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       أصدر مجلس األمن الدُّويل، يوم االثنني، 28 فرباير 2022م، القرار رقم »2624«، 

ع الحظر عىل إيصال األسلحة إىل اليمن ليشمل جميع مليشيَّا جامعة  والذي يوسِّ

مت  دة. وجاء القرار -الَّذي تقدَّ الحويث، بعدما كان مقترًصا عىل أفراد ورشكات محدَّ

مرَّة  ألوَّل  الحويث  جامعة  ليصف  بريطانيا-  وصاغته  املتَّحدة،  العربيَّة  اإلمارات  به 

ابع. بـأنَّها »إرهابيَّة«، ويف إطار الفصل السَّ

ول دامئة العضويَّة؛ فيام امتنعت  حظي القرار بتأييد )11( دولة، مبا فيها جميع الدُّ

ويج واملكسيك والربازيل، عن التَّصويت. أربع دول، هي أيرلندا والنَّ

2023م،  28 مارس  د القرار والية فريق الخرباء الدُّويل املعني باليمن حتَّى  وميدِّ

زمة بأرسع ما  ويطلب إىل األمني العام لألمم املتَّحدة أن يتَّخذ التَّدابري اإلدارية اللَّ

ميكن إلعادة إنشاء فريق الخرباء.

قبل  توصيًفا،  ه  عدَّ وَمن  تصنيًفا،  ه  عدَّ َمن  بني  صدوره  حال  واسًعا  جداًل  أثار  القرار 

حمل  فقد  الخرب.  صياغة  يف  والحذف  التَّعديل  إىل  املتَّحدة  األمم  موقع  اضطرار 

الخرب يف موقع األمم املتحدة العنوان التَّايل: »مجلس األمن يتبنَّى قراًرا يصنِّف 

له بعد  الحوثيِّني جامعة إرهابيَّة«، تخضع لحظر األسلحة املستهدف، لكنَّه عاد وعدَّ

نحو ساعتني، وألغى كلمة »تصنيف«.

خلفيَّة القرار:

ته اإلمارات بعد تعرُّضها لهجامت متتالية ِمن قبل  يعدُّ القرار مثرة حشد دويل أعدَّ

بالستيَّة  بصواريخ  بارزة  هجامت  لثلث  تعرَّضت  حيث  املايض؛  يناير  منذ  الحوثيِّني، 

ة. وكانت طائرات دون طيَّار قد استهدفت -يف 17 يناير املايض- ثلث  وطائرات مسريَّ

مركبات للتَّزوُّد بالوقود، يف مصفاة نفط تابعة لرشكة برتول أبو ظبي يف منطقة 

املصّفح. وقد أعلنت رشطة أبو ظبي عن مقتل ثلثة أشخاص ِمن الجنسيَّة الهنديَّة 

حايا أوَّل َمن يُقتل عىل  والباكستانيَّة، وإصابة ستَّة أشخاص آخرين؛ ليكون هؤالء الضَّ

يد الحوثيِّني يف اإلمارات.
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عنها  املسئولني  ترك  بعدم  وتعهَّدت  الهجامت،  اإلماراتيَّة  الحكومة  أدانت 

وملحقتهم؛ كام طالبت واشنطن بضمِّ الحوثيِّني إىل قامئة الكيانات اإلرهابيَّة.

ويف 24 يناير2022م، اعرتضت القوَّات املسلَّحة اإلماراتية صاروخني بالستيَّني آخرين، 

أطلقهام الحوثيُّون نحو قاعدة الظَّفرة الجويَّة يف أبو ظبي. ونهاية يناير املايض 

أيًضا، أعلنت اإلمارات إسقاط صاروخ بالستي أثناء زيارة قام بها الرَّئيس اإلرسائييل، 

فاع اإلماراتيَّة إنَّ الهجوم مل يسفر  إسحاق هريتزوغ، إىل أبو ظبي. وقالت وزارة الدِّ

عن وقوع إصابات، كام أنَّه مل يؤثِّر عىل حركة امللحة الجويَّة يف البلد.

عوديَّة  ِمن ناحية أخرى، أعلن »التَّحالف العريب«، الذي تقوده اململكة العربيَّة السُّ

2022م، أنَّ مليشيا جامعة الحويث اختطفت سفينة شحن  3 يناير  يف اليمن، يف 

وقال  األحمر.  البحر  عىل  الحديدة،  مدينة  سواحل  قبالة  اإلمارايت،  العلم  تحمل 

ة  حن »روايب« تعرَّضت للقرصنة الحوثيَّة، وكانت تقوم مبهمَّ التحالف: إنَّ سفينة الشَّ

بحرية ِمن جزيرة سقطرى إىل ميناء جازان.

ة  مسريَّ بطائرات  هجامت  شنِّ  عىل  الحويث  جامعة  مليشيا  اعتادت  أشهر،  ومنذ 

اعرتاض  عن  تعلن  اململكة  كانت  فيام  السعودية،  مدن  عىل  بالستيَّة  وصواريخ 

وتدمري أغلبها. لكنَّ الجامعة صعَّدت مؤخَّرًا هجامتها عىل مصالح ومواقع إماراتية؛ 

ة مع إعلن قوَّات مدعومة  األمر الذي عدَّ تطوًُّرا الفتًا يف سياق الحرب اليمنية، خاصَّ

ِمن اإلمارات تحرير مديريَّات يف محافظة شبوة وجنوب محافظة مأرب.
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مقايضة املوقف الرويس:

كان الفتًا -هذه املرَّة- اختفاء الفيتو الرُّويس 

هل تفسري ذلك عىل  يف القرار؛ لكن ِمن السَّ

أنَّه جاء مثرة »اتِّفاق« بني موسكو وأبو ظبي، 

امتناع  ضامن  إىل  عربه  موسكو  هدفت  إذ 

ضدَّ  األمن  مجلس  يف  التَّصويت  عن  اإلمارات 

غزوها ألوكرانيا. وجاء قرار مجلس األمن بشأن 

الواليات  مته  قدَّ آخر  قرار  تعرقل  عقب  اليمن 

املتحدة األمريكيَّة ضدَّ روسيا، وامتنعت فيه 

فقة بني أبو ظبي وموسكو واضحة. وهي  اإلمارات عن التصويت. وبالتَّايل، بدت الصَّ

آنيَّة بعد مامنعة موسكو طوال الفرتة املاضية لكلِّ  صفقة تعربِّ عن تبادل مصالح 

ادرة ضدَّ الحوثيِّني. القرارات الصَّ

السيناريوهات املحتملة:

أجل  ِمن  املتحدة،  األمم  مبعوثو  قادها  عديدة،  تحرُّكات  املاضية،  الفرتة  شهدت 

النِّزاع  أطراف  ضدَّ  بالعقوبات  التَّلويح  جانب  إىل  اليمن،  يف  السيايس  الحلِّ  مسار 

املختلفة، لكنَّها جميًعا مل تجد النَّفاذ إىل الواقع اليمني، مع مراوحة املعارك يف 

. وأقلُّ ما ميكن قوله يف هذه الجهود أنَّها ال متتلك أيَّة أدوات  الجبهات بني كرٍّ وفرِّ

غط واإللزام بعمليَّة السلم؛ وقد اختربتها جامعة الحويث جيًِّدا مبزيد  حقيقيَّة للضَّ

التَّصعيد، وعىل ذلك مثة سيناريوهني محتملني لتأثري القرار عىل الحرب يف  ِمن 

اليمن:

سيناريو يرجح الجوانب اإليجابية للقرار:

ينطلق هذا السيناريو من آمال وتوقُّعات كبرية يف أن يسهم هذا القرار الدُّويل 

يف تحييد قدرات الحوثيِّني العسكرية، ويف حلحلة األوضاع املتأزِّمة يف اليمن نحو 

الحلول السياسيَّة التي عطَّلتها الجامعة يف محطَّات كثرية، مستندة عىل القوَّة 

حن العصبوي لدى أنصارها. العسكريَّة والشَّ
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كام يعدُّ القرار مهامًّ ِمن ناحية توصيف املعركة الجارية يف اليمن بني »رشعيَّة« 

يف  التَّوحُّد  وعدم  التَّشتُّت  حالة  بعد  انقلبيَّة،  مليشيا  وبني  دوليًّا،  بها  معرتف 

اليمنية  للحكومة  أيًضا  جديدة  فرصة  يعدُّ  وهو  يجري.  ما  لوصف  وليَّة  الدُّ الجهود 

لرتتيب أجندتها ومامرسة ضغوط دبلوماسيَّة ملتابعة تصنيف الجامعة عىل قامئة 

أنَّه مربِّر مفيد  العديدة لحقوق االنسان. كام  اإلرهاب، نظري جرامئها، وانتهاكاتها 

لتوسيع قوَّات الجيش عمليَّاتها العسكريَّة نحو مناطق إسرتاتيجيَّة لتضييق الخناق 

عىل الجامعة، ودفعها إىل االستسلم أو السلم، وفق مخرجات الحوار الوطني 

وليَّة. عيَّة الدُّ وقرارات الرشَّ

اخيل، بحيث يكون هناك توجُّه سيايس  وِمن املهمِّ أن ينعكس القرار عىل الجانب الدَّ

أُديرت بها الحرب  التي  وعسكري وإسرتاتيجي مختلف عن اإلسرتاتيجية والطَّريقة 

ابقة. خلل املرحلة السَّ

إيجابيَّات كثرية للقرار  بالقرار، ميكن رصد  حيب اإلقليمي والدُّويل  الرتَّ ويف سياق 

التَّصعيد  وقف  نحو  ويدفعها  للمليشيا،  العسكرية  القدرات  ِمن  سيحدُّ  أنَّه  ِمنها 

للعمليَّات العسكرية يف اليمن واملنطقة، كام سيعمل عىل تقليل حجم أنشطتها 

وليَّة. فن املدنيَّة، والتَّهديد لخطوط امللحة البحريَّة والتِّجارة الدُّ العدائيَّة ضدَّ السُّ

وإذا كان توسيع نطاق الحظر مهامًّ ِمن النَّاحية السياسيَّة، فِمن املحتمل أن يدفع 

القرار جامعة الحوثيني إىل املرونة وإدراك أنَّها أصبحت جامعة منبوذة دوليًّا، أو 

عىل وشك دخول دائرة التَّصنيف يف قوائم اإلرهاب. 

واريخ، والطَّائرات  كام أنَّه يشكِّل رسالة لداعمي املليشيا بالتَّوقُّف عن تزويدها بالصَّ

أدَّت إىل إطالة أمد الحرب، ومفاقمة األزمة  النَّوعيَّة، والتي  دون طيار، واألسلحة 

اإلنسانيَّة.
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متصاعدة  وترية  األخرية  الفرتة  شهدت  فقد 

الحوثيِّني  إىل  األسلحة  تهريب  عمليَّات  يف 

صحفي،  تحقيق  وكشف  البحر؛  طريق  عن 

وشبكة  طرق  عن  أونلين«،  »املصدر  ملوقع 

ات  واملعدِّ واألسلحة  الخرباء  ِمن  واسعة 

لتوصيل  طهران  تسلكها  التي  العسكرية 

لح إىل الحوثيِّني. شحنات السِّ

سيناريو متشائم:

ينطلق هذا السيناريو من أن القرار السابق قد يُضيف املزيد من التعقيد إىل عمليَّة 

د، وعدم املرونة يف االستجابة  لم، ِمن خلل دفع جامعة الحويث إىل التَّشدُّ السَّ

إىل أيَّة دعوات أمميَّة وغربيَّة أخرى للجلوس عىل طاولة املفاوضات مع الحكومة 

يها لكلِّ  الرشعية. ولدى جامعة الحويث أيديولوجيا حربيَّة معروفة بشعاراتها وتحدِّ

دعوات السلم السابقة، رغم املغريات وحاالت ما يوصف بـ«الدَّالل األممي« معها، 

إالَّ أنَّها قابلت ذلك كلِّه مبزيد ِمن االستفزاز وشنِّ هجامت خارج الحدود بشكل متكرِّر.

فالقرار يُنظر إليه عىل أنَّه غري مجدي كثريًا يف الواقع مع جامعة تؤمن بشعارات 

صنعاء،  العاصمة  بينها  عالية،  سكانيَّة  كثافة  ذات  مناطق  عىل  وتسيطر  املوت، 

عاتها امليدانية. وتستخدم فائض البرش وقوًدا لحروبها وتوسُّ

كام قد يشكِّل القرار فرصة مناسبة لإلمارات للتَّدخُّل أكرث عسكريًّا، ودعم أطامعها 

وليَّة  الدُّ الجهود  انشغال  مستغلَّة  البلد،  يف  اإلسرتاتيجية  واملواقع  وات  الرثَّ يف 

عن اليمن بأزمة الحرب يف أوكرانيا، وتحت مربِّرات الهجامت عىل أراضيها.

عم  كام ال يستبعد حضور روسيا يف ملف اليمن بشكل أكرب، ِمن خلل ضخِّ مزيد ِمن الدَّ

لجامعة الحويث، واعتبارها أحد أوراق التَّفاوض املهمَّة يف املنطقة.
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وبناء عىل هذا السيناريو سوف تواصل جامعة الحويث معاركها العسكرية داخل 

ات  ها إسرتاتيجيَّة، وبالذَّ ة محاوالت اخرتاق مناطق تعدُّ اليمن ضدَّ قوَّات الجيش، خاصَّ

الحقيقية  وليَّة  الدُّ غوط  الضُّ غياب  عىل  ذلك  يف  تتَّكئ  وهي  مأرب.  جبهة  يف 

اخل اليمني، ومقايضة ملفِّ الحرب يف اليمن ضمن قضايا  ملنع اعتداءاتها يف الدَّ

إقليميَّة ودوليَّة أكرب. وتجد الجامعة أنَّ الفرص العسكرية ال تزال مثاليَّة، مع وجود 

خزَّان برشي قادر عىل إمدادها يف جبهات القتال، وبالتَّايل االستمرار يف املعارك 

اخليَّة لفرض وقائع ميدانيَّة جديدة. الدَّ

والطَّائرات  البالستية،  واريخ  بالصَّ هجامتها  الجامعة  تحيِّد  أن  املتوقَّع  ِمن  خارجيًّا، 

بلومايس  ة، ضدَّ اإلمارات، ولو مؤقَّتًا، لتجنُّب ردَّات تصعيدها العسكري والدُّ املسريَّ

وليَّة. يف األروقة الدُّ

ضدَّ  أشدَّ  بعقوبات  التلويح  بصدد  الدُّويل  املجتمع  إجراءات  كلُّ  تزال  ال  حني  ويف 

حلٍّ  ِمن  ما  أنَّه  عىل  متواصل  تأكيد  مع  السلم،  عمليَّة  إىل  لدفعهم  الحوثيِّني 

لها  مغرية  محفِّزات  مبثابة  األمور  هذه  الحويث  جامعة  تعدُّ  اليمن،  يف  عسكري 

ملواصلة العمليَّات العسكريَّة؛ وهي ال ترى يف القرار الجديد أيَّ تهديد حقيقي 

بإجراءات عقابيَّة شديدة.

ولية مربًِّرا لتضييق الخناق  عوات اإلنسانيَّة الدُّ وإذا كانت جامعة الحويث تتَّخذ ِمن الدَّ

كانيَّة الخاضعة لسيطرتها، فإنَّ األمر يستدعي التَّرسيع بأيِّ إجراءات  عىل الكتلة السُّ

حقيقيَّة لوقف الحرب، بداًل ِمن ترك املواطنني اليمنيِّني تحت رحمة االبتزاز باملواقف 

اإلنسانيَّة؛ ويتعنيَّ عىل املجتمع الدويل، وكذلك اإلقليمي، اإلدراك جيًِّدا بأنَّ معاناة 

ولية، ستتوقَّف حال  عب اليمني، كام التَّهديدات عىل دول الجوار وامللحة الدُّ الشَّ

يطرة عليه، دون الجامعات  لح والسَّ ولة اليمنيَّة كطرف وحيد الحتكار قوَّة السِّ دعم الدَّ

املنفلتة، ودعمها يف تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بدون تأخري.
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من نحن؟

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

والدولية عليه، من خلل 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 خلل تنفيذ الدراسات والبحوث ذات املصداقية، واملهنية 

العالية، عرب فريق متميِّز من الخرباء 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 السلم والتعايش املشرتك.

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

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


