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بي لألبحاث ودراسة السياسات
المركز العر ّ

مقدمة
أثارت سيطرة الحوثيين على القصر الرئاسي في اليمن ،في العشرين من كانون الثاني /يناير  5102وما تبعها
من استقالة للحكومة والرئيس عبد ربه منصور هادي ،مخاوف أميركية من أن ِّ
يؤدي انهيار الدولة إلى
ضد
تقويض آليات التعاون التي كانت قائمةً بين األجهزة األمنية اليمنية ونظيرتها األميركية في الحرب ّ
تنظيم القاعدة .وتزداد مظاهر التحدي في وجه الواليات المتحدة مع تبني تنظيم القاعدة في جزيرة العرب
مقر له مسؤولية هجمات باريس في وقت سابق من الشهر نفسه.
الذي يتخذ من اليمن ا
وتع ُّد الواليات المتحدة تنظيم القاعدة في اليمن ،التنظيم األكثر خطورةً على أمنها ،وتتهمه بالوقوف وراء

عدد من الهجمات التي وقعت على أراضيها ،أو التي أحبطت قبل تنفيذها .وتزداد المخاوف األميركية في

ظ ّل التقارير التي تشير إلى ُّ
تمدد تنظيم الدولة اإلسالمية إلى اليمن ودخوله في منافسة مع فرع القاعدة
هناك.1

نموذج أوباما "الناجح" في محاربة اإلرهاب
في خطابه أمام الكونغرس عن "حال االتحاد" يوم  ،5102 /0 /51قال الرئيس أوباما" :نحن نتعاون مع
دول من جنوب آسيا إلى شمال أفريقيا لمنع اإلرهابيين الذين ِّ
يهددون أميركا الحصول على مالذات آمنة".2
أن الخطاب جاء في اليوم نفسه الذي سيطر فيه الحوثيون على القصر الرئاسي في اليمن،
وعلى الرغم من ّ

ضد
تماما؛ أل ّن ذلك يقوض مزاعم إدارته في تحقيق نجاحات كبيرة في حربها ّ
فإ ّن أوباما تجاهل الموضوع ً
ضد تنظيم الدولة
اإلرهاب .فالواليات المتحدة ،بحسب اإلستراتيجية التي طرحها أوباما عندما أعلن الحرب ّ
Brian Todd, “ISIS gaining ground in Yemen, competing with al Qaeda”, CNN, 22/ 1/ 2015, at:

1

http://www.cnn.com/2015/01/21/politics/isis-gaining-ground-in-yemen/index.html

“Remarks by the President in State of the Union Address”, The White House, Office of the Press
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Secretary, 20/ 1/ 2015, at:

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/01/20/remarks-president-state-union-addressjanuary-20-2015
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أما بديله
اإلسالمية في  ،5107 /9 /01لن ترسل قوات بريةً لتخوض
ً
حروبا جديدةً في الشرق األوسطّ .
من ذلك ،فهو متمثِّل بقوله الذي يع ُّد اليمن شاهد نجا ٍح عليه" :استخدام قوتنا الجوية والدعم الذي نقدمه
يهددوننا ،في ٍ
وقت ن ِّ
لقوات حلفائنا على األرض .هذه اإلستراتيجية في القضاء على اإلرهابيين الذين ِّ
قدم فيه
الدعم لشركائنا في الخطوط األمامية ،هي إستراتيجية اتبعناها سنوات بنجاح في اليمن والصومال".3
ضد تنظيم القاعدة في اليمن مستخدمة طائرات من دون
إن الواليات المتحدة تخوض فع ًال ،منذ سنين ،حرًبا ّ
ّ
طيار؛ وذلك بالتنسيق والتعاون الكامل مع الحكومة اليمنية .فهي ِّ
تقدم التدريب والدعم والسالح ألجهزتها األمنية

فضال عن وجود عدد غير معروف من المستشارين العسكريين األميركيين على األرض اليمنية.4
والعسكرية،
ً
وبحسب دراسة لـ "مركز أبحاث الكونغرس" ،قدمت الواليات المتحدة لليمن ،في الفترة  ،5107 – 5119مساعدات
بقيمة مليار وأربعمئة مليون دوالر ،جاء أغلبها من و ازرة الخارجية والوكالة األميركية للتنمية الدولية .كما يشير
التقرير إلى تلقي اليمن نحو  111مليون دوالر من و ازرة الدفاع األميركية لمحاربة القاعدة.5
أن استقالة الرئيس هادي وحدوث فراغ سياسي ودستوري في اليمن ،وضع إستراتيجية أوباما التي
غير ّ
تتطلب وجود شركاء على األرض أمام تحديات كبيرة ،نجمل أهمها في النقاط اآلتية:

ضد تنظيم القاعدة تحتاج إلى
إن الهجمات التي تشنها طائرات أميركية من دون طيار في اليمن ّ
ّ 
أن هذه الضربات يوافق
تخويل سلطة شرعية .وقد كان األمر المعمول به إلى لحظة استقالة هادي ّ

عليها الرئيس شخصيا ،بحسب ما أشار هادي نفسه في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست ،بعد
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Secretary, 10/ 9/ 2014, at:

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/09/10/statement-president-isil-1

Kristina Wong, “Thornberry: ISIS war leaves fewer resources for Yemen”, The Hill, 22/ 1/ 2015, at:
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http://thehill.com/policy/defense/230502-thornberry-isis-war-leaves-fewer-resources-for-yemen

Jeremy M. Sharp, “Yemen: Background, and U.S. Relations”, The Congressional Research
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Service, 21/ 1/ 2015, at:

http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL34170.pdf
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6
ُّ
أما اآلن ،فقد بدأت البالد  -في ظ ّل
تسلمه زمام الحكم ،خلفًا لعلي عبد اهلل صالح عام ّ . 5105
عدم وجود رئيس وحكومة  -تنزلق إلى الفوضى ،وهو ما سوف يعقِّد ،من دون شك ،جهد الواليات

ضد تنظيم القاعدة.
المتحدة في الحرب ّ
 تعتمد الواليات المتحدة في هجمات طائراتها من دون طيار على الجهد االستخباري البشري الذي
7
اضحا إن ظلت هذه األجهزة
تقدمه أجهزة االستخبار اليمنية  .وفي ظ ّل فراغ السلطة ،ال يبدو و ً

تعمل على ٍ
نحو مؤسسي ،وان كانت قادرةً على تحقيق أهدافها السابقة وتقديم المعلومات بالكفاءة

أما مسألة إرسال قوات برية أميركية ،أو فرق استخبارية ،لتعويض النقص المعلوماتي من
نفسهاّ .

خصوصا في
خيار بعيد االحتمال،
أجل مجابهة القاعدة على أرض اليمن ،فإنها تبدو ،حتى اآلنً ،ا
ً
ظ ّل الفوضى التي تضرب ذلك البلد ،وخوف الواليات المتحدة من أن تتحول قواتها إلى أهداف
متحركة لتنظيم القاعدة.
تحول الصراع فيه إلى صدام طائفي
 تخشى الواليات المتحدة أن يتحول اليمن إلى دولة فاشلة ،و ُّ
إنتاج للمشهد
مفتوح ما بين الحوثيين وسائر األطراف .8فوقوع مثل هذا السيناريو قد يعني إعادة
ٍ
السوري ،أو العراقي؛ وهو ما يسمح للقاعدة بالتمدد أكثر فأكثر في الوسط ِّ
السني الساخط بسبب
سيطرة أقلية على البلد.

Greg Miller, “Yemeni president acknowledges approving U.S. drone strikes”, The Washington

6

Post, 29/ 9/ 2012, at:

http://www.washingtonpost.com/world/national-security/yemeni-president-acknowledges-

approving-us-drone-strikes/2012/09/29/09bec2ae-0a56-11e2-afff-d6c7f20a83bf_story.html

Craig Whitlock, “Yemen chaos threatens U.S. counterterror efforts”, including drone program”, The

7

Washington Post, 22/ 1/ 2015, at:

http://www.washingtonpost.com/world/national-security/yemen-chaos-threatens-us-counterterrorefforts-including-drone-program/2015/01/22/4ab157c8-a26f-11e4-903f-9f2faf7cd9fe_story.html
Amal Mudallali, “Why Yemen’s Implosion Matters”, Foreign Policy, 22/ 1/ 2015, at:
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http://foreignpolicy.com/2015/01/22/yemen-houthi-shiite/
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 ثمة قلق أميركي من أن يتجاوز الصراع في اليمن حدود ذلك البلد ليصبح حرًبا بالوكالة بين المملكة

العربية السعودية التي تشعر بأنها مهددة بالتمدد الحوثي على حدودها الجنوبية من جهة ،وايران

الداعمة الرئيسة للحوثيين من جهة أخرى.9

خيارات إدارة أوباما في التعامل مع الوضع اليمني
في حال فشل قيام حكومة يمنية مركزية قوية تحظى بشرعية محلية ودولية ،وانتقال اليمن إلى حالة الفوضى
ضد اإلرهاب في اليمن ،أمام خيارات
والتشظي ،سوف تجد إدارة أوباما نفسها ،في سياق ما تصفه حرًبا ّ

رئيسة ثالثة ،هي:

ضد تنظيم القاعدة
 أن توقف الواليات المتحدة ،من جانب واحد ،هجمات طائراتها من دون طيار ّ
نظر إلى عدم وجود سلطة محلية تحظى بشرعية تخولها استمرار القيام بهذه الهجمات،
في اليمن؛ ًا

لكن هذا االحتمال ضعيف .فعلى الرغم من
فال تتهم بخرق سيادة البلد واالعتداء على أراضيهّ .

فإن واشنطن تتصرف كما لو كان ك ّل شيء طبيعيا ،وحتى السفارة
فراغ السلطة في اليمن حالياّ ،
الرغم من أنها قامت بتخفيض عدد العاملين فيها ،مازالت تزاول عملها
األميركية في صنعاء ،على ّ

10
أن إدارة أوباما لم تعلن عن نيتها سحب مستشاريها العسكريين الموجودين في اليمن
كالمعتاد  .كما ّ

أن بعضهم يخشى تكرار سيناريو
الذين يفرض تعتيم كلِّي على أعدادهم .وعلى الرغم من ّ
أيلول /سبتمبر 5105؛ ذلك الهجوم على القنصلية األميركية في ليبيا الذي قتل فيه السفير األميركي

فإن الخارجية األميركية ِّ
أن السفارة األميركية في صنعاء مؤمنة
تؤكد ّ
وعدد من مساعديه وحراسهّ ،

Robert F. Worthjan, “At Risk of Fragmenting, Yemen Poses Dangers to U.S.”, The New York

9

Times, 21/ 1/ 2015, at:

http://www.nytimes.com/2015/01/22/world/middleeast/yemen-at-risk-of-fragmenting.html?_r=0

“US pulls more personnel from Yemen embassy”, Fox News, 23/ 1/ 2015, at:
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http://www.foxnews.com/politics/2015/01/23/us-pulls-more-personnel-from-yemen-embassy/
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فضال عن إعالن الواليات المتحدة وجود بارجتين حربيتين في البحر األحمر ،احتياطًا
جيدا،
ً
تأمينا ً
ً

ألي طارئ حتى تخلي سفارتها وتجلي موظفيها وعناصرها عن اليمن ،إن لزم األمر.11
ِّ

 أن تواصل الواليات المتحدة هجماتها على تنظيم القاعدة عبر طائرات من دون طيار ،من دون
تخويل يمني شرعي ،وهو االحتمال المرجح في حال عدم وجود حكومة مركزية شرعية يمكن
للواليات المتحدة أن تعمل معها .فالواليات المتحدة تقوم بهذا األمر في أماكن عديدة من العالم،
ضاربةً بمسائل السيادة وانتهاك القوانين عرض الحائط.
ضد تنظيم القاعدة
 أن تتعاون اإلدارة األميركية  -بطريقة غير مباشرة  -مع الحوثيين في الحرب ّ
في اليمن ،وهو خيار تزداد احتماالت حصوله ،في ظ ّل وجود تحالف موضوعي بين الواليات
ضد
المتحدة من ناحية ،وايران وعموم التنظيمات الشيعية السياسية في المنطقة من ناحية أخرىّ ،
تيارات وتنظيمات ِّ
سنية؛ مثل القاعدة ،وأنصار الشريعة في اليمن ،وتنظيم الدولة اإلسالمية،

أن العداء الذي يعلنه الحوثيون ألميركا
والنصرة ،في العراق وسورية ،وغيرهما ،وال سيما ّ

شعار .فلم يعرف عنهم تعرضهم للمصالح األميركية في اليمن أو غيرها ،بل
ًا
ال يعدو أن يكون
إنهم ،عندما اجتاحوا العاصمة صنعاء في أيلول /سبتمبر  ،5105أولوا حماية السفارة األميركية
أن راياتهم كانت تحمل شعار "الموت ألميركا ،الموت إلسرائيل" .بل
أولويةً مطلقةً ،على الرغم من ّ
إن الحوثيين قد يكونون أكثر فعاليةً من حكومة
ثمة من يذهب في واشنطن إلى أبعد من ذلك بالقول ّ
هادي في محاربة تنظيم القاعدة؛ بسبب العداوة المذهبية والسياسية بينهما .12وتزداد قوة هذا االحتمال

في ظ ّل رفض إدارة أوباما وصف ما جرى في اليمن بأنه انقالب.13

Barbara Starr, “Pentagon in position to evacuate U.S. Embassy in Yemen”, CNN, 20/ 1/ 2015, at:

11

http://edition.cnn.com/2015/01/20/politics/pentagon-in-position-to-evacuate-u-s-embassy-inyemen/

Worthjan.

“Daily Press Briefing by the Spokesperson of the U.S. State Department Jen Psaki”, U.S. State

12
13

Department, Washington, DC, 21/ 1/ 2015, at:

http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2015/01/236171.htm
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وخصوصا في ما يتعلّق
أيضا ،يمكن فهم صمت إدارة أوباما عن التمدد الحوثي في اليمن،
في السياق نفسه ً
ً
بسيطرتهم ،في كانون األول /ديسمبر  ،5107على مدينة الحديدة الساحلية الواقعة على البحر األحمر،
واقترابهم من مضيق باب المندب الذي ي ِّ
عصبا لنقل نفط منطقة الخليج
شكل إضافةً إلى مضيق هرمز،
ً

العربي إلى العالم .ومما يضاعف االرتياب في الموقف األميركي تصريح الناطق الرسمي باسم البيت

أي
األبيض ،جوش إيرنست ،في مؤتمر صحافي يوم  51كانون الثاني /يناير  ،5102أنه ليس لدى إدارته ُّ
14
معلومات ِّ
يتضمن هذا التصريح
تؤكد ّ
أن إيران "تمارس أي نوٍع من القيادة والسيطرة على الحوثيين"  ،و ّ
قرر الواليات المتحدة العمل مع الحوثيين لمحاربة تنظيم القاعدة في اليمن ،في سياق
إمكانيةً متمثِّلة بأن ت ِّ

ترتيبات إقليمية يكون إليران في صوغها وقيادتها دور كبير.

خاتمة
ِّ
تحديدا .فهي تع ُّد هذه التنظيمات
"السنية"
تبدو إدارة أوباما مسكونةً بهاجس محاربة التنظيمات الجهادية
ً

"الخطر األكبر" بالنسبة إلى أمنها ومصالحها ،وهي تتبع في مواجهتها إستراتيجيات تعتمد على االشتباك
قوى محلية تقوم واشنطن بتدريبها
البعيد؛ باستخدام طائرات من دون طيار ،والتعاون األمني واالستخباري مع ً
وتسليحها ُّ
لكن هذه اإلستراتيجية التي
لتجنب إنزال قوات أميركية على األرض في مواجهة هذه التنظيماتّ .

تهتم بإيجاد حلول آنية لمشكالت عصية تبدو قصيرة النظر ألنها ِّ
تؤدي إلى إنتاج مشكالت أكبر من تلك

أيضا ،مقابل تعزيز أدوار
المشكالت نفسها؛ وذلك من خالل تجاوزها لدور الدولة ،والمساهمة في تقويضها ً
أطراف أخرى تمثِّلها ميلشيات تتكاثر في أنحاء المنطقة كما يتكاثر نبات الفطر ،وهو أمر ستكون له ،من
دون ٍّ
أيضا.
شك ،تداعيات كبيرة على المصالح األميركية ً
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