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مدخل
  بــدأ الصــراع فــي اليمــن عــام 2014م، عندمــا قامــت جماعــة الحوثــي المســلحة المتمــردة 

بالتقــدم مــن معاقلهــا الرئيســية فــي محافظــة صعــدة )شــمالي البــالد( -علــى الحــدود الســعودية- 

ــون معظــم  ــع الحوثي ــا فــي ســبتمبر/أيلول2014 لُيخِض ــاء، وســيطرت عليه ــى العاصمــة صنع إل

ــس  ــن، الرئي ــرت ســيطرة الحوثيي ــر واقــع]1[. وأجب ــى ســلطتهم كأم ــة الـــ21 إل المحافظــات اليمني

ــا الســعودية  ــة، ودع ــا عاصمــة مؤقت ــي أعلنه ــى عــدن الت ــى الخــروج إل ــه منصــور هــادي إل عبدرب

والمجتمــع الدولــي لمســاعدته فــي إعادتــه إلــى الســلطة فــي صنعــاء وإنهــاء تمــرد الحوثييــن، 

لتدخــل الســعودية علــى رأس تحالــف عربــي يضــم عــدة دول-بينهــا دول مجلــس التعــاون الخليجــي 

ــارس/آذار2015م،  ــي م ــن ف ــس الشــرعية ضــد الحوثيي ــًا لســلطة الرئي ــدا ســلطنة عمــان- دعم ع

بدعــم غربــي واســع.

وخــالل ســنوات الصــراع الــذي وصــف كـ"حــرب بالوكالــة" مســتعصية علــى الحــل بيــن إيــران ودول 

الخليــج العربــي]2[، ُقتــل 233 ألــف يمنــي، معظمهــم ألســباب غيــر مباشــرة]3[. كمــا تســبب القتــال 

الدائر بأســوأ أزمة إنســانية في العالم، إذ يحتاج نحو 24 مليون شــخص إلى المســاعدة اإلنســانية 

أو الحمايــة، بمــا فــي ذلــك 13 مليــون شــخص يعتمــدون علــى المســاعدات الغذائيــة للبقــاء علــى 

قيــد الحيــاة، ومؤخــرًا حــذرت األمــم المتحــدة مــن أن البــالد تنجــرف بســرعة فائقــة نحــو المجاعــة]4[.

ودعمــت إدارة الرئيــس األمريكــي األســبق "بــارك أوبامــا" عمليــات التحالــف العربــي فــي اليمــن. 

وقــال مجلــس األمــن القومــي األمريكــي فــي بيــان "دعمــًا لتحــركات دول مجلس التعــاون الخليجي 

للدفــاع ضــد عنــف الحوثييــن، أجــاز الرئيــس أوبامــا تقديــم دعــم لوجســتي واســتخباراتي للعمليــات 

العســكرية التــي تقودهــا دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وفــي حيــن أن القــوات األمريكيــة ال 

تقــوم بعمــل عســكري مباشــر فــي اليمــن لدعــم هــذا الجهــد، فإننــا نقــوم بإنشــاء خليــة تخطيــط 

مشــتركة مــع المملكــة العربيــة الســعودية لتنســيق الدعم العســكري واالســتخباراتي األمريكي"]5[. 

كانــت الواليــات المتحــدة فــي ذلــك الوقــت تقتــرب مــن توقيــع خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة 

"JCPOA" )االتفــاق النــووي اإليرانــي( رغــم معارضــة الســعودية وباقــي دول الخليــج التــي تعتبــر 

إيــران الداعــم الرئيــس لجماعــة الحوثــي فــي اليمــن، وهــذا الدعــم أحــد أبــرز أســباب التدخــل الخليجــي 

فــي الحــرب.
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ــاراك أوبامــا" )2017( بــدأت التصدعــات والخالفــات بيــن واشــنطن  مــع نهايــة واليــة "الرئيــس ب

والريــاض تظهــر بعــد أن قلصــت األولــى دعمهــا للتحالــف. ليتراجــع حــدة الموقــف األمريكــي تجــاه 

عمليــات التحالــف ويتزايــد الموقــف ضــد إيــران فــي عهــد الرئيــس دونالــد ترامــب، الــذي أوقــف 

العمــل ب"االتفــاق النــووي اإليرانــي"، وصعــد مــن حــدة الخطــاب ضــد الجماعــات المواليــة إليــران 

ــي المســلحة. رفــض ترامــب مــرارًا دعــوات مــن الكونجــرس  فــي المنطقــة ومنهــا جماعــة الحوث

)مــن الحزبيــن الديمقراطــي والجمهــوري(]6[ وقــف دعــم التحالــف فــي اليمــن. لُيجبــر علــى اســتخدام 

حــق النقــض ضــد جهــود الحزبيــن لتمريــر قــرار ينهــي التدخــل األمريكــي عــام 2019.]7[ وفــي اليــوم 

األخيــر النتهــاء واليــة دونالــد ترامــب تــم اإلعــالن عــن جماعــة الحوثــي المســلحة كمنظمــة إرهابيــة 

أجنبيــة]8[.

فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2020 انتخــب األمريكيــون "جــو بايــدن" رئيســًا للواليــات المتحــدة 

األمريكيــة بــداًل مــن دونالــد ترامــب. و"بايــدن" كان نائبــًا لـ"بــاراك أوبامــا" )2017-2009(، وأّيــد–

فــي ذلــك الوقــت- العمليــات العســكرية للتحالــف فــي اليمــن. لكــن خــالل حملتــه االنتخابيــة قــدم 

وعــودًا بإنهــاء الدعــم الــذي تقدمــه بــالده للســعودية فــي اليمــن]9[، وإعــادة العمــل بـ"االتفــاق 

النــووي اإليرانــي".

 وخــالل الشــهر األول فــي البيــت األبيــض بــدأت إدارة "بايــدن" بالفعــل فــي تنفيــذ وعــوده 

االنتخابيــة. وأوضحــت قــرارات إدارتــه الالحقــة عــدة عناصــر بينهــا "إنهــاء دعــم العمليــات الهجوميــة 

للتحالــف فــي اليمــن"، و"عــودة العمــل الدبلوماســي"، و"إزالــة الحوثييــن مــن قائمــة اإلرهــاب".

ــًا  ــي اليمــن وفق ــدة ف ــة الجدي ــدة األمريكي ــات المتح ــاد سياســة الوالي ــر أبع   يناقــش هــذا التقري

ــود الســالم فــي اليمــن. ــى الصــراع وجه ــك عل ــر ذل ــدة، وتأثي للعناصــر الجدي
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ــات المتحــدة، خــالل  ــن اليمــن والوالي ــل العناصــر يجــب معرفــة العالقــة بي ــدء فــي تحلي ــل الب قب

العقــود الســابقة. وهــي عالقــة متوتــرة ســواء قبــل توحــد الشــطرين أو بعــد ذلــك، حيــث اقتصــرت 

ــات القــرن التاســع عشــر فــي "عــدن"  ــا فــي ثمانين ــي فــي خدمــة مواطنيه ــى العمــل القنصل عل

ــات المتحــدة فــي )1969(  ــا بالوالي ــة اليمــن الشــعبية عالقته ــى قطعــت جمهوري واســتمرت حت

بســبب التوجــه "الماركســي" لنظــام الُحكــم فــي ذلــك الوقــت. وفــي شــمال اليمــن ُفتحــت أول 

قنصليــة فــي )1959( فــي تعــز، وأيــدت واشــنطن الثــورة فــي الشــمال ضــد حكــم األئمــة )1962(، 

حتــى قطعــت الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة عالقتهــا فــي )1967( فــي أعقــاب الصــراع العربــي مــع 

"االحتــالل اإلســرائيلي"، وعــادت فــي شــمال اليمــن فــي 1972م. أمــا فــي جنــوب اليمــن فلــم 

تعــد إال قبــل أقــل مــن شــهر واحــد علــى قيــام الوحــدة اليمنيــة )1990(]10[، وكانــت عالقــة قنصليــة 

ــة "كــول"  وتعــاون مخابراتــي. وجــرى التحــول فــي العالقــة بعــد الهجــوم علــى المدمــرة األمريكي

عــام )2000(]11[ وأحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر/أيلول )2001( باتــت الواليــات المتحــدة تنظــر 

لليمــن كتهديــد "إرهابــي محتمــل" وموطــن لتنظيــم القاعــدة. وبعــد 2009 تزايــد القلــق األمريكــي 

مــن اليمــن مــع اتحــاد تنظيــم القاعــدة فــي اليمــن والســعودية تحــت مســمى "تنظيــم القاعــدة 

فــي شــبه الجزيــرة العربيــة".

ــة فــي  ــة، علقــت الســفارة األمريكي وبعــد أن ســيطر الحوثيــون علــى معظــم المحافظــات اليمني

صنعــاء عملياتهــا فــي فبراير/شــباط 2015، وســحبت عمالئهــا علــى األرض، وتعمــل الســفارة مــن 

الريــاض حيــث انتقلــت معظــم الســفارات األجنبيــة والعربيــة مــن صنعــاء إليهــا.

 ومنــذ بــدء العمليــات العســكرية للتحالــف العربــي ضــد الحوثييــن، تواجــد فريــق للواليــات المتحــدة 

ودول أخــرى فــي غرفــة عمليــات التحالــف العربــي فــي الريــاض وقرب الحدود الســعودية لإلشــراف 

علــى الغــارات الجويــة التــي تنفــذ ضــد الحوثييــن علــى األراضــي اليمنية.

وطــوال التاريــخ الحديــث كانــت اليمــن فــي أســفل أجنــدة السياســة الخارجيــة األمريكيــة وملحقــًا 

بسياســتها تجــاه المملكــة العربيــة الســعودية، كانــت وســتظل حتــى حــدوث تحــوالت أخــرى.  
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ــدأ  ــث ب ــى معظــم المناطــق الشــمالية، حي ــن عل  لكــن حــدث تحــول الحــق بعــد ســيطرة الحوثيي

ــات المتحــدة  ــن، فأصبحــت الوالي ــي تدعــم الحوثيي ــران" الت دخــول عامــل إقليمــي أخــر وهــي "إي

ــران. ــا مــع إي ــا مــع الســعودية وصراعها/أو/اتفاقه ــن عالقته ــة بي ــاول الموازن تح

ففــي عهــد أدارة أوبامــا كانــت الخارجيــة األمريكيــة فــي تواصــل مســتمر مــع الحوثييــن، بمــا فــي 

ــادرة  ــرج بمب ــن فــي مســقط، وخ ــري والحوثيي ــون كي ــة األســبق ج ــر الخارجي ــاء جمــع وزي ــك لق ذل

ُعرفــت بـ"مبــادرة كيــري"]12[ والتــي رفضتهــا الحكومــة اليمنيــة. ســاهم بذلــك رؤيــة إدارة "أوبامــا" 

إليــران كمؤثــر بســيط علــى الحوثييــن، عقــب االتفــاق النــووي اإليرانــي.

اتخــذت "إدارة ترامــب" مســارًا مغايــرًا ونظــرت إلــى الصــراع اليمنــي بشــكل كلــي تقريًبــا مــن خــالل 

عدســة سياســتها الخارجيــة إليــران، وشــكل هــذا المنظــور طبيعــة الدعــم األمريكــي للتحالــف 

العســكري الــذي تقــوده الســعودية. فكانــت معظــم التصريحــات والمواقــف األمريكيــة تنحــو هــذا 

المنحــى منــذ تجميــد "ترامــب" العمــل بـ"االتفــاق النــووي" اإليرانــي. وعــززت سياســة "الضغــوط 

القصــوى" التــي نفذتهــا إدارة "ترامــب" ضــد إيــران مــن دعــم اإلدارة للتحالــف الــذي تقــوده 

الســعودية]13[، واعتبــار الحوثييــن كأداة بيــد إيــران. وعلــى عكــس إدارة "أوبامــا" قطعــت "إدارة 

ترامــب" التواصــل الدبلوماســي مــع الحوثييــن، وتعاملــت مــع الجماعــة عبــر دبلوماســيين أوروبيين 

أو عبــر الســعودية وســلطنة عمــان أو الحكومــة اليمنيــة، إال فــي حالــة طلــب ســعودي كمــا حــدث 

فــي النصــف الثانــي مــن2019، عندمــا ركــزت واشــنطن علــى قنــوات خلفيــة لتواصــل الســعوديين 
والحوثييــن، والتــي توقفــت الحقــًا بســبب تصعيــد الحوثييــن.]14[

بعــد أربــع ســنوات مــن "إدارة ترامــب"، وعالقتــه التــي وصفــت بالجيــدة مــع الســعوديين، خســر 

ــس" مــن  ــال هاري ــه "كامي ــدن" ونائبت ــو باي ــاز "ج ــة، وف ــة ثاني ــى والي ــه عل ــة حصول ترامــب إمكاني

ــا قدمــا وعــودًا بـ"إنهــاء الحــرب فــي اليمــن"، و"الضغــط  ــات، وكان الحــزب الديمقراطــي باالنتخاب

ــى الســعودية". عل
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ــر عكــس لسياســة "ترامــب"، حــدد الرئيــس األمريكــي "جــو بايــدن" فــي أول خطــاب  وفيمــا ٌأعتب

لــه حــول السياســة الخارجيــة يــوم الرابــع مــن فبراير/شــباط 2021 مالمــح الدبلوماســية األمريكيــة 

خــالل واليتــه، وكان حديثــه –ومــا أعقبــه مــن إجــراءات الحقــة- عــن اليمــن كاشــفًا لطبيعة سياســته 

فــي منطقــة الشــرق األوســط. لتحــدد إرادتــه أربعــة عناصــر رئيســية لسياســتها فــي اليمــن:

وقــف العمليــات الهجوميــة: قــال بايــدن عــن الحــرب فــي اليمــن "يجــب أن تنتهــي هــذه الحــرب 	 

)..( ولتأكيــد التزامنــا، فإننــا ننهــي كل الدعــم األمريكــي للعمليــات الهجوميــة فــي الحــرب فــي 

اليمــن، بمــا فــي ذلــك مبيعــات األســلحة ذات الصلــة".

دعــم الدفــاع عــن الســعودية: قــال بايــدن فــي "الســعودية تواجــه هجمــات صاروخيــة، وضربــات 	 

ــة فــي عــدة دول". "ســنواصل  ــدات أخــرى مــن القــوات اإليراني ــار[ وتهدي ــدون طي ــرات ب ]بطائ

دعــم ومســاعدة الســعودية فــي الدفــاع عــن ســيادتها وســالمتها اإلقليميــة وشــعبها".

 	 Tim Lenderking( ــن الدبلوماســي المخضــرم تيموثــي ليندركينــغ المســار الدبلوماســي: عّي

( مبعوًثــا خاًصــا لــه إلــى اليمــن، قائــاًل إن "ليندركينــغ" ســيعمل مــع األمــم المتحــدة و "جميــع 

أطــراف النــزاع للضغــط مــن أجــل حــل دبلوماســي".

إلغــاء تصنيــف الحوثييــن كمنظمــة إرهابيــة: بعــد 24 ســاعة مــن خطــاب بايــدن الــذي ألغــى فيــه 	 

الدعــم األمريكــي للعمليــات الهجوميــة، أبلغــت الخارجيــة الكونجــرس نيتهــا إزالــة الحوثييــن مــن 

قوائــم اإلرهــاب، وتــم ذلــك.

وعلــى الرغــم مــن حديــث مراقبيــن ومســؤولين أمريكيين أن هذه العناصــر األربعة تأكيد أن "بايدن" 

عكــس سياســة "ترامــب" فــي اليمــن. لكــن الحقيقــة أن "إدارة ترامــب" لــم تكــن تملــك سياســة 

واضحــة تجــاه اليمــن، بــل يمكــن شــرح سياســته تجــاه اليمــن خــالل أربــع ســنوات بـ"عــدم وجــود 

سياســة". حيــث توســع التوتــر بيــن إيــران والواليــات المتحــدة وألقــى ذلــك بظاللــه علــى اليمــن 

وعلــى ديناميكيــات الصراعــات المحليــة. ويشــير جــون بولتــون )JOHN BOLTON ( مستشــار 

ــاالة  ــة والالمب ــات الداخلي ــد ترامــب )2019-2017( إن الخالف األمــن القومــي األمريكــي فــي عه

أحبطــت ترامــب علــى اتخــاذ أي إجــراء فــي "اليمــن"، حتــى أوشــكت واليتــه علــى االنتهــاء فصنــف 

الحوثييــن كمنظمــة إرهابيــة]15[. 
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وحتــى هــذا التصنيــف أثــار جــدال واســعا داخــل اإلدارة األمريكيــة، وســاهم اســتهداف الحوثييــن 

للحكومــة اليمنيــة الجديــدة أثنــاء وصولهــا مطــار عــدن فــي 30 ديســمبر/كانون األول 2020 فــي 

الدفــع نحــو تصنيــف الجماعــة]16[.

توضــح العناصــر األربعــة الُمعلــن عنهــا فــي اليمــن، والخطــوات الالحقــة، توجــه سياســة "بايــدن" 

ــي تذهــب نحــو إخمــاد دورهــا  ــات هــذه اإلدارة، الت ــاه الشــرق األوســط، فليــس ضمــن أولوي تج

فــي المنطقــة واالبتعــاد عــن الحلفــاء –الذيــن تعتقــد أنهــم ال يفعلــون شــيئًا- ومــن المؤشــرات 

الرئيســية علــى ذلــك:

 أ( لــم يتواصــل "بايــدن" بــأي زعيــم عربــي فــي الشــرق األوســط عــدا اتصالــه برئيــس الــوزراء 

اإلســرائيلي بنياميــن نتنياهــو التــي جــاءت بعــد عــدة أســابيع مــن تنصيبــه وأعقبــت اتصــاالت مــع 

ــن وحتــى أعــداء مثــل روســيا والصيــن. حلفــاء آخري

  ب( "إذا كنــت ســتدرج المناطــق التــي يراهــا بايــدن كأولويــة، فــإن الشــرق األوســط ليــس فــي 

المراكــز الثالثــة األولــى". فالمراكــز الثالثــة األولــى هــي منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ، ثــم 

أوروبــا، ثــم نصــف الكــرة الغربــي. وهــذا يعكــس إجماًعــا مــن الحزبيــن علــى أن القضايــا التــي 

تتطلــب االهتمــام األمريكــي قــد تغيــرت مــع عــودة المنافســة بيــن القــوى العظمــى ]مــع الصيــن 

وروســيا["]17[.

ج( تشــير تعيينــات وزيــر دفاعــه لويــد أوســتن )Lloyd Austin( إلــى أن الشــرق األوســط ليــس مــن 

أولوياتــه القصــوى عندمــا عيــن ثالثة مستشــارين خاصيــن في قضايا رئيســية: الصين وكوفيد19- 

 Kelly( ورئيــس أركانــه كيلــي ماجســامين ،)Kathleen Hicks( والمنــاخ. ونائبــه كاثليــن هيكــس

Magsamen (، كالهمــا مــن الخبــراء الصينييــن المشــهورين.

 Jake Sullivan( فــي مجلــس األمــن القومــي، قــام مستشــار األمــن القومــي جيــك ســوليفان )د 

( بتقليــص حجــم الفريــق المخصــص للشــرق األوســط وحشــد الوحــدة التــي تنســق سياســة 

الواليــات المتحــدة تجــاه منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ. كمــا أثــار التعييــن المحتمــل 

للمستشــار بيرنــي ســاندرز)Bernie Sanders (، مــات دوس )Matt Duss (، فــي منصــب رفيــع 

المســتوى فــي وزارة الخارجيــة الشــكوك بــأن اإلدارة ليســت مهتمــة بشــكل مفــرط بالسياســات 

التقليديــة حــول سياســة الشــرق األوســط]18[.
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علــى الرغــم مــن أن الشــرق األوســط ليــس فــي األولويــات، إال أن الواليــات المتحــدة ملزمــة 

بالدفــاع عــن حلفاءهــا وحمايــة قواتهــا فــي المنطقــة إلــى جانــب وعــوده االنتخابيــة تجــاه الســعودية 

وإعــادة العمــل بـ"االتفــاق النــووي" اإليرانــي.

وتعتقــد "إدارة بايــدن" أن إنهــاء حــرب اليمــن، بغــض النظــر عــن نتائجــه المســتقبلية، ســيخفف 

مــن االنتقــادات التــي تواجههــا داخليــًا وخارجيــًا بالتخلــي عــن المنطقــة، كمــا أنهــا بــؤرة صــراع تــرى 

أن مــن الســهل إنهائهــا. لذلــك جــاءت قراراتــه مــع أول خطاباتــه بشــأن السياســة الخارجيــة إلدارتــه.

يشــير هــذا العنصــر إلــى جزأيــن رئيســيين: وقــف دعــم العمليــات العســكرية للتحالــف فــي اليمــن، 

ووقــف بيــع الســالح للمملكــة العربيــة الســعودية. مــا يعنــي أن التحالــف إذا أراد شــن غــارات 

جويــة علــى الحوثييــن فــي اليمــن ســيكون دون دعــم أمريكــي. كمــا أن الســعودية لــن تحصــل علــى 

أســلحة جديــدة بمــا فــي ذلــك القنابــل الذكيــة. لكــن هــذا ال يعنــي أن الواليــات المتحــدة ســتتوقف 

ــا لــإلدارة، ستســتمر فــي ضــرب مقاتلــي "القاعــدة وداعــش" فــي  ــال فــي اليمــن. وفًق عــن القت

البــالد للتأكــد مــن أنهــم ال يســتطيعون اســتخدامها كقاعــدة لتدبيــر مؤامــرات ضــد أمريــكا.

ال يوجــد تأثيــر كبيــر لهــذا القــرار األمريكــي، إذ أن اإلدارة األمريكيــة أوقفــت دعــم التحالــف العربــي 

فــي الهجمــات العســكرية المباشــرة فــي اليمــن منــذ ســنوات، وأوقفــت بالفعــل تزويــد الطائــرات 

الحربيــة بالوقــود أثنــاء الطيــران عــام 2018، ولــم يتبقــى إال "تدريــب الطياريــن الســعوديين". 

المخابراتيــة األمريكيــة فــي رصــد  المعلومــات  الســعودية تعتمــد بشــكل كبيــر علــى  وكانــت 

هجمــات الحوثييــن علــى أراضــي المملكــة واســتهدافها، وأعلنــت البنتاغــون بالفعــل أنهــا "ســتحد 

مــن مشــاركة المعلومــات االســتخبارية المرتبطــة باليمــن مــع الســعودية"]19[. لكــن حتــى مــع ذلــك 

فإنــه ســيتناقض مــع االلتــزام األمريكــي بمســاعدة الســعودية فــي الدفــاع عــن أراضيهــا.

أواًل، وقف العمليات الهجومية:
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أكــد "بايــدن" أن بــالده ستســمر فــي دعــم الســعودية فــي الدفــاع عــن أراضيهــا، كمــا قــال إن إدارتــه 

"ســتقوم بإعــادة التحالفــات لمواجهــة التحديــات ويجــب االعتمــاد علــى الدبلوماســية"]20[. يؤكــد 

الســعوديون أنهــم دخلــوا فــي حــرب اليمــن فــي عمليــة دفاعيــة ضــد الحوثييــن ومنــع وجــود نظــام 

فــي اليمــن يديــن بالــوالء إليــران، وأن كل عملياتهــم الجويــة واألرضيــة هــي "دفاعيــة"]21[.

ــاه اليمــن والســعودية ،  ــدن" تج ــدًا فــي فهــم سياســة إدارة "باي ــر تعقي وهــذا العنصــر هــو األكث

فــي مــا يعــّرف بالخطــوة الهجوميــة مقابــل "الدفاعيــة". فلنفتــرض أن الحوثييــن الــذي يهاجمــون 

ــه، بمــا فــي ذلــك هجمــات كتلــك التــي اســتهدفت  ــد مــا سيســتمرون ب الســعودية، وهــو بتأكي

منشــآت وموانــئ نفــط ســعودية. فالقانــون الدولــي يســمح للســعودية بشــن ضربــات هجوميــة 

علــى مواقــع الحوثييــن ردًا علــى ذلــك. أو أن الواليــات المتحــدة حصلــت علــى معلومــات مخابراتيــة 

تؤكــد تحريــك الحوثييــن لصواريــخ باليســتية مــن منطقــة إلــى أخــرى مــا الموقــف األمريكــي فــي 
هــذه الحالــة؟!]22[

إن تقديــم المســاعدة األمريكيــة "الدفاعيــة الســعودية" ال يقتصــر علــى الحاجــة الســعودية وحدها، 

لكنــه يرتبــط بالمصالــح األمريكيــة ذاتهــا. فأمريــكا لديهــا آالف القــوات في البالد، كمــا أن الواليات 

المتحــدة تريــد زيــادة عــدد القواعــد فــي الســعودية مــع زيــادة التوتــرات مــع إيــران بمــا فــي ذلــك 

قواعــد علــى ســاحل البحــر األحمــر]23[ األقــرب مــن حيــث الجغرافيــا للحوثييــن.

ويبــدو أن أمريــكا بــدأت بالفعــل فــي اختبــار مينــاء "ينبــع"، وتنــوي اســتخدام القواعــد الجويــة فــي 

تبــوك والطائــف علــى طــول البحــر األحمــر]24[، ومــن شــأنه أن يمنــح الجيــش األمريكــي مزيــًدا 

مــن الخيــارات علــى طــول ممــر مائــي حاســم تعــرض لهجــوم متزايــد باســتخدام أللغــام البحريــة 

ــان مــن قبــل الحوثييــن]25[. ــار والقــوارب دون رب ــرات بــدون طي والطائ

ثانيًا، دعم الدفاع عن السعودية:
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قــام بايــدن بترقيــة تيــم ليندركينــغ، الــذي كان بالفعــل دبلوماســًيا كبيــًرا يتعامــل مــع الصــراع فــي 

ــدن أن وقــف دعــم التحالــف  ــى منصــب مبعــوث خــاص. وهــذا يعنــي معرفــة إدارة باي اليمــن إل

العربــي فــي اليمــن ليســت المشــكلة الرئيســية التــي ســتوقف الحــرب اليمنيــة. فإيجــاد حــل هــو 

مصــدر قلــق رئيســي وبالتالــي فقــد منــح الرئيــس مزيــًدا مــن الصالحيــات لـ"ليندركينــغ" مــن أجــل 

التوصــل إلــى صفقــة تنهــي الحــرب. وقــال متحــدث باســم البيــت األبيــض: "ســيكون التركيــز 

الرئيســي لجهودنــا هــو الجهــد الدبلوماســي إلنهــاء الحــرب فــي اليمــن مــن خــالل العمليــة التــي 

تقودهــا األمــم المتحــدة لفــرض وقــف إطــالق النــار، وفتــح القنــوات اإلنســانية، واســتعادة 

ــا األساســي هــو التقريــب بيــن  ــة". مضيفــًا: "هدفن ــرة طويل ــذ فت ــة من ــات الســالم الخامل محادث
ــاة الشــعب اليمنــي".]26[ ــة تنهــي الحــرب ومعان األطــراف للتوصــل إلــى تســوية تفاوضي

"ليندركينــغ" هــو دبلوماســي مخضــرم مرتبــط بالخليــج والملــف اليمنــي]27[ طــوال الســنوات 

الماضيــة. ويمكــن تلخيــص فهمــه للحــرب فــي اليمــن علــى النحــو التالــي:

يرغــب بنهايــة ســريعة للحــرب فــي اليمــن]28[. وُيعتبــر مــن أشــد المطالبيــن بتســوية سياســية 	 

فــي اليمــن، مســتبعدا خيــار الحــل العســكري]29[.

ويعتقــد أن "الحوثييــن يــزدادون ضــراوة كلمــا ألقيــت عليهــم مزيــدا مــن القنابــل والصواريــخ، 	 

وتزايــد هجماتهــم علــى الريــاض وغيرهــا مــن المراكــز الســكانية فــي الريــاض، وهــو مــا ال يمكننا 

قبولــه، كلمــا اســتمر الصــراع". حيــث يوضــح أن تقليــل ردة فعــل الحوثييــن تجــاه الريــاض يأتــي 

مــن خــالل وقــف الحملــة الجويــة ضــد الجماعــة.

يــرى ليندركينــغ خطــورة الحوثييــن علــى الســعوديين واإلماراتييــن وليــس علــى باقــي اليمنييــن: 	 

"نعتقــد أن هنــاك مســاحة للحوثييــن فــي تســوية سياســية، نرحــب بذلــك، ولكــن ليــس عندمــا 

يواصــل الحوثيــون إطــالق الصواريــخ علــى حليفنــا الرئيســي مثــل الســعودية بشــكل منتظــم، 

ويهــددون حدودهــا باســتمرار"]30[. كمــا يــرى أن "هجمــات الحوثييــن علــى الســعودية تظهــر أن 
الحوثييــن غيــر مهتميــن بالمشــاركة البنــاءة مــن أجــل الســالم".]31[

ثالثًا، المسار الدبلوماسي:
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يصــف ليندركينــغ الــدور اإليرانــي بأنــه "ســيء للغايــة وأســهم فــي إطالــة أمــد الحــرب، وســاعد 	 

الحوثييــن علــى االســتمرار فــي تصرفاتهــم الســلبية". ويــرى أن وقــف إيــران دعمهــا للحوثييــن 
ــة السياســية"]32[.  ــى لعــب دور "مناســب فــي العملي ــة المســلحة إل ــة اليمني ســيدفع الجماع

ــات  ــم مــن اســتغالل االضطراب ــل فــي "تمكنه ــي فــي اليمــن يتمث ــوذ اإليران ــد أن النف ويعتق

والفوضــى لمصلحتهــم الخاصــة"]33[. وحــول عالقــة الحوثييــن باإليرانييــن يــرى أن "هنــاك 

عالقــة أساســية للغايــة بيــن اإليرانييــن والحوثييــن". لكنــه ال يريــد "المبالغــة فــي ذلــك. ال 

أريــد أن أقتــرح أن الحوثييــن يعملــون بالكامــل بنــاًء علــى طلــب اإليرانييــن. لكنهــا عالقــة مهمــة 

ويمكــن لإليرانييــن اســتغاللها". موضحــًا أن "الحوثييــن تمكنــوا مــن اكتســاب ثقــة اإليرانييــن 

فــي الحصــول علــى الصواريــخ الباليســتية فــي فتــرة زمنيــة أقــل بكثيــر مــن حصــول حــزب اللــه 

عليهــا"]34[.

يرى أن الضغط العسكري على الحوثيين أمر مقبول، "وقد يسهم بإيجاد حل سياسي"]35[.	 

كان يقــود النقــاش فــي الخليــج وداخــل اإلدارة األمريكيــة بشــأن تصنيــف الحوثييــن كمنظمــة 	 

إرهابيــة معتمــدًا علــى ثالثــة عوامــل: الحوثيــون يفعلــون أشــياء تشــبه ســلوك تنظيــم إرهابــي. 

إنهــم" يســتهدفون المدنييــن، والبنيــة التحتيــة المدنيــة" و"يســتخدمون االختطــاف كأداة 

حــرب". و"يبــدو أنهــم يعمقــون عالقتهــم مــع الحــرس الثــوري اإليرانــي، الــذي تعتبــره األمــم 

المتحــدة منظمــة إرهابيــة"]36[.

يشــير إلــى دور الكويــت علــى ســبيل المثــال فــي محادثــات الســالم حــول اليمــن فــي عــام 	 

2016]37[، وقــد قامــت بعمــل رائــع فــي جمــع "جميــع األطــراف الرئيســية مًعــا ألكثــر مــن 

شــهرين. ونأمــل أن نعــود إلــى تلــك المرحلــة فــي اليمــن بجولــة مماثلــة مــن محادثــات الســالم 

فــي المســتقبل"]38[.

يبــدو أن المبعــوث األمريكــي يحبــذ العمــل مــن خــالل تحالفات مثــل "الرباعية الدوليــة" الخاصة 	 

باليمــن )الواليــات المتحــدة- بريطانيــا- الســعودية- اإلمــارات( فيمــا يتعلــق بالعمــل اإلنســاني 

والسياسي]39[. 
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ألغــت إدارة بايــدن تصنيــف الحوثييــن كمنظمــة إرهابيــة]40[، وأبلغــت الكونجــرس فــي الســادس 

ــم اإلرهــاب"]41[،  ــن مــن قوائ ــة "شــطب الحوثيي ــة األمريكي ــة الخارجي مــن فبراير/شــباط 2021 ني

ودخــل حيــز التنفيــذ يــوم الثالثــاء 16 فبراير/شــباط2021]42[ كمــا ســيتم إزالــة قــادة الحوثييــن الثالثة 

"عبدالملــك الحوثــي، وأخيــه عبدالخالــق بــدر الديــن الحوثــي، والقيــادي عبداللــه يحيــى الحكيــم )أبــو 

علــي الحاكــم("]43[.

بــررت اإلدارة األمريكيــة أن ذلــك لدواعــي إنســانية حيــث أن بعــض مــوردي المواد الغذائية والســلع 

األخــرى قــد يتراجعــون خوًفــا مــن المقاضــاة، وال "عالقــة لهــا علــى اإلطــالق بالســلوك البغيــض 

للحوثييــن المســؤولون عــن قصــف المدنييــن واختطــاف مواطنيــن أمريكييــن"]44[. لكــن اإلجــراءات 

التــي قامــت بهــا اإلدارة األمريكيــة مــع إصــدار القــرار فــي يناير/كانــون الثانــي2021، واإلجــراءات 

الالحقــة التــي قامــت بهــا "إدارة بايــدن" غطــت المخــاوف بشــأن وصــول المســاعدات اإلنســانية 

إلــى مناطــق الحوثييــن، وأبقــت علــى التبــادل التجــاري اليمنــي مــع الخــارج]45[.

لــم ُتقــدم اإلدارة األمريكيــة المزيــد مــن التوضيــح حــول الدوافــع إلزالــة الحوثييــن مــن قوائــم 

اإلرهــاب، ومــا إذا كانــت قــد اعتمــدت علــى إجــراءات بيروقراطيــة إللغــاء هــذا التصنيــف، حيــث 

مكــث الحوثيــون أقــل مــن شــهر فقــط فــي قوائــم اإلرهــاب! ويعتقــد خبــراء أن الخارجيــة األمريكيــة 

قــادرة علــى إزالــة الحوثييــن بســرعة مــن القائمــة إذا اعتبــرت أن "األمــن القومــي للواليــات المتحدة 

يبــرر إلغــاء التصنيــف" علــى النحــو المســموح بــه بموجــب قانــون مكافحــة اإلرهــاب وعقوبــة 
اإلعــدام لعــام  1996.]46[

يشــير بعــض المســؤولين والمحلليــن األمريكييــن إلــى أن إقــدام إدارة بايــدن علــى شــطب الحوثيين 

ــة  ــاوض بحســن ني ــر ســلوكهم والتف ــن لتغيي ــة ســيدفع الحوثيي مــن قائمــة المنظمــات اإلرهابي

مــع "ليندركنــغ". لكــن ال يوجــد دليــل علــى هــذه النظريــة فلــم يــّرد الحوثيــون علــى "حســن النيــة" 

ــي  ــاح محافظــة مــأرب الت ــوا اجتي ــل حاول ــة، وَصعــدوا مــن هجماتهــم ضــد خصومهــم ب األمريكي

تــأوي مالييــن المدنييــن أكثــر مــن نصفهــم مــن النازحيــن مــن منــاط الحــرب.

رابعًا، إلغاء تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية:
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وإذا كان إضافــة الحوثييــن إلــى قوائــم اإلرهــاب متســرعًا مــن إدارة ترامــب، فــإن إزالتهــم لــه 
تداعيــات ســيئة علــى اليمــن واليمنييــن وبعــث برســائل خاطئــة إلــى الحوثييــن:

إلغــاء التصنيــف يجعــل الحوثييــن أقــل ميــًا للتفــاوض: جــاء القــرار بعــد أيــام مــن إعــالن 	 

"إدارة بايــدن" إنهــاء دعــم العمليــات العســكرية الهجوميــة للتحالــف الــذي تقــوده الســعودية. 

فالرســالة التــي وصلــت إلــى الحوثيــن: األمريكيــون يريــدون الخــروج مــن الحــرب، وحفــظ مــاء 

وجــه المملكــة العربيــة الســعودية. نحــن المنتصــرون اآلن فلمــاذا المفاوضــات، بعــد ســنوات 

ســيعترفون بنــا كســلطة لــكل اليمــن، خاصــة مــع انقســام معســكر الحكومــة اليمنيــة وفقــدان 

ســيطرتها علــى مناطقهــا]47[.

ســلوك دفاعــي: اســتخدام الحوثييــن إللغــاء التصنيــف مــن قوائــم اإلرهــاب بكــون مــا يرتكبونــه 	 

منــذ 2014م فــي اليمــن لــم يكــن "إرهابــًا"، و"أن إلغــاء الواليــات المتحــدة للتصنيــف اعتــراف 

أمريكــي أننــا نمــارس حقنــا فــي الدفــاع عــن وطننــا، وحمايــة أرضينــا"]48[.

التصعيــد العســكري: َفهــم الحوثيــون إلغــاء تصنيفهــم، وإنهــاء واشــنطن دعم حليفتهــا الرئيس 	 

الســعودية، أنــه تخلــي أمريكــي عــن الســعودية مــا يدفعهــم لتعزيــز موقفهــم التفاوضــي. لذلــك 

مــع الســاعات األولــى إلعــالن الخارجيــة األمريكيــة يــوم الســادس مــن فبراير/شــباط2021 قــام 

الحوثيــون بتصعيــد عســكري كبيــر علــى محوريــن اثنيــن:

األول، الهجمات على السعودية:
شــن الحوثيون حملة قصف ال هوادة فيها على األراضي الســعودية، بما في ذلك المؤسســات 

المدنيــة، وهــو األعلــى منــذ عــدة شــهور. ومنــذ إعــالن الخارجيــة األمريكيــة نيتهــا إلغــاء تصنيــف 

الحوثييــن، شــنوا )19هجومــًا( فــي أســبوعين علــى الســعودية شــمل )27( طائــرة بــدون طيــار 

مفخخــة وصــاروخ باليســتي واحــد تــم اعتــراض معظمهــا كمــا يشــير الرصــد التالــي]49[:

السادس من فبراير/شباط2021: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار )مفخخة(.	 

الســابع مــن فبراير/شــباط2021: اعتــراض وتدميــر مــا مجموعــه )4( طائــرات دون طيار مفخخة. 	 

فــي ثــالث هجمــات منفصلة.
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الثامن من فبراير/شباط2021: اعتراض وتدمير طائرة دون طيار )مفخخة(.	 

10فبراير/شــباط2021: اعتــراض وتدميــر طائرتيــن دون طيــار )مفخختيــن( اســتهدفت خميــس 	 

مشــيط.

10 فبراير/شــباط2021: اســتهداف مطــار أبهــا بأربــع طائــرات مســيرة “مفخخــة” أدى إلــى حريق 	 

ــة  ــي إيراني ــل ت ــرة أبابي ــم بنســخة مــن طائ ــه، التحالــف: ت ــم الســيطرة علي ــة ت ــرة مدني فــي طائ

الصنــع.

11فبراير/شــباط2021: اعتــراض وتدميــر طائــرة بــدون طيــار )مفخخــة(، اســتهدف خميــس 	 

مشــيط.

11 فبراير/شباط2021: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي استهدف خميس مشيط.	 

12 فبراير/شــباط2021: اعتــراض وتدميــر طائــرة بــدون طيــار )مفخخــة(، أطلقهــا الحوثيــون 	 

باتجــاه جنــوب الســعودية.

13 فبراير/شــباط2021: اعتــراض وتدميــر طائــرة بــدون طيــار )مفخخــة(، اســتهدفت مطــار أبهــا 	 

الدولي.

14 فبراير/شــباط2021: اعتــراض وتدميــر طائرتيــن دون طيــار )مفخختيــن( اســتهدفت خميــس 	 

مشــيط.

14 فبراير/شباط2021: أعلن الحوثيون استهداف مطار أبها الدولي بطائرتين )مفخختين(.	 

15 فبراير/شــباط2021: اعتــراض وتدميــر طائــرة دون طيــار "مفخخــة" أطلقتهــا جماعــة الحوثــي 	 

تجــاه الســعودية. زعــم الحوثيــون اســتهداف مطــاري "جــدة" و"أبهــا" بثــالث طائــرات مســيرة]50[.

16 فبراير/شــباط2021: اعتــراض وتدميــر طائــرة بــدون طيــار مفخخــة أطلقتهــا جماعــة الحوثــي 	 

باتجــاه مطــار أبهــا جنوبــي الســعودية. وقــال بيــان التحالــف عــن الهجــوم "تناثــر شــظايا الطائــرة 

المســيرة نتيجــة عمليــة االعتــراض فــي محيــط المطــار وال إصابــات أو خســائر".

17 فبراير/شــباط2021: اعتــراض وتدميــر طائــرة دون طيــار )مفخخــة( فــي األجــواء اليمنيــة 	 

أطلقتهــا جماعــة الحوثــي تجــاه الســعودية.
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17 فبراير/شــباط2021: اعتــراض وتدميــر طائــرة بــدون طيــار "مفخخــة" أطلقهــا الحوثيــون تجــاه 	 

بمدينــة )خميس مشــيط(.

18 فبراير/شــباط2021: اعتــراض وتدميــر طائــرة بــدون طيــار "مفخخــة" باتجــاه مدينــة )خميــس 	 

مشيط(.

هاجمــت اإلدارة األمريكيــة ســلوك الحوثييــن الــذي يســتهدف المملكــة العربيــة الســعودية، 

ووعــدت بمســاعدة الســعودية علــى الدفــاع عــن أراضيهــا. بعــض هــذه الهجمــات كانــت فــي ظــل 

ــج" فــي الســعودية بمــا فــي ذلــك الهجــوم علــى مطــار أبهــا. كان مــن المحــرج  تواجــد "ليندركين

للواليــات المتحــدة أن "تعلــن اإلدارة شــطب منظمــة إرهابيــة وتســتدير بســرعة وتديــن األنشــطة 

اإلرهابيــة التــي تقــوم بهــا تلــك المنظمــة"]51[!

الثاني، الهجوم في محافظة مأرب: 
فــي اليــوم التالــي إلعــالن "إدارة بايــدن" إلغــاء تصنيفهــم كمنظمــة إرهابيــة بــدأ الحوثيــون هجومــًا 

فــي محافظــة مــأرب شــرقي اليمــن، وهــو هجــوم كانــت قــد فشــلت فــي إنجــاز أي تقــدم العــام 

الماضــي رغــم اســتمراره لعــدة أشــهر]52[.

يضــع الهجــوم علــى القــوات الحكوميــة المدعومــة مــن الســعودية فــي موقــف صعــب، فــي ظــل 

ــك  ــل والتســليح لتل ــر مــن عــام، وضعــف التموي ــذ أكث عــدم تســلم قــوات الجيــش لرواتبهــم من

القــوات. وعجــز الدبلوماســية اليمنيــة عــن إيجــاد ضغــط إقليمــي ودولــي لوقف تحــركات الحوثيين، 

الذيــن أصبحــوا أكثــر عدائيــة بمــا فــي ذلــك الــرد علــى تنديــد مبعــوث األمــم المتحــدة "مارتــن 

غريفيــث" بالهجــوم فــي مــأرب، واتهامــه بكونــه "يمثــل بريطانيــا بلبــاس األمــم المتحــدة"]53[.

العالقــة مــع إيــران: يشــير الحوثيــون إلــى أن تعزيــز عالقتهــم بـ"فيلــق قــدس" و"الحــرس الثــوري 	 

اإليرانــي" و"حــزب اللــه" اللبنانــي، وهــم علــى قوائــم اإلرهــاب األمريكيــة بصفتــه حقــًا مشــروعًا 

لســلطتهم وليســت تعاونــًا مــع منظمــات إرهابيــة. إلغــاء التصنيــف يعــزز العالقــة معهمــا 

وليــس وقفهــا كمــا يأمــل فريــق "بايــدن" الدبلوماســي.
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علــى األرض لــن يؤثــر قــرار بايــدن علــى المعــارك ضــد الحوثييــن، لكنــه يشــجع الجماعــة المســلحة 

علــى اســتمرار جهــود الحــرب ويعــود ذلــك لعــدة أســباب:

ــة ضــد الحوثييــن خــالل األعــوام   أ( الســعودية كانــت بالفعــل قــد أضعفــت جهــود الحــرب الجوي

الماضيــة، وعــدا جبهــة الِقتــال الســاخنة فــي محافظــة مــأرب فــإن معظــم جبهــات الِقتــال علــى 

ــث تســيطر القــوات  ــي حي ــارك الســاحل الغرب ــك مع ــه بمــا فــي ذل ــة شــبه متوقف األرض اليمني

ــح. ــه صال ــي الســابق علــي عبدالل ــح" نجــل شــقيق الرئيــس اليمن التابعــة ل"طــارق صال

 ب( معظــم األســلحة المســتخدمة فــي الحــرب البريــة داخــل اليمــن هــي أســلحة روســية وصينيــة، 

وهــي العامــل األساســي فــي اســتمرار الحــرب. وموســكو وبكيــن مســتعدتان الســتمرار بيــع 

األســلحة.

ــة. تتعامــل مــع  ــم اإلرهــاب األمريكي ــن مــن قوائ ــة الحوثيي  ج( الســعودية ليســت قلقــة مــن إزال

الجماعــة مــن منطلــق مخاوفهــا تجــاه إيــران. لذلــك ســبق أن أوقفــت مشــروع قــرار فــي البرلمــان 

اليمنــي لتصنيــف الحوثييــن منظمــة إرهابيــة]54[. وبقــاء الجماعــة خــارج قوائــم اإلرهــاب الدوليــة 

يســهل عمليــة التواصــل معهــا.

سيكون أمام السعودية خيارين في ظل الضغوط األمريكية:

األول، تحقيــق انتصــار ســريع للخــروج مــن المــأزق الحالــي بدفــع الحوثيين باتجاه طاولــة التفاوض، 

بتحقيــق انتصــار فــي محافظــة مــأرب، وإشــغال الحوثييــن فــي باقــي جبهــات الِقتــال بمــا فــي ذلــك 

ــاء الحديــدة غربــي البــالد. الثانــي، الرضــوخ لضغــوط الرؤيــة األمريكيــة الجديــدة  التقــدم نحــو مين

التــي تســلم البــالد للحوثييــن.

-   العمليات العسكرية ضد الحوثيين:

التأثير المتوقع لسياسة بايدن في اليمن على مسار الحرب 
وعاقة الواليات المتحدة بالمنطقة:
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-  دعم اإلرهابيين: ترسل إزالة الحوثيين من قوائم المنظمات اإلرهابية بهذه السرعة، 
رسالة أن الواليات المتحدة تستخدم هذه القائمة ألغراض سياسية وليس بناًء على دراسة 

جدية بشأن الخطورة اإلرهابية الذي يمثله تهديد جماعة مسلحة أو تنظيم إرهابي. كما أن 

إزالتهم من القائمة يشير إلى أن الهجمات التي شنها الحوثيون ضد مصالح أمريكية قرب 

مضيق باب المندب، وتهديد طريق التجارة العالمي وزراعة األلغام البحرية، واستهداف 

منشآت النفط السعودية عمليات ليست إرهابية، وهي رسائل ليست فقط للحوثيين بل حتى 

للتنظيمات األخرى اإلرهابية في اليمن والمنطقة مثل "تنظيم القاعدة، وتنظيم الدولة".

-  العاقة األمريكية- السعودية: اللفتة الرمزية في خطاب "بايدن"، المتمثلة في 
"إنهاء" الدعم األمريكي لجهود الحرب السعودية هي في الحقيقة ٌأقوى صفعة لولي العهد 

األمير محمد بن سلمان، منذ عام 2015]55[. ويبدو أن إدارة بايدن جادة في مسألة مراجعة 

عالقتها مع السعودية، وتستمر في المرور عبر خطها الذي قطعته خالل الحملة االنتخابية.

لكن هذه العالقة ال ترتبط باليمن بوجه خاص بل بمسائل أخرى متعلقة بسجل حقوق اإلنسان 

في عهد ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان، ومقتل "جمال خاشقجي" وسجن 

أعضاء في العائلة الحاكمة السعودية قريبين من الديمقراطيين في الواليات المتحدة.

ال ينبغي لـ"إدارة بايدن" تقويض حليف رئيسي في المنطقة، في محاولة الستجداء طهران أو 

تسجيل نقاط سياسية محلية مع ناخبين أمريكيين معاديين للسعودية.

-  ارتباط االتفاق النووي اإليراني: يقدم "بايدن" تنازالت غير ضرورية إليران، من 
أجل وضع األساس إلحياء اتفاق الرئيس أوباما النووي الفاشل لعام 2015 مع طهران.

وألن اليمن في أسفل األجندة األمريكية فإنها ترى أهمية ضعيفة لطبيعة من يكون في 

السلطة أو الستقرار البالد. لذلك ينبغي أن تركز الواليات المتحدة بداًل من تقديم "اليمن" 

للحوثيين والحرس الثوري اإليراني كبادرة حسن "نية" للنظام اإليراني من أجل التفاوض بشأن 

االتفاق النووي- على خطورة الهجمات المتصاعدة التي تعطل مضيق باب المندب
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 التي ستكون بمثابة ضربة قاسية لالقتصاد الدولي الذي ال يزال يعاني من الوباء وتعطياًل 

كبيًرا محتماًل إلمدادات الطاقة في لحظة حساسة - وكالهما سيؤثر بشكل مباشر وسلبي 

على الواليات المتحدة.

كما أن من المهم تذكر الهجوم على المدمرة األمريكية "كول" في خليج عدن لمعرفة مدى 

خطورة اليمن. وإذا تركت اليمن للحوثيين والحرس الثوري اإليراني فسيعني ذلك انتقال 

الواليات المتحدة ودول الخليج بسرعة من مشكلة سيئة إلى شيء أسوأ بكثير]56[.

كما يجب أن تنظر إدارة بايدن إلى أن النظام اإليراني ينظر إلى تسوية الملف النووي طريق 

لحل تدخالتها في المنطقة وليس العكس. ويبدو أن اإليرانيين تلقوا رسالة إن الواليات 

المتحدة "ضعيفة"]57[ وتريد الخروج من المنطقة، لذلك –كما يبدو- أوعزت طهران للحوثيين 

بشن المزيد من الضربات على المصالح السعودية، وتحسين الجماعة لموقفها التفاوضي 

بشن هجوم على محافظة مأرب آخر معاقل الحكومة.

-  الموقف الدولي: من الواضح أن سياسة بايدن الجديدة خاصة فيما يتعلق باليمن 
لقت ترحيبًا دوليًا، في اليوم التالي لخطاب بايدن في الخارجية األمريكية قررت إيطاليا وقف 

بيع األسلحة للسعودية واإلمارات]58[. وأصدر البرلمان األوروبي قرارًا يدعو لوقف بيع األسلحة 

للسعودية واإلمارات، كما يدعو لسحب القوات األجنبية من اليمن]59[. لكن ذلك لم يكن حافزًا 

لبعض الدول لمراجعة سياستها على سبيل المثال بريطانيا حامل القلم بخصوص اليمن في 

مجلس األمن، التي ترفض وقف بيع األسلحة للسعودية واإلمارات رغم حملة الضغط التي 

تقودها منظمات المجتمع المدني في لندن]60[.

في عام2018 ضغط المجتمع الدولي بشدة من أجل وقف العمليات العسكرية نحو ميناء 

الحديدة االستراتيجي، مقدمًا فرصة للحوثيين للحصول على المزيد من األموال من الجبايات 

على الميناء واالحتفاظ بالمدينة الساحلية. وبررت تلك الدول باحتمالية تصاعد الوضع 

اإلنساني السيء في البالد، والذي أدى في النهاية إلى توقيع "اتفاق ستوكهولم". لكنها في 

حالة هجوم الحوثيين على مدينة مأرب ال ترسل رسائل مماثلة وتمارس الضغط ذاته لمنع 

كارثة إنسانية محتملة]61[.



20

تقدير موقفتأثير استراتيجية بايدن على حرب اليمن

-  الدبلوماسية للتوصل إلى حل ينهي الحرب في اليمن: تشير تحركات 
المبعوث األمريكي خالل األسابيع األولى إلى أنه يسعى لبناء دور خاص للواليات المتحدة 

لصناعة نهاية سريعة للحرب في اليمن. في ظل تحرك موازي للمبعوث األمريكي الخاص 

بإيران روبرت مالي )Robert Malley( الذي تم تعيينه قبل أيام فقط من تعيين "ليندركينغ"]62[.

وحتى لو فرضنا أن الواليات المتحدة تريد إنهاء حرب اليمن بالفعل وليس ورقة للمرور نحو 

"االتفاق النووي"، فإن هناك عراقيل عديدة يصطدم بها "ليندركينغ":

األول( عادة ما تنتهي الحروب الداخلية عندما تنفذ موارد األطراف المتحاربة لالستمرار، أو 

عندما ُيهزم أحد الطرفين تمامًا، ومن غير المحتمل أن يحدث ذلك في اليمن خالل وقت قريب. 

أو إذا امتلك طرف خارجي قدرة على استخدام أوراق ضغط على األطراف لتقديم تنازالت، لكن 

الواليات المتحدة أزالت بالفعل أي أوراق ضغط على الحوثيين وأضعفت خصومهم من خالل 

القرارات الجديدة ضد التحالف. لذلك ليس لدى الحوثيين حافز كبير للتفاوض من أجل السالم 

ألن القتال لفترة أطول قد يزيد من نفوذهم في المحادثات المستقبلية. بينما تستخدم أوراق 

ضغط سياسية ودبلوماسية على التحالف العربي لدفعهم نحو مفاوضات قد تؤدي إلى 

تسليم اليمن للحوثيين.

ب( ال تملك الواليات المتحدة ثقة األطراف بها إلنهاء الحرب، يعتبر الحوثيون واشنطن شريكًا 

في الحرب ولن يقدموا تنازالت لواشنطن من أجل حل وسط تقترحه الواليات المتحدة.

كما أن تخلي الواليات المتحدة عن دعم التحالف العربي، وتصميمها تجاه تحقيق إنجاز سريع 

في ما يتعلق باالتفاق النووي اإليراني، يزيد من مخاوف باقي األطراف اليمنية تجاه رؤية 

الواليات المتحدة للحل.

كما أن ليس من الواضح أن صفقة إبقاء الحوثيين في السلطة ستكون موضع ترحيب من 

اليمنيين. فلم يقتصر دور الحوثيين على إطالة المعاناة والقتال في البالد، ولكن هناك 

أدلة موثوقة عن قيام الحوثيين بتعذيب واغتصاب النساء وتجنيد آالف األطفال واستخدام 

المدنيين كدروع بشرية "يرى بعض اليمنيين الحوثيين على أنهم نازيون"]63[.
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لذلك ستحتاج الواليات المتحدة إلى تجنب الظهور بشكل مباشر في تقديم مبادرة لألطراف 

المحلية، وقد تحتاج إلى إدارة دور األمم المتحدة من الخلف لتأمين اتفاق تراه مناسبًا.

ج( ال يعرف َبعد ما إذا كان "ليندركينغ" يقوم ببناء مبادرة مختلفة على التي يقودها "مارتن 

غريفيث" لوقف إطالق نار شامل في اليمن. ورفض الحوثيون منذ عدة أشهر لقاء "غريفيث" 

أو أيًا من معاونيه. لكن أغلب االعتقاد أنه قد يحيي مبادرة شبيهة بمبادرة "جون كيري" وزير 

الخارجية األمريكي في عهد أوباما. مع تعديالت مالئمة لطبيعة المبادرة والتي ستبدأ بمراجعة 

القرار )2216( الصادر عن مجلس األمن الدولي والذي يعترف بـ" الرئيس هادي" رئيسًا شرعيًا 

للبالد ويدعو الحوثيين إلى تسليم أسلحتهم الثقيلة واالنسحاب من الُمدن]64[، وتأكيدًا على 

ذلك وعدت سفيرة الواليات المتحدة إلى األمم المتحدة بأنها ستدفع مجلس األمن لمراجعة 

ذلك القرار]65[. ويعتبر ذلك القرار أحد الثوابت الثالثة التي تؤكد عليها الحكومة اليمنية إلى 

جانب "المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني".

وال يتوقع أن تكون الواليات المتحدة –مع األمم المتحدة وبدعم من المجتمع الدولي- قادرة 

على تحقيق اتفاق ينهي الحرب اليمنية، دفعة واحدة بل ستحتاج إلى طريق طويل يمتد على 

عدة مراحل تبدأ بوقف إطالق النار، وتمر بتسليم األسلحة الثقيلة وتشكيل حكومة وحدة 

وطنية، والخروج من المرحلة االنتقالية.

الطريق القصير الذي يلمح له المسؤولون األمريكيون قد يؤدي إلى زعزعة االستقرار، وتغيير 

وجه الصراع فقط.

د( تضغط الواليات المتحدة على السعودية في محاولة لدفعها لتوقيع اتفاق مع الحوثيين 

يوقف قلق واشنطن من حملة القصف الحوثية على األراضي السعودية وهو قلق استمر 

يردده الساسة األمريكيون المتعلقون بملف الخليج العربي، وقد يؤدي ذلك إلى أن تذهب 

الرياض إلى اتفاق يعالج بالكاد المخاوف األمنية الرئيسية للسعودية لكنه في الواقع تسلم 

السلطة إلى سلطات األمر الواقع الحوثية في صنعاء.
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هـــ( تفتقــر الواليــات المتحــدة، مثــل معظــم الالعبيــن الدوليين اآلخرين، إلى االتصــاالت واألدوات 

الالزمــة للضغــط علــى الحوثييــن تقديــم تنــازالت ذات مغــزى إلنهــاء الحــرب. وقــال "ليندركينــغ" 

إنــه يتواصــل مــع الحوثييــن عبــر قنــوات خلفيــة]66[. يعتقــد أن تكــون ســلطنة ُعمــان تلــك القنــاة 

الخلفيــة والتــي ظلــت دائمــًا كذلــك منــذ بــدء عمليــات التحالــف العربــي عــام 2015م.

كمــا أن الواليــات المتحــدة ســتحتاج للتواصــل مــع كل األطــراف المحليــة األخــرى وليــس فقــط 

الحوثييــن، مــن أحــزاب ومكونــات ومنظمــات مجتمــع مدنــي حتــى تنتــج اتفــاق "ســالم مســتدام".

وفيمــا يعتقــد أنــه ضغــوط دوليــة زار "مارتــن غريفيــث" طهــران بعــد تعييــن "ليندركينــغ" لبحــث 
الصــراع فــي اليمــن، اشــترط الحوثيــون االعتــراف بهم كســلطة شــرعية خالل فتــرة المفاوضات]67[. 

الحقــًا اشــترطوا لوقــف الهجــوم علــى الســعودية وقــف العمليــات العســكرية الهجوميــة للتحالــف 

فــي خضــم معركتهــم للوصــول إلــى مدينــة مــأرب]68[.

يقــول األمريكيــون إنهــم يريــدون "إنهــاء التواطــؤ األمريكــي" فــي اليمــن، وهــي أولويــة قصــوى 

بالنســبة لـــ"إدارة بايــدن"، وإذا كان يعتقــدون ذلــك فــإن ســيطرة الحوثييــن علــى اليمــن ســتعتبر 

مــن وجهــة نظرهــم نتيجــة مقبولــة إلنهــاء هــذا التواطــؤ الُمتخيــل. لكــن إذا كانــت "إدارة بايــدن" 

ــد إنهــاء الحــرب اليمنيــة وتأميــن المنطقــة بمــا فيهــا الحلفــاء وممــر التجــارة العالمــي الهــام،  تري

وإنهــاء األزمــة اإلنســانية فــي اليمــن فــإن تســليم البــالد لمصيــر حكــم جماعــة الحوثــي ومــن 

خلفهــم الحــرس الثــوري ســيكون خيــارًا غيــر معقــواًل. كمــا أن دفــع األطــراف اليمنيــة إلــى اتفــاق 

مــع الحوثييــن يكونــون فيــه القــوة المهيمنــة بتمثيلهــم وبقــاء أســلحتهم، هــو صناعــة لمــا يشــبه 

"حــزب اللــه" اللبنانــي بشــكل جديــد فــي المنطقــة، وفــي بلــد مضطــرب سياســيًا وأمنيــًا وعســكريًا 

مــا د يؤثــر علــى الجميــع وعلــى وجــه التحديــد األمــن القومــي لشــبه الجزيــرة العربيــة.

خاتمة



23

تقدير موقفتأثير استراتيجية بايدن على حرب اليمن

خــالل إدارة ترامــب لــم يكــن هنــاك سياســة تجــاه اليمــن حتــى تقــوم إدارة "بايــدن" بعكســها، 	 

فسياســته كانــت "عــدم وجــود سياســة" وظلــت اليمــن فــي عهــده مرتبطــة بالســعودية وإيــران، 

وهــو أمــٌر كان وســيظل واحــد مــن أهــم محــددات السياســة الخارجيــة األمريكيــة تجــاه اليمــن. 

حيــث تحــل اليمــن فــي أســفل أجندتهــا، وتعتبــر اليمــن بــؤرة للجماعــات اإلرهابيــة التــي تهــدد 

أمنهــا.

ُتعتبــر سياســة إدارة "بايــدن" تجــاه اليمــن كاشــفة لسياســته فــي الشــرق األوســط، فالمنطقــة 	 

ــة اآلن: منطقــة  ــل"بادين" والمناطــق ذات األولوي ــى ـ ــة األول ــات الثالث ليســت ضمــن األولي

آســيا والمحيــط الهــادئ، ثــم أوروبــا، ثــم نصــف الكــرة الغربــي. مــع تزايــد وجــود القــوى العظمى 

)روســيا والصيــن(.

ــر لقــرار "بايــدن" وقــف دعــم العمليــات الهجوميــة للتحالــف فــي 	  ال يوجــد تأثيــر عســكري كبي

اليمــن، إذ أن اإلدارة األمريكيــة أوقفــت دعــم التحالــف العربــي فــي الهجمــات العســكرية 

المباشــرة فــي اليمــن منــذ ســنوات، وأوقفــت بالفعــل تزويــد الطائــرات الحربيــة بالوقــود أثنــاء 

الطيــران عــام 2018، ولــم يتبقــى إال "تدريــب الطياريــن الســعوديين". لكــن تأثيــر هــذا القــرار 

ــات المتحــدة تتخلــى عــن حليفتهــا. ــران أن الوالي سياســي حيــث يوصــل رســالة للحوثييــن وإي

تقديــم المســاعدة األمريكيــة "الدفاعيــة" الســعودية ال يقتصــر علــى الحاجة الســعودية وحدها، 	 

ــالد، كمــا أن  ــا آالف القــوات فــي الب ــكا لديه ــا. فأمري ــة ذاته ــح األمريكي ــط بالمصال ــه يرتب لكن

الواليــات المتحــدة تريــد زيــادة عــدد القواعــد فــي الســعودية مــع زيــادة التوتــرات مــع إيــران بمــا 

فــي ذلــك قواعــد علــى ســاحل البحــر األحمــر األقــرب مــن حيــث الجغرافيــا للحوثييــن.

ــم 	  ــم أن وقــف دع ــدن" تعل ــي أن إدارة "باي ــًا خاصــًا لليمــن يعن ــغ، مبعوث ــم ليندركين ــن تي تعيي

التحالــف العربــي فــي اليمــن ليســت المشــكلة الرئيســية التــي ســتوقف الحــرب اليمنيــة. بــل 

إيجــاد اتفــاق بيــن اليمنييــن، ويبــدو أن ذلــك صعــب المنــال فــي الوقــت الحالــي.

قائمــة 	  مــن  الحوثييــن  بــأن شــطب  األمريكييــن  المســؤولين  نظريــة  علــى  دليــل  يوجــد  ال 

المنظمــات اإلرهابيــة ســيدفعهم لتغييــر ســلوكهم والتفــاوض بحســن نيــة مــع "ليندركنــغ". 

خاصة:
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ــّرد الحوثيــون علــى "حســن النيــة" األمريكيــة. لكنــه علــى العكــس مــن ذلــك َصعــدوا مــن  فلــم ي

هجماتهــم ضــد خصومهــم.

اإلجــراءات األمريكيــة ضــد التحالــف، وإلغــاء تصنيــف الحوثييــن بهــذه الســرعة، أرســل رســائل 	 

خاطئــة للحوثييــن وإيــران أن واشــنطن تتخلــى عــن حلفائهــا وتضغــط عليهــم إلنهــاء الحــرب.

أزالــت الواليــات المتحــدة بالفعــل أي أوراق ضغــط علــى الحوثييــن وأضعفــت خصومهــم مــن 	 

خــالل القــرارات الجديــدة ضــد التحالــف. لذلــك ليــس لــدى الحوثييــن حافــز كبيــر للتفــاوض مــن 

أجــل الســالم ألن القتــال لفتــرة أطــول قــد يزيــد مــن نفوذهــم فــي المحادثــات المســتقبلية.

تشــير تحــركات المبعــوث األمريكــي خــالل األســابيع األولــى إلــى أنــه يســعى لبنــاء دور خــاص 	 

للواليــات المتحــدة لصناعــة نهايــة ســريعة للحــرب فــي اليمــن. لكنــه ســيحتاج إلــى تجنــب 

الظهــور بشــكل مباشــر ألســباب متعلقــة بفقــدان ثقــة األطــراف المحلييــن، لذلــك قــد يلجــأ 

لألمــم المتحــدة.

ــب مــن 	  ــي الســلطة ســتكون موضــع ترحي ــن ف ــاء الحوثيي ــة إبق ــس مــن الواضــح أن صفق لي

اليمنييــن.

قــد تحيــي الواليــات المتحــدة فــي اليمــن مبــادرة شــبيهة بمبــادرة "جــون كيــري" وزيــر الخارجيــة 	 

األمريكــي فــي عهــد أوبامــا. مــع تعديــالت مالئمــة لطبيعــة المبــادرة والتــي ســتبدأ بمراجعــة 

القــرار )2216( الصــادر عــن مجلــس األمــن الدولــي.

وال يتوقــع أن تكــون الواليــات المتحــدة –مــع األمــم المتحــدة وبدعــم مــن المجتمــع الدولــي- 	 

قــادرة علــى تحقيــق اتفــاق ينهــي الحــرب اليمنيــة، دفعــة واحــدة بــل ســتحتاج إلــى طريــق طويــل 

يمتــد علــى عــدة مراحــل.

تفتقــر الواليــات المتحــدة، مثــل معظــم الالعبيــن الدولييــن اآلخريــن، إلــى االتصــاالت أو 	 

األدوات الالزمــة للضغــط إلقنــاع الحوثييــن بتقديــم تنــازالت ذات مغــزى.

الضغــط األمريكــي علــى الســعودية مــع األزمــات االقتصاديــة والسياســية األخــرى قــد يدفــع 	 

الريــاض إلــى اتفــاق مــع الحوثييــن يعالــج بالــكاد المخــاوف األمنيــة الرئيســية للســعودية لكنــه 

فــي الواقــع تســلم الســلطة إلــى ســلطات األمــر الواقــع الحوثيــة فــي صنعــاء.



25

تقدير موقفتأثير استراتيجية بايدن على حرب اليمن

المراجع
]1[ بتأييــد ودعــم القــوات العســكرية وشــبكة الــوالءات التــي ظلــت مواليــة للرئيــس الســابق علــي عبداللــه صالــح الــذي 

ُأجبــر علــى التنحــي عــن الســلطة –بعــد 33 عامــًا- لنائبــه عبدربــه منصــور هــادي عقــب انتفاضــة شــعبية عــام 2011.

]2[ فهيــم، كريــم تفاصيــل تحقيــق األمــم المتحــدة حــول تداعيــات الحــرب بالوكالــة فــي اليمــن بيــن التحالــف الســعودي 

وإيــران، واشــنطن بوســت، نشــر فــي تاريــخ 5/1/2018 وشــوهد فــي 5/2021م علــى الرابــط:

https://www.washingtonpost.com/world/un-probe-details-fallout-of-proxy-war-in-yemen-

between-saudi-coalition-and-iran-/2018/01/11/3e3f9302-f644-11e7-9af7-a50bc3300042_story.

html

]3[ أخبــار األمــم المتحــدة، مكتــب األمــم المتحــدة اإلنســاني يقــدر 233 ألــف قتيــل فــي حــرب اليمــن ، معظمهــم مــن `` 

https://news.un.org/en/ :أســباب غيــر مباشــرة ''، تاريــخ النشــر 1/12/2020، شــوهد فــي 23/12/2020 علــى الرابــط

story/2020/12/1078972

]4[ بشــير، مارغريــت، األمــم المتحــدة: الوقــت ينفــد لتجنــب المجاعــة فــي اليمــن، تاريــخ النشــر 10/12/2020، وشــوهد 

فــي: 23/12/2020م، علــى الرابــط:

https://www.voanews.com/middle-east/un-time-running-out-avert-yemen-famine

]5[ بيــان المتحدثــة باســم مجلــس األمــن القومــي برناديــت ميهــان حــول الوضــع فــي اليمــن، الموقــف االلكترونــي للبيــت 

األبيــض، تاريــخ النشــر: 25/3/2015، شــوهد: 5/2/2021م،

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/03/25/statement-nsc-

spokesperson-bernadette-meehan-situation-yemen

]6[ الكونجــرس، مجلــس الشــيوخ األمريكــي يصــوت علــى منــع بيــع األســلحة للســعودية، نشــر فــي تاريــخ 20/6/2019، 

وشــوهد فــي 5/2/2021 علــى الرابــط:

https://www.paul.senate.gov/news/us-senate-votes-blocking-saudi-arabia-arms-sale

]7[ مــارك الندلــر و بيتــر بيكــر، ترامــب يســتخدم الفيتــو إلنهــاء تــورط الواليــات المتحــدة فــي حــرب اليمــن، نيويــورك تايمــز، 

https://www.nytimes.com/2019/04/16/us/ :نشــر فــي تاريــخ: 16/4/2019، وشــوهد فــي 5/2021م علــى الرابــط

politics/trump-veto-yemen.html

]8[ بيــان مايــك بومبيــو، التصنيــف اإلرهابــي ألنصــار اللــه فــي اليمــن، الخارجيــة األمريكيــة، نشــر فــي تاريــخ 10/1/2021، 

وشــوهد فــي 5/2/2021 علــى الرابــط:

https://2017-2021.state.gov/terrorist-designation-of-ansarallah-in-yemen//index.html



26

تقدير موقفتأثير استراتيجية بايدن على حرب اليمن

]9[ روجيــن، جــوش، بايــدن يدعــو إلــى إنهــاء الدعــم األمريكــي للحــرب الســعودية فــي اليمــن، واشــنطن بوســت، نشــر فــي 

تاريــخ 1/5/2019، وشــوهد فــي 5/2/2021 علــى الرابــط:

https://www.washingtonpost.com/opinions/2019/05/01/biden-calls-end-us-support-saudi-war-

/yemen

]10[ الخارجيــة األمريكيــة، العالقــات األمريكيــة مــع اليمــن، نشــر فــي تاريــخ 30/12/2020، وشــوهد فــي 5/2/2021 علــى 

الرابط:

https://2017-2021.state.gov/u-s-relations-with-yemen//index.html

ــا القــارب  ــم ركب ــر بالمتفجــرات ث ــة قــارب صغي ــان بتعبئ ــر 2000، قــام مفجــران انتحاري ]11[ فــي 12 تشــرين األول/أكتوب

ــرة  ــار ثغ ــدن فــي اليمــن. وأحــدث االنفج ــاء ع ــت راســية فــي مين ــا كان ــول بينم ــة ك ــرة األمريكي ــاداه ليصطــدم بالمدم وق

واســعة فــي جانــب الســفينة، كمــا أدى إلــى مقتــل 17 بحــارا أمريكيــًا وإصابــة أكثــر مــن 30 آخريــن بجــروح. وكان الهجــوم 

مــن تخطيــط أعضــاء فــي تنظيــم القاعــدة.

]12[ فــي 25 أغســطس/آب 2016 أعلــن جــون كيــري وزيــر الخارجيــة األمريكــي -آنــذاك- فــي مؤتمــر صحفــي مــع نظيــره 

الســعودي عــادل الجبيــر فــي الريــاض، عــن مبــادرة سياســية قــال إنهــا لحــل األزمــة اليمنيــة،

]13[ كحيــل، ربيكيــا، بايــدن يعلــن إنهــاء الدعــم األمريكــي للعمليــات الهجوميــة فــي اليمــن )ذا هيــل(، تاريــخ النشــر 

https://thehill.com/policy/defense/537346-biden-to- الرابــط:  علــى   5/2/2021 فــي  وشــوهد   ،4/2/2021

announce-end-to-us-support-for-offensive-operations-in-yemen

]14[ عدنــان هاشــم، عبدالســالم محمــد، صــراع علــى النفــوذ وحــرب بالوكالــة فــي اليمــن )مركز أبعــاد للدراســات والبحوث(، 

https://abaadstudies.org/news-59860.html :تاريخ النشر 8/1/2021، وشوهد في 5/2/2021 على الرابط

]15[ جــون بولتــون، خطــوة بايــدن الســيئة فــي اليمــن، )نيويــور ديلــي نيــوز( تاريــخ النشــر 8/2/2021م، وشــوهد فــي 

https://www.nydailynews.com/opinion/ny-oped-bidens-bad-move-in-yemen- :9/2/2021 علــى الرابــط

20210208-ksuazmjyknfkpbvujfkpafhnoq-story.html

]16[ جــاك ديتــش، روبــي غرامــر، "وقــف الكــذب": الكونغــرس ومســؤولو ترامــب فــي تبــادل حــاد بشــأن تصنيفــات 

https://foreignpolicy. :اإلرهــاب )فوريــن بوليســي(، تاريــخ النشــر 11/1/2021 ، وشــوهد فــي 5/2/2021 علــى الرابــط

com/2021/01/11/trump-congress-briefing-terrorism-designations-yemen-cuba-pompeo-state-

/department

]17[ ناتاشــا بيرترانــد والرا ســيليجمان، بايــدن يحــرم الشــرق األوســط مــن أولوياتــه )بوليتكــو( تاريــخ النشــر 22/2/2021، 

https://www.politico.com/news/2021/02/22/biden-middle-east- :وشــوهد فــي 22/2/2021 علــى الرابــط

foreign-policy-470589

]18[ المصدر السابق
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]19[ يمــن مونيتــور، البنتاغــون يعلــن الحــد مــن تبــادل المعلومــات االســتخباراتية مــع التحالــف فــي اليمــن، تاريــخ النشــر 

https://www.yemenmonitor.com/Details/ArtMID/908/ الرابــط:  علــى   6/2/2021 فــي  وشــوهد   6/2/2021

ArticleID/49184

]20[ العربيــة، بايــدن: ســنواصل دعــم الســعودية فــي الدفــاع عــن ســيادتها، تاريــخ النشــر 4/2/2021م، وشــوهد فــي 

6/2/2021 علــى الرابــط:

https://bit.ly/3kebT4j

]21[ ايمونــز، اليكــس، فــي تحــول جــذري فــي السياســة ، بايــدن يســحب دعــم الواليــات المتحــدة لـــ "العمليــات الهجوميــة" 

https://theintercept. الرابــط:  علــى   6/2/2021 فــي  وشــوهد   ،5/2/2021 النشــر  تاريــخ  اليمــن،  فــي  الســعودية 

/com/2021/02/04/biden-saudi-yemen-arms

]22[ وارد، اليكــس، بشــكل واضــح "بايــدن" يعلــن إنهــاء الدعــم األمريكــي للحــرب فــي اليمــن، )VOX( تاريــخ النشــر 

الرابــط: علــى  فــي 6/2/2021  5/2/2021، وشــوهد 

https://www.vox.com/22268082/biden-yemen-war-saudi-state-speech

]23[ جامبريــل جــون، الواليــات المتحــدة تستكشــف قواعــد جديــدة فــي الســعودية وســط التوتــرات اإليرانيــة، اسوشــيتد 

https://apnews.com/article/dubai-iran- :بــرس، نشــر فــي 26/1/2021، وشــوهد فــي 6/2/2021 علــى الرابــط

saudi-arabia-united-arab-emirates-persian-gulf-tensions-247314c18d4160ead28fcf6358a95dca

]24[ تقــوم القيــادة المركزيــة األمريكيــة فــي الشــرق األوســط بتقييــم مســتمر لتلــك المواقــع الســعودية منــذ أكثــر مــن 

ــث  ــة النفــط الســعودية. حي ــب صناع ــى قل ــخ عل ــار وصواري ــدون طي ــرات ب ــام، بعــد هجــوم ســبتمبر/أيلول 2019 بطائ ع

تمتلــك الســعودية حوالــي 17 بالمائــة مــن احتياطيــات النفــط المؤكــدة فــي العالــم.

]25[ المصدر السابق

]26[ وارد، مصدر سابق

]27[ ليندركينــج يتمتــع بخبــرة واســعة فــي الشــرق األوســط منــذ عــام 1993، وعلــى معرفــة جيــدة بالجهــات اإلقليميــة 

الفاعلــة وأصحــاب المصلحــة فــي الصــراع، شــغل خــالل نحــو 28 عامــا، منصــب نائــب مســاعد وزيــر الخارجيــة لشــؤون إيــران 

والعــراق والشــؤون اإلقليميــة متعــددة األطــراف فــي مكتــب الشــرق األدنــى فــي وزارة الخارجيــة األميركيــة. وعمــل بشــكل 

مباشــر فــي الجهــود المبذولــة لحــل النــزاع علــى مــدى الســنوات األربــع الماضيــة كنائــب مســاعد وزيــر الخارجيــة لشــؤون 

الخليــج العربــي. والتقــى بمســؤولين يمنييــن بينهــم الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي فــي عــام 2019 لمحاولــة تحريــك 

اإلبــرة الدبلوماســية فــي الصــراع.

ــا للواليــات المتحــدة إلــى اليمــن )ذا ناشــيونال(، تاريــخ  يمكــن االطــالع ايضــًا علــى: كــرم، جويــس، تيــم ليندركينــغ مبعوًث

https://www.thenationalnews.com/world/the- :النشــر 4/2/2021، وشــوهد فــي 11/2/2021م، علــى الرابــط

americas/exclusive-tim-lenderking-to-be-us-envoy-for-yemen-1.1159963
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]28[ جــاك ديتــش وروبــي جرامــر، بايــدن يعيــن دبلوماســي كمبعــوث خــاص إلــى اليمــن، )فوريــن بوليســي( تاريــخ النشــر 

https://foreignpolicy.com/2021/02/04/biden-taps-career- :4/2/2021، وشــوهد فــي 9/2/2021 على الرابــط

/diplomat-as-envoy-to-yemen

]29[ كرم، جويس، مصدر سابق.

]30[ تحديــث عــن اليمــن، نائــب مســاعد وزيــر الخارجيــة لشــؤون الخليــج العربــي تيــم ليندركينــغ )الخارجيــة األمريكيــة( تاريــخ 

https://2017-2021.state.gov/update-on-yemen/ :النشــر 21/12/2017، وشــوهد فــي 9/2/2021 علــى الرابــط

index.html

]31[ لقــاء صحفــي مــع نائــب مســاعد وزيــر الخارجيــة لشــؤون شــبه الجزيــرة العربيــة تيموثي ليندركينــغ )الخارجيــة األمريكية(، 

https://2017-2021.state.gov/press-briefing- :تاريــخ النشــر 10/9/2020، وشــوهد فــي 9/2/2021 علــى الرابــط

with-deputy-assistant-secretary-of-state-for-arabian-gulf-affairs-timothy-lenderking/index.html

]32[ المصدر السابق

]33[ تحديــث عــن اليمــن، نائــب مســاعد وزيــر الخارجيــة لشــؤون الخليــج العربــي تيــم ليندركينــغ )الخارجيــة األمريكيــة( تاريــخ 

https://2017-2021.state.gov/update-on-yemen/ :النشــر 21/12/2017، وشــوهد فــي 9/2/2021 علــى الرابــط

index.html

]34[ المصدر السابق

]35[ كرم، جويس، مصدر سابق.

]36[ النــدي، جوناثــان، ثالثــة عوامــل رئيســية تدفــع الجــدل األمريكــي حــول تســمية جماعــة الحوثييــن اإلرهابيــة فــي 

https://www. :اليمــن - دبلوماســي أمريكــي )رويتــرز( تاريــخ النشــر 10/12/2020 ، وشــوهد فــي 9/2/2021 علــى الرابــط

reuters.com/article/usa-yemen-houthis-int-idUSKBN28K2WC

]37[ اســتمرت المشــاورات فــي الكويــت بيــن الحكومــة اليمنيــة والحوثييــن زهــاء ثالثــة أشــهر لكنهــا لــم تتمكــن مــن 

الوصــول إلــى اتفــاق ســالم بيــن الطرفيــن.

]38[ إحاطــة خاصــة مــع تيموثــي ليندركينــغ ، نائــب مســاعد وزيــر الخارجيــة لشــؤون الخليــج العربــي، الخارجيــة األمريكيــة، 

https://2017-2021.state.gov/special- الرابــط:  علــى   9/2/2021 فــي  وشــوهد  17/9/2020م،  النشــر  تاريــخ 

briefing-with-timothy-lenderking-deputy-assistant-secretary-for-arabian-gulf-affairs/index.html

]39[ تحديــث عــن اليمــن نائــب مســاعد وزيــر الخارجيــة لشــؤون الخليــج العربــي تيــم ليندركينــغ )الخارجيــة األمريكيــة( تاريــخ 

https://2017-2021.state.gov/update-on-yemen/ :النشــر 21/12/2017، وشــوهد فــي 9/2/2021 علــى الرابــط

index.html
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]40[ صنفــت إدارة ترامــب جماعــة الحوثــي جماعــة إرهابيــة قبــل يــوم واحــد مــن انتهــاء واليتهــا فــي 19 يناير/كانــون 

الثانــي2021م. قبــل ذلــك فــي ديســمبر/كانون األول 2020م وضعــت خمســة مــن قيــادات الجماعــة فــي قوائــم اإلرهــاب 

بموجــب »قانــون ماجنيتســكي« وهــؤالء القــادة هــم المســؤولون عــن األجهــزة األمنيــة والمخابراتيــة للجماعــة بتهــم 

ــال التعســفي، ومهاجمــة النســاء. ــب واالعتق ــال والتعذي ــل االغتي ــرة مث ــاكات خطي ارتكابهــم انته

المزيــد..  تعــرف علــى الُتهــم التــي بموجبهــا فرضــت واشــنطن عقوبــات علــى خمســة مــن قيــادات الحوثييــن )يمــن 

https://www.yemenmonitor.com/ :مونيتــور( تاريــخ النشــر 10/12/2020 وشــوهد فــي 9/2/2021 علــى الرابــط

Details/ArtMID/908/ArticleID/46398

]41[ ميلــر، زيــك، بايــدن يلغــي تصنيــف جماعــة الحوثييــن فــي اليمــن كإرهابييــن، )اسوشــيتد بــرس(، تاريــخ النشــر 

https://apnews.com/article/joe-biden-donald-trump-civil- :6/2/2021 وشــوهد فــي 9/2/2021 علــى الرابــط

wars-yemen-d17b50e3995827838a19fb8bd09e9f64

ــن فــي اليمــن مــن قائمــة اإلرهــاب، )األناضــول(،  ــن الحوثيي ــل المتمردي ــات المتحــدة تزي ــكل، الوالي ــز، ماي ]42[ هيرناندي

https://www.aa.com.tr/en/americas/us- :تاريــخ النشــر 12/2/2021، وشــوهد فــي 14/2/2021 علــى الرابــط

removes-yemens-houthi-rebels-from-terror-list/2143050

]43[ إزالــة قوائــم مكافحــة اإلرهــاب وتحديثهــا ؛ تحديثــات التعيينــات المتعلقــة باليمــن )الخزانــة األمريكيــة( تاريــخ النشــر 

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial- الرابــط:  علــى   16/2/2021 فــي  وشــوهد   ،16/2/2021

sanctions/recent-actions/20210216

]44[ المؤتمــر الصحافــي للمتحــدث باســم الخارجيــة، )الخارجيــة األمريكيــة( تاريــخ النشــر 10/2/2021، وشــوهد فــي 

https://www.state.gov/briefings/state-department-spokesperson-ned-price- :14/2/2021 علــى الرابــط

/holds-department-press-briefing-on-february-10-2021

ــة، بعــض المعامــالت  ــن واألنشــطة الرســمية لبعــض المنظمــات الدولي ــن األمريكيي ]45[ تشــمل: تعامــالت الموظفي

لدعــم أنشــطة المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي اليمــن، المعامــالت المتعلقــة بتصديــر أو إعــادة تصديــر الســلع الزراعيــة، 

واألدويــة، واألجهــزة الطبيــة، واالســتبدال األجــزاء والمكونــات أو تحديثــات البرامــج. ومعالجــة وتحويــل األمــوال، ودفــع 

الضرائــب، والرســوم ورســوم االســتيراد وشــراء أو اســتالم التصاريــح أو التراخيــص أو خدمــات المرافــق العامــة.

يمكــن االطــالع علــى الملفــات األربعــة لالســتثناءات األمريكيــة " التراخيــص العامــة لمكافحــة اإلرهــاب واألســئلة الشــائعة 

https://home. :ــط ــى الراب ــخ النشــر 19/1/2021 وشــوهد فــي 14/2/2021 عل ــة( تاري ــة األمريكي ــة"  )الخزان ذات الصل

treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20210119

]46[ كاري ن. ســتينباور، ماريانــا بينــداس فرنانديــز، آخــر اإلجــراءات المتعلقــة بالعقوبــات التــي اتخذتهــا إدارة ترامــب، تاريــخ 

النشــر 21/1/2021، شــوهد فــي 28/1/2021م علــى الرابــط:

https://www.winston.com/en/global-trade-and-foreign-policy-insights/yemen-one-of-the-last-

sanctions-related-actions-of-the-trump-administration.html
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]47[ تحــدث قيــادي )مشــرف( فــي جماعــة الحوثــي، وصحافــي يعمــل فــي وســيلة إعــالم تابعــة للحوثييــن ل"باحــث فــي 

مركــز أبعــاد" خــالل جلســة َمقيــل فــي صنعــاء يــوم 12/2/2021.

]48[ المصدر السابق.

]49[ وحــدة الرصــد فــي مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث، نقــاًل عــن تصريحــات المتحــدث باســم التحالــف الــذي تقــوده 

ــاء الســعودية )واس(، عــدا اســتهداف مطــار أبهــا يــوم 14 فبراير/شــباط2022 نقــاًل عــن تلفزيــون  الســعودية وكالــة األنب

ــن )المســيرة(. الحوثيي

]50[ الحــرة، الحوثيــون يعلنــون اســتهداف مطــاري أبهــا وجــدة الســعوديين بطائــرات مســيرة، تاريــخ النشــر 15/2/2021 

https://arbne.ws/3uphjOw :ــط ــى الراب وشــوهد فــي 22/2/2021 عل

]51[ حســب مــا قــال: ريتشــارد غولدبــرغ ، المديــر الســابق لمكافحــة أســلحة الدمــار الشــامل اإليرانيــة فــي مجلــس األمــن 

ــر نشــر فــي 10/2/2021، وشــوهد فــي 10/2/2021 علــى  ــة "فوريــن بوليســي" فــي تقري ــع لترامــب لمجل القومــي التاب

/https://foreignpolicy.com/2021/02/10/biden-envoy-push-yemen-war الرابــط: 

ــز أبعــاد  ــى دراســة مرك ــة لألطــراف يمكــن االطــالع عل ــه المحافظــة النفطي ــى طبيعــة الهجــوم وأهميت ]52[ لالطــالع عل

للدراســات والبحــوث، "القبيلــة والنفــط فــي حــرب اليمــن.. معركــة مــأرب األخيــرة" تاريــخ النشــر 10/10/2020 وشــوهدت 

فــي 14/2/2021 علــى الرابــط:

https://abaadstudies.org/news.php?id=59852

ــع  ــاوض فــي 9/2/2021، اطل ــة المف ــد الجماع ــس وف ــن ورئي ــدة محمــد عبدالســالم المتحــدث باســم الحوثيي ]53[ تغري

عليهــا فــي 14/2/2021م

https://twitter.com/abdusalamsalah/status/1359113492729577472

]54[ ناجــي، أحمــد، مــاذا تعنــي سياســة بايــدن تجــاه المملكــة العربيــة الســعودية؟ )كارنيجــي( تاريــخ النشــر 13/2/2021 

https://carnegie-mec.org/2021/02/12/what-does-biden-s-yemen- الرابــط:  علــى   15/2/2021 وشــوهد 

policy-mean-for-saudi-arabia-pub-83862

]55[ جــون بولتــون، خطــوة بايــدن الســيئة فــي اليمــن، )نيويــور ديلــي نيــوز( تاريــخ النشــر 8/2/2021م، وشــوهد فــي 

https://www.nydailynews.com/opinion/ny-oped-bidens-bad-move-in-yemen- :9/2/2021 علــى الرابــط

20210208-ksuazmjyknfkpbvujfkpafhnoq-story.html

ــخ  ــورك بوســت(، تاري ــن، )نيوي ــى تشــجيع اإلرهابيي ــؤدي إال إل ــن ي ــدن مــن اليمــن ل ــا، انســحاب باي ]56[ كوتــس، فيكتوري

https://nypost.com/2021/02/05/bidens-yemen- :الرابــط النشــر 5/2/2021، وشــوهد فــي 9/2/2021 علــى 

/withdrawal-will-only-embolden-the-terrorists

]57[ المصدر السابق
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]58[ إيطاليــا توقــف بيــع آالف الصواريــخ للســعودية واإلمــارات )دوتشــيه فيلــه( تاريــخ النشــر 29/1/2021، وشــوهد فــي 

https://bit.ly/2NwgF0C :16/2/2021م علــى الرابــط

]59[ جــام، عمــر، البرلمــان األوروبــي يدعــو دول االتحــاد لحظــر بيــع أســلحة للســعودية واإلمــارات )األناضــول( تاريــخ النشــر 

https://bit.ly/3bji4zK :11/2/2021، وشــوهد فــي 16/2/2021م علــى الرابــط

]60[ وينتــور، باتريــك، المملكــة المتحــدة ترفــض اتبــاع الواليــات المتحــدة فــي تعليــق مبيعــات األســلحة الســعودية بشــأن 

https://bit.ly/2ZsMJ8d :اليمــن، )الغارديــان(، تاريــخ النشــر 8/2/2021 وشــوهد فــي 16/2/2021م علــى الرابــط

ــخ النشــر 16/2/2021، شــوهد فــي  ــة )األناضــول( تاري ــد فــي "مــأرب" اليمني ]61[ األمــم المتحــدة "قلقــة" إزاء التصعي

https://bit.ly/3pvhrrO :الرابــط 17/2/2021 علــى 

]62[ جــاك ديتــش ، روبــي غرامــر، بايــدن يعيــن دبلوماســي كمبعــوث للسياســة الخارجيــة إلــى اليمــن )فوريــن بوليســي( 

https://foreignpolicy.com/2021/02/04/biden- :تاريــخ النشــر 4/2/2021 وشــوهد فــي 22/2/2021 علــى الرابــط

/taps-career-diplomat-as-envoy-to-yemen

]63[ وارد، اليكس، مصدر سابق

]64[ تصريــح: مرشــحة الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن لمنصــب ممثلــة الواليــات المتحــدة فــي األمــم المتحــدة لينــدا 

تومــاس فــي لجنــة العالقــات الخارجيــة فــي الكونجــرس يــوم 27/1/2021، يمكــن االطــالع علــى: الواليــات المتحــدة تقــول 

إنهــا ســتدفع مجلــس األمــن لمراجعــة القــرار )2216( الخــاص باليمــن )يمــن مونيتــور(، تاريــخ النشــر 27/1/2021، وشــوهد 

https://www.yemenmonitor.com/Details/ArtMID/908/ArticleID/48715 :فــي 17/2/2021 علــى الرابــط

]65[ الواليــات المتحــدة تقــول إنهــا ســتدفع مجلــس األمــن لمراجعــة القــرار )2216( الخــاص باليمــن، تاريــخ النشــر 

https://bit.ly/3aH8qYz الرابــط:  علــى   22/2/2021 فــي  وشــوهد   ،27/1/2021

]66[ واشــنطن تفتــح قنــوات اتصــال مــع الحوثييــن وتحــث إيــران علــى وقــف "دعمهــا القاتــل" لهــم )روســيا اليــوم( تاريــخ 

https://bit.ly/2LYwEUI :النشــر 16/2/2021 وشــوهد فــي 17/2/2021 علــى الرابــط

]67[ حكومــة صنعــاء تشــترط االعتــراف بهــا حكومــة شــرعية خــالل فتــرة المفاوضــات )المياديــن( تاريــخ النشــر 8/2/2021 

https://bit.ly/3qz9enS :وشــوهد فــي 8/2/2021 علــى الرابــط

ــي )روســيا  ــل إنهــاء غــارات التحالــف العرب ــخ باتجــاه الســعودية مقاب ــون: وقــف إطــالق المســيرات والصواري ]68[ الحوثي

https://bit.ly/3djr6zz :اليــوم( تاريــخ النشــر 13/2/2021 ، وشــوهد فــي 17/2/2021 علــى الرابــط
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مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث منظمــة مجتمــع مدنــي غيــر ربحــي مرخــص 
لــه مــن وزارة الشــؤون االجتماعيــة اليمنيــة رقــم )436( فــي 18 أكتوبــر 2010م
الديمقراطيــة  كقضايــا  واالعالميــة  والفكريــة  السياســية  بالقضايــا  يهتــم 
الجماعــات  ونشــاطات  واإلرهــاب  األمــن  وقضايــا  واألحــزاب  واالنتخابــات 
االيدلوجيــة والحريــات السياســية والفكريــة والصحفيــة إلــى جانــب القضايــا 
ــرات السياســية. ــاط بالمتغي ــة واإلنســانية ذات االرتب ــة واالجتماعي االقتصادي

مركز أبعاد للدراسات والبحوث
Abaad Studies & Research Center


