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”األمناء” تقرير خاص:

 حظي القرار الــذي أصدره مجلس الدفاع 
الوطني، بتصنيــف الحوثيني جامعة إرهابية، 
بتأييد شــعبي واســع يف الداخــل والخارج؛ 
ألهميتــه يف هــذا الوقت الذي وســعت فيه 
املليشــيا، املدعومة من إيران، من إرهابها يف 

املنطقة.
يف  الســبت،  الوطني،  الدفاع  مجلــس  وأصدر 
اجتامع عقده برئاسة رئيس مجلس القيادة د. رشاد 
محمد العليمي القرار رقم )1( لســنة 2022 بتصنيف 
ميليشــيا الحويث االنقالبية، منظمــًة إرهابيًة وفًقا 
لقانــون الجرائــم والعقوبات، واالتفاقيــة العربية 
الدولية  واملعاهدات  واالتفاقيــات  اإلرهاب،  ملكافحة 

واإلقليمية املصادق عليها.
ووجه مجلــس الدفاع الوطنــي، مبوجب ذلك، 
الجهات ذات العالقة باســتكامل اإلجــراءات الالزمة 

لتنفيذ القرار.
الدعم  الذين يقدمون  الكيانات واألفراد  كام حذر 
واملســاعدة، أو التسهيالت أو أي شــكل من أشكال 
التعاون والتعامل مع هــذه الجامعة اإلرهابية، بأنه 

سيتم اتخاذ إجراءات وعقوبات صارمة تجاههم.
وجاء القرار بعد رفض مليشــيا الحويث املساعي 
األممية إلنجاح عملية السالم باليمن، وتجديد الهدنة 
املنشآت  باستهداف  العســكري  وتصعيدها  األممية، 

النفطية واملصالح اإليرادية يف الجنوب.
واستهدفت مليشيا الحويث بقصف ميناء الضبة 
النشــيمة بطريان  النفطي يف حرضمــوت وميناء 
مســري قبل يومني، بعد أيام من تهديداتها بقصفها 
يف حال مل يوافق مجلس القيادة الرئايس برشوطها 

التعجيزية بشأن متديد الهدنة.
ويأمل املواطنون شامال وجنوبا أن ترتجم قرارات 
مجلس القيــادة الرئايس عىل الواقع، وأن تتحول إىل 
سياســات وإجراءات تنفذ عىل أرض الواقع وتشهد 

أوسع التفاف شعبي حولها.
فقد  وبحســب مراقبني سياسيني 
للحوثيني عىل  اإلرهــايب  الهجوم  أتاح 
مينــاء الضبة النفطــي يف حرضموت 

مجلس  وأعضاء  لرئيس  الفرصة 
القيادة الرئــايس ملواجهة أخطر 

عصابة إرهابية يف املنطقة.
الجنويب  األكادميــي   ويرى 
صالــح عــي الدويــل، أن قرار 
منظمــة  الحوثيــني  تصنيــف 
إرهابية، لن يغري من الواقع شيئا 
إذا مل يقرتن بفعل البنادق، مؤكدا 

قيلت  والقرارات  والترصيحات  الكالم  أن 
خالل السنوات الثامن املاضية.

وقــال املحلل الســيايس ســامي 
إنه كان الزًمــا منذ وقت مبكر  الكاف، 
تصنيف الحركة الحوثية الدينية املسلحة 

منظمة إرهابية، التي ال ميكن لها أن تتواجد وتعتاش 
إال من خالل إقصاء اآلخر.

وأشــار إىل أن رئيس وأعضاء مجلــس القيادة 
الرئايس مع هذا القــرار باتوا عىل املحك أكرث من أي 
وقت مىض الســتعادة الدولة، مؤكــدا أن قراًرا كهذا 
يتعــني مبوجبه اتخــاذ الكثري من اإلجــراءات عىل 
املستويات كافة، لتنفيذه عىل األرض وخارج األرض.

وأكد أن القضايا الوطنية البالغة األهمية والتعقيد 
ال ميكن التعامــل معها يف هذا الوقت الصعب بنفس 
الوجوه واألدوات السابقة التي كانت عائقا دون وحدة 

الصف.
من جانبه يــرى الصحفي الجنــويب صالح بن 
لغــر أن الحديث عن أي هدنة مع الحويث يعد متاهًيا 
مع اإلرهاب، مضيفــا أن قرار مجلس الدفاع الوطني 

بتصنيف الحوثيني جامعة إرهابية تأخر كثريًا.
وقال بن لغر يف تغريدة لــه عىل تويرت، إنه آن 

الرضوخ ألي ضغوط  األوان ملواجهة حقيقية، وعدم 
من دول ال ميســها إرهاب الحويث، مشــريا إىل أن 
الحويث كام داعش رسطان خبيث ويجب استئصاله 

حتى يعيش الناس بسالم.

انزعاج اإلخوان
وسبَّب القرار الصادر من مجلس الدفاع الوطني 
بتصنيف مليشــيا الحويث جامعــة إرهابية، إزعاًجا 
كبري لجامعة اإلخوان باليمــن، حيث هاجم موالون 

لحزب اإلصالح مجلس القيادة بعد صدور القرار.
 وشنت جامعة اإلصالح هجوًما عنيًفا عىل رئيس 
املجلس القيــادة الرئايس رشــاد العليمي ووصفته 
مطابخها بأقبح األوصاف، ما يؤكد أن هذه الجامعة 
ليس لها يف أي توصيف مناطقي أو حب للوحدة إمنا 
كل مــا تفعله من أجل الــرثوة ومصالحها ومصالح 

الدول التي تدعمها.
وعىل مــا يبــدو أن اإلخــوان شــعروا بأنهم 

املستهدفون من القرار الذي تضمن تحذيًرا بأنه سيتم 
اتخاذ اإلجراءات والعقوبــات الصارمة ضد الكيانات 
واألفراد الذين يقدمون الدعم واملساعدة، أو التسهيالت 
أو أي شــكل من أشكال التعاون والتعامل مع جامعة 

الحويث اإلرهابية.
وأثبتت األحداث الســابقة التنســيق والتحالف 
الواضح بني جامعة اإلخوان ومليشيا الحويث، سواء 
عسكريا أو اقتصاديًا، حيث سبق وأن كشفت تقارير 

موثقة تقديم جامعة اإلخوان الدعم للحوثيني.
وطالب سياسيون مجلس الدفاع الوطني، باتخاذ 
اإلجراءات الصارمة تجاه القوى اليمنية واملســؤولني 
الذين ســبق وأن أعلنوا تحالفهم مع مليشيا الحويث 

املصنفة إرهابيا.
وقال السيايس الجنويب البارز عبدالله الجعيدي، 
إن األحزاب واملكونات السياســية والعسكرية داخل 
الرشعية املتحالفة مع الحويث، هم األخطر عىل اليمن 

من حوثيي صعدة وصنعاء وعبدامللك واملّشاط.

هل ُألغي اتفاق استوكهومل؟
وبعــد التصعيد الحويث واســتهداف املنشــآت 
النفطية واملصالح اإليرادية يف املناطق املحررة، يرى 
مراقبــون أن الرد عىل هذا اإلرهــاب، يجب أن يكون 
بتحرير ميناء الحديدة، الرشيان الذي يغذي مليشــيا 

الحويث.
و بحســب قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف 
الحويث جامعة إرهابية، فقد أصبح اتفاق استوكهومل 

وكل اتفاق سابق وأي هدنة يف حكم املنتهي.
وبحســب القرار ال يجوز أن تتعامل الدولة أو أي 
جهة كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتامعية معها 

ويعاقب قانونا كداعم لإلرهاب.
ويقول املحلل الســيايس إياد الشعيبي إن  قرار 
تصنيف الحوثيني “منظمــة إرهابية” خطوة ضمن 
عدة خطــوات اتخذهــا مجلس الدفــاع، حيث من 
املرّجح أن تشــمل انســحاب حكومة املناصفة من 
اتفاق  أكر كاالنســحاب من  املنهارة، ورمبا  الهدنة 

استوكهومل.
التحرك والتعبئة العسكرية  ويتوقع الشــعيبي، 
ملواجهة مليشــيا الحويث بعد قرار تصنيفها جامعة 

إرهابية.

سيناريوهات متوقعة
وعىل ما يبدو أن خيار الحسم العسكري بات هو 
األقرب بعد تصعيــد الحوثيني وتهديداتهم، ورفضهم 

تجديد الهدنة األممية باليمن.
أجمعت  والعسكرية،  السياسية  النخب 
عىل خيار الحســم العسكري، حيث طالبوا 
مجلس القيادة الرئايس بالتحرك عســكريا 
للقضاء عىل مليشــيا الحويث التي ال تؤمن 

بالسالم.
خالد  اليمني  الســيايس  وقال 
بقــالن: “إن عــودة رئيس مجلس 
القيادة شــاد العليمي إىل العاصمة 
الجنوبيــة عــدن، وعقــد اجتامع 
النفــط واملعادن، ليس  أويل بوزير 
خطوة  أنهــا  مؤكــدا  مصادفــة، 
أمني  العليمي كرجل  تبعاتها  يعي  مدروسة 
وعســكري وعــامل اجتامع فطــن، مدرك 
لسيكولوجية الجامعة الحوثية، متفهم لكل 

خطوة يقدم عليها”.
وأكد أن مليشــيا الحويث اإلرهابية بعد 
أن أعلنت إسقاطها الكامل لخيارات التهدئة من خالل 
استهداف ميناء الضبة، أىت الرد من خالل عقد اجتامع 

ملجلس الدفاع الوطني قبل أيام.
النفط  بوزير  العليمــي  واعتر بقالن: “اجتامع 
واملعادن بأنها خطوة مهمة وتنم عن مدى اإلحساس 
باملسؤولية والجدية يف املواجهة بعد تعرية الحوثية 

وكشفها أمام الداخل والخارج”.
ويرى بقالن أن الرسائل التي وجهها الرئايس من 
خالل مجلس الدفــاع الوطني، تؤكد أن هناك تصعيًدا 

قادًما أسقطت مبوجبه خيارات التهدئة.
وأكــد أن الحرب القادمة لن تكــون كام عهدها 
الحوثيون، لكنها ســتكون بطابع عسكري خالص، 
ســيخرس مبوجبه الحويث ما كان قد جناه بســبب 
األخطاء، مضيفا: “لن نقول اإلخفاقات والتخادم؛ ألن 
هدفنا هو دفع الجميع لالنخراط يف عملية عسكرية 

حاسمة”.

تقرير

• لماذا انزعج اإلخوان من القرار؟

• هل ألغى تصنيف الحوثي جماعة إرهابية اتفاق استوكهولم؟

• كيف أصبح خيار الحسم العسكري هو األقرب؟
• هل يغير القرار من الواقع شيئا إذا لم يقترن بفعل البنادق؟

السيناريوهات املتوقعة
ت�صنيف احلوثي جماعة اإرهابية.. ملاذا الآن؟


