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 م� أثار مخاوف إنسانية   إرهابية،أعلنت إدارة ترامب الحوثي� يف اليمن ج�عة    :داخليةبعد معركة  *

 واشنطن بوست - مييس رايان/جون هدسون 

 2021يناير  11

بيان حصلت عليه صحيفة واشنطن   نيته إدراج الج�عة يف   بوست،يف  الخارجية مايك بومبيو عن  أعلن وزير 

مبن فيهم   خاص،املصنف� بشكل    القامئة السوداء وإضافة ثالثة من كبار مسؤوليها إىل قامئة اإلرهابي� العاملي�

قال أحد األشخاص املطلع� عىل األمر إن فريق بايدن مل يؤيد التعي� وأنه من املتوقع  الزعيم عبد امللك الحويث.

قد يتوقف تأث� التصنيف عىل اليمني�   أن تقوم اإلدارة الجديدة بإخالئه بسبب املخاوف بشأن التأث� اإلنسا�.

حتى يتمكنوا من تجنب  الحكومة ملجموعات وأحزاب    بشكل كب� عىل طبيعة التنازالت واالستثناءات التي متنحها

جاء   .والتي قد تشمل تراخيص من مكتب الخزانة ملراقبة األصول األجنبية  املحتملة،العقوبات املالية والقانونية  

الصعب عليهم    جزء كب� من املعارضة الداخلية للقرار من مسؤويل وزارة الخزانة الذين حذروا من أنه سيكون من

إصدار اإلعفاءات يف بيئة غامضة زمن الحرب. قال املسؤولون إن الوزارة تفتقر إىل املعلومات االستخباراتية عىل  

حسب� قال دبلوماسيون مطلعون    التصنيف،وبالتايل عارضوا إجراء    اإلعفاءات، األرض للنظر بشكل مناسب يف  

 نطاق واسع ، ستحمي فقط موظفي وكيانات الحكومة األمريكية هذه الح�ية ، حتى لو ُمنحت عىل  عىل املوقف.

املنظ�ت  بتصنيف  املرتبطة  القوان�  لإلرهاب مبوجب  املادي"  "الدعم  بسبب  املحتملة  القضائية  املالحقة  من 

رة العدل وقال مسؤولون بالخارجية إن وزا  وفًقا ملسؤول� حالي� وسابق� عىل دراية باملوضوع.اإلرهابية األجنبية  

من غ� املرجح أن تتابع هذا النوع من االتهامات. لكن من غ� املرجح أن تهدئ مثل هذه التأكيدات مخاوف  

حتى لو كانت احت�لية املالحقة   األمرييك،منظ�ت اإلغاثة واملجموعات التجارية التي تخىش مخالفة القانون  

عي اإلدارة إىل تصنيف املنظ�ت اإلرهابية األجنبية بدالً  م� يث� أسئلة إضافية حول سبب س  منخفضة،القضائية 

 .. من اآلخرين دون مثل هذه التعقيدات

 

 لبيت األبيض أن يعيق محادثات السالم والجهود اإلنسانية يف اليمنامن شأن تحرك مقرتح *

 جون الرتمان/مركز الدراسات االسرتاتيجية والدولية بواشنطن

25/11/2020 

التي مل تســتثمر الكث� فيهم    إيران،� بالكاد ســتؤذي  إن فكرة معاقبة إيران من خالل تصــنيف الحوثي� كإرهابي

من غ� الواضــح كيف ســيؤثر هذا التصــنيف عىل الطريقة التي تتعامل بها إيران حاليًا    الواقع،عىل أي حال. يف 

ــيؤذي ذلك    الحوثي�،مع   ــح كيف سـ الذين ال   الحوثي�،والتي تعترب رسية إىل حد كب�. ك� أنه ليس من الواضـ

https://www.washingtonpost.com/national-security/yemen-terrorist-designation-houthis-war/2021/01/10/86c011a4-53b3-11eb-89bc-7f51ceb6bd57_story.html
https://www.defenseone.com/ideas/2020/11/designating-houthis-terrorists-would-be-mistake/170318
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طتتعر  اليب انتزاع الرثوة م� هو بالفعل أفقر دولة يف الـرشق األوـس لطتهم للتهديد والذين أتقنوا أـس بدالً   .ض ـس

ـسيـرض مبجموعت�. األول هم الدبلوماـسيون الذين يسعون للتفاوض عىل إنهاء الرصاع يف    ـصنيففإن الت ذلك،من  

اليمن. إنهم يـسعون إىل إنـشاء حكومة �نية المركزية متنح الحوثي� مزيًدا من الحكم الذايت مع تأم� مناطق يف 

األخرى هي   ةاملجموع  .للتحقيقلكنها قد تكون قابلة   ســهلة،اليمن خارج ســيطرة الحوثي�. إنها ليســت مهمة  

مالي� اليمني� الذين يـعانون من الجوع ويـعانون من انـعدام األمن الـغذايئ والـعامل� يف املـجال اإلنســــا� الذين  

من شأنه أن يخفف قبضة الحوثي� عىل    االوبئةيسعون ملساعدتهم. ليس هناك ما يش� إىل أن تفيش املجاعة أو  

ـفإن    ذـلك،يؤدي املزـيد من انـعدام األمن إىل تعزيز ســــلـطة الحوثي�. وـبدالً من  �كن أن    الواقع،الســــلـطة. يف  

البلدان التي ابتعدت عن الفئات    -وضــ�ئر   -انســحاب العامل� يف املجال اإلنســا� من شــأنه أن يلوث ســمعة  

اليات املتحدة  مقاتلون يـسيطرون عىل عاـصمة وعدد كب� من الـسكان. لدى الو   نالحوثيو   .اليمناألكرث ـضعفاً يف  

ا أدوات ملواجـهة مـثل ـهذه   ائـه انون األمرييك اـلذي   الج�ـعات،ورشـك ا. يـجب أال يكون للـق وـكذـلك للتـفاوض معـه

يخدم مصالح    ،متأرجحايعني ذلك غموضا  يسمح بتصنيف الج�عات اإلرهابية األجنبية دور يف االسرتاتيجية. قد  

 الواليات املتحدة بدالً من حلفائها.اعداء  

بيان من مدير املجلس ال�ويجي لالجئ� محمد عبدي حول تصـنيف الواليات املتحدة ألنصـار الله *
 كمنظمة إرهابية

 رولياف واب  /مدير املجلس ال�ويجي لالجئ� يف اليمن محمد عبدي

11-1-2021 

إن إعالن وزير الخارجية األمرييك مايك بومبيو أنه سيصنف أنصار الله منظمة إرهابية له تأث� بعيد املدى عىل  "

ــ ــا� املرتدي بالفعل يف اليمن. وسـ ــع اإلنسـ ــتجابةتعيق العقوبات قدرة وكاالت اإلغاثة عىل  الوضـ بدون  ف .االسـ

يتعرض لرضـبة مدمرة أخرىيوإعفاءات أوـسع للقطاع التجار   ،ـض�نات إـضافية اد اليمني املتعرث ـس . ، فإن االقتـص

أكرث صـعوبة. يجب    -عىل الواردات %80وهو بلد يعتمد بنسـبة   -سـيصـبح إدخال الغذاء والدواء إىل اليمن  ك�  

يف خضـم كارثة   اىل بلد يعيشالغذاء والوقود واألدوية    لمنع دخو ومة الواليات املتحدة أن تضـمن عدم  عىل حك

ضــ�ن اســتمرار تلقي املدني�  اىل  عند توليه منصــبه  ندعو الرئيس املنتخب جو بايدن  ك�    "إنســانية شــاملة.

ال لبس فيها حتى �كن  واليات املتحدة إىل توف� ضـــ�نات  ندعو حكومة الو . الرضـــوريةاليمني� للمســـاعدات  

وح�ية ع�ل اإلغاثة   عليها،مناطق النزاع بغض النظر عمن يـسيطر   ويفتـسليم املـساعدات اإلنـسانية دون تأخ� 

 . “اعتداء   أيمن  

 

 

https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-statement-nrc-country-director-mohamed-abdi-us-designation-ansar-allah-terrorist
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 الواليات املتحدة تصنف الحوثي� اليمني� ج�عة "إرهابية" *

 2021-1-11الجزيرة نت/

الخا الجهات  إبعاد  إىل  إرهابية  التصنيف كمجموعة  يؤدي  أن  املتوقع  املعامالت مع  من  العديد من  رجية عن 

الطعام والوقود.  لحوثي�،ا التحويالت املرصفية ورشاء  العقوب  مبا يف ذلك  إدارة ترامب عىل تكديس  ات عكفت 

، م� دفع بعض حلفاء بايدن واملحلل� الخارجي� إىل استنتاج أن مساعدي املتعلقة بإيران يف األسابيع األخ�ة

ترامب يسعون إىل جعل األمر أكرث صعوبة بالنسبة لإلدارة القادمة إلعادة التعامل مع إيران واالنض�م إىل اتفاق 

ج�عة الحويث هي السلطة الفعلية يف ش�ل اليمن ويجب عىل وكاالت اإلغاثة أن تعمل معها لتقديم    نووي دويل.

وميناء   الحوثيون  عليه  يسيطر  الذي  مطار صنعاء  عرب  واإلمدادات  اإلغاثة  يأيت ع�ل  ك�  الرضورية.  املساعدة 

عن التصنيف: "هذا ال يخدم    األوسط،السف� األمرييك املتقاعد الذي خدم يف الرشق    كروكر،ايان  قال ر   الحديدة.

املجتمع اليمني. لقد كانوا دامئا كذلك. هذا يصنع عدًوا   جزء ال يتجزأ من  ن اإلطالق". الحوثيو أي مصلحة عىل  

األمم املتحدة استئناف    ل“. تحاو اسرتاتيجيًا من قوة محلية كانت جزًءا من اليمن ألجيال. إنهم ليسوا بيادق إيرانية  

و�كن أن    واإلمارات،املحادثات السياسية إلنهاء الحرب ب� الحوثي� والتحالف العسكري الذي تقوده السعودية  

الذين يسيطرون عىل العاصمة صنعاء   الحوثي�،يخلق إدراج الواليات املتحدة عقبات قانونية أمام املفاوضات مع  

مدير تحليل السياسات يف املركز العريب لألبحاث: "إنها خطوة مهمة   قبالن،مروان    لالحرضية. قا ومعظم املراكز  

فلن تتمكن من التفاوض   إرهابية،نك إذا صنفت شخًصا ما كمنظمة  أل   مستقبلية،ألنها ستقوض أي جهود سالم  

 البالد،لكنهم طرف مهم للغاية يف الرصاع يف    لليمن،"ال أحد يعرتف بالحوثي� كحكومة رشعية  معه بعد اآلن".  

 ق السالم يف البالد."لذلك إذا مل تكن هناك محادثات مع الحوثي� فسيكون من الصعب للغاية تحقي 

 ف ج�عة الحويث اليمنية ج�عة إرهابية أجنبيةالواليات املتحدة لتصني تخطيط*

 2021-1-11رويرتز/

 2015  منذ   اليمن  يف  السعودية   تقوده  الذي  التحالف   تقاتل  التي  الحركة،  إن   تويرت  عىل  تغريدةقال قيادي حويث يف  

عكفت إدارة ترامب عىل تكديس العقوبات املتعلقة بإيران يف األسابيع  .  تصنيف  أي  عىل  الرد  يف  بالحق   تحتفظ

م� دفع بعض حلفاء بايدن واملحلل� الخارجي� إىل استنتاج أن مساعدي ترامب يسعون إىل جعل األمر   األخ�ة،

ردا عىل    طهران،يف    .أكرث صعوبة بالنسبة لإلدارة القادمة إلعادة التعامل مع إيران واالنض�م إىل اتفاق نووي دويل

ده يف مؤمتر صحفي  قال املتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية سعيد خطيب زا  األمريكية،سؤال حول الخطوة  

أيامها   يف  املتحدة  الواليات  تشويه صورة  املفلسة  املتحدة  الواليات  تحاول حكومة  أن  املحتمل  "من  أسبوعي: 

ستوفر وزارة الخزانة  يناير، 19قال بومبيو إنه مع تنفيذ هذه التصنيفات يف " ..املتبقية وتسميم الرتاث األمرييك"

اليمن وعىل   الحكومية يف  املنظ�ت غ�  التي تجريها  اإلنسانية  األمريكية تراخيص تنطبق عىل بعض األنشطة 

ة يف السابق مثل  وزارة الخزان  ت وأصدر   ..بعض املعامالت املتعلقة بصادرات السلع األساسية مثل الغذاء والدواء

https://www.aljazeera.com/news/2021/1/11/us-designating-yemens-houthis-a-terrorist-group
https://www.aljazeera.com/news/2021/1/11/us-designating-yemens-houthis-a-terrorist-group
https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-usa-exclusive/exclusive-us-to-designate-yemens-houthi-movement-as-foreign-terror-group-as-soon-as-monday-sources-idUSKBN29F0P5
https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-usa-exclusive/exclusive-us-to-designate-yemens-houthi-movement-as-foreign-terror-group-as-soon-as-monday-sources-idUSKBN29F0P5


5 
 

لكن مسؤويل اإلغاثة الدولي� قالوا    شديدة،هذه الرتاخيص الخاصة ملنظ�ت إنسانية للدول التي تخضع لعقوبات  

إن مثل هذه اإلجراءات غالبًا ما فشلت يف منع تدفق املساعدات حيث تخىش البنوك ورشكات التأم� من التعارض 

قالت عدة مصادر إن الخالفات الداخلية  و داخل إدارة ترامب.    موضوع جدل عنيفكان التصنيف    مع العقوبات.

 حول كيفية تحديد استثناءات لشحنات املساعدات أعاقت اتخاذ قرار نهايئ بشأن القامئة السوداء.

 

ــنف الحوثي� اليمني� املدعوم� من إيران عىل أنهم ج�عة  يقول بومبيو* إن الواليات املتحدة تص

 إرهابية

2021-1-Time of Israel/11 

الخارجية إن الج�عة املتمردة "تزعزع استقرار املنطقة" في� تستعد إرسائيل لهجوم إيرا� محتمل من   وزير  قال

أنهم ج�عة    .اليمن اليمن عىل  الحوثي� يف  املتمردين  املتحدة ستصنف  الواليات  يف خطوة أخ�ة    إرهابية،إن 

أيام فقط قبل تويل الرئيس األمرييك   10مع بقاء    اقم األزمة اإلنسانية.تخىش ج�عات اإلغاثة أنها ستؤدي إىل تف

بايدن   جو  الستئناف    منصبه،املنتخب  الجديدة  اإلدارة  جهود  تعقيد  إىل  يهدف  اإلجراء  أن  املفاوضات  بدا 

مع   األخرى يف    إيران، الدبلوماسية  اإلرهابية  والج�عات  الحوثي�  لها عالقات مع  تقييم   املنطقة،التي    وإعادة 

لكن من املتوقع أن يؤدي    اليمن.  عدوانا عىلالتي قادت    السعودية،مع اململكة العربية    للعالقة  الواليات املتحدة

مبا    الحوثي�،تصنيفها عىل أنها ج�عة إرهابية إىل إبعاد الجهات الخارجية عن العديد من املعامالت مع سلطات  

قراطي بزعامة وحذرت ج�عات إغاثة وأعضاء يف الحزب الد�  يف ذلك التحويالت املرصفية ورشاء الغذاء والوقود.

بايدن من أن هذه الخطوة ستعيق بشدة الجهود املبذولة ملعالجة ما تصفه األمم املتحدة بأنه أكرب أزمة إنسانية  

نرش الجيش اإلرسائييل بطاريات دفاع جوي حول مدينة إيالت الجنوبية   الشهر،وقت سابق من هذا    يف  يف العامل.

الحويث. الواليات املتحدة لقاسم   وسط مخاوف من هجوم من ميليشيا  إيران إىل خطط لالنتقام ملقتل  أشارت 

قائد الربنامج النووي   زاده،ومحسن فخري    اإلسالمي،القائد املؤثر لفيلق القدس التابع للحرس الثوري    سلي��،

من املحتمل و   إيرا�، قدر الجيش اإلرسائييل أن مثل هذا االنتقام من املرجح أن يأيت من وكيل  و   اإليرا�،العسكري  

 أن يكون من الحوثي�. 

 

 ********* 

https://www.timesofisrael.com/pompeo-says-us-to-designate-iran-backed-yemeni-houthis-a-terror-group/
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