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 اليمن على والحرب األمريكية" اإلرهاب" مكافحة إستراتيجية

 

 مدخل تأسيسي:

تزايدت في اآلونة األخيرة، العمليات الجوية والبرية األمريكية على األراضي اليمنية، بحجة استهداف 
جزيرة العرب"، الذي تصنفه وكالة االستخبارات المركزية األمريكية على أنه الفرع األقوى "تنظيم القاعدة في 

 على مستوى العالم لتنظيم "القاعدة".

وتأتي هذه العمليات الجديدة، في سياق تفعيل ما تضمنه البرنامج االنتخابي الذي طرحه الرئيس 
إزاء الشرق األوسط، ووضع على رأس قائمته، األمريكي الجديد، دونالد ترامب، فيما يتعلق بسياساته 

مكافحة ما يوصف بـ"اإلرهاب"، في إشارة واضحة إلى ملف التنظيمات "الجهادية" المسلحة، التي تنشط في 
 أكثر من بلد عربي في وقتنا الراهن.

دد فعمليات يوم الثاني من مارس، كانت األكبر للواليات المتحدة في اليمن منذ عاَمْين؛ حيث بلغ ع
 25الضربات الجوية التي نفذتها المقاتالت والطائرات األمريكية من دون طيار أو ما ُيعَرف بـ"الدرونز"، 

عملية، ويرى مراقبون أن هذه العمليات، والعمليات األخرى المماثلة، مثل اإلنزال المباشر والقصف عبر 
 البوارج األمريكية، سوف تتزايد في الفترة المقبلة.

لعمليات من جراح اليمن الذي يعاني في الوقت الراهن من أزمة ُتعتبر األكبر في تاريخه، وتزيد هذه ا
وأحد أسوأ األزمات السياسية واإلنسانية؛ حيث طالت أكثر من عشرين مليوًنا من أبناء الشعب اليمني، 

ة إحياء مشروع بحسب أرقام األمم المتحدة وتقاريرها، باإلضافة إلى ظهور مخططات ألطراف إقليمية إلعاد
تقسيم اليمن، ولكن وفق رؤية جديدة، يمكن أن نطلق عليها "اليمن المفيدة"، والتي تشمل ما كان ُيعَرف 
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باليمن الجنوبي، باإلضافة إلى عناصر القوة االقتصادية والجيوسياسية االستراتيجية التي تملكها المناطق 
 ر، ومصادر النفط.الشمالية، مثل بعض الموانئ اليمنية على البحر األحم

كما أنها تطرح العديد من التحديات على المجموعات والقوى السياسية صاحبة القرار في صنعاء، من 
أجل البحث عن معالجات لألزمات الراهنة التي تواجه اليمن، بحيث يتم تقليص فرص التدخل الخارجي في 

ها التحالف العربي، أو الواليات شؤونه، وخصوًصا التدخالت العسكرية، كما في العمليات التي يشن
 المتحدة.

وفي هذا اإلطار، تناقش هذه الورقة، خلفيات التصعيد األمريكي في عمليات مكافحة اإلرهاب في 
اليمن، وأثرها على أمن اليمن القومي، ضمن سياقات التدخالت اإلقليمية والدولية في الشأن اليمني، 

 اء.وكيفية مواجهة هذه التحديات من جانب صنع

 

 أواًل: العمليات األمريكية األخيرة وخلفياتها السياسية واألمنية:

منذ الخميس الثاني من مارس، وحتى األحد الخامس من ذات الشهر، وعلى مدار أربعة أيام، شنَّت 
لتنظيم الطائرات والبوارج الحربية األمريكية سلسلة من الغارات على مواقع قالت الواليات المتحدة إنها تابعة 

"قاعدة الجهاد في جزيرة العرب"،  إال أنها لم تستثِن المدنيين كالعادة؛ حيث سقط في العمليات التي جرت 
 في أبين والبيضاء وشبوة، عدٌد من المواطنين األبرياء.

ومنذ نهاية يناير الماضي، وبعد وصول ترامب إلى البيت األبيض مباشرة؛ بدا من الواضح أنه قد بدأ 
وليس سوريا  –اشرة باستراتيجيته التي أعلنها لمكافحة ما يوصف باإلرهاب، وبدا كذلك أن اليمن العمل مب

سوف يكون هو البلد األهم في عين عاصفة اآللة الحربية األمريكية التي تبحث عن أهداف في الشرق  –
 األوسط.
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كرية األمريكية؛ نفَّذت ففي التاسع والعشرين من يناير، وفي عملية نادرة اعترفت بها السلطات العس
قوات أمريكية خاصة عملية إنزال ضد التنظيم في محافظة البيضاء، وسط اليمن، كما نفذت عناصر من 

مارس، في منطقة "موجان" الجبلية شرقي بلدة  2مشاة البحرية األمريكية "المارينز" عملية أخرى الخميس 
 رة لم تعترف بها الواليات المتحدة."ُشقرة"، بمحافظة "أبين"، إال أن هذه العملية األخي

 وهناك أكثر من جانب سياسي الفت في هذه العمليات، نُمرُّ عليها سريًعا.

أول هذه الجوانب، هو تأكيد الجانب األمريكي وجانب الرئيس اليمني المعترف به دوليًّا، عبد ربه 
 د تمت بتنسيق بين الجانَبْين.منصور هادي، على أن العمليات التي جرت في األسبوع األول من مارس، ق

وبالرغم من أن العمليات السابقة التي اعتادت الواليات المتحدة شنها على مواقع تنظيم "القاعدة"، 
بواسطة الطائرات من دون طيار، كانت تتم بتنسيق مع السلطة "الشرعية" في اليمن؛ إال أنه لم يكن ذلك لم 

 يكن يجد طريقه إلى وسائل اإلعالم.

حد يعلم على وجه الدقة، سبب استثناء العمليات األخيرة من حالة "التعتيم اإلعالمي" السابقة؛ إال وال أ
ضفاء عليه مظهر صاحب القرار الحقيقي  أن األمر لربما يتعلق بمحاولة لتكريس شرعية الرئيس اليمني، وا 

 في اليمن، بينما الواقع على األرض ال يقول ذلك بالمرَّة.

 2المهمة الثانية في العمليات األخيرة، هو ما جرى في بلدة "موجان" الخميس  النقطة السياسية
مارس؛ حيث تدخلت بارجة حربية أمريكية مرابطة في البحر األحمر، خالل معارك كانت تدور بين قوات 
إماراتية ويمنية موالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، من جهة، وعناصر من مسلحي تنظيم "القاعدة"، 

ما نصب مسلحي "القاعدة" كميًنا للقوة اإلماراتية اليمنية المشتركة، وأسقطوا منها قتلى وجرحى، عند
 فاستهدفها قصٌف من البارجة األمريكية.

وُتعتبر هذه العملية حالة من نوعها التي تقدم فيها قطعة حربية أمريكية دعًما نيرانيًّا مباشًرا لقوات 
 يمن.من التحالف الذي يدعم هادي في ال
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ففي الغالب تقدم الواليات المتحدة دعًما فنيًّا واستخباريًّا من خالل معلومات االستطالع واألقمار 
الصناعية األمريكية، لقوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، أو قد تقوم 

للقاعدة، تفيد منها عمليات قوات  القوات األمريكية بأعمال قصف واستهداف تقول إنها لمواقع تابعة
التحالف العاملة على األرض، وهذه في الغالب إما يمنية أو سودانية أو إماراتية، ولكن ال يوجد بالفعل 
الكثير من الحاالت التي تقوم فيها قطع حربية أمريكية بقصف أهداف تابعة للقاعدة، دعًما لقوات التحالف 

 على األرض.

المحمومة للعمليات األمريكية، وفاعليتها، وحتى وحشيتها الزائدة التي ضحت  ويرى البعض أن السرعة
فيها الواليات المتحدة ببعض سمعتها الملطخة أصاًل من خالل استهداف المزيد من الضحايا المدنيين 
لضمان تنفيذ المهام األصلية للعمليات؛ ترتبط بأدلة على أن التنظيم كان يعمل بالفعل على التخطيط 

 مليات جديدة ضد المصالح األمريكية.لع

ومنذ فترة، وفي هذا الصدد، تتداول وسائل إعالم عدة، تقارير أن واشنطن عثرت في الوسائط 
اإللكترونية التي عثرت عليها القوات األمريكية الخاصة، خالل عملية اإلنزال في البيضاء في التاسع 

لقاعدة في جزيرة العرب، يخطط للتحرك ضد المصالح والعشرين من يناير الفائت، على أدلة على تنظيم ا
 األمريكية.

وزارة الدفاع األمريكية )البنتاجون( أكدت مسألة أن التنظيم كان يخطط لذلك بالفعل، وأن التنظيم تمدد 
 إلى اختفاء السلطة من الكثير من المناطق اليمنية. -على أبسط تقدير  -بسبب الحرب، التي أدت 

اسم "البنتاجون"، جيف ديفيس، قال إن تكثيف العمليات ضد عناصر وقيادات فبحسب المتحدث ب
القاعدة في اليمن "جزء من خطة لمطاردة هذا التهديد الفعلي، والتأكد من إلحاق الهزيمة بهم وحرمانهم 

 من فرصة التآمر، وشن هجمات إرهابية من مناطق غير خاضعة لسلطة".

المناطق الخارجة عن نطاق السلطة في اليمن، من أجل إعداد أو وأشار إلى أن "القاعدة "تستفيد من 
 توجيه هجمات إرهابية ضد الواليات المتحدة وحلفائها".
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 ثانًيا: خلفية تاريخية مهمة للفهم:

ال ُتعتبر الضربات األمريكية األخيرة بدًعا من سياسات واشنطن التي تعتمد التدخل العسكري كأحد 
األساسية والمطروحة دائًما على الطاولة، كما أنها ليست بجديدة على السياسة  أدوات سياساتها الخارجية

 م.2011األمريكية إزاء الملف اليمني، حتى ما قبل الفوضى التي وقعت في فبراير من العام 

وفي مطلع مرس الجاري، قدمت منظمة تدعى "الكرامة للدفاع عن حقوق اإلنسان"، وهي سويسرية 
 Unmanned Aerialحول عمليات الطائرات بدون طيار اأَلمريكية، أو ما ُيعَرف بـ" غير حكومية، دراسة

Vehicles – UAV.في اليمن " 

م، صار ساحة لعمليات أمريكية بواسطة الطائرات 2009الدراسة ذكرت أكدت أن اليمن، ومنذ العام 
 وكانت في صحراء مأرب.م، 2002بدون طيار، إأل ان تاريخ أولى هذه الضربات، يعود إلى العام 

لم تتأكد  –م، إإلى موافقة 2011في عملياتها هذه قبل  –وفق الدراسة  –واستندت الواليات المتحدة 
للحكومة اليمنية في ذلك الحين، على اتفاقية "الحرب على اإلرهاب" مع إدارة الرئيس اأَلمريكي  -رسميًّا 

م، واعُتِبَرت 2001الحادي عشر من سبتمبر في ذلك الحين، جورج بوش االبن، ضمن تبعات أحداث 
 اليمن في ذلك اإلطار، إحدى الجبهات المفتوحة لمحاربة الجماعات اإلْرَهابية، بحسب الدراسة السويسرية.

 وتنطلق في الغالب عمليات هذه الطائرات، من خالل قواعد في السعودية وجيبوتي.

ها الطائرات اأَلمريكية في اليمن منذ العام وقدرت الدراسة عدد العمليات العسكرية التي قامت ب
عملية، إذا ما شملت عمليات إطالق الصواريخ التي جرت  234و 134م، ما بين 2013م، وحتى 2002

 قتيل. 2000و 1000من بارجات حربية في خليج عدن أو البحر األحمر، أدت إلى مقتل ما بين 
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جميع أنحاء اليمن تقريًبا، بعد أن أصبح عبد ربه م، شمل نطاق الغارات األمريكية، 2012ومنذ العام 
 منصور هادي، رئيًسا.

وقالت الدراسة إن هادي أيد ضربات الطائرات دون طيار اأَلمريكية، وأشارت في ذلك إلى مقابلة له 
م، خالل زيارة هادي إلى 2012صحيفة النيويورك تايمز، نشرتها في التاسع والعشرين من سبتمبر 

دة، اعترف فيها بموافقته "شخصيًّا" على "كل ضربات" الطائرات من دون طيار اأَلمريكية، الواليات المتح
 وقال إنها "معجزة فنية".

سكوت شين كتب في حينه في الصحيفة، إن هادي كان يهدف من وراء ذلك إلى تعزيز مرتبته 
ل للواليات المتحدة في مكافحة "اإلرهاب"، من أجل تعزيز بقائه  في منصبه. كشريك ُمَفضَّ

وفي الواشنطن بوست، كتب الصحفي األشهر، كريج ميلر، يقول إن اإلدارة األمريكية في ذلك الحين، 
أسست لـ"شرعية" هادي، عندما استقبله أوباما على هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة في 

ومن بينهم وزيرة األمن الداخلي،  نيويورك في ذلك الحين، كما استقبله كبار مسؤولي اإلدارة األمريكية،
جانيت نابوليتانو، ومستشار أوباما لمكافحة اإلرهاب اإلْرَهاب في ذلك الوقت، جون برينان، الذي تولى بعد 

 ذلك بعدة أشهر، منصب مدير وكالة االستخبارات المركزية األمريكية.

ين غير دولية، أي أنها قوانين وتستند الواليات المتحدة في عملياتها فوق اليمن، إلى منظومة قوان
أمريكية، ومن المفترض أنها ال تلِزم أية دولة أخرى، وتم إقرارها بعد أحداث سبتمبر، وحتى بعضها، عبارة 

 عن قرارات تنفيذية للرئيس األمريكي، وليست قوانين أقرها "الكونجرس".

 عدة".ومن بين ذلك، قرار "تفويض الدفاع الوطني"، وقرار "تصفية شبكة القا

 

 ثالًثا: منهجية أمريكية جديدة:
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من خالل العمليات التي جرت في األسابيع األخيرة؛ فإنه يمكننا القول إن هناك تغيير كبير في مفاتيح 
تعامل الواليات المتحدة مع ما تطلق عليه مصطلح "التهديدات اإلرهابية" التي تمثلها "القاعدة"، وبالذات 

 مصالح األمريكية."قاعدة جزيرة العرب"، على ال

فالعمليات األخيرة التي قامت بها القوات الخاصة األمريكية ووكالة االستخبارات المركزية "سي. آي. 
إيه"، تخلت عن األسلوب القديم الذي اعتمدته إدارة الرئيس األمريكي األسبق، جورج بوش االبن، بعد 

لسابق، باراك أوباما، والتي تعتمد م، واستمر عليه الرئيس ا2001أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
 االستهداف الفردي لقادة التنظيم، وَمن شاركوا في عمليات سابقة ضد مصالح أمريكية.

أما األسلوب الجديد، كما هو واضح، يعتمد مفاهيم الحرب المفتوحة ضد عناصر التنظيم ومناطق 
دم السماح له بتجميع نفسه في تمركزهم، ويعمل على تشتيت التنظيم وليس خسارته لقادته فحسب، وع

 أماكن ونقاط ُيمِسك فيها باألرض، واالنطالق منها لتنفيذ عمليات.

وبالرغم من أن بعض المراقبين يرون أن تكثيف واشنطن لعمليات القصف الجوي، واإلنزال واالشتباك 
ال ترى ذات  المباشر على األرض، سوف تؤدي إلى إضعاف التنظيم والحد من نشاطه؛ إال أن الغالبية

 الرأي.

ونشر هنا إلى تقرير لمجموعة "صوفان لالستشارات االمنية واالستخباراتية"، صدر السبت، الرابع من 
مارس، أكد أن تسارع وتيرة العمليات األمريكية في اليمن، يشكل اعتراًفا بان الحرب الحالية على اليمن 

 ساعدت على نمو الجماعات االرهابية.

بينما يركز التحالف الذي تقوده الرياض على قصف جماعة "انصار هللا" الحوثيين،  وقال التقرير إنه
فإن الواليات المتحدة "أصبحت قلقة أكثر فاكثر من ان تنظيم "القاعدة" في اليمن بات في وضعية افضل 

 نتيجة الحرب الدائرة".
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بالد، وأن القصف المجموعة أكدت في تقريرها صراحة، أن الحرب المستمرة في اليمن دمرت ال
العشوائي "ألحق أضراًرا جسيمة بالمدنيين"، وقالت إن الواليات المتحدة سوف تستمر في أنشطتها في 
اليمن، حتى بعد لو تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطالق النار في البالد، ألن خاليا التنظيمات التكفيرية 

رة عليها، حتى بعد استعادة مؤسسات المسلحة، انتشرت بشكل سوف يصعِ ب للغاية من عملية السيط
 الدولة ألدوارها.

ويدعم من ذلك التقرير، تصريحات لمسؤولين في وزارة الدفاع األمريكية )البنتاجون(، قدروا فيه عدد 
 عناصر "القاعدة" في اليمن، باآلالف، وأغلبهم يمنيين، بما يسمح لهم باالندماج داخل المجتمع.

.................. 

هذه الصورة الشاملة للموقف، تقول بأن اليمن لن يعرف استقراًرا قريًبا، حتى ولو تم التوصل إلى 
؛ حيث إن هذا السياسيالقرار  صناعوقف إلطالق النار، وهو ما يجب وضعه في حسبان الساسة اليمنيين 

ا على معادلة السياسة الملف يمكنه أن يكون ورقة تفاوض رابحة مع الواليات المتحدة، تفرض أموًرا بعينه
 والحكم في اليمن بعد الحرب. 

 

.................. 

 :التالوي  أحمد
 االستراتيجية للدراسات سام مركز في أساسي وكاتب السياسية، التنمية شئون  في مصري  باحث


