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هل تعيد إدارة بايدن تصنيف الحوثيني 

منظمة إرهابية؟

د. محمد جميح
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مقدمة:

ياسيَّة والحقوقيَّة  دة للفعل »اإلرهايب« تتداخل فيها األبعاد السِّ هناك تعريفات متعدِّ

والقانونيَّة بشكل جعل كلَّ دولة أو تكتُّل دويل ينظر لإلرهاب ِمن زاوية تراعي املصالح 

ولة أو التكتُّل املعني، وليس ِمن زاوية حقوقيَّة أو  اإلسرتاتيجيَّة واألمن القومي للدَّ

قانونيَّة خالصة. ومع ذلك، فإنَّ أشهر ما عرِّف به »اإلرهاب« أنَّه »استهداف املدنيِّني 

أو األعيان املدنيَّة لتحقيق أغراض سياسيَّة«.

جامعة  ارتكبتها  الَّتي  الجرائم  ِمن  الكثري  فإنَّ  املتداول  التَّعريف  بهذا  أخذنا  وإذا 

الحوثيُّون  استهدف  حيث  اإلرهابيَّة؛  الجرائم  نطاق  ضمن  يدخل  أن  ميكن  الحويث 

ة وصواريخ  كنيَّة، وقتلوا مدنيِّني بطائرات مسريَّ السَّ بأشكال ووسائل مختلفة األحياء 

الثَّقيلة  باألسلحة  واالستهداف  القنص،  وأعامل  األلغام،  زراعة  عن  ناهيك  بالستيَّة، 

طة؛ كام يتفاخر الحوثيُّون بشكل علني باستهداف مطارات مدنيَّة يف كلٍّ  واملتوسِّ

عن  ناهيك  املتَّحدة،  العربيَّة  واإلمارات  عوديَّة،  السُّ العربيَّة  واململكة  اليمن،  ِمن: 

استهداف منشآت طاقة مدنيَّة مختلفة، ال عالقة لها باألهداف العسكريَّة، وهو ما 

يندرج ضمن الجرائم اإلرهابيَّة -حسب التَّعريف أعاله.

لكن لعبة »التَّصنيف اإلرهايب« ال تخضع ملعايري قانونيَّة بحتة -كام أسلفنا، بل تتَّسق 

وليَّة؛ لذا فإنَّ التَّصنيف قد يطال  مع لعبة أخرى ِمن التَّوازنات املحلِّيَّة واإلقليميَّة والدُّ

جامعة دون غريها، حسب تقديرات دوائر صنع القرار املستندة إىل تقارير استخباراتيَّة 

وعسكريَّة وسياسيَّة وأكادمييَّة تراعي املصالح القوميَّة واألهداف اإلسرتاتيجيَّة.
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موقف إدارة ترامب:

يف 11 يناير 2021م، أي قبل أيَّام ِمن 

ابق،  السَّ األمرييك  الرَّئيس  مغادرة 

أعلن  األبيض،  للبيت  ترامب،  دونالد 

ابق،  السَّ األمرييك  الخارجيَّة  وزير 

إخطار  وزارته  نيَّة  بومبيو،  مايك 

الحوثيِّني  بتصنيف  الكونغرس 

»منظَّمة إرهابيَّة أجنبيَّة«؛ ويف 19 

هر ذاته، أي قبل يوم واحد  ِمن الشَّ

»يوفِّر  أنَّه  التَّصنيف  حيثيَّات  يف  وجاء  التَّنفيذ.  حيِّز  القرار  دخل  ترامب،  مغادرة  ِمن 

)أنصار  جامعة  متارسه  الَّذي  واإلرهاب  اإلرهايب  النَّشاط  ملواجهة  إضافيَّة  أدوات 

الله(«، ويهدف إىل »تحميل جامعة )أنصار الله( املسئوليَّة عن أعاملها اإلرهابيَّة، مبا 

كَّان املدنيِّني والبنية التَّحتيَّة والنَّقل  د السُّ يف ذلك الهجامت العابرة للحدود الَّتي تهدِّ

وقد  للتَّصنيف.  والقانونيَّة  الحقوقيَّة  املربِّرات  ضمن  ذلك  ويعدُّ  التِّجاري«.  البحري 

ياسيَّة  السِّ األبعاد  الَّتي تشري إىل  األمريكيَّة إىل بعض األهداف  الخارجيَّة  بيان  أشار 

للتَّصنيف، حيث ذكر أنَّ التَّصنيف يهدف إىل »تعزيز الجهود للوصول إىل مين موحَّد، 

وذي سيادة، بعيًدا عن التَّدخُّل اإليراين، ويف سالم مع جريانه«.

الحويث  جامعة  بايدن،  جو  األمرييك،  الرَّئيس  إدارة  رفعت  2021م،  فرباير   16 يف 

ترامب  إدارة  فرضتها  الَّتي  اإلجراءات  تعرقل  أن  ِمن  »خشية  اإلرهاب،  قامئة  ِمن 

عمليَّات اإلغاثة«؛ وهو ما يشري إىل األبعاد اإلنسانيَّة الظَّاهرة للقرار، والَّتي تغطِّي 

ِمن  لكلٍّ  إلقاء جزرة  ياسيَّة املتوخَّاة، والَّتي متثَّلت يف  السِّ يف حقيقتها األهداف 

يف  يايس  السِّ الحلِّ  مفاوضات  يف  االنخراط  عىل  لتشجيعهام  وطهران،  الحوثيِّني 

اليمن بالنِّسبة للحوثيِّني، ويف مفاوضات العودة لاللتزام باالتِّفاق النَّووي بالنِّسبة 

إليران. 
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ة  خاصَّ اليمن،  يف  عوديَّة  السُّ تقوده  الَّذي  التَّحالف  عىل  غط  للضَّ الخطوة  أتت  كام 

مبلفَّات  والتَّلويح  أسلحة،  صفقات  منع  مثل  أخرى  خطوات  مع  متَّسقة  جاءت  وأنَّها 

يايس، دون أن نغفل حقيقة أنَّ إدارة بايدن اندفعت كذلك  غط السِّ حقوقيَّة لغرض الضَّ

ح الجمهوري،  باق مع املرشَّ بدوافع انتخابيَّة سياسيَّة داخليَّة تهدف إىل حسم السِّ

دونالد ترامب.

الحاليَّة  اإلدارة  إزاء ملفَّات مختلفة رأت  الحويث واإليراين  التَّعنُّت  تزايد  اليوم، ومع 

التَّصنيف  ِمن  الحوثيِّني  رفع  ِمن  املتوخَّاة  ياسيَّة  السِّ األهداف  أنَّ  ِمنها-  فريق  -أو 

األعنف  العسكريَّة  بحملتهم  الحوثيُّون  بدأ  حيث  عكسيَّة،  نتائج  إىل  أدَّى  اإلرهايب 

عمليَّاتهم  واستمرَّت  التَّصنيف،  ِمن  لرفعهم  التَّايل  اليوم  يف  مأرب  محافظة  ضدَّ 

عوديَّة؛ وزاد تعنُّتهم فيام يخصُّ وقف  اروخيَّة بدعم ِمن خرباء طهران باتِّجاه السُّ الصَّ

لمي يف اليمن،  إطالق النَّار، واالستمرار يف رفض كلِّ املبادرات الهادفة للحلِّ السِّ

وآخرها »مبادرة الرِّياض« الَّتي حملها العامنيُّون إىل قيادة جامعة الحويث، والَّتي 

رفضتها رغم التَّأييد الدُّويل الَّذي لقيته املبادرة.

فارة األمريكيَّة املغلقة يف صنعاء، واحتجاز عدٍد ِمن  كلُّ ذلك كان قبل استهداف السَّ

وليِّني، قبل أن يستهدف  الدُّ ابقني، باإلضافة إىل عدد ِمن املوظَّفني  موظَّفيها السَّ

إعالنهم-  -حسب  الحوثيُّون 

مطار  يف  مدنيَّة  أهدافًا 

الطَّاقة،  ومراكز  ظبي«،  »أبو 

وطائرات  بالستيَّة  بصواريخ 

الَّذي  األمر  وهو  ة،  مسريَّ

حملة  تقود  ظبي«  »أبو  جعل 

غط ِمن  دبلوماسيَّة مكثَّفة للضَّ

أجل إعادة تصنيف الحوثيِّني منظَّمة إرهابيَّة.
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قيد الدراسة:

يف 19 يناير 2022م، قال الرَّئيس األمرييك، جو بايدن، إنَّ إدارته تدرس إعادة تصنيف 

الحوثيِّني منظَّمة إرهابيَّة، وقال -يف ردِّه عىل سؤال حول ما إذا كانت إدارته ستعيد 

إنَّ  إرهابيَّة:  منظَّمة  الحوثيِّني  تصنيف 

راسة«. »اإلجابة هي أنَّها قيد الدِّ

يبذلها  الَّتي  الجهود  ِمن  الرَّغم  وعىل 

وِمن  األمريكيِّني،  املرشِّعني  بعض 

بها  قامت  الَّتي  اإلرهابيَّة«  »الجرائم 

جامعة الحويث، وِمن جهود اإلماراتيِّني 

عوديِّني الحثيثة يف هذا الخصوص،  والسُّ

للمحاذير  ال  التَّصنيف،  إعادة  وارد  يف  الحاليَّة  األمريكيَّة  اإلدارة  أنَّ  يبدو  ال  أنَّه  إالَّ 

تُعلِن عنها هذه اإلدارة؛ حيث مل تقنع  اإلنسانيَّة املعلنة، ولكن ألهداف سياسيَّة ال 

ياسيَّة وراء  لوا يف األهداف السِّ التَّربيرات اإلنسانيَّة لهذه اإلدارة الكثريين ممَّن فصَّ

رفعها الحوثيِّني ِمن قوائم اإلرهاب. وقد سبق لواشنطن أن صنَّفت حركة »حامس« 

رائع اإلنسانيَّة الَّتي  الَّتي تسيطر عىل قطاع غزَّة حركة »إرهابيَّة«، دون أن تتذرَّع بالذَّ

القطاع  عىل  تامٍّ  بشكل  تسيطر  »حامس«  أنَّ  رغم  الحوثيِّني،  تصنيف  إزاء  بها  تتذرَّع 

اليمن،  يف  والجويَّة  والبحريَّة  الربِّيَّة  املنافذ  أغلب  عىل  الحوثيُّون  يسيطر  ال  فيام 

والَّتي ميكن عربها استمرار تدفُّق املعونات اإلغاثيَّة الَّتي يخىش البعض ِمن تأثُّرها 

حال إعادة التَّصنيف.
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حسابات سياسية:

واعي  الدَّ -ال  ياسيَّة  السِّ الحسابات 

األوفر  الحظُّ  لها  كان  اإلنسانيَّة- 

لرفع  األمريكيَّة  اإلدارة  دفع  يف 

قوائم  ِمن  الحويث  جامعة 

الَّتي تدفع بهذه  اإلرهاب، وهي 

سياسة  يف  لالستمرار  اإلدارة 

النَّتائج  رغم  التَّصنيف،  عدم 

تلك  ِمن  الجامعة  إلزالة  العكسيَّة 

عن  للحديث  بالنِّسبة  ا  أمَّ القوائم. 

تصنيف  إعادة  اإلدارة  تلك  دراسة 

فال  القامئة  يف  الحويث  جامعة 

ياسيَّة الَّتي دفعت باإلدارة التِّخاذ خطوة  أحد يعتقد أنَّه حديث جادٌّ، ألنَّ املربِّرات السِّ

شطب جامعة الحويث ِمن قوائم اإلرهاب ال تزال قامئة عند الكثري ِمن قيادات هذه 

اإلدارة، سواء يف البيت األبيض أو يف الكونغرس.

رسائل  الدِّميقراطيِّني-  ِمن  الكثري  -حسب  سريسل  الحويث  جامعة  تصنيف  إعادة  إنَّ 

سلبيَّة إىل اإليرانيِّني الَّذين تسعى واشنطن إلبرام صفقة جديدة معهم حول االتِّفاق 

النَّووي؛ كام أنَّ هؤالء الرَّافضني لعودة التَّصنيف يتعلَّلون بأنَّ التَّصنيف سيعيق عمل 

التَّواصل  املبعوثنَي، األمرييك »تيم ليندركينغ« والدُّويل »هانس غروندبريغ«، يف 

راعية  »دولة  صنَّفتها  الَّتي  طهران  مع  تتفاوض  واشنطن  أنَّ  رغم  الحوثيِّني،  مع 

لإلرهاب«، حيث يوجد مبعوث أمرييك خاصٌّ بإيران هو »روبرت مايل«، والَّذي يبدو 

أنَّ له ضلًعا يف إقناع إدارة بايدن بتعيني مبعوث أمرييك خاصٍّ باليمن.
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إنَّ إعادة تصنيف الحوثيِّني بالنِّسبة لهذه اإلدارة يرتبط بجملة ِمن املعطيات والتَّوجُّهات 

التَّوجُّهات  أو  املعطيات  هذه  ِمن  أيًّا  أنَّ  يبدو  وال  بايدن،  الرَّئيس  إدارة  لدى  العامَّة 

رب«  التَّغيري. فاإلدارة الحاليَّة ال تزال تنتظر »بفارغ الصَّ العامَّة قد طرأ عليه يشء ِمن 

مدفوعة  اإلدارة  وهذه  طهران.  مع  النَّووي  لالتِّفاق  للعودة  اتِّفاق  عىل  التَّوقيع 

اع يف اليمن؛ وهي تصوُّرات غري دقيقة يف  بجملة ِمن التَّصوُّرات حول طبيعة الصِّ

انتهجتها  الَّتي  الخاطئة  ياسات  السِّ ِمن  جملة  انتهاج  إىل  أدَّى  ما  وهو  ِمنها،  كثري 

قيق له إىل معالجة  الدَّ التَّشخيص غري  أدَّى  الَّذي  اليمني  هذه اإلدارة يف امللفِّ 

غري ناجعة.

وِمن أهمِّ التَّصوُّرات الخاطئة عن الحرب يف اليمن أنَّها حرب يشنُّها »التَّحالف العريب« 

لميَّة. وهذه التَّصوُّرات  عىل اليمن، وأنَّ الحكومة والتَّحالف هام َمن يرفض الحلول السِّ

الحكومة  نحو  تتَّجه  واألمميَّة  والغربيَّة  األمريكيَّة  غوط  الضُّ معظم  تجعل  الَّتي  هي 

غوط ستسهم يف الحل.  اليمنيَّة والتَّحالف العريب، عىل أساس أنَّ هذه الضُّ

والواقع أنَّ الحرب يف اليمن بدأها الحوثيُّون يف 2004م ضدَّ قوَّات األمن والجيش 

ابق، عيل عبدالله صالح؛ وال تزال مستمرَّة إىل هذه  يف صعدة، إبَّان حكم الرَّئيس السَّ

الحويث  جامعة  إنَّ  ثمَّ  الحرب.  تلك  مراحل  ِمن  مرحلة  لكلِّ  مختلفة  بشعارات  اللَّحظة 

ترفض بشكل قاطع أيَّة عمليَّة لوقف إطالق النَّار يف البالد؛ وهو ما أكَّده األمريكيُّون 

-أخريًا- يف بيانات متتالية للمبعوث األمرييك ولوزارة الخارجيَّة وللبيت األبيض -نفسه.
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وِمن التَّصوُّرات الخاطئة عن الحرب يف اليمن أنَّ الحوثيِّني يستمرُّون يف هذه الحرب 

لطة  السُّ ِمن  نصيب  لها  يكون  أن  وتريد  نفسها،  عن  تدافع  مهمَّشة  جامعة  ألنَّهم 

وة؛ وهو تصور خاطئ متاًما، وقاد إىل نوع ِمن التَّعاطف مع الحوثيِّني لدى دوائر  والثَّ

الحويث وأخوه  الحوثيِّني مل يكونوا مهمَّشني، فقد كان حسني  أنَّ  كثرية، يف حني 

دينيَّة  سلطة  وأرستهم  لوالدهم  وكانت  اليمني،  النُّوَّاب  مجلس  يف  أعضاء  يحيى 

وماليَّة عىل كثري ِمن املواطنني يف محافظة صعدة وغريها، ومل تكن دوافعهم 

عىل  يطرة  السَّ يف  تتمثَّل  سياسيَّة  دوافع  ولكنَّها  والتَّهميش،  الظُّلم  دفع  للحرب 

ًسا وتاريخيًّا يف حكمه، كام أنَّه ال يجب إغفال  ا مقدَّ اليمن الَّذي يعتربون أنَّ لهم حقًّ

يطرة اإلقليميَّة. حقيقة أنَّ الحوثيِّني جزء ِمن مرشوع إقليمي إيراين يهدف إىل السَّ

حقيقة  إغفال  ياق  السِّ هذا  يف  ينبغي  ال 

إيران  يف  ترى  أمريكيَّة  دوائر  هناك  أنَّ 

رغم  لواشنطن  ة  جمَّ فوائد  والحوثيِّني 

شعارات العداء املعلنة، إذ أنَّ وجود إيران 

يجعل  الَّذي  بالقدر  ولكن  مفيد،  قويَّة 

بالقدر  ال  لواشنطن،  حاجَّة  يف  املنطقة 

أبيب؛  تل  مصالح  أو  مصالحها  د  يهدِّ الَّذي 

يراد  الَّذين  للحوثيِّني  بالنِّسبة  ذاته  واألمر 

يخدم  حدٍّ  إىل  أقوياء  يكونوا  أن  لهم 

املصالح األمريكيَّة، ويعطي املربِّر للوجود 

التَّوازنات  لعبة  عىل  ويبقي  األمرييك 

الَّتي  اللُّعبة  وهي  املنطقة،  يف  ة  الهشَّ

ترى دوائر بعينها أنَّها مفيدة العتبارات كثرية.
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مع كلُّ ما ذكر يصعب تصوُّر أن تعيد اإلدارة األمريكيَّة الحاليَّة تصنيف جامعة الحويث 

مع  تتطابق  ال  الخصوص  هذا  يف  واشنطن  مصالح  إنَّ  حيث  أجنبيَّة،  إرهابيَّة  منظَّمة 

حول  ينرش  ما  ا  وأمَّ والعريب.  الخليجي  القومي  األمن  ومتطلَّبات  اليمنيَّة  املصالح 

تحاول  الَّتي  النَّاعمة  غوط  الضُّ ِمن  رضبًا  كونه  يعدو  ال  فإنَّه  التَّصنيف  إعادة  دراسة 

واشنطن ِمن خاللها التَّلويح بالخطوة ال القيام بها فعليًّا، وذلك لسحب جامعة الحويث 

إىل مربَّع الحلِّ التَّفاويض الَّذي تريد ِمن خالله واشنطن أن تبقي عىل الحوثيِّني قوَّة 

داخليَّة مفيدة رغم شعاراتها العدائيَّة.
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الجمهورية اليمنية – محافظة تعز - 967715605560+

تركيــــا - إسطنبـول - برج إسطنبول - 905318883336+

www.mokhacenter.org :املوقـــــع اإللكتـــــرونـــي

info@mokhacenter.org :البـــــريـــد اإللكتـــــرونـــي
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من نحن؟

اإلقليمية،  واملؤثرات  اليمني،  الشأن  بدراسة  تهتم  مستقلة،  بحثية  مؤسسة 

والدولية عليه، من خالل قراءة املايض، وتحليل الحارض، واسترشاف القادم، بهدف 

املشاركة اإليجابية يف رسم مستقبل اليمن.

الرسالة:

نسعى لتقديم رؤى وحلول تدعم ُصنَّاع القرار وقادة الرأي، حول قضايا اليمن السياسية، 

واالقتصادية، واالجتامعية، من خالل تنفيذ الدراسات والبحوث ذات املصداقية، واملهنية 

العالية، عرب فريق متميِّز من الخرباء والباحثني.

القيم:

املصداقية واملهنية.

التطــــوير املستـمـــر.

املــــــسئـــــــــــــولية.

التعـــــاون والشــراكة.

الرؤية:

املرجع األهم يف الشأن اليمني محليا وخارجيا.

األهداف اإلسرتاتيجية:

1- التأثيــر يف القرارات والسياسات املتعلِّقة بالشأن اليمني.

2- املساهمــة يف رفع الوعــي السيايس والدميقراطــي.

3- تعزيز قيم السالم والتعايش املشرتك.

4- رسـم رؤى وتصوُّرات ملستقبل اليمن يف إطاره اإلقليمي والدويل.

5- تشجيع ودعم املبادرات البحثية لالرتقاء بالعمل البحثي والوعي  اإلسرتاتيجي.


