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إرهابية  منظمة  الحوثيني  لتصنيف  فاعلية  أكرث  بديلة  خيارات 

أجنبية:

فرض  إزاء  وسطية  »مقاربة  عنوان  تحت 

يف  الحوثيني  جامعة  عىل  عقوبات 

لسياسة  واشنطن  )معهد  نرش  اليمن«، 

شباط،  فرباير/   18 بتاريخ  األدىن(،  الرشق 

وهي  باوير«،  »كاثرين  للباحثة  تقريرًا، 

الخزانة  وزارة  يف  سابقة  مسئولة 

األمريكية، قالت فيه: إنَّ الهجامت األخرية 

عىل  الحوثية  والصواريخ  ات  باملسريَّ

التحتية يف دولة اإلمارات العربية  البنية 

املتحدة أدَّت إىل »إحياء الجدل« حول ما إذا كان ينبغي عىل واشنطن تصنيف جامعة 

بالتأكيد  عليها  »تنطبق  الحويث  جامعة  أنَّ  ويبدو  أجنبية.  إرهابية  كمنظمة  الحويث 

املعايري القانونية لهذ التصنيف«. ومع ذلك، فإنَّ اإلجراءات املالية وحدها ملثل هذا 

غوط عىل جامعة الحويث  التصنيف قد تكون محدودة يف قدرتها عىل مامرسة الضُّ

التي تعتمد بشكل أسايس عىل األسلحة اإليرانية املهربة، وميكنها جني ما يكفي 

أنَّ  إىل  امغة  الدَّ األدلة  تشري  ذلك،  ِمن  واألهم  املحيل.  الصعيد  عىل  األموال  ِمن 

التصنيف الشامل للحوثيني ِمن شأنه أن يقوِّض املساعي اإلنسانية يف اليمن.

التصنيف(،  )عن هذا  أفضل«  »بدائل  الواليات املتحدة هناك  أنَّه لحسن حظِّ  وأوضحت 

أقل  سلبي  وأثر  أكرب،  دوليَّة  موافقة  أو  مشاركة  مع  أفضل،  نتائج  تحقِّق  أن  ميكنها 

عىل تدفُّق السلع األساسية إىل املدنيني العالقني يف الحرب اليمنية. وقد تكون 

املقاربة األكرث فعالية هي توسيع استخدام العقوبات األمريكية املستهدفة ضدَّ 

العمل يف  الرئيسة، مع  الحوثيني، وعمالئهم، واملراكز املالية واملشرتيات  قادة 

أكرث  دولية  عقوبات  وتطبيق  العتامد  املتحدة  األمم  يف  رشكاء  مع  نفسه  الوقت 

رصامة.
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نطاق  عىل  أجنبية  إرهابية  كمنظَّمة  الحويث  جامعة  تصنيف  أنَّ  إىل  التقرير  وَخلُص 

يف  للحوثيني  اإلرهابيَّة  الهجامت  ضحايا  سيضع  حيث  ذاته،  بحدِّ  مشكلة  يعدُّ  واسع 

البلدان البعيدة يف مواجهة منارصي املساعدات الذين يخشون أن تؤدِّي التصنيفات 

إىل زيادة املعاناة اإلنسانية يف اليمن. واقرتح التقرير خياًرا ثالثًا، لحلِّ هذا اإلشكال، 

ومؤسساتهم.  وعمالئهم  الحوثيني  قادة  عىل  مستهدفة  عقوبات  بفرض  يقيض 

وذكر أنَّ هذا الخيار يف العقوبات ينطوي عىل إمكانية تسليط الضوء عىل الدَّعم 

م ِمن إيران و«حزب الله« لجامعة الحويث، وسط الكشف عن انتهاكات حقوق  املقدِّ

وقد  نطاقًا.  األوسع  لالستقرار  املزعزع  وسلوكهم  الحوثيُّون،  يرتكبها  التي  اإلنسان 

اإلرهابيني  عىل  االنتباه  تركيز  خالل  ِمن  حتى  قوَّة  أكرث  هدفًا  العقوبات  هذه  تخدم 

الحوثيني  أنَّ  واقع  إىل  االنتباه  ولفت  أنشطتهم،  وتقييد  ومؤيديهم،  الحوثيني 

وكلُّ  نطاقًا،  األوسع  الرصاع  لحلِّ  الدبلوماسية  الجهود  يف  بجدية  االنخراط  يرفضون 

ذلك وسط التخفيف من اآلثار السلبية عىل وصول املساعدات اإلنسانية.

املتحدة  الواليات  عىل  يلزم  واقعة«،  »حقيقة  الثَّالث  الخيار  هذا  لجعل  أنَّه  وأوضح 

تبادل  إىل  باالضافة  بها،  ة  خاصَّ مستهدفة  فردية  عقوبات  فرض  إىل  تسعى  أن 

املعلومات االستخبارية املفيدة عمليًّا مع الرشكاء يف السلطة القضائية، الستمرار 

املراقبة عىل شبكات الرشاء والتمويل )الحوثيَّة( العاملة، والعمل مع رشكاء األمم 

املتحدة عىل فرض عقوبات دولية أكرث رصامة ضد جامعة الحويث ومنارصيها.

 https://bit.ly/3p57m7V :لقراءة املادة ِمن مصدرها األصيل
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ويف 16 فرباير/ شباط نرش )معهد الرشق األسط(، يف واشنطن، مقاال لنائب رئيس 

فري األمرييك األسبق يف اليمن، »غريالد فايرستاين«، بعنوان »قضية  املعهد، السَّ

الحقائق يتحتَّم علينا إعادة  الحوثيني«، قال فيه: عندما تتغريَّ  صانع السالم لتصنيف 

دونالد  األمرييك،  الرَّئيس  إدارة  صنَّفت  عندما  2020م،  عام  ففي  آرائنا.  يف  النظر 

لالعرتاض،  يدي  رفعت  أجنبيَّة،  إرهابية  منظَّمة  اليمن  يف  الحويث  جامعة  ترامب، 

وكتبت رسالة إىل وزير الخارجية آنذاك »بومبيو«، مع مجموعة ِمن زماليئ، والتي 

أكَّدنا  سابق،  أمرييك  عسكري  وضابط  دبلومايس   100 ِمن  يقرب  ما  بتوقيع  حظيت 

معيشة  سيعرِّض  ولكنَّه  بالحوثيني،  بسيطًا  رضًرا  سيحدث  التصنيف  »هذا  بأنَّ  فيها 

ماليني املدنيني اليمنيني األبرياء للخطر«.

لن  الحوثيني  أنَّ  املايض  العام  أظهر  حيث  األمور،  ت  تغريَّ  ، الحظِّ لسوء  أنَّه  وأوضح 

الحل السيايس.  يعودوا إىل طاولة املفاوضات حتَّى يقبلوا بعدم وجود بديل عن 

فقد دخلت الحرب األهلية يف اليمن عامها الثَّامن وال تلوح يف األفق بوادر نهاية 

لها، وِمن الرضوري أن تقوم األمم املتحدة، بدعم ِمن الواليات املتحدة، والقوى 

األمد  طويلة  عمليَّة  وبدء  املعاناة  إلنهاء  العمل  ِمن  املزيد  ببذل  األخرى،  الرَّئيسة 

يبدأ حتَّى يكون هناك فهم  أن  العمل ال ميكن  لكنَّ هذا  اليمن.  بناء وإعامر  إلعادة 

مشرتك ملاهية العقبات التي تحول دون تحقيق حلٍّ سلمي، عىل وجه الخصوص: ما 

هي األدوات التي ميكن وينبغي للواليات املتحدة استخدامها للضغط عىل الحوثيني 

والتغلب عىل مقاومتهم للمفاوضات؟.

يف  الحوثيني  استمرار 

السالم  مباحثات  رفض 

يف اليمن   يعرِّض املصالح 

اليمنية والدولية للخطـر:
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يف  األخرية  التحليالت  ِمن  الكثري  أنَّ  اليمن  لدى  األسبق  األمرييك  السفري  وأوضح 

واشنطن »تيسء تفسري الحقائق عىل األرض«، وتسيئ كذلك قراءة حالة الجهود 

الالزمة إلنهاء الرصاع يف اليمن. وأشار إىل تقرير أمرييك قال أنَّه »جاء يف توقيت 

الحرب  يف  انترصوا  »الحوثيني  إنَّ  فيه  قال  والذي  ريدل«،  »بروس  للكاتب  سيئ«، 

التي  السعودية  ذلك  يف  مبا  األهليَّة،  الحرب  يف  خصومهم  وهزموا  باليمن، 

عوديِّني....«؛ موضًحا  السُّ التي دعمت  الحرب ضدَّهم، والواليات املتحدة  تدخلت يف 

أنَّ هذا املقال التحلييل جاء متزامًنا مع تقارير تفيد بأنَّ الحوثيني عانوا ِمن هزمية 

عسكرية كبرية يف محافظة شبوة، وفقدوا األرض يف محافظة مأرب ذات األهميَّة 

ينبغي  ال  أنَّه  عىل  د  وشدَّ الرصاع.  يف  بعد  »انتصارهم«  يتقرَّر  ومل  اإلسرتاتيجية، 

للواليات املتحدة أن »تنظر باسرتخاء إىل إمكانيَّة تحقيق نرص عسكري للحوثيني. ألنَّ 

منازع  بدون  سيطرت  إذا  اإليراين«،  املقاومة  »محور  يف  كعضو  الحويث،  جامعة 

ولكن  اليمني،  الشعب  ملصالح  فقط  ليس  دامئًا،  يًا  تحدِّ ذلك  سيشكِّل  اليمن،  عىل 

أيًضا للمصالح األمريكية الحيوية، مبا يف ذلك االستقرار يف شبه الجزيرة العربية، 

وحريَّة املالحة يف البحر األحمر وباب املندب، وحتَّى لألمن اإلرسائييل، حيث يوسع 

ة للوصول إىل مناطق بعيدة قد  الصاروخية والطائرات املسريَّ الحوثيُّون قدراتهم 

تصل إىل جنوب إرسائيل.

https://bit.ly/3LUBzjU :لقراء املادة من مصدرها األصيل
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دور مستغرب لألمم املتحدة يف )مامرسة الضغط( عىل إدارة بايدن 

لعدم تصنيف الحوثيني منظَّمة إرهابية:

متارس  املتحدة  »األمم  عنوان  وتحت 

الضغط عىل بايدن لالعرتاض عىل إضافة 

القامئة  إىل  باليمن  الحوثيني  املتمردين 

»فورين  مجلة  نرشت  لإلرهاب«،  السوداء 

توجُّهات  راسمة  تعدُّ  التي  بولييس«، 

تقريرًا،  األمريكية،  الخارجية  السياسة 

الشئون  ملحرِّر  شباط،  فرباير/   16 بتاريخ 

»رويب  القومي،  واألمن  الدبلوماسية 

األبيض تواجه  البيت  إن  غرامر«، قال فيه: 

املتمردين  تصنيف  إعادة  لخطة  مقاومة 

أجنبية«، حيث هناك  إرهابية  اليمن، كـ«منظمة  إيران يف  الحوثيني املدعومني من 

روا ِمن مخاطر هذه الخطوة التي قد تعجِّل  مقاومة شديدة من املعارضني الذين حذَّ

بانهيار االقتصاد اليمني، وترسيع انحدار اليمن إىل حافة املجاعة.

وذكر أنَّه منذ أن كانت إدارة الرئيس االمرييك السابق، دونالد ترامب، قد فرضت هذا 

إدارة  ورفعته  املايض،  العام  األخرية  أيَّامها  يف  الحويث،  جامعة  عىل  التصنيف 

الرئيس بايدن الحًقا ألسباب إنسانية، يئس فريق السياسة الخارجية للرئيس بايدن ِمن 

اليمنية  األهلية  الحرب  إلنهاء  السالم  محادثات  توقُّف  مع  الحويث  جامعة  استجابة 

املستمرَّة منذ ما يقرب ِمن مثاِن سنوات.

ضد  البالستية  والصواريخ  ة  املسريَّ بالطائرات  هجامتهم  كثَّفوا  الحوثيني  أنَّ  وأوضح 

رشكاء الواليات املتحدة يف املنطقة، وأن اإلمارات والسعودية وإرسائيل »دفعوا 

جميًعا إدارة بايدن إىل الرتاجع عن قرارها قبل عام، وإعادة الحوثيني إىل القامئة 

السوداء لإلرهاب األمرييك«.
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وأكَّد أنَّ كبري مسئويل الرشق األوسط يف البيت األبيض، بريت ماكغورك، قاد حملة 

واجهت  خطته  لكنَّ  أجنبية،  إرهابية  منظمة  الحويث  جامعة  تصنيف  لفرض  أمريكية 

معارضة ِمن قبل مسئولني أمريكيني آخرين، مبا يف ذلك معارضة يف اجتامع البيت 

األبيض لنوَّاب األمن القومي، يف الرابع ِمن فرباير/ شباط الجاري.

ونسبت »فورين بولييس« إىل مسئولني أمريكيني مطَّلعني عىل املداوالت الداخلية، 

)تصنيف  يتسبَّب  أن  ِمن  يخشون  الخطة  لهذه  املعارضني  »املسئولني  إنَّ  قولهم: 

قي  منسِّ كبري  أنَّ  وكشفت  اليمنيني«.  للمدنيِّني  شديدة  معاناة  خلق  يف  الحوثيني( 

إىل  املتحدة  لألمم  السابق  )املبعوث  غريفيث،  مارتن  املتحدة،  األمم  يف  اإلغاثة 

اليمن(،  طلب ِمن البيت األبيض عدم إعادة إدراج جامعة الحويث عىل قامئة اإلرهاب، 

ر لقرار إعادة تصنيفهم«. ملا قد يعكسه ذلك ِمن تأثري سلبيِّ وصفه بـ«املدمِّ

املبادرة،  هذه  يف  النظر  إعادة  قرَّروا  األمريكيني  النواب  أنَّ  التقرير  كاتب  وأوضح 

وتحديد ما إذا كانت هناك وسائل أخرى بديلة عن خطَّة إعادى تصنيف الحوثيني، مبا 

يف ذلك فرض عقوبات فرديَّة تستهدف املسئولني الحوثيني، بحيث ميكن فرضها 

عليهم دون تعطيل حركة الواردات األساسية من املواد الغذائية والدوائية وغريها 

إىل اليمن.

https://bit.ly/3BDAt78 :لقراء املادة ِمن مصدرها األصيل
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نة عىل )األجندة األمنية( ألبو ظبي تدعو إىل توخِّي الحذر  نظرة متمعِّ

مع تحوالت سياستها الخارجية نحو )تصفري املشاكل(:

وتأثريها  اإلقليم،  يف  اإلماراتية  الخارجية  السياسة  يف  املفاجأة  التحوُّالت  وعن 

عنوان  تحت  تقريرًا،  العاملي  للسالم  كارنيجي  معهد  نرش  اليمن،  يف  الوضع  عىل 

»التحول الذي مل يكن: قراءة خاطئة لسياسة )تصفري املشاكل( اإلماراتية«، للباحثة 

يف املعهد الفرنيس للعالقات الدولية، جني لوب سمعان، بتاريخ 8 فرباير/ شباط، 

الضوء عىل عالقات  الخارجية  التحليالت األخرية لسياسة اإلمارات  قال فيه: »سلَّطت 

أبو ظبي الدبلوماسية الجديدة تجاه خصوم سابقني مثل تركيا وقطر وإيران«. وأوضح 

أنَّ الزيارات التي قام بها محمد بن زايد -الحاكم الفعيل لدولة اإلمارات، أو شقيقه 

2021م، إىل  ومستشار األمن القومي طحنون بن زايد، يف النصف الثاين ِمن عام 

»لكن  اإلماراتية،  اإلقليمية  الدبلوماسية  يف  تحوُّل  إىل  وطهران،  والدوحة  أنقرة 

نة عىل األجندة األمنية ألبو ظبي تدعو إىل توخِّي الحذر«. حيث تتضاءل  نظرة متمعِّ

لإلمارات،  الخارجية  للسياسة  األخرى  بالركائز  مقارنة  بلوماسية  الدِّ النشاطات  هذه 

مثل  تقليديني  ورشكاء  إرسائيل  مثل  جدد  رشكاء  مع  العسكري  تعاونها  تعميق  أي 

الواليات املتحدة.

إسرتاتيجية  عن  تحوُّل  إىل  تشري  )اإلماراتية(  التحركات  هذه  أنَّ  بدا  »ظاهريًّا،  وأضاف 

املواجهة التي اتَّبعتها اإلمارات يف العقد املايض، لكن رسعان ما صاغ هذا التحوُل 

سياسَة )صفر مشاكل( لإلمارات«. مؤكًِّدا أنَّ هذا الخطاب يخدم مصالح أبو ظبي يف 

للجدل،  املثرية  التدخالت  ِمن  سنوات  شوَّهتها  الَّتي  الدولية،  سمعتها  استعادة 

العام لإلمارات  التَّوقع  أنَّه يغذِّي  اليمن وليبيا، كام  مبا يف ذلك دور اإلمارات يف 

ائم،  الدَّ تتوىلَّ مقعدها غري  أنَّها  الناعمة، ال سيَّام  الدبلوماسية والقوَّة  باستخدام 

يف مجلس األمن التَّابع لألمم املتحدة، للفرتة ِمن 2022م إىل 2023م.
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مشريًا إىل أنَّ ِمن املفارقات أنَّ تعبري »صفر مشاكل« -ذاته- كان اخرتاًعا تركيًّا، عىل 

وجه التحديد ِمن أحمد داود أوغلو، عندما توىلَّ زمام السياسة الخارجية ألنقرة، يف 

أواخر العقد األوَّل ِمن القرن الحادي والعرشين.

https://bit.ly/3LQyDVj :لقراء املادة من مصدرها األصيل
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الجمهورية اليمنية – محافظة تعز - 967715605560+

تركيــــا - إسطنبـول - برج إسطنبول - 905318883336+

www.mokhacenter.org :املوقـــــع اإللكتـــــرونـــي

info@mokhacenter.org :البـــــريـــد اإللكتـــــرونـــي



من نحن؟

مؤسســة بحثيــة مســتقلة، تهتــم بدراســة الشــأن اليمنــي، واملؤثــرات اإلقليميــة، 

والدوليــة عليــه، مــن خــالل قــراءة املــايض، وتحليل الحــارض، واســترشاف القــادم، بهدف 

ــن. ــتقبل اليم ــم مس ــة يف رس ــاركة اإليجابي املش

الرسالة:

نســعى لتقديــم رؤى وحلــول تدعــم ُصنَّــاع القرار وقــادة الرأي، حــول قضايا اليمن السياســية، 

واالقتصاديــة، واالجتامعيــة، مــن خــالل تنفيــذ الدراســات والبحــوث ذات املصداقيــة، واملهنيــة 

العاليــة، عــر فريــق متميِّــز مــن الخــراء والباحثني.

القيم:

املصداقية واملهنية.

التطــــوير املستـمـــر.

املــــــسئــــــــــــــولية.

التعـــــاون والشــراكة.

الرؤية:

املرجع األهم يف الشأن اليمني محليا وخارجيا.

األهداف اإلسرتاتيجية:

1 - التأثري يف القرارات والسياسات املتعلِّقة بالشأن اليمني.

2 - املساهمــة يف رفع الوعــي السيايس والدميقراطــي.

3 - تعزيز قيم السالم والتعايش املشرتك.

4 - رســــم رؤى وتصوُّرات ملستقبــــل اليمــــن يف إطاره اإلقليمــــي والدولـــي.

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


