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مقدمة
ليــس لــدى الواليــات املتحــدة سياســة تجــاه اليمــن ،ولكــن هــذا ليــس مفاجئــا :الواليــات املتحــدة لــم يكــن
لديهــا سياســة خاصــة تجــاه اليمــن قــط .مــا لديهــا – ومــا كان لديهــا – هــو سياســة تجــاه الســعودية تمــي
عليهــا أفعالهــا يف اليمــن .بالنســبة للواليــات املتحــدة ،اليمــن بلــد ملحــق ،وبالتــايل يمكــن االســتعانة
ـبـوكالء خارجيــن للتعامــل معــه كونــه بلــد صغــر كمــا أنــه ليــس مهمــا بمــا فيــه الكفايــة .ولكــن طبعــاً ،مــن
وقــت آلخــر ،هنــاك لحظــات مأزومــة تتطلــب اهتمامً ــا أكــر مــن ص ـنـاع السياســات يف الواليــات املتحــدة،
فمثــا ،بعــد هجمــات  11ســبتمرب  ،2001كان ينظــر إىل اليمــن يف املقــام األول عــى أنــه مشــكلة تتعلــق
خـراً ،فينظــر إليــه ضمــن ســياق الجهــود األمريكيــة
بمكافحــة اإلرهــاب ،وبالتــايل بحاجــة إىل حــل .أمــا مؤ ـ
سـران بإي ـقـاع موحــد.
ملواجهــة إ ـيـران .ولكــن يف كلتــا الحالتــن ،كانــت الواليــات املتحــدة والســعودية ت ـ
يف أوائــل العــام  ،2000كانــت اململكــة العربيــة الســعودية تواجــه مشــكلتها مــع تنظيــم القاعــدة .وخــال
الســنوات القليلــة املاضيــة ،اع ـتـرت اململكــة الســعودية إ ـيـران منافســها اإلقليمــي الرئيــي ،وغال ًبــا مــا
شــجعت الواليــات املتحــدة عــى اتخــاذ موقــف أكــر تشــد ًدا تجــاه إ ـيـران.
إن املشــكلة يف رؤيــة بلــد ،أي بلــد ،مــن خــال عدســة واحــدة – ســواء مــن خــال منظــور شــريك إقليمــي
أو ضمــن ســياق تحــد لألمــن القومــي – هــي أن ذلــك يميــل إىل تشــويه الواقــع عــى األرض ،وبالتــايل إىل
طـاء يف التحليــل ،ونتيجــة لــه إىل
التضحيــة بالفــروق الدقيقــة مقابــل ســردية مبســطة .وهــذا يــؤدي إىل أخ ـ
خيــارات سياســية رديئــة.
عــى ســبيل املثــال ،رؤيــة اليمــن فقــط مــن خــال عدســة مكافحــة اإلرهــاب ،تــؤدي إىل اســتنتاج مفــاده
سـاح ويتحــدث عــن اللــه هــو عضــو يف تنظيــم القاعــدة يف شــبه الجز ـيـرة
أن أي شــخص ملتــح يحمــل ال ـ
العربيــة أو تنظيــم الدولــة اإلســامية .لكــن هــذا ليــس هــو الحــال يف اليمــن ،واالعتقــاد عكــس ذلــك يــؤدي
إىل هجمــات درونــز خاطئــة وعقوبــات أيسء تطبيقهــا.
كمــا أن النظــر إىل البلــد باعتبــاره ســاحة ملواجهــة إ ـيـران يف املقــام األول ،يــؤدي إىل االعتقــاد بــأن الحوثيــن
ليســوا ســوى وكيــل إ ـيـراين بــدالً مــن كونهــم مجموعــة محليــة لهــا تاريــخ محــي ومصالــح محليــة ،وأمــا
ظـرت الواليــات املتحــدة إىل
بالنســبة لصانعــي السياســات األمريكيــن ،فلعــل األهــم هنــا هــو أنــه إذا ن ـ
اليمــن كملحــق لعالقتهــا مــع الســعودية وحســب ،فإنهــا تضــع نفســها أمــام مجازفــة حقيقيــة وهــي دعــم
أهداف السياسات السعودية بدالً من دعم أهداف السياسات االمريكية .وبالرغم من أنهما تتشاركان
شـركة
مصالــح متداخلــة يف الشــرق األوســط ،فــإن الواليــات املتحــدة والســعودية ال تتشــاركا مجموعــة م ـ
مــن القيــم أو األهــداف األساســية.
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حـرب ،وبالتــايل فــإن عــودة اليمــن
انهــارت الدولــة اليمنيــة وتفــكك البلــد بعــد قرابــة خمــس ســنوات مــن ال ـ
كدولــة واحــدة غــر مرجــح ،وبــدالً مــن التعامــل مــع يمــن واحــد يف املســتقبل ،ســوف يتعــن عــى الواليــات
املتحدة التعامل مع أكرث من يمن واحد .واقع فوضوي كهذا سيجعل السياسة أكرث صعوبة ،وبالتايل
فــإن فهمــاً مفصـاً ملــا يحــدث عــى األرض يصبــح مهمــا أكــر مــن أي وقــت مــى .ولكــن ليــس مــن املمكــن
تحقيــق أي مــن هذيــن األمريــن مــن الريــاض – حيــث تتواجــد الســفارة األمريكيــة يف اليمــن ومــا تبقــى مــن
عـرف بهــا دوليــاً خــال معظــم الســنوات الخمــس املاضيــة.
الحكومــة اليمنيــة امل ـ
حـول مــا يتعلــق بجارتهــا الجنوبيــة لــن
إن االعتمــاد عــى الســعودية كدولــة تلعــب دور املرشــد الســيايس ـ
يــؤدي ســوى إىل فهــم مشــوه ملــا يحــدث يف اليمــن ،وبالتــايل يتعــن عــى الواليــات املتحــدة أن تــرى اليمــن
ضـوح ومــن تل ـقـاء نفســها وذلــك ألســباب ك ـثـرة تتعــدد مــا بــن مكافحــة اإلرهــاب واألمــن القومــي إىل
بو ـ
سـراتيجية مــع الســعودية
االســتقرار اإلقليمــي واألمــن البحــري .يجــب عــى الواليــات املتحــدة أن تنســق اال ـ
حـرص عــى أال تكــون إجراءاتهــا
والجهــات الفاعلــة اإلقليميــة األخــرى حيــث تســتطيع ،ولكــن عليهــا أن ت ـ
منســاقة وراء املصالــح الســعودية بعــد اليــوم .الواليــات املتحــدة بحاجــة إىل سياســة تجــاه اليمــن ،وليــس
إىل سياســة ســعودية تشــمل اليمــن.

يف البداية :الواليات املتحدة واليمن
هــذا لــن يكــون مــن الســهل تحقيقــه .الواليــات املتحــدة ،ومنــذ انخراطهــا يف شــؤون الشــرق األوســط ،نــادراً
ما نظرت إىل اليمن عىل أنه أكرث من امتداد لعالقتها مع السعودية .اعرتفت الواليات املتحدة باململكة
املتوكليــة اليمنيــة عــام  .1946ولكــن لــم يكــن لديهــا بعثــة دبلوماســية وال ســفري يف اليمــن خــال الــ 13عامــا
التــي تلــت هــذا اال ـعـراف (((،إذ أوكل للســفري األمريــي لــدى الســعودية مهــام ثنائيــة ،وخــدم كســفري
لليمــن باإلضافــة إىل عملــه كســفري يف الســعودية.

حـرب البــاردة ،فقــد كانــت اليمــن
ليــس مهمــا كيــف رأت الواليــات املتحــدة اليمــن خــال معظــم ـفـرة ال ـ
حينهــا يف حالــة ركــود ومقســمة وغــر مهمــة ،فقــد ح ّولــت الواليــات املتحــدة البعثــة الدبلوماســية التــي
عـاء عــام  ،1966ولكــن بعدهــا بعــام
فتحتهــا يف تعــز عــام  1959إىل ســفارة عــام  1963وانتقلــت إىل صن ـ
سـرائيل وعــدد مــن الــدول العربيــة ،قطعــت الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة
حـرب يونيــو  1967بــن إ ـ
وبعــد ـ
الناشــئة العالقــات الدبلوماســية مــع الواليــات املتحــدة ،ولــم يتــم اســتعادة العالقــات حتــى  1972حــن
عينــت الواليــات املتحــدة أخـرًا أول ســفري مقيــم لهــا يف اليمــن.
كانــت العالقــة بــن الواليــات املتحــدة واليمــن الشــمايل يف حالــة صعــود وهبــوط ،ولكــن عالقتهــا باليمــن
الجنوبــي كانــت أســوأ .اعرتفــت إدارة جونســون بجمهوريــة اليمــن الجنوبيــة الشــعبية يف عــام 1967
“ )1تاريخ الواليات املتحدة واليمن” ،السفارة األمريكية يف اليمن/https://ye.usembassy.gov/our-relationship/policy-history/io .
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وأنشــأت ســفارة يف عــدن ،ولكــن قبــل أن تتمكــن إدارة جونســون أو نيكســون مــن تســمية ســفري هنــاك،
قطــع اليمــن الجنوبــي العالقــات يف أكتوبــر  (((.1969ولــم يتــم اســتعادتها أبـ ًـدا.
بح ـلـول عــام  ،1990وبفضــل انهيــار االتحــاد الســوفيتي إىل حــد كبــر واالعتقــاد بوجــود ح ـقـول نفــط ك ـبـرة
حـول املقعــد “العربــي” يف مجلــس
سـرعان مــا ت ـ
طـول الحــدود الشــمالية الجنوبيــة ،توحــد اليمــن ،و ـ
عــى ـ
ً
حديثــا إىل
األمــن التابــع لألمــم املتحــدة الــذي كان مــن امل ـفـرض أن يكــون هديــة ترحيبيــة للبلــد املوحــد
عـراق الكويــت يف  2أغســطس  ،1990ووجــد الرئيــس اليمنــي آنــذاك عــي عبــد اللــه صالــح
لعنــة ،إذ ـغـزا ال ـ
ً
صديقــا لــه ،لدرجــة
نفســه يف وضــع ال يحســد عليــه ،حيــث كان صالــح معجبــا بصــدام حســن ويع ـتـره
أنــه تبنــى أســلوب حكمــه واتخــذه نموذجــا لحكــم اليمــن .ولكــن الســعودية والكويــت والواليــات املتحــدة
كانــت هــي الجهــات املانحــة الرئيســية التــي ســاعدت االقتصــاد اليمنــي يف االســتمرار بالوقــوف عــى قدميــه.
حــاول صالــح أن يســاوم الطرفــن ،وأمــر ســفريه لــدى األمــم املتحــدة باالمت ـنـاع عــن التصويــت عــى ـقـرار
مجلــس األمــن األويل الــذي يديــن الغــزو ،وخــال عيــد الشــكر عــام  ،1990قــام الرئيــس جــورج بــوش األب
أث ـنـاء زيارتــه للقــوات األمريكيــة التــي كانــت قــد حشــدت يف الســعودية ،بإرســال وزيــر خارجيتــه جيمــس
عـاء ملحاولــة إق ـنـاع صالــح بدعــم ـقـرار جديــد لألمــم املتحــدة يهــدد باللجــوء إىل القــوة ضــد
بيكــر إىل صن ـ
صــدام حســن .أراد بــوش جبهــة موحــدة وتصويــت باإلج ـمـاع يف مجلــس األمــن ملواجهــة أول ـنـزاع يشــهده
حـرب البــاردة ،ولكــن صالــح لــم يتزحــزح عــن رأيــه.
العالــم بعــد انت ـهـاء ال ـ
بعــد أســابيع قليلــة يف نيويــورك ،أخــر بيكــر ســفري اليمــن لــدى األمــم املتحــدة أن التصويــت ضــد ـقـرار طــرد
صــدام مــن الكويــت “ســيكون أغــى تصويــت بـ “ال” يقــوم بــه عــى اإلطــاق” (((.وفعــا كان األمــر كذلــك.
قامت السعودية بالفعل بطرد حوايل مليون عامل يمني مغرتب من أراضيها ،وقطع مساعدات تقدر
باملاليــن ،وكذلــك فعلــت الواليــات املتحــدة والكويــت .لــم يتعـ َ
ـاف اليمــن أبــدا بعــد ذلــك .وفقــدت عملــة
خـراً
اليمــن نصــف قيمتهــا بغضــون أشــهر .وبــدالً مــن الصمــود والنجــاح كدولــة ديمقراطيــة موحــدة مؤ ـ
(((
حـرب البــاردة ،وجــد اليمــن نفســه معــزوال دبلوماسـيًا ويف خضــم أزمــة اقتصاديــة.
يف عالــم مــا بعــد ال ـ
وســوف يمــر أكــر مــن  20عامً ــا قبــل أن يــزور وزيــر خارجيــة أمريــي اليمــن ـمـرة أخــرى.

“ )2تاريخ الواليات املتحدة واليمن” ،السفارة األمريكية يف اليمن/https://ye.usembassy.gov/our-relationship/policy-history/io .
 )3جيمس بيكر :سياسة الدبلوماسية :الحرب والثورة والسالم  1992 – 1989بوتنام ،نيويورك ،1995،صفحة .327
 )4غريغوري د .جونسن ،املالذ األخري :اليمن والقاعدة وحرب أمريكا يف الجزيرة العربية دبليو دبليو نورتون ،نيويورك ،2012 ،صفحة . 25-27
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االستعانة بمصادر خارجية لعملية االنتقال الديمقراطي يف اليمن،
وإيكال املهمة إىل السعودية
حينمــا زارت وز ـيـرة الخارجيــة هــي هيــاري كلينتــون يف ينايــر  ، 2011كانــت اليمــن مختلفــة تمامً ــا عــن تلــك
التي زارها جيمس بيكر قبل عقدين من الزمن (((.الحرب األهلية التي اندلعت عام  1994كانت قصرية
ولكنهــا دمويــة ،وكادت أن تقــي عــى أي ذرة أمــل يف الوحــدة بــن الشــمال والجنــوب ،كمــا حولــت
حـرب الجديــدة عــى اإلرهــاب” .ويف هــذه األث ـنـاء،
هجمــات  11ســبتمرب اليمــن إىل خــط مواجهــة يف “ال ـ
كان الفســاد املتوطــن ،ونقــص عائــدات النفــط املوعــودة ،وارت ـفـاع معــدل املواليــد قــد جعــل البــاد تواجــه
صـرة مــن الوقــت عندمــا
صعوبــات اقتصاديــة شــديدة (((.وزارت كلينتــون اليمــن خــال تلــك ال ـفـرة الق ـ
أشــعل محمــد بوعزيــزي احتجاجــات الربيــع العربــي يف تونــس وعندمــا قــام املحتجــون يف مصــر بتأجيجهــا
أكــر وتحويلهــا إىل شــعلة إقليميــة.
بعــد أســابيع مــن زيــارة كلينتــون ،واجهــت اليمــن نفــس العاصفــة .االحتجاجــات األســبوعية يــوم الجمعــة
هـرات يوميــة يدعــو فيهــا النــاس يف الشــارع إىل تنحــي الرئيــس صالــح الــذي كان يف
تحولــت إىل مظا ـ
الســلطة منــذ عــام  .1978توصلــت الســعودية مــن خــال العمــل يف مجلــس التعــاون الخليجــي إىل مــا تــم
تســميته يف النهايــة ب”املبــادرة الخليجيــة“ (((.تضمنــت املبــادرة الخليجيــة يف جوهرهــا تســوية بســيطة:
تنحــي صالــح عــن الســلطة ويف مقابــل ذلــك يحصــل عــى الحصانــة التامــة عــن جميــع الجرائــم التــي قــد
يكــون ارتكبهــا (((.املشــكلة الوحيــدة بخصــوص هــذه التســوية هــو أنهــا لــم تعجــب أحــدا.
حـراً ،خاصــة بعــد أن قتلــت قواتــه نحــو  50متظا ـهـراً يف ســاحة
ـكـره املتظاهــرون ف ـكـرة أن صالــح ســيكون ـ
عـاء يف مــارس  (((.2011أمــا صالــح فــكان حــذرًا ،إذ وافــق عــى توقيــع الصفقــة يف أبريــل ثــم ـمـرة أخــرى
بصن ـ
خـرة .يف يونيــو  ،2011وقــع انفجــار يف مســجد ملحــق
يف مايــو  2011ليرتاجــع عــن التوقيــع يف اللحظــة األ ـ
بــدار الرئاســة حيــث كان صالــح يــؤدي الصــاة .مــن املرجــح أن الهــدف كان اغتيــال صالــح ولكــن االنفجــار
(((1
طـرة.
أدى إىل مقتــل بعــض حراســه الشــخصيني وإصابتــه بجــروح خ ـ
أمــى صالــح أشــه ًرا ليتعافــى ،أوالً يف الســعودية والحقــاً يف الواليــات املتحــدة قبــل أن يوافــق أخـرًا عــى
التنحــي يف نوفمــر  ،2011ويتــم انتخــاب هــادي بديــا لــه يف فربايــر  .2012وكان ســفري الواليــات املتحــدة
لدى اليمن جريالد فايرستاين يقف إىل جانب األمني العام ملجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد
سـولومون ومارغريــت كوكــر“ ،كلينتــون تناصــر التغ ـيـرات يف اليمــن” ،وول ســريت جورنــال 12 ،ينايــر https://www.wsj.com/articles/SB100014 .2011
 )5جــاي ـ
24052748703791904576075332424157652
 )6روال خلف“ ،انزالق اليمن إىل اليأس” ،فاينانشال تايمز 21 ،يونيو https://www.ft.com/content/c38e5ca8-7d45-11df-a0f5-00144feabdc0 .2010
 )7الوثيقــة الرســمية آلليــة اليمــن ،مــارس https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/YE_111205_Agreement%20on%20 .2011
the%20implementation%20mechanism%20for%20the%20transition.pdf
 )8أمريــكا تدافــع عــن قانــون منــح الحصانــة للرئيــس صالــح ،رويــرز 10 ،ينايــر https://www.reuters.com/article/us-yemen-immunity- .2012
idUSTRE8090YC20120110
 )9تــوم فــن 45“ ،متظا ـهـراً قتلــوا يف اليمــن”  ،الجارديــان 18 ،مــارس https://www.theguardian.com/world/2011/mar/18/yemen-police- .2011
massacre-45-protesters
“ )10اليمن :إصابة الرئيس صالح يف هجوم عىل القصر” ،بي بي يس 3 ،يونيو https://www.bbc.com/news/world-middle-east-13638787 .2011
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اللطيــف الزيــاين عندمــا وقــع صالــح عــى وثيقــة التنحــي عــن الرئاســة .كان مجــرى األمــور امللحــوظ مفيــداً
وذا داللــة :لقــد كانــت صفقــة ســعودية تحظــى بدعــم كل مــن الواليــات املتحــدة واألمــم املتحــدة.

لــم يكــن لــدى الواليــات املتحــدة املجهــدة بســبب االحتجاجــات ،والحقــا بســبب ال ـفـرة االنتقاليــة يف مصــر
صـراع العســكري يف ليبيــا ،الطاقــة السياســية وال االهتمــام الدبلو ـمـايس للتعامــل مــع
مــا بعــد مبــارك وال ـ
اليمن ،فكانت سعيدة برتك السعودية تتوىل زمام األمور .ولكن ما وافقت عليه أمريكا يف الواقع كان
الســماح مللكيــة وراثيــة بــإدارة مــا كان مــن امل ـفـرض أن يكــون انتقــاالً ديمقراطيــاً يف اليمــن .لــم تســر األمــور
عــى مــا ـيـرام ،ولكــن لــم يكــن هــذا مفاجئــا.
كوفــئ اليمنيــون ،بمــن فيهــم املتظاهــرون الذيــن شــجعوا التغيــر ،باســتفتاء يف فربايــر  2012يشــمل
مرشحا واحدا ويسمح فقط بالتصويت “بنعم” .تم تنصيب عبدربه منصور هادي ،الذي خدم كنائب
للرئيــس صالــح ل ـفـرة طويلــة ،كرئيــس انتقــايل ملــا كان مــن امل ـفـرض أن يكــون ملــدة عامــن .ذهــب صالــح إىل
منزلــه “كمواطــن عــادي” لكتابــة مذكراتــه كمــا قــال حينهــا.
يف فربايــر  ،2014ومــع اســتمرار اليمــن بمواجهــة صعوبــات يف معرفــة كيفيــة املــي قدمــاً بعــد رئاســة
صالــح ،تــم تمديــد ـفـرة هــادي “االنتقاليــة” لســنة إضافيــة .بعــد ســبعة أشــهر ،وقبــل أن يتســنى التمديــد
له للمرة الثانية ،زحف الحوثيون نحو صنعاء ،وبعدها وضعوا هادي رهن اإلقامة الجربية ،وشهدوا
اســتقالته مــن الرئاســة قبــل أن ي ـهـرب إىل عــدن ويرتاجــع عــن االســتقالة ،ويمكــث يف املنفــى بالســعودية.
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االنضمام إىل السعودية يف حرب حمقاء
يف  26مــارس ( 2015بتوقيــت الريــاض) -أي بعــد يــوم واحــد مــن تلقــي رســالة مــن الرئيــس هــادي يطلــب
عـاء( – ((1أعلنــت الســعودية عــن بــدء “عمليــات عســكرية
فيهــا مســاعدة عســكرية لطــرد الحوثيــن مــن صن ـ
يف اليمن” ((1(.وكان مجرى األمور امللحوظ ذا داللة ،كما كان الحال حني عقدت املبادرة الخليجية قبل
حـرب مــن الريــاض ،املجــاورة لليمــن ،قــررت
أكــر مــن ثــاث ســنوات .ولكــن بــدالً مــن اإلعــان عــن بدايــة ال ـ
السعودية اإلعالن عنها من واشنطن ،عىل بعد آالف األميال من خطوط املواجهة .ويف حوايل الساعة
سـاءً يف واشــنطن (أي حــوايل الســاعة  2:30صباحً ــا بتوقيــت الريــاض) ،أطــل الســفري الســعودي
 7:30م ـ
حـرب قــد بــدأت .املعنــى الضمنــي للمــكان
لــدى الواليــات املتحــدة عــادل الجبــر عــى املنصــة ليعلــن أن ال ـ
سـول كان واضحــاً :ســتخوض الســعودية حر ًبــا يف اليمــن بدعــم وموافقــة الواليــات املتحــدة.
والر ـ
يف غضــون ســاعات مــن املؤتمــر الصحفــي ،أصــدرت إدارة أوبامــا ً
بيانــا قالــت فيــه أن الرئيــس “أذن
بتوفــر الدعــم اللوجســتي واالســتخبارايت للعمليــات العســكرية التــي تقودهــا دول مجلــس التعــاون
شـركة”
شـاء “خليــة تخطيــط م ـ
الخليجــي” ((1(.وأضــاف البيــان أن الواليــات املتحــدة قــد قامــت أيضــاً بإن ـ
لتنســيق دعمهــا العســكري واالســتخبارايت.
وبغــض النظــر عــن التحفظــات التــي كانــت لــدى املســؤولني األمريكيــن – وال بــد مــن أنــه كان هنــاك تحفظــات
باعتبــار أن الســعوديني قــدروا متفائلــن أن العمليــة العســكرية ســوف تســتغرق ســتة أســابيع فقــط لطــرد
عـاء – فلقــد تــم تجاهلهــا ((1(.خــال ـفـرة واليــة أوبامــا الرئاســية الثانيــة ،صبــت الواليــات
الحوثيــن مــن صن ـ
سـرائيل والســعودية ،وبالتــايل،
املتحــدة تركيزهــا عــى الصفقــة النوويــة مــع إ ـيـران ،مــا أدى إىل نفــور كل مــن إ ـ
رأت الواليات املتحدة يف اليمن طريقا سهال لتبدأ يف إصالح تلك العالقة وتظهر للسعودية أنها تهتم بأمنها.
كانت الواليات املتحدة قد أدانت استيالء الحوثيني عىل صنعاء ،ولكنها لم تكن مستعدة لفعل أي يشء
إلعادة هادي إىل السلطة من خارج قرارات األمم املتحدة التي كانت شديدة اللهجة .مرة أخرى ،وعندما
كان األمر يتعلق باليمن ،كانت الواليات املتحدة سعيدة بالسماح للسعودية بأخذ زمام املبادرة.
ولكن عىل عكس املبادرة الخليجية ،التي أثرت يف الغالب عىل اليمن ،كانت هناك تكلفة مباشرة عىل
الواليات املتحدة نتيجة دعمها لقرار السعودية خوض حرب يف اليمن .فحصلت الواليات املتحدة عىل
حـرب ال تســتطيع الفــوز بهــا ومكروهــة بشــكل
أســوأ مــا يف األمريــن عــى عــدة أصعــدة ،إذ ألزمــت نفســها ب ـ
حـرب.
متزايــد ،مــن دون أن يكــون لهــا أي رأي يف كيفيــة قيــادة هــذه ال ـ
)11
)12
)13
)14

عبــد ربــه منصــور هــادي ،قطــر تقــدم الرســالة املرســلة إىل دول مجلــس التعــاون الخليجــي إىل مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة 27 ،مــارس https://www. .2015
securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2015_217.pdf
فيديــو املؤتمــر الصحــايف لعــادل الجبــر موجــود هنــا https://english.alarabiya.net/en/webtv/reports/2015/03/26/Video-Saudi-ambassador-in-
U-S-speaks-on-military-campaign-in-Yemen.html
بيان املتحدثة باسم مجلس األمن القومي برناديت ميهان حول الوضع يف اليمن 25 ،مارس https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press- .2015
office/2015/03/25/statement-nsc-spokesperson-bernadette-meehan-situation-yemen
حـرب يف اليمــن” ،فعاليــة يف معهــد بروكنجــز 25 ،أكتوبــر https://www.brookings.edu/events/ .2018
دفنــا رنــد ،تعليقــات عــى “سياســة الواليــات املتحــدة وال ـ
/u-s-policy-and-the-war-in-yemen
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حـزب اللــه الجنــوب” ،يف إشــارة
بــدالً مــن كبــح املخــاوف الســعودية يف عــام  2015مــن أن الحوثيــن كانــوا “ ـ
حـزب الســيايس املدعــوم مــن إ ـيـران يف لبنــان ،ســارت الواليــات املتحــدة يف هــذا
حـزب اللــه ،امليليشــيا وال ـ
إىل ـ
التوصيف وأذعنت لفكرة أن الحوثيني كانوا وكالء إيران .ومن املفارقة ،أن الحرب أدت إىل ما كان من
حـرب التــي
امل ـفـرض أن تمنعــه ،وبــدالً مــن اجتثــاث النفــوذ اإل ـيـراين يف شــبه الجز ـيـرة العربيــة ،قربــت ال ـ
قادتهــا الســعودية عــى اليمــن الحوثيــن مــن إ ـيـران .ويف أغســطس  ،2019عــن الحوثيــون ســفرياً لــدى
(((1
شـرعية ،وكانــت أول دولــة تقــوم بذلــك.
إ ـيـران ،واعرتفــت إ ـيـران بالحوثيــن كســلطة حكــم ـ
وبــدالً مــن تقديــم املشــورة واإلشــارة إىل أن الحوثيــن كانــوا ســيئني يف الحكــم وأن انهيارهــم محتمــل يف
حـرب.
النهايــة بســبب عــدد أعدائهــم محل ًيــا ،انســاقت الواليــات املتحــدة وراء اند ـفـاع الســعودية إىل ال ـ
ســمحت حملــة القصــف الالحقــة للحوثيــن بالســيطرة عــى الحكــم إذ أن قلــة يف الشــمال كانــت مســتعدة
ليك تخاطر وتطعن يف حكم الحوثيني عىل األرض يف الوقت الذي يتعرضون فيه للقصف من الجو .وبدالً
مــن ســحب دعمهــا بعــد أن اتضــح أن الســعودية تفتقــر إىل النيــة واملهــارة للقيــام بحملــة جويــة ناجحــة،
(((1
استخدمت إدارة ترامب حق النقض ضد قرار للكونغرس يسعى إلنهاء املشاركة األمريكية يف الحرب.
حرصــت كل مــن إداريت أوبامــا وترامــب عــى ال ـقـول أنــه بالرغــم مــن دعــم الواليــات املتحــدة للتحالــف الــذي
تقوده السعودية ،فإن القوات األمريكية ليست مشاركة يف أي “عمل عسكري مباشر” ((1(.وهذا صحيح
حـرب الســعودية يف اليمــن ليســت قــادرة
بصــور ٍة محــدودة ،لكنــه غــر ذي صلــة سياسـيًا .فالحقيقــة هــي أن ـ
شـرة ،فــإن الواليــات
عــى االســتمرار بــدون دعــم أمريــي ((1(.ومــع أنهــا غــر منخرطــة يف عمليــات قتــال مبا ـ
ّ
وتمكن استمرار الحرب التي تقول إنها تريد إنهاءها .يف سبتمرب  ،2019قال فريق الخرباء
املتحدة تسهل
البارزيــن املعنــي باليمــن والتابــع لألمــم املتحــدة أن هــذا الدعــم ،إىل جانــب مبيعــات األســلحة للســعودية،
(((1
حـرب.
قــد يجعــل الواليــات املتحــدة – وكذلــك بريطانيــا وفرنســا – متواطئــة يف جرائــم ـ
حـرب يف اليمــن كارثــة بالنســبة للســعودية والواليــات املتحــدة ،وخاصــة بالنســبة للمدنيــن
كانــت ال ـ
حـرب يف أوائــل عــام  2015لــم يخلــق هــذه
اليمنيــن .اليمــن يتمــزق ،وال ـقـرار الســعودي بالذهــاب إىل ال ـ
االنقســامات إذ أنهــا كانــت موجــودة ولكنهــا تفاقمــت بشــكل عــى األرجــح يصعــب إصالحــه بعــد أكــر مــن
حـرب املســتمرة.
أربــع ســنوات مــن ال ـ
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محمــد حاتــم“ ،املتمــردون الشــيعة يف اليمــن يعينــون ســفرياً إل ـيـران ألول ـمـرة” ،بلومبــرج 18 ،أغســطس https://www.bloomberg.com/news/ .2019
articles/2019-08-18/yemen-shiite-rebels-appoint-an-ambassador-to-iran-for-first-time
حـرب اليمــن” ،نيويــورك تايمــز 16 ،أبريــل https://www.nytimes. .2019
مــارك الندلــر وبيــر بيكــر“ ،ترامــب يســتخدم الفيتــو ضــد ـقـرار إن ـهـاء التــورط األمريــي يف ـ
com/2019/04/16/us/politics/trump-veto-yemen.html
ويليــام كاســل نائــب املستشــار العــام يف مكتــب وزيــر الد ـفـاع ،رســالة إىل زعيــم األغلبيــة يف مجلــس الشــيوخ األمريــي ميتــش ماكونيــل 27 ،فربايــر http://www. .2018
documentcloud.org/documents/4391679-Acting-GC-Letter-to-Majority-Leader-Re-Sanders.html
حـرب يف اليمــن” ،فعاليــة يف معهــد بروكنجــز 25 ،أكتوبــر https://www.brookings.edu/events/ .2018
بــروس ريــدل ،تعليقــات عــى “السياســة األمريكيــة وال ـ
/u-s-policy-and-the-war-in-yemen
خـراء البارزيــن املعنــي باليمــن والتابــع لألمــم املتحــدة“ :وضــع حقــوق اإلنســان يف اليمــن ،بمــا يف ذلــك االنت ـهـاكات والتجــاوزات منــذ  ،”2014قدمــت إىل مجلــس
فريــق ال ـ
حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة يف  3ســبتمرب https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/GEE-Yemen/A_HRC_42_ .2019
حـرب يف اليمــن” .رويــرز 3 ،ســبتمرب https:// ،2019
 . CRP_1.PDFوســتيفاين نيبهــاي“ ،قــد تكــون الواليــات املتحــدة وفرنســا وبريطانيــا متواطئــة يف جرائــم ال ـ
www.reuters.com/article/yemen-security-un/us-france-britain-may-be-complicit-in-yemen-war-crimes-un-report-says.idUSL5N25T3FN
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التفكري يف القاعدة عند رؤية إسالميني
بالنســبة للواليــات املتحــدة ،فــإن أكــر خطــأ هــي عرضـ ًـة الرتكابــه يتعلــق بتحديــد مــن هــو اإلرهابــي ومــن
ليــس إرهابيــا .فلســنوات ،أعطــى الرئيــس اليمنــي عــي عبــد اللــه صالــح دروســاً يف إعــادة تقديــم أعدائــه
املحليني كإرهابيني دوليني ،وقام التحالف الذي تقوده السعودية ،وخاصة اإلمارات العربية املتحدة،
خـراً.
بعمــل مماثــل مؤ ـ
وبعكــس الواليــات املتحــدة ،فــإن اإلمــارات العربيــة املتحــدة تؤمــن بــأن جماعــة اإلخــوان املســلمني مرادفــة
طـرة
صـرف عــى هــذا األســاس ،ولكــن تعريــف نفــس العــدو بطريقــة مختلفــة لــه عواقــب خ ـ
للقاعــدة وتت ـ
صـول عــى معلومــات
وحقيقيــة للغايــة .وهــذا صحيــح تحديــداً عندمــا تعتمــد عليهــا الواليــات املتحــدة للح ـ
عـرادة.
اســتخبارية كمــا تفعــل يف اليمــن .ولعــل أبــرز حالــة هــي حالــة خالــد ال ـ
عـرادة .األهــم مــن ذلــك بالنســبة لإلمــارات العربيــة
عـرادة هــو شــقيق محافــظ مــأرب ســلطان ال ـ
خالــد ال ـ
صـاح ،وهــو تجمــع ســيايس يف اليمــن يضــم عــد ًدا مــن شــخصيات
حـزب اإل ـ
املتحــدة هــو أنــه عضــو يف ـ
عـرادة ،وقالــت حينهــا
اإلخــوان املســلمني .يف مايــو  ،2017فرضــت الواليــات املتحــدة عقوبــات عــى خالــد ال ـ
عـرب يف اليمــن” و “قائــد أحــد معســكرات القاعــدة
إنــه “مســؤول رفيــع املســتوى يف القاعــدة يف جز ـيـرة ال ـ
يف جزيرة العرب” ((2(.يف ذلك الوقت ،كنت خبريا يف الجماعات املسلحة ضمن فريق الخرباء البارزين
املعنــي باليمــن والتابــع لألمــم املتحــدة .ولعــدة أشــهر ظلــت اإلمــارات العربيــة املتحــدة ترســل لفريقنــا
ضـاء يف تنظيــم القاعــدة يف جز ـيـرة
صـاح يف اليمــن ،مدعيــة أنهــم أع ـ
حـزب اإل ـ
حـول أشــخاص يف ـ
ملفــات ـ
عـرب ،وتحثنــا عــى التحقيــق بشــأنهم وا ـقـراح أســمائهم عــى األمــم املتحــدة ل ـفـرض عقوبــات عليهــم.
ال ـ
ولكن كل مرة حققت يف أحد هؤالء األفراد ،لم يكن أي منهم عضواً يف القاعدة يف جزيرة العرب .كل
صـاح – شــخصيات لــم تكــن اإلمــارات العربيــة املتحــدة تحبهــا.
حـزب اإل ـ
مــا يف األمــر أنهــم شــخصيات يف ـ
عـرادة ،اســتعرضت األدلــة املتاحــة مجــدداً ،ولــم أجــد
بعــد أن فرضــت الواليــات املتحــدة العقوبــات عــى ال ـ
عـرب أو أنــه كان يديــر معســك ًرا
شــي ًئا مــن شــأنه أن يشــر إىل أنــه كان عضـوًا بــار ًزا يف القاعــدة يف جز ـيـرة ال ـ
للقاعدة يف جزيرة العرب .يف الواقع ،فإن األدلة التي وجدتها – صورا له مع نائب الرئيس اليمني عيل
محســن األحمــر ومــع مســؤولني عســكريني ســعوديني يف مــأرب – تشــر بقــوة إىل أنــه كان شــخصية يف
صـاح وكان يديــر معســك ًرا مليليشــيا تدعــم حكومــة الرئيــس هــادي.
حـزب اإل ـ
ـ
عـرادة والقاعــدة يف
بالطبــع ،قــد يكــون هنــاك أدلــة أخــرى غــر علنيــة بحــوزة الواليــات املتحــدة تربــط بــن ال ـ
عـرب ،ولكــن األدلــة املتاحــة للعلــن ال تشــر إىل هــذا الرابــط .تشــر املقابــات الالحقــة يف مــأرب
جز ـيـرة ال ـ
 )20الخزانــة األمريكيــة تســتهدف القاعــدة يف شــبه الجز ـيـرة العربيــة 19 ،مايــو https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/ .2017
sm0091.aspx
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ً
عـرادة ،الــذي يصفــه الكثــرون بأنــه “الــذراع األيمــن لألحمــر يف مــأرب” هــو عضــو يف
أيضــا إىل حقيقــة أن ال ـ
عـرب .هــذا التفريــق ال يهــم
صـاح ولكــن ليــس بالضــرورة أن يكــون عضــوا يف القاعــدة يف جز ـيـرة ال ـ
حـزب اإل ـ
ـ
بالنســبة لإلمــارات العربيــة املتحــدة ،ولكنــه يجــب أن يهــم الواليــات املتحــدة.
عــى الواليــات املتحــدة أن تكــون حــذرة للغايــة يف كيفيــة تعريفهــا لإلرهابيــن يف اليمــن ،وعليهــا التأكــد
عـرب واملجموعــات اإلســامية األخــرى .توســيع الدا ـئـرة ك ـثـراً
مــن أنهــا ال تخلــط بــن القاعــدة يف جز ـيـرة ال ـ
حـرب ال
وتعريــف القاعــدة ضمــن ِنطاقــات واســعة للغايــة ســيجعل الواليــات املتحــدة تجــد نفســها يف ـ
يمكن أن تفوز بها ً
أبدا .القاعدة يف جزيرة العرب هي منظمة إرهابية ،لكن حزب اإلصالح ليس كذلك.

ً
قدما
امليض
هناك حالة من الفوىض واالرتباك يف اليمن يف الوقت الحايل ،وهذا الوضع سوف يتفاقم يف املستقبل
حني تنقســم البالد إىل أجزاء مختلفة .ســتضطر الواليات املتحدة إىل التعامل مع الجهات الفاعلة من
غــر الــدول – ســواء أكانــت ميليشــيات أو قبائــل أو جماعــات أخــرى ،تســيطر عــى األرض – أكــر مــن ذي
قبــل .الواليــات املتحــدة ليســت مهيــأة للنجــاح يف مثــل هــذه البيئــة .فالواليــات املتحــدة تفضــل العمــل مــع
الحكومــات الوطنيــة التــي ،عــى األقــل ،تطالــب بحقهــا بالســلطة حتــى لــو كانــت خيـ ً
ـال عــى أرض الواقــع
إىل حــد كبــر.
هذا أحد أسباب تردد الواليات املتحدة يف االنتقال من حكومة هادي الغري الفعالة والغري ذات الصلة
إىل درجــة ك ـبـرة .هــذه األجــواء ،ســتغرى صانعــي السياســة يف الواليــات املتحــدة لالستســام واإلعــان أن
شـركاء اإلقليميــن
اليمــن يف حالــة فــوىض ال يمكــن إصالحهــا ،وبالتــايل ســتعتمد الواليــات املتحــدة عــى ال ـ
كالســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة أكــر مــن قبــل لتفســر وشــرح مــا يحــدث .ســيكون ذلــك خطــأ.
وســتتباعد املصالــح األمريكيــة عــن املصالــح الســعودية واإلماراتيــة يف اليمــن عــى نحــو متزايــد.
جعلــت تصرفــات الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة عــى مــدى الســنوات األربــع املاضيــة الوضــع يف
اليمــن أســوأ .غيــاب املشــورة األمريكيــة وضغــوط أمريكيــة مــن الخــارج ســيؤدي عــى األرجــح إىل االســتمرار
شـاكل اليمــن األمنيــة قضايــا إقليميــة ودوليــة بشــكل متزايــد.
يف هــذا االتجــاه .وبالتــايل ســتصبح م ـ
ســوف يظهــر خطــر القاعــدة ،الــذي تــم احتــواؤه يف الغالــب ،مجــدداً مــع ازديــاد حــدة تجزئــة اليمــن.
ســيصبح األمــن البحــري مهــددا وبالتــايل ســتزداد تدفقــات الالجئــن إىل الخــارج .كل هــذه التحديــات
ســوف تتطلــب سياســة ذكيــة ودقيقــة ،ولكــن النهــج األمريــي تجــاه اليمــن لــم يتســم ال بالــذكاء وال
بالدقــة .ول ـفـرة طويلــة جـ ًـدا ،عندمــا تعلــق األمــر باليمــن ،عمــل صانعــو السياســات األمريكيــون وفقــاً
ملعلومــات قليلــة جـ ًـدا.
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غـرات يف املعلومــات ،ولــو جزئيــاً ،عــن طريــق تحفيــز املعرفــة املحليــة والعميقــة
يمكــن معالجــة هــذه الث ـ
جـراءات اإللزاميــة التــي تعيــد ترتيــب الدبلوماســيني واملســؤولني
لــدى املســؤولني األمريكيــن .فبــدالً مــن اإل ـ
صـرة
مــن بلــد إىل آخــر ومــن منطقــة إىل أخــرى ،إذ يمكــن للواليــات املتحــدة أن تبــدأ يف صقــل ومكافــأة الب ـ
العميقة التي تنجم عن اإلملام واألقدمية .يف الوقت نفسه ،وحتى يف البيئات غري اآلمنة نسبيًا تستطيع
الواليــات املتحــدة االنتقــال مــن تجنــب املخاطــر إىل إدارة املخاطــر .هــذا ال يعنــي وضــع الدبلوماســيني يف
مواقف خطرة ،ولكنه يعني منح الدبلوماسيني املرونة ألداء وظائفهم وإدراك أن وظائفهم ستأخذهم
يف كثــر مــن األحيــان إىل خــارج جــدران الســفارة الســميكة.
ال تشــكل أي مــن هــذه الخطــوات حــا ســحريا ســيؤدي إىل سياســة أفضــل ،ولكــن كل خطــوة هــي خطــوة
أساســية ستســمح للواليــات املتحــدة بفهــم اليمــن والتعامــل معــه بشــكل أفضــل حتــى يف الوقــت الــذي
ينهــار فيــه البلــد .قــد ال تفهــم الواليــات املتحــدة دائمً ــا مــا يحــدث عــى األرض يف اليمــن ،ولكــن النظــر إىل
البلــد كدولــة لهــا تاريخهــا الخــاص سيســاهم بقطــع شــوط طويــل نحــو إنتــاج سياســة أكــر نجاحً ــا.
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د .غريغوري دي جونسن هو زميل غير مقيم في مركز
صنعاء للدراسات ،تركز أبحاثه على تنظيمي القاعدة وما
يعرف بالدولة اإلسالمية (داعش) والجماعات المسلحة في
اليمن .يغرد على .@gregorydjohnsen
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