون(، يف 13 اأكتوبر/ت�صرين الأول 2016.
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4.  تعر���ض فرطاق��ة �ص��عودية يف 29 يناير/كان��ون الث��اين 2017 لهج��وم بثالث��ة زوارق موجه��ة تابعة للمتمردين 
احلوثين وقوات حليفهم علي �صالح غرب ميناء احلديدة، ما اأدى اإىل مقتل اثنن من طاقمها.

5.  ا�صتهداف بارجة حربية اإماراتية قبالة �صواحل مدينة املخا، يف 14 يونيو/حزيران 2017. 

6.  هجوم غري ناجح على من�صاأة حتميل بحرية �صعودية يف جازان، يف 16 يونيو/حزيران 2017.

7.  هجوم على �صفن للتحالف يف مار�ض/اآذار املا�صي يف ميدي.

8.  هج��وم �صاروخ��ي فا�ص��ل عل��ى ناقل��ة النف��ط ال�ص��عودية املزدوج��ة الهي��كل )البقي��ق(، 3 اأبريل/ني�ص��ان 2018 

قبالة �ص��احل احلديدة.

9.  هجوم �صاروخي على �صفينة تركية )اإن�صي اإنيبلو( حمملة باملواد الغذائية، يف 10 مايو/اأيار 2018.

10.  اأخ��ريًا تعر�ص��ت ناقل��ة نف��ط تابع��ة لل�ص��ركة الوطني��ة ال�ص��عودية )اأر�ص��ان( لهج��وم �صاروخ��ي اأ�ص��اب هيكله��ا 

اخلارج��ي، يف 25 يوليو/مت��وز املا�صي قبالة �ص��احل احلديدة.

��د اإي��ران م��ن تهدي��د املالح��ة البحري��ة خ��الل الف��رتة املقبل��ة، م��ن خ��الل اأذرعه��ا يف املنطق��ة،  ويتوق��ع اأن ت�صعِّ
ومنه��م احلوثي��ون. 

تداعيات الهجمات على الأمن املالحي
حتت��ل الط��رق واملم��رات البحري��ة اأهمي��ة بالغ��ة يف نق��ل وجت��ارة الطاق��ة، اإذ م��ن خالله��ا ُينَق��ل 62% م��ن كمي��ات 
النف��ط العامل��ي، يف ح��ن ُينق��ل 38% م��ن خ��الل اأنابي��ب )pipelines( اأو ناق��الت بري��ة، مم��ا يعن��ي اأن الإ�ص��رار 
بالأمن املالحي ي�ص��كل حتديًا حقيقيًا، خ�صو�صًا اأن اأهم م�صايقه باتت حماطة بنزاعات مزمنة نتج عنه انت�ص��ار 
جماع��ات م�ص��لحة خارج��ة ع��ن �ص��لطة الدول��ة، ومنه��ا م�صيق��ا ب��اب املن��دب وهرم��ز، وبدرج��ة اأق��ل قن��اة ال�صوي���ض، 
ولأن احلفاظ على تدفق اإمدادات النفط يعد م�ص��األة اأمن قومي، للدول املنتجة اأو امل�ص��تهلكة على حد �ص��واء، فاإن 
موقف ال�صعودية، ومن معها من دول املنطقة، يعد موقفًا قويًا وم�صنودًا بالقوانن واملواثيق الدولية ملواجهة خطر 
املتمردين احلوثين على املالحة الدولية وخطوط الإمداد البحري، وعليه فاإن خيارات تاأمن املالحة البحرية يف 

�ص��واحل البح��ر الأحم��ر تتلخ�ض يف الآتي :

حتري�ر ال�ص�واحل اليمني�ة م�ن �ص�يطرة احلوثي�ن؛ والت�ي متت�د م�ن احلدي�دة جنوب�ًا حت�ى مي�دي �ص�ماًل، 	 
لكونها متثل خطوط اإمداد لوج�صتي، اإذ تدعم اإيران احلوثين بالتقنيات والقطع الع�صكرية البحرية وغريها مما 
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ب�ات يع�رف بالطائرات امل�ص�رية، ف�صاًل عن الق�درات ال�صاروخية.

مراقب�ة اأن�ص�طة ال�ص�فينة الإيراني�ة )�ص�افيز - zivaS(، القابع�ة يف عم�ق البح�ر الأحم�ر، وبالتحدي�د يف 	 
اأرخبي�ل دهل�ك الإرت�ريي. اإذ يعتق�د الباح�ث يف معه�د وا�ص�نطن، ماي�كل نايت�ص�و، اأن اجلي��ض الإي�راين ي�ص�تخدمها 

لتزوي�د احلوثي�ن ببيان�ات ا�ص�تهداف؛ م�ن اأج�ل �ص�ّن هجمات �صد �ص�فن ال�ص�حن.

ت�ص�ريع وت�رية بن�اء موؤ�ص�ص�ات الدول�ة يف اليم�ن، ل �ص�يما املوؤ�ص�ص�ة الع�ص�كرية والأمني�ة؛ ا�ص�تعدادًا لأي 	 
مواجه�ات مقبل�ة م�ع اإي�ران؛ لأن�ه يف ح�ال ن�ص�ب �ص�راع مبا�ص�ر ب�ن دول اخللي�ج واإي�ران، يف ظ�ل متت�ع احلوثي�ن 

باإمكاني�ات ت�ص�ليحية قوي�ة، ف�اإن ذل�ك ق�د يت�ص�بب يف ت�ص�تت الإمكاني�ات اخلليجي�ة، وعل�ى راأ�ص�ها ال�ص�عودية.

ال�ص�عي للح�ص�ول عل�ى ق�رار م�ن جمل��ض الأمن يدين العملي�ات ويدعو اإىل اإخراج احلوثي�ن من املعادلت 	 
البحري�ة، بو�صفهم تهديدًا لالأمن الدويل.

خامتة
بالنظ��ر اإىل م��ا ت�ص��هده ال��دول ال�ص��رق اأو�ص��طية، ويف العم��ق منه��ا ال��دول العربي��ة، م��ن جتاذب��ات، فاإن��ه يو�ص��ك 
اأن تتح��ول اإىل مواجه��ات مبا�ص��رة ب��ن مع�ص��كري ال�ص��عودية واإي��ران، حي��ث اإن امل�ص��احة الت��ي كان��ت متث��ل مي��دان 
حرب باردة بن الريا�ض وطهران، مثل اليمن و�صوريا والعراق، بداأت تتناق�ض؛ اإذ تو�صك منطقة اخلليج واليمن، 
وحميطها املائي، اأن تتحول اإىل ميدان �صراع دويل وا�ص��ع ي�صعب التحكم فيه، ل �ص��يما يف ظل بقاء اليمن و�ص��وريا 
يف و�صع الالدولة، يف مقابل تنامي دور وقدرات امللي�صيات التابعة لإيران؛ )جماعة احلوثي واحل�صد ال�صعبي الذي 
جتاوز قوامه 120 األف مقاتل، ف�صاًل عن حزب اهلل اللبناين وغريه ..(، وهو ما يفر�ض على دول اخلليج قاطبة، 
وعل��ى راأ�ص��ها ال�ص��عودية، الت�ص��ريع يف �ص��د الثغ��رات الت��ي تتنف���ض منه��ا اجلماع��ات التابع��ة لإي��ران، �ص��واء م��ن خ��الل 
ال�صرب��ات املبا�ص��رة وقط��ع قن��وات التوا�ص��ل ب��ن املرك��ز )طهران( والأطراف )امللي�ص��يات التابعة له��ا يف املنطقة(، 
اأو م��ن حي��ث ت�صحي��ح الخت��اللت ب��ن الريا���ض وحلفائه��ا الت��ي ت�ص��تفيد جماع��ة احلوث��ي، وم��ن ورائه��ا اإي��ران، م��ن 

تداعياتها.



مرك��ز م�ص��تقل غ��ري ربح��ي، ُيِع��ّد الأبح��اث العلمي��ة وامل�ص��تقبلية، وي�ص��اهم يف �صناع��ة الوعي وتعزيزه واإ�ص��اعته 
م��ن خ��الل اإقام��ة الفعالي��ات والن��دوات ون�ص��رها ع��رب تكنولوجي��ا الت�صال، اإ�ص��هامًا من��ه يف �صناعة الوع��ي وتعزيزه 

واإث��راء التفك��ري املبني على منهج علمي �ص��ليم

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

الأهداف
الإ�صهام يف ن�صر الوعي الثقايف.

قيا�ض الراأي العام اإقليميًا ودوليًا جتاه ق�صايا حمددة.

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

مواكبة املتغريات العاملية والعربية، من خالل اإعداد الأبحاث وتقدمي ال�صت�صارات.

الو�صائل
اإعداد الدرا�صات والأبحاث وال�صت�صارات والتقارير وفق منهجية علمية.

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

تناول ق�صايا التيارات الفكرية املتنوعة مبا يوؤ�صل ل�صروريات التعاي�ض ال�صلمي، وامل�صاركة الفاعلة.

اإقامة املوؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقا�ض.

رعاية ال�صباب الباحثن املتميزين. 
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حي��ث يق��وم املرك��ز عل��ى اإع��داد الدرا�ص��ات والأبح��اث وف��ق املنهجي��ة العلمي��ة يف جم��الت تخ�ص���ض املرك��ز، 
وهي:

- الدرا�صات ال�صيا�صية.

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

-الدرا�صات احل�صارية والتنموية. 

- درا�صات الفكر الإ�صالمي. 

ال�صت�صارات وقيا�ض الراأي:  .2

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 والأهلي��ة، وذل��ك 
م��ن خ��الل قيا���ض ال��راأي الع��ام جت��اه الق�صايا الفكري��ة والأح��داث ال�صيا�ص��ية والجتماعية، بالتعاون م��ع كادر علمي 

د املهارات.   حُم��رتف وُمتع��ِدّ

الن�صر:   .3

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

ع�صوية املركز يف املنظمات العاملية:




