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 دفعني إلى العمم وبو ازداد افتخار نْ مَ و  َمْن أحمل اسمو بكل اعتزاز،إلى 
 )حفظو اهلل( الدكتور إبراىيم محمد الفقي أبي العزيز

 وضة الحب التي تنبت أزكى األزىارور  ،يسعد قمبي بمقياىاَمْن إلى  
 رعاىا اهلل()أمي الحبيبة 

 بجانبيإلى شريكتي في ىذه الحياة، وَمْن ساندتني ووقفت دوًما 
 زوجتي الغالية )أكرميا اهلل(

  إصراري اي، وزادو من روح لي  إقرب أم ىُ وَمْن  ت،كبر  َمْن معيمإلى 
 ُأخوتي وَأخواتي )وفقيم اهلل(

 موالسعادة في ضحكتي بأعينيم،أرى التفاؤل إلى َمْن 
 أبنائي )أسعدىم اهلل(

  في دراستي وشاركني ىمومي َمْن رافقنيإلى 
 (اوتقديرً  اتذكارً ) أصدقائي وزمالئي
 

 ى وصمت إلى ىذه الدرجةساندني في مسيرتي العممية حتّ َمْن إلى كل 
 

 الباحث



  ت
 

 شكر وتقدير
 

لم َو َمْن ال َيْشُكُر ال َيْشُكُر ا) بقول النبي  ا ألىمو، وعماًل بالفضل، وشكرً  اعتراًفا
وال ينقطع آخره، فيو  ،أواًل حمًدا ال ينفذ أولو ،فإني أشكر اهلل وأحمده ، (َس الن ا

 .أىٌل أن ُيحمد وُيعبد وُيشكر
ن كان من شكٍر يميو فال يسعني  ،بإتمام ىذا العمل ىتعالبعد أْن وفقني اهلل و  إال وا 

أْن أسجل خالص شكري وامتناني لألستاذ الدكتور: عبد الناصر محمد سرور؛ 
بالتوجييات لتفضمو وقبولو اإلشراف عمى ىذه الدراسة، حيث لم يبخل عمي  

والنصائح واآلراء الحكيمة، وسعة صدره في تقبل تساؤالتي، كما منحني من عممو 
 ودرايتو ووقتو، ما يعجز مثمي عن مكافأتو.

خالد رجب شعبان كما وأتوجو بخالص الشكر واالمتنان إلى كٍل من الدكتور: 
ثر فضميما بطيب نفس، بمناقشة رسالتي؛ لتوالدكتور: عصام محمد سالم ائيا ، وا 

خراجيا بالشكل الالئق.  وتجويدىا، وا 
دارتيا  ةوأتوجو بالشكر والعرفان إلى أكاديمية اإلدارة والسياس لمدراسات العميا وا 

 والعاممين في ىذا الصرح الطيب. والباحثين وجميع األساتذة
كما ال يفوتني أْن أتوجو بالشكر والعرفان إلى كلِّ َمْن مد  يد العون والمساعدة لي، 

ْسَدى لي نصًحا، أو توجيًيا، أو إرشاًدا أو تيسيًرا ألمري، أو َمْن دعا لي دعوة وأَ 
 في ظير الغيب، وأسأل اهلل بمنو وكرمو أْن يتقبل مني ومنيم طيب األعمال.

 

 الباحث
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 ممخص الدراسة
اليمف ضمف الدوؿ العربية التي وقعت فييا احتجاجات ضد الحكـ القائـ واألوضاع  تعد

سياسة خارجية تجاه  األمريكيةلمواليات المتحدة يما عرفت "بالربيع العربي"، و الداخمية السيئة، ف
اليمف وباقي الدوؿ العربية األخرى، ومف ىنا جاءت أىمية ىذه الدراسة، حيث ىدفت إلى طرح 

 في والية الرئيس األمريكي "باراؾ أوباما" تجاه اليمف األمريكيةسياسة الخارجية الموضوع 
 .ـ(2017 –ـ 2009)

الرسمية وغير  األمريكيةوتناوؿ الباحث في ىذه الدراسة مؤسسات ُصنع السياسة الخارجية 
الرسمية تجاه اليمف، ودور كؿ منيا في التأثير عمى صنع القرار األمريكي في اليمف، ووضَّحت 

بصورة عامة وأىدافيا تجاه اليمف بصورة خاصة،  األمريكيةالدراسة أىداؼ السياسة الخارجية 
ا، واألدوات التي مواقفيا تجاه اليمف بما يخدـ أىدافي األمريكيةوكيؼ بمورت الواليات المتحدة 

استخدمتيا مف أجؿ تحقيؽ تمؾ األىداؼ وتنفيذ مخططاتيا تجاه اليمف، ثـ قاـ الباحث 
تجاه  األمريكيةباستعراض المتغيرات الدولية واإلقميمية تجاه اليمف وأثرىا عمى السياسة الخارجية 
بتحميؿ كيفية  اليمف، وتوظيفيا لصالحيا في كؿ مراحؿ األزمة اليمنية، وأخيًرا قاـ الباحث

ـ(، 2017-ـ2009تجاه التطورات الداخمية اليمنية ) األمريكيةصياغة وتنفيذ السياسة الخارجية 
 مف خالؿ تقسيميا إلى مراحؿ مفصمية وقعت خالؿ األزمة اليمنية.

 األمريكيةواستخدـ الباحث منيج تحميؿ الُنظـ باعتبار النظاـ السياسي في الواليات المتحدة 
ضافة إلى ذلؾ استخدـ الباحث نظاـ مؤسسي  منيج صنع القرار مف أجؿ البحث في متكامؿ، وا 

الخارجية تجاه اليمف، مع  األمريكيةتفسير آليات صنع القرار في سياسة الواليات المتحدة 
، ثـ استخدـ الباحث منيج األمريكيةتوضيح البيئة الدولية واإلقميمية المحيطة بالواليات المتحدة 

وسياستيا الخارجية  األمريكيةية مدخاًل لتفسير دوافع واىتماـ الواليات المتحدة المصمحة القوم
 باليمف وأزمتو.

تعمؿ  األمريكيةالواليات المتحدة أفَّ  ؛وكاف أىميا ،الدراسة إلى العديد مف النتائج صتمُ وخَ 
تفكيؾ تحاوؿ و في المنطقة،  األمريكيةيستطيع الحفاظ عمى المصالح  جديد نع نظاـعمى صُ 

 .مكف مف التحكـ في اليمفتى تحتّ  المجتمع اليمني وتحويمو مف مجتمع قبمي إلى مجتمع مفكؾ،

في  وأخيًرا أوصى الباحث بعدد مف التوصيات ذات الصمة، وأىميا؛ رفض التدخؿ األجنبي
ؿ وتنظيـ القاعدة كذرائع مف أجالحوثييف اليمني و  وعدـ استخداـ الجيشالشؤوف الداخمية اليمنية، 

 التدخؿ في القرارات السيادية اليمنية.
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Abstract 

Yemen is one of the Arab countries where people have protested 

against the existing ruling and the adverse internal conditions; or what 

has been called Arab spring revolutions, the U.S.A has its own foreign 

policy towards Yemen and other Arab countries, and that is why this 

study is significant, the study aimed to propose the topic of the American 

foreign policy  towards Yemen under President "Barack Obama" (2009 - 

2017). 

In this study, the researcher dealt with the official and non-official 

institutions making the American foreign policy towards Yemen and their 

respective impact on the American decision-making on Yemen, the study 

explained the American foreign policy goals in general and its goals 

related to Yemen in particular, Moreover it clarified how the U.S.A 

established its situation towards Yemen for its benefits and interests, 

Furthermore, it showed the tools the U.S.A used to achieve their goals and 

plans in Yemen, the researcher then reviewed the international and 

regional changes towards the Yemeni crisis and its impact on the 

development of U.S.A foreign policy towards Yemen, at each stage of the 

Yemeni crisis, Finally, the researcher analyzed how to formulate and 

implement the American foreign policy towards the internal Yemeni 

developments (2009 -2017), by dividing it into the stages of articulation 

during the Yemeni crisis. 

The researcher used the systems analysis method, since the political 

system in the U.S.A is an integrated institutional system, In addition, the 

decision-making approach was used to investigate the interpretation of 

the decision-making mechanisms of the United States foreign policy 

towards Yemen, clarifying the international and regional environment 

surrounding the United States, the researcher, then, used the national 

interest approach to explain the motives and interest of the United States 

and its foreign policy in Yemen and its crisis. 

The study concluded many results, the most important of which is that 

the United States is working to create a system that can preserve 

American interests in the region and try to disintegrate the Yemeni 

society from a tribal society to a disintegrated society so that it can 

control Yemen. 

Finally, the researcher made many relevant recommendations, the 

most important of which is the rejection of any foreign interference in 

Yemen's internal affairs and the non-use of Yemeni army, Houthis and 

Al-Qaeda as pretexts to intervene in Yemeni sovereign decisions. 
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 ة:ـدمـقمـ
ىدافيا أتنفيذ عمى ىـ فعاليات الدولة التي تعمؿ مف خالليا أحدى إالسياسة الخارجية  عد  تُ 
بؿ التواصؿ مع دوؿ العالـ إلى تحديد سُ  ي دولةوتيدؼ السياسة الخارجية أل، نظاـ الدوليفي ال
عف تحسيف  اعوضً  ،ساسيةاأل ياحاجاتتوفير و  بقائيامنيا وضماف أجؿ تحقيؽ أمف  ؛خرىاأل

لموصوؿ إلى ساليب والوسائؿ وتتعدد األالساحة الدولية،  مكانتيا الدولية، وتعزيز ىيبتيا في
 ر.مكانات الدولة وقدرتيا عمى التأثيإىداؼ بحسب األ

وذلؾ  ؛، أمٌر في غاية الصعوبةاألمريكيةمواليات المتحدة السياسة الخارجية ل دراسةَ ولعّؿ 
صعوبة تحديد  مفوما يزيد ة التي تحدث في العالـ، مف حيث المتغيرات السياسية واالجتماعي

 ،؛ ىو حجـ تأثيرىا وفاعميتيا عمى الساحة الدوليةاألمريكيةاإلطار العاـ لمسياسة الخارجية 
 ة.ـ القوى الدوليمَّ ذلؾ مكانتيا في سُ وك

النظاـ تجاه في النظاـ العالمي عامة، و  اومحوريً  ا ميًمادورً  األمريكيةلعبت الواليات المتحدة 
صرمة، حيث تعاممت وتفاعمت طيمة تمؾ الفترة مع جميع العربي خاصة خالؿ العقود المن

في البالد العربية عمى حد سواء، وذلؾ بما يتوافؽ مع  الحكوميةالمنظمات الحكومية وغير 
تجاه  األمريكيةمصالحيا وأىدافيا في المنطقة، ومف ىنا يظير االختالؼ في السياسة الخارجية 

التي تحدث في نفس  واالقتصادية ومف التغيرات السياسية واالجتماعية ؿب تمؾ البالد العربية،
 ألزمة اليمنية؛ وىو موضوع الدراسة.البمد، وىذا ينعكس بشكؿ واضح مف خالؿ تعاطييا مع ا

ـ، لموجات 2011عاـ  اتوبداي ـ2010نياية عاـ  وتعرضت بعض الدوؿ العربية منذ
نت عبارة عف كا" أو "الحراؾ الشعبي"، و ربيع العربيالثورات ب" ترفعُ  وتطورات سياسية داخمية،

سقاط إكاف شعارىا األساسي ، و بدأت شرارتيا مف الجميورية التونسية مة،عار سممية و احتجاجات 
وسوء في الحياة  ،النظاـ نتيجة انتشار الفساد الذي نتج عنو سوء في األوضاع االقتصادية

العممية  شفافية فيوعدـ وجود  ،منيةالحقات األاد الخناؽ السياسي والمكذلؾ اشتد ،المعيشية
في بعض ىذه االحتجاجات ت تطور لكف  ،ربيةغمب البالد العأالشرعية في التي تجدد  االنتخابية

ودموية مثؿ سورية وليبيا واليمف، إال أنَّو وفي  شتباكات مسمحةاأخذت مجرى العربية، و  دالبال
الرئيس  مفبداية  ـ،2017عاـ ى حتّ دوؿ  رؤساء ةسقاط أربعإحققت ىذه االحتجاجات  المقابؿ

 ي.ليمنلمرئيس ا وصواًل  الميبي، يميو الرئيس ي،مصر الرئيس الثـ  ي،تونسال

عمى أيِّ حاٍؿ، ثمة عالقة بيف الثورات الداخمية في اليمف والمواقؼ الدولية، خاصة الموقؼ 
الذي  ،االستراتيجيج لموقعيا واجية التجاذب السياسي الخارجي كنتافي  ىاز و بر األمريكي، فمنذ 
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 تكمف ىنا ومف، اليمف تقع في إطار جغرافي ميـ فَّ إ ؛األمريكيةالواليات المتحدة تقوؿ عنو 
 األزمة عمى التركيز مع اليمف، تجاه األمريكية الخارجة السياسةتطور  حوؿ الدراسة ىذهأىمية 
 ياتجاى األمريكية الخارجية السياسة سمتتَّ ا حيث ،ـ2017عاـ  حتى بدايتيا منذ اليمنية

تجاه  األمريكية يات المتحدةيكوف ىذا التناقض ناتج عف مصمحة الوال ويمكف أفْ ، بالتناقض
موقؼ في ظاىره مع مبادئ نشر الديمقراطية في الواقع ىو و إال أنَّ اليمنية،  أطراؼ األزمة

وىذه  ،في المنطقة مريكيةاألوفي طياتو المحافظة عمى المصالح  يمف،اواة والعدالة في الوالمس
 .اليمف تجاه األمريكيةالخارجية  سياسةالوتحميؿ لدراسة  تعوالتناقض في الموقؼ د االزدواجية

 الدراسة:مشكمة 

الموقؼ األمريكي الذي دعـ خاصة ، األزمة اليمنية في تطوراتقميمي والدولي التأثير اإل إفَّ 
مطالب الحراؾ الشعبي بالرغـ مف مواالة الرئيس اليمني "عمي عبداهلل صالح" لسياسة الواليات 

في المنطقة، وخصوًصا حربيا ضد تنظيـ القاعدة، ومساندة الواليات المتحدة  األمريكيةالمتحدة 
 األمريكيةىذه المواقؼ لمرئيس اليمني في جميع المحافؿ الدولية، وعمى ضوء  األمريكية

إلى  الباحث ىذا ما دفع، لوحظت ىذه المشكمة ووجب دراستيااليمف وأزمتو،  تجاهالمتناقضة 
  ومفاده: ،وطرح التساؤؿ الرئيسي لمدراسة ،الوقوؼ عمى المشكمة

 م؟2157-م2119اليمن خالل الفترة تجاه  األمريكية كيف تطورت السياسة الخارجية

 التساؤالت التالية: وتفرع منو مجموعة مف

 تجاه اليمف؟ األمريكيةالسياسة الخارجية  أىـ مؤسسات صنعما  .5
 تجاه اليمف؟ األمريكيةما ىي أىداؼ وأدوات تنفيذ السياسة الخارجية  .2
 ؟تجاه اليمف األمريكيةالسياسة الخارجية أثر المتغيرات الدولية واإلقميمية في تطور ما  .3
 ؟اليمفتجاه  األمريكيةالخارجية السياسة ما آليات صياغة وتنفيذ  .4

 أىداف الدراسة:
 تجاه اليمف. األمريكيةالسياسة الخارجية التعرؼ عمى مؤسسات صنع  .5
 .تجاه اليمف األمريكيةالوقوؼ عمى أىداؼ وأدوات تنفيذ السياسة الخارجية  .2
 .اليمفتجاه  األمريكيةالسياسة الخارجية المتغيرات الدولية واإلقميمية في تطور استعراض  .3
 اليمف. تجاه األمريكية الخارجية السياسيةخطوات صياغة وتنفيذ  تفصيؿ .4
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 أىمية الدراسة:

 :عمميةالىمية األ

 السياسة الخارجية تطورات األحداث ومواقؼحوؿ  إثراء المكتبة العربية والوطنية بتحميالت .5
 .ـ2017-ـ2009 اليمف تجاه األمريكية

لمميتميف  ،تجاه األزمة اليمنية األمريكيةلسياسة الخارجية زيادة وتعزيز المعمومات الخاصة با .2
 ومراكز األبحاث. والدولي العربي واألمريكيو والباحثيف في الشأف اليمني 

 :عمميةالىمية األ

 الخارجية تنبثؽ أىمية ىذه الدراسة مف خالؿ معرفة األدوات واآلليات الخاصة بالسياسة .5
 .األزمة اليمنية إدارة سعت مف خاللياالتي  ،األمريكية

سياسة ال تطورات حوؿ ،واليمنيالعربي  اع القرارنّ لصُ  وتحمياًل  اوتتبعً  ارصدً  ةُ الدراس تقدـُ  .2
 .أطراؼ األزمة تجاهوموقفيا  وكيفية التعامؿ معيا ،األزمة اليمنيةتجاه  األمريكية الخارجية

 حدود الدراسة:
الرئيس  تولي منذ ،ـ2009بيف أعواـ تغطي ىذه الدراسة الفترة الواقعة : الحدود الزمانية

 ـ.2017عاـ  ىوحتّ  ،األمريكيةسدة الحكـ في الواليات المتحدة  "باراؾ أوباما" األمريكي
َـّ تجاه  األمريكية سياسة الخارجيةال تاولتنالدراسة  ألفَّ  انظرً : الحدود المكانية اليمف، فقد ت

 .الجارية داخؿ اليمفالتركيز عمى األحداث 
 اليمف تجاه األمريكية سياسة الخارجيةال حوؿ موضوعالدراسة  تمحورت: الموضوعيةالحدود 
 .األزمة اليمنيةوباألخص 

 منيجية الدراسة:
 استندت الدراسة بالرصد والتحميل عمى المناىج التالية:

، وحدة التحميؿ وـ ىاالنظ يرتكز منيج تحميؿ النظـ عمى اعتبار أفَّ  منيج تحميل النظم: .5
ا بشكؿ منظـ ىنا ىو مجموعة مف العناصر أو األجزاء التي ترتبط فيما بينيا وظيفيً فالنظاـ 

ير في عنصر أو جزء ما يؤثر يالتغ بمعنى أفَّ  ،بما يتضمنو ذلؾ مف تفاعؿ واىتماـ متبادؿ
 عمى بقية العناصر أو األجزاء األخرى.
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ىذا  )أستف( وحدة التحميؿ، وعمى ذلؾ استعمؿ النظاـ ىو عد  ووفؽ ىذا المنيج يُ 
( ا ( باعتباره مجموعة مف العناصر المتداخمة والمترابطة والمتفاعمة بنائيً systemالمفيـو
وبشكؿ منتظـ، وأي تغيير يطرأ عمى أي عنصر يؤثر في سائر عناصر النظاـ  اووظيفيً 

 (.66: 2015)العنبكي، والعقابي،
لتحميؿ النظاـ السياسي يرى فيو دائرة متكاممة ذات طابع ديناميكي، تبدأ  وقدَّـ )أستف( إطاًرا

 ، مع قياـ عممية التغذية العكسية"Outputs"، وتنتيي بالمخرجات "Inputs"بالمدخالت 
"Feedback"  ،(.35:2016بالربط بيف المدخالت والمخرجات )المنوفي 

ـ السياسي في الواليات المتحدة واستخدمت الدراسة منيج تحميؿ النظاـ باعتبار النظا
نظاـ مؤسسي متكامؿ، إلى جانب عوامؿ التأثير الداخمية والخارجية التي تدفع  األمريكية

 إلى انتياج سياسة معينة تجاه اليمف. األمريكيةالواليات المتحدة 
صنع القرار عمى عممية صنع القرار السياسي الخارجي منيج  ستندي :صنع القرارنيج م .2

لتفسير السياسة الخارجية، وعممية صنع القرار عبارة عف منيج لمحركة، ويقـو كأساس 
مخطط السياسة الخارجية بتحديدىا لالنتقاؿ مف اإلعداد إلى التنفيذ عمى ضوء األىداؼ 
والمصالح القومية، لذلؾ تعتبر المرحمة المحورية في العممية السياسية، وتشير عممية صنع 

المشاركيف كافة عمى المستوى الرسمي وغير الرسمي، في رسـ القرار إلى التفاعؿ بيف 
 (.128، 127: 2011السياسة العامة )النعيمي، 

وستسقط الدراسة الحالية منيج صنع القرار لتستخدمو في البحث لتفسير آليات صنع القرار 
ة الخارجية تجاه اليمف، مع توضيح البيئة الدولي األمريكيةفي سياسة الواليات المتحدة 

في تغيير سياستيا  امً مي ا، والتي تمعب دورً األمريكيةواإلقميمية المحيطة بالواليات المتحدة 
  الخارجية ومقوماتيا مف أجؿ الحفاظ عمى مصالحيا تجاه اليمف.

 السعي نحو تحقيؽ المصمحةيعتمد منيج المصمحة القومية عمى  منيج المصمحة القومية: .3
 المصمحة آخر أفَّ  بمعنىً  ،النيائي والمستمر لسياستيا الخارجيةىو اليدؼ و  ،القومية لمدولة

 .االقومية تشكؿ العامؿ األساسي لسياسات أي دولة خارجيً 
ـو بتحميؿ األحداث الجارية فيو تعبير عف الواقع الدولي، إذ يق بمكانةويعد ىذا المنيج 

ف تحقيؽ األخيرة مف رتكاز عمى فكرتي القوة والمصمحة، فالسياسة ىي مصالح وال يمكباال
المجتمع الدولي ما ىو  دوف امتالؾ مصادر القوة ومقوماتيا، لذا فدعاة ىذا المنيج يروف أفَّ 

 (.88: 2015إال عبارة عف ساحة لمصراع بيف الدوؿ )العنبكي، والعقابي،
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 األمريكيةلتفسير دوافع واىتماـ الواليات المتحدة  منيج المصمحة القومية مدخاًل ويعتبر 
تتعامؿ مع  األمريكيةالواليات المتحدة  فَّ جية باليمف وأزمتو الحالية، حيث إاستيا الخار وسي

 العالـ عمى أساس الحفاظ عمى مصمحتيا القومية التي تجعميا في مقدمة العالـ.

 والمعمومات:مصادر البيانات 
عمى مصادر جمع المعمومات والبيانات مف المراجع والكتب والدوريات  اعتمدت الدراسة
ـ الباحث بجمع بعض االماجستير المتوفرة في المكتبات، كما ق ورسائؿ ،والدراسات المختصرة

كذلؾ بعض التقارير  ،والمواقع اإلخبارية الرئيسية الشبكة العنكبوتية )اإلنترنت(المعمومات مف 
 ية.والنشرات اليوم

 دراسة:المحات مصط
التي تدفع الدوؿ إلى التصرؼ في ضوء  السياسية مجموعة النواياىي  السياسة الخارجية: .5

، وىي عبارة عف خطط سياسية خارجية تتمثؿ في قرارات وأىداؼ مف السموؾ نمط محدد
تسعى الدولة إلى تحقيقيا، وأساليب واستراتيجيات تعتمد عمييا، ومبادئ تتحكـ في ردود 
أفعاؿ الدولة طبًقا لمظروؼ والتفاعالت الدولية، واإلقميمية، والداخمية، بحيث تكوف مف ىذه 

اه تحقيؽ غايات الدولة المتعددة وبأقؿ تكمفة ممكنة الجوانب مجتمعة ومتفاعمة وتسعى باتج
 (.14: 2003سرور، )

ىي نقطة تحوؿ أو خمؿ أو تغيير مفاجئ تحتمؿ أْف تكوف نحو األفضؿ، أو أْف  :األزمة .2
تكوف نحو األسوأ، وعرَّفيا )ىيكؿ( بأنَّيا خمٌؿ يؤثر تأثيًرا مادًيا عمى النظاـ كمو "نظاـ 

صر األساسية الرئيسية التي يقوـ عمييا ىذا النظاـ، ومف ثـ يجب المنظمة" كأزمة تيدد العنا
 (:22: 2006توافر شرطيف عمى األقؿ ىما )ىيكؿ،

 حدوث خمؿ ذي تأثير شديد عمى النظاـ "آثار مادية أو مالية" كبيرة. -
 تيديد مباشر لبقاء المنظمة واستمرارىا ولكيانيا "آثار نفسية" حادة. -
مجموعة مف التنظيمات السياسية التي تسعى بوسائؿ مختمفة  ىي حركات اإلسالم السياسي: .3

لموصوؿ إلى السمطة، بيدؼ إعادة توجيو الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 
وفؽ منيج إسالمي شمولي، يرتكز عمى مرجعيات إسالمية متباينة في التفسير بحسب فيـ 

 (.24-23: 2015كؿ حركة ليذه المرجعيات )الحميري، 
عمى  تىي امتداد لتنظيـ الشباب المؤمف الذي سبؽ أْف ُأْنِشَئ في الثمانينا الحركة الحوثية: .4

يد مرجعيات زيدية، وقد انضوت عقب الوحدة تحت حزب الحؽ الزيدي، ثـ تحالفت مع 
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ني أفَّ الحزب االشتراكي اليمني، ثـ انضوت تحت حزب المؤتمر الشعبي العاـ، وىو ما يع
ماتية ممونة، كما أفَّ الحركة الحوثية تيتدي في مسيرتيا بالنموذج التيار ذو طبيعة براغىذا 

 (.350: 2008اإليراني الثوري )مركز الجزيرة العربية لمدراسات والبحوث، 
ا ـ مواطنوف مف جنوب اليمف اعتصامات ومسيرات ومظاىرات احتجاجً نظَّ  الحراك الجنوبي: .5

 يمف قبؿ الحكومة المركزية التي يسيطر عمييا الشماؿ ف لسيئةا سمونو بمعاممتيـعمى ما يُ 
وتصاعدت وتيرة ، بما في ذلؾ فصؿ الجنوبييف مف العمؿ المدني واألمني ـ،2007عاـ 

راح الكثير مف أبناء جنوب اليمف يطالبوف باالنفصاؿ و  ـ،2008بحموؿ عاـ  االحتجاجات
ى قياـ الوحدة بيف الجميورية العربية تّ واستعادة استقالؿ دولة اليمف الجنوبي، القائمة ح

ـ )ىيومف رايتس ووتش، 1990اليمنية وجميورية اليمف الديمقراطية الشعبية في عاـ 
 : نت(.2009

 :الدراسات السابقة استعراض
و لـ يتمكف مف إال أنَّ  الدراسة،دراسات المتعمقة بموضوع مسح شامؿ لمعمؿ قاـ الباحث ب

ـ و ت، إال أنَّ نب موضوع الدراسة لحداثة الموضوعجوا جميعكاممة تتناوؿ متالعثور عمى دراسة 
 أىميا:ومف  ،انتقاء بعض الدراسات

 في التحوالت الديمقراطية في األمريكيةدور السياسة ": بعنوان (م2154) أحمد، ،عبداهلل .5
 ."األردن ،جامعة الشرق األوسطرسالة ماجستير، (، م2153-م2115المنطقة العربية )

في التحوالت الديمقراطية في المنطقة العربية  األمريكيةنت ىذه الدراسة دور السياسة بيّ 
حياؿ التدخؿ  األمريكيةىدفت إلى بياف طبيعة سياسة الواليات المتحدة و  ،(ـ2013-ـ2001)

ثارة الفوضى والنعرات العرقية، والصراعات الدينية ،في المنطقة العربية، وتجزئة الدوؿ ، عف وا 
 اإلعالـف أبرزىا وكا ،وسائميا وأدواتيا التي تنوعت وتوزعت في جميع أنحاء العالـ طريؽ

مف  ،مف خالؿ المعطيات عدة وخمصت الدراسة إلى نتائج ،األقميات الدينيةو والمجتمع المدني، 
شاعة الصراعات، الدوؿ العربية إلى دويالت صغيرة تقسيـ ؛أىميا الطائفية والدينية والعرقية  وا 
 .مخططاتيا في السيطرة عمى المنطقةلتنفيذ  ؛نيةثواإل
أىداف الواليات المتحدة واستراتيجياتيا في العالم ": بعنوان (م2153مروان، ) ،بشارة .2

 ."المركز العربي لألبحاث ودراسات السياسات، قطر دراسة عممية محكمة، العربي،

وأىدافيا في المنطقة العربية مف  األمريكيةمصالح الواليات المتحدة إلى تطرقت الدراسة 
، واستراتيجية ييرعف سابقاتيا في ضوء وعودىا بالتغ "أوباماالرئيس "باراؾ خالؿ اختالؼ إدارة 
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طية والحرية والعدالة في ىذه اإلدارة التي تعمؿ عمى تفعيؿ دبموماسيتيا العامة بشأف الديمقرا
 عف سمفو "أوباماالرئيس "باراؾ  ى إدارة، وعمى الرغـ مف اختالؼ األسموب والمنيج لدالمنطقة

األىداؼ واالستراتيجيات اإلقميمية بقيت منسجمة مع المبادئ  إال أفَّ االبف"  بوش الرئيس "جورج
صوؿ إلى مصادر الطاقة في : حرية الو ىي ،وتتمخص في ثالث مصالح ،التقميدية األمريكية
، "إسرائيؿ"وضماف أمف  ،في المنطقة األمريكيةوالحفاظ عمى تفوؽ الواليات المتحدة  ،المنطقة

ال تختمؼ عف سابقتيا في الدفاع عف  "أوباما الرئيس "باراؾ إدارة وخمصت الدراسة إلى أفَّ 
، ا تميؿ إلى تقميص تدخميا الخارجييإال أنَّ  ،مصالحيا االستراتيجية خاصة في المنطقة العربية

 ا.ح الجوىرية نفسيعسكري والمصالمع الحفاظ عمى مستوى الردع ال
والتحوالت الثورية  األمريكيةالواليات المتحدة ": بعنوان (م2152) ،عبداهلل ،معبد الحمي .3

، رسالة ماجستير غير (م2155-م2151الشعبية في دول محور االعتدال العربي )
 ."جامعة النجاح الوطنية، فمسطين منشورة،

الثورات واالحتجاجات الشعبية في دوؿ ىدفت الدراسة إلى تحميؿ الموقؼ األمريكي مف 
لفترة مف محور االعتداؿ العربي في كؿ مف تونس ومصر واليمف والبحريف في ا

ؼ األمريكي مف تمؾ الثورات خاصة وتحدثت عف تبايف الموق ـ،2011نوفمبر-ـ2010ديسمبر
 عدة،ت فرضيات وتبن  ، األمريكيةميفة لمواليات المتحدة يا وقعت كميا في دوؿ تعتبر صديقة وحنَّ أ

عمى حماية مصالحيا  حرصت في المقاـ األوؿ األمريكيةالواليات المتحدة ؛ أفَّ أىميامف 
ا مف تعاممت مع الثورات العربية انطالقً  األمريكيةاإلدارة  وتوصمت الدراسة إلى أفَّ ، ومكتسباتيا

 لالستيالؾية مجرد كالـ والديمقراطحديثيا عف القيـ  وكما أفَّ  ،األمريكيةقاعدة تحقيؽ المصمحة 
 .العربية بنفس الدرجة مف المواقؼيا لـ تتعامؿ مع الثورات كما أنَّ  ،ياإلعالم

الربيع العربي دراسة تحميمية في المؤثرات الخارجية ": بعنوان (م2152) نبيل، ،المظفري .4
، 3 ، العدد7 مجمة جامعة كركوك، المجمد دراسة عممية محكمة، ،(االيمن أنموذجً )

 ق".العرا

الشعبية، قبؿ االحتجاجات  واالقتصاديةرصد األوضاع السياسية واألمنية  ىسعت الدراسة إل
عصره بالتفرد  زالذي تميَّ  "،صالح اهللعمي عبد"س السابؽ باف حكـ الرئيإخاصة الظروؼ 

بالسمطة والماؿ العاـ اليمني والقوة والحنكة السياسية في معالجة بعض األمور، كما سردت 
تنظيـ القاعدة  إلى وتطرقتـ، 1990الدراسة الفجوة بيف الشماؿ والجنوب قبؿ الوحدة بينيما عاـ 

مريكي الداعـ في الموقؼ األ واجيةداز ا، وتوصمت الدراسة لوجود في اليمف وعدائو لمنظاـ أيضً 
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مجريات  ا فييمً م االدور األمريكي والسعودي لعب دورً  كما أفَّ لمنظاـ في بداية الثورة،  اسرً 
التي حصمت عمى الدعـ  المبادرة الخميجية فَّ أإلى  ؛اثـ توصمت الدراسة أخيرً  اليمف، أحداث

راع صوقوع في ألنيا تجنب اليمف ال ؛مةز الحؿ األنسب لمخروج مف األ مريكي ىيالعربي واأل
 ة والدخوؿ في حرب أىمية قد تعمؿ عمى تيديد المصالح الغربية في اليمف.مطالس
الموقف االستراتيجي األمريكي واإلسرائيمي ": بعنوان (م2155عدنان ىياجنة وآخرون، ) .5

األوسط،  قمركز دراسات الشر كتاب، من التحوالت السياسية في المنطقة العربية،
 ."األردن

، الت السياسية في المنطقة العربيةالموقؼ االستراتيجي األمريكي مف التحو  كتابتناوؿ ال
عنو مف تحوالت ما نتج و ا ا عربيً ا شعبيً لـ يتوقعوا حراكً  األمريكيةاع السياسة نّ صُ  أفَّ  موضًحا

، مع أفَّ مؤشرات التنمية والتقارير الدولية حوؿ المنطقة كانت تدلؿ عمى سياسية في المنطقة
ب بحكميـ الطويؿ رغـ جميع نظريات الحكاـ العر  األمريكيةاستساغت السياسة  ولكف ،ذلؾ

في عيد الرئيس  "جيمس بيكر" األمريكية عف وزير الخارجية ، وأضافت الدراسة نقاًل الظروؼ
تتدخؿ في المنطقة مف خالؿ  يمكف أفْ  األمريكية المتحدة الواليات أفَّ  "جورج بوش األب"،

كما  ،حاالت استثنائية لمتدخؿ العسكري وىناؾ، سية والدعـ االقتصادي والمادياوسائؿ الدبمومال
 فَّ أزت عمى ركّ  " في عيد الرئيس "باراؾ أوباما"،ىيالري كمنتوف" األمريكيةوزيرة الخارجية  أفَّ 

الـ في المنطقة لـ تتغير وتتمثؿ في التعاوف األمني مع األنظمة العربية والسّ  األمريكية المصالح
امج نووي يراف مف امتالؾ برنإمنع و ، "إسرائيؿ"مف أوالعرب بضماف حماية  "إسرائيؿ"بيف 

في المنطقة العربية  األمريكيةالمصالح  بأفَّ  كاتبختـ اليو ، "اإلرىاب"عسكري ومحاربة 
عمى النظاـ العربي  تتمكف مف السيطرة فيا لألنَّ  ؛بقيت عمى نفس االستراتيجية ستتضرر إفْ 

 .اذاتيً  الجديد
العربي  التحوالت والثورات الشعبية في العالم": بعنوان (م2155إبراىيم عموش وآخرون، ) .6

 ."األردن دراسات الشرق األوسط، كتاب، الدالالت الواقعية واآلفاق المستقبمية،

النجاح  إلى أفَّ  وتطرؽ ،التحوالت والثورات الشعبية في العالـ العربيموضوع  كتابطرح ال
وى الدولية واإلقميمية القُ  كما أفَّ  ،لبعض الثورات الشعبية يؤسس لنظاـ إقميمي عربي جديد

والشعب ىـ أىـ األطراؼ الفاعمة في تمؾ التحوالت،  والمؤسسة العسكرية ةألنظمة الحاكموا
مقابؿ لحراؾ الشعبي اة ييا كانت سممنَّ أمنيا  ،ت العربية سمات مشتركة عدةوتوجد في الثورا

مف  األمريكيةالواليات المتحدة  أفَّ  ىإل كاتبوصؿ التدموية وعنؼ األنظمة الحاكمة، كما و 
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الثورات في األساس قامت ضد أنظمة موالية ليا،  األطراؼ الخارجية الخاسرة باعتبار أفَّ 
إلتماـ مسيرة  الكاتبا نصح أخيرً و ، األمريكي مف مصر بالموقؼ المتخبطووصفت الموقؼ 

تحديد واضح لألىداؼ  :منيا ،يجب مراعاة متغيرات عدة، و عربية في التغييرال الشعوب
ورفع سقؼ األىداؼ مع مواصمة الضغط عمى األنظمة الحاكمة، وتنويع  ،واإلصرار عمييا

 .عممية التغيير الوسائؿ واألدوات المستخدمة في ممارسة الضغوط خالؿ

 ،رات واالنتفاضات الشعبية العربيةالخارجية لمثو األبعاد ": بعنوان (م2155) تمحمي داود، .7
 ".، فمسطين527 ، ص56 مجمة سياسات، العدد

حيث تطرؽ الباحث  ،عد عالميبحثت الدراسة الثورات واالحتجاجات العربية الحديثة مف بُ 
ؿ الخارجية عمى افعخارجية تحرؾ وتصعد الثورات، وحاوؿ رصد ردود األ إلمكانية وجود أيادٍ 

مريكي مف الثورة التونسية األ الموقؼَ رأى أفَّ و أنَّ  رات وخاصة رد الفعؿ األمريكي، كماىذه الثو 
مف التغيير، ويرصد الباحث التحوالت في الموقؼ األمريكي لتقبؿ  مرتبؾ وغير واضح ومتخوؼٌ 

ط الباحث الضوء عمى المحاوالت الثورات والسعي مف أجؿ التأثير عمى نتائجيا، كما سمّ 
ف أنظمة عربية جديدة ال واحتوائيا لضما ،اليادفة لمحد مف تأثيرات الثورات العربية األمريكية

رصيا عمى موقع حِ أيًضا ، وفي نفس الوقت ال تيدد أمنيا في المنطقةو  مصالحيا عتتعارض م
 في المنطقة مف جية أخرى."إسرائيؿ" ودور 
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة )الفجوة البحثية(:
بعد استعراض وعرض بعض الدراسات ذات الصمة بالدراسة، سنتطرؽ إلى الفجوة البحثية 

 بيف تمؾ الدراسات والدراسة الحالية في شكؿ جدوؿ عمى النحو التالي:

 الدراسة الحالية الفجوة البحثية نتائج الدراسات السابقة

تعاممت الواليات المتحدة  .5
مع الثورات العربية  األمريكية

من قاعدة تحقيق المصمحة 
، كما وسّوقتيا األمريكية

إعالمًيا تحت شعار 
الديمقراطية، ولم تتعامل معيا 

 بنفس الدرجة من المواقف.
سعت الواليات المتحدة  .2

إلى تقسيم الدول  األمريكية
العربية إلى دويالت صغيرة، 
كما وَسعت إلشاعة الصراعات 

 العرقية.الطائفية والدينية و 
 
 

تدخمت الواليات المتحدة  .3
في المنطقة من  األمريكية

خالل الدبموماسية والدعم 
االقتصادي، والعسكري في 
بعض المواقف، كما أن يا 
تسعى لمحفاظ عمى مصالحيا 

ألمن "إسرائيل" ودعميا الكامل 
 بالمنطقة العربية.

 
 
 
 
 

بعض الدراسات السابقة تناولت  .5
 األمريكيةالواليات المتحدة 

وكأن يا الالعب الوحيد في 
المنطقة العربية وىي المؤثر 

 الوحيد في المنطقة.
 
 

أغفمت بعض الدراسات السابقة  .2
األوضاع الداخمية لممجتمعات 
العربية، وحالة اليأس التي 
وصل إلييا المجتمع بفعل 
السياسات العقيمة التي جعمت 
الوطن العربي قنبمة موقوتة في 

 وجو حكامو.
اقتصرت بعض الدراسات    .3

السابقة عمى دمج جميع 
الظروف العربية المتشابية، 
وكان موضع الدراسة لمدول 
العربية كافة التي حدثت فيا 

 الثورات.
 
 
 
 
 
 
 

سعت ىذه الدراسة إلى  .5
التطرق لمسياسة 

تجاه  األمريكيةالخارجية 
اليمن فترة الرئيس "باراك 
أوباما" وعمى وجو 
 الخصوص األزمة اليمنية.

 
الدراسة تناولت ىذه  .2

موقف أطراف األزمة 
اليمنية والجيات الدولية 

مة ليا واإلقميمية الداع
ومصالحيا الخاصة في 

 اليمن.
 

قامت ىذه الدراسة برصد  .3
ميل جميع مواقف وتح

السياسة الخارجية 
تجاه اليمن  األمريكية

 األمريكيةوكذلك المواقف 
الخاصة بجميع أطراف 
األزمة اليمنية كل عمى 

تخرج بتحميل حدة، بحيث 
 واضح لمحالة اليمنية.
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تختمف إدارة الرئيس "باراك  .4
أن يا أوباما" عن غيرىا في 

تميل لمتقميل من التدخل 
الخارجي، والحفاظ عمى 
مستوى الردع العسكري، 
والمصالح الجوىرية وبقاء 
مصادر الطاقة تحت 

 سيطرتيا.
حاولت الواليات المتحدة  .5

إيجاد حل وسط  األمريكية
ومناسب ليا في ثورات الربيع 
العربي وباألخص األزمة 
اليمنية، من خالل دعم 

لحل تمك المبادرة الخميجية 
 األزمة.

 

خص ت بعض الدراسات السابقة  .4
يا عمى أن   األمريكيةالسياسة 

ىي المستفيد األول من ىذه 
الثورات لعدم وجود قيادة 
حقيقية تستمم زمام األمور في 

 الربيع العربي. دول
 
 

بعض الدراسات حمواًل  لم تعطِ  .5
التي واجيت  دولبّناءة لرفع ال

الثورات والتي تحولت فييا 
الثورات السممية إلى حروب 
دامية، مثل: سورية وليبيا 
 واليمن موضع الدراسة الحالية.

 

وضعت ىذه الدراسة  .4
تصورات لمواقف السياسة 

طبًقا  األمريكيةالخارجية 
 لبعض المعطيات الجديدة.

 
 
 
 

وضعت ىذه الدراسة رؤية  .5
مستقبمية لألزمة اليمنية 
وأطرافيا كافة وبعض 

 الحمول ليا.

آنفة الذك-عمى الدراسات السابقة جرد بواسطة الباحث باالعتماد 



 

 الثانيالفصل 
 

 تجاه اليمن األمريكيةمؤسسات صنع السياسة الخارجية 
 

 األمريكيةصنع السياسة ل المبحث األول: المؤسسات الرسمية
 تجاه اليمن

 : مؤسسة الرئاسةأواًل 
 الكونجرس: ثانًيا
 وزارة الخارجية: ثالثًا
 وزارة الدفاع: رابًعا

 

صنع السياسة ل المبحث الثاني: المؤسسات غير الرسمية
 تجاه اليمن األمريكية

 جماعات الضغط الصييوني : أواًل 
 جماعات الضغط : ثانًيا
 اإلعالموسائل : ثالثًا

 الرأي العام: رابًعا
 : مراكز البحوث والدراساتخامًسا

 



12 
 

 :مقدمة

السياسة الخارجية ألي دولة ليا مؤسسات تقوـ عمى  مف اإلشارة في البداية إلى أفَّ  دَّ ال بُ 
صناعة وصياغة قراراتيا وخط سيرىا، وتختمؼ تمؾ المؤسسات مف دولة ألخرى حسب نظاميا 

لنظاميا،  االداخمي واألجيزة الموجودة فييا، كذلؾ قد تحظى أو تطغى مؤسسة عمى غيرىا تبعً 
 ،السياسة الخارجية ألي دولة تتكوف مف مجموعة مؤسسات إفَّ  ؛و يمكف القوؿوبصورة عامة فإنَّ 

التي يمكف تقسيميا إلى مؤسسات رسمية وأخرى مؤسسات غير رسمية، ومف خالليا يتأثر و 
 لمتوجيات المؤسساتية بيا. اصانع القرار السياسي الخارجي ويضع سياستو الخارجية طبقً 

حديد مف يصنع القرارات في ت امً ميو  ابارزً  االمتغيرات المؤسسية دورً  ىيكميةتمعب و  كما
 والمخولة اإلدارات والدوائػػر والسمطات المعنية مجموعة مفوتضـ ىذه المتغيرات  ،ويوجييا

والسمطات وكيفية  تطور البيروقراطي ليذه الدوائرمستوى الويعتبر ، الخارجي بعممية صنع القرار
 لتأثير فيمف أىـ أدوات اكذلؾ الوسائؿ المتاحة أماميا األدوار والصالحيات بينيا، و  توزيع
 (. 203: 1985الخارجي )حتي،  صنع القرار عممية

 صنع عممية إفَّ ف، ةالدولي لساحةنفسيا عمى افرضت  األمريكيةالواليات المتحدة  فَّ إوحيث 
 عمى ليا األساسي الدور نتيجة غاية في التعقيد عممية ىي األمريكية المتحدة الواليات في القرار

 فيما تتشارؾ وتتشاور الرسمية وغير الرسمية المؤسسات مف العديد فإفَّ  وعميو الدولية، الساحة
 كما ،يالعالمالنظاـ  في ولىاألُ  الدولة مصالح متفؽ عميو يصب في قرار سياسي لصناعة بينيا
 وتحميؿ قراءة مف مكننايُ  سوؼ المتحدة الواليات في السياسي القرار صنع مؤسسات معرفة أفَّ 

 تجاه اليمف. األمريكية الخارجية مسياسةل الميمة القرارات
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 تجاه اليمن األمريكيةلصنع السياسة  المؤسسات الرسمية المبحث األول:

 تمييد:

الُمتَّخذة كنقطة األفكار األساسّية الرسمية  األمريكيةتضع الييئات والمؤسسات والكيانات 
، ثـ يتـ النظر فييا ومعالجتيا واعتمادىا مف ِقبؿ األمريكيةات السياسة الخارجية مسمَّمل انطالؽ

إلى األداء السموكي  األمريكية، وتفسر قواعد السياسة الخارجية األمريكيةالجيات الرسمية 
الدولي الخارجي ضمف مستوى معمف وآخر غير معمف، وكالىما قابؿ لممالحظة واالستنباط، 

عمى المقارنة بيف البدائؿ وتبني أفضميا  األمريكيةوتركز عممية صنع قرار السياسة الخارجية 
لنيائي )رضواف، والذي يتخذ في نياية األمر شكؿ القرار الرسمي ا ،لموصوؿ إلى الخيار األنسب

2011 :32.) 

يمر  القرار األمريكي المتعمؽ بالسياسة الخارجية، يخرج بعد أفْ  وعميو نستطيع القوؿ بأفَّ 
بعممية مؤسسية طويمة ومعقدة، يؤثر عميو مف خالليا العديد مف األطراؼ، حيث سنتكمـ في ىذا 

 والتي تتمثؿ في )مؤسسة ،تجاه اليمف األمريكيةالمبحث عف المؤسسات الرسمية لصنع السياسة 
، "األمف القومي، أجيزة االستخبارات "الرئيس، نائب الرئيس، مجمسمتمثمة في  األمريكيةالرئاسة 

 ."(البنتاجوف" األمريكيةوزارة الدفاع  األمريكية،وزارة الخارجية الكونجرس، 

 األمريكية مؤسسة الرئاسة أواًل:

السمطة التنفيذية السيادية في الواليات المتحدة  صاحبةَ  األمريكيةمؤسسة الرئاسة  عد  تُ 
 لنظاـ الرئاسي الفدرالي األمريكي.ذلؾ فيي رأس اليـر السياسي في ا إلى إضافة، األمريكية

احتوائيا أىـ مف خالؿ  الدور الرئيس في اتخاذ القرارات الخارجيةالسمطة التنفيذية تمعب 
، كما تختمؼ طريقة صنع قرارات  وزير الخارجيةالرئيس، أو رئيس الوزراء أو كصانعي القرار 

السياسة الخارجية بحسب السمطات التنفيذية، ويعود مرد ذلؾ لشخصية الرئيس الذي يكوف عمى 
أكبر لمسياسة الخارجية والشؤوف الدولية،  اسدة السمطة التنفيذية، فبعض الرؤساء يولي اىتمامً 
ر الخارجي مف حيث النظاـ الرئاسي ونظيره مع العمـ وجود فارؽ في ىيكؿ عممية صنع القرا

 مف بعديد األمريكيةوتتمتع مؤسسة الرئاسة (، 135-134: 1989النظاـ البرلماني )جنسف، 
 األمريكيةة ينبثؽ مف مؤسسة الرئاسلمدستور األمريكي، و  وفًقاحيات والمسؤوليات التنفيذية الصال

 الييئات التالية:
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 الرئيس األمريكي: .5

يستمد  وىو ،دور بارز في صناعة القرار السياسي األمريكيةعزى لرئيس الواليات المتحدة يُ 
الرئيس  األمريكي، ويعد دستورالقانوف والالواسعة التي يمنحيا لو والصالحيات مف السمطات 

 ىناؾ أفَّ  مف الرغـ عمى السياسي األمريكي القرار صنع في التنفيذي الفرع ىـر قمة األمريكي
 (.309: 2013الفرع )العيثاوي وصبحي،  ىذا منيا التي يتكوف والحمقات القنوات مف دَ العدي

تناط السمطة  و: "يجب أفْ أنَّ  الفقرة األولى مف المادة الثانية وجاء في الدستور األمريكي
"، وحسب ئيس منصبو مدة أربع سنواتويشغؿ الر ، األمريكيةمواليات المتحدة التنفيذية برئيس ل

ىذه الفقرة مف الدستور تـ إنشاء مكتب الرئيس، وعميو يصبح رئيس السمطة التنفيذية والمدير 
 (.Cash، 1963: 44اإلداري لرؤساء اإلدارات الحكومية )

ا وقيادة القوات المسمحة في تمثيؿ البالد خارجيً  الحؽَ  ،مرئيسل فإفَّ  ياألمريك مدستورل اوفقً و 
عمى موافقة الكونغرس  بعد ،وعقد االتفاقيات الخارجية وتعييف السفراءوسمطة كبير المفاوضيف 

س، وبالرغـ مف محاوالت بموافقة الكونغر  جعمياو نَّ أال إأي رغـ الصالحيات الواسعة  ،ذلؾ
الرئيس يمتمؾ  السمطة التشريعية تقميص صالحيات الرئيس في مجاؿ الشؤوف الخارجية، إال أفَّ 

الرئيس األمريكي ىو أىـ عامؿ في  إفَّ حيث مسائؿ السياسة الخارجية،  القرار النيائي في تقرير
 ا ما، ويالحظ أفَّ وجعميا مستقرة ومتماسكة نوعً  األمريكيةتشكيؿ وتنفيذ سياسة الواليات المتحدة 

تأتي مف قبؿ الرئيس  األمريكيةمعظـ النشاطات والتحركات التي تقوـ بيا الواليات المتحدة 
 (.25 -19: 1998)جرجس،  ودوائر صنع السياسة الخارجية التابعة لو

يتحوؿ إلى رئيس مستبد  يـ بحاجة لرئيس قوي، دوف أفْ وأيقف مؤسسو الدستور األمريكي بأنَّ 
ينتيؾ الحريات الفردية، ففطنوا إلى وضع العديد مف الكوابح والتوازنات عمى الرئيس التنفيذي في 

 (.174-173: 1996)الويتز، الرئاسية محاولة لتقييد السمطة 

نشأ مف فراغ، ولكف ضمف سياؽ السياسة العالمية القرارات الرئاسية ال تَ  حيث يعتقد أفَّ 
 دال تعتموى الداخمية التي تؤثر في صنع السياسات، ومف ىنا ا تعكسو القُ مَ لِ  امية؛ ووفقً واإلقمي

إلى إدراؾ  اما تستند أيضً عممية صنع السياسات عمى الحقائؽ الموجودة عمى األرض فقط، إنَّ 
 (.49: 2014الرئيس لمحقائؽ وكيفية وصولو إلييا )عبد الشافي، 

 الداخمية المحددات تقييدات مف الرغـ عمى المحصمة، في الرئاسة قبؿ مفالقرارات  تتخذو 
 ،العاـ يأوالر  السياسية باواألحز  والمؤسسات الضغط جماعات كتأثير ذات األىمية الكبيرة،

 وأولوياتو، أىدافو ومعتقداتو، الرئيس كاتار دإتعود إلى  راالقر  صناعة الفيصؿ في فإفَّ  وعميو
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 السياسة إفَّ " :"سميـ "محمد أستاذ العموـ السياسية يقوؿو  السياسية وتوجياتو الشخصية، عالقاتوو 
: 1998)سميـ، " الخارجية البيئة مف اآلتية والضغوط الحوافز ءاإز  فعؿ كرد تتحدد قد الخارجية

84). 

ا وتحديدً  األبيض، البيت في يكمف ماإنَّ  المتحدة الواليات في الخارجية السياسة صنع فَّ إ
 الكونجرس أفَّ  ذلؾ ،المتاحة البدائؿ بيف مف ختياراال في الرئيس، وشخص السياسية القيادة

 عمييا لمحكـ أصمح ىو مانَّ ا  و  رسميا، أو السياسة وضع بوظيفة النيوض يستطيع ال األمريكي
 (.29: 2014)عبد الشافي،  عدمو مف وتأييدىا

 باراؾ أوباما فإفَّ ( والتي تمثؿ في معظميا والية الرئيس ـ2017-ـ2009وخالؿ الفترة )
فنجد بعض الباحثيف يفسروف تصرفاتو  ،مالمح سياساتو تراوحت ما بيف الواقعية والميبرالية

رىا مف وجية نظر وسياساتو تجاه القضايا المتعمقة بالشرؽ األوسط بالواقعية، وىناؾ مف فسّ 
تتبنى الواقعية مع بعض  "باراؾ أوباما”خالؿ فترة الرئيس  األمريكيةاإلدارة وتعتبر الميبرالية، 

الدوؿ وتنأى عف التدخؿ في شؤونيا الداخمية، وفي المقابؿ تسعى الميبرالية لوضع ضوابط عمى 
اعتبارات  فَّ كما إ فسر تدخميا بالشؤوف الداخمية لمدوؿ،وىذا ي ،انتياؾ القيـ وحقوؽ اإلنساف
مصالح  ا وأفَّ مَ يَّ سِ  ى، التعالت عمى المصالح األخر  "باراؾ أوباما"األمف خالؿ فترة الرئيس 

ال يعاني مف أي عقائد أيديولوجية حوؿ  وكما أنَّ ، أكثر األمف القومي احتاجت خالؿ فترتو حماية
 ي،يراناإل نظاـ الحكـ ثؿم األمريكيةالمعارضيف لسياسة الواليات المتحدة التفاوض مع الحكاـ 

مرة إلى مبادئ القيـ والحريات والديمقراطية  مف ، ولجأت في أكثرمف أجؿ مصالح األمف القومي
فْ حتّ   .(Jonathan ، 2014) اآلخريف بأىدافيا األخالقية وأوىمت متضمّ  ى وا 

، خالؿ فترة رئاستو تجاه الشرؽ األوسط "باراؾ أوباما" األمريكيجاءت سياسات الرئيس كما 
التغير  غير أفَّ  ـ،2009عاـ األولى متفائمة، انعكست في خطابو الشيير في جامعة القاىرة 

كشؼ عف وجو  ـ؛2010أواخر عاـ  "الربيع العربي"الكبير الذي عصؼ في المنطقة مع ثورات 
آخر ليذه السياسة، تمثؿ في االرتباؾ والتخّمي عف وعوده بدعـ التحوالت الديمقراطية، وتجنب 

سمتيا السياسة ر  الدخوؿ في أي مواجية مسّمحة، ولو كاف عمى حساب "خطوط حمراء" سبؽ أفْ 
الرئيس  ة، ويمكننا القوؿ ىنا أفَّ الذي مّكف خصوـ واشنطف مف المنطق؛ وىو األمر األمريكية
في العالـ بأسره  األمريكيةكبير ميندسي السياسة الخارجية لمواليات المتحدة  بمكانةاألمريكي 

باما" تجاه وخاصة اليمف، حيث يمكف رصد بعض مواقؼ وقرارات الرئيس األمريكي "باراؾ أو 
 اليمف.
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في عاـ  "صالح اهللعبد "عمي اليمنيالرئيس نظيره  "باراؾ أوباما" األمريكيالرئيس  وحثّ 
تضمنت إرساؿ طرود ناسفة غير ناجحة  محاولةاألمف بعد  ات لقوىتعزيز  عمى إجراءـ، 2010
الرئيس  بيف محادثة ىاتفيةالبيت األبيض بعد  دأكّ و ة، مف إلى أىداؼ في الواليات المتحدمف الي

ضرورة  الرئيس اليمني "عمي عبداهلل صالح" موقؼ الرئيس اليمني مفو  "أوباما"باراؾ  األمريكي
ف األماليمف في تعزيز الثقة في قطاع الشحف الجوي مف خالؿ تعزيز إجراءات  مساعدة

 : نت(.2010)صحيفة الوسط البحرينية، 

في دعـ اليجمات اليمنية، كاف ليا تأثير أكبر  "أوباماالرئيس األمريكي "باراؾ إجراءات  إفَّ 
أىمية خاصة لمحاربة تنامي القاعدة في  "أوباماالرئيس األمريكي "باراؾ أولى ، حيث مف المتوقع

كبير مستشاريو في أرسؿ  حيث، األمريكيةكرئيس لمواليات المتحدة  منصبو ـتسمّ نذ اليمف م
وي حيأمف اليمف  د فيو بأفَّ أكّ ا بيانً  وقتيا أصدر، و إلى صنعاء "جوف بريناف" "اإلرىاب"مكافحة 

 : نت(.2010األمريكي )مغرس، لمصمحة األمف القومي 

" ربو منصور ىادي عبد"الرئيس اليمني ب خالؿ لقاِئو "باراؾ أوباما" مريكيالرئيس األ وأّكد
كاممة ومساعداتيا ال األمريكية دعـ الواليات المتحدةـ، 2012في عاـ مـ المتحدة ي مبنى األف

االنتخابات  إجراء موعد ،ـ2014ر لى فبرايإنتقالية والوصوؿ اآلمف ى نجاح المرحمة االلميمف حتّ 
 : نت(.2012، فاليمنية الجديدة )المصدر أونالي

عالقات الواليات المتحدة مع اليمف تتركز عمى  أفَّ  "أوباما باراؾ" األمريكي د الرئيسأكّ كما 
 أصدر الرئيس، حيث االقتصاديةو  ةاإلنسانيمف خالؿ المعونات  "اإلرىاب"قضايا مكافحة 

الـ حؽ األشخاص الذيف ييددوف السّ ب باتخاذ إجراءات اا تنفيذيً أمرً  "باراؾ أوباما" األمريكي
بتجميد أصوؿ أي شخص  األمريكيةواألمف واالستقرار في اليمف، ويسمح القرار لوزارة الخزانة 

 : نت(.2012)السيد،  في اليمف اآلمف والسممي يعرقؿ عممية االنتقاؿ السياسي

عف  ـ،2014تشريف الثاني/نوفمبر  24في  األمريكية "نيويورؾ تايمز"صحيفة وذكرت 
األمريكي  إلى قرار إقالة وزير الدفاعؿ توصّ  "أوباما باراؾ"الرئيس األمريكي  أفَّ  ـمسئوليف قولي

 األمريكيةوزيرة خارجية الواليات المتحدة بعد سمسمة مف االجتماعات عقدىا مع  "ىيجؿ تشاؾ"
الخناؽ ؛ لتقديـ استقالتو بعد تضيؽ "ىيجؿ"، التي اضطرتو إلى الضغط عمى رايس" ا"كونداليز 

إلى  تعود "جؿىي" سبب استقالة أفَّ  األمريكيةف في الواليات المتحدة د مسؤولوف أمنيو و، وأكّ عمي
مطائرات بدوف ل الجوية رباتضال راستمراخاصة فيما يتعمؽ باستراتيجية أمريكا، عمى  اعتراضو

يا خدمت تنظيـ أنَّ  ذلؾ إلى إضافة ،زادت مف الصراع الطائفي الدمويف التي طيار في اليم
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لالنتقاـ  يـمن اوذلؾ سعيً  ؛يمنييف إلى التنظيـ والتحالؼ معوالقاعدة، حيث انضـ الكثير مف ال
 األمريكية يات المتحدة، وىذا ما أدى إلى عجز الوالوسياساتيا تجاىيـ األمريكيةمف الحكومة 

 : نت(.2014)وكالة خبر اليمنية،  القضاء عمى التنظيـ

نياء إالتزاميا بالعمؿ عمى  عمى بتأكيد السعودية" باراؾ أوباما"ب الرئيس األمريكي رحّ كما 
عمى  أثنى، و تسوية سياسية ورحب بالدعـ الخميجي إلعادة إعمار اليمفالصراع في اليمف، عبر 

الرئيس األمريكي  ، وقد أصرَّ الناجحة في محاربة المتشدديف تحالفاتلم و نموذجٌ وصفو بأنَّ اليمف و 
مكافحة الخاصة بتعمؽ عممياتيا توقؼ أو لـ  األمريكية الواليات المتحدة عمى أفَّ "باراؾ أوباما" 

 : نت(.2015ف )صحيفة العرب، ي اليمف "اإلرىاب"

أجاز تقديـ مساعدة لوجستية ومخابراتية  "باراؾ أوباما"الرئيس األمريكي  فَّ أنذكر ب اوأخيرً 
صدر وأي، مقاتمي جماعة الحوث بعادإلي اليمف لدعـ العممية العسكرية التي تقودىا السعودية ف

ال تشارؾ بعمؿ عسكري مباشر  األمريكيةالقوات  أفَّ  د مف خاللوأكّ لو  البيت األبيض في بيافٍ 
نَّ في اليمف خمية تخطيط مشتركة  متشكّ  األمريكيةالواليات المتحدة  فإفَّ ا ليذا الجيد دعمً ما ، وا 

 األمريكيةالواليات المتحدة  فَّ ي، وا  دعـ العسكري والمخابراتي األمريكمع السعودية لتنسيؽ ال
جراءات الضرورية لمنع التيديدات وستواصؿ اتخاذ اإل ،ليمفالقاعدة في ا تنظيـتيديدات  تراقب

 : نت(.2015، بي بي سييا عمى حد سواء )ومواطني األمريكيةالمستمرة لمواليات المتحدة 

 نائب الرئيس األمريكي: .2

نائب رئيس الجميورية ليدؼ ضماف انتقاؿ  استحدث مؤسسو الدستور األمريكي منصبَ 
منظـ وسممي لمسمطة حاؿ فراغ منصب رئيس الجميورية، وذلؾ ألي سبب كاف جراء الوفاة أو 

ـ أثناء تولي 2006ى عاـ اإلقالة أو االستقالة، حيث فرغ المنصب الرئاسي ثماني مرات حتّ 
 (.118: 2010ا )عواد،والتي سبؽ ذكرى ،الرؤساء األمريكييف مناصبيـ ألسباب مختمفة

 مف إال ،ىميةاأل محدود الرئيس نائب ومنصب بنفسو، نائبويختار  األمريكي الرئيس أصبحو 
 األعمى المنصب بمسؤوليات القياـ عف الرئيس عجز حالة في الرئيس خميفة يعتبر ونَّ إ حيث
 تساوي حالة في مرجح وصوتو الشيوخ، مجمس رئاسة يتولى لمدستور ا، ووفقً كاف سبب ألي

حيث يكتسب مف  الرئاسة، إلىا ممرً  األحياف أغمب في الرئيس نائب منصب ويعد األصوات،
: 1996 الويتز،) امكنو وتؤىمو لمقياـ بمنصب الرئاسة عمى أحسف وجو الحقً تُ  خاللو خبرةً 

 وصموا إلى ثمانية الرئاسة، سدة إلى الحؽ وقت في وصموا انائبً  عشر أربعة خمؼ فقد، (191
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 بعد الرئاسة إلى وصؿ فقط وواحد االنتخابات، طريؽ عف خمسةو  ،أسالفيـ وفاة بعد الرئاسة
 (.123: 1988رئيس الجميورية )سكيدمور ووانؾ،  استقالة

األمريكي "باراؾ أوباما"،  منصب نائب الرئيس )جو بايدف(" بايدف جو جوزيؼوقد تولى "
و صاحب دور قوي ومؤثر في رؼ بأنَّ عُ  وقد، سياسي أميركي ونائب عف الحزب الديمقراطيوىو 

ة )الجزيرة، ومكافحة المخدرات ومنع الجريم ،"اإلرىاب"ومكافحة  ،مجاالت السياسة الخارجية
 "عبد ربو منصور ىادي"اليمني مرئيس ل "بايدف جو" األمريكينائب الرئيس  د: نت(، وأكّ 2008

الرئاسة  جيودل بالده شكر مىع ،ـ2012أيموؿ/سبتمبر  27 في البيت األبيضخالؿ اجتماعيما 
، فيما شدد اليمف فيودبموماسيييا  األمريكيةالواليات المتحدة ضماف أمف سفارة في  اليمنية

وتفادي  لمسمطة، مساعدة اقتصادية إلجراء انتقاؿ سمميإلى  بالدهعمى حاجة الرئيس اليمني 
 .: نت(2012)قناة الحرة، في اليمف  التصدي لتنظيـ القاعدةو ، حرب أىمية

وعّرج نائب الرئيس األمريكي "جو بايدف" خالؿ زيارة رسمية قاـ بيا لدولة اإلمارات العربية 
سنحارب داعش والقاعدة في أي : "ـ، عمى الموضوع اليمني قائاًل 2016آذار/مارس  7في 
رؤية إقميمية  ووضع ؽينستنسعى لتعزيز مجيوداتنا ل ، ومف خالؿ مجمس التعاوف الخميجيمكاف

عمى إجياض  امعً  واليمف وليبيا، وسنعمؿ والعراؽ ةحديات الماثمة في سوريمتحدة لمجابية الت
فَّ ، و ية، والتصدي لألفكار اليّدامةاإلرىابالمؤامرات  التزاـ أميركا بتقوية واستدامة أمف المنطقة  ا 

الشرؽ األوسط منطقة آمنة  نرى ال يزايد عميو أحد وأمر ثابت وقديـ يعود لعقود خمت، ونود أفْ 
لى الصراع الدائر في إإضافة نحف مدركوف لمصعوبات التي تمر بيا المنطقة، و ، ومزدىرة

، والعراؽ، واليمف، فنحف نواجو أصعب وأكبر أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية، ةسوري
ي العالقات بيف األطراؼ ية حقيقية وعمى نحو متصاعد، وىناؾ تعقيدات فاإلرىابالتيديدات  وأفَّ 

وأعتقد  ،اوتوتر طائفي وخالفات سياسية قائمة منذ أمد بعيد، ولكف ىذه التحديات ىي كبيرة جدً 
لمعالجة العديد مف الصراعات في المنطقة ىو مف خالؿ الحوار  ادمً أفضؿ طريقة لممضي قُ  أفَّ 
 : صحيفة(.2016" )خمار، فقط

 مجمس األمن القومي األمريكي: .3

 التي الييئة ليكوف ،ـ1947لسنة  القومي األمف قانوف بمقتضى القومي األمف مجمس ئَ شِ نْ أُ 
 ،القومي باألمف يتعمؽ فيما المختمفة، الحكومية والييئات اتر اإلدا بيف التعاوف تنسيؽ تتولى

 ليتخذ وسياسات، خطط شكؿ في المجاالت ىذه في لمرئيس النصح وتقديـ مشاكمو، سةراود
األمريكي، ويتألؼ المجمس  لمرئيس التنفيذي المكتب في المجمس وضع وتـ بشأنيا، توراراق
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حسب نظامو مف رئيس الجميورية ونائبو ووزير الخارجية ووزير الدفاع ومدير مكتب التعبئة 
 فمستشاري يعتبرافالمدنية والدفاعية، أما رئيس األركاف المشتركة ومدير المخابرات المركزية 

عدد مف المستشاريف يقوـ الرئيس باختيارىـ، لذا يعتبر مجمس األمف  ، كما يتـ اعتمادممجمسل
القومي أحد األركاف األساسية لدعـ قرارات الرئيس خاصة المتعمقة بالسياسة الخارجية واألمف 

 (.148: 1986)سعودي، 

ويعتبر أسموب الرئيس األمريكي "فرانكميف روزفمت" في اإلدارة، المعتمد عمى إنشاء ىيئات 
اض خاصة السبب في تأسيس مجمس األمف القومي األمريكي، حيث يعتبر المحفؿ ألغر 

الرئيسي لمرئيس األمريكي لمنظر في األمور األمنية والسياسة الخارجية مع كبار مستشاريو 
تقديـ  بمنزلةلألمف القومي والمسؤوليف داخؿ الحكومة، وكانت وظيفة مجمس األمف القومي 

باسـ الذراع الرئيسي لمرئيس بتنسيؽ السياسات بيف مختمؼ  امس أيضً االستشارة، كما يقوـ المج
(، وبدأ عمؿ مجمس National Security Strategy, 2002الوكاالت الحكومية األخرى )

 في العقديف األوليف إلى أفْ  انفوذه متواضعً  وذو نفوذ بسيط، حيث ظؿّ  ااألمف القومي صغيرً 
ت، ويرجع فضؿ تطوره إلى "ىنري كيسنجر" وصؿ إلى مركز مف القوة في السبعينيا

ذيف كاف ليما البصمة القوية والواضحة لموصوؿ بو إلى المؤسسة العصرية مّ و"بريجنسكي" ال
 (.4: ص2005)روثكوؼ، 

في إعطاء مجمس األمف القومي األمريكي أىمية  امحوريً  اوتعد القضايا الدولية المعقدة سببً 
، حيث لـ تستطع وزارة الخارجية األمريكيةالسياسة الخارجية  في رسـ اميمً  اكبرى، وجعمتو العبً 

بييكميا البيروقراطي مف مواكبة تمؾ القضايا، األمر الذي جعؿ الرئيس األمريكي  األمريكية
يجاد البدائؿ المناسبة واالحتماالت يعتمد عميو بشكؿ أكبر في تداوؿ المعمومات الميمة، و  ا 

 (.126: ص2010)عواد،  االعتبار في اتخاذ القرارعيف وأخذىا بالمتوقعة والخيارات الممكنة 

وتعاقب عمى شغؿ منصب مستشار األمف القومي في والية الرئيس األمريكي "باراؾ أوباما" 
 ، نت(:2017)صحيفة الشرؽ األوسط السعودية،  :وىي ،ثالث شخصيات

 .(2010أكتوبر  8- 2009يناير  20) "جيمس جونز" سكريالعالجنراؿ  -
 .(2013يوليو  1- 2010أكتوبر  8) "توماس دونيموفي "محامال -
 .(2017يناير  20- 2013يوليو  1) "سوزاف رايس"كاديمية الباحثة األ -

مجمس  اممة ومتعددة ألجيزةينوي إجراء إصالحات ش "باراؾ أوباما"الرئيس األمريكي وكاف 
بير مف لعدد ك استراتيجياتاألمف القومي عبر توسيع دائرتو وعضويتو، وزيادة سمطاتو لوضع 
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ا عف ذلؾ ف ىناؾ مجمس أمف قومي مختمؼ كميً ومف ثـّ سوؼ يكو ة، القضايا الدولية والداخمي
د تـ إنشاؤه بع ، أو أي مف سابقيو منذ أفْ االبف" بوش"جورج  األمريكي الرئيس سمفو موالذي شكّ 

أعقاب الحرب العالمية الثانية لتقديـ المشورة بشأف القضايا الدبموماسية والعسكرية حسب ما 
، مؤكًدا أّف العالـ يتغير "جيمس جونز" رح بو مستشار األمف القومي في اإلدارة الجديدةصّ 

حد بعيد باألغراض التي  ت لـ تعّد ُتعَنى إلىئنشِ المؤسسات التي أُ  بصورة دراماتيكية لدرجة أفَّ 
 : نت(.2014ا )الحسيف، أوكمت لي

تشريف أوؿ/أكتوبر  8" في رايسبنيد "مريكي مف القومي األالمتحدث باسـ مجمس األ  دىأبو 
قاعة عزاء في  التي استيدفتجوية الغارة ال الواردة عفتقارير البسبب وذلؾ  وقمقعف ، ـ2016

ت مف اليجما مثيرة لمقمؽا لسمسمة يا تمثؿ استمرارً نَّ الضربة الجوية بأ "برايس "ووصؼ ف، اليم
والقانوف الدولي ضمف  األمريكيويتـ تصنيفيا في القانوف  ،التي تستيدؼ المدنييف اليمنييف

، وكيفية إدارة حوؿ الصراع الجاري في اليمف ياعف مخاوف أعمنتبالده  فَّ أا مؤكدً  ،جرائـ الحرب
األمريكي التعاوف األمني  فَّ إوأوضح ، السعوديةالحرب مف قبؿ دوؿ التحالؼ العربي الذي تقوده 

)وكالة خبر اليمنية،  ويقتصر عمى أشياء محددة لمغاية محدودمع المممكة العربية السعودية 
 وحماية السعودية الحدود عف الدفاع إلى ييدؼ العمؿ ىذا فَّ "إ :برايس" " قاؿ: نت(، و 2016
 الدعـالمزيد مف  بتقديـ األمريكية المتحدة الواليات ووعدت، "اليمف في الشرعية الحكومة
: 2016، سميمرودالتي تقودىا المممكة العربية السعودية ) لمعمميات واالستخباراتي الموجستي

 نت(.

 :األمريكيةأجيزة االستخبارات  .4

، حيث األمريكيةأجيزة االستخبارات مف أىـ أجيزة الدولة خاصة في الواليات المتحدة  عد  تُ 
في تنفيذ السياسة الخارجية، وعممية صنع القرار األمريكي الخارجي، فيي تقدـ  ارئيسيً  اتمعب دورً 

المعمومات لمسمطة التنفيذية خاصة لمرئاسة، ويعتمد الساسة في بمورة سياساتيـ واتخاذ قراراتيـ 
 األمريكيةتجاه الدوؿ األخرى بشكؿ كبير عمى المعمومات التي تزودىـ بيا وكاالت االستخبارات 

ة، وفي معظـ األحياف ما يتخذ الرئيس األمريكي مواقفو مف القضايا الدولية بناًء عمى المختمف
في  األمريكيةتقارير االستخبارات وتحميالتيا، ويمكف حصر المياـ الرئيسية ألجيزة االستخبارات 

 ،  ( :92: 2007نطاؽ السياسة الخارجية فيما يمي )القـر

 الرئيس في شتى المجاالت.القياـ بأي عمؿ أو أنشطة خاصة يطمبيا  -
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جمع وتحميؿ وتقسيـ المعمومات السرية، وكتابة التقارير ومف ثـ عرضيا عمى الرئيس،  -
 ومجمس األمف القومي ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية، وباقي الوزارات والمؤسسات المختصة.

مف قبؿ  ضد أي أنشطة استخبارية معادية األمريكيةالعمؿ عمى حماية الواليات المتحدة  -
 دوؿ أو أشخاص أو أجيزة معادية.

التفاعؿ والمتابعة المستمرة مع صانعي القرار السياسي واألمني في واشنطف، ومع أجيزة  -
استخبارات أجنبية في بعض األحياف، ومف ثـ الخروج بمعمومات وتحميالت مفصمة 

 بتطورات األحداث السياسية واالقتصادية والعسكرية.

الجياز الوحيد المسئوؿ عف عمميات المراقبة والتجسس في كؿ دولة ىو  يعتقد الكثير أفَّ و 
أو أجيزة عدة كؿ دولة تممؾ وكاالت  ا، بؿ إفَّ ليس صحيحً ىذا ، و جياز االستخبارات فقط

المثاؿ الواضح ىنا ىو الواليات ، و مسئولة عف عمميات التجسس والمراقبة وتحميؿ المعمومات
أبرز ىذه و  ،خصصة ليذه العممياتتوكالة م( 17ا )التي تممؾ بمفردى األمريكيةحدة المت

 تشمؿ: جياز االستخبارات المركزيةو  ،"الخمسة الكبار"ىي ما يطمؽ عمييا اسـ  الوكاالت
(CIA)، وكالة األمف القومي (NSA) ،الدفاعية -وكالة االستخبارات العسكرية(DIA)،  وكالة

ثـ باقي ، (NRO) ، ومكتب االستطالع الوطني(NGA) االستخبارات الجغرافية الوطنية
 األمريكيةاستخبارات مشاة البحرية ، (ODNI) مكتب مدير االستخبارات الوطنية :وىي ،الوكاالت
(MCIA) ،األمريكية االستخبارات الجوية (AFISRA) ، األمريكيةاستخبارات البحرية (ONI) ،

 مكتب االستخبارات والتحميؿ، (OICI) األمريكيمكتب االستخبارات واالستخبارات المضادة 
(I&A) ،استخبارات حرس الحدود (CGI) ،مكتب االستخبارات واألبحاث (INR) ، اإلرىابمكتب 

فرع ، (ONSI) مكتب االستخبارات الوطنية بإدارة مكافحة المخدرات، (TFI) واالستخبارات المالية
)عربي (G-2) استخبارات الجيش، (FBI/NSB) األمف القومي في مكتب التحقيقات الفيدرالي

 : نت(.2017أوناليف،

تجاه اليمف في والية الرئيس األمريكي  امً ا وميبارزً  ادورً  األمريكيةولعبت أجيزة االستخبارات 
الجيش األمريكي وأجيزة  قاؿ مسؤولوف أمريكيوف إفَّ "باراؾ أوباما" نستعرض بعضيا: حيث 

المعمومات باستخداـ طائرات استطالع وأقمار صناعية  فا جمعكثّ  األمريكيةاالستخبارات 
يجري تبادؿ كما ، في اليمف اىداؼ القاعدة داخؿ وخارج قواعدىواعتراض اإلشارات لتتبع أ

القاعدة في مف اليمنية لتسييؿ عممياتيـ ضد تنظيـ لمعمومات المخابراتية مع قوات األبعض ا
ضد  األمريكيةالعمميات  اقد تعزز أيضً  ابراتيةتبادؿ المعمومات المخ جزيرة العرب، كما أفَّ 

"ىناؾ قدر ىائؿ مف التركيز عمى تمؾ  :وقاؿ مسؤوؿ مخابرات أمريكيا، الجماعة وقادتي
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وجرى توسيع جمع المعمومات في أعقاب أمر سري أصدره قائد القيادة الوسطى بالجيش ، "الدولة
 نت(.: 2010)العربية،  "ديفيد بتريوس"الجنراؿ  األمريكي

"جيمس  األمريكيةاالستخبارات الوطنية  مديرشيادة  األمريكيةنشر موقع وزارة الدفاع كما 
عدـ اليقيف  تحدث فييا عفوالتي  ،كالبر" أماـ لجنة القوات المسمحة بمجمس الشيوخ األمريكي

أصبحت  بؤ بيانحالة عدـ االستقرار التي ال يمكف الت أفَّ و بشأف التيديدات التي يشيدىا العالـ، 
المستقبؿ السياسي لميمف غير  أفَّ ، و واليمف والعراؽ سورية في نفوذىا تمد يرافإ أفَّ و ي، أمر طبيع
صعود الحوثييف يزيد مف النفوذ ا لمحوثييف منذ سنوات، و يراف قدمت دعمً إ، فوغامض معروؼ

السياسية التحديات  فَّ "إ ":يمس كالبرج" األمريكيةاالستخبارات الوطنية  مدير قاؿكما ، يرانياإل
تدىور الحكـ سيمثؿ  فَّ أكما ـ، 1994ة ىمييد لميمف منذ الحرب األكبر تيدأمنية تمثؿ واأل

 يو سيجعؿ تنظيـ القاعدة فنَّ أذلؾ  يقميمية بما فواإلوالدولية  األمريكيةصالح تحديات خطيرة لمم
 : نت(.2015عدف،  " )إقميـعتداءاتابير وتنفيذ فضؿ يسمح لو بتدأوضع 

 ثانًيا: الكونجرس
، وحسب المادة األولى األمريكيةُيعد الكونجرس السمطة التشريعية في الواليات المتحدة 

"تخوؿ جميع السمطات  ما ورد في الفقرة األولى، أفْ  اوتحديدً  األمريكيةلدستور الواليات المتحدة 
التشريعية الممنوحة )في ىذا الدستور( إلى كونجرس الواليات المتحدة، الذي يتألؼ مف مجمس 

 المتحدة الواليات حالة في الكونجرسيعتبر و (، 137: 2010لمشيوخ وآخر لمنواب" )عواد، 
 قوتو وتنبع" الخارجية، السياسة صنع عممية في الثقؿ ذات السياسية المؤسسات مف ،األمريكية

 الداخمية، الشؤوف مع الدولية القضية تشابؾ داز  فكمما ،لمبالد الداخمية الشؤوف عمى ىيمنتو مف
 يعنى التي المواضيع ومف ،األمريكية الخارجية السياسة تحديد عمى الكونجرس تأثير قوة دتاز 

 أو وتقديـ المالية، الموازنات راقر إ الخارجية السياسة مجاؿ في رئيسي بشكؿ الكونجرس بيا
 أو وليفئمس يستضيؼ أفْ  لمكونجرس يمكف" كما ،المثاؿ سبيؿ عمى الخارجية المساعدات حجب

 لذلؾ ويكوف ،األمريكية الخارجية السياسة بشأف وتعقيباتيـ ئيـاآر  لىإ ستماعلال أجانب سياسييف
 (.65: 2014)عبد الشافي،  "تفاعالتال تمؾ بشأف اراتالقر  تشكيؿ في تأثير

كبيًرا في مجاؿ عالقة الكونجرس بالبيت األبيض والرئاسة،  شيدت فترة السبعينيات تحواًل و 
ا حيث بدأ الكونجرس ىجومو الستعادة دوره المفقود في صنع السياسة الخارجية، فبذؿ جيودً 

 الييئة سمطة مف الحد إلى تيدؼ التي تالمبادرا مف اعددً  وقدـة، كبيرة لمحد مف سمطات الرئاس
 صيغة بوضع الرئيس ويقوـ الخارجية، الشؤوف في والتفرد الحرب، إعالف في التنفيذية
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 التنفيذي الفرع يطمب أفْ  المعتاد مف وكاف الكونغرس، موافقة إلى تحتاج ولكنيا المعاىدات،
ا في سياسة حاسمً  ايمارس الكونجرس نفوذً رسمية، و  غير بصورة يوورأ الشيوخ مجمس مشورة

إلى  ىذا يرجعو الواليات المتحدة إزاء المنطقة العربية أكثر مف أي مكاف آخر في العالـ، 
ي الصراع العربو خاصة النفط، في المنطقة العربية،  األمريكية لمصالحيا: امن ،عديدة عتباراتا
خالؿ الكونجرس فمف المنطقة،  وغيرىا مف دوؿ "إلسرائيؿ" األمريكيةالمساعدات و  ،اإلسرائيمي –

 (.87: 1998ا وأشكاليا )جرجس، ساعدات الخارجية بمختمؼ أنواعييتـ تخصيص الم

 اإلدارة ومراقبة التشريعية المجاالت في ،لمكونجرس األمريكي الممنوحة الصالحياتوحسب 
 صفوؼبتدعيـ  األمريكيةقامت البرجماتية  فقد لمدولة، العامة الميزانية عمى والموافقة ومحاسبتيا

بيع أسمحة أمريكية لمسعودية مجمس الشيوخ األمريكي، د أعضاء أيّ و بالسالح،  السعودي تحالؼال
، (27) مقابؿ اصوتً  (71) بأغمبيةمميار دوالر، حيث صوت مجمس الشيوخ  (1.15)بقيمة 

باعت الواليات المتحدة ما األسمحة، حيث ي سمسمة طويمة مف مبيعات وىي الصفقة األحدث ف
: 2016ـ )الشاىد برس، 2015ي لمسعودية فمميار دوالر مف األسمحة  (20)مف قيمتو أكثر 

 نت(.

 وزارة الخارجية األمريكية: ثالثًا
ـ، مع وزارة المالية )الخزانة( ووزارة الدفاع 1789ُأْنِشَئت وزارة الخارجية األمريكية في عاـ 

التنفيذي لمشؤوف الخارجية لمواليات )إدارة الحرب(، وتعتبر وزارة الخارجية األمريكية الجياز 
دارة عالقاتيا الخارجية، ويعد وزير الخارجية المستشار األوؿ وصاحب  المتحدة األمريكية وا 

األكثر لدى رئيس الواليات المتحدة األمريكية في مجاؿ السياسة الخارجية، وتضـ وزارة  ةاألىمي
صيف والخبراء بشكؿ عاـ، باإلضافة إلى الخارجية األمريكية عدًدا كبيًرا مف الموظفيف والمخت

العامميف في مكتب شؤوف الشرؽ األدنى وجنوب آسيا الذي يشمؿ دوؿ الشرؽ األوسط )سعودي، 
1986 :162.) 

وتوجد مجموعة مف األىداؼ لوزارة الخارجية األمريكية يمكف حصر أىميا في السياسة 
 (:64: 2010الخارجية عمى النحو التالي )الغندور، 

 .األمريكيةوالواليات المتحدة  فة المواطنيف األمريكييحماي .5
 .الواليات المتحدة األمريكية قيـ األمريكية، ومساندة دبموماسييتعزيز السياسات وال .2
 حماية المصالح الدولية بما فييا حقوؽ اإلنساف والديمقراطية. .3
 في العالـ. األمريكيةحماية أولية ومسبقة لممصالح  .4
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لذلؾ تقوـ وزارة الخارجية األمريكية بدور تنسيؽ العالقات مع دوؿ العالـ عف طريؽ 
السفارات والقنصميات الموجودة في جميع أرجاء العالـ، لذا تعتبر وزارة الخارجية األمريكية الجية 

يًدا المسؤولة عف الشؤوف الدولية في الواليات المتحدة األمريكية، حيث شيدت فترُة السبعينيات تزا
واضًحا في دور وزارة الخارجية األمريكية في صنع السياسة الخارجية، إال أفَّ بعض وزراء 
الخارجية وجدوا أنفسيـ ميمشيف وغير قادريف عمى مسايرة مستشاري األمف القومي في التواصؿ 
 والوصوؿ لمرئيس، حيث أصبحت وزارة الخارجية وقتيا تواجو صعوبات جّمَو في اغتناـ المبادرة
في الشؤوف الخارجية؛ وكاف أىميا جعؿ وزارة الخارجية كبش الفداء في حالة فشؿ السياسة 

لمياـ وزير  ة(، باإلضاف63 – 59: 1998الخارجية، ونسب النجاح ليـ في نجاحيا )جرجس، 
 وممثؿ الحكومة، باسـ والمتحدث الدولية، المفاوضات ءاإجر  عف وؿالخارجية فيو يعد المسؤ 

 ال ىذا ولكف الدولية، والمنظمات األجنبية اتالمساعد مجاببر  يتعمؽ فيما لكونجرسا لدى اإلدارة
 حصوؿ ضماف أو ،األمريكي والرئيس الخارجية وزير بيف ءرااآل في كمي ؽتواف وجود يعنى
 بالدرجة الرئيس قناعاتمعتقدات و  عمى يتوقؼ األمر فيذا واسعة، صالحيات عمى األوؿ
 مجموعات عمى باالعتماد أدوارىـ أغمب عف االستعاضة الغالب في جرى إال أنَّو ،ىاألول

 (.131: 2010)عواد،  المستشاريف مف صغيرة

ويمكف اإلشارة لدور وزارة الخارجية األمريكية في الموضوع اليمني مف خالؿ رصد 
 الخارجية األمريكية وزارةُ  التصريحات والمواقؼ الصادرة عف ممثمي وزارة الخارجية، فقد أصدرتْ 

 تخاذاأىمية  إدراؾلى جانب االتحاد األوروبي في إالواليات المتحدة تقؼ  أفَّ  وضحت فيوأ بياًنا
جية التحديات االقتصادية في نيج متكامؿ مف شأنو معالجة األوضاع األمنية والسياسية وموا

كومة اليمنية في جيودىا استعدادىا لدعـ الح فع األمريكية الواليات المتحدة تدشدَّ و ف، اليم
األمريكية فت وزارة الخارجية ن: نت(، كما 2009)المؤتمر نت،  الرامية لمجابية تمؾ التحديات

بشف ىجمات عمى مواقعيـ  أمريكيةالحوثيوف بشأف قياـ طائرات حربية  االتيامات التي رددىا
 وزارةوقاؿ المتحدث باسـ ي، الدائر في اليمف ىو شأف داخمالصراع  دت أفَّ وأكّ  ،في شماؿ اليمف

اتيامات مف ىذا القبيؿ مف حيف آلخر، ولكف ليس  د: "تترد"كراولي فيميبالخارجية األمريكية "
 : نت(.2009ع" )صحيفة الحدث اليمنية، الصرالدينا أي دور عسكري في ىذا 

 اليمف في حتجاجات"إفَّ اال ":كراولي فيميباألمريكية " الخارجية وزارة باسـ لمتحدثا قاؿو 
"، أفضؿ استجابة يستحؽ شعبوو  ا،جيدً  ذلؾ يعرؼاليمني  الرئيسو  خارجية، مؤامرات نتاجَ  ليست

 يعدو ال اليمف في يجري ما فَّ عمى أ "اهلل صالحعمي عبدتفسير الرئيس اليمني " أعقابوذلؾ في 
 أفَّ  كما ب،أبي تؿفي  غرفة مف األمريكية المتحدة الواليات تديرىا إعالمية ثورة يكوف أفْ عف 
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، "الحكومية السياسة" لمجمة بيا أدلى التي "ستايففاير  جيرالد" اليمف في األمريكي السفير أقواؿ
 يتمثؿ لحميا األمثؿ السبيؿ أفَّ واعتبر  ،"مشاكؿ" يابأنَّ  اليمنية االحتجاجات خالليا وصؼ

 اليمف تواجو التي والتحديات شكاليات،اإل يحؿ ال النظاـ سقاطإ وأفَّ  بالتظاىرات، وليس "بالحوار"
 : نت(.2011)حياة عدف،  في

وزارة لمناطقة الرسمية باسـ اليمف، الرئاسية المبكرة في  نتخاباتاالحوؿ وجاء في تعميؽ 
رغب في تينئة أ األمريكية نيابة عف الواليات المتحدة": "فيكتوريا نوالند" الخارجية األمريكية

مة نحو العممية يمىذه خطوة إضافية و  إفَّ ، الناجحةاسية الرئ االنتخاباتالشعب اليمني عمى 
ة، كما اه اإلصالحات السياسية والدستوريمة في اتجيمومواصمة لمجيود ال ،الديمقراطية االنتقالية

لمستقبؿ ديمقراطي الشعب اليمني يتطمع  فَّ أتبعث برسالة واضحة مفادىا  ىذه االنتخابات فَّ أ
 مف مبادرة مجمس التعاوف الخميجي كجزء ،المزيد مف التكاتؼالمسألة تتطمب لكف  ،مشرؽ

عمى منظومة االقتراع يجب إجراء إصالحات و كما ، لمحوار الوطني ُبغية معالجة التحديات
برلمانية ورئاسية  انتخاباتوفي نياية المطاؼ ستجري  ،تتضمف تطيير كشوفات الناخبيف

لإلصالحات  امباشرً  اديد الذي سيكوف نتاجً ي الجحكومة جديدة بحسب النظاـ السياس رواختيا
 حثَّ : نت(، كما و 2012" )أخبار الساعة، اميفويجب تطبيؽ كؿ ىذا في غضوف ع ،الدستورية

جميع األطراؼ اليمنية لاللتزاـ " ":مارؾ تونر" األمريكيةالخارجية لوزارة نائب المتحدث الرسمي 
وصؿ إلى استئناؼ المفاوضات بيدؼ التبوقؼ فوري وغير مشروط لألعماؿ العدائية لفرصة 

األمريكية عمى الشبكة العنكبوتية حساب وزارة الخارجية عمى  ي، وَنشرتسوية تنيي الصراع اليمن
نشعر بقمؽ عميؽ إزاء الصراع في اليمف والذي راح ضحيتو الكثير مف إنَّنا " )اإلنترنت( قولو:

 : نت(.2016لتحتية" )اليمف اآلف، ف األبرياء وألحؽ أضراًرا كبيرة بالبنية االمدنيي

 )البنتاجون( األمريكيةدفاع وزارة ال: ارابعً 

مف أىـ حمقات صناعة االستراتيجيات في الواليات المتحدة  األمريكيةتعتبر وزارة الدفاع 
تكوف األداة األبرز في عممية تنفيذ السياسة الخارجية  بكؿ قوة أفْ  ا، فيي تسعى دومً األمريكية
، ومما ساعدىا عمى ذلؾ التفرد األمريكي في النظاـ الدولي أحادي القطبية، حيث األمريكية

جعؿ مف القوة العسكرية ذراع الواليات المتحدة الفاعؿ، األمر الذي زاد مف تأثير ىذه المؤسسة 
 (.132: 2010)عواد،  األمريكيةفي االستراتيجية 

، وتعد الوثيقة األمريكيةرة الدفاع لوزا بمنزلة مراجعةوتصدر كؿ أربع سنوات وثيقة تكوف 
 بمرتبة عقيدة عسكرية أمريكية، حيث تعمؿ الوثيقة عمى تحديد األىداؼ االستراتيجية والتيديدات
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الكبرى والمخاطر الرئيسية المتوقعة، لتنذر الجيش األمريكي مف أجؿ مواجيتيا في المستقبؿ 
التوازف لقدرات القوات المسمحة لمواليات أوليما: إعادة  ،القريب، وتيدؼ لتحديد ىدفيف أساسييف

ليكوف ليا النصر في أي حروب قادمة، وثانييما: العمؿ عمى بناء القدرات  األمريكيةالمتحدة 
الالزمة لمتعامؿ مع حروب المستقبؿ وكيفية التعامؿ معيا، وعميو تكوف ميمة وزارة الدفاع 

 الواليات فَّ إ حيث؛ األمريكيةقومية حماية الشعب األمريكي، وتعزيز المصالح ال األمريكية
 ،سياسيةً  أو عسكريةً  احربً  كانت سواء مستمر، حرب حالة في تعيشدولة  األمريكية المتحدة

 بشكؿ بطةرامت عالمية قوة باعتبارىا المتحدة الواليات ونفوذ قوة تعزيز يجب وباإلضافة إلى أنَّ 
 (. Department of Defense, 2015: 2)الدولي أحادي القطبية  النظاـ مصير مع وثيؽ

، ومف مياميا اإلشراؼ االمسؤولة عف التدخؿ العسكري دوليً  األمريكيةوتعتبر وزارة الدفاع 
، باإلضافة لتنفيذ العمميات العسكرية ذات األىداؼ اعمى الوجود العسكري األمريكي خارجيً 

دارة العالقات العسكرية مع الدوؿ الصديقة،  اإلسياـ في برنامج  إضافة إلىالسياسية، وا 
طواؿ العقد  األمريكيةالمعونات العسكرية مع دوؿ أخرى، كما كاف تخطيط الواليات المتحدة 

الوزارة أصبحت  الماضي االستعداد لخوض حربيف في مكانييف مختمفيف في نفس الوقت، إال أفَّ 
االستخبارات المركزية  أيموؿ/سبتمبر تسيطر عمى مجاالت كانت تتوالىا وكالة 11بعد أحداث 

ت بعدىا شعبة الدعـ االستراتيجي؛ لتزويد وزير الدفاع بالمعمومات ئَ شِ ووزارة الخارجية، وُأنْ 
(، وتعتبر وزارة 133-132: 2010المستقمة لمحصوؿ عمى منظور استخباري شامؿ )عواد، 

مميوني عسكري  ، حيث تضـ أكثر مفاألمريكيةمف أىـ الوزارات في الحكومة  األمريكيةالدفاع 
ومميوف موظؼ مدني، يدعميـ في الحاالت الطارئة ما يقرب مف مميونيف ونصؼ المميوف 

لعمميا، حيث يعتبر مبنى البنتاغوف  تياط، وتتخذ مبنى البنتاغوف مقًراشخص مف وحدات االح
ى مف الرئيس األمريكي، ويحظ امقربً  امستشارً  الدفاعِ  أكبر مكاتب العالـ، كما ويكوف وزيرُ 

 (.205-204: 1996باىتماـ إعالمي أكثر مف بعض الوزراء في الحكومة )إلويتز ، 

 ا أفَّ وضحً تعاوف أمني مع اليمف، م وجود عف "روبرت غيتس" األمريكيوزير الدفاع  دوأكّ 
قد يعزز تدريب القوات األمنية اليمنية في مواجية تنظيـ القاعدة، وذلؾ بعد  األمريكيالجيش 

ة، المتحدوىي في الطريؽ مف اليمف إلى الواليات  ،قضية الطرود الممغمة التي تـ اعتراضيا
نفعميا لمساعدة  و فيما يتعمؽ بالتدريب ونحو ذلؾ ىناؾ أمور أكثر بوسعنا أفْ أعتقد أنَّ ": قاؿو 

نقوؿ إننا نبحث معيـ مجموعة مختمفة مف  مف العدؿ أفْ  وية قدراتيـ، وأعتقد أفَّ اليمنييف وتق
لمجمس إدارة  "غيتسّيف ": نت(، وبَ 2010ط" )مأرب برس، االت بناء عمى ىذه الخطو االحتم

اليمف ىي مثؿ  دوؿأفضؿ وسيمة لمحاربة القاعدة في  و يعتقد أفَّ نَّ أ""ووؿ ستريت جورناؿ": 
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فَّ لسنا بحاجة لخوض حرب أخرىوأّننا  ،المحميةتعزيز القدرات  أكبر وسائمنا في ما يتعمؽ ، وا 
 اأبدى اليمنيوف استعدادً  حيث ،ص ىي قدرة اليمنييف أنفسيـ كشريؾباليمف عمى وجو الخصو 

وكالة لة مقابمفي  "غيتس" دأكّ : نت(، كما 2010ب" )العربية، لمالحقة القاعدة في جزيرة العر 
اليمني "عمي  سف بشكؿ جوىري بعد مغادرة الرئيسالوضع في اليمف يتح فَّ أ :سوشيتد برس"ا"

 وأوضح أفَّ ة، نشوب حرب واسعة في المنطق ستبعداو ة، البالد لمعالج في السعودي "صالحعبداهلل 
ا إمكانية التوصؿ إلى اتفاٍؽ بيف ، مرجحً اىدوءً الوضع في ىذا البمد أصبح منذ ذلؾ الحيف أكثر 

وقتيا )يمف  وبيف المعارضة وكبار القادة العسكرييف "صالح الرئيس "عمي عبداهلل أفراد عائمة
 : نت(.2011برس، 

غارات بواسطة طائرات بدوف طيار  بالده تشف إفَّ ": ليوف بانيتا" قاؿ وزير الدفاع األمريكيو 
ورة ضر و ال توجد وىي عازمة عمى متابعة ىذه الغارات، وأنَّ  ،عمى تنظيـ القاعدة في اليمف

ىي السالح األكثر دقة الذي الطائرات مف دوف طيار  فَّ كما أ ،االيمف حاليً إلرساؿ قوات إلى 
تيدؼ إلى مالحقة أولئؾ  سائر جيودنا في اليمف إلى أفَّ  امكو في الحرب عمى القاعدة مشيرً نم

استراتيجية مف خالؿ  نجاحات لقد حققنا، و األمريكيةالواليات المتحدة ييف الذيف يستيدفوف اإلرىاب
 : نت(.2012داخؿ اليمف )قناة الحرة، ساسية مف األىداؼ األ عددلعدة  اتضربتوجيو 

مقاتمي تنظيـ القاعدة  إفَّ ": "أشتوف كارتر" األمريكيوزير الدفاع  قاؿ لطوكيو توخالؿ زيار و 
وضع في ال ؾ، كما أفَّ ليمف لتحقيؽ مكاسب عمى األرض ىنااستغموا فرصة االضطرابات في ا

مثؿ وىناؾ عدد مف األطراؼ المتقاتمة المختمفة  ،زاؿ غير مستقر بشكؿ واضح ما اليمف
وانييار الحكومة  ،فرصة االضطرابات ىناؾ اوجماعات أخرى استغمو وتنظيـ القاعدة  فالحوثيي
 : نت(.2015ة مف أجؿ فرض موازيف قوى جديدة في اليمف" )يمف برس، المركزي

غية الوصوؿ لقرار موحد كامؿ ومنطقي بيف تمؾ المؤسسات الرسمية بُ ف وجود تنسيؽ يّ ويتب
واليمف  ا، ويعزز مف نفوذىا في المنطقة العربية عمومً األمريكيةيخدـ مصالح الواليات المتحدة 

، وسعت تمؾ المؤسسات إلى عدـ تبديد الجيود المبذولة في الممفات اليمنية ودعمت اخصوصً 
القرار األمريكي  ريؽ توحيد رؤيتيا تجاه اليمف، ونتوصؿ إلى أفَّ جميع القرارات الحاسمة عف ط

العديد مف  عمى جميع المؤسسات، ويؤثر عميويمر  المتعمؽ بالسياسة الخارجية، يخرج بعد أفْ 
 .األطراؼ
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 تجاه اليمن األمريكيةلصنع السياسة  الثاني: المؤسسات غير الرسميةالمبحث 

 تمييد:

السياسة الخارجية لدولة ما عمى متانة وتنظيـ مؤسساتيا الرسمية ال يتوقؼ نجاح أو فشؿ 
فقط، بؿ ىناؾ مجموعة مف األطر الداخمية تتدخؿ في عممية صياغة القرار السياسي الخارجي، 

ما يميز قرارات السياسة  فَّ أ اكماؿ لمعوامؿ الداخمية في الدولة، وىذا يعني وجود تأثير فعّ 
يا تخضع لتفاعؿ فريد مف نوعو أال وىو التفاعؿ بيف البيئة ىي أنَّ الخارجية عف بقية القرارات 

السياسات  ، إال أفَّ الداخمية والخارجية وما يحتويو ذلؾ التفاعؿ مف ضغوط مختمفة ومتعارضة
ىا مف موقؼ آلخر، ومف قضية تتسـ بمرونة عالية، بحيث يمكف تغيير  األمريكيةالخارجية 
 ألخرى.

ويكوف  ،المؤسسات التي تعمؿ خارج الحكومة يابأنَّ  الرسميةر لمؤسسات غياويمكف تعريؼ 
وجماعات المصالح  ،وتعتبر األحزاب السياسية ،الداخمية والخارجيةليا تأثير في صنع السياسة 

ذات التأثير عمى  الرسمية، والرأي العاـ مف أىـ المؤسسات غير اإلعالـ)الضغط(، ووسائؿ 
غير الرسمية ومدى المؤسسات  إلى تمؾفي ىذا المبحث  ، حيث سنتطرؽالسياسة الخارجية

 .تجاه اليمف األمريكية الخارجية صنع السياسةتأثيرىا في 

 : جماعات الضغط الصييونيةأواًل 

تعد مف أكثر جماعات و  األمريكية،تنتشر جماعات الضغط الصييونية في الواليات المتحدة 
مع العمـ أفَّ الييود معظـ أىدافيا سياسية، وتمتمؾ ثروات ىائمة،  ، وذلؾ ألف  الضغط تأثيًرا

%( مف السكاف في الواليات 2األمريكييف ال يتجاوزوف ستة مالييف نسمة، أي ما يعادؿ )
ومف أبرز نشاطات ىذه الجماعات تنسيؽ الجيود مف خالؿ منظمات متعددة المتحدة األمريكية، 

( 75متحدة األمريكية تضـ أكثر مف )الواليات ال خاصًة وأفَّ ؛ "إسرائيؿ"لرعاية مصالح وأىداؼ 
مف الجماعات  مقارنة بغيرىاومتميز ، وتتمتع بوضع مادي جيد سرائيؿ"إل"مستقمة موالية  منظمة

ولدييـ مستوى  بمستوى الدخؿ والوظائؼ التي يشغموىا، ؽاألخرى وبخاصة في ما يتعم واألقميات
تنظيـ ييودي صييوني  األمريكيةيوجد في الواليات المتحدة ، و (75: 2006)تيري، تعميمي جيد
، لترسيخ األمريكيةيا تجربة مشابية لمتجربة بأنَّ لتعقيد، وغالًبا ما يصور "إسرائيؿ" غاية في ا

وبيف ىذه الجماعات، وترسيخ العالقة بيف الواليات  األمريكيةالعالقات بيف الواليات المتحدة 
، ويتكوف ىذا التنظيـ مف شبكة أجيزة ولجاف وجمعيات ومنظمات يؿ""إسرائو األمريكيةالمتحدة 



29 
 

 ،1994: 32) دينية وثقافية ومينية واجتماعية وسياسية، موحدة في القيادة والتخطيط والتنسيؽ
Mansour.) 

وبقوة تدخؿ جماعات الضغط الصييونية في سياسات الواليات المتحدة األمريكية اّتسعت 
 القومية المصمحة عمى ترتكزبؿ وأصبح ليا ركائز متينة، حيث  ،اإلسرائيمية -األمريكية  العالقة

 األوسط الشرؽ في األمريكية لممصالح الجيوستراتيجي ؾااإلدر  عمى استنادىا خالؿ مف األمريكية
 قوة ترتبط حيث العالـ، في فريدة ظاىرة يابأنَّ  العالقة ىذه وتتميز القومية، المصمحة وتوجو
فَّ و  ،الدولية العالقات تاريخ في مثيؿ لو يحدث لـارتباًطا  ةر صغي بدولة كبرى عالمية  التوافؽ ا 

 (:21-20: 2003في )توفيؽ،  تتمثؿ عدة أسس عمى يعتمدُ  الدولتيف بيف االستراتيجي

-اإلسرائيمية المصالح عف لمدفاع دائـ بشكؿ اإلسرائيمي العسكري التفوؽ عمى المحافظة .5
 األوسط. الشرؽ منطقة في األمريكية

 الدولتيف. مصالح يحقؽ بما العربية المنطقة في األمريكي النفوذ تعزيز .2
 .األمريكية لممصالح المناىضة العربية القوى ضرب .3

ريكا، والتي الموبيات" في أم"ُتعتبر منظمة "أيباؾ" الصييونية أبرز مجموعات الضغط و 
تأسست حيث  ،المخاطر التي تيدده جميعفي وجو  ةً قوي اوضماف بقائي"إسرائيؿ" تعمؿ لدعـ 

في عيد ـ 1951ـ " في عاIsaiah L. Kenen األمريكي "ىذه المنظمة عمى يد الييودي 
لمشؤوف العامة"، وما  األمريكيةتحت اسـ "المجنة الصييونية  "الرئيس األمريكي "دوايت أيزنياور

ئيمية" بيدؼ توسيع قاعدتيا اإلسرا األمريكيةرت اسميا إلى "لجنة الشؤوف العامة غيّ  لبثت أفْ 
يا استطاعت مف خالؿ أذرعيا األخطبوطية، التحكـ عمى أنَّ  "أيباؾ"ُيسّجؿ لمنظمة ، و الجماىيرية

في الشرؽ  األمريكيةسياسة الخارجية النطاؽ واسع بدوائر القرار األمريكي خاصة فيما يتعمؽ ب
منظمة : نت(، وكاف ل2015اإلخبارية، "إسرائيؿ" )قناة العالـ وسط، وبما يضمف مصالح األ
الدور األساسي في االنتشار العسكري الواسع في منطقة الشرؽ األوسط ة الصييوني "يباؾاأل"

لمحفاظ عمى مصالح  ،الشرؽ األوسط دوؿعبر القواعد البرية والبوارج البحرية المنتشرة عبر 
األمف والدعـ لمكياف الصييوني في  وتوفير ،الواليات المتحدة االقتصادية والعسكرية والسياسية

يمارس ـ، و رض العرب وثرواتيـ ومصالحيأحساب تحقيؽ مشروعو االستعماري التوسعي عمى 
ي الوسائؿ فف ،ف خالؿ وسائؿ مباشرة وغير مباشرةتأثيراتو في الواليات المتحدة م "أيباؾ"

كييف، بمف فييـ الرئيس المباشرة يقوـ بإجراء اتصاالت واجتماعات مع كبار المسئوليف األمري
أما غير ، خ وكبار موظفي الخارجية األمريكيةاألمريكي وأعضاء مجمس الكونجرس والشيو 

والصحافة، ومف خالؿ  اإلعالـبإثارة القضايا المختمفة مف خالؿ أجيزة  "أيباؾ"قوـ تالمباشرة، ف



31 
 

ضايا إلى جانب القالندوات والرسائؿ وحمالت الدعاية المكثفة لحشد الرأي العاـ األمريكي، 
 .: نت(2016، )قدورة لدى اإلدارة األمريكيةالكافي  ىتماـباالالمثارة، والتي ال تحظى 

، كافة قضايا الشرؽ األوسطو وتربط جماعات الضغط الصييوني بيف القضية الفمسطينية 
 القوى الموجودة في الشرؽ األوسط، لذا فإفَّ  جميعمتفوقة عمى  "إسرائيؿ"وتسعى جاىدة لتكف 
مف سياسات ا تتأثر بالموبي الصييوني، والذي بدوره يوجو بعضً  األمريكيةالسياسات الخارجية 

في  "إلسرائيؿ"تاريخية  اجذورً  ؾىنا تجاه اليمف، وجدير بالذكر بأفَّ  األمريكيةالواليات المتحدة 
العالـ  اليمف، وىاجرت إلى أرجاء فيىناؾ قبائؿ ييودية قديمة كانت تعيش  فَّ إاليمف، حيث 

األمريكية  وىذه الجذور كاف ليا تأثير في توجيو الموبي الصييوني لمسياسات الخارجية، كافة
 جماعات الضغط الصييونيومف ىنا سنستعرض أىـ المواقؼ الخاصة ل تجاه القضايا اليمنية،

، ويتضح دور الموبي اليمف تجاه الخارجيةاألمريكية سياسة الواليات المتحدة  وأثرىا في
في إشعاؿ فتيؿ الحرب بيف الصييوني في دفع الواليات المتحدة األمريكية بالتنسيؽ مع إيراف 

 يتنقع اليمني؛ وىالسعودية تـ توريطيا في المس يستنتج أفَّ  لذا، السعودية والحوثيف في اليمف
اعات الضغط جم أوقعتيـ بو عمى الخروج مف المستنقع اليمني، الذي ةف غير قادر اآل

سعى الموبي الصييوني ي : نت(، حيث2015)أبو نحؿ،  األمريكية، مف خالؿ اإلدارة الصييونية
سي في اليمف يضمف بقاء لمضغط عمى التحالؼ بوجوب الحؿ السيا األمريكيةبتحفيز اإلدارة 

ية، في حدودىا الجنوب السعوديةفي السمطة حتى تنشغؿ  "صالحوالرئيس "عمي عبداهلل  الحوثييف
مع جيات استخباراتية تمتد مف العراؽ إلى إيراف  ير عمى السطح التنسيؽ اإلسرائيميوليذا ظ

الرئيس "عمي وصنعاء مقر  ،خراج الييود مف صعدة مقر الحوثييفإإلى صنعاء، ومف نتائجيا 
في المنطقة  "إسرائيؿ"ظير التقاطع في المصالح بيف إيراف وي، وىنا "إسرائيؿ"إلى  "صالحعبداهلل 
 : نت(.2016)مأرب برس،  ا في اليمفخصوصً 

قوى جماعات الضغط المؤثرة في الواليات المتحدة أد الموبي الصييوني مف عيُ لذلؾ 
شتير وبينما ي ،مريكيعمى توجيات صانع القرار األمكانات متنوعة إبما يمتمكو مف  األمريكية

في تاريخ الواليات  مصيريةمى قرارات ر عيفي التأث الضغط والموبّياتالحديث عف دور جماعات 
مف  األمريكيتيفمثؿ قرار شف حرب العراؽ إلنقاذ صناعتي السالح والطاقة  ة األمريكيةالمتحد

 .كساد مقبؿ
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 ثانًيا: جماعات الضغط

جماعات غير محددة الحجـ تتبايف في نشاطاتيا مع تبايف  بأنَّياجماعات الضغط ُتعرؼ 
جماعات الضغط ىي جماعات توجد داخؿ مجتمع لو  ت فييا، أي أفَّ أَ شَ المجتمعات التي نَ 

لذلؾ فدرجة تطور وتعقد تمؾ الجماعات متأتية مف تطور وتعقد المجتمع الذي تعيش  ،نشاطاتو
النظـ السياسية  تضغط عمىحيث  ؛ربحمما مادية تسعى لإفيو، وتكوف أىداؼ تمؾ الجماعات 

قيـ ومبادئ  أو تكوف ذات طابع أيديولوجي لمدفاع عفجؿ تحقيؽ مصالحيا، أواالقتصادية مف 
 يوتنشط ف ،مجموعة مف األفراد تجمعيا مصالح مشتركة عرؼ عمى أنَّياتُ ، كما و معينة تؤمف بيا

سماع إالدولة ومؤسساتيا ومحاولة  ياالتصاؿ بمسئول سبيؿ تحقيؽ ىذه المصالح عف طريؽ
ممارسة الضغط مف خالؿ أشخاص أو و ، مف وسائؿ متاحةصوتيا مستخدمة كؿ ما تممؾ 

جماعات، فيي جماعات موجودة في كؿ النظـ الديمقراطية في جميع أرجاء العالـ، ومف خالليا 
يكوف ليـ  يممكوف ثروات ضخمة وتكوف ليـ مصالح كبيرة يريدوف ضمانيا إلى أفْ  فْ يسعى مَ 

في ـ جماعات الضغط وتقو ، : نت(2013، )الزاممي نفوذ أو تأثير كبير في قرارات الحكومة
 ،ستعانة بمجموعة مف األساليبتأثير عمى المواقؼ والسياسات باالبالالواليات المتحدة األمريكية 

 (:57: 2006)تيري،  ومف أىميا

وىي أساليب تيدؼ لمتأثير عمى المجالس التشريعية والتنفيذية، وجمع  األساليب المباشرة: .5
وتتضمف: إجراء المقابالت مع  ،نتخابيةحمالت االـ العوف والمساعدة في الالمعمومات وتقدي

المسؤوليف، والشيادة أماـ لجاف الكونجرس أو األجيزة التنفيذية، وتقديـ المشورات القانونية 
والسياسية، إقامة عالقات اجتماعية مع الساسة والقادة، ومناقشة إسيامات الحمالت 

 ضاة.االنتخابية، وتقديـ مذكرات لمتأثير عمى قرارات الق
تتمثؿ في تعبئة الرأي العاـ مف أجؿ الضغط عمى صناع القرار  األساليب غير المباشرة: .2

وخمؽ اتجاىات محددة لتحقيؽ مصالح ىذه الجماعات، ومف التقنيات التي تستخدـ ألجؿ 
ذلؾ؛ اإلعالنات في المجالت والصحؼ، ورعاية بعض البرامج التمفزيونية واإلذاعية، 

الؿ وسائؿ التواصؿ االجتماعي، واتصاالت مع مسئولي البيت ورسائؿ الياتؼ، واستغ
 األبيض أو الرئيس.

وتمعب جماعات الضغط "المصالح"، دوًرا رئيًسا في تشكيؿ السياسة األمريكية سواء التي 
تمس القضايا الداخمية أو القضايا الخارجية، ولقد َنَشَأت ىذه المجموعات كنتيجة حتمية لطبيعة 
النظاـ الرأسمالي، وكذلؾ كرد فعؿ لجمود النظاـ البرلماني األمريكي الذي يسيطر عميو حزباف 

مثؿ الموبي  الموبّياتئيسياف فقط، حيث نشأت جماعات الضغط السياسي، والتي تعرؼ باسـ ر 
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الصييوني عمى سبيؿ المثاؿ، وبما أفَّ الواليات المتحدة األمريكية مجتمع ىجرة، فقد لجأت 
بعض الجماعات العرقية إلى خمؽ جماعات ضغط سياسية تعمؿ عمى رعاية مصالح الدوؿ 

 (.109: 1984رتبطة بيا سياسًيا وأيدلوجًيا )فرح، األـ، أو الدوؿ الم

كما تمارس ىذه الجماعات تأثيرىا بطريقة واضحة في الواليات المتحدة األمريكية نظًرا 
لالختالفات الواسعة باالتجاىات والمصالح التي ال يمثميا التنظيـ الحزبي تمثياًل واضًحا، فضاًل 

ت المتحدة األمريكية وما يتميز بو مف فصؿ واضح بيف عف النظاـ الرئاسي الذي تأخذ بو الواليا
السمطات، األمر الذي يتيح لمثؿ ىذه الجماعات فرصة كبيرة لمضغط عمى كٍؿ مف السمطة 

 (.102: 1986التشريعية والسمطة التنفيذية )سعودي، 

األمريكي في التأثير عمى سياسة  جماعات الضغطمركزي ل ىناؾ دور وفي واقع األمر
وباألخص قضايا الشرؽ القضايا الدولية، جميع الخارجية تجاه  األمريكيةالواليات المتحدة 

جماعات وضوع اليمني مف أىـ قضاياه، ومف ىنا يتضح أىـ األدوار لالم األوسط، والذي يعتبر
ية، اليمنالقضية  تجاه الخارجية األمريكيةسياسة الواليات المتحدة  وتأثيرىا فياألمريكي  الضغط
التي تمثؿ المممكة  األمريكية "كورفيس"مع شركة  "عمي عبداهلل صالحالرئيس " تعاقد نظاـ  حيث

لح والتي تعمؿ لصا ،العامةوالمتخصصة في العالقات  العربية السعودية في الواليات المتحدة
خاصة داخؿ ومقرىا واشنطف، عمى تحسيف صورتو في أمريكا  البريطانية "بيؿ بوتنجر"شركة 

لصالح شركات كبرى بيدؼ تنظيـ حمالت سياسية  عمميا البيت األبيض وأوروبا، عف طريؽ
جراء المقاءات مع المؤثريف في صنع  وعالقات عامة، بما في ذلؾ إصدار البيانات الصحافية وا 

ية في التمفزيوف اإلعالموترتيب إجراء المقابالت السياسة والقرار عمى مستوى التشريع والتنفيذ، 
 اليمفالقادة في  فَّ أ "مزنيويورؾ تاي"صحيفة  ، وذكرتوالصحافة والتواصؿ مع الموبيات المؤثرة

وغيرىا مف دوؿ المنطقة اعتمدوا بشكؿ متزايد عمى مجموعات الضغط الكبرى وأبرز المحاميف 
في حيف ية األزمات التي تعصؼ بأنظمتيـ، مف أجؿ الوقوؼ بجانبيـ في مواج في واشنطف،

، وأىدافنا الطويمة زبائننا يواجيوف بعض التحديات" ":توماس بييتراس"قاؿ نائب رئيس الشركة 
ـ"، كما جانبيلـ تتغير، سنقؼ إلى األمريكية األمد لمد الجسور بينيـ وبيف الواليات المتحدة 

التي تساعد زعماء ىذه  األمريكيةالضغط  وتثير االضطرابات في الدوؿ العربية قمؽ مجموعات
 يمف) في مجاالت السياسة والتسّمح والنفط والتجارة األمريكيالدوؿ في الحصوؿ عمى الدعـ 

 : نت(.2011، برس

السعودية استخدمت األمواؿ التي تنفقيا  بأفَّ  األمريكي في تقرير"إنترسبت" موقع  كشؼو 
يوضح و  ،لمواجية السجاالت المتزايدة التي تحيط بالمممكة األمريكيةعمى جماعات الضغط 



33 
 

اسي لمحاربة منتقدي سجميا وأجيزة الضغط السي اإلعالـالمممكة استخدمت وسائؿ  التقرير بأفَّ 
مؿ الدفاع عف دور السعودية ا ليشتأثير ىذا يمتد أيضً  بأفَّ وأوضحت ، في مجاؿ حقوؽ اإلنساف

عمى اليمف، وفشميا في معالجة  اي قادتيتال العمميةلؾ في ذ امنطقة الشرؽ األوسط، بم في
تنظيـ "القاعدة" وتنظيـ "داعش" تحديات التمويؿ الخاصة بالجماعات اإلسالمية المتطرفة مثؿ 

 : نت(.2016)نوف بوست، 

صب األمواؿ لصالح وكالء وىي  ،المممكة العربية السعودية إلى الطريقة التقميديةولجأت 
بدأ األمر خالؿ و  ،العالقات العامة والسيناتورات السابقيف والباحثيف والصحفييفالضغط وشركات 

المممكة العربية السعودية خمسة تعاقدات جديدة مع جماعات  أضافت، حيث ـ2015عاـ 
برونشتايف "، ومف أىميا تعاقد وزارة الخارجية السعودية مع مجموعة ط والعالقات العامةالضغ

ـ، بيدؼ استعادة سمطة الرئيس اليمني، حيث وزعت المجموعة 2016عاـ  "ىيات فاربر شيريؾ
صفحة يشرحاف منظور الحممة التي تقودىا السعودية  (60)عمى مسئوليف أمريكييف تقريريف مف 

ـ، 2017عاـ  "بورؾ مارثا آف"ا تعاقدىا مع مجموعة ة الرئيس اليمني، وأيضً الستعادة سمط
الدور  كافو ، "كورفيس"ـ، مجموعة 2002بيدؼ الترويج لمحرب عمى اليمف، وقبميا التعاقد عاـ 

اًل حيث قامت ببث موقع إلكتروني كام األىـ الذي قامت بو "كورفيس" كاف يتعمؽ بحرب اليمف،
لموصوؿ إلى الصحفييف فيما  ا متواصاًل دية اإلماراتية ىناؾ، وقدمت جيدً لمترويج لمحرب السعو 

كما نجحت "كورفيس" في ترتيب مقابالت لممسؤوليف السعودييف ، يتعمؽ بالرؤية السعودية لمحرب
الحممة التي تقودىا  بأفَّ  األمريكيالجميور  لطمأنة، مج اإلخبارية واألحداث في واشنطففي البرا

 وزارة العدؿ األمريكية أفَّ الت سج رظيتُ و  ،يمف ىي في مصمحة الواليات المتحدةالسعودية في ال
مجموعة مختمفة، ما ( 30) ؿ بعقود سارية لصالح الرياض يبمغعدد جماعات الضغط التي تعم

ا لجماعات الضغط في يضع السعودية في المرتبة الثانية عمى قائمة الدوؿ األكثر توظيفً 
 نت(.: 2017ف )السعيد، واشنط

مف آلية عمؿ النظاـ  اجزءً  األمريكيةالضغط في الواليات المتحدة  اتتعد جماعلذا 
 التأثير عند صنع السياسة العامة، تختمؼ جماعات الضغط مف حيث قدرتيا في، و السياسي

تؤثر األمريكي، و آلية اتخاذ القرار فسعت كؿ جماعات الضغط لتحقيؽ مصالحيا لمتأثير في 
، حيث استثمرت الكونجرس شريعيةالمؤسسات الرسمية وخاصة السمطة التجماعات الضغط في 

مف التعددية السياسية وحرية  ًءاكؿ جوانبو بدىذه الجماعات آليات العمؿ الديمقراطي في 
الصحافة وحرية التعبير عف الرأي والقدرة عمى الدخوؿ في العمؿ السياسي عبر الموبي ليكوف 

 .سميةالمؤسسات الر التأثير في داخؿ 

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/08/saudis-spend-big-for-stability.html
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 اإلعالما: وسائل ثالثً 
 ومواقفيـ السياسة ناعوصُ  األمريكي الجميور تصورات في األمريكية اإلعالـ وسائؿ تؤثر

 وحدىـ القرار لصانعي وليس الناس مف لكثير ئييي بما وقضاياىـ، العربية المجتمعات مف
 الخارجية السياسة صنع في مساىمة كأداة اإلعالـ وسائؿ أىمية ترجع بينما التدخؿ،ي ف الخيار

 في المسيطر التيار رموز إفَّ القرار،  وصناع العاـ الرأي مف كؿ عمى تأثيرىا إلى األمريكية
 أساسي خالؼ ينشأ ما ًراوناد السياسية الحياة في ومشاركوف أعضاء ذاتيـ ىـ اإلعالـ وسائؿ
دارة صنع مؤسسات بيف  (.42: 2013)أبو غنيـ،  يةاإلعالم والمؤسسات الخارجية السياسة وا 

 المسمميف العرب صورة تشويو في األمريكية اإلعالـ وسائؿ دور عمى جرجس يؤكدوىنا 
 مجمؿ مف يتجزأ ال اجزءً  شكؿ قد والمسمميف لمعرب العدائي اإلعالـ وسائؿ تطوير إفَّ " :بقولو
 أنباء إلى والعرب والمسمموف اإلسالـ تحوؿ ولقد ،المتحدة الواليات مواطني لدى العاـ الوعي
 اإلعالـ وسائؿ أفَّ  نرى اآلراء ىذه لمثؿ مراجعة خالؿ ومف ،األمريكي المواطف عقؿ في يومية

 النظر لوجية اتمامً  منحازة كانت بؿ العربية القضايا عف موضوعية صورة تقدـ لـ األمريكية
 :يمنيا ما يمعدة  سبابأل ،ويعزى ذلؾ ،(2002: جرجس) الصييونية

 .اإلعالـ وسائؿ عمى الكبير األمريكييف اعتماد .5
 .ودينية وثقافية تاريخية أسباب مرده الذي الثقافي والتحيز الجيؿ .2
 .المنطقة في السياسية األحداث حوؿ األمريكييف الصحفييف لدى التفكير نمط تشابو .3

تتدخؿ في عممية صياغة السياسة الخارجية، ولكنيا تبقى  األمريكية اإلعالـوسائؿ  فَّ أكما 
 اعتمادعف  مجرد جزء في آلة صنع القرار وليست المصدر الذي ُتشتؽ منو السياسات، فضاًل 

مف التقارير الدبموماسية تتكوف  اكبيرً  اعددً  فَّ ألدرجة  اإلعالـعمى وسائؿ  األمريكيةالدبموماسية 
ىي  اإلعالـوسائؿ  فَّ إمف التحميالت التي يكتبيا الصحفيوف في ىذا المجاؿ، بؿ يمكف القوؿ "

 فَّ ألى إ "ىنري كيسنجر"يشير وزير الخارجية األمريكي األسبؽ  وىناة"، عيوف وآذاف الدبموماسي
الجماىيرية،  اإلعالـؽ لو مثيؿ بأجيزة رتبط عمى نحو لـ يسبي تنفيذ السياسة الخارجية يجب أفْ 

 األمريكيةالصحافة ، كما وتعد ةلى حٍد كبير سياسة خارجية إعالمية جماىيرية أو شعبيإفيي 
في العالـ، وىي في  اوانتشارً قوة  اإلعالـأكثر وسائؿ  "ونيويورؾ تايمز" "واشنطف بوست" مثؿ

 : نت(.2017)عمي،  األمريكية الواليات المتحدةالجماىيري في  اإلعالـمقدمة وسائؿ 

 لـ التي الحقائؽ وكشؼ والتغطية المتابعة عمى كمو ذلؾ في اإلعالـ وسائؿ دور واقتصر
 فَّ بأ رىيَ  فْ مَ ىناؾ و ، الحديثة والتكنولوجية يةاإلعالم الثورة عصر في إخفاءىا الممكف مف يعد
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 العربي، العاـ الرأي وتوجيو الثورات تمؾ وركوب نفجاراال ىذا توجيو حاولت المتحدة الواليات
 تضعؼ التي قةالخاّل  الفوضى مف نوع إلحداث المختمفة اإلعالـ وسائؿ عبر وتحريضو وتأليبو
 الغرض ليذا تاستخدمو  ،األمريكية المصالح يخدـ بما المنطقة تشكيؿ وتعيد ،العربية الدوؿ

 (تالشبكة العنكبوتية )اإلنترن استخدمت كما العربية، القنوات وبعض بالعربية الناطقة الفضائيات
 شابييا، وما" الويكيميكس" مثؿ مشبوىة ومواقع االجتماعي، التواصؿ مواقع عبر واسع بشكؿ
 الوسائؿ عف فضاًل  الحديثة، التكنولوجيات وشتى المحمولة واألجيزة النقالة اليواتؼ استغمت كما

 بؿ والمتابعة بالتغطية الوسائؿ ىذه تكتؼِ  ولـ ،األنباء ووكاالت واإلذاعات كالصحؼ التقميدية
 بعيدة استراتيجية ورائيا خفيتُ  التي األفكار وصياغة األحداث وصناعةالتأثير  إلى ذلؾ تعدت
 (.74: 2013الرازؽ، )عبد  المدى

األمريكي في التأثير عمى  اإلعالـلوسائؿ  اورئيسيً  امً مي اىناؾ دورً  فيو أفَّ  ؾَّ ومما ال ش
الخارجية تجاه القضايا الدولية، خاصة قضايا الشرؽ األوسط،  األمريكيةسياسة الواليات المتحدة 

 اإلعالـ وضوع اليمني، ومف ىنا سنستعرض أىـ المواقؼ الخاصة لوسائؿوباألخص في الم
 دتأكّ ، حيث اليمف تجاه الخارجية األمريكيةسياسة الواليات المتحدة  وأثرىا فياألمريكي 

 يياممعا كبار مف عدًدا أرسمت المركزية المخابرات وكالة بأفَّ  األمريكية" تايمز نيويورؾ" صحيفة
مع وجود مجموعات  ، تزامًنااليمف إلى "اإلرىاب" مكافحة مجاؿ في الخبرة ذوي مف الميدانييف

األمف اليمنية عمى تكتيكات وى كانت تقوـ بتدريب وتأىيؿ قُ  األمريكيةمف قوات الكوماندوز 
فتحت  األمريكيةالواليات المتحدة  بأفَّ  األمريكية اإلعالـ، كما ذكرت وكاالت "اإلرىابمكافحة "

ـ، وجاء مف خالؿ نشر وثائؽ 2009جبية جديدة ضد تنظيـ القاعدة في اليمف مع نياية عاـ 
عف السيادة  اي تنازؿ تمامً النظاـ اليمن خاصة باليمف ُسربت عف طريؽ موقع "ويكيميكس"، أفَّ 

 (.6: 2012والسعودية )المظفري،  األمريكيةالجغرافية والسياسية لإلدارة 

مقوات المسمحة لالمركزية القيادة  قائد ( األمريكية نفىCNNحوار خاص مع شبكة ) وفي
اليمف"، ـ بالده إرساؿ قوات برية إلى زْ "عَ  الجنراؿ "ديفيد بترايوس": في الشرؽ األوسط األمريكية

قوات برية أمريكية عمى  دوذلؾ بعد تصريح لوزير الخارجية اليمني "أبو بكر القربي": "ال نري
 األمريكيةكشفت صحيفة "نيويورؾ تايمز" ذاتو الموضوع ضينا"، وذلؾ في إشارة لميمف، وفي أرا

وذلؾ بيدؼ  ،في الشرؽ األوسط األمريكيةعف خطة لتوسيع مسرح العمميات العسكرية السرية 
مركز الجزيرة العربية لمدراسات )ما أسمتو بخطة مواجية التيديد اإليراني والسعودي والصومالي 

 (.24: 2010والبحوث، 
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في  " الدكتور " أحمد بف مبارؾ األمريكيةسفير اليمف في الواليات المتحدة  وجاء عمى لساف
األمريكي الذي نظمو المجمس  - لقاىا أماـ المؤتمر السنوي لصناعة القرار العربيأكممة 

المغالطات  ىناؾ بعَض  واشنطف أفَّ  األمريكيةفي العاصمة  األمريكيةالوطني لمعالقات العربية 
حوؿ األزمة  ةخاص األمريكيةالدولية عامة و  اإلعالـالتي يتـ الترويج ليا في بعض وسائؿ 

عاقة المساعدات  ،صاروقضية الح ،قضية أسباب الحرب :منيا عمى سبيؿ المثاؿو  ،اليمنية وا 
: 2017ة )المشيد اليمني، ية المحمياإلعالم قنواتيـعبر  فاالنقالبيو اإلنسانية التي يروج ليا 

 نت(.

في صناعة السياسة، وكسب   ميًماوعاماًل  اإلعالـ أصبحت محرًكاوسائؿ  وجدير بالذكر أفَّ 
ية العالمية اإلعالماألمريكي مف أقوى الوسائؿ  اإلعالـتأييد األفراد والجماعات، وتعد وسائؿ 

في تنفيذ السياسات الخارجية، يا تتكامؿ مع المؤسسة الحكومية ، لذا فإنَّ اوانتشارً  انفوذً  ىاوأكثر 
ية والمؤسسة الحكومية وصناع القرار اإلعالمبوجود تكامؿ بيف الوسائؿ  يعتقدالباحث  فَّ حيث إ

وية تجاه السياسات الخارجية لكف قد تنشب بعض الخالفات األمريكي، ولـ يكف ىناؾ خالفات ق
في القضايا االجتماعية والداخمية لممجتمع األمريكي، ومع ظيور وسائؿ االتصاؿ اإللكتروني 

 اإلعالـوسائؿ  فَّ أ، كما ار أكثر سيولًة ودقًة وتأثيرً واالجتماعي أصبح الوصوؿ إلى الجميو 
لى ىذه إزة مف خالؿ نظرتيا وسائؿ منحا تعتبرلقضايا مف خالؿ تعامميا مع بعض ا األمريكية

 الدقيؽمف خالؿ الفرز  نتقائيةاالمف  ا، فيي تعتمد نوعً األمريكيةر المصمحة و القضايا مف منظ
وُيعد حقيقة يؤخذ بيا، وما  اؽ مع السياسة العامة لمدولة خبرً يتف مايصبح و لألخبار واألحداث، 

لممصمحة القومية  االخصـ يمثؿ تيديدً  فَّ أعمى  الخارجية يصبح دلياًل ات السياسية يخالؼ التوجي
 .العميا، مما يتطمب مواجيتو والحد مف خطورتو

 : الرأي العامرابًعا

 التي واألفكار اآلراء إلى يشير وىو ات،المجتمعمعظـ  في الحقيقية القوة العاـ الرأي يعتبر
 ،وواعية متبادلة حمقات نقاشية بعد معينة قضية حوؿ جتماعيا ـكُ حُ  أو ما، جميور يعتنقيا

 ،معيف رأي عمى الناس كؿ يتفؽ أفْ  صعبوعندما ي ،الشعب إرادة ىو العاـ الرأي خرآ معنىب
 العامة األغمبية رأي ىو العاـ الرأي فإفَّ  ذلؾ وعمى ،األقمية رأيب يعرؼ آخر رأي يوجد فقد

 موضوع إزاء ،معينة مشتركة بمصالح يرتبطوف الناس مف جميور بيف والمنتشرة السائدة والفكرة
 (.252: 2005)شيبة،  المجتمع داخؿ والتفاعؿ االحتكاؾ مف ونوع ونقاش جدؿ حولو قعي
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 تمقاء مف آرائيـ عف األفراد فييا يعبر التي المختمفة المواقؼ جميعويعبر الرأي العاـ عف 
الرأي  والمناقشة والجدؿ، وبالتالي فإفَّ ويتبمور الرأي العاـ مف خالؿ الحوار، والتفاعؿ  أنفسيـ،

 برأي األغمبية. ، وثمرة التفاعؿ الذي يحدث ممثاًل العاـ يعتبر محصمة آلراء مطروحة

 عبارة عف مجموعة مف اآلراء واالتجاىات األمريكيةالرأي العاـ في الواليات المتحدة  أفَّ كما 
تجاه النظاـ  األمريكيةاليات المتحدة الجماعات واألفراد في الو  واألفكار التي تتبناىا جميع

، لووى وجينسبرج) بصفة خاصة بصفة عامة، والقضايا الجماىيرية ذات األىميةالسياسي 
2006 :456 -457). 

 وليـ القادة، أو الصفوة رأي بو ويقصد ،امسيطرً  يكوف قد الكيفية الوجية مف العاـ والرأي
 وقد العادي، لمشخص تتوفر ال قد الجماىير، جموع عمى لمتأثير يمارسونيا خاصة إمكانات
 ،تؤثر في الرأي العاـ وىناؾ مجموعة مف األساليب التي يمكف أفْ  ،امستنيرً  العاـ الرأي يكوف

 (: 189: 2009ومنيا )مسيمي، 
 بمختمؼ ،غرائزه ومحاكاة ،وجدانو ومخاطبة ،الجميور إثارة عمى ويعتمد :اإلثارة أسموب .5

 .والغش والمناورة التضميؿ أساليب
ثارة والمقصود اليادؼ التوجيو ويعني :التحريض أسموب .2  الناس نفوس في والحمية النخوة وا 

 .ألعدائيـ لمتصدي
 انتباه تحويؿ إلى والرأي النفوذ أصحاب يتجو عندما ويستعمؿ :االنتباه تحويل أسموب .3

 .أىميتو يمثؿ أو المثار الموضوع عف بدياًل  تكوف أخرى ومواضيع مسائؿ إلى الجميور
 أذىاف في المعمومات لترسيخ أسموب أفضؿ التكرار أفَّ  اإلعالـ خبراء يؤكد :التكرار أسموب .4

 جعنأ مف التكرار يعد لذلؾ اإلقناع، درجة إلى الجميور يصؿ التكرار خالؿ فمف الجميور،
 .العاـ الرأي لتغير األساليب

 المصارحة تباعاب المتمثؿ األخالقي الواجب اعتماد في تمثؿوي :الحقائق طرح أسموب .5
 .األزمات تخطي مف لتمكينيـ الجماىير وتعبئة الموضوعية الحقيقة وقوؿ والشفافية

وعف كيفية تشكؿ الرأي العاـ األمريكي نجد أفَّ األمريكييف يتعرفوف عمى قياداتيـ مف خالؿ 
عممية التوعية السياسية واالجتماعية، وتتأثر ىذه العممية في األساس باألسرة والمدرسة 

(، وفي 48: 1996وجماعات األقراف ووسائؿ اإلعالـ واألحداث التي تقع في كؿ جيؿ )إلويتز، 
عف نفسو عبر قنوات منظمة أىميا األحزاب السياسية،  ـالعا الرأيات المتحدة يعبر الوالي

ية، ومسيرات االحتجاج، والفعاليات واألنشطة، ويمارس اإلعالموجماعات المصالح، والوسائؿ 
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بذلؾ الرأي العاـ دوره في عممية صنع القرار مف خالؿ قيامو بدور مناىض أو داعـ لسياسة 
ف بشأف مدى وجود تبايف في اآلراء بيف المعنيي؛ وعمى الرغـ مف األمريكيةة الواليات المتحد
وسائؿ  يتفؽ عمى أفَّ  ، إال أفَّ الجميعفي تشكيؿ الرأي العاـ األمريكي اإلعالـتأثير وسائؿ 

مع و  اد مف النواحي الفكرية والسياسية،األفر  وبناء في تنشئةوحاسًما  ميًما اتمعب دورً  اإلعالـ
ؿ التواصؿ االجتماعي اىتـ المجتمع األمريكي بالتعبير عف رأيو مف خالليا، ظيور وسائ

جتماعية اًل وتشارًكا مف رواد المواقع االيجد تفاعوالمتابع لصفحات الشبكة العنكبوتية )اإلنترنت( 
معظـ  رغـ أفَّ  ،يـ وتطمعاتيـ وأفكارىـئويبرز مف خالليا آرا األمريكيةفي الواليات المتحدة 

ع إلى اىتمامات تيـ تتعمؽ بالقضايا الداخمية، والقضايا االجتماعية والثقافية، وىذا يرجمنشورا
 المجتمع األمريكي، وقاؿ رئيس تحرير النسخة العربية في وكالة األنباء التركية )األناضوؿ(

 في األمريكيةتخدـ الواليات المتحدة  األمريكية الرسميةالمؤسسات غير  فَّ ": "إتوراف كالكتشي"
 ر دورية مفصمة حوؿ األوضاع في أرجاءتقاري الخارجية، فيـ يعمموف عمى كتابة تنفيذ سياساتيا

توجيو الرأي العاـ بما يخدـ  الشرؽ األوسط، وىذه التقارير تسعى إلىخاصة منطقة  كافة، العالـ
 المؤسسات بمعنى أفَّ (، 45: 2013)أبو غنيـ،  وتنفيذ سياساتيا الخارجية األمريكية،المصالح 

 امؤيدً  ليكوفتقارير ال عف طريؽ إعداد توجيو الرأي العاـ األمريكيالرسمية تعمؿ عمى   غير
 .األمريكيةلمسياسات الخارجية 

 جرجس بعض اإلشكاالت التي ترد في ذىف متابع الرأي العاـ األمريكيفواز وذكر 
 (:132-128: 1998)جرجس، 

في السياسة الخارجية إال في بعض القضايا  اثير جدً يعتبر الرأي العاـ األمريكي محدود التأ .5
 .االقميمة جدً 

السبب في قمة تأثير الجميور ىو نقص االىتماـ والمعرفة بقضايا السياسة الخارجية  إفَّ  .2
 وسرعة التأثر بالقيادة السياسية الحاكمة.

لجميور ا" ة بأمور السياسة الخارجية ويسمىيعد أقؿ مف ربع الجميور األمريكي عمى معرف .3
 الفطف".

ومباشرة مف تأثير  اّناع السياسة، وتأثيره أقؿ استمرارً عمى صُ  اضعيفً  ايعتبر الرأي العاـ قيدً  .4
 يؤتي مفعولو بمرور الزمف الطويؿ. جماعات الضغط واألحزاب السياسية، ويمكف أفْ 

لمرأي العاـ األمريكي في التأثير عمى سياسة الواليات  اىناؾ دورً  فيو أفَّ  ؾَّ ا ال شوممّ 
ومف ىذه الخارجية تجاه القضايا الدولية، خاصة قضايا الشرؽ األوسط،  األمريكيةالمتحدة 
بعض المواقؼ الخاصة بالرأي العاـ األمريكي  وضوع اليمني، ومف ىنا سنستعرضالمالقضايا 
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 يرباص"اإل طائرة عممية فبعد اليمف، تجاه رجيةالخااألمريكية حوؿ سياسة الواليات المتحدة 
 عمى وإنَّ  قاؿ نيجيري شاب حاوؿ حيثاألمريكية )" ايرالينز ويست نورث" لشركة التابعة "330
 بيف برحمة تقـو كانت أمريكية لشركة تابعة طائرة متف عمى عبوة تفجير القاعدة بتنظيـ عالقة

 شاب ىو االعتداء محاولة منفذ أفَّ  أمريكية عالـإ وسائؿ قالت حينيا وديترويت، مسترداـأ
 آى" بي ؼ"إ الفدرالي التحقيقات مكتب لمحققي وقاؿ ،"المطمب عبد الفاروؽ عبد" يدعى نيجيري

 العاـ الرأي في تحوؿ سجؿ(، طائرةال ىبوط بعد توقيفو وتـ القاعدة، بتنظيـ عالقة عمى وأنَّ 
 الرئيس يتخذه قرار أي تعارض وال تؤيد األمريكي العاـ الرأي غالبية صبحتأ حيث األمريكي،
 الرئيس أعمف التحوؿ ىذا مع اوتزامنً  وجدت، مكاف أي في القاعدة عمى الحرب لتوسيع األمريكي
 وباكستاف اليمف في ييفاإلرىابب وصفيـ فْ مَ  قواعد إلى الحرب سينقؿ وأنَّ  أوباما، باراؾ األمريكي

 : نت(.2010وأفغانستاف )مغرس، 

 أوراسيا نشرة" موقع نشره ،(James Gundun) "جاندف جيمس" لمكاتب تقرير وتعرض
 كبيرة أمريكية بصمة تخمؼ البسيطة اليمف حرب" عنواف تحت ،(Eurasia Review) "الدولي

حيث انتقد  ،"اليمف في اإلرىاب" محاربة في االستراتيجية عمييا تقوـ التي والتناقضات لألخطاء
 تتناسب ال تعتيميو بطريقة اليمف في األحداث مع تعامميال ،اليمف في األمريكية السياسةالكاتب 
 محاربة عمى التركيز سوى ذلؾ مف تتوخى لـ يانَّ إ وبحيث الواقع، أرض عمى يحدث ما وحجـ

 األمريكي، ويجـز العاـ الرأي عف لسياساتيا المؤقت نيياراال حجب تعمدت فيما ،"اإلرىاب"
الواليات المتحدة  لعالقة منطقية نتيجة ولكف عفوًيا يكف لـ النسبي التعتيـ ىذا بأفَّ  الكاتب

 واألوقات ظروؼال فيصالح"  عبداهلل عمي" حميفيا الرئيس اليمني مع المتقمبة األمريكية
 عمى أو آخر مكاف في تركيزىا بقاء" إأوباما "باراؾ إدارة الرئيس األمريكي ، واتيـالمناسبة
 االنييار وحجبت ،لمنشر المعمومات مف القميؿ الصحفييف  أعطت، و اليمف في "اإلرىاب" مكافحة
 : نت(.2012األمريكي )ىالؿ،  العاـ الرأي عف األمريكية المتحدة الواليات لسياسة المؤقت

 بينما األمريكي، العاـ الرأي في ضّجة" العولقيعبد الرحمف " مقتؿ قضيةكما أثارت 
 "العولقي" قضية تناوؿ عف اليمف، في المحمي العاـ والرأي اإلنساف حقوؽ منّظمات تراجعت
 مقتؿ قضية مع الرأي العاـ األمريكي تفاعؿ، حيث الحادث بعد امعي تعاممت الذي انفسي بالقوة

 عف مغالطات وغربية عربية مواقع نشرت أفْ  وبعد بريء، وأنَّ  عمى معو وتعاطفوا ،"العولقي"
 في مسؤولوف، مما دفع أبيو بذنب تؿقُ  مراىؽ فتى وأنَّ  االحقً  فتبيَّ  وعمره، ونشاطاتو "العولقي"

 في قتؿ ولكنو ،اىدفً  يكف لـ الفتى بأفَّ " بالقوؿ: إعالمية لوسائؿ ثلتبرير ما حد األمريكية اإلدارة
 : نت(.2016" )موقع العربي، اليمف في القاعدةتنظيـ  جناح في بارزة قيادات استيدفت غارة
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 يعود اليمف في لمواليات المتحدة األمريكية المباشر العسكري التدخؿ عف واإلحجاـإفَّ التردد 
 األمريكي العاـ الرأي لدى الميوؿ ىذه أفَّ  والواضح ،األمريكي العاـ الرأي في واضحة ميوؿ إلى
 الرئيس مقدمتيـ وفي األمريكية اإلدارة أركاف لدى قناعات مجموعة تبمور في األثر بالغ ليا كاف

صعبة  ستظؿ وقديمة كثيرة وىي اليمف أزمات حموؿ أفَّ  مفادىا نفسو، "أوباما باراؾ" األمريكي
 أثبت مثمما تذكر، نتيجة أي تحقؽ لف والمادية البشرية األمريكية التضحيات وأفَّ  ،وعصية
 .العراؽ شقيقتيا في المباشر العسكري التدخؿ

 مراكز البحوث والدراساتخامًسا: 
 "دونالد إبمسوف"ىو تعريؼ  "Think Tanks" لمراكز األبحاث واًل االتعريؼ األكثر تد لعؿّ 

ىيئات ذات توجو بحثي ا: "يفيا بأنَّ حيث عرَّ  "ويست أونتاريو"أستاذ العموـ السياسية في جامعة 
نفي ذلؾ عنيا الصفة ي أفْ  معيف دوفربح، وال تعبر عف توجو حزبي ال تيدؼ إلى ال

" )الشاىر، أىدافيا الرئيسة في التأثير عمى الرأي العاـ والسياسات العامة تمثؿتو  يديولوجيةاأل
2009 :59.) 

في القياـ  ابارزً  اوبرز دور مراكز الدراسات خالؿ الحقبة الماضية، وظمت تمعب دورً 
، ويمكف اإلشارة إلى ذلؾ عمى النحو األمريكيةباإلسياـ في عممية صنع قرار السياسة الخارجية 

 (:28: 2011)رضواف،  اآلتي

، بدأت محفزاتيا األولى في مراكز األمريكيةالكثير مف عمميات صنع قرار السياسة الخارجية  .5
الدراسات مف خالؿ البحوث والتحميالت والتقارير والندوات والسمنارات وورش العمؿ، التي 

سرعاف ما يتـ  السياسة الخارجية بما يطرح أفكارً يقدـ فييا الخبراء آراؤىـ وأفكارىـ حوؿ ا
 التقاطيا بواسطة األجيزة الرسمية، ويتـ تحويميا إلى برامج عمؿ.

تـ كشؼ أغالطيا وعوامؿ ضعفيا بواسطة  األمريكيةالكثير مف توجيات السياسة الخارجية  .2
أسباب الفشؿ ومف ثـ القياـ بصنع قرارات  ما أدى لمتعرؼ إلى األمريكيةمراكز الدراسات 

 .تتصدى لمفشؿ واإلخفاؽ

 أنحاء جميع في موزعة والرأي لمفكر مؤسسة ألؼ مف أكثر المتحدة الواليات في ويوجد
واشنطف، ومف أشير  العاصمة في منيا (102) يقارب ما ويقع ،األمريكيةالمتحدة  الواليات

 : نت(:2015)الشاىر،  األمريكيةة مراكز البحوث والدراسات في الواليات المتحد
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 الباروف مف بمبادرة ـ،1910 عاـ الييئة ىذه تأسست : وقدالسالم ألبحاث كارينغي مؤسسة .5
 الحموؿ وتشجيع الحروب أسباب في لمبحث "Andrew Carnegie" "يينغأندرو كار "

 .الخارجية بالشؤوف يختص أبحاث مركز أوؿ فكانت الدولية، لممنازعات السممية
 "ىوفر ىيربرت" األسبؽ األمريكي الرئيس وأسسيا والسالم: الثورة لمحرب، ىوفر مؤسسة .2

 إرثيـ لتكريس سابقيف رؤساء بأسماء ارتبطت التي المراكز مف العديد وىنالؾ ـ،1919 عاـ
 لمسالـ "نيكسوف" جورجيا، ومركز-أتالنتا في "كارتر" مركز المراكز ىذه وأشير السياسي،

 حمقات ونظمت ،الدراسات مف اكبيرً  اعددً  المراكز ىذه أصدرت واشنطف، وقد العاصمة في
 .والخارجية الداخمية القضايا مف عدد في ومؤتمرات نقاش

 األمنية المصالح حماية في لممساعدة ـ،1948 عاـ تئَ شِ نْ وأُ  :""RAND راند مؤسسة .3
 سالح أركاف ىيئة مف مالي دعـ عمى إنشائيا فور وحصمت النووي، العصر في األمريكية

 ونظرية االستراتيجي والتفاوض النظـ تحميؿ في ميمة دراسات لصالحو ونشرت الجو،
 الدفاعية سياساتيا المتحدة الواليات عميو بنت الذي األساس المفاىيـ ىذه متشكّ  المعبة، وقد
 مف عراقة األكثر راند مؤسسة الباردة، وتعد الحرب سنوات طواؿ واالحتواء الردع ومفيومي

 مف أكثر فييا ويعمؿ والدفاع، الخارجية السياسة بشؤوف تيتـ التي البحث مراكز بيف
 .دوالر أمريكي مميوف( 100) عمى تزيد بموازنة باحث (1000)

 الدراسات مركز ويغطي، ـ1962 عاـ تأسس :والدولية االستراتيجية الدراسات مركز .4
 كامؿ ومفصؿ. بشكؿ األمريكية الخارجية السياسة والدولية االستراتيجية

 المتحدة الواليات سياسة صياغة في العديدة المؤثرات مف والرأي الفكر مؤسسات وتعتبر
 تشكؿ والتي مستقمة، سياسية أبحاث مراكز بمنزلة ىي التي المؤسسات ىذه قامت فقد الخارجية،

 ولكف عاـ مائة مف تقارب لفترة العالـ مع األمريكي التعاطي بصياغة مميزة، أمريكية ظاىرة
 يجعميا اإلعالـ وسائؿ أضواء عف بمعزؿ مياميا بمعظـ تقـو والرأي الفكر مؤسسات كوف

 مجموعات بيف كالتنافس األمريكية لمسياسة األخرى المنابع بو تحظى اعمّ  يقؿ باىتماـ تحظى
 الرغـ وعمى ،المختمفة الحكومة فروع بيف والتنافس السياسية، األحزاب بيف والمناورات المصالح،

 السياسة صانعي عمى تؤثر والرأي الفكر مؤسسات فإفَّ  األضواء، عف النسبي االبتعاد ىذا مف
 تأميفو  السياسة، في مبتكرة وخيارات أفكار توليد: ىي ،مختمفة طرؽ بخمس األمريكية الخارجية
 رفيع، مستوى عمى لمنقاش مكاف وتوفير الحكومة، في لمعمؿ االختصاصييف مف جاىزة مجموعة
ضافة العالـ، عف األمريكية المتحدة الواليات مواطني وتثقيؼ  الرسمية لمجيود مكممة وسيمة وا 
 (.2006)أميف،  النزاعات وحؿ لمتوسط
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الجديد" الميتـ بإصدار تقارير وأبحاث تدعـ المصالح والقيـ  يكاألمري"مركز األمف  وقد نشر
 "ريتشارد فونتيف"و "اندرو اكسوـ"لمباحثيف ـ، 2009مف عاـ ديسمبر كانوف أوؿ/في  األمريكية

لنظرة األمنية الضيقة حياؿ تضمنت الدراسة مطالبة واشنطف بالخروج مف ا ،دراسة حوؿ اليمف
الواليات المتحدة تستطيع الحفاظ عمى مصالحيا فقط عبر دعـ  فَّ أواعتبرت الدراسة  ،اليمف

اليمنية الميددة  لألوضاعوبعد استعراض الباحثيف ف، نموية شاممة بمشاركة أطراؼ دولييعممية ت
تطرقا ألفضؿ السيناريوىات التي يمكف مف خالليا زيادة االستقرار الداخمي ، األمريكيةلممصالح 
، ية المتطرفةاإلرىابوالحيمولة دوف سقوط الدولة وتحوليا كممجأ ومالذ آمف لمجماعات  ،في اليمف

، افي الدراسة رؤيتيا لمشكمة صعدة، حيث أكدت عمى ضرورة تسوية المشكمة سياسيً  فتوالال
ع ؿ طرؼ ثالث كوسيط بيف طرفي النزاالتسوية لف تأتي إال عف طريؽ تدخىذه  فَّ أواعتبرت 

 : نت(.2010)خالد،

لة عدـ بتناوؿ حا المراكزمف بيف بواشنطف  "مركز الدراسات االستراتيجية والدولية"انفرد و 
إلى عدـ تجاىؿ ما يجري داخؿ صناع القرار في واشنطف  اومحذرً  ااالستقرار في اليمف، مذكرً 

الواليات عمى  والمسؤولية لقاء الموـإليفسر بأنو محاولة  فْ ذلؾ ال ينبغي أ أفَّ  اومستدركً ، اليمف
انتباه المعنييف استنساخ تجربة  المتحدة وحمفائيا لألحداث الجارية في اليمف، بؿ مف أجؿ لفت

لى بضعة تصؿ كمفتيا إ التياليمف عمى ضوء ما يجري بمورتو مف توجيات في العراؽ وسورية 
القصور في وجو أدراؾ لعمو مف المفيد التقاط األنفاس لمراجعة وا  الدوالرات، وأضاؼ يارات مف مم

 : نت(.2014تمؾ التجربة )حزب اإلرادة الشعبية، 

وقاؿ التقرير الصادر عف مركز "ستراتفور" األمريكي المتخصص في الدراسات األمنية 
دولة اإلمارات  إفَّ " :ا لوا رئيسيً مقرً يتخذ مف والية تكساس الذي  والعسكرية واالستراتيجية

نجحت بشكؿ كبير في طرد  ستسحب نفسيا ببطء مف العمميات العسكرية في اليمف، بعد أفْ 
الـ مشاورات السّ  فَّ "أ :اأيضً  المركز في تقريرهذكر و  ،"المسمحيف مف المراكز السكانية الجنوبية

اليمنية سيتـ استئنافيا في الكويت، وسيكوف الحوثيوف أكثر قابمية لتقديـ تنازالت في ىذه المرحمة 
وأضاؼ: "عمى الرغـ مف إمكانية الوصوؿ إلى تسوية خالؿ ىذا الربع في ر"، والحوامف الصراع 
وشبوة  ا في ساحات القتاؿ في المناطؽ الوسطى مف مأربالعنؼ سيبقى قائمً  اليمف، إال أفَّ 

 : نت(.2016، 21ف" )عربيا يقـو بو المفاوضو بغض النظر عمّ  وتعز،

تتشارؾ  الرسمية وغير الرسمية المؤسسات مف العديد ونرى مف خالؿ ىذا الفصؿ أفَّ 
النظاـ  في األولى الدولة مصالح متفؽ عميو يصب في قرار سياسي لصناعة بينيا فيما وتتشاور
 مف يمكننا سوؼ المتحدة الواليات في السياسي القرار صنع مؤسسات معرفة أفَّ  كما ،يالعالم
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تجاه اليمف، حيث ظير التناغـ  األمريكية الخارجية مسياسةل الميمة القرارات وتحميؿ قراءة
ونائب  األمريكيةوالتي تمثمت في "مؤسسة الرئاسة  ،والتنسيؽ الجيد بيف المؤسسات الرسمية كافة

" األمريكيةالرئيس األمريكي ومجمس األمف القومي والكونجرس والبنتاغوف ووزارة الخارجية 
وجماعات الضغط ومراكز البحوث  اإلعالـوالمؤسسات غير الرسمية التي تندرج تحتيا "وسائؿ 

وجماعات الضغط الصييونية" مف أجؿ الوصوؿ لقرار متكامؿ يخدـ مصالح الواليات المتحدة 
وجميع المؤسسات  االدور األقوى نسبيً  بمثابةفي اليمف، ووجدنا دور الرئيس األمريكي  ريكيةاألم

والبيانات الكاممة بخصوص اليمف تكاد تعمؿ كميا لخدمة سياستو وتزويده بالمعمومات
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 :مقدمة
 ، ويحاوؿكافة أرجاء األرض في ىانفوذتسعى الواليات المتحدة األمريكية لمحفاظ عمى 

، وىذا النفوذ العالـ وبشتى الطرؽ الممكنة دوؿاألمريكية عمى  فرض السيطرةاألمريكيوف  الساسةُ 
، لذا تتداخؿ عوامؿ متعددة افرض عمى الساسة استخداـ أدوات لسياساتيـ الخارجية أكثر تعقيدً 

سياساتيا  عمى فرض األمريكيةفي صناعة القرار األمريكي، لكف ما ساعد الواليات المتحدة 
رغـ حداثتيا  اوعسكريً  اىائمة، جعميا في مقدمة الدوؿ اقتصاديً عسكرية تمتعيا بقوة اقتصادية و 

مقارنة بالدوؿ العظمى األخرى، حيث لـ تنشط السياسة الخارجية األمريكية إال في القرف  كدولة
العشريف واحتمت مكاًنا بالغ األىمية في اىتمامات معظـ الرؤساء األمريكييف وصناع السياسة 

لتعقيدات الموقؼ في الشرؽ األوسط، وكثرة الالعبيف  اونظرً  ،مريكيةداخؿ الواليات المتحدة األ
ناوؿ الباحث خالؿ تبقضاياه، و  كبيرٌ  اىتماـٌ  األمريكيةزاؿ لمواليات المتحدة  في ساحاتو، كاف وال

أدوات  الباحث استعرضومف ثـ تجاه اليمف،  األمريكيةالسياسة الخارجية الثالث أىداؼ الفصؿ 
 اليمف. تجاه األمريكيةالسياسة الخارجية تنفيذ 
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 تجاه اليمن األمريكيةالمبحث األول: أىداف السياسة الخارجية 
 تمييد:

ترتيب األوضاع المستقبمية خارج حدود مصالح  :أىميا ،لمسياسة الخارجية أىداؼ متعددة
، اسياساتيا الخارجية أكثر اتساعً نت الدولة، وكمما امتمكت الدولة لعناصر القوة ومقوماتيا كا

 وأكثر قدرة عمى تحقيؽ األىداؼ ضمف األطر المحددة والمحسوبة بدقة وواقعية.
وتتضمف السياسة الخارجية مجموعة مف األىداؼ التي تعكس القيـ والمصالح األساسية 

التفضيالت المتعمقة باألشكاؿ المستقبمية المحتممة، أي  ؼلموحدة الدولية، ويقصد باألىدا
وذلؾ بالتأثير في النسؽ الدولي  ،تحققيا في البيئة الخارجية األوضاع التي تود الوحدة الدولية أفْ 

 (.40: 1998أو في الوحدات الدولية األخرى، مف خالؿ تخصيص بعض الموارد )سميـ، 

رتيب عالقاتيا الخارجية مف خالؿ سياسات وتسعى الدوؿ عمى اختالؼ قدراتيا إلى ت
وحماية مصالح حمفائيا  واضحة، بما يحقؽ رفاه أفرادىا والحفاظ عمى أمنيا عمى المستوى البعيد

مف خالؿ سياساتيا الخارجية تحقيؽ  األمريكية، حيث تسعى الواليات المتحدة في المنطقة
؛ حيث يعرض الباحث األىداؼ مختصر ليذه األىداؼحصر مجموعة مف األىداؼ، وفيما يمي 

 الخاصة تجاه اليمف. األمريكيةوثـ سيتـ عرض األىداؼ  ،األمريكيةالعامة لمسياسات الخارجية 

 األمريكية: األىداف العامة لمسياسة الخارجية أواًل 
 والحفاظ عمى مكانتيا الدولية: األمريكيةتعزيز ىيبة الواليات المتحدة  .5

مكانياتيا الذاتية مف القوة تسعى كثير مف الدوؿ وبصورة  مستمرة إلى تنمية مواردىا وا 
فْ  كاف الثمف المدفوع في تمؾ المجاالت ينطوي عمى إضرار بمصالح وأمف  والنفوذ، حتى وا 

وبشدة، مف جراء اختالؿ موازيف القوة السائدة في غير  االدوؿ األخرى، التي قد تتأثر سمبً 
(، كما 66: 2013راتيجية العميا )مقمد، حيا االستصالحيا، أو عمى حساب أمنيا القومي ومصال

لمسياسة الخارجية، لذا تسعى إلى تحقيؽ وضع  اأساسيً  اإثبات المكانة الدولية قد يكوف ىدفً  فَّ إ
دولي يتسـ بالييبة واالحتراـ بما يتضمنو ذلؾ مف احتراـ شعاراتيا والتجاوب مع أىدافيا، كما 

ية خصـ دولي قوي عف طريؽ سمسة مف اإلجراءات التي وتسعى إلى المكانة الدولية في مواج
 (.46: 1998ثبات تفوقيا )سميـ، إتيدؼ إلى 

لمحفاظ عمى كيانيا وقوتيا وىيبتيا مف خالؿ سياستيا  وتسعى الواليات المتحدة األمريكية
، عمى مفيـو إظيار ىيبتيا األمريكية، فترتكز الواليات المتحدة كي تبقى القوة العظمى الخارجية
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اعتماًدا عمى القوة العسكرية؛ وذلؾ مف خالؿ تطوير ترساناتيا العسكرية، ونفوذىا حوؿ العالـ، 
ى في رسـ السياسات الداخمية والخارجية وسيطرتيا عمى مكامف الطاقة العالمية، بؿ تّدخمت حتّ 

 (.18: 2013لمدوؿ الضعيفة وتحديد عالقاتيا مع اآلخريف )أبو غنيـ، 

عمى العالـ  األمريكيةإلى عدـ إبقاء مفيوـ الييمنة  األمريكيةوقد سعت السياسة الخارجية 
ضمف اإلطار الجامد، فقد عمدت الواليات المتحدة إلى استخداـ برامج وجداوؿ أعماؿ السياسة 

 اوضً مفر  متكاماًل  احركيً  امشروعً  األمريكيةالخارجية المتميزة بأجندتيا الرامية إلى جعؿ الييمنة 
 (.32: 2011عمى النظاـ الدولي عمى أساس اعتبارات األمر الواقع )رضواف، 

لقد بات الحدث السياسي األبرز في الشؤوف الخارجية لمعظـ الدوؿ الزيارة التي يقـو بيا 
و مناسبة رئيس لدولة ما إلى واشنطف، وتتعامؿ وسائؿ إعالـ تمؾ الدولة مع ذلؾ الحدث عمى أنَّ 

تسجؿ كؿ خطوة يقوـ بيا صاحب المقاـ الرفيع بالتفصيؿ، ويشعر السفير تاريخية، بحيث 
ىو حصؿ لرئيسو عمى مقابمة مدتيا نصؼ  في حياتو المينية إفْ  ميًما شيًئاو حّقؽ األجنبي بأنَّ 

ساعة مع رئيس الواليات المتحدة، وفي غالب األحياف يمنح فرصة مدتيا خمس دقائؽ اللتقاط 
البيضاوي، تظير بعد ذلؾ في وسائؿ إعالـ الدولة المعنية )بدوف  صورة تذكارية في المكتب

 (.152: 2004تاريخي ميـ )بريجنسكي،  يا لقاءٌ اإلشارة إلى مدتيا الحقيقية( عمى أنَّ 

إلقامة عالقات وشراكات تساعدىا  األمريكيةوفي ضوء ىذا اليدؼ تسعى الواليات المتحدة 
 في ذلؾ.

 :األمريكيةحماية األمن القومي لمواليات المتحدة  .2

ومنيا:  ،تتبع الدوؿ وسائؿ كثيرة ومتعددة لدعـ أمنيا القومي وحماية سيادتيا اإلقميمية
مكاناتيا الذاتية عمى تدبير لـ تكف قادرة بقواىا وا   الدخوؿ في عالقات تحالؼ مع بعضيا إفْ 

 ى معونات عسكرية واقتصادية مف أيعمالحصوؿ ماية الضرورية ألمنيا القومي، أو الح
فْ  مصادر طار تحالؼ أو تكتؿ دولي معيف، أو ا بإلـ يتبع ذلؾ االرتباط رسميً  خارجية حتى وا 

توقيع ميثاؽ عدـ اعتداء بيف دولة ودولة أخرى إذا ما كاف لمثؿ ىذا الميثاؽ فائدة خاصة في 
محايدة تقوـ عمى تخفيؼ العداوات تعزيز المقدرة عمى حماية األمف القومي، أو اتباع سياسة 

التي قد تتعرض ليا الدولة في حالة انحيازىا إلى تكتؿ دولي معيف أو ارتباطيا بمحور قوي 
 (.131: 1991بالذات )مقمد، 

ذلؾ يزيد مف  ألفَّ  ؛األمريكيةيعد حماية األمف القومي في سمـ أولويات الواليات المتحدة و 
 لية.ساحة الدو فعالية سياساتيا الخارجية عمى ال



47 
 

 ،كيير أم ا مف كؿ رئيستكوف مطموبة قانونً  األمريكيوثيقة استراتيجية األمف القومي  إفَّ 
وضمف وثيقة الكونغرس، وتكتسي أىمية خاصة لتأثيرىا في الموازنات والتشريعات التي يعتمدىا 

والتي تعتبر فييا  ـ،2002الصادرة عاـ  األمريكيةتحدة األمف القومي لمواليات الم ةاستراتيجي
، ويجب أال اتكوف بالمرتبة األولى عالميً  قواتيا العسكرية يجب أفْ  بأفَّ  األمريكيةالواليات المتحدة 

تضاىييا أي قوة أخرى، لذلؾ عممت عمى زيادة قواعدىا العسكرية المنتشرة في أرجاء العالـ 
اجية أي تيديدات، أو بحيث تكوف عمى جاىزية لحماية مصالحيا القومية في حاؿ مو كافة، 

 (.2002الشعور بوجود تيديدات لحمفائيا في العالـ )أبو طالب، 

وبعد الحرب الباردة قامت الواليات المتحدة بإعداد وثيقة تحمؿ استراتيجيات جديدة لحماية 
 صياغة تمت( األمريكية المتحدة لمواليات القومي األمف استراتيجية) عنواف تحمؿأمنيا القومي، و 

 ما الوثيقة وتضمنت ،األمريكي القومي األمف مؤسسة بو جاءت األمني التفكير مف معيف نمط
 فترة معتمدة كانت التي ستراتيجيةاال محؿ تحؿ جديدة ستراتيجيةال واإلعداد العمؿ بمبادئ ؼَ رِ عُ 

 ستراتيجيةاال ىذه عرفت وقد ،"اإلرىاب" أىميا التي الجديدة األخطار مع لمتعامؿ الباردة الحرب
فَّ و  ،الوقائي الدفاع ستراتيجيةاب  الحثيث السعي مفادىا ستراتيجيةاال ىذه عمييا تقوـ التي الفكرة ا 

 يصبح أفْ  قبؿ بالخطر منذرة قوى وأي تطورات أي إلجياض المتحدة الواليات قبؿ مف والجاد
 تعمؿ سوؼ النفس، عف لمدفاع الحاجة بحكـ وأنَّ ) عمى الوثيقة تونصّ  الحسـ، يتطمب عالجيا
فَّ (الكامؿ بشكميا تتبمور أفْ  قبؿ ناشئة تيديدات أي ضد المتحدة الواليات  التي المبادئ أوؿ ، وا 

 عميو تقوـ الذي الثاني المبدأ أما ،ىي فكرة الردع المبكر الوقائي الدفاع ستراتيجيةا عمييا تقوـ
 إمكانية تأميف أجؿ ومف االستباقية، – جياضيةاإل الضربة مبدأ ىو -الذكر سالفة- ستراتيجيةاال

 المتحدة، الواليات قبؿ مف ستراتيجييفا عامميف توفير يتوجب ستراتيجيةاال بيذه االضطالع
 تغطي التي الحيوية المصالح لحفظ العاممة العسكرية لقواتيا ستراتيجيا انتشار يتضمف ؛األوؿ
 الحميفة القوات لعمؿ ستراتيجياال والغطاء الدعـ توفير فيو ؛الثاني أما ،اتقريبً  األرضية الكرة

 أنموذجيف بمثابة والعراؽ أفغانستاف عمى الحرب وتعتبر ،اعسكريً  المتحدة لمواليات والصديقة
 (.2009)فيمي،  المبدأيف ليذيف العممي التطبيؽ لجوىر حقيقييف

 تحقيق التنمية والرفاىية االقتصادية: .3

، وذلؾ عف طريؽ تعزيز الرفاىية لشعبيـاع القرار عمى الغالب إلى تحقيؽ نّ يسعى صُ 
وذلؾ  ؛ستقالؿ االقتصادي، وتوفير المواد األولية التي تحتاجيا الوحدة السياسة لمواطنييااال

إلشباع حاجاتيـ االقتصادية واالجتماعية، وتمتقي الدوؿ صغيرىا وكبيرىا في محاولة تحقيؽ ىذا 
اسية التي ال يخمو أي دستور أو ميثاؽ مف عّد تحقيؽ الرفاىية مف األىداؼ األساليدؼ، إذ يُ 
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تأكيدىا بوصفيا: الركيزة األساسية لتطوير اإلنساف والتي ترتبط بصميـ الحياة االجتماعية 
لمدولة، كونيا تسيـ في رفع قدرة النظاـ السياسي وكفاءتو لتحقيؽ األىداؼ األخرى لمسياسة 

 (.15: 2015الخارجية )صالح، 

أكثر دوؿ العالـ مف حيث القوة االقتصادية، والسيطرة عمى  األمريكيةوتعد الواليات المتحدة 
 اتحسيف موقفيا االقتصادي، فقوة اقتصادىا منحيا وزنً ى لإالتجارة العالمية، وتسعى باستمرار 

في عالقاتيا بالدوؿ األخرى، لذا تسعى باستمرار لتوظيؼ سياساتيا الخارجية لعقد  اسياسيً 
 عالقات واتفاقات تحقؽ ليا القوة االقتصادية.

وقدراتيا  األمريكيةومف خالؿ اّطالع الباحث عمى التقارير المتعمقة بالسياسات الخارجية 
 حيث ال ،مف أىدافيا االستراتيجية اثيرً حققت ك األمريكيةالواليات المتحدة  وسيطرتيا، يعتقد أفَّ 

 زالت تحافظ عمى أمنيا القومي، وتمتمؾ قوة عسكرية واقتصادية قد تمتد لعقود، وبالتالي فإفَّ 
في أمنيا القومي، وتعزيز ىيبتيا وتحقيؽ التنمية ألفرادىا، لكف  سياساتيا الخارجية كاف ليا أثرٌ 

غ؛ بؿ كاف عمى حساب الحريات واألخالقيات تحقيؽ ذلؾ لـ يكف مف فرا يرى الباحث بأفَّ 
، إضافة إلى تراجع عديد مف الدوؿ التي كانت األمريكيةوالمبادئ التي تتبناىا الواليات المتحدة 

 مثؿ انييار االتحاد السوفيتي. األمريكيةلمواليات المتحدة  اتمثؿ تيديدً 

الصيف، وفرنسا، وى عظمى مثؿ صعود روسيا كقوة مناىضة، و وعمى الرغـ مف ظيور قُ 
، ولـ نعد نالحظ وجود األمريكيةعمى قوة الواليات المتحدة  ايا لـ تشكؿ خطرً وبريطانيا إال أنَّ 

معادلة قطبي العالـ؛ ومنذ انيار االتحاد السوفيتي في الثمانينات بدأ العالـ يظير بقطب واحد، 
ة وأساطيؿ وترسانات ، وما تممكو مف قوة اقتصادية وعسكرياألمريكيةوحسف تصرؼ اإلدارات 

 تحافظ عمى صدارة قوى العالـ. أفْ  األمريكيةعسكرية استطاعت الواليات المتحدة 

 تجاه اليمن األمريكية: األىداف الخاصة لمسياسة الخارجية ثانًيا

 ضمان السيطرة النفطية: .5
بني سياساتيا القوة االقتصادية األعظـ في العالـ، وتَ  األمريكيةعد الواليات المتحدة تُ 

الواليات تمكنت قد و الخارجية لتعظيـ ىذا االقتصاد واستمرار نموه والسيطرة عمى الثروات، 
 أفَّ  األمريكيةوترى الواليات المتحدة ، السنوات مف احتالؿ المركز األوؿ عالميً  األمريكيةالمتحدة 

ضرورتو  العالمي، فضاًل عفوؿ لموقع القيادة ُيمكنيا مف الوص اأساسيً  االنفط يمثؿ مصدرً 
لمستمزمات األمف القومي األمريكي وذات أىمية استراتيجية ليا، وبعد انييار االتحاد السوفيتي 

لفرض عمميات السيطرة عمى  األمريكيةُوجدت الظروؼ المالئمة التي ساعدت الواليات المتحدة 
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تصادية عمى المدى القريب االق ىداؼاألفي تحقيؽ  اميمً  ويعد النفط عاماًل نفط الخميج العربي، 
 (.465: 2010والبعيد )التكريتي، 

 خالؿ الفترة المتحدة الواليات رئيس نائب) "تشيني ديؾ" بروسد ريتشار  (1)وجاء في تقرير
عتبر في وقتو الحجر األساس لسياسة الطاقة الجديدة التي (، الذي اُ 2009 ىحتّ  2001

كما برز األمر في الفصؿ الثامف واألخير بعنواف "تعزيز ، األمريكيةاعتمدتيا الواليات المتحدة 
التحالفات العالمية"، حيث ظيرت النوايا الحقيقية إلدارة الرئيس األمريكي "جورج بوش االبف"، 
وىنا تغيرت نبرة التقرير فانتقمت مف المخاوؼ الكالسيكية المتعمقة بفاعمية إيجاد حموؿ لمطاقة 

ضرورة ضماف إمدادات أكيدة مف الخارج، واستيؿ بداية الفصؿ في البالد إلى اعتراؼ صريح ب
عمى الحصوؿ عمى إمدادات  األمريكية"يعتمد أمف الطاقة في الواليات المتحدة  :الثامف بقولو

كافية لدعـ النمو االقتصادي في البالد"، وواصؿ التقرير "نستطيع تعزيز أمف الطاقة لدينا 
عالمي عبر العمؿ مع دوؿ أخرى عمى زيادة إنتاج الطاقة واالزدىار المشترؾ في االقتصاد ال

العالمية، ىذه ميمة ُأوكمت إلينا لجعؿ أمف الطاقة أولوية سياستنا التجارية والخارجية"، وىنا لـ 
يحدد تقرير تشيني بوضوح كمية النفط الالزمة، كما لـ يبرز سوى رسـ لتطور االستيالؾ 

 (.74: 2013المحمي الصافي لمنفط )لوبيز، 

استيالكو مما يؤثر ذلؾ في سياسات الدوؿ نفط مع النمو المطرد في إنتاجو و تزداد أىمية الو 
 بًرا زةالمتمرك األمريكية العسكرية القوات إفَّ عمى وجو الخصوص، وعميو فالمنتجة والمستيمكة 

 إعاقة تحاوؿ جماعة أو دولة أي ضد العسكري، التدخؿ عف تتوانى لفْ  الخميج منطقة في وبحًرا
 السعودية العربية المممكة مف الجغرافي اليمف قرب يعد لذا المستيمكة، الدوؿ إلى النفط تدفؽ

 األمريكية المتحدة الواليات سياسات في احاسمً  عاماًل  النفط يجعؿ لمنفط المصدرة العربية والدوؿ
 أسواقيا، إلى النفط وصوؿ استمرار ضماف ىو األمريكية المتحدة الواليات ييـ وما اليمف، تجاه

النفط عامؿ  النفط، وتؤكد الدراسات أفَّ  منابع عمى معادية قوة أي سيطرة وعدـ مناسبة، وبأسعار
 (:36: 2002رئيسي في معادلة الصراع العالمي عبر )كمير، 

و تعزيز تفوؽ القوى العظمى المييمنة باعتبار ما لمنفط مف دور أساسي في ذلؾ خاصة وأنَّ  -
 وف منازع، وقد دخؿ النفط استثماًراالحضارة الصناعية المعاصرة مف دبات يشكؿ عصب 

نتاجً   ا في آلية األسعار، في صمب بنية النظاـ الدولي في السياسة الدولية.ا وتحكمً ا وتسويقً وا 

                                                           

ـ، البيت 2001، أيار/مايو "سياسة الطاقة الوطنية"تقرير المجنة الوطنية لمجموعة تنمية سياسات الطاقة،  1)
 .https://www.whitehouse.gov/energy، 170األبيض، ص 

https://www.whitehouse.gov/energy
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ا لظيور تيديدات جديدة لمتفرد ة واآلسيوية، منعً األوروبيالتحكـ في مساحات المنافسة  -
 وتوجيو السياسة العالمية.األمريكي في إدارة 

مسألة الفصؿ بيف السياسة والنفط أمر غير ممكف في ظؿ الظروؼ الحالية، فالنفط  إفَّ  ذفإ
أصبح مادة سياسية واستراتيجية بقدر ما ىو مادة اقتصادية وتجارية، كما وأصبحت االعتبارات 

ية البحتة، لقد أوجد النفط في النفط مف االعتبارات التجارية أو االقتصاد االسياسية أكثر تحكمً 
بحكـ توزيعو غير المتساوي، شبكة معقدة مف المصالح االقتصادية والسياسية في العالـ، 
وتوزعت ىذه المصالح بيف الدوؿ التي تممؾ النفط، والدوؿ المستيمكة لو، والدوؿ التي ينقؿ عبر 

لصناعة بمختمؼ مراحميا، أراضييا، ثـ بينيا وبيف الشركات النفطية الكبرى التي تحتكر ىذه ا
مف ذلؾ،  اظير االرتباط الوثيؽ بيف النفط والسياسة، وصعوبة الفصؿ بينيما، وانطالقً وىذا يُ 

 (.92-91، 2000استعمؿ النفط كسالح سياسي في أكثر مف مناسبة ) برجاس، 

تـ اعتمادىا في ضوء االستراتيجية ي ،الخارجية تجاه القضية اليمنية األمريكيةوالسياسة 
وزارة الدفاع  فَّ إالكونية لمواليات المتحدة، ومصالحيا الرئيسية في منطقة الشرؽ األوسط، حيث 

 :(26: 2009الوادية، ) حددت قائمة تتضمف مصالحيا في الشرؽ األوسط، وىي األمريكية

 ضماف تدفؽ نفط الشرؽ األوسط بأسعار معقولة. -
ؿ وضماف تفوقيا عمى جيرانيا العرب، مع السعي إلقامة سالـ دائـ بيف حماية أمف إسرائي -

سرائيؿ.  العرب وا 
 حماية أرواح المواطنيف األمريكييف الموجوديف في المنطقة وممتمكاتيـ. -
 حرية المالحة في بحار وممرات المنطقة الحيوية. -
 .األمريكيةفتح أسواؽ المنطقة أماـ التجارة  -

 في كثراأل النفط وىو العراقي، النفط عمى اليد وضعت األمريكيةالواليات المتحدة  فَّ أ وبما
 ياءبإن سراعاإل ممكف وقت وبأسرع فاآل المطموب فَّ فإ السعودية، وليس مراأل واقع في العالـ
 ومتحاربة، متناثرة قزمة دويالت لىإ السعودية نفط ممكية تحويؿ جؿ، ألالسعودي الوطني الكياف
 ىو السعودية في فعمو تريد ما ذفإ كبيرة، معوقات وبال بكثير أسيؿ نفطيا عمى السيطرة فتصبح
 ما وىذا ،الفدرالية وىو مضممة تسمية تحت الكونفدرالي النظاـ بفرض، العراؽ في فعمتو ما نفس
 تفعمو ما وىذا منو، خرىأ جزاءأ فصؿعمميات  تجري فواآل ،الجنوب بفصؿ السوداف في فعمتو
 مفالي في ابً قري فعمو تريد ما وىذا برقة، استقالؿ عالفبإ عممية تقسيميا بدأت التي ليبيا في

 (.573: 2016وسورية )المختار،  ومصر وتونس
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وعميو تحرص الواليات المتحدة األمريكية عمى ضماف استمرار وصوؿ النفط العربي إلى 
أكَّدت الواليات المتحدة األمريكية أفَّ أسواقيا، وعدـ سيطرة أي قوة منافسة أو معادية عميو، لذا 

ليا مصالح اقتصادية في الشرؽ األوسط ودوؿ الخميج، وىي الوصوؿ لمصادر الطاقة في 
الخميج، حيث يوجد في الخميج ثمث احتياطي العالـ مف النفط، وليذا ُيعد وصوؿ نفط الخميج مف 

تخداـ القوة العسكرية لحمايتيا، التي تستوجب االستعداد الس ضمف المصالح الحيوية األمريكية
، وعميو فمف يسيطر عمى نفط الخميج يستطيع (perry، 1995: 8) إذا كاف ىناؾ تيديد ليا

 الدوؿ الصناعية في العالـ. تيديد

 التحكم بالممرات المائية لمبحر األحمر: .2

المندب، يتحكـ ويطؿ اليمف عمى أحد أىـ الممرات المائية في العالـ، أال وىو مضيؽ باب 
 مضيؽ أىمية وتكمفمف األىمية االستراتيجية واالقتصادية والعسكرية،  اوىذا أعطى اليمف مزيدً 

 البحر بيف يربط حيث لمسفف، ااحتضانً  العالـ في يةالمائ تراالممأكثر أحد  وأنَّ  في المندب باب
 وتزيد العالمية، الحةالم سفف نواعأ ؼمختم مف مةئىا عدادأ ومن تمر الذي عدف جوخمي األحمر
 وبالرغـ مف أفَّ (، 22: 2016ىرمز )عمياف،  مضيؽ وممر السويس بقناة وارتباط بسبب وأىميت

تأثيرىا ضعؼ بشكؿ  في الممر، فإفَّ  االستراتيجية "بريـ"لميمف األفضمية الكبرى المتالكو جزيرة 
"إسرائيؿ" في الحرب عمى  ـ،1973و عاـ ، خاصة بعدما أغمقتاألمريكيكبير بسبب التدخؿ 

ثيوبي التي عممت ىي األخرى عمى تقوية نفوذىا بالممر مف ا، وىنا خالؿ التنسيؽ مع جيبوتي وا 
االقتصادي العالمي الذي تقوده الواليات المتحدة  تدفؽ التجارة ىو أحد أعمدة النظاـ  فَّ نذكر أ

 : نت(.2014زيرة، )الج سيا كحامية لقواعد ىذه التجارةالتي نصبت نف ،األمريكية

مميوف برميؿ مف النفط الخاـ، كما يمكف  (3.5)مف مضيؽ باب المندب حوالي  اويعبر يوميً 
مف خاللو التحكـ بالوصوؿ إلى قناة السويس، وتأتي مف ىنا أىميتو في المالحة عامة بمعزؿ 

إغالؽ ىذا المضيؽ مف شأنو إطالة مسار السفف بشكؿ  عف نقؿ البتروؿ خاصة، كما أفَّ 
و يمكف برأس الرجاء الصالح، بالرغـ مف أنَّ  اممحوظ الضطرارىا إلى االلتفاؼ حوؿ إفريقيا مرورً 

عف طريؽ استخداـ خط  المبتروؿ المتجو مف الجنوب إلى الشماؿ تفادي ىذا المضيؽ جزئيً 
مميوف  (4.8) المممكة العربية السعودية ناقاًل  الغربي، الذي يجتاز -أنابيب السعودي الشرقي 

، كما يشكؿ ابرميؿ في اليوـ، ومع ذلؾ سوؼ تبقى حركة العبور باتجاه الجنوب متوقفة نيائيً 
الموجودة شماؿ  ريتريا واليمف حوؿ السيادة عمى جزر حنيشزاع بيف أىذا المضيؽ موضوع ن

 (.49: 2013المضيؽ )لوبيز، 
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كالػيػمػف  اميمً  اجغرافيً  اتمتمؾ موقعً السيطرة عمى الدوؿ التي  معركة ربػما ال يدرؾ البعض أفَّ 
رية لتضييؽ الخناؽ جغرافية الحضور لمدوؿ االستعما سياؽ مدض الييمنة عمييا، يأتي في وفر 

لعالـ الجديد، أمريكا تعتبر مف دوؿ ا وألفَّ ، ااستعمارية أخرى تتصارع معي عمى مصالح دوؿ
ىذه المشكمة الكامنة  لـ القديـ، كاف عمى أمريكا إيجاد طريقة لحؿفي العا ومراكز الثروة تكمف

غير سيطرتيا وفرض  ف مواطف تمؾ الثروات، فمـ تجد حاًل ع موقعيا الجغرافي البعيدفي 
ممية ر علتتحكـ بسي ،ؽ الدوليةئوالمضا ،الطرؽ التجارية يمنتيا عمى الدوؿ المطمة عمى أىـى

عالمية التي مف خالليا أقوى الضغوطات إلخضاع القوى ال جارة الدولية، وتماِرسالطاقة والت نقؿ
بمواصفات  االستيداؼ األمريكي؛ كونيا تتمتعضمف دائرة  فكانت الػيػمػفـ، امة العالزعتنازعيا 

ح أمريكا امتيازات السيطرة عمى أىـ مفاصؿ طرؽ التجارة الدولية الموقع االستراتيجي الذي يمن
لضغط عمى ا اليائمة فييا، فتضمف بذلؾ أوراؽالثروات  مخزوف إضافة إلى ذلؾالطاقة، ونقؿ 

وضماف قطع الطريؽ عمى خطوط نقؿ  ،ةاألوروبيػى القارة األفريقية و تجارة الصيف الذاىبة إل
ا إلنشائيا مف خالؿ االستثمار في مجاؿ الغاز والنفط في التي تطمح روسي ،الطاقة الروسية

ػى آسيا لمدوؿ التي ال بطيا بخط غاز المتوسط وتوصيمو إلػى أوروبا، أو تحويمو إلػف ور مالػي
بقاء دوؿ أوروبا العظمى في دائرة التبعية ليا، وبذلؾ تكوف  صميا خط قوة سيبيريا، كما تضمفي

)الجنيد، .تحكـ بالمصير العالمي أماـ أقوى الخصوـ الدولييفأمريكا صاحبة اليد العميا في ال
 : نت(.2016

 حماية أمن "إسرائيل": .3

في منطقة الشرؽ  بشكؿ واضح األمريكيةت المتحدة سياسات الواليا لقد ظيرت وتكونت
الواليات المتحدة  "، وقامتإسرائيؿ"دولة  وقياـاألوسط بعد انتياء الحرب العالمية الثانية، 

في منطقة الشرؽ األوسط في حماية مصالحيا وتحقيؽ  "إسرائيؿ"وجود باستثمار جيد ل األمريكية
"إسرائيؿ"  األمريكيةاليات المتحدة الو ترى  في المنطقة، ومف ىذه العالقة أىدافيا االستراتيجية

ؿ الواليات لمصالحيا، وىذا االعتقاد لو ارتباط بالموبي الصييوني داخ اوحاميً  ااستراتيجيً  احميفً 
 .األمريكيةالمتحدة 

 الدعـ أنواع بكؿ إمدادىا طريؽ عف" إسرائيؿ" قوة عمى األمريكية المتحدة لوالياتا اعتمدت
 في األمريكية المصالح عف الدفاع في اأساسً  عتبارىابا واالقتصادي، والعسكري والمالي السياسي
 بعد ،األمريكية الخارجية والسياسة ستراتيجيةاال في" إسرائيؿ" أىمية وازدادت األوسط، الشرؽ
 الشرؽ في الشيوعي المد مواجية في الباردة الحرب أثناء إلييا الموكؿ الدور أداء في نجاحيا
 حيث بينيا، فيما تقارب أي وتخريب لمشيوعية، الحميفة لمدوؿ تصدييا خالؿ ومف األوسط،
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 السيطرة مف تمكينو وعدـ السوفييتي، االتحاد ضد الوقوؼ بإمكانيا كقوة نفسيا" إسرائيؿ" طرحت
 (.296-292: 1983)معروؼ، المنطقة عمى

بخصوص ضماف أمف "إسرائيؿ"  ـ،1977الرئيس األمريكي "جيمي كارتر" في عاـ  وأّكد
يشؾ في  عالقاتنا "بإسرائيؿ" ذات طابع خاص، فال يمكف ألحد عمى وجو األرض أفْ  : "إفَّ قائاًل 
نطقة الشرؽ األوسط ىو ضماف أمف "إسرائيؿ" وحقيا في البقاء الدائـ التزامنا األوؿ تجاه م أفَّ 

ي بضماف أمف "إسرائيؿ" االلتزاـ األمريك وحقيا في العيش في سالـ"، وتجدر اإلشارة إلى أفَّ 
السبب  في المنطقة فحسب؛ بؿ إفَّ  األمريكيةمف كوف "إسرائيؿ" تمثؿ حامية المصالح  ليس نابًعا

الحقيقي وراء ىذا االلتزاـ ىو حسف استغالؿ جماعات الضغط الصييوني لطبيعة النظاـ 
السياسي األمريكي ذي النزعة الميبرالية في الضغط عمى صانعي القرار الخارجي األمريكي 

ى لو اقتضى ذلؾ إلنتاج سياسات تأخذ المصالح اإلسرائيمية بعيف االعتبار في المقاـ األوؿ حتّ 
عف نجاح الجماعات الصييونية  الحقيقية، ذلؾ فضاًل  األمريكيةالتغاضي عف المصالح  انً أحيا

واستخداميا في إقناع الشعب كافة أشكاليا ب األمريكية اإلعالـفي إحكاـ سيطرتيا عمى وسائؿ 
يقع عمى األمريكييف في الدفاع عف أمف "إسرائيؿ" )منصور،  اأدبيً  اىناؾ التزامً  األمريكي بأفَّ 

1997 :82.) 

قوة "إسرائيؿ" في  مف تدعيميا "إلسرائيؿ" مف منطمؽ أفَّ  األمريكيةلقد زادت الواليات المتحدة 
منطقة الشرؽ األوسط تقمؿ مف فعاليات اإلمكانيات العربية وتضعؼ مف قوة العرب، حيث 
 ينصرؼ العرب عف تنمية مجتمعاتيـ إلى الدفاع عف أنفسيـ ضد الخطر اإلسرائيمي، كما أفَّ 

تصوف وتحمي االستثمارات االقتصادية والخطط  األمريكيةقوة "إسرائيؿ" مف وجية النظر 
 (.159: 2006في المنطقة )الشيخ،  األمريكيةاالستراتيجية لمواليات المتحدة 

لصالح "إسرائيؿ"  األمريكيةويعكس التصويت بالنقض "الفيتو" مف قبؿ الواليات المتحدة 
الخارجية القائمة في  األمريكيةؤشر عمى سياسة الواليات المتحدة داخؿ مجمس األمف، أصدؽ م

حؽ النقض  األمريكيةأحد جوانبيا عمى ضماف أمف "إسرائيؿ"، إذ تستخدـ الواليات المتحدة 
"الفيتو" مف أجؿ حماية "إسرائيؿ" مف اإلدانة والعقوبات الدولية، حيث تستخدمو كمما دعت 

" وال تزاؿ مساعدات مالية ضخمة لتعزيز أمنيا ودعـ اقتصادىا الحاجة إليو، كما تمقت "إسرائيؿ
متعددة تتراوح بيف معونات  ، وأخذت ىذه المساعدات أشكااًل األمريكيةمف قبؿ الواليات المتحدة 

التغمغؿ في األسواؽ العالمية مف جية أخرى، ومف ناحية  ىنقدية وعينية مف جية، ومعاونتيا عم
 األمريكيةاس نظرية األمف اإلسرائيمي، لذا سعت الواليات المتحدة أخرى يعد الدعـ العسكري أس

مف  اوثابتً  ارئيسيً  اإلى إحداث التفوؽ الكمي والنوعي "إلسرائيؿ" عمى العرب، الذي يعد غرضً 
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وال يمكف التخمي عنو، مف خالؿ تزويد "إسرائيؿ" بأحدث  األمريكيةأغراض االستراتيجية 
أمدت  األمريكيةالواليات المتحدة  األمر عند ىذا الحد، بؿ إفَّ ، ولـ يقؼ األمريكيةاألسمحة 

"إسرائيؿ" بالتكنولوجيا النووية والمعارؼ النظرية والخبرة العممية، وسمحت عمميات انتقاؿ التقنية 
تخطوا إسرائيؿ خطوات كبيرة في اتجاه امتالؾ األسمحة النووية، ومف  ىذه، بأفْ  األمريكية

الجدير بالذكر أف "إسرائيؿ" تحصؿ عمى مساعدات عسكرية سنوية مف الواليات المتحدة 
 (.174 – 172: 2013)الشمري،  األمريكية

 عممت عمى الحماية السياسة والعسكرية األمريكيةالواليات المتحدة  ويرى الباحث أفَّ 
، وأمدتيا بالمعونات االقتصادية وجعمتيا العسكري تفوقياضماف  عمى والمحافظة"إلسرائيؿ" 

لموقعيا الجغرافي االستراتيجي  كافة االتجاىات في عسكرية بعمميات لمقياـ مثالية انطالؽ قاعدة
 .األمريكية المتحدة الواليات في القرار صناع لدى ستراتيجيةا أىمية أكسبياوالمتميز، مما 

 ومواجية "حركات اإلسالم السياسي": "اإلرىاب"الحرب عمى  .4

جامع وواضح  تعريؼ لوضع ،منيـ محاولة في والمتخصصوف الدولي القانوف فقياء سعى
والجيود  المحاوالت مف وبالرغـيـ أنَّ  إال واإلقميمية، المحمية والتشريعات لمقانوف اوفقً  "لإلرىاب"

 جامع وواضح. تعريؼ إلى حقيقة يتوصموا لـ الكثيرة،

قانوف العقوبات  ، حيث جاء في"اإلرىاب"ؿ دولة بتعريؼ وطني لمفيوـ وعميو قامت ك
يتشكؿ مف النشاط التالي )بوساؽ،  "ياإلرىابكاآلتي: "العمؿ  "اإلرىاب"األمريكي تعريؼ 

2004 :8-9:) 
 أي أو ليراالفد العقوبات قانوف وينتيؾ ،البشرية الحياة مىع ارً خط أو عنيًفا عماًل  يتضمف :أواًل 

 .األمريكية المتحدة لمواليات قانوف
 :يمي ما إلى "ياإلرىاب العمؿ" ييدؼ :اثانيً 

 عميو. ضغط ممارسة أو مدني شخص ترىيب -
 الضغط. وممارسة الترىيب عبر الحكومة سياسة في التأثير -
 .الخطؼ أو االغتياؿ عبر الحكومة عمؿ في التأثير -

 اأرضً  أو مواطنيف يشمؿ ايا: "تعني إرىابً بأنَّ  دولي "إرىاب" عبارة األمريكي القانوف روفسّ 
  ."دولة مف ألكثر عائدة
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أيموؿ/سبتمبر  11في  األمريكيةية التي ضربت الواليات المتحدة اإلرىابدت اليجمات ميّ و 
كبرى عمى الساحة الدولية، ليس فقط عمى صعيد استراتيجيات  ةلتحوالت استراتيجي ،ـ2001

مت األمف القومي لمقوى الدولية، ولكف عمى صعيد إعادة ىيكمية التفاعالت الدولية كميا، كما شكّ 
، آنذاؾ، عمى اإلدارة اىذه اليجمات فرصة مثالية لتيار المحافظيف الجدد الذي كاف مسيطرً 

مت ثّ مَ  مريكي"، وفؽ أسس ومفاىيـ مستحدثةيجية األمف القومي األإلعادة بناء "استرات األمريكية
ييف، اإلرىابوتعقب  "اإلرىاب"وؿ، تحت شعار مكافحة لسيادة الد افي معظميا انتياًكا واضحً 

 (.95: 2014)ىيكؿ،  "اإلرىاب"لفكرة التدخؿ الدولي لمكافحة  اوترسيخً 

 تزامرتك ثالث في "اإلرىاب" مكافحةل األمريكيةالواليات المتحدة  استراتيجيةتتمحور كما 
 (:117: 2009 الشاىر،)وىي  ،أساسية

ية بالوسائؿ العسكرية والمخابراتية والقانونية المالئمة )فيما وراء اإلرىابمالحقة التنظيمات  -
 بموماسية والقانونية االعتيادية(.كؿ التقييدات والضوابط الد

سقاطيا عند السعي لمقضاء عمى أسمحة الدمار  - الشامؿ ومالحقة األنظمة التي تنتجيا وا 
 الضرورة )الدوؿ المارقة التي دعاىا الرئيس األمريكي "جورج بوش االبف" محور الشر(.

نشر القيـ الديمقراطية في المناطؽ المحرومة منيا، باعتبار ىذه القيـ دعامة لألمف القومي  -
 األمريكي وغيابيا مصدر لإلرىاب والتطرؼ.

، وىذا منح الواليات "لإلرىاب"ـ تتضمف االستراتيجية تعريؼ واضح متفؽ عميو لكف ل
 الواليات فَّ ، كما أحرية التعامؿ مع القضايا العالمية بشكؿ يتفؽ مع أىدافيا األمريكيةالمتحدة 
 سياساتيا بيا تبرر ومؤثرة قوية كذريعة وتتخذه "اإلرىاب" عمى تحرض بآخر أو بشكؿ المتحدة
 .العالـ في وشعوب دوؿ ضد العدوانية الخارجية

 الواليات لدى اكبيرً  ااىتمامً  نالت التي الجوىرية تطوراتال أىـ مف "اإلرىاب" يعتبرلذا 
 عمى الجميع تفاؽبا حظي وقد السياسي، ارالقر  صاحبة مؤسساتيا بكؿ األمريكية المتحدة
 رسـ في أساسية سمة أصبحت "اإلرىاب" عمى الحرب أفَّ  إال والوسائؿ، الطرؽ بشتى مكافحتو
 وانفردت، ـ2001 سبتمبرأيموؿ/ مف عشر الحادي ىجمات بعد األمريكية الخارجية السياسة
 ليذه والزمني فيراالجغ النطاؽ وحددت ،مواجيتو وآلية بمفيومو األمريكية المتحدة الواليات
 (.93: ص2009)قادري،  المواجية

مف حقيا  ، أفَّ "اإلرىابفي سياؽ حممتيا العالمية عمى " األمريكيةواعتبرت الواليات المتحدة 
"، اإلرىاباألمريكي، تحت شعار مكافحة " ، ولـ يقتصر السموؾعناصر إرىابية استيداؼ أي
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، ولكنو شمؿ قياـ الواليات المتحدة األمريكية بشكؿ الدوؿعمى استخداـ القوة ضد بعض 
نَّ  بأنَّيا راعية "لإلرىاب"،انفرادي، بفرض عقوبات ضد الدوؿ التي تصنفيا   اليشمؿ عددً  ما امتدّ وا 

ذت الواليات فّ حيث نَ (، 88: 2014)ىيكؿ،  "اإلرىاب"ميفة ليا في الحرب عمى مف الدوؿ الح
باستخداـ الطائرات مف دوف طيار الستيداؼ  ،متكررةعدة و ضربات عسكرية  األمريكيةالمتحدة 

ذلؾ العممية التي نفذتيا طائرة تجسس أمريكية في  "عناصر إرىابية" عمى األراضي اليمنية، ومف
أبو عمي الحارثي"، ـ، استيدفت الشيخ "2002ي/نوفمبر تشريف الثان 3األراضي اليمنية بتاريخ 

"، في إحدى مناطؽ محافظة مأرب، وىي اإلرىاب"ب األمريكيةالذي تتيمو الواليات المتحدة 
 "مايكؿ كالرؾ"البروفيسور ِمْف مركز الدراسات الدفاعية في لندف ؽ عمييا مّ العممية التي عُ 

تطمؽ النار أواًل ثـ تطرح األسئمة؛ حيث  اختارت أفْ  األمريكيةالواليات المتحدة  بالقوؿ: "إفَّ 
تتعقب سيارة المشتبو بيـ، ثـ تقوـ السمطات اليمنية بوضع  األمريكيةكانت طائرة التجسس 

تكف ميتمة  لـ األمريكيةيـ داخؿ السيارة، لكف الواليات المتحدة حواجز عمى طرؽ لمقبض عمي
 -ـ 2002و خالؿ الفترة بيف عامي )"، وتشير اإلحصائيات إلى أنَّ الخصوـبالحمفاء كما 

عممية عسكرية باستخداـ الطائرات مف ( 81نحو ) األمريكيةـ(، نفذت الواليات المتحدة 2013
، ومعظـ ىذه اشخصً  (881 – 634)ما يتراوح بيف دوف طيار في اليمف، أسفرت عف مقتؿ 

 (.137 – 136: المرجع السابؽالعمميات تمت في فترة إدارة الرئيس األمريكي "باراؾ أوباما" )

تقمؽ ا ىشاشة الحكومة اليمنية كانت دومً  إفَّ " ":باراؾ أوباما" الرئيس األمريكي كما قاؿ
ويشار "، في اليمف "اإلرىاب"الجيود لمكافحة بالده ستواصؿ  فَّ ، وأاألمريكيةالواليات المتحدة 

 أتي في الوقت الذي تشيد فيو اليمف حالة مف عدـ االستقرار السياسيي لحديثا اىذ إلى أفَّ 
 : نت(CNN ،2015 شبكة)

 اجوىريً  اعنوانً  أصبحت "اإلرىاب" عمى الحرب فَّ بأ اسابقً  ذكر ما ضوء وفيويعتقد الباحث 
الحرب عمى  أفَّ األمريكية، و  الخارجية السياسة رسـ في ـ،2001 أيموؿ أحداث بعد ما لمرحمة

 فَّ إتجاه القضية اليمنية، حيث  األمريكيةانعكست عمى سياسات الواليات المتحدة  "اإلرىاب"
تجاه  "جورج بوش االبف" فو الرئيسمَ سَ  عدؿ مف استراتيجيات "باراؾ أوباماالرئيس األمريكي "

رؼ بالشرؽ األوسط الجديد، واستخدـ أساليب عُ شرؽ األوسط، وغير استراتيجية ما دوؿ ال
واستراتيجيات أكثر نعومة تتعمؽ بالحريات الشخصية والعدالة والتعايش، ومارس في ضوئيا 

 "باراؾ أوباماالرئيس األمريكي "والية  خالؿ ناالحظإنَّنا سياساتو تجاه قضايا الشرؽ األوسط، ف
العمـو وفي اليمف حجـ التغيرات عمى مستوى األنظمة السياسية في الدوؿ العربية عمى وجو 

أنَّيا لـ تكف تمؾ التغيرات سوى مرحمة جديدة عنوانيا تقسيـ المقسـ عمى وجو الخصوص، حيث 
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ثارة  وتجزيئ المجزأ، فضاًل عف تفتيت مقدرات وسمب خيرات الدوؿ العربية واإلسالمية، وا 
لداخمية التي قابميا استبداد األنظمة لشعوبيا وقمعيـ نتيجة الخوؼ عمى مراكزىـ الفوضى ا
قد جعمت كؿ مف يعارض سياسة ومصالح  "اإلرىاب"، ويعتقد الباحث أفَّ الحرب عمى وأنظمتيـ

 منظمات حكومات أودوؿ و الواليات المتحدة األمريكية في دائرة االستيداؼ المباشر سواء كانت 
 وأشخاص.
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 تجاه اليمن األمريكيةالسياسة الخارجية  أدوات تنفيذ: الثانيالمبحث 
 تمييد:

وتعبئة مجموعة مف  األدوات مف مجموعة استعماؿ الخارجية السياسة أىداؼ تحقيؽ تطمبي
 لـ ما الخارجية السياسة أىداؼ تحقيؽ بدونيا يصعب والتي لتحقيقيا، الموارد والميارات المناسبة

 استعماؿ يتطمب فاألمر الحالة تمؾ في ىوحتّ  ،آخر دولي لفاعؿ األىداؼ تمؾ تحقيؽ يوكؿ
 أفَّ  والواقع ،اليدؼ تحقيؽ بتحمؿ الفاعؿ ذلؾ بإقناع الكفيمة الدبموماسية األدوات مف مجموعة
 كونيا مف أيًضا ولكف األىداؼ، لتحقيؽ أىميتيا مف فقط نبعت ال الخارجية السياسة أدوات أىمية
 تتوافر  أفْ  ذلؾ السياسة تمؾ ومعالـ لمسار اومحددً  الخارجية، السياسة مسار في ًرامؤث عاماًل 
: 1998الخارجية )سميـ،  السياسة أىداؼ لتحقيؽ باستعماليا تغري الخارجية لمسياسة معينة أداة
91.) 

وحصر ىيرماف" قسـ  تشارلز" إال أفَّ  الخارجية، السياسة أىداؼ تحقيؽ أدوات ومع تنوع
وىي: األدوات الدبموماسية، واألدوات االقتصادية، واألدوات  ،أدوات السياسة الخارجية إلى ثماف

العسكرية، واألدوات السياسية الداخمية، واألدوات االستخباراتية، واألدوات الرمزية "تندرج تحت 
ير في أفكار األدوات الرمزية مجموعة مف أدوات السياسة الخارجية التي تتضمف محاولة التأث

اآلخريف، وتشمؿ األدوات الدعائية، واأليدلوجية، والثقافية"، واألدوات العممية والتكنولوجية، 
 (.355: 2011والموارد الطبيعية )النعيمي، 

غية بُ  األمريكيةوُىنا الدراسة بصدد استعراض األدوات التي اعتمدت عمييا الواليات المتحدة 
 عمى النحو التالي:اه اليمف وىي تحقيؽ أجندتيا تج

 الدبموماسية : األداةأواًل 

 الدولية الوحدات ءاإز  ذاتيا تمثيؿ في الدولة تستعمميا التي والمواردرات الميا تتضمف
 مواطنييا وحماية الدولية القضايا ءاإز  سياستيا شرح ذلؾ في بما معيا والتفاوض األخرى

 توظيؼ عمى الدبموماسية اةاألد وتعتمد ،األجانب مع تعامميـ وتنظيـ الخارج في وممتمكاتيـ
 أدوات مف وغيرىا والمفوضيات، والقنصميات راتالسفا شبكة وىي الموارد، مف مجموعة
 (.92: 1998)سميـ،  الدولي االتصاؿ

حيث اختمؼ فقياء القانوف الدولي العاـ، خاصة الذيف اىتموا بدراسة العالقات الدبموماسية 
 "ىارولد نيكمسوف"فقد عرفيا الكاتب الدبموماسي البريطاني ، في تحديد معنى الدبموماسية
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إدارة العالقات الدولية عف طريؽ المفاوضات، أو يا: "الوارد في قاموس اكسفورد بأنَّ  التعريؼ
دارة ىذه الع  (.85: 2007القات مف قبؿ السفراء والمبعوثيف" )العبيكاف، أسموب معالجة وا 

فْ  قيادة عالقات دولة ما بغيرىا مف الدوؿ، فإذف  كانت السياسة الخارجية ىي فف وا 
خالؿ عمؿ منيجي ويومي عف طريؽ  فالدبموماسية ىي القياـ بتنفيذ وتطبيؽ البرامج المحددة م

المفاوضات أو في األقؿ المحادثات التي تجري بيف الدبموماسييف مع بعضيـ البعض أو بيف 
 (.328: 1986الدبموماسييف ووزراء الخارجية )ميرؿ، 

 تسعى خالليا مف التي الدبموماسية لألداة ارً كبي ااىتمامً  األمريكية الخارجية السياسة وتولي
لبناء عالقات مع دوؿ العالـ، كما تحاوؿ تعميؽ جذور التواصؿ وفرض الييمنة ونمط الحياة 

، وتحسيف صورتيا في نظر العالـ، خاصة منطقة الشرؽ األوسط، بغض النظر عف األمريكية
سمت اتّ حاؿ،  لدى شعوب العالـ، عمى أيّ  األمريكيةداء والكراىية لمواليات المتحدة حجـ الع
ف نصؼ قرف نتيجة كثر ممف التجاذب والتنافر أل متفاوتةاليمنية بمراحؿ  األمريكيةالعالقات 

 ةحداث في المنطقلى األإ األمريكيةواليات المتحدة قميمية والمحمية ونظرة الواإل ةالتطورات الدولي
 .ليا ولحمفائيا ةودرجة تفاعميا مع المصالح الحيوي

في  "اهلل صالحعمي عبداليمف "نظاـ الرئيس  عمىاندالع االحتجاجات الشعبية  وعقب
 يوبراجماتبشكؿ دبموماسي و ا رسميً  األمريكية تعاممت الواليات المتحدة ،ـ2011فبراير شباط/

دت مطالب الشباب اليمني وقامت بالتواصؿ مع القوى التي ساندت حيث أيّ  ،مع ىذه األحداث
 "صالح اليمني "عمي عبداهلل وفي الوقت نفسو ظؿ التواصؿ مع الرئيس االحتجاجات الشعبية،

 األمريكيةحيث ضغطت الواليات المتحدة ، ا بشكؿ عمني ومف وراء الستار وخمؼ الكواليسقائمً 
ع األطراؼ لمخروج مف الوضع بتسوية سياسية ىي أشبو وبالتنسيؽ مع دوؿ إقميمية عمى جمي

تأكدت الواليات  وبعد أفْ  ،فكانت المبادرة الخميجية كمخرج وحيد لمحالة حينيا ،بصمح قبمي
صانة في مُ  األمريكيةوالمصالح  ة تضمف بقاء الدور األمريكي فاعاًل السمطة القادم المتحدة أفَّ 

توفرت الغموض والتعقيد في المشيد السياسي اليمني في ظؿ ىذا االضطراب األمني و ، و يمفال
وتنفيذ أجندتيا في اليمف  ،بالقياـ بدور أكبر تحت ذرائع شتى األمريكية لمواليات المتحدة الفرصة

عمى إدراج اليمف تحت البند  نصَّ ي ذوال (2140) األمف رقـخاصة بعد صدور قرار مجمس 
ازدادت  كمما اا وىشً كمما كاف الوضع رخوً و روؼ في عمـ السياسة الدولية أنَّ ومع ،السابع

 : نت(.2014)العمراني،  التدخالت األجنبية
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ندوة حوؿ  ـ،2015أكتوبر تشريف األوؿ/ 20الدوحة في ب "بروكنجز"مركز  ةاستضافوخالؿ 
 األمريكي الرئيس خيرة إلدارةفي الشرؽ األوسط خالؿ السنة األ األمريكيةالسياسة الخارجية 

خالؿ عدسة تدار مف  األمريكيةالسياسة " :إلى أفَّ  (1)"غوس غريغوري"أشار ا"، أوبامباراؾ "
تدعـ الواليات المتحدة السياسة السعودية في اليمف لتوصؿ رسالة و  ،سياستيا تجاه السعودية

اليمف  فَّ "إ ":شفيؽ الغبراقاؿ " مف جيتوو  "،عف حميفتيا بعد االتفاؽ اإليرانييا لـ تتخمى بأنَّ 
ـ دوؿ مجمس التعاوف الخميجي اليمف إلييا؛ ضُ حيف لـ تَ  ـ1991؛ في العاـ عدة ضاعت مرات

 دَّ و ال بُ أنَّ و  ،الشباب وتمويميـ لممحتجيفحيف فشمت في تقديـ الدعـ الفعمي  ـ،2011وفي العاـ 
ات في ما يتعمؽ بالصراع في مف إشراؾ جميع األطراؼ في أي تسوية تؤدي إلييا المفاوض

 The) "شارؾ إيراف مباشرة أو غير مباشرةت أفْ  دَّ بُ  الكما مف منطمؽ عممي،  اليمف
Brookings Center, 2015: Net). 

في  األمريكيةما تقوـ بو الدبموماسية  أفَّ ": "تولرماثيو "السفير األمريكي لدى اليمف  وقاؿ
ىو التباحث مع جميع مكونات المجتمع اليمني في المنفى، ونحف نضع وسائؿ فريدة  اليمف

ا ومف ثـ، بطبيعة الحاؿ، نحف أيضً  داخؿ اليمف ناعمى اتصاؿ مع حمفاءومبتكرة مف أجؿ البقاء 
الحؿ السياسي  فَّ ا  ت، و العربي، خاصة السعودية واإلمارا نتباحث بانتظاـ مع حكومات التحالؼ

مارس ن حفنت، و وعمى جميعيا تقديـ بعض التنازال تشارؾ فيو كؿ األطراؼ أفْ  في اليمف يجب
 شكؿ خاص في ظؿ الظروؼ الحالية،العمؿ الدبموماسي في اليمف عمى الرغـ مف صعوبتو، وب

الصراع سيصبح  و إذا لـ نشارؾ فمف المؤكد أفَّ ، وأنَّ اميمة جدً  األمريكيةالمصالح  نا نرى أفَّ نَّ أل
نياية المطاؼ سوؼ تصبح مصالحنا أكثر عرضة لمخطر في ىذه المنطقة، إذا لـ في و أ، أسو 

و بعد ذكر أنَّ والجدير بال ؛"الى استقرار اليمف وبقائو موحدً ا مف الحؿ الذي سيؤدي إنكف جزءً 
مف مدينة جدة في اليمف  األمريكية، اتخذت السفارة ـ2014اندالع الحرب في اليمف عاـ 

، )ا ا ليالسعودية مقرً   : نت(.2017روسيا اليـو

في اليمف في الفصؿ الخامس مف  األمريكيةوسيتـ الحديث بالتفصيؿ عف األداة الدبموماسية 
وغيرىا مف القنوات الدبموماسية  األمريكيةخالؿ عرض تصريحات وتقارير وزارة الخارجية 

 ذات الصمة. األمريكية

 
                                                           

يختص في السياسة الداخمية  ،يـ سابؽ لدى مركز بروكنجز الدوحةزميؿ أوؿ غير مق :غريغوري غوس( 1
"العالقات  وىو مؤلؼ كتاب ،المممكة العربية السعوديةوالعالقات الدولية لدوؿ الخميج، مع تركيز خاص عمى 

 ي".الدولية لمخميج العرب
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 ألداة االقتصادية: اثانًيا

 أىداؼ تحقيؽ أجؿ مف لمدولة االقتصادية اإلمكانات عمىبشكؿ رئيسي  األداة ىذه تعتمد
عف بعضيا فيما يتعمؽ بمدى سيطرتيا عمى  ا، حيث تختمؼ الدوؿ كثيرً الخارجية السياسة

 األنشطة االقتصادية.
 المقدرة يابأنَّ " :في السياسة الخارجية االقتصادية األدوات مقمد إسماعيؿ عّرؼ وقد

 انصرفت سواء ،السياسةىذه  أىداؼ دعـ في ضمني أو صريح بطريؽ ستغؿتُ  التي االقتصادية
: 1991)مقمد،  "الدعائية أو العسكرية أو السياسية أو االقتصادية النواحي إلى األىداؼ ىذه

473.) 

 الثروة وتوزيع إدارة في لمتأثير تستعمؿ التي األنشطة االقتصادية واتاألد وتتضمف
 وتبادؿ والخدمات البضائع واستيالؾ وتوزيع إنتاج األنشطة تمؾ وتشمؿ لمدولة، االقتصادية

 االقتصادية، المساعدات وطمب إعطاء ذلؾ أمثمة ومف ،وغيرىا المالية والمعامالت الثروة
 التجارية، الحماية وأدوات الجمركية، والتعريفات التجارية المعامالت تنظيـ حوؿ والتفاوض
عطاء االقتصادية، والمقاطعات والعقوبات  األولى الدولة وضع دولة كإعطاء تجارية أفضميات وا 
 (.92: 1998، وأدوات سعر صرؼ العممة الوطنية )سميـ، بالرعاية

 أولويات سمـ عمى اليمف في األمريكية المتحدة لمواليات االقتصادية المصالح وتعتبر
 النفط فييا يتوفر التي اليمف تجاه وواضعي استراتيجيتيا الخارجية األمريكية السياسة صانعي

والممر التجاري المائي "مضيؽ باب المندب"، ويتمثؿ المدخؿ االقتصادي في اليمف بالمساعدات 
العاممة في  األمريكية، إضافة إلى وجود العديد مف الشركات األمريكيةوالمعونات االقتصادية 
 مجاؿ الغاز أو النفط.

 بقيمة إضافي مبمغ رصد عفـ، 2016مايو أيار/ 24في  األمريكية الحكومة أعمنتوقد 
 اإلنسانية األنشطة لدعـ ـ،2017 المالية لمسنة إضافي كتمويؿ أمريكي دوالر مميوف (77.1)

 أجؿ مف الغذاء مكتب مف أمريكي دوالر مميوف (37.5) قرابة المساىمة تمؾ تشمؿو  ،اليمف في
 المكتب مف أمريكي دوالر مميوف (29)و الدولية، لمتنمية األمريكية لموكالة التابع السالـ

 (10.6)و الدولية، لمتنمية األمريكية لموكالة التابع الخارجية الكوارث لمساعدات األمريكي
 ،األمريكية الخارجية لوزارة التابع واليجرة والالجئيف السكاف مكتب مف أمريكي دوالر مالييف
 األمـ ووكاالت الدولية والمنظمات الحكومية غير المنظمات اإلضافي التمويؿ ىذا يدعـ وسوؼ
 بالتغذية، المتعمقة واألنشطة الطارئة الغذائية المساعدات عمميات تنفيذ عمى القائمة المتحدة
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 عف فضاًل  والمأوى، بالحماية الخاصة المساعدات وتوفير اإلغاثة مستمزمات توزيع وعمى
 المتضررة المناطؽ في الصحية والنظافة الصحي والصرؼ المياه وخدمات الصحية الخدمات

 أمريكي دوالر مميوف (276) بنحو أسيمت قد األمريكية الحكومة تكوفوبذلؾ  ،الكوليرا مف
 (.2017ـ )صحيفة الوقائع اليمنية، 2017 المالية السنة في اليمف في االستجابة ألنشطة

ة عمى الدوليلوكالة األمريكية لمتنمية ابنشر بياف عبر  األمريكية الواليات المتحدةوقامت 
 مميوف دوالر في شكؿ (130)رب اعف تقديـ ما يق تعمف فيو موقع السفارة األمريكية في اليمف،
إلى الشعب  األمريكيةما يرفع إجمالي المساعدات اإلنسانية  ،مساعدات غذائية طارئة إلى اليمف

تزاؿ ما ، و مميوف دوالر (768)ي والإلى ح ـ،2016اليمني منذ شير تشريف الثاني/أكتوبر 
ممتزمة بدعـ الشعب اليمني، وىي تدعو جميع أطراؼ الصراع إلى  األمريكية الواليات المتحدة

عادة تنشيط المحادثات وقؼ األعماؿ العدائية فورً  دعو األطراؼ كافة إلى تكما  ،السياسيةا وا 
يجازفوف مجازفة ف في مجاؿ تقديـ المساعدة اإلنسانية، الذيف يفييـ العامم فْ حماية المدنييف، بمَ 

 األمريكيةالمتحدة الواليات  فَّ ، كما أكبيرة بشكؿ شخصي مف أجؿ تقديـ المساعدات إلنقاذ الحياة
مميوف  (768)رب امت ما يقأكبر مانح منفرد في العالـ لشعب اليمف في ىذه األزمة، حيث قدَّ 
رب اا ما يق، مف بينيـ2016دوالر عمى شكؿ مساعدات إنسانية منذ تشريف األوؿ/أكتوبر 

مميوف دوالر مف المساعدات الغذائية الطارئة، بما في ذلؾ المساعدات المقدمة إلى  (500)
ا شيريً برنامج الغذاء العالمي التابع لألمـ المتحدة، والتي تصؿ إلى قرابة سبعة مالييف شخص 

الغذائية مميوف دوالر مف المساعدات  (84)رب االتمويؿ المعمف ما يقويشمؿ ة، بمساعدة غذائي
ة في حاالت الكوارث أو مميوف دوالر مف تمويؿ مكتب المساعدة الدولي (46)و األمريكيةالعينية 
مميوف قرص لتنقية  (7.4)رب المتنمية الدولية ما يق األمريكيةكما قدمت الوكالة ئ، الطوار 

د واحلمدة شير ألؼ شخص  (838)المياه، مف أجؿ توفير مياه الشرب المأمونة لما يقرب مف 
 : نت(.2017في اليمف،  األمريكية)السفارة 

 ألداة العسكرية: اثالثًا

 ضد المنظـ المسمح العنؼ باستعماؿ التيديد أو باستعماؿ المتعمقة تراالمقد مجموعة ىي
 وتوزيعيا، وتدريبيا، وتسميحيا مسمحة قوات إنشاء األدوات ىذه وتشمؿ ،األخرى الدولية الوحدات
 توزيع وعمميات المسمح، والغزو العسكرية، والمساعدة القوة، باستعماؿ التيديد أو واستعماؿ

 وتغيير األسمحة،وتطوير  العسكرية باألدوات والتيديد الجوي، أو البحري بالنقؿ سواء القوات
)سميـ،  المسمح واليجـو العسكرية، حالفاتالت وعقد العسكرية، والمشورة العسكرية تراالمقد حجـ

1998 :92.) 
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تستعد  عميؾ أفْ  الـ، فإفَّ كنت ترغب في تحقيؽ السّ  ؾ إفْ إحدى المقوالت المعروفة أنَّ  وتؤكد
صانعي القرار يأخذوف ىذه  لمحرب، ويوضح تحميؿ الميزانيات العسكرية المتزايدة لمدوؿ أفَّ 

 (.249: 1989)جنسف،  اجديً  االمقولة أخذً 

ف كثب، وبغض ملكف إذا نظرنا إلييا العقيدة العسكرية تتغير في جيوش العالـ بأسره، و  إفَّ 
الموضوعات المركزية ليذه العقيدة ىي موضوعات عقيدة الحرب  النظر عف مصادرىا، فإفَّ 

( المدعمة بمنظومة األقمار الصناعية، وبيذا تحوؿ الجيد العسكري Air Land Battleالجوية )
 ، وعميو فإفَّ فضائي-ؿ الجوالميداني في إطار النظرية العسكرية مف المجاؿ األرضي إلى المجا

ىي  ،المنظومة القتالية التي ستحكـ ىذه الحروب تتشكؿ مف ثالثة عناصر رئيسية
 (:158: 2009)فيمي،

منظومة األسمحة الجوية والمنصات الفضائية والمساندة ليا، وميمتيا الرصد الشامؿ لميداف  .5
 المعركة.

قوات العدو الميدانية وأىدافو الحيوية منظومة األسمحة الجوية والصاروخية، وميمتيا تدمير  .2
 واالستراتيجية، وتدمير شبكة اتصاالتو ومواصالتو.

 منظومة القيادة والسيطرة، وميمتيا إدارة العمميات العسكرية واإلشراؼ عمييا وتوجيييا. .3

 (:159نتوصؿ إلى الفرضية التالية )المرجع السابؽ:  يمكف أفْ  ـومف خالؿ ما تقد

 لفضاء يسيطر عمى المحيط األرضي.يسيطر عمى ا فْ مَ  .5
 يسيطر عمى المحيط األرضي يممؾ مفتاح السيطرة العسكرية. فْ ومَ  .2
 يحسـ الحرب لصالحو. يممؾ مفتاح السيطرة العسكرية يستطيع أفْ  فْ ومَ  .3

 :أفَّ  عف الجزيرة لقناة "الجمحي عبيد سعيد" "القاعدة" تنظيـ بشؤوف اليمني الخبير وتحدث
 واألمني والمالي السياسي الدعـ يقدموف فيـ الراىف، الظرؼ في اليمف يبتزوف األمريكاف"

أحد  يعترض ال مقابؿال في الخميجية، لممبادرة اوفقً  السمطة انتقاؿ تنفيذ ويرعوف لميمف والعسكري
 واشنطف بيف التعاوف أوبد ،"القاعدة عناصر تالحؽ التي طيار دوف مف الطائرات ىجمات عمى

 عبداهلل عمي" اليمني الرئيس حكـ أثناء ـ،2001 أيموؿ/سبتمبر 11 ىجمات قبؿ ما منذ وصنعاء
 اغتالت عندما ـ،2002 الثاني تشريف/نوفمبر في لمقاعدة وجيت ضربة أوؿكانت و  ،"صالح
 صحراء في سيارتو بقصؼ "الحارثي عمي أبو" باليمف األوؿ القاعدة رجؿ طيار دوف مف طائرة
 عدة محافظات طيار دوف مف األمريكية الطائرات ىجمات وشممت، مرافقيو مف أربعة مع مأرب
 وأودت صعدة، ىوحتّ  وأبيف شبوة جانب إلى ولحج وذمار والبيضاء حضرموت محافظات بينيا
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 "العولقي أنور" بينيا، القاعدة في بارزة قيادات مصرع جانب إلى اليمنييف، مف العشرات بحياة
 : نت(.2013ـ )الجزيرة، 2011 أيموؿ/سبتمبر 30 يوـ مرافقيو بعض مع قتؿ الذي

ره الواليات وىو مكتب تحقيقات صحفي مستقؿ مقّ ) "الصحافة االستقصائية مكتبوكشؼ "
في  األمريكيةفي عدد الضربات الجوية التي نفذتيا وزارة الدفاع  اارتفاعً ، (األمريكيةالمتحدة 

وتستخدـ كؿ مف وزارة ، ثة األخيرة، مقارنة باألعواـ الثالـ2016اليمف خالؿ العاـ الماضي 
ر مف عمى بعد سالح الجو الُمسيّ  ، "CIA"، ووكالة االستخبارات المركزيةاألمريكيةالدفاع 

ليمف القتناص "درونز"، في عممياتيا الجوية في ا طائرات بدوف طيار، المعروفة باسـ طائرات الػ
لـ تكف تقتصر فقط  األمريكيةالعمميات الجوية  األحداث كشفت أفَّ  إال أفَّ  ،وقتؿ عناصر التنظيـ

ا مقاتالت جوية حربية عمى ىذا النوع مف السالح الجوي الموجو مف عمى بعد، بؿ تستخدـ أيضً 
الخميج العربي والبحر تقميدية نفاثة، متواجدة في قواعدىا وأساطيميا البحرية في جيبوتي، وفي 

عاـ حتى نياية ـ 2001عاـ  دة في اليمف منذربيا الجوية ضد القاعومنذ بداية حر، األحم
 ضربة، (255)، بمغ مجموع اليجمات الجوية التي نفذتيا الواليات المتحدة في اليمف ـ2016

يوضح "مكتب الصحافة كما و ة، االستقصائيمو مكتب الصحافة بحسب الرصد والترقيـ الذي قدّ 
مف األحداث المعمف  ةقاتَ سْ التفاصيؿ التي ينشرىا مُ  ، أفَّ االستقصائية" في مقدمة تقاريره السنوية

عنيا مف قبؿ مسؤولي الحكومة والجيش والمخابرات في كؿ مف اليمف والواليات المتحدة 
در األكاديمية وغيرىا مف ذات المصداقية والمصا اإلعالـإلى وسائؿ  ، إضافةً األمريكية
: 2017)ىالؿ،  ى ثالثة أصناؼ، ىيإل األمريكيةيصنؼ المكتب اليجمات الجوية ، المصادر

 :نت(

 ضربات جوية أمريكية "مؤكدة" لطائرات بدوف طيار. .5
 ضربات جوية أمريكية "محتممة" لطائرات بدوف طيار. .2
 .ىجمات أمريكية إضافية .3

 األمريكية"العديد مف اليجمات  :ولمتفريؽ بيف تمؾ األصناؼ الثالثة، يشير المكتب إلى أفَّ 
المؤكدة"، المدرجة ضمف جداولو المرفقة، تـ تأكيدىا مف قبؿ مسؤوليف أمريكييف أو يمنييف 

فبعض الوقائع يتـ نسبيا إلى الواليات المتحدة بشكؿ تخميني، أو تدؿ  ومع ذلؾ يضيؼ، كبار
المكتب يقوـ بتصنيؼ جميع الضربات  وعمى ىذا األساس فإفَّ  ،عمى تورط الواليات المتحدة

وبالنسبة لمتصنيؼ الثالث: "ىجمات ، ي اليمف تحت تصنيفيف: إما "مؤكدة" أو "محتممة"الجوية ف
، ووكالة "البنتاجوف" األمريكيةمف وزارة الدفاع  ال  كُ  أمريكية إضافية"، يشير المكتب إلى أفَّ 

ف بضربات جوية فوؽ اليمف عبر طائرات بدوف طيار، تقوما، "CIA"االستخبارات المركزية 
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ا ضربات بأنظمة أخرى مف األسمحة، بما في ذلؾ الواليات المتحدة نفذت أيضً  إال أفَّ ": امستدركً 
يا األمر الذي يجعؿ المكتب يدرج ىذه العمميات بأنَّ  "،الطائرات النفاثة التقميدية وصواريخ كروز

 )المرجع السابؽ: نت(. ىجمات أمريكية إضافية
 ابًعا: األداة االستخباراتيةر 

الميارات والموارد المستعممة لجمع وتفسير المعمومات المتعمقة بقدرات وخطط قصد بيا يُ 
ونوايا وسموكيات الوحدات الدولية األخرى، وتشمؿ تمؾ األدوات الميارات الخاصة بكيفية جمع 
المعمومات، وتفسير تمؾ المعمومات، كما تشمؿ مجموعة مف الموارد كأدوات االستطالع 

 (.93: 1998فؾ الرمز وغيرىا )سميـ، والتجسس، وأدوات الرمز و 

وتعتبر أجيزة االستخبارات داخؿ الدولة، أداة المعمومات وىي أحد أدوات السياسة الخارجية، 
يتـ بناًء عمى معمومات مؤكدة وبيانات دقيقة  عمى اعتبار التخطيط لمسياسة الخارجية يجب أفْ 

 (.97: 2014وصحيحة )عباس، 

وكاف عمالء االستخبارات  ،مريكيخصبة لمنشاط االستخباراتي األ اأرضً اليمف منذ عقود  ُتعد
صحيفة  تكشف، حيث يتحركوف بنشاط وحرية وفي العمف في كؿ مكاف في اليمف األمريكية

عف وجود ازدواج وظيفي  ـ،2017حزيراف/يونيو  6عددىا الصادر في  في "نيويورؾ تايمز"
ا كجواسيس لدى والذيف يعمموف أيضً  ،لدى بعض العامميف في المجاالت اإلنسانية في اليمف

الواليات والجيش األمريكي، بقدر ما يؤكد المؤكد عف حقيقة استغالؿ  األمريكيةاالستخبارات 
 قريرتفي ، وجاء لبعض المنظمات العاممة عمى مستوى العالـ ومنيا اليمف األمريكيةالمتحدة 

يريؾ سميت" "آداـ غولدماف" إلى انية في اليمف والمدير عف ضموع منسؽ المعونات اإلنس "وا 
تحت مظمة  تجسسيو، بمياـ أساسية "سكوت داردف" لمجموعة التنمية عبر المحيطات الُقطري

 مظمة تحت "داردف"سكوت يعمؿ حيث  تقبض عميو األجيزة األمنية اليمنية، إنسانية قبؿ أفْ 
لقوات  ئيسي والسري كاف يتمثؿ في إرساؿ موادلكف عممو الر  ؛منظمة اليونسؼ والصميب األحمر

، باإلضافة إلى اإلشراؼ عمى األمريكية، والترتيب مع القوات الخاصة األمريكيةالنخبة العسكرية 
، كذلؾ األمريكية، والحديث ىنا لمصحيفة "البنتاغوف"، بموجب عقد سري مع زشحنات الكوماندو 

وىو  ،في عمميات التجنيد لمعمالء "فيرستايف جيرالد"ضموع سفراء كالسفير السابؽ في صنعاء 
فْ  مجموعة التنمية عبر المحيطات الذي أشاد بعمؿ مع  "داردف"سكوت نفى عممو بعالقة  ، وا 

 جيرالد"حوؿ ضموع  الحوثيوف يؤكد صحة ما ذىب إليو الجيش األمريكي، حسب الصحيفة، ما
 : نت(.2017)قناة العالـ اإلخبارية،  في أنشطة غير دبموماسية في اليمف آنذاؾ "تايففيرس
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تجربة مع المعيد  "فؤاد الصالحي"وقد كاف ألستاذ عمـ االجتماع بجامعة صنعاء الدكتور 
ىذا ، و تي مئة بالمئةالديمقراطي األمريكي استخبارا عمؿ المعيد إفَّ "الديمقراطي قاؿ عنيا: 

أنا عندي تجربة سابقة بالعمؿ معيـ لـ تقاريره تخدـ مصالحو، و  وأفَّ  موضوعي،المعيد غير 
" )أبو يـ أقرب إلى العمؿ االستخباراتي منو إلى العمؿ الموضوعيأكمميا؛ ألني اكتشفت أنَّ 

 (.10: 2017راس، 

 والدعائية يةاإلعالم خامًسا: األداة

أداة تابعة لمعمؿ السياسي، بؿ يدخؿ في صميـ العمميات السياسية  اإلعالـلـ يعد 
واالجتماعية والثقافية واالقتصادية عمى المستوى الداخمي والمستوى الخارجي وبمختمؼ 

بحيث تضع ىذه اإلدارة  ،زمةية إلى إدارة لألاإلعالمالمؤسسات و  اإلعالـ اجتحوي، المستويات
ية تتفاوت في تناوليا اإلعالمة الماد فَّ أل ؛ت ساعة حدوثياتعامؿ مع األزماسياسة متكاممة لم

 حداث واألزمات.لأل

الخارجي الذي يعبر  اإلعالـ": والدولي بأنَّ  اإلعالـ" نايمحمد نصر م" الدكتور عّرؼيُ و 
الذي ييدؼ إلى إيجاد أو توفير مناخ عاـ لدى الرأي العاـ األجنبي  اإلعالـالحدود، ىو ذلؾ 

جية، وعمميات الخارجي في مواقفيا الدبموماسية وسياستيا الخار  اإلعالـمساند لمدولة التي تقوـ ب
 (.14: 2008)السنوسي،  التفاوض والمساومة"

التخطيط المحسوب الدعاية ىي االستخداـ المبني عمى  وفي ىذا الصدد يمكف القوؿ، إفَّ 
بدقة ألساليب التأثير النفسي، عبر قنوات االتصاؿ، التي يتـ استحداثيا ليذا الغرض، والتي 

يتمقونيا،  فْ تحاوؿ الدولة صاحبة الدعاية مف خالليا السيطرة عمى آراء ومعتقدات وقيـ وأفكار مَ 
ية لمحصوؿ عميو وبما يساعد عمى دفعيـ إلى انتياج مسمؾ معيف، ينسجـ مع ما تسعى الدعا

 (.259: 2013مف نتائج أو تخطيط لو مف أىداؼ )مقمد، 

في دوؿ "الربيع العربي"  الغربية الدوؿ وكبريات األمريكية المتحدة الواليات الحظت وقد
 مف وزاد العربي، الشباب لدى الفكري والتطرؼ العنؼ مف عدة أشكااًل  ؽَ مَ خَ  األفؽ الذي انسداد
 متزايد بشكؿ ييدد وأصبح الغربية، لممصالح الموجو "اإلرىاب"و شرعيةال غير اليجرة موجات
 أعمنت العربية األنظمة بعض أفَّ  كما األمواؿ، ورؤوس األشخاص وحركة واالستقرار األمف

 الخريطة تغيير مف دَّ بُ  ال كاف لذلؾ والغرب، األمريكيةإلى لمواليات المتحدة  الصريح عداءىا
 عمى أو الحاكمة، النخب مف بدالً  الشعبية الجماىير مع التحالؼ خالؿ مف لممنطقة السياسية

 لتحقيؽ والتغيير لمحرية والمتعطشة األوضاع، عمى والناقمة الغاضبة الجماىير ىذه توجيو األقؿ
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 بدالً  الغاضبة، الشعبية الثورات موجة وركوب التغيير قيادة أي ،مباشر غير بشكؿ األىداؼ تمؾ
 يةاإلعالمو  الدبموماسية الحرب أو االقتصادي الحصار أو العسكرية بالقوة التغيير نماذج مف

 أمريكي دور بوجود التأكيد إلى يذىبوف المحمميف جعؿا م وىو ،السابؽ في اتبعت التي المباشرة
 التي تمؾ خاصة األخيرة، العربية الثورات شرارة إطالؽ في "إسرائيمي"/صييوني وحتى وغربي
: 2013)عبد الرزاؽ،  بدايتيا في العفوية مف نوع وجود اعتبار عمى التونسية الثورة بعد جاءت
73.) 

 لـ التي الحقائؽ وكشؼ والتغطية المتابعة عمى ذلؾ كؿ في اإلعالـ وسائؿ دور واقتصر
 فْ ومَ  ،لمحدود العابرة الحديثة والتكنولوجية يةاإلعالم الثورة عصر في إخفاءىا الممكف مف يعد
 الثورات تمؾ وركوب االنفجار ىذا توجيو حاولوا األمريكية المتحدة والواليات الغرب فَّ بأ يرى

 إلى ذلؾ تعدت بؿ والمتابعة بالتغطية الوسائؿ ىذه تكتؼِ  لـبؿ  العربي، العاـ الرأي وتوجيو
 كؿ وفي، المدى بعيدة استراتيجية ورائيا تخفي التي األفكار وصياغة األحداث وصناعة التأثير،

 لألحداث ناقؿ مجرد يعد لـ وتطوراتو تقنياتو بكؿ الحديث اإلعالـ بأفَّ  القوؿ يمكف ذلؾ
 اغربيً  استغؿ الذي األمر ،الحديثة الدولية العالقات لصياغة وأداة ا،ومؤثرً  فاعاًل  بؿ والمعمومات

 يمكف الذي العربي والشارع العاـ والرأي الشباب مع جديدة عالقات بعث في بالتحديد اوأمريكيً 
 المصالح يخدـ بما األمريكية العربية العالقات صياغة إعادة وبالتالي جديدة، بطرؽ عميو التأثير

)المرجع  األخيرة العربية الثورات في اجميً  ظير ما وىو ،ليا المخطط واألىداؼ االستراتيجية
 (.74السابؽ: 

ىناؾ بعض  أفَّ " :"بف مبارؾ أحمد" األمريكيةير اليمف في الواليات المتحدة سف وقاؿ
بشكؿ خاص  األمريكيةالدولية عامة و  اإلعالـالمغالطات التي يتـ الترويج ليا في بعض وسائؿ 

منيا عمى سبيؿ المثاؿ قضية أسباب الحرب وقضية الحصار المفبرؾ  ،حوؿ األزمة اليمنية
عاقة المساعدات اإلنسانية التي يروج ليا  ة )المشيد لمحميية ااإلعالمبواقيـ أعبر  فاالنقالبيو وا 

 : نت(.2017اليمني، 

يا مف يلإالتي سعت لموصوؿ  األمريكيةوَنستخمص مما سبؽ تعدد أىداؼ الواليات المتحدة 
التركيز كاف عمى ضماف سالمة الممرات البحرية  خالؿ تدخميا في الممؼ اليمني، إال أفَّ 

حاربة تنظيـ "القاعدة" و"حركات والمائية والسيطرة عمى المنابع النفطية وحماية أمف "إسرائيؿ" وم
اإلسالـ السياسي"، واعتمدت عمى الحرب الجوية المفتوحة لتحقيؽ ىذا اليدؼ، كما وتنوعت 

ت ىتمّ الحيا وتحقيؽ أىدافيا السابقة، واأدوات تنفيذ سياستيا في اليمف لممحافظة عمى مص
ومحاولة السيطرة عمى  ،باألدوات الدبموماسية لمتغطية عمى الفشؿ العسكري واالستخباراتي
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حسيف ية والدعائية عف طريؽ قنواتيا التي تتحدث بالمغة العربية مف أجؿ تاإلعالماألدوات 
 صورتيا أماـ الجميور العربي.

 

 



 

 

 الرابعالفصل 
 

السياسة  تطورأثر المتغيرات الدولية واإلقميمية في 
 تجاه اليمن األمريكيةالخارجية 

 

في تطور السياسة  أثر المتغيرات الدوليةالمبحث األول: 
  تجاه اليمن األمريكية

 أواًل: النظام الدولي
 ثانًيا: منظمة األمم المتحدة

 األوروبيثالثًا: دور االتحاد 
 الدور الروسي: رابًعا

  

في تطور السياسة  اإلقميميةأثر المتغيرات المبحث الثاني: 
 تجاه اليمن األمريكية

 النظام العربي: أواًل 
 الدور اإليراني: ثانًيا
  الدور التركي: ثالثًا

 "اإلسرائيمي"رابًعا: الدور 
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 :مقدمة
 تطرأ تطورات أو تغيرات أي فإفَّ  ،اإلقميميالدولي و  لنظاـبيئة ال االستراتيجية لألىمية اظرً ن
 السياسة جعؿ ما وىذا، يتضمنيا التي لمدوؿ الخارجية السياسة عمى تؤثر أفْ  شأنيا مف عميو

 والتطورات التغيرات ليذه عرضةفي العالـ  المؤثر الرئيسي باعتبارىا األمريكية الخارجية
النظاـ الدولي بعض  شيد حيث ،الدوؿجميع  في يحدث امَ لِ  شديد بترقب وتنظر اإلقميمية

في صناعة السياسة الخارجية  ابارزً  ادورً  األوروبيالتغيرات عمى بنيتو وتحالفاتو، فيمعب االتحاد 
، ويعتبر الدور الروسي مف أقوى المنافسيف األوروبيالتي تحاوؿ كسب ود االتحاد  األمريكية

اع القرار نّ ؿ مما يدفع صُ خاصة في منطقة الشرؽ األوسط عمى األق األمريكيةلمسياسة الخارجية 
 اإلقميمي النظاـ السياسي األمريكي األخذ بعيف االعتبار ىذا الدور عمى محمؿ الجد، كما أفَّ 

واقع النظاـ العربي خاصة بعد  بدايتيا تمثمت والتي والتغيرات التطورات مف العديدشيد  اأيضً 
السيطرة عمى المنطقة، كذلؾ الدور "، والدور اإليراني الذي يحاوؿ العربي الربيع ثورات" اندالع

عادة األمجاد، وأخيرً التركي الصاعد والذي يسع الدور اإلسرائيمي الالعب الخفي  اى لمسيطرة وا 
 الي فإفَّ وبالتفي المنطقة والذي يسعى لمحفاظ عمى كيانو ويحمي أمنو مف أي ىجـو عميو، 

 ع لحماية مصالحيا في المنطقة.تقؼ عمى مسافة واحدة مف الجمي الواليات المتحدة تحاوؿ أفْ 

تعتمد عمى الحمفاء اإلقميمييف كدوؿ راعية لممصالح  األمريكيةالواليات المتحدة  إفَّ 
أىمية الدور اإلقميمي في الشرؽ األوسط، لذا  ا، وتدرؾ إدارة الرئيس "باراؾ أوباما" جيدً األمريكية

عمدت إلى تبني سياسة جديدة تعمؿ عمى إعطاء دور ليذه الدوؿ مف أجؿ المحافظة عمى 
الواليات المتحدة تعمؿ عمى تقميؿ النفقات العسكرية، ولذلؾ  أفَّ  ا، خصوصً األمريكيةالمصالح 

 (.217: 2015مقياـ بمياـ إقميمية )العمي، ل ااء الدوؿ المحورية اإلقميمية دورً اتبعت سياسة إعط
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 تجاه اليمن األمريكيةفي تطور السياسة  المتغيرات الدوليةاألول: أثر المبحث 
 تمييد:

تعتبر المتغيرات الدولية مف أىـ صانعي موازيف القوى في النظاـ العالمي، وىي التي تحدد 
بالفاعميف الدولييف ىنا الدوؿ والمنظمات الدولية شكؿ وصورة سموؾ الفاعميف الدولييف، ونقصد 

أماـ ترتيب  افتح الباب واسعً  في التسعينيات السوفيتي تحاداال الرسمية وغير الرسمية، فانييار
با و مف أور  افبدءً  ،ريخيةاظاىرة تعتبر يتغير في السياسة الدولية مغاير لألوضاع الدولية، فال

انييار  إلى، ستقطاباالبالقطبية الثنائية وقانوف  ارً ومرو ية لقو كانت تعرؼ بالدولة القومية ا التي
بدأت السياسة  ،عمى قمة ىـر النظاـ الدولي األمريكيةوتربع الواليات المتحدة  ،السوفيتياالتحاد 

نا اآلف أصبحنا نرى تكتالت غير تميزت بكونيا أحادية القطبية، إال أنّ ية جديدة الدولية أماـ آل
واالتحاد  األمريكيةالواليات المتحدة  تؤسس لمرحمة جديدة، ويمكف القوؿ أفَّ  أفْ  تقميدية يمكنيا

 ي حالًيا.الدوؿ الفاعمة في النظاـ العالم والصيف وروسيا والياباف في طميعة األوروبي

تعتمد السياسة الخارجية في معظـ الدوؿ الغربية إلى جانب روسيا والصيف اعتبار الممؼ و 
تغير  والمممكة العربية السعودية، ومف الصعب أفْ  األمريكيةات المتحدة اليمني يخص الوالي

وىو مرتبط بالضغط لوقؼ الحرب  اإلنساني :األولف؛ عدا استخداـ ممفيما ياسة الخارجية، الس
الحوثية  فشمت كؿ الجيود اإليرانيةحيث  ،ـ2016عبر مجمس األمف بإصدار قرار وخالؿ عاـ 

الدوؿ  ضرغـ حصوليما عمى تقارب روسي وبع ،مجمس األمفمف أجؿ وقؼ الحرب عبر 
أثارت ردود فعمو  قراءة الموقؼ األمريكي تجاه التحالفات القديمة بعد أفْ  :الثانيو ة، األوروبي

يراف و  ا وبعدىأثناء الحممة االنتخابية  اواسعً  دوؿ شرؽ آسيا والناتو جدالً تجاه دوؿ الخميج وا 
لقوى امصالح  تبيف مف خالؿ الوضع اليمني مدى التنازع بيف: نت(، ي2017)ُمسند لألنباء، 

أو عمى األقؿ بالمحافظة عميو مف خالؿ نخبة حاكمة تحمي المصالح ، دولية لمسيطرة عميوال
و المفتاح اليمف مف موقع استراتيجي دولي خاصة أنَّ مثمو يُ ا مَ لِ  حتميةنتيجة  ىذا يعتبرو الدولية، 

 الجنوبي لممنطقة العربية.

 أواًل: النظام الدولي

بالرغـ مف عدـ وصوؿ الباحثيف في العالقات الدولية إلى تعريؼ شامؿ لمنظاـ الدولي، إال 
بدوي" النظاـ محمد جميع الباحثيف يركزوف عمى فكرة التفاعؿ بيف الوحدات الدولية، فعرؼ " أفَّ 

والمتفاعمة في عالقاتيا  و: "مجموعة مف الوحدات السياسية المتدرجة لجية القوةالدولي عمى أنَّ 
عف الفوضى الدولية مف جية وبما يحوؿ  ااف قواىا والنتظاـ عالقاتيا بعيدً عمى نحو يييئ التز 
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دوف ىيمنة أي مف ىذه الدوؿ عمى ما عداىا، مكونة إمبراطورية عالمية مف جية أخرى" )بدوي، 
وعة مف الوحدات المترابطة جمو: "مسميـ" بتعريؼ النظاـ الدولي بأنَّ محمد (، وقاـ "246: 1976
: 2001عبر عممية التفاعؿ النمطي التي يمكف مالحظتيا وتفسيرىا والتنبؤ بيا" )سميـ،  انمطيً 
257.) 

ت بيف بعض النظاـ الدولي عبارة عف مجموعة مف العالقات والتفاعال وىنا يمكف القوؿ إفَّ 
 .إلحداث وبمورة رؤية عمى موضوع معيف االوحدات الوازنة عالميً 

 (:20-19: 2007)اليزايمة،  التالية بالنقاط الدولي النظاـ تامميز  أىـ حصر ويمكف

 واالستمرارية. بالوضوح تتميز التي العالقات أو التفاعالت مف منظومة يجسد الدولي النظاـ .5
 سكوف وثبات. حالة في يعيش وال متصمة ومستمرة حركة حالة في الدولي النظاـ .2
 الدائـ والمستمر. لمتغيير قابؿ ذاتو حد في الدولي النظاـ .3
دولية متعددة، منيا الدوؿ والمنظمات  وحدات مف يتشكؿ ابنيويً  ىيكاًل  يمثؿ الدولي النظاـ .4

 والشركات متعددة الجنسيات.

الوحدات السياسية تختمؼ عف بعضيا في فيميا لمصالحيا وأىدافيا التي تسعى  إفَّ 
يات المادية وغير المادية، وعميو فيي تختمؼ في لتحقيقيا، عدا عف اختالفيا في حدوث اإلمكان

سموكيا السياسي الخارجي بشكؿ ينعكس عمى طبيعة األدوار التي تؤدييا ضمف الييكمية اليرمية 
(، ولقد أصبحت الحدود الجغرافية لمنظاـ الدولي 13: 2015لمنظاـ الدولي بيف الدوؿ )يونس، 

اف لمنظرة التقميدية التي قامت عمى التمييز الحاد ممتدة لتشمؿ العالـ بأكممو، ولـ يعد ىناؾ مك
مؤثرة واليامشية في عالقات القوى والمصالح اطؽ غير الالة والمنبيف المناطؽ االستراتيجية الفعّ 

الدولية، فجميع المناطؽ أصبحت تؤثر في ىذه العالقات عمى تنوعيا واتساع مداىا )مقمد، 
1991 :53.) 

 الثمانينيات عقد نياية منذ الدولي السياسي النظاـ شيدىا التي حداثواأل اتر المتغي ولعبت
 اليمف شطري عمى السمبيةو  يجابيةاإل بآثارىا"، الشرقية وكتمتو السوفياتي تحاداال نييارا نتيجة"

 سبعينيات مطمع األولى رىاصاتياإ بدأت التي الوحدة دولة قياـ مف وسّرعت ،الشمالي والجنوبي
 خيار مفضاًل  اموحدً  اسياسيً  انظامً  صنعت التي الوحدة تمؾ وجزر، مد بيف الماضي القرف
 موجة وركوب الدولي السياسي الوضع متطمباتتحت ضغط  السياسية والمشاركة طيةراالديمق
 ؾاوالحر  الشماؿ في التمرد الثالث، كما أفَّ  العالـ مف كثيرة مناطؽفي  انتشرت التي طيةراالديمق

 ليا ودولية قميميةإ لقوى خارجي وتأييد دعـ وجود لوال ليحدث كاف ما الجنوب، في السياسي
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 افإير  شؾ دوف القوى ىذه مقدمة وفي الحوثييف مع الدائر راعالص مثؿ مختمفة،خاصة و  جنداتأ
 المصالح عاصر  طارإ فيالعربي،  الخميج دوؿ ومعيا والسعودية األمريكية المتحدة والواليات

 ،اليمنية السياسية الحياة عمى المنظور المستقبؿ في بظاللو سيمقي مما القوى، تمؾ بيف الدائر
: 2011)العامري، القائـ السياسي النظاـ ببنية ويعصؼ االنفصاؿ لىإ بالعودة ييدد قد والذي
153-154.) 

وقد أفصحت كثير مف المنظمات الدولية الخاصة بحقوؽ اإلنساف عف استيائيا الشديد مف 
وعمى سبيؿ المثاؿ وليس  ؿالُعزّ ، خاصة استعماؿ العنؼ ضد ةتصرفات الحكومة اليمني

، منظمة العفو الدولية بطريقة تعامؿ قوات األمف اليمنية مع المتظاىريفالحصر؛ فقد نددت 
ؿ دعت جامعة الدو كما ، صي الكيربائيةبضرب المتظاىريف باليراوات والعَ  األمفوأدانت قياـ 

وعدـ استخداـ القوة ضد المظاىرات السممية في  ،ؿ العنؼأعما جميعالعربية إلى الوقؼ الفوري ل
وأعربت عف  ،الدوؿ العربية التي تشيد مظاىرات احتجاجية لممطالبة بإصالحات سياسية

المنظمة العربية  بدتأ، و مشاعر الحزف واألسى الشديديف لسقوط الضحايا األبرياء في اليمف
توسع السمطات األمنية اليمنية في استخداـ مف لحقوؽ اإلنساف في بياف ليا عف عميؽ قمقيا 

التسامح ؿ، معتبرة ذلؾ "جريمة ضد اإلنسانية" ال يجوز العنؼ المفرط بحؽ المتظاىريف الُعزّ 
 : نت(.2012)الشامي،  إزاءىا

مف  والياباف وفرنسا وكندا األمريكية دت الواليات المتحدةعّ صَ وفي بداية األزمة اليمنية 
عف السمطة، بسبب تصاعد لمتنحي  "اهلل صالحي عبدعم"ليمني لى الرئيس اإ دعواتيـ

 كافة األطراؼ "ىيالري كمينتوف" األمريكية وزيرة الخارجية دعتو االحتجاجات داخؿ اليمف، 
، ونواصؿ دعـ رحيؿ وف في دعـ اليمف الموحد والمستقر: "نحف مستمر يالو ق، بعمى وقؼ العنؼ

 ذلؾ فع رجععف السمطة ثـ  نحيالتعمى  الذي وافؽ "صالح"عمي عبداهلل  اليمني الرئيس
ـ، 2011أيار/مايو  26في  "برنار فاليرو" وزارة الخارجية الفرنسية سـبامتحدث ال دؽ"، وأكّ االتفا
عمى  استمرار االحتجاجات في اليمفبالموـ عمى  يمقتفرنسا  أفَّ ب (1)يقمة مجموعة الثمان خالؿ

و يجب نَّ ي سممي لمسمطة، وأالتوقيع عمى اتفاؽ انتقال وضرفل الرئيس اليمني "عمي عبداهلل صالح"
 سممي لمسمطة لتجنب حالةتوقيع اتفاؽ انتقالي  "صالح"عمي عبداهلل  الرئيس اليمني عمى

لقمؽ اثير يالوضع في اليمف  فَّ ": "إستيفف ىاربر"وقاؿ رئيس الوزراء الكندي الفوضى في اليمف، 
                                                           

تحرص و  ،مجموعة تضـ الدوؿ الثمانية الكبرى التي تتحكـ في االقتصاد العالميىي  :يمجموعة الثمان( 1
الواليات  ،فرنسا، وتتكوف مف )تيا بانتظاـ برغـ الخالفات السياسية بيف بعض أعضائياعمى عقد اجتماعا

 .https://bit.ly/2xL3gHh(، روسيا ، كندا،إيطاليا ،الياباف ،ألمانيا ة األمريكية، بريطانيا،المتحد

https://bit.ly/2xL3gHh
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"عمي عبداهلل صالح"  الرئيس اليمنيترؾ  أىميةيدركوف  األطراؼ اليمنية جميع أفَّ  دة، وأكّ لمغاي
و يجب عمى الرئيس أنَّ  "ساتورو ساتو"المتحدث باسـ وزارة الخارجية اليابانية  وأوضح ،لمحكـ

 يفي الرئيس الياباف تأمؿ أفْ  إفَّ " :توقيع اتفاؽ انتقاؿ السمطة وقاؿاليمني "عمي عبداهلل صالح" 
راؼ المعنية إلى تتوصؿ األط وأفْ  ،ابالتزاماتو في نقؿ السمطة سمميً  "صالحعبداهلل  "عمي اليمني

 (.Reuters ،2011 :Netيمف" )الالوضع  استقراردي إلى ، مما يؤ توافؽ في اآلراء

ضد  ةالمستخدم قوةال استخداـ و قمؽ مفإنَّ " ":ولياـ ىيغ" البريطاني اؿ وزير الخارجيةقو 
حزيراف/يونيو  7في  وخالؿ اتصاؿ ىاتفي(، BBC ،2011 :Netف" )اليمفي  المحتجيف
رئيس الوزراء د " أكّ ربو منصور ىادي عبداليمنية " نائب رئيس الجميوريةمع  ـ،2011

المممكة المتحدة تعتبر أمف اليمف ييـ بريطانيا والمنطقة واألمف  أفَّ  "ديفيد كاميروف"البريطاني 
الدولي اإلجراءات لممساعدة في محاربة تنظيـ القاعدة في إطار التعاوف  جميعوستدعـ  ،العالمي

، فألمف واستقرار ووحدة اليم يادعمو ر عف تضامف بريطانيا الكامؿ عبّ كما ، "اإلرىاب"لمكافحة 
لعاصمة صنعاء وبقية المحافظات مف نؤيد إجراءاتكـ لوقؼ إطالؽ النار في اف": "كاميرو "وقاؿ 

 األمريكيةستعمؿ مع الواليات المتحدة بريطانيا  أفَّ ر"، وأشار إلى االستقراأجؿ تثبيت األمف و 
ودوؿ مجمس التعاوف الخميجي عمى مساعدة اليمف في الجوانب األمنية  األوروبي واالتحاد

 : نت(.2011)وكالة األنباء اليمنية "سبأ"،  والسياسية واالقتصادية

، حيث التـز الصمت خاصة في ظالتحفموقؼ الصيني تجاه األزمة اليمنية بال واتسـ
تصريحاتو، واتخاذ موقؼ رافض مف صدور قرار لمجمس األمف خاص باليمف وأحداثو، وأعمنت 

الصيف تتوقع مف  المتحدثة باسـ وزارة الخارجية الصينية قبيؿ صدور قرار مجمس األمف أفَّ 
وعمى  اانتقاؿ السمطة سمميً ة لبدء عممية مجمس األمف احتراـ رغبة الشعب اليمني بأكممو، داعي

الصيف تؤيد جيود المجتمع الدولي في حؿ  وجو السرعة الممكنة، وبعد صدور القرار أعمنت أفَّ 
، كما ودعت جميع األطراؼ لضبط النفس واليدوء والتعقؿ مف ااألزمة اليمنية ونقؿ السمطة سمميً 

ينية الرسمية "شينخوا" كانت مف وكالة األنباء الص أجؿ المصمحة اليمنية، وتجدر اإلشارة بأفَّ 
الوكاالت العالمية المتبعة والمتابعة لألحداث اليمنية، وقدمت لقرائيا بالقسـ العربي الكثير مف 
المعمومات الشاممة عف تمؾ األحداث والمستجدات عمى الساحة اليمنية، وحرصت عمى تحميؿ 

والمطمعيف عمى الشأف اليمني  األخبار التي تنقميا مف خالؿ استضافتيا لعدد مف المتابعيف
واالنتقائية حياؿ الحرب مف الحذر  اُيظير موقؼ بكيف الرسمي كثيرً (، 284: 2011)األفندي، 
الناطؽ الرسمي باسـ وزارة الخارجية الصينية دعوة بالده جميع األطراؼ إلى  جددإذ  ،في اليمف

الصراع مف خالؿ  ؿحفي  رئيسياألمـ المتحدة إلى لعب دور  وقؼ إطالؽ النار ودعوة
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ولـ تقدـ بكيف ما يكفي مف التوضيح بشأف موقفيا مف الصراع، ورفضت ، المفاوضات السياسية
عمى  بالتأكيد بكيف كتفتا، و مف التدخؿ العسكري بقيادة السعودية طرؼ معيفتنحاز ألي  أفْ 
تحدة، ومبادرات قرار مجمس األمف الدولي التابع لألمـ الم عمى أساسسممي ا  اًل يا تدعـ حأنَّ 

مد عتوت، مجمس التعاوف الخميجي، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، واتفاقية السمـ والشراكة الوطنية
، وىو الـ في األزمة اليمنيةوسيط السّ  تمعب دورَ  تخفي ميوليا السياسية وتسعى ألفْ  بكيف أفْ 

 نت(.: 2015ؼ اليمنية والدولية )رايموند لي، موقؼ مقبوؿ مف جميع األطرا

 ثانًيا: منظمة األمم المتحدة
مف أكبر المنظمات العالمية والدولية في الساحة الدولية مف  (1)ُتعد منظمة األمـ المتحدة

عمى مستوى العالـ، وكذلؾ تعتبر صاحبة  تقوـ بياحيث عدد األعضاء، واألدوار السياسية التي 
 أكثر الييئات والبعثات الدولية.

حيث جاء في الفصؿ األوؿ المادة األولى  ،ة أىداؼ تمؾ المنظمةاألمـ المتحدوحدد ميثاؽ 
 تحت مسمى مقاصد األمـ المتحدة )موقع األمـ المتحدة، نت(:

التدابير  األمـ المتحدةىذه الغاية تتخذ تحقيؽ ومف أجؿ  :حفظ السمم واألمن الدولي .5
زالتيالمنع األسباب التي تيدد السمـ و والمناسبة المشتركة الفّعالة  أعماؿ العدواف وتقمع كما ، ا 

لمبادئ العدؿ والقانوف الدولي، لحؿ المنازعات  ااإلخالؿ بالسمـ، وفقً  أوجووغيرىا مف 
 ا.إلى اإلخالؿ بالسمـ أو لتسويتيالدولية التي قد تؤدي 

عمى أساس احتراـ المبدأ الذي يقضي بالتسوية في  :نماء العالقات الودية بين األممإ .2
يكوف لكؿ منيا تقرير مصيرىا، وكذلؾ اتخاذ التدابير األخرى  وبأفْ  ،الحقوؽ بيف الشعوب

 ـ.لتعزيز السمـ العاالمالئمة 
حؿ المسائؿ  أساس عمى :االقتصادية واالجتماعية في الشؤون تحقيق التعاون الدولي .3

وعمى تعزيز احتراـ حقوؽ  ،االقتصادية واالجتماعية والثقافية واإلنسانية الدولية ذات الصبغة
 كاف.سبب ألي والتشجيع عمى ذلؾ بال تمييز  ااف والحريات األساسية لمناس جميعً اإلنس

 .لتنسيق أعمال األمم وتوجيييا نحو إدراك ىذه الغايات المشتركة اجعل ىذه الييئة مرجعً  .4

                                                           

وتسترشد  ،دولة عضو 193وتتكوف مف ، ـ1945انشئت في عاـ منظمة دولية ىي  منظمة األمم المتحدة: ( 1
أعمى موظؼ إداري لألمـ و ، باألىداؼ والمقاصد الواردة في ميثاؽ تأسيسيا  األمـ المتحدة في ميمتيا وعمميا

 .https://bit.ly/2QchE1Yو األميف العاـ، المتحدة ى

https://bit.ly/2QchE1Y
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ص الفروع وبحسب ما ورد في الفصؿ الثالث المادة السابعة مف ميثاؽ األمـ المتحدة بخصو 
رئيسية  اتعتبر الييئات اآلتية فروعً واألجيزة والييئات الرئيسة ألجيزة منظمة األمـ المتحدة، 

مجمػس ، جتمػاعياالقتصػادي و االمجمػس ، المػفاألمجمػس ، عػامةال المتحدة: "الجمعيػةلألمـ 
ألحكاـ ىذا الميثاؽ  اينشأ وفقً  يجوز أفْ و  كما  العامة"، مػانة، األدوليػةالعػدؿ المحكمػة ، وصػايةال

 (.32-31: 2008)القريناوي،  ما يرى ضرورة إنشائو مف فروع ثانوية أخرى

ف وجود آليات الـ يتبيّ أما بخصوص آليات تدخؿ األمـ المتحدة في إنياء النزاعات وبناء السً 
والعشريف مف فمنيا السياسية، واالقتصادية، والعسكرية، وبحسب المادة الرابعة  ؛وصور متعددة

لة لمجمس األمف الواردة في مواد لمسمطات والصالحيات المخوّ  ااألمـ المتحدة، واستنادً ميثاؽ 
فإنَّو  تيدد األمف والسمـ الدولييف و عند نشوب أزمة دوليةالفصؿ السادس والسابع والثامف، فإنَّ 

يستند مجمس األمف يجوز لمجمس األمف التدخؿ لمعالجتيا بالطرؽ المناسبة، وفي ىذا السياؽ 
 (:41-33، 2008إلى نوعيف مف الوسائؿ والطرؽ ىما )لعيساني، 

وتشمؿ مرتبة المفاوضة، والتحقيؽ، والوساطة، والتوفيؽ، والمساعي  الوسائل السممية: .5
المجوء إلى الوكاالت  اأو القضاء الدولي، وأخيرً  والتسوية القضائيةالحميدة، والتحكيـ الدولي، 

 ميمية.والتنظيمات اإلق
ويتـ المجوء إلى ىذه اآلليات إذا استنفذت جميع الوسائؿ  الوسائل القسرية أو القيرية: .2

، وورد في الفصؿ االمتنازعة في تسوية نزاعيا سمميً  السممية السابقة، وفشمت األطراؼ
 وىي: ،السابع نوعيف مف اإلجراءات التي يحؽ لمجمس األمف اتخاذىا في ىذه الحالة

وتتمثؿ في قطع العالقات االقتصادية وقطع  استعمال القوة غير المسمحة:إجراءات تتطمب  -
 العالقات الدبموماسية )ويمكف قطع العالقات بشكؿ كامؿ أو جزئي(.

وتشمؿ العمميات التي تقوـ بيا القوات الجوية  إجراءات تتطمب استعمال القوة المسمحة: -
 والبحرية والبرية التابعة ألعضاء األمـ المتحدة مف أجؿ حفظ السمـ واألمف الدولييف.

األزمة اليمنية، وقاـ بإصدار  جميع مراحؿالتابع لييئة األمـ المتحدة مجمس األمف  وتابع
إال  ،(1)السابع الممزمة لمتنفيذ المباشرالبند العديد مف التوصيات والقرارات الدولية الصادرة تحت 

الكبرى عمى إنياء مجمس األمف يعجز عمى تنفيذ قراراتو الممزمة بسبب عدـ توافؽ الدوؿ  أفَّ 
، أصدر مجمس األمف الدولي العديد مف القرارات حوؿ ـ2011منذ عاـ ، فالحرب في اليمف

نياء النزاع المسمح بيف الجماعات المسمحة، والعمؿ عمى تفعيؿ  ضرورة وقؼ عمميات القتاؿ، وا 

                                                           

 .https://bit.ly/2Mhchky فترة الدراسة: يمنبال التابع لييئة األمم المتحدة الخاصةألمن مجمس اقرارات  ( 1

https://bit.ly/2Mhchky
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 التوصيات والقراراتومن ىذه ، مبادرة دوؿ مجمس تعاوف الخميج العربي لالنتقاؿ السممي
، الخاص لألميف العاـ لألمـ المتحدة لميمفمكتب المبعوث ) يالصادرة من مجمس األمن ما يم

 نت(:

 21، التي ُعقدت في (1)(6634)الصادر عف مجمس األمف في جمستو  (2014)القرار  .5
مطالبات كثيرة، تمحورت أبرزىا حوؿ ب ارالقر  ـ، وطالب2011تشريف األوؿ/أكتوبر مف عاـ 

ة رأب الصدع ودفع عمميمف أجؿ  ،تنازعة عف استخداـ العنؼ والسالحامتناع األطراؼ الم
لمبادرة  االلتزاـ بتنفيذ تسوية سياسية وفقً عف ضرورة ا السالـ بينيما إلى األماـ، فضاًل 

إلى جانب مطالبة المجموعات المسمحة بإزالة ، س التعاوف الخميجي مف العاـ نفسومجم
مف مناطؽ التظاىر السممي، واالمتناع عف ارتكاب العنؼ المظاىر المسمحة جميع 

د مف جديد التزامو القوي كّ وأ كما ،المؤسسات العامة والخاصة لمدولة الستفزاز، وتدميروا
 .بوحدة اليمف وسيادتو واستقاللو وسالمة أراضيو

 12، التي ُعقدت في (2)(6784)الصادر عف مجمس األمف في جمستو  (2051)القرار  .2
السياسية اليمنية القياـ بدور كامؿ جاء القرار ُمطالًبا القوى ـ، و 2012مف عاـ  يونيوحزيراف/

لمبادرة مجمس التعاوف الخميجي  ااالنتقاؿ السياسي في البالد، وفقً اؿ، في تنفيذ اتفاؽ وفعّ 
اؽ الوطني الرامية فوحكومة الو  "عبد ربو منصور ىادي"جيود الرئيس  دكما أيّ وآلية تنفيذىا، 
ىمية عقد مؤتمر لمحوار الوطني يضـ عمى أ نتقاؿ السممي، وشدداالبعممية  اإلى الدفع قدمً 

وذا مغزى، ويييب بجميع األطراؼ المعنية في  اوشفافً  اويكوف تشاركيً  ،جميع األطراؼ
بما في ذلؾ  الدوليالمجتمع  يدعوو ، تشارؾ في ىذه العممية بصورة نشطة وبّناءة اليمف أفْ 

أصدقاء اليمف، إلى ما مف خالؿ مجموعة ، وال سيّ ـ المتحدة ومجمس التعاوف الخميجياألم
في المرحمة  ويستواجب عمى ما تغمكي ت يد لمساعدة الحكومة اليمنيةتقديـ دعـ نشط ومتزا

نسانيةالمقبمة مف تحد  .يات سياسية وأمنية واقتصادية وا 
 26في  التي ُعقدت، (3)(7119)مجمس األمف في جمستو  عفالصادر  (2140)القرار  .3

بنتائج مجمس األمف ب يرحتعميو القرار  ما نّص أبرز و ـ، 2014شباط/فبراير مف عاـ 
مؤتمر الحوار الوطني الشامؿ، التي وقعتيا األحزاب السياسية كافة، وىو المؤتمر الذي 

تقـو  خارطة طريؽ مف أجؿ عممية انتقاؿ ديمقراطي مستمرة بقيادة يمنية بمكانةتعتبر قراراتو 

                                                           

 .https://bit.ly/2OmLPGA :( الصادر عن مجمس األمن2154القرار ) مسودة ( 1
 .https://bit.ly/2NSg8oZ :الصادر عن مجمس األمن( 2155القرار ) مسودة ( 2
 .https://bit.ly/2IwHqM0 :( الصادر عن مجمس األمن2541القرار ) مسودة ( 3

https://bit.ly/2OmLPGA
https://bit.ly/2NSg8oZ
https://bit.ly/2IwHqM0
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اـ حقوؽ القانوف والمصالحة الوطنية واحتر والحكـ الرشيد وسيادة  عمى االلتزاـ بالديمقراطية
عرب عف قمقو مف المصاعب السياسية وأ اإلنساف والحريات األساسية لمشعب اليمني قاطبة،

 ،واألمنية واالقتصادية واإلنسانية المستمرة في اليمف بما في ذلؾ أعماؿ العنؼ المستمرة
 ةثاببمة السياسية، وكاف ذلؾ يعرقؿ العممي فْ تجميد األمواؿ وحظر السفر ضد مَ  قرر ذلؾك

؛ التخاذ إجراءات حقيقية باتجاه تنفيذ "ربو منصور ىادي عبد"الدعـ المباشر لمرئيس اليمني 
جراء تغييرات في الحكومة  .مخرجات الحوار الوطني، وا 

 15في  التي ُعقدت، (1)(7382)مجمس األمف في جمستو  عف لصادرا (2201)القرار  .4
الحوثييف بالتخمي عف العاصمة صنعاء، ا القرار دعحيث  ـ،2015شباط/فبراير مف عاـ 

اإلفراج عف ، والعودة إلى طاولة المفاوضات، باإلضافة إلى لتي فرضوا سيطرتيـ عميياا
تحت  االموضوعيف جميعً ة الحكوم ورئيس وزرائو وأعضاء ي"عبد ربو منصور ىاد"الرئيس 

لعممية السياسية السممية، ، وااللتزاـ بااستولى الحوثيوف عمى السمطة اإلقامة الجبرية منذ أفْ 
كما دعا الجماعات المسمحة إلى التخمي عف  ،سسات الحكوميةؤ مع سحب لمقوات مف الم

ضماف أمف األسمحة التي استولوا عمييا مف الجيش والمؤسسات األمنية في اليمف، مع 
الدوؿ األعضاء إلى اإلحجاـ عف التدخؿ الخارجي كؿ ودعا القرار ، الدبموماسييف والسفارات

، في مف ذلؾ االنتقاؿ السياسي تدعـ بداًل  الصراع وعدـ االستقرار، وأفْ  تأجيجلالذي يسعى 
 .إشارة إلى إيراف التي تساند المسمحيف الحوثييف

 24في  التي ُعقدت، (2)(7390)مجمس األمف في جمستو  عف صادرال (2204)القرار  .5
ضرورة التنفيذ عمى  اجددً مالتأكيد  عميو القرار أبرز ما نّص و  ـ،2015شباط/فبراير مف عاـ 

الكامؿ وفي الوقت المناسب لالنتقاؿ السياسي في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامؿ، 
الـ واتفاؽ الشراكة مع مبادرة مجمس التعاوف الخميجي وآلية التنفيذ، والسّ  اشيً اوذلؾ تم
لمنظمات الدولية واإلقميمية حث جميع األطراؼ وجميع الدوؿ األعضاء، وكذلؾ او ، الوطنية

لى ضماف التعاوف مع فريؽ الخبراء، ى لالمحمية إو  ضماف سالمة أعضاء فريؽ الخبراء وا 
 ميامو.تنفيذ حتى يتسنى لفريؽ الخبراء والوصوؿ دوف عائؽ، 

 14في  التي ُعقدت، (3)(7426)مجمس األمف في جمستو  عف الصادر (2216)القرار  .6
الحوثييف  إلىلسالح ا توريد فرض حظرالقرار عمى  ونّص  ـ،2015مف عاـ  أبريؿ/نيساف

                                                           

 .https://bit.ly/2y71Nu6 :( الصادر عن مجمس األمن2215القرار ) مسودة ( 1
 .https://bit.ly/2OnvgdA :( الصادر عن مجمس األمن2214القرار ) مسودة ( 2
 .https://bit.ly/2y0fgUE :( الصادر عن مجمس األمن2256القرار ) مسودة ( 3

https://bit.ly/2y71Nu6
https://bit.ly/2OnvgdA
https://bit.ly/2y0fgUE
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، ويدعو الحوثييف إلى الخروج مف المدف "اهلل صالحعمي عبدالسابؽ "وأنصار الرئيس اليمني 
الحالة اإلنسانية  شدد عمى أفَّ و ء، لوا عمييا بما فييا العاصمة صنعاوالمناطؽ التي استو 

 اف المدنييف تعسفً حرما ر إلى أفَّ اشأو ، التدىور في ظؿ غياب الحؿ السياسيستستمر في 
عنيا لبقائيـ عمى قيد  ليـ مف وصوؿ المساعدات اإلنسانية إلييـ ومف المواد التي ال غنى

ا لمقانوف انتياكً يشكؿ  الحياة، بما في ذلؾ تعّمد عرقمة إمدادات اإلغاثة ووصوليا، يمكف أفْ 
عمى ضرورة العودة إلى تنفيذ مبادرة مجمس التعاوف الخميجي وآلية  دأكّ و ، اإلنساني الدولي

صالح تنفيذىا ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامؿ، بما يشمؿ صيا غة دستور جديد، وا 
جراء استفتاء عمى مشروع الدستور، وتنظيـ االنتخابات العامة في موعدنتخابياالالنظاـ   ، وا 

 ف.الة اإلنسانية واألمنية في اليمقريب، لتفادي حدوث المزيد مف التدىور في الح
 24في  التي ُعقدت، (1)(7630)ف مجمس األمف في جمستو الصادر ع (2266)القرار  .7

الحاجة إلى تنفيذ عممية االنتقاؿ السياسي  د القرار عمىـ، وأكّ 2016شباط/فبراير مف عاـ 
مع  اشيً اسب في أعقاب الحوار الوطني الشامؿ في اليمف، تمبشكؿ كامؿ وفي الوقت المنا
تدابير العقوبات المفروضة عمى ، كما جدد تنفيذىا اتوآلي يجمبادرة مجمس التعاوف الخمي

وأعرب قرار ، قرر تمديد حظر األسمحة عف الحوثييف لمدة عاـ، و لجنة الخبراءو اليمف 
لمجماعات المنتسبة لتنظيـ داعش، واحتماؿ لقمؽ إزاء الوجود المتزايد اعف  مجمس األمف،

ما تنظيـ القاعدة في شبو سيّ  نموىا في المستقبؿ، وعف التيديد الذي تمثمو تمؾ الجماعات وال
 .ةالجزيرة العربي

نجد  ،اـ لدور مجمس األمف وكيفية إدارتو لألزمة اليمنيةعمف خالؿ االستعراض الويتضح 
 ؼاطر إلزاـ األ عمى عدـ مقدرتوو  ،تحت البند السابع ةر الصاد توافي تنفيذ قرار  واضحالعجزه 

نتيجة أجندات وأىداؼ وسياسات خارجية  ،بشأف حؿ األزمة اليمنية ات الصادرةتنفيذ بنود القرار ب
وىذا بدوره أوجد الفرصة المتاحة لكي تمعب  تسعى إلبقاء الوضع اليمني عمى ما ىو عميو،

خدمة  ومكنيا مف تجاه التطورات الداخمية في اليمف، اا ميمً دورً  األمريكيةالواليات المتحدة 
 أجنداتيا االستراتيجية.و  ياأىداف

 األوروبيثالثًا: دور االتحاد 
دأ مساره منذ بَ  اأوروبيً  ايً واقتصاد اسياسيً  تكتاًل و ، اكونفدراليً  ااتحادً  األوروبي تحادُ اال عتبرُ ي
نما ىو  الصدفة أو ةوليد ولـ تكف فكرة إنشاؤه ،عدة مراحؿب ومرّ ـ، 1951 عاـ المفاجئة، وا 

                                                           

 .https://bit.ly/2Nbcl13 :( الصادر عن مجمس األمن2266القرار ) مسودة ( 1
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قادة و  ي الواقع مف خالؿ رجاؿ السياسةتجسد فو  ،المفكريف مشروع فكري تبمور في أذىاف
ضيع وي ،ضعيفةً  ة سيجعؿ منيـ دواًل األوروبيالحرب والنزاع بيف الدوؿ  محنكيف، اقتنعوا بأفَّ 

الحرب  بالفعؿ بعد نياية ـّ أخرى في العالـ، وىذا ما ت قوةقيادة النظاـ الدولي لصالح  عمييـ
ىي مف خارج و النظاـ الدولي  عمى األمريكية الواليات المتحدة سيطرتالعالمية الثانية، حينما 

عف المبادئ التي  اكثيرً  مختمفة الخارجية األوروبي تحادة االمبادئ سياس نجدلذلؾ أوروبا، 
وتاريخ شعب  وعادات نابعة مف قيـ بسبب عدـ كونيالبسيطة أو المركبة األخرى، تتبناىا الدوؿ ا

ؾ )حمدوش، المشتر  والتاريخ نفس القيـ ليا كوفت أفْ  مجموعة دوؿ ال يمكفمف ما نَّ واحد، وا  
2012 :130-131.) 

وتحكـ  ،ىما: مبدأ الديمقراطية، ومبدأ سيادة القانوف ،عمى مبدأيف األوروبيويقوـ االتحاد 
ىذه المبادئ العالقة بيف االتحاد وبيف ىيئاتو ومؤسساتو الداخمية مف ناحية وبيف تمؾ الييئات 

القاعدة الرئيسية التي تنظـ  فوالمؤسسات بعضيا بعض مف ناحية أخرى، ويشكؿ ىذاف المبدآ
الدوؿ طريقة عممو سواء في عالقاتو الداخمية مع الدوؿ األعضاء، أو في عالقاتو الخارجية مع 

 الذي حددتو إحدى مواد معاىدة "ماستريخت" فإفَّ  األوروبيغير األعضاء، وبحسب الدستور 
ة وتمتـز األوروبية التي تحتـر القيـ األوروبيمفتوحة لجميع الدوؿ  األوروبيعضوية االتحاد 

 أشبو بكونو منظمة دولية األوروبيبالترويج المشترؾ ليا، ولعّؿ الييكؿ التنظيمي لالتحاد 
-27: 2011حكومية تقوـ عمى التعاوف االختياري الحر بيف الدوؿ األعضاء كافة )العمراني، 

28.) 

في الثورات العربية نجدىا قد  ؿمما حص األوروبيوفيما يتعمؽ بمواقؼ االتحاد  ،وبشكؿ عاـ
 (:94: 2015إلى قسميف )الجحيشي، انقسمت 

تجاه  العربية، وقد بدا ىذا الموقؼ جميً اسـ بالسمبية والحياد مف الثورات األوؿ: موقؼ اتّ  .5
األزمة اليمنية وتونس ومصر والبحريف، وىذا الموقؼ جاء ليتناغـ مع العالقات التي تجمع 

، وتمؾ العالقات كانت نتيجة لإلرث األوروبياليمف وغيرىا مف الدوؿ العربية مع االتحاد 
 في األوروبياالتحاد  عريالتاريخي الذي ارتبط بدعـ األنظمة الحاكمة التي سوقت مشا

لو مف الناحية االقتصادية والسياسية  اا استراتيجيً منطقة الشرؽ األوسط، وكانت حميفً 
 والعسكرية.

تجاه  العربية، وقد بدا ىذا الموقؼ واضحً سـ بالشدة والحـز مف الثورات االثاني: موقؼ اتّ  .2
ألنظمة التي تعتبر مستقمة سورية وليبيا، وىذا يفسر سعي الدوؿ الكبرى في إنياء بعض ا

 .األوروبيما في سياستيا الخارجية عف القرار والموقؼ األمريكي و  انوعً 
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ـ، بما جرى في تونس ومصر، 2011تأثر اليمف كغيره مف الدوؿ العربية في مطمع عاـ و 
وغدا الشعب اليمني يطالب بإصالحات أكثر جدية وفعالية، مما جعؿ الكثير مف دوؿ االتحاد 

تتخذ إجراءات أمنية صارمة ومبالغ فييا ضد  وعمى رأسيا بريطانيا وفرنسا وألمانيا أفْ  األوروبي
الخاطئة بعد إدراكيا لعدـ صواب دبموماسية  االيمف، ولكف بعض تمؾ الدوؿ بدأت تراجع سياساتي

 (.230: 2010ردود األفعاؿ وتتممس حاجة اليمف في التنمية ومكافحة الفقر )العمراني،

 بعد "ريف آشتوفتكا"ة األوروبيعمى لساف المفوضية الخارجية  األوروبياالتحاد موقؼ  ءوجا
إلى انتقاؿ سياسي منتظـ  "آشتوفحيث دعت " ،شيريف مف الحراؾ الشعبي باليمف حوالي

ولتمييد الطريؽ  ،لمسمطة في اليمف يبدأ دوف تأخير مف أجؿ حؿ األزمة الراىنة في اليمف
 "عمي عبداهلل صالح" مف ليجتو تجاه الرئيس اليمني األوروبيتحاد االد صعّ ، ثـ لإلصالحات

ثر تمؾ إ ،بإجراء تحقيؽ مستقؿ في اليمففيو يطالب  ارً قرا األوروبيونظامو حيث تبنى البرلماف 
دولي التحقيؽ الاألمـ المتحدة أو محكمة الجرائـ الدولية قيادة  األوروبيحداث وطالب البرلماف األ

 النظاـ اليمنيأماـ استمرار اليمف، و عت ضد المعتصميف السممييف في التي وقحوؿ اليجمات 
ة بعد ذلؾ مطالبة األوروبيجاءت التصريحات و  ،في استخداـ العنؼ تصاعدت الضغوط الدولية

 جؿ وضع حد لمعنؼ وضماف انتقاؿ سممي لمسمطةأالفوري مف العاجؿ و بالتحرؾ  اليمني نظاـال
في  األوروبيلالتحاد مجمس الشؤوف الخارجية  جتماع: نت(، وخالؿ ا2011)أيوب، 
التقدـ ب األوروبياالتحاد ـ، أشاد 2013تشريف أوؿ/أكتوبر  21بشأف اليمف بتاريخ  لوكسمبورغ

عمى الدور الذي تقوـ بو الحكومة االنتقالية في و بؿ مؤتمر الحوار الوطني، مف قِ  حرزالذي أُ 
أىمية  عمى األوروبيالتحاد د االيمني "عبد ربو منصور ىادي"، وأكّ ادة الرئيس اليمف تحت قي
تسمح  مف شأنيا أفْ  ، التيلسمطة بشكؿ سممي ومنظـ وشامؿامية انتقاؿ في عم االمضي قدمً 

كما تؤكد استعدادىا  ،مس التعاوف الخميجيا لمبادرة مجباستفتاء دستوري تمييا انتخابات عامة وفقً 
جميع األطراؼ  األوروبيحاد االت ودعا ،ة وذات مصداقية وشفافية في اليمفلدعـ انتخابات شامم

 وأعرب ،دولةما فيما يتعمؽ بنموذج مستقبؿ المعالجة القضايا المتبقية الحاسمة، وال سيّ  إلى
السممي  ممية االنتقاؿتيدؼ إلى عرقمة ع التي عماؿاألقمقو إزاء  بالغ عف األوروبياالتحاد 
 : نت(.2013، سفارة الجميورية اليمنية في بروكسؿلمسمطة )

يوجد ال  وأنَّ عمى " ماريا أنتونا كاالفو"في اليمف  األوروبيت رئيسة بعثة االتحاد كما وشدد
الحؿ سياسي سممي عبر الحوار والمفاوضات لمتوصؿ إلى  وأفَّ  ،حؿ عسكري لألزمة اليمنية

 وعادالً  اسيقوـ بما يراه مناسبً  األوروبياالتحاد  دت أفَّ وأكّ ف، اتفاؽ يراعي مصالح كؿ اليمنيي
قميمية ومحمية لحؿ األزمة  احقيقيً  اىناؾ قمقً  وأشارت إلى أفَّ ، اليمنية وبمشاركة أطراؼ دولية وا 
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حميدة مف خالؿ الدعوة لوقؼ  يا ستقوـ بمساعٍ لموضع في اليمف، وأنَّ  األوروبيمف دوؿ االتحاد 
طاولة الحوار لجميع األطراؼ والفرقاء  عمىالحرب عف طريؽ الوسائؿ السياسية عبر الجموس 

(، ومف جية 181: 2017، اليوـ العربيجريدة ) والتوصؿ إلى اتفاؽ يخدـ الجميع في اليمف
األطراؼ المتنازعة في اليمف، إلى وقؼ حدة التصعيد العسكري،  األوروبيدعا االتحاد أخرى 

مايا " األوروبيواألمف في االتحاد الناطقة باسـ مفوضة السياسة الخارجية حيث قالت 
كر جميع األطراؼ ذّ نف، و يديف أي ىجمات ضد المدنيي األوروبياالتحاد  ": "إفَّ كوسيانيتش

و يجب عمييـ احتراـ حقوؽ المدنييف نَّ أ، تحالؼ العربيؾ الية بالصراع في اليمف، بما في ذلالمعن
ي" )روسيا أثناء النزاع العسكر وااللتزاـ بالقانوف الدولي، الذي يكفؿ لمجميع حقوقيـ اإلنسانية 

 : نت(.2017اليوـ، 

 األوروبيموقؼ االتحاد  تجاه األزمة اليمنية، نجد أفَّ  األوروبيوبالنظر إلى دور االتحاد 
سـ في بادئ األمر بالسمبية والحياد، ثـ بعد حوالي شيريف عمى الحراؾ الشعبي اليمني بدأ اتّ 

عف  األوروبيالمطالب بانتقاؿ سممي لمسمطة، وأعرب االتحاد  األوروبييظير موقؼ االتحاد 
و ال يوجد حؿ عسكري بأنَّ  امية االنتقاؿ السممي لمسمطة مؤكدً قمقو مف األعماؿ التي تعرقؿ عم

مة اليمنية، ودعا إلى وقؼ حدة التصعيد العسكري وطالب باحتراـ حقوؽ المدنييف، وىكذا لألز 
لحؿ األزمة اليمنية مما أتاح المجاؿ لمواليات المتحدة  األوروبينرى ضعؼ دور االتحاد 

 وحمفاؤىا مف العرب التفرد بتنفيذ أجنداتيا في حؿ األزمة اليمنية. األمريكية

 الروسي ررابًعا: الدو 

، وال يمكف ألي قوة تجاوزه أو اا وأساسيً ا مفصميً دور الروسي في النظاـ الدولي دورً عتبر الي
 إىمالو أو تحييده، بسبب الوضع الروسي العالمي في ميزاف النظاـ الدولي.

 في سياستيا الخارجية، يقوـ عمى التركيز عمى مصالحيا اجديدً  اقد سمكت روسيا أسموبً و 
 عالقات جيدة مع العديدب تحظى، و اوعسكريً  اوسياسيً  ايا دولة قوية اقتصاديً وشعورىا بأنَّ القومية 

إعادة ب فمف حقيا المطالبة ومف ىذا المنطمؽلمغرب،  اقويً  ايا ستكوف منافسً ، وأنَّ العالـ دوؿ مف
 حوؿ إحياء الجدؿ الكبرى في سياستيا الخارجية مف توجياتيا ونتج، العالمي مكانتيا ودورىا

توجو  :ىما ،ة واآلسيوية، وليذا تراوحت سياستيا الخارجية بيف توجييف أساسييفوروبياألىويتيا 
التوجياف ييدفاف إلى فرض روسيا كقوة عظمى  وىذاف أطمسي، وتوجو أوراسي جديد،-أورو

مف التحديات  ال يزاؿ لروسيا تأثير كبير عمي الساحة الدولية، فالعديد، و عمى الساحة الدولية
األمف  ىاألصولية اإلسالمية، والحفاظ عم الدولي، ومواجية "اإلرىاب"ى العالمية كالحرب عم
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سمحة الدمار الشامؿ، والتعامؿ وتثبيت أسواؽ النفط المتقمبة، ومكافحة تزايد أ والعالمي، األوروبي
دي ليا بدوف مساىمة ال يمكف التصالتي اإلقميمية، بما فييا أزمة الشرؽ األوسط  الصراعات مع
 (.27-24: 2017)العوضي،  اءه مف روسيابنّ 

تتمثؿ بالسعي إلى إيجاد تكتؿ عدة الروسية في المنطقة عمى اعتبارات  ةوتقوـ االستراتيجي
دولي يقؼ في وجو القطبية األحادية، كذلؾ مواجية ما يوصؼ بالتيديد اإلسالمي الشامؿ عف 

ندفاع اإلسالمي، كما تعمؿ عمى إعادة تأكيد الوجود النسبي طريؽ انتياج سياسة وقائية لمنع اال
تحفظ ىيمنتيا وىيبتيا فيجب  و إذا ما أرادت أفْ الروسي في منطقة الشرؽ األوسط، حيث ترى أنَّ 

وتستعمميا كورقة ضغط لمواجية أي ضغوط  ،تعمؿ عمى تطوير عالقاتيا مع إيراف عمييا أفْ 
 (.116-115: 2014أمريكية )لعريبي، 

لى دوافع التدخؿ نتعرؼ إ قبؿ الخوض في الموقؼ الروسي تجاه األزمة اليمنية، يجب أفْ و 
قتصر عمى الجانب السياسي، وتتمثؿ ا فْ ى وا  حتّ  اا واقعيً لروسي في اليمف الذي قد يكوف أمرً ا

 : نت(:2016دوافع التدخؿ الروسي في اليمف فيما يمي )الموقع بوست، 

وعضو دائـ  ،في اليمف ىو ممارسة أصيمة لروسيا كدولة عظمى الروسي التدخؿ يعد .5
 دولي. ا مف كؿ حدثبمجمس األمف ما يفرض عمييا موقفً 

والمممكة العربية السعودية وقطر  األمريكيةحاجة روسيا لمضغط عمى الواليات المتحدة  .2
 .وتركيا لتقديـ تنازالت في الممؼ السوري واألوكراني

يراف والصيف، إذا ما كانت السياسة تطور الحمؼ الثالثي روسي .3  الجديدة مخالفة األمريكيةا وا 
والتي ستبتعد عف إيجاد مشتركات مع الدوؿ  ،اومتفؽ عميو دوليً  ا ىو متعارؼ عميومَ لِ 

 .الثالث
اليمف مستدليف بتصريحات  االروسية وزيادة تجذرىا سيشمؿ أيضً اإليرانية  اتالعالق .4

لقاء وفد الحوثييف بالمسؤوؿ الروسي في موسكو  إلى أفَّ باإلضافة ، يرانييفاإللمسؤوليف ا
جاء بعد زيارتو لػطيراف ولقاءه مسؤوليف إيرانييف روجوا لحكومة الحوثييف ومدى التزاميا 

 .باالستقرار في البالد

، عف اىتماميـ بإنشاء قاعدة بحرية ـ2009 المسؤولوف العسكريوف الروس منذ عاـ وأوضح
تزيد مف قدرة روسيا عمى  ومف شأف ىذه القاعدة البحرية أفْ  ،اليمنيةروسية عمى األراضي 

ليا في مضيؽ باب  امكانً  روسياتضع  الوصوؿ إلى ممرات الشحف في البحر األحمر، وأفْ 
الواليات المتحدة تمارس  أفَّ  وبما ،المندب االستراتيجي الذي يربط البحر األحمر بخميج عدف
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تجارية التي تمر عبر مضيؽ باب المندب، والصيف قد أقامت قاعدة عمى األنشطة ال اكبيرً  انفوذً 
إنشاء قاعدة عسكرية روسية في اليمف سيزيد مف مكانة  بحرية في البحر األحمر بجيبوتي، فإفَّ 

ومف شأف االعتراؼ الدولي بنفوذ روسيا في  ،في شبو الجزيرة العربية روسيا بوصفيا قوة عظمى
يعزز  في الشرؽ األوسط، وأفْ  لروسيازز تصورات التأثير الدبموماسي يع شبو الجزيرة العربية أفْ 

 (.Ramani ،2017 :Net) تطمعات روسيا إلنشاء نظاـ أمف جماعي إقميمي

سواء بدعـ عمى عدـ التدخؿ والتزاـ الحياد،  ااألزمة اليمنية قائمً  وكاف موقؼ روسيا مف
الحوثييف قوات أو  "منصور ىادي"عبد ربو القوات المعبرة عف الشرعية التي يمثميا الرئيس 

االنزالؽ لمواجية عسكرية  روسيا ال تريد ، ألفَّ ح"عمي عبداهلل صال"المتحالفة مع الرئيس السابؽ 
إلى دعـ  روسياتدعو و، ومف ىذا المنطمؽ يا ليست الالعب األساسي فياصة أنَّ داخؿ اليمف، خ

 وىو ما يستمـز الحوار مع مختمؼ ،الحـزاصفة االنتقاؿ السممي لمسمطة داخؿ اليمف منذ بدء ع
أىمية الوقؼ  " عمىفالديمير بوتيف"د الرئيس الروسي أكَّ داخؿ الساحة اليمنية، كما  األطراؼ

الفوري لمقتاؿ في اليمف، وضرورة تفعيؿ األدوار اإلقميمية والدولية، بما في ذلؾ جيود األمـ 
طالؽ حوار واسع بمشاركة جميع القوى  المتحدة، لبمورة حموؿ سممية لمصراع اليمني، السياسية وا 

لسيادة اليمف ووحدة  روسياالخارجية الروسية عمى دعـ  تدكّ يمف، في حيف أوالدينية في ال
السبيؿ الوحيد لحؿ األزمة  عمى أفَّ  "سيرجي الفروؼ"وزير الخارجية الروسي  ، وأعربأراضيو

بالغ  ف الشيعة والسنة أمرٌ مى التناقضات بيع المعبَ  اليمنية ىو المفاوضات، وشدد عمى أفَّ 
 (.2017ة )جميؿ، الخطور 

يـ لمتدخؿ الدبموماسي، وذلؾ ألنَّ  ميمة اليمف ىو وجية في روسيا أفَّ  ويرى صّناع القرار
ليمف إذا ُعرض عمييا في ا قتاليةاستعداد لوضع حد لألعماؿ الالسعودية عمى  يعتقدوف أفَّ 

 خالؿ زيارتو االتجاهىذا  "عادؿ الجبير"د وزير الخارجية السعودي أكّ حيث  ،شروط مقبولة
منذ بدء التدخؿ العسكري بقيادة السعودية حافظت و  ،ـ2017تشريف أوؿ/أكتوبر  8في  لموسكو

عمى  ،حة السياسييف الرئيسييف في اليمفروسيا عمى عالقة تعاونية مع جميع أصحاب المصم
 مف المبكرة المراحؿ خالؿ السعودية مع االتي اتفقت عمنً  األمريكية لواليات المتحدةاخالؼ 
أدانت روسيا كما  ،دعميا لحؿ سممي لمحرب في اليمف الفور عمى روسيا أعمنتحيث  ،العممية

اليمف، وأعربت عف تأييدىا لحظر األمـ المتحدة الشامؿ  عمى لمتحالؼ العربيالضربات الجوية 
التدخؿ العسكري في  وعمى الرغـ مف أفَّ قاتمة، اليمنية المتمحة إلى الفصائؿ عمى توريد األس

إيجابية مع القادة عمى  اليمف قد انتقؿ إلى صراع مطوؿ، فقد حافظت روسيا عمى عالقات
 سفارةالروسيا تحتفظ ب فما تزاؿ وإلثبات التزاميا بالحوار الدبموماسي الشامؿاألزمة، جانبي 
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 في عدفالروسية قنصمية الر عمييا الحوثيوف، و في العاصمة صنعاء التي يسيط الروسية
 مف خالؿ ىذه القنوات الدبموماسيةو  "،عبد ربو منصور ىادي"عاصمة حكومة الرئيس اليمني 

بشأف تدابير مكافحة  ،المؤيدة إليراف لمرئيس اليمني واألخرىمع الفصائؿ المؤيدة  روسيا شاورتت
ف والجموس عمى األعماؿ القتالية في اليم وقؼشأف ، وأجرت مفاوضات غير رسمية ب"اإلرىاب"

 (.Ramani ،2017 :Netطاولة المفاوضات السممية لحؿ األزمة )

أوراؽ رابحة في مستقبؿ العممية السياسية  ةنزلبمالحوثييف  فَّ فإ الساسة الروسر يقدوبحسب ت
مف خالؿ  ةرؤيىذه الجاءت و في اليمف، بما قد يعيد لروسيا نفوذىا في ىذه المنطقة الحيوية، 

ما  فَّ حيث كانت وجيت نظر روسيا بأالشرعية في اليمف،  ىعم الموقؼ الروسي مف االنقالب
بقدر ما ىو مناورة مف جانبيـ لرفع سقؼ مف جانب الحوثييف  احدث في اليمف ليس انقالبً 

لو  يمني سياسي مكوففاألمر يتعمؽ ب ،مطالبيـ في إطار العممية السياسية الجارية في البالد
نَّ   ىعم اكشريؾ في العممية السياسية حفاظً  ما يجب احتواؤهحضور قوي ال يمكف تجاىمو، وا 

دولية عديدة مع الموقؼ الروسي مف حيث ضرورة  ىقؼ قو موا ىتتالق وىنا ،االستقرار في اليمف
وفي ، وعميو : نت(2015)السيد،  ااحتواء الحركة في العممية السياسية، وتسوية األزمة سمميً 

لمجمس  (2216)ر قراال لصالحامتنعت روسيا عف التصويت  ـ،2015 مف عاـ إبريؿ/نيساف
بامتناع و  ،بفرض حظر عمى توريد األسمحة لمحوثييفالتابع لييئة ألمـ المتحدة  األمف الدولي

 الفيتو حؽ استخداـو كاف بإمكانيا آنذاؾ، مع أنَّ  رعف التصويت سمحت لمقرار بالصدو  روسيا
 .(Katz ،2017 :Netإلجياض القرار )

موقؼ روسيا مف األزمة اليمنية، تمثؿ في دعميا لحؿ النزاع بالطرؽ السممية  وىكذا نرى أفَّ 
دانة الضربات الجوية لمتحالؼ العربي عمى اليمف، وتأييدىا قرار حظر األمـ المتحد ة الشامؿ وا 

الالعب  أنواعيا إلى األطراؼ اليمنية المتنازعة، وعميو يعتبر أفَّ  عمى توريد األسمحة بجميع
 .األمريكيةالمؤثر في األزمة اليمينية ىو الواليات المتحدة 

الواليات  وبالنظر إلى أثر المتغيرات الدولية في تطور السياسة الخارجية في اليمف، نجد أفَّ 
والمؤثرة ف والياباف في طميعة الدوؿ الفاعمة وروسيا والصي األوروبيواالتحاد  األمريكيةالمتحدة 

الممؼ اليمني يخص بالدرجة األولى الواليات  ، وترى ىذه الدوؿ أفَّ افي النظاـ العالمي حاليً 
يراف، وتجمع ىذه الدوؿ عمى رؤية مشتركة األمريكيةالمتحدة  و ال يوجد وىي أنَّ  ،والسعودية وا 

ة اليمنية ال يأتي إال بالحوار واالنتقاؿ السممي حؿ األزم وأفَّ  ،حؿ عسكري لألزمة اليمنية
 لمسمطة.
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 تجاه اليمن األمريكيةالمبحث الثاني: أثر المتغيرات اإلقميمية في تطور السياسة 

 تمييد:
يشكؿ موقع المنطقة العػربية بالنسبة لممناطؽ اإلقميمية األخرى والتكتالت العالمية العمالقة 

، مما يجعؿ المنافسة اإلقميمية قوية لمسيطرة عمى مكونات تمؾ المنطقة، بالغة استراتيجيةأىمية 
مزيد مف األدوار ل تؤىميا التيالقوة الشاممة،  عناصر امتالؾكما يتعيف عمى الدوؿ اإلقميمية 

منطقة، يا عمى التحقؽ ىيمنتيا وسيطرت بالتاليبالمنطقة وتحقيؽ أىدافيا وتأميف مصالحيا، 
وجاءت "ثورات الربيع العربي" لتعطي فرصة كبيرة ليذه الدوؿ مف أجؿ زيادة نفودىا وتعزيز 

تعتمد عمى تمؾ  األمريكيةتدخميا في الشؤوف الداخمية لممنطقة، وأصبحت الواليات المتحدة 
فَّ و الدوؿ وتحاوؿ مساعدتيا مف أجؿ مصمحتيا في المنطقة،  كؿ ىذه المعطيات جعمت  ا 

 في حيرة في التعامؿ مع قضايا المنطقة. األمريكيةالخارجية  السياسة

ما سيّ  مقوى اإلقميمية اللىداؼ األمصالح و ال في تبايفويتضح مف خالؿ األزمة اليمنية ال
ا مَ لِ  مةمّ سَ مُ نتيجة  ىذه تعتبراليمنى، و  ممؼالعمى  بالسيطرةالسعودية إيراف، والمممكة العربية 

، أواًل  يضيما البعض مف حيث الصراع المذىباإلقميميتيف المتنافستيف لبعتمثمو ىاتيف القوتيف 
إيراف  عمؿ، حيث تي ثانًياالسعود يأىمية حيوية لألمف القوم اليمنية مف يا تشكمو األراضمَ ولِ 
يجاد ي ذيفال يفاليمف مف خالؿ الحوثي يفممتدة وبقوة الأذرعيا و  حاوؿ السيطرة عمى اليمف، وا 

 لمغاية كمحور امً يم اليمنى يالموقع الجغراف كذلؾ يعتبرإيرانية شيعية،  بصبغة ييمن نظاـ
 .مضيؽ باب المندب، وذلؾ نتيجة لسيطرة اليمف عمى انيةاإلير  لمييمنة يحيو 

 النظام العربي: أواًل 

يتميز النظاـ العربي بنوع فريد مف الخصائص السياسة واالجتماعية واالقتصادية عف باقي 
صح التعبير التي  العالـ، وبالرغـ مف تمؾ الثروات البشرية والطبيعية اليائمة إفْ األنظمة في 

في منظومة توزيع الثروة،  ادت في العقود األخيرة خماًل جسيمً تتمتع بيا المنطقة العربية؛ فقد شي
نخب قميمة وذات ارتباط متيف بالسمطة بمقومات الثروة، بينما في المقابؿ ُىمشت  تإذ استأثر 

عات واسعة مف العامة داخؿ تمؾ المجتمعات، وتزايدت تمؾ الظاىرة في السنوات األخيرة، قطا
 ا تعانيو المنطقة مف القمعِ مَ وعميو تراجع الدور االقتصادي واالجتماعي لمدولة، باإلضافة لِ 

لمحريات، نتيجة تركيز السمطة في يد نخب ضيقة مرتبطة  الحقوؽ وانتياؾٍ  وغيابِ  واالستبدادِ 
 (.4: 2011زب أو األسرة الحاكمة )شكر، بالح
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ضعؼ النظاـ السياسي العربي الواضح، وغياب االستراتيجيات التي تمكنو مف الدفاع  إفَّ 
عمى فاعمية ىذا النظاـ، وعدـ االستقرار واالضطرابات التي تتعرض ليا المنطقة، وبروز بعض 

النظاـ بالمحافظة عمى كيانو، وفي  التيارات المتشددة في تمؾ المنطقة، يؤكد عمى عدـ قدرة ىذا
وكيؼ أثر عمى السياسة  ،ىذا الشؽ سندرس واقع كؿ مف جامعة الدوؿ العربية والتحالؼ العربي

 تجاه الواقع العربي وباألخص اليمف. األمريكيةالخارجية 

  :جامعة الدول العربية 

 المؤسسة الدوؿ عدد وكاف ـ،1945آذار/مارس  22 في العربيةالدوؿ  جامعة تأسست
 أصبحت قدوىي: مصر، العراؽ، سورية، لبناف، األردف، السعودية، اليمف، و  ،مستقمة دوؿ سبعة
 وبالتالي ،ستقاللياا عمى حصوليا بعد نضماـباال بادرت عربية دولة وعشروف افتثنا تضـ
(، 73: 2015)عبد القادر،  العربية الشعوب ماؿآو  تطمعات تمثؿ التي العربية ةوعممجمت الشكّ 

وتسعى جامعة الدوؿ العربية إلى تحقيؽ أىداؼ سياسية واقتصادية واجتماعية، نص عمييا 
: 2010وىذه األىداؼ ىي )العتيبي،  ،ميثاقيا واتفاقية الدفاع المشترؾ والتعاوف االقتصادي

22-29:) 

لمتعاوف بينيا وصيانة  اضاء وتنسيؽ خططيا السياسية تحقيقً توثيؽ الصالت بيف الدوؿ األع .5
 استقالليا وسيادتيا.

الـ واألمف العربي مف خالؿ التزاـ عاـ لمدوؿ بعدـ المجوء لمقوة لفض المحافظة عمى السّ  .2
المنازعات، والتحكيـ االختياري لمجمس الجامعة لفض أي خالؼ يمس السيادة، والوساطة 

 لمجمس الجامعة في أي خالؼ يخشى وقوع حرب منو.
 .اا وثقافيً ا واجتماعيً اوف العربي اقتصاديً تحقيؽ التع .3

كؿ ىذه األىداؼ تدور حوؿ توثيؽ الصالت وتمتيف العالقات والروابط فيما بيف الدوؿ 
العربية عمى أساس سيادة ىذه الدوؿ واستقالليا وسالمة أراضييا ومواطنييا وممتمكاتيا ومقدراتيا 

 .ةالوطني

ـ، 1972وحؿ األزمة بيف اليمنييف في عاـ  لقد أسيمت جامعة الدوؿ العربية في تسوية
 لتحقيؽ خاصة لجنة لمساعدة اميمً  ادورً  العاـ األميفُ  لعب حيث ،اليمف شطري بيف وكانت

ي ف اتحاد اتفاؽ توقيع وتـ بينيما، دارت التي المباحثات خالؿ الوحدة عمى وشجعيـ المصالحة،
 الدوؿ العربية جامعة اقتصر دور بالتالي ـ،1979عاـ  جديد مف عاد الخالؼ ولكفنفس العاـ، 

ـ، بمساعدة 1984بالمقابؿ فشمت جامعة الدوؿ العربية في عاـ  ،حميا بدؿ األزمات إدارة عمى
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 انتيت قدو  ،اليمف في الحرب األىمية، وكاف ىذا أوؿ نزاع تدخمت فيو جامعة الدوؿ العربية
لممحافظة عمى  مقترحات بأي العربية معةجا تتقدـ ولـ المتنازعيف، الطرفيف أحد بانتصار األزمة

 (.177-174: 2015عبد القادر، )وحدة اليمف وضماف سالمتو 

 الخريطة في اتغييرً  أحدثت ما سرعاف احتجاجية حركات العربية الدوؿ مف عددٌ  دَ يِ شَ 
 ُيالحظ لكف ببعيدة، التطورات ىذه كؿ مف العربية الدوؿ جامعة تكف ولـ المنطقة، في السياسية

 االحتجاجات أو، التونسية االحتجاجات إباف ابارزً  ادورً  تمعب لـالعربية  الدوؿ جامعة أفَّ 
 والتوافؽ العنؼ، وقؼ إلى الدعوة عمى امرتكزً  خطابيا فكاف اليمنية، االحتجاجات أو المصرية،
 التعاوف مجمس" إطار في ُتحؿ عاـ رابةقُ  استمرت التي" اليمنية األزمة" تركت ياإنَّ  بؿ ،الوطني
وليذا  وقتيا، المطروحة المبادرات أو التفاوض مشيد عف الدوؿ العربية جامعة وغابت" يالخميج

 أعطى العربية السياسية التغيرات مع التعاطي في وتأخرىا الدوؿ العربية جامعة ضعؼ فإفَّ 
عمى مواجية األزمات العربية  واألدوات اآلليات حيث مف اسياسيً  قادرة غير ياأنَّ  اانطباعً 

فْ : نت(، 2014ومواكبة تطمعات الشعوب في المنطقة )منشاوي،  قد  "الربيع العربي"كاف  وا 
صة لتطوير أدائيا حيث ُتمثؿ ؿ فر و مثّ إال أنَّ العربية،  الدوؿ جامعةأبرز أوجو القصور في أداء 

عمى  التفافً بتغيير األنظمة االقاضية بفرض عقوبات والمطالبة  الدوؿ العربية جامعة قرارات
في الشأف الداخمي  التي طالما كرست مبدأ عدـ التدخؿ الدوؿ العربية جامعةالسياسة التقميدية ل

لتغيير أولويات العمؿ العربي ليشمؿ الديموقراطية والمشاركة السياسية وضرورة  المدوؿ، وتمييدً 
عمى أرض والممارسات السياسية التناغـ بيف الخطاب السياسي المعمف في الدوؿ األعضاء 

 : نت(.2016ع )منير، الواق

فقد كاف  اإلقميمية، البيئة باختالؼ اليمنية األزمة مف العربية الدوؿ جامعة موقؼ يختمؼ
، األزمة لعالج الخميجي التعاوف لمجمس المجاؿجامعة الدوؿ العربية  تركت؛ إذ اا ممتبسً موقفً 

فَّ و   والسعودية قطر سياأر  وعمى الخميجي التعاوف مجمس دوؿ رؤية في يكمف ذلؾ تفسير ا 
 العربية، الدوؿ جامعة بوابة مف اعربيً  فييا التدخؿ ينبغي ال اخميجيً  اشأنً  بوصفيا اليمنية لألزمة

عممية متممة لجيود  بمنزلةمتابعة جامعة الدوؿ العربية لألزمة اليمنية، كانت  بمعنى آخر أفَّ 
مجمس التعاوف الخميجي، الذي طرح مبادرة التسوية السممية لألزمة اليمنية، وواصمت جامعة 

 (.21-20: 2017الدوؿ العربية متابعة جيود مجمس التعاوف الخميجي )الخولي، 

الممثمة بالرئيس اليمني  وعندما تطورت األزمة اليمنية إلى صراع مسمح بيف السمطة الشرعية
، "اهلل صالحعمي عبد"المتحالفة مع الرئيس السابؽ  يالحوث جماعة، و "عبد ربو منصور ىادي"

، ثـ ـ2014سبتمبر /أيموؿصنعاء في  اليمنية عمى العاصمة الحوثي جماعةعمى إثر استيالء و 
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مارس آذار/في  يةو العسكري الداعـ لمسمطة الشرعالعربي ضرباتو الجوية وتدخم بدء التحالؼ
ة التالياألمور في  امنحصرً  عمى تمؾ التطورات د فعؿ جامعة الدوؿ العربية، كاف ر ـ2015
 : نت(:2015)أحمد، 

 (143) لمشروع قرار حوؿ اليمف في دورة انعقاده رقـ الدوؿ العربية مناقشة مجمس جامعة .5
، أسفرت الجمسة عف دعـ الحوار الوطني بيف المكونات ـ2015مارس /آذار 9بتاريخ 

، "جماؿ بف عمر"السياسية اليمنية برعاية المبعوث األممي السابؽ المعني بالممؼ اليمني 
 ف.ودعـ وحدة اليم

أكدت فيو  ا، بيانً ـ2015مارس آذار/في قمتيا بشـر الشيخ في  الدوؿ العربية إصدار جامعة .2
عسكرية التي يقوـ بيا التحالؼ العربي في اليمف، بناء عمى طمب التأييد التاـ لإلجراءات ال

 يمني.الرئيس ال
عبد ربو "، بدعوة الرئيس اليمني ـ2015مايو /أيار 5ي ف الدوؿ العربية رحبت جامعة .3

القوى السياسية اليمنية بإجراء حوار في العاصمة السعودية الرياض،  جميعل "منصور ىادي
ت مجمس التعاوف الخميجي باعتباره الحاضنة الرئيسية ورحبت كذلؾ بمساعي ومجيودا

 ة.المعنية بحؿ األزم
مف أجؿ إنقاذ اليمف وبناء "إعالف الرياض الصادر عف مؤتمر  الدوؿ العربية عمت جامعةد .4

تحت رعاية  ـ،2015مايو أيار/ 19- 17الذي عقد خالؿ الفترة مف  "الدولة االتحادية
قرارات  بمكانةمجمس التعاوف الخميجي، واعتبار ما صدر عف ىذا اإلعالف مف توصيات 

 ذ.قابمة لمتنفي
عمى دعميا الكامؿ لمتحالؼ العربي وعاصفة الحـز باعتبارىا  الدوؿ العربية أكيد جامعةت .5

لقوة خطوة ضرورية فرضتيا تطورات األحداث، وانسداد أفؽ الحوار السياسي، واستخداـ ا
 المشرعية وتجاوزً  اة ضد مؤسسات الدولة، ما يمثؿ خرقً المسمحة مف جانب جماعة سياسي

 ي.لمخرجات الحوار الوطن
إسماعيؿ ولد الشيخ "لمجيودات المبعوث األممي الجديد لميمف  الدوؿ العربية دعـ جامعة .6

الحوار الوطني ، ولميمتو المستقبمية في اليمف، في إطار القرارات العربية، ومخرجات "أحمد
 باألزمة.اليمني، والمبادرة الخميجية وآلياتيا التنفيذية، والقرارات الدولية المعنية 

عمى مستوى المندوبيف  ااجتماعً ، ـ2015 يونيو/في حزيراف الدوؿ العربية عقدت جامعة .7
، "خالد بحاح"، ونائب الرئيس اليمني "نبيؿ العربي"الدائميف لمدوؿ بحضور أمينيا العاـ 

، وتأييد ىادي" عبد ربو منصور"بشأف دعـ ومساندة الشرعية الدستورية الممثمة في الرئيس 
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جميع اإلجراءات العسكرية التي يتخذىا التحالؼ العربي في اليمف، ومطالبة الحوثييف وقوات 
المدف و الكامؿ مف العاصمة صنعاء،  نسحابباالالرئيس السابؽ "عمي عبداهلل صالح" 

 .كافة ةكوميوالمؤسسات الح
جميع ، ـ2015يوليو /تموز 10في  "نبيؿ العربي" الدوؿ العربية دعا األميف العاـ لجامعة .8

لتسييؿ دخوؿ ، أطراؼ األزمة اليمنية إلى احتراـ اليدنة اإلنسانية التي أقرتيا األمـ المتحدة
 ف.المساعدات اإلنسانية بما يخفؼ مف وطأة المعاناة اإلنسانية التي يعيشيا اليمنيو 

تشريف  12في  مع وزير حقوؽ اإلنساف اليمني الدوؿ العربية بحث األميف العاـ لجامعة .9
ما الجوانب اإلنسانية سيّ  المستجدات عمى الساحة اليمنية، ال جميع، ـ2015أكتوبر /األوؿ

 .الصعبة التي يعيشيا اليمنيوف

ف في جميورية مصر ية الدورة العادية السادسة والعشر مجمس جامعة الدوؿ العربي وَعقد
في ظؿ ظروؼ  ـ،2015مارس آذار/ 29- 23العربية بمدينة شـر الشيخ خالؿ الفترة مف 

يا ل اقمة شعارً الوقد اتخذت ا، وتحديات جمة تستدعي تضافر وتكاتؼ الدوؿ العربية لمواجيتي
عف  عدة عف المجمس قرارات خاصة ؾ"، وقد انبثؽمف العمؿ العربي المشتر  اوىو "سبعوف عامً 

)موقع  اإللكتروني اليمف نمخصيا باختصار شديد بحسب ما جاء في موقع الجامعة العربية
 (:134-130: 26رارات دورة المجمس ق ةجامعة الدوؿ العربية، مسود

 "عبد ممثمة في الرئيس اليمني الشرعية الدستورية ومساندة ودعـ تأييد استمرار عمى التأكيد .5
اليمنية  الدولة كياف عمى لممحافظة وطنية جيود مفيبذلو  وما ىادي"، ربو منصور
الوطني  الحوار مؤتمر نتائج دعـ في السياسية، واالستمرار العممية واستئناؼ ومؤسساتيا
 الخميجية المبادرة إلى ااستنادً  كافة، وذلؾ اليمنية األطراؼ عميو وافقت الذي ومخرجاتو

 وآلياتيا التنفيذية.
أراضيو  وسالمة اليمف وحدة عمى الكامؿ بالحفاظ االلتزاـ وضرورة أىمية عمى امجددً  التأكيد .2

 شؤونو الداخمية. في تدخؿ أي ورفض واستقاللو، واحتراـ سيادتو
دانة رفض .3 واعتبار  ،الجانب أحادية تصعيدية مف خطوات الحوثي جماعة عميو أقدمت ما وا 

 مؤتمر مخرجات في المتمثمة واإلرادة الوطنية الدستورية الشرعية عمى اوخروجً  اذلؾ انقالبً 
 االنتقالية. السياسية لمعممية وتعطياًل  الحوار الوطني

 الشرعية عف لمدفاع التحالؼ بيا التي يقوـ العسكرية لإلجراءات الكامميف والتأييد الترحيب .4
 العربية، الدوؿ مف وعدد العربيالخميج  لدوؿ التعاوف مجمس دوؿ مف اليمف، المشكؿ في
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 حفظ في مف مسؤولياتو وذلؾ انطالًقا ىادي"، منصور ربو "عبد اليمني مف الرئيس بدعوة
 واستقالليا. سيادتيا وحفظ الوطنية العربية ووحدتيا سالمة األوطاف

األمف  إعادة إلى العسكرية االضطرارية اإلجراءات ىذه تؤدي أفْ  في األمؿ عف التعبير .5
 محاوالت جماعة لكؿ والتصدي ،الدستورية شرعيتيا اليمف بقيادة ربوع إلى واالستقرار

 القومي واألمف والمنطقة اليمف تيديد أمف إلى رامية خارجية أطراؼ مف الحوثي وبدعـ
 العربي.

والمؤسسات  األخرى والمدف صنعاء مف العاصمة الفوري باالنسحاب الحوثي جماعة مطالبة .6
 الحكومية. والمصالح

 المممكة في بعقد مؤتمر ربو منصور ىادي"اليمنى "عبد  الرئيس لدعوة العاجمة االستجابة .7
 األطراؼ جميعفيو  شارؾتُ  العربي الخميج لدوؿ التعاوف مظمة مجمس تحت السعودية العربية

 سياسي. حوار إلجراء واستقراره عمى أمف اليمف الحريصة اليمنية السياسية
 تضمف الذي ـ،2015آذار/مارس  22األمف  مجمس عف الصادر الرئاسي بالبياف الترحيب .8

كافة،  اليمنية المحافظات المتواصمة عمى اعتداءاتيـ بوقؼ وحمفائيـ جماعة الحوثي إلزاـ
 ،الدستورية لحماية الشرعية الرئيس اليمني "عبد ربو منصور ىادي" لطمب واالستجابة

 فرض لىإ إضافةليا،  الداعمة األمف مجمس وقرارات المبادرة الخميجية تنفيذ عمى والحفاظ
 األمف ويقدـ مجمس قرارات يخرؽ فْ مَ  جميع عمى الفصؿ السابع ضمف مشددة عقوبات
 الحوثي. لجماعة المساعدة

 اليمف جانب إلى كافة في جامعة الدوؿ العربية األعضاء العربية الدوؿ وقوؼ عمى التأكيد .9
 القرصنة. وأعماؿ "اإلرىاب" ضد والمفتوحة حربيا المستمرة في اوشعبً  قيادةً 

الخطير باليمف في  اإلنساني الوضع عاجمة لمعالجة تدابير اتخاذ عمى ضرورة التأكيد .51
 اإلنسانية والمعيشية. األوضاع تدىور ظؿ

 السياسية الجوانب في الالـز توفير الدعـ إلى الدولي والمجتمع األعضاء الدوؿ دعوة .55
، تواجييا التي التحديات مواجية الشرعية اليمنية مف لتمكيف والمالية واألمنية واالقتصادية

 الترتيبات واستكماؿ ،استقرار األوضاع لضماف عاجؿ بشكؿٍ  التنموية وتمبية احتياجاتيا
 .االنتقالية بإنجاز المرحمة المتعمقة

جامعة الدوؿ العربية فشمت في حؿ األزمة اليمنية بالطرؽ السممية،  ف لنا أفَّ بؽ تبيّ ا سَ مّ مِ 
والحوار السياسي وتقريب وجيات النظر بيف األطراؼ المتنازعة، لكنيا وافقت ودعمت قرارات 

بالمجوء لعممية  اى عاتقو حؿ األزمة اليمنية عسكريً مجمس التعاوف الخميجي الذي أخذ عم
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" بقيادة السعودية واإلمارات والتي لـ تنجح في حؿ األزمة اليمنية التي أصبحت  "عاصفة الحـز
 تؤرؽ اليمنييف والعرب واألجانب كافة الذيف ليـ مصالح في المنطقة.

 :مجمس التعاون الخميجي 

ترمي لحؿ األزمة عدة ، حيث طرحت مبادرات ليمفا إلنقاذ العربي دوؿ الخميج سعت
النظاـ " مواقؼ ثالثة أطراؼ يمنية ىيلار جدؿ وتجاذب ثَ مَ  وكانت تمؾ المبادرات اليمنية،

بعد ما يقارب الشيريف عمى البدايات األولى "، و الحاكـ، والمعارضة، وشباب الثورة السممية
، "عمي عبداهلل صالح"بإسقاط نظاـ الرئيس  طالبةالسممية في اليمف، الم حتجاجاتالنطالؽ اال

باتخاذ قرار حاسـ باالنتقاؿ مف دور " جماعيوبشكؿ " بدأت دوؿ مجمس التعاوف الخميجي
المراقب السمبي لألوضاع اليمنية المتصاعدة إلى التدخؿ المباشر وممارسة دورىا المفترض في 

 : نت(.2011)ىالؿ،  إنقاذ البالد والنأي بيا مف الدخوؿ في حرب أىمية وشيكة

 ،يةاألداة السياساستخدمت و  ،الدوؿ الخميجية بتدىور األوضاع ولكف سرعاف ما شعرت
 اجتماعاتاألحزاب المعارضة مف خالؿ و " صالح"عمى عبداهلل  الرئيس وحاولت التنسيؽ بيف

، لمبادرة الخميجيةا لقاسـ مشترؾ تمثؿ في مف أجؿ التوصؿبالسعودية الرياض  فيعقدت 
المبادرة الخميجية "المعدلة" لحؿ األزمة اليمنية عمى تشكيؿ حكومة "مناصفة" بقيادة  تنصّ و 

وتقوـ المبادرة عمى و، بعد استقالت "عبداهلل صالح يعم"ني المعارضة ومنح الحصانة لمرئيس اليم
 وأفْ  ،عمى وحدة اليمف وأمنو واستقرارهيؤدي الحؿ الذي سيفضي عف ىذا االتفاؽ إلى الحفاظ  أفْ 

يتـ انتقاؿ السمطة بطريقة  يمبي االتفاؽ طموحات الشعب اليمني في التغيير واإلصالح، وأفْ 
 عمى أفْ  تنصّ كما  ،ؽ لمفوضى والعنؼ ضمف توافؽ وطنيسمسة وآمنة تجنب اليمف االنزال

كؿ أشكاؿ  منعو  ،منياألو  سياسيالعناصر التوتر كافة إزالة بكافة  اليمنية تمتـز األطراؼ
: 2014ض )الزيف، عطى ليذا الغر ؿ ضمانات وتعيدات تُ االنتقاـ والمتابعة والمالحقة مف خال

مرة ، وتجددت الدعوة عمى المبادرة التوقيع"عمي عبداهلل صالح"  اليمني (، ورفض الرئيس138
بداهلل "عمي ع الرئيس أفَّ  الإ ـ،2011 مايوأيار/ شير يجؿ التوقيع عمى المبادرة فأمف  أخرى
نتيجة لذلؾ و ، توقيعإلى  يحتاج ال األمر بحجة أفَّ  عمى المبادرة مرة ثانية رفض التوقيع "صالح

"عمي  الرئيس عادـ، 2011 سبتمبرأيموؿ/فى نياية شير و ، انسحبت قطر مف المبادرة الخميجية
القصر ؛ "مف السعودية بعد رحمة عالجية أثر إصابتو بتفجير مسجد إلى اليمف "صالحعبداهلل 

 23يوـ  يف، و عمى توقيع المبادرة الخميجيةوافؽ الرئاسي بصنعاء أثناء تأديتو صالة الجمعة"، و 
كاف ، و مبادئاحتوت عمى خمس  التية تـ توقيع المبادرة الخميجي ،ـ2011نوفمبرتشريف الثاني/
المتحدة  إلى ضغوط الواليات راجع الخميجية لتوقيع المبادرة "صالح"عمي عبداهلل  قبوؿ الرئيس
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تشريف  21في  (2014)قرار رقـ مجمس األمف الذى أصدر و  األوروبي االتحادو  األمريكية
 (.2016)سعد،  ـ2011أكتوبر األوؿ/

 مع معاركيـ خوض في "صالح"عمي عبداهلل  الرئيس مع تحالفيـ طريؽ عف الحوثيوف نجحو 
 إلحاؽ في احيـنج بعد اليمنية، واألمنية العسكرية المؤسسة غطاء تحت السياسييف، خصوميـ

 حوثية قوات تحركت ،ـ2015ينايركانوف الثاني/ 19 وفي ،بالجيش عناصرىـ مف عدة آالؼ
"عبد  اليمني الرئيس منزؿ نحو توجيوا ثـ الرئاسة، قصر عمى وسيطروا الرئاسي، القصر نحو
 العاصمة في منزلو مغادرة مف تمكفالرئيس اليمني  ؛ إال أفَّ وحاصروه "ىادي منصورربو 

 واإلقامة الحصار مف شير نحو بعد البالد، جنوب مدف برىكُ  عدف مدينة نحو امتجيً  صنعاء
 اليمف، في األوضاع حوؿ األمف لمجمس طارئة جمسة وبعدضيا عميو الحوثييف، فر  التي الجبرية
 باب مضيؽ مف يقتربوف وباتوا اليمف، جنوب إلى جديدة عسكرية تاتعزيز  الحوثيوف أرسؿ

ة" )منتدى البدائؿ الجزير  درع" قوات وتدخؿ جوي بحظر الحكومة وطالبت تيجي،رااالست المندب
(، وفي خضـ ىذه المعطيات اضطرت السعودية إلى قيادة 7-5: 2015، ساتالعربي لمدرا

تحالؼ مكوف مف عشر دوؿ ضد الحوثييف المدعوميف مف إيراف الذيف انقمبوا عمى الشرعية 
فَّ والحوار الوطني، كم يصبح اليمف منطقة مستباحة، ويتحوؿ لنقطة  السعودية لف تقبؿ بأفْ  ا وا 

انطالؽ إليراف تجاه السعودية، والتحكـ في مضيؽ باب المندب لتصبح إيراف تتحكـ في 
مضيقيف ميميف ويتحكماف في شرياف التجارة العالمية التي تمر عبر قناة السويس وييدد األمف 

(، وأطمؽ عمى ىذا التحالؼ "عاصفة 34: 2017د )محبوب، العربي والعالمي في آف واح
" ويوجد  " عاصفة الحـز" إزاء عممية غربيةوالسالمية اإلعربية و الدوؿ القؼ امو  في تبايفالحـز

، حيث شاركت تسع دوؿ مف أصؿ عشر دوؿ التي تقودىا السعودية ضد الحوثييف في اليمف
بعد انسحاب باكستاف مف التحالؼ، وىي "السعودية، البحريف، الكويت، قطر، اإلمارات، مصر، 

، األمريكيةالمغرب، السوداف، األردف"، أما الدوؿ الداعمة والمؤيدة لمعممية فيي "الواليات المتحدة 
بمجمس نواب طبرؽ، موريتانيا"، أما الدوؿ التي بريطانيا، فرنسا، تركيا، فمسطيف، ليبيا ممثمة 

: نت(، 2015رفضت العممية فيي "إيراف، سورية، العراؽ، الجزائر" )صحيفة القدس العربي، 
 باستثناءالعممية ىذه  يف تشتركا يدوؿ مجمس التعاوف الخميججميع  وبناء عمى ذلؾ فإفَّ 

أما  اليمنية، جؿ حؿ األزمةأمانية مف لعُ عمنت عف المبادرة اأو  ،فضمت الحياد التيسمطنة ُعماف 
انسحبت باكستاف مف  لكفو  فقد كانت ضمف المشاركيف في التحالؼ، باكستاف بخصوص

 فيشيعة  لوجود ىذا يرجعو  ،ليا نضماـاال الباكستانيالعممية العسكرية بعد رفض البرلماف 
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ال تريد  وبالتالي "اإلرىاب"يا تحارب كما أنَّ  ،باكستافيراف و إوجود عالقات جيدة بيف ، و باكستاف
 (.2016)سعد،  حرب أخرى فيالتورط 

 السعودية شنتيا استباقية أو وقائية حرب يابأنَّ  "الحـز صفة"عا وصؼ بمكاف الصعوبة مفو 
 يمكفالسعودية، و  وحدود أمفتيديد  عمى ايقدمو  أفْ  قبؿ دارىـ عقر في جماعة الحوثي لضرب
 الممتدة التاريخية العالقات ذات اليمف دولة عف الدفاع إطار في العسكرية العممية ىذه إدراج

 وييدد وعروبتيا، وىويتيا وجودىا يستيدؼ شامؿ لتيديد تعرضت أفْ بعد  سعودية،ال مع والوثيقة
 وفؽ إلييا التوصؿ تـ التي الوطنية صالحةالم ويضع الشرعية وحكومتيا السياسي نظاميا
 تمحورت ولقد، الصحيح الطريؽ عمى اليمف وضعت أفْ  بعد الريح ميب في الخميجية المبادرة
 الستكماؿ وتعطيمو صنعاء، لمعاصمة واحتاللو الحوثيجماعة  إيقاؼ في "الحـز صفة"عا أىداؼ
 (.7: 2015، البسامي) اليمنيوف الفرقاء عمييا اتفؽ التي الخميجية المبادرة

" ردود فعؿ عربية  وشيدت  عف العالـ دوؿ أغمبحيث أعربت  ،ودوليةعممية "عاصفة الحـز
اع القرار في نّ األزمة اليمنية ككؿ لـ تكف بعيدة عف بؤرة اىتماـ صُ  ألفَّ  معممية؛ل الكامؿ تأييدىا

ا يمثمو اليمف مف أىمية استراتيجية لألمف الجماعي الخميجي، مَ دوؿ مجمس التعاوف الخميجي لِ 
عي التيدئة وطرح الحموؿ، بالتالي كاف ىناؾ ومنذ المحظات األولى قادت دوؿ المجمس مسا

" أعادت الحسابات  مراقبوف أفَّ  ، حيث أّكدعمى القياـ بتمؾ العممية جماعٌ إ "عاصفة الحـز
السياسية في المنطقة وميدت الطريؽ نحو قياـ االتحاد الخميجي، ويؤكد المجمس مف ىذه 

)آؿ  اوالتضامف ضرورة ممحة وليس خيارً  ةاألمف الخميجي كٌؿ ال يتجزأ، وباتت الوحد العممية أفَّ 
لـ سمطنة ُعماف  (، وعف موقؼ باقي الدوؿ العربية واإلسالمية نجد أفَّ 56-55: 2015خميفة، 

عممية  تجاه يا، ولـ تعمف عف موقفمجمس التعاوف الخميجيتشارؾ في العممية ضمف دوؿ 
"، كما أفَّ  إبراىيـ "، وقالت عمى لساف وزير خارجيتيا العممية عارضتالعراؽ  "عاصفة الحـز

عارضت ، كذلؾ سورية عسكرة الخالفات السياسية"ىذه العممية ستعمؿ عمى  إفَّ " ":الجعفري
عارضت العممية، وقاؿ وزير خارجيتيا الجزائر  ا، وأيضً العممية، ووصفتيا بػ"العدواف السافر"

ع الوزاري لجامعة الدوؿ العربية في تصريحات صحفية عمى ىامش االجتما "رمطاف لعمامرة"
في  اأساسيً  ايا تعتبر الحوثييف طرفً نَّ أل ؛بالده لف تشارؾ في ىذه العممية إفَّ " :بشـر الشيخ

"، وعف موقؼ دولة المعادلة السياسية اليمنية، وتدعو لمتركيز عمى إجراء الحوار السياسي
 ستجابةاالدت أىمية مية، وأكّ اركة في العمأعربت عف دعميا لقرار الدوؿ المشفمسطيف فقد 

، لتحقيؽ مصالح الشعب اليمني لممصالحة الوطنية التي تـ التوصؿ إلييا وفؽ المبادرة الخميجية
وقاؿ رئيس وزرائيا  ،بإرساؿ قوات إلى اليمف اسعوديً  ابً يا تبحث طمقالت إنَّ أما باكستاف ف
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: 2015ف" )الجزيرة، مف باكستا اقويً  اردً ديد لسالمة السعودية سيثير أي تي إفَّ " ":شريؼ نواز"
 نت(.

 تؤكد بالده أفَّ كيري"  جوف" األمريكي الخارجية وزير دفأكّ وبخصوص الموقؼ األمريكي 
 مشاركتيا خالؿ مف اليمف، في الشرعية عف لمدفاعالعربي  التحالؼ دوؿ مع ضامنياوت دعميا

 التحديد عمميات في المساعدة جانب إلى الموجستي، واإلسناد ستخباراتيةاال المعموماتب
 تقديـ عمى "أوباما باراؾ" األمريكي الرئيس موافقة عف األبيض البيت عمفأ كما، ستيداؼاالو 

 لعممية تأييدىا عف أعمنتف بريطانيا"، أما الحـز عاصفة" لعممية واستخباراتي لوجستي دعـ
تصرفات الحوثييف األخيرة عالمة عمى عدـ اكتراثيـ بالعممية  واعتبرت أفَّ " الحـز عاصفة"

 اليمف في العسكري التدخؿ نؤيد نحف: "ليا بياف في البريطانية الخارجية وزارة وقالتالسياسية، 
 لحماية واإلجراءات الوسائؿ بكؿ ادعمً  "ىادي"عبد ربو منصور  اليمني الرئيس طمب أفْ  بعد

 بو قاـ ما أدانت كما ،"الحـز عاصفة" لعممية دعميا عمىدت أكّ  فقد وبالنسبة لفرنسا "،اليمف
"عبد ربو منصور  اليمني لمرئيس دعميا عف رتوعبّ  اليمف، الستقرار زعزعة مف الحوثيوف

 فَّ "إ ":رايندرس ديديو" بمجيكا خارجية وزير وقاؿ لمعممية، دعميا بمجيكا أعمنت كما"، ىادي
، البسامي" )النزاعات الحتواء بو القياـ الواجب األوؿ العمؿ ىو اإلقميمي الصعيد عمى التحالؼ
 القتاليةبالمتحفظ، إذ حثت عمى وقؼ األعماؿ  ووصف فيمك(، وعف موقؼ روسيا ف10: 2015

فالديمير "ودعا الرئيس الروسي  ،ممساىمة في تسوية األزمة اليمنيةوأعربت عف استعدادىا ل
وقؼ فوري إلطالؽ النار في  إلى" حسف روحاني" يرانيىاتفية مع الرئيس اإلف" في مكالمة بوتي

 "قمقة لمغاية :ياأعربت عف معارضتيا لمعممية، وقالت إنَّ ، وبخصوص الموقؼ الصيني فقد اليمف
الدولي مجمس األمف ع في اليمف، ودعت كؿ األطراؼ إلى االلتزاـ بقرارات اوضمف تدىور األ
 الصعيد وعمى: نت(، 2015" )الجزيرة، ليمف، وحؿ النزاع عف طريؽ الحوارالخاصة با
 التي التصرفات عف بالكؼ وداعمييـ الحوثييف وطالبت ة،لمعممي تأييدىا تركيا أعمنت اإلقميمي،

 ،سمًفا العممية بأمر أنقرة اطمعت: "التركية الخارجية وزارة وقالت، بالمنطقة واألمف السالـ تيدد
، البسامياألىمية" ) الحرب خطر وتمنع اليمف في الشرعية السمطة ستعيد العممية أفَّ  ترىو 

ارضت بقوة، وأدانت العممية ووصفتيا بػ"الخطوة الخطيرة"، (، وعف إيراف فقد ع11: 2015
" ارً العممية فو سيزيد تعقيد األزمة في البالد، وطالبت بوقؼ  العدواف العسكري السعودي إفَّ " :قائمة

 وىو يعتبر المؤيد ،وبدايتيا موقؼ مجمس األمف: نت(، ونختـ ببعض المواقؼ 2015)الجزيرة، 
 جانب إلى وقؼ الذي األمف مجمس مف جاء فقد ،دولية شرعية أعطاىاحيث  ،لمعممية األكبر

 نقالب،اال طريؽ عف السمطة عمى ستيالءلال الحوثية المؤامرات وكشؼ الشرعية اليمنية الحكومة
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 تحت (2216) رقـ قرار مشروع عمى بالموافقة األمف مجمس في اعضوً  عشر أربعة تصوّ  فقد
 والذي ،"األمريكية المتحدة والواليات وبريطانيا وفرنسا األردفمو كؿ مف "والذي قدّ  السابع الفصؿ
 عمييا، يسيطروف التي المناطؽ جميع مف نسحابباال اليمف في الحوثييف المتمرديف طالب
 لمعمميات اواضحً  اتأييدً  يحمؿ القرار فَّ إ، حيث لمسمطة الشرعية شرط أوقيد  دوف السمطة وتسميـ

 عاصفة" فيالممثؿ  السعودية العربية المممكة تقوده الذي العربي لتحالؼقوات ال العسكرية
 أمراألخرى  الدوؿ ؤوفش في وتدخالتيا تصرفاتيا بأفَّ  إليراف قوية رسالة يرسؿ كما ،"الحـز
دت العممية، أيّ مي فقد منظمة التعاوف اإلسال(، أما 12-11: 2015، البساميمقبوؿ ) غير

داعمة يا تدعـ الخطوة التي اتخذتيا الدوؿ الإنَّ " ":إياد أميف مدني"وقالت عمى لساف أمينيا العاـ 
انتقد حيث  ،كغيره مف المنتقديف األوروبيموقؼ االتحاد  اف"، وأخيرً لمشرعية الدستورية في اليم

 أفَّ  "فيدريكا موغيريني" األوروبيالعممية، واعتبر عمى لساف مسؤولة السياسة الخارجية باالتحاد 
: 2015ف )الجزيرة، معاناة المدنييف اليمنييالتدخؿ العسكري ال يحؿ أزمة اليمف، وسيزيد مف 

 نت(.

 الحوثي قوات تقدـ استمرار منعت ياأنَّ  ُيزعـ التي الجوية الضربات مف شيروبعد حوالي 
 ركزت التي "األمؿ إعادة" عممية بدء العربي التحالؼ أعمف لمتراجع، دفعيا في تنجح لـ ولكنيا
 إنياء إلى دعت "األمؿ إعادة" عممية أفَّ مف  رغـبالو  ،اليمف في سياسي حؿ إيجاد عمى

اليمني  الرئيس تحالؼ بدأ، و الحوثي قوات ضد استمرت الحممة الجوية ؛ إال أفَّ الجوية الضربات
 قوات نشر بعد األرض عمى بارزة مكاسب تحقيؽ في العربية والدوؿ "ىادي"عبد ربو منصور 

ماراتية سعودية برية ، عدف في المحاصرة "ىادي"عبد ربو منصور  اليمني الرئيس لقوات ادعمً  وا 
عف انسحاب قوات الحوثي مف  ،"الذىبي السيـ" بعممية المسمى المضاد اليجوـ ىذا وأسفر

الذي أحرزه التحالؼ؛ فقد بقيت قوات الحوثي مسيطرة  التقدـمف  رغـالمحافظات الجنوبية، وبال
ـ، 2017يونيو/حزيراف 5(، وفي 8: 2017مف األرض )روبنسوف وآخروف،  كبيرةعمى أجزاء 

تيا مع قطر، اإثر قطع كؿ مف السعودية واإلمارات والبحريف عالقنشبت األزمة الخميجية 
جاءت األزمة ، و عمييا وعمى شركاتيا الجوية والبحرية ااقتصاديً  اوفرضيا ما يشبو حصارً 

ذي انضمت لو قطر بكؿ ال الخميجية خطوة مفاجئة ومربكة لجيود التحالؼ العربي في اليمف
، وذلؾ بعد التوقيع عمى دية قبؿ انطالؽ عاصفة الحـزلمسعو  ايمني تمامً الممؼ ال ةثقميا، تارك

: نت(، وألقت األزمة الخميجية 2017)البكيري،  يجية" التي انسحبت منيا قطرالمبادرة الخم"
بظالليا عمى اليمف بتغيير سياسة دوؿ األزمة الخميجية في تغطية أحداث ومسارات الحرب في 

يؿ مف بعضيا اليمف، فأصبحت تمؾ الحرب مادة إعالمية لصراع دوؿ األزمة الخميجية لمن
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ضافة إالبعض،  لى ذلؾ يتجاوز تأثير األزمة الخميجية عمى اليمف التداعيات اآلنية إلى وا 
ارتدادات كبيرة ستؤثر عمى تحالؼ السمطة الشرعية، إذ كشؼ صراع دوؿ األزمة الخميجية 

اقي دير عالقاتيا مع بيُ  اا سياديً امتالكيا قرارً ىشاشة وضعؼ السمطة الشرعية اليمينة، وعدـ 
التحميالت بشأف تأثير األزمة الخميجية عمى  (، وتعددت89-88: 2017الدوؿ العربية )كشؾ، 

آخر مف تحّدث في ىذا السياؽ ىو قائد القيادة الوسطى بالجيش  ، ولعؿّ اليمفالحرب الدائرة في 
تركيز عمى ليا تشتت ااألزمة الخميجية أثبتت أنَّ  إفَّ " :الذي قاؿ "جوزيؼ فوتيؿ"األمريكي الجنراؿ 

مجمس مجنة الخدمات المسمحة في وفي بياف لة السعودية في اليمف"، عمميات التحالؼ بقياد
النشاط بػ"ا وصفو مَ ؿ تعقيد سياسة الردع لِ أّف ىذه األزمة مف أىـ عوام "النواب، اعتبر "فوتيؿ

 : نت(.2018)عالء،  "ثالخبياإليراني 

و ىش وال يمتمؾ رؤية أو العربي أنَّ يتضح مف خالؿ استعراض موقؼ دوؿ التحالؼ 
و يعمؿ بالدرجة األولى وفؽ مصالح دولو وغير قادر استراتيجية موحدة لحؿ األزمة اليمنية، وأنَّ 

عمى الحسـ العسكري، وكذلؾ فشؿ في فرض الحموؿ السياسية التي تـ التوافؽ عمييا بيف الفرقاء 
لعدـ  ابتنفيذ سياستيا الخارجية استنادً  ريكيةاألماليمنييف، مما أفسح المجاؿ لمواليات المتحدة 

استقرار الوضع األمني والسياسي في اليمف، وتعاظـ قوة الحوثييف "ذراع إيراف في اليمف" ووجود 
في العالـ، وسعت الواليات المتحدة  األمريكيةالقاعدة التي تعتبر العدو المدود لمواليات المتحدة 

فْ التحالؼ العربي حتّ  بكؿ قوة لعدـ تفوؽ قوات األمريكية كانت مدعومة مف قبميا، وذلؾ  ى وا 
في حؿ المشكالت العربية دوف  اعربية يمكف االعتماد عمييا عربيً  مف أجؿ عدـ جعميا قوة

قميمي يفسد عمى الواليات المتحدة  ومصالحيا في المنطقة  امخططاتي األمريكيةتدخؿ دولي وا 
 .ةالعربية كاف

 الدور اإليراني: ثانًيا
المطؿ عمى مضيؽ باب المندب  االستراتيجيتحظى اليمف بأىمية كبرى مف واقع موقعيا 

ما جعميا م، اكما أسمفنا سابقً  الذي يربط البحر األحمر والبحر األبيض المتوسط بالمحيط اليندي
 عند نيةااإلير  األطماع، حيث ال تتوقؼ إيراف الدوؿ التوسعية في المنطقة وتحديدً لبعض ا امطمعً 
 يجيةالدوؿ الخم ا، خصوصً العربيةالدوؿ  عمى السيطرة الكاممة إلى تيدؼ ؛ بؿررااالستق زعزعة
 وتكويف وتبني ـدع عبر، اعني والمدافعيف الي والمواليف المؤيديف يجادوا   الثورة وتصديرمنيا، 

 اليمف في كما العربية ؿالدو  بعض في الدينية بالمذاى اختالؼ ، واستغالؿحةالمسم المجموعات
ي في الشؤوف (، كما لـ يعد التدخؿ اإليران67-66: 2010)الذيابي،  الحوثي جماعة عبر

بيف الدوائر األمنية والسياسية اإليرانية؛ بؿ وصؿ إلى مرحمة العمف  االداخمية اليمنية سرً 
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ي جميع المحاوالت اإليرانية الحثيثة لمتغمغؿ ف والمجاىرة عمى أعمى المستويات الرسمية، فإفَّ 
عالميًة وأمنيًة خفية أو تحتاج إلى الكثير مف الميارة لمتعرؼ   إلىاليمف لـ َتُعد سياسيًة وا 

إيراف تستغؿ الضعؼ والفجوة الكبيرة التي تعاني منيا الدولة اليمنية، وحالة  مالمحيا، كما إفَّ 
مف مف فقر انقساـ قوات الجيش واألمف، باإلضافة إلى األوضاع االقتصادية الصعبة والسيئة لمي

عف الخالفات الداخمية بيف الفرقاء السياسييف في اليمف، متمثمة في التمرد  فضاًل وبطالة، 
يراف الحوثي في الشماؿ والحراؾ االنفصالي في الجنوب باإلضافة لنشاط جماعة القاعدة، فإ

فْ جسور التواصؿ مع القاعدة بأي ثمف، حتّ  ومدِّ  عمى استعداد لمتحالؼ مرحمًيا مفت اخت ى وا 
األىداؼ مف أجؿ صنع منطقة نفوذ في اليمف والخميج ككؿ والسيطرة الكاممة عمى دوؿ المنطقة 

 (.199-197: ص2013)الشجاع، 

 في اإليراني الدور وراء مف المبتغاة األىداؼ طبيعةو ال يوجد فرؽ في ومف الواضح أنَّ 
 ىذه جميع ككؿ؛ ألفَّ  المنطقة في تحقيقيا إلى إيراف تسعى التي العامة األىداؼ عف اليمف

 والييمنة، النفوذ لتوسيع الشاممة اإليرانية العمؿ خطة أو االستراتيجية إطار في تندرج األىداؼ
 بالدىـ عمى يتوجب الذي الدور لطبيعة اإليرانية السياسة لصانعي الذاتية راتالتصو  مف اانطالقً 

 إيراف بذاكرة األساس في ترتبط التي راتالتصو  وىي ،الخارجي المستوى عمى بو االضطالع
(، وباتت 31: 2017)القاضي،  العميقة القومية الجذور ذات السياسية وثقافتيا التاريخية،

لألمف  اا مباشرً يا خاصة النووية منيا تشكؿ تيديدً االستراتيجية اإليرانية الرسمية بكؿ مفردات
السياسي واالقتصادي لدوؿ الخميج كافة، وتستوجب تمؾ التيديدات مف قادة دوؿ مجمس التعاوف 

لمواجيتيا، واالنتقاؿ مف لغة الكالـ إلى لغة الفعؿ )الذيابي،  اموحدً  اتتبنى موقفً  الخميجي أفْ 
2010 :51.) 

يراف لتحقيقيا في الدور اإليراني في اليمف مف خالؿ األىداؼ التي تسعى إ اويتضح جميً 
عادة الدولة االيمف، فتسعى إيراف بشكؿ واضح  عف  بحثإيراف ت ، كما أفَّ لفارسيةإلى الزعامة وا 

موطئ قدـ في شبو الجزيرة العربية لمضغط عمى السعودييف، وليكونوا قريبيف مف مضيؽ باب 
عف بقية  يانفصاؿ الجنوب اليمنيا تريد ، عدا عف ذلؾ فإنَّ حربأي المندب في حاؿ نشوب 
" بخصوص بروس ريدؿ" "بروكينغز"مدير مشروع االستخبارات في  يقوؿأجزاء الدولة اليمنية، و 

 او سيكوف مكسبً لإليرانييف فإنَّ  اانفصاؿ جنوب اليمف وأصبح حميفً  ؽَ قَ حَ تَ  فْ "إ :ىذا االنفصاؿ
لمتحكـ  تسعى إيرافف"، األسدفي حاؿ سقوط  ةتعوض عف خسارة سوريلطيراف قد  ااستراتيجيً 

ىا العسكرييف عمى طوؿ ءتستخدـ إيراف حمفا بأقؿ تقدير عمى مضيؽ باب المندب، ويخشى أفْ 
 فإفَّ  ،ى طوؿ ساحميا خاصة عمى مضيؽ ىرمزتفعؿ عم ، كما حاولت أفْ وباب المندب لتعطيم
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مف إمدادات النفط في  (%22)إلى ما يقارب قنوات  ماى امعً  مضيؽ ىرمز وباب المندب
إيراف قادرة عمى خنؽ تكوف وبيذه السيطرة ، األمريكيةمعمومات الطاقة إلدارة  ا، وفقً العالـ

: نت(، كما وتيدؼ إيراف لتوسيع مجاؿ نفوذىا كي ُتحكـ 2014ي )ىاشـ، العالماالقتصاد 
 سياسية قوة إلى الحوثي جماعة تحويؿسيطرتيا عمى اليمف والمنطقة ككؿ، وذلؾ عف طريؽ 

 في" اهلل حزب" تجربةإعادة  خالؿ مف وذلؾ اليمف، في السياسية العممية عمى مييمنة وعسكرية
 الذي الشيء نفسو وىوـ، 2008 عاـ في بالقوة المسمحة بيروت عمى بالسيطرة قاـ عندما لبناف،
 يمثؿـ، و 2014عاـ  في صنعاء العاصمة عمى سيطرت عندما بالفعؿ الحوثي جماعة بو قامت

 اليمف، في مياتدخ مف إيراف أىداؼ أىـ أحد نفوذىا مف والحد اإلقميمي الجوار بدوؿ اإلضرار
 نفوذ تراجع بالضرورة يعنى اليمنية الساحة عمى اإليراني النفوذ تنامي بأفَّ  قناعتيا مف اانطالقً 
 الساحة عمى إيراف دور يندرجلى ذلؾ فإضافة إ، السعودية نفوذ ماسيّ  وال ،العربي الخميج دوؿ

 وبرنامجيا، نفوذىا عمى بالحفاظ المتعمقة العامة اإلقميمية لسياستيا األوسع السياؽ في اليمنية
 وبأنَّ  إيراف لدى راسخ اعتقاد ثمةو  ،األمريكية المتحدة الواليات مع القتياوع والصاروخي، النووي

 الجوار دوؿ مف عديد في تدخالتيا بتوسيعو  نشط طابع ذات خارجية سياسات يياتبن خالؿ مف
 بمصالحيا االعتراؼ إلى األمريكية المتحدة الواليات دفعمف  يمكنيا اليمف في ماسيّ  وال اإلقميمي
 المستوى عمى نجاحات تحقيؽ في الرغبة تمثؿ ،محوري إقميمي كفاعؿ بيا والقبوؿ الحيوية،
 اليمف، في إيراف دور أىداؼ أىـ مف اإليراني لمنظاـ الداخمي الوضع تدعيـ أجؿ مف الخارجي

 ااقتصاديً  المتأزمة الداخمية ياأوضاعدور إيراف في اليمف و  بيف واضحة صمة ثمة إفَّ  إذْ 
 الذي األمر ،وشعبيتو اإليراني النظاـ شرعية في ممموس تراجع إلى أدى نحو عمى ،اوسياسيً 
: 2017)القاضي،  الخارج إلى الداخمية األزمات تصدير سياسة إلى المجوء نحو النظاـ يدفع
37.) 

عتمد النظاـ اإليراني في الوصوؿ ألىدافو في اليمف إلى مزيج مف األدوات تتعمؽ بعضيا وا
 بالقوة الناعمة وأخرى تتعمؽ بالقوة الصمبة داخؿ الساحة اليمنية.

د نائب أكّ وعممت إيراف منذ فترة طويمة عمى نشر التشيع مف أجؿ التغمغؿ والسيطرة، حيث 
ألقاىا أماـ مجمس في كممة  "رشاد العميمي"السابؽ  اليمني رئيس الوزراء لشؤوف الدفاع واألمف

مركز الجزيرة ) وجود نشاط تبشيري شيعي في اليمف منذ الثمانينياتـ ب2008عاـ  النواب في
(، كما استغمت إيراف وأذرعيا الشيعية غياب أطراؼ 99: 2008، العربية لمدراسات والبحوث

الخطاب المعادي ألمريكا العمؿ اإلسالمي السمفي باستعطاؼ المسمميف في اليمف عف طريؽ 
سرائيؿ؛ األمر الذي جعؿ الشباب يمتفوف مف حولي (، كما اعتمدت 137: 2007ـ )األحمدي، وا 
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خاصة في  المسمميف في مختمؼ أنحاء العالـ، القضية الفمسطينية لكسب تعاطؼإيراف عمى 
بوجوب نصرة المستضعفيف في كؿ مكاف والوقوؼ بوجو المستكبريف ومقاومة  توناد اليمف،

س )عالـ، لمقد اعالميً  امضاف مف كؿ عاـ يومً الظمـ والعدواف، وجعؿ آخر جمعة في شير ر 
إلى  اأف انتقاؿ السمطة رسميً لخميجية بشإيراف منذ توقيع المبادرة ا تكتؼِ : نت(، ولـ 2015

اليمف، بتمويؿ عدد مف األحزاب كحزب األمة والحزب الديمقراطي اليمني، كذلؾ دعـ وسائؿ 
مثؿ قناة المياديف التي تبث مف لبناف، وقناة المسيرة التابعة لمحوثييف، بؿ واستخدمت  اإلعالـ

حيث تشير ، دىـ بالسالح وتدريبيـ، وتزوياالمتمثمة في تمويؿ أتباعيا ماليً  أدوات القوة الصمبة
تدريب أعداد كبيرة مف األفراد التابعيف لجماعة الحوثي )الكواز،  و تـّ بعض المعمومات أنَّ 

2014 :156.) 

جماعة الحوثي تعتبر القوة الضاربة لسياسة إيراف في اليمف، ولفيـ  وبذلؾ يمكف القوؿ إفَّ 
 يدعميا ودورىا في اليمف. فْ تمؾ السياسة يتوجب التعرؼ عمى الحركة الحوثية ومَ 

 :الحركة الحوثية في اليمن 

ىـ  فْ فمَ  ،منذ سنوات كرقـ أساسي في المعادلة السياسية اليمنية الحوثيةحركة الظيرت 
بؿ قوى إقميمية قى الدعـ مف قِ مْ مطالبيـ؟ وىؿ ىذه الحركة تَ أىدافيـ و ىي الحوثيوف؟ وما 

 إيراف؟وخاصة 

ىي تمؾ الحركة أو التنظيـ الفكري التربوي الذي أعمف نفسو في عاـ  الحركة الحوثية:
ـ، باسـ الشباب المؤمف، كإطار تربوي وثقافي في البداية واقتصر نشاطو في ذلؾ الوقت 1990

، اعية، وفؽ رؤية مذىبية زيدية غالبً عمى تربية الشباب وتأىيميـ بدراسة بعض العموـ الشر 
ـ، وصار الحوثيوف 2004عاـ  ظيـ عسكري مسمح في منتصؼولبعض العوامؿ انتقمت إلى تن

لو، وتُنسب الحركة الحوثية إلى لقب مؤسسيا السيد "حسيف" نجؿ "بدر الديف الحوثي" أحد  اعنوانً 
ُعرؼ  اا رسميً كة الحوثية قد اختارت لنفسيا اسمً الحر  كبار عمماء المذىب الزيدي، ويالحظ أفَّ 

تمثمت في مرحمة  :األولى ؛ت بمرحمتيفالحركة الحوثية قد مرّ  بأنصار اهلل، ويمكف القوؿ أفَّ 
فيي  :الثانيةـ، وكانت ذات سمات تربوية تعميمية، أما 1990التأسيس والتكويف مف العاـ 

ـ، وخالؿ ىذه الفترة خاضت 2004مرحمة المواجية المسمحة، والتي بدأت في منتصؼ العاـ 
 (.604-603: 2015السمطة ضدىا ستة حروب )نصر الديف وآخروف،

 قوي فكري حركي تنظيـ بناءتمثؿ في  مرحمي ىدؼوعف أىداؼ ومطالب الحوثييف فيناؾ 
، كما ييدؼ الحوثيوف إليجاد وسائؿ التماسؾ مف اقدرً  ليحقؽ طائفي ووالء مذىبية أسس عمى
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، والبحوثمركز الجزيرة العربية لمدراسات ) ومؤسساتيااليمنية  الدولة وظائؼ إلى لمتغمغؿ دعـ
ميدي حسب مزاعـ الرافضة مف خالؿ التمييد لظيور ال(، باإلضافة إلى 135-136: 2008

تنفيذ مخططات خارجية تيدؼ إلى زعزعة األمف ، و ياتيـ المكذوبة عمى أئمة آؿ البيتارو 
قامة كياف مستقؿ عمى الحدود السعودية الجنوبيةالسعودية، و في واالستقرار  مف" "شماؿ الي ا 
 وبسط ـوالحك اإلمامة وى الحوثية حركةلم ـالعا اليدؼ يعتبر ا: نت(، وعمومً 2009، )الحدادي

 ؿالوصو مف خالؿ  إال يتأتى لف ذا، وىالمنطقة ىعم الجعفري عشري االثني الشيعي المد نفوذ
عادة والحك طةالسم إلى ، وري)جمي المعاصرة ـالحك أشكاؿ مف شكؿ أي تحت األئمة ـحكـ وا 

 تعمؿ التي األخرى األىداؼ أما ،المسميات مف (إلخ...  فردي، كيمختمط، ممنيابي، رئاسي، 
 السياسي ـالنظا مفاصؿ تقويض إلى ادفةالي السياسية النشاطات يفي ـالعااليدؼ  خدمة في
 ومف المالحظ أفَّ (، 73: 2013 ،الحنيطيعميو ) واالنقضاض بو واإلطاحةوأركانو  ـحكلم

اؿ، ولكف اإلطار الديني يظؿ أىدافيـ السياسية غامضة، وتتغير وتتبدؿ حسب المراحؿ واألحو 
أجميا، وربما مف ىنا تأتي  ي أدبياتيـ التي يقاتموف بيا ومفبقوة ف اال يتغير ويظؿ حاضرً  اواحدً 

 .صعوبة التوسط بينيـ وبيف الدولة

، اليمفداة إيراف لالستقطاب الحاد في ىـ أالحوثييف  وحوؿ الدعـ والعالقة مع إيراف، فإفَّ 
ألشخاص وابتعاثيـ إلى فإيراف تقوـ بعممية اختيار اة، فيذه حقيقة باتت واضح اا ليس سرً وىذ

عالميً  ا، ويتـ تدريبيـ سياسيً يةلبناف وسور  إلى والذيف يثبتوف والءىـ أكثر إليراف يتـ ابتعاثيـ  اوا 
روت ودمشؽ والنجؼ وقـ بصورة لمحوثييف مكاتب في بيصار و اإليرانية،  ـْ قُ مدينة طيراف، و 

لحجـ  اتوثيقً  كشفت وكالة أنباء "رويترز"ـ، 2011داية األزمة اليمنية عاـ ة، ومع برسمي
 المساعدات العسكرية والمالية التي قدمتيا إيراف لمحوثييف في اليمف، قبؿ وبعد السيطرة عمى

ويالت، كما تأتي أكياس ، ويأتي الماؿ عبر تحاحرً تأتي باألسمحة  أفَّ  العاصمة صنعاء، مؤكدةً 
يرار، عبر المطا االماؿ أيضً  طيراف زودت الحوثييف الذيف  إفَّ : "نيوفوقاؿ مسؤولوف يمنيوف وا 

وكشؼ مسؤوؿ أمني يمني كبير، ب"، وتدريبأسمحة وماؿ  ءالعاصمة اليمنية صنعا سيطروا عمى
مف معقميـ  ـ،2004ا الحكومة المركزية منذ عاـ طيراف دعمت بثبات الحوثييف الذيف قاتمو  أفَّ 

عمى عكس  في اليمف، ااالنتصار سيكوف سريعً  يراف رأت أفَّ إ ا أفَّ موضحً ة، دَ عْ الشمالي صَ 
فيمؽ القدس  وكشؼ مسؤوؿ إيراني كبير عف أفَّ ، ودوف تكمفة كبيرة ةالوضع في العراؽ وسوري

المقاتميف التابع لمحرس الثوري لديو "بضع مئات" مف العسكرييف في اليمف الذيف يدربوف 
قاعدة الحرس الثوري قرب لمتدريب في  حوثي سافروا إلى إيراف نحو مائة وقاؿ إفَّ ، الحوثييف
وتيرة األمواؿ  فَّ أيف عسكرييف إيرانييف في اليمف، و عشرة مستشار  ىناؾ نحوَ  د أفَّ وأكّ ، ـْ مدينة قُ 
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ير السمطات اليمنية إلى وُتش، واألسمحة التي تصؿ لمحوثييف زادت منذ سيطرتيـ عمى صنعاء
 ،سمحة مف إيراف إلى مسمحيف محمييفلتيريبيا أ عمى الدعـ اإليراني دلياًل  "1يافجي"السفينة 

 السفينةى وبعد أياـ مف السيطرة عمـ، 2013عمى السفينة عاـ  يةاليمنالسمطات حيث سيطرت 
طاقـ السفينة حاصر مسمحوف حوثيوف مقر األمف الوطني، وطالبوا باإلفراج عف ثمانية مف أفراد 

يـ مف أعضاء حزب اهلل ُسِجَنا وُأطمؽ سراحيـ مع اثنيف ُيشتبو في أنَّ  ،اليمنييف المحتجزيف
عمييا عمى  رثأي صمة ليا باألسمحة التي عُ  ، ونفت إيرافاحوثييف عسكريً اللسعييما إلى تدريب 

 : نت(.2015)الغابري،  متف السفينة

ية، فتنصب جيود إيراف منذ اليمناألزمة  موقؼ إيراف مففي اليمف ب يونختـ الدور اإليران
، فقد أشارت اا وماليً ا وعسكريً قوية واقع الحركة الحوثية إعالميً قياـ االحتجاجات العربية عمى ت

ليا في أريتيريا لمد الحوثييف بالسالح مف ميناء عصب  تقارير دولية قياـ إيراف بإنشاء قاعدة
اإلرتيري إلى مينائي ميدي والمحية القريبيف مف صعدة معقؿ الحوثييف، حيث تقوـ السفف 

باإلضافة لمسفف التجارية  ،اإليرانية الموجودة في خميج عدف المساىمة في مكافحة القرصنة
ة إلى داخؿ اليمف، وعمى المستوى السياسي بتيريب كميات مف األسمحة عبر قوارب صيد يمني

إيراف تسعى لمتأثير عمى المشيد اليمني عبر االتصاؿ بكؿ القوى السياسية الفاعمة في  فإفَّ 
ـ، كثفت إيراف مف اتصاليا 2012ـ، وأوائؿ عاـ 2011كافة، ففي أواخر عاـ  أرجاء اليمف

في اليمف، وزادت مف شحنات السياسي بالحوثييف وغيرىـ مف الشخصيات والقوى السياسية 
و ضمف جيد إيراني بأنَّ  فأمريكيو  فاألسمحة ليـ، مما وصفو مسؤولوف عسكريوف واستخباراتيو 

الرئيس اليمني "عبد ربو  لتوسيع نفوذىا في منطقة الشرؽ األوسط، والعجيب في األمر أفَّ  اـٍ متن
ميركؿ" في برليف بتاريخ  منصور ىادي" وخالؿ مؤتمر صحفي مع المستشارة األلمانية "أنجيال

عف دور إيراف في دعـ الحوثييف بشكؿ مباشر  ثـ، أىمؿ الحدي2012تشريف األوؿ/أكتوبر  4
لمتمدد  ةو تناغـ مع اإلرادة الدولية الرافضرغـ الدالئؿ والشواىد عمى أرض الواقع، مما ُيفسر بأنَّ 

دده في الشماؿ )الشجاع، اإليراني في الجنوب، بينما ال توجد معارضة مف ىذا القبيؿ لتم
 (.203-197: ص2013

مكونة مف أربعة بنود لتسوية  ة إيرانيةمبادر  "محمد جواد ظريؼ"يراني وزير الخارجية اإل ـقدّ و 
نقاط  تتضمن"، و باف كي موف" ةلألميف العاـ لألمـ المتحد ـ،2015األزمة اليمنية في عاـ 
إنياء كؿ اليجمات ب قؼ إطالؽ النارو  ؛بشأف األزمة في اليمف إيرافالتسوية التي اقترحتيا 

يصاؿ المساعدات اإلنسانية ،العسكرية األجنبية طالؽ حوار بيف األحزاب اليمنية ،وا  وتشكيؿ  ،وا 
 : نت(.2015)المياديف،  وحدة وطنية ذات قاعدة عريضةحكومة 
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إيراف تسعى إلى الزعامة الدينية في محيطيا الجغرافي وخاصة  ونخمص إلى القوؿ بأفَّ 
عادة الدولة الفارسية وتعمؿ عمى إيجاد موطئ قدـ ليا في اليمف وخاصًة في  ،الخميج العربي وا 

وتعمؿ جاىدًة عمى  ،جنوب اليمف مف أجؿ السيطرة عمى مضيؽ باب المندب االستراتيجي
ليا، وليذا الغرض استخدمت إيراف  اب اليمف مواليً ف شمالو وليكوف جنو انفصاؿ جنوب اليمف ع

وقد دعمتيـ بالماؿ  ،جماعة الحوثي التي تعتبر القوة الضاربة والمنفذة لسياسة إيراف في اليمف
 سيطرتيـ عمى العاصمة صنعاء وصوالً  والسالح بدايًة مف معقميـ الشمالي في صعدة وثـ

ترفض  األمريكيةة بما فييا الواليات المتحدة اإلرادة الدولي لمضيؽ باب المندب، ويتضح أفَّ 
التمدد اإليراني في جنوب اليمف بينما ال توجد معارضة مف ىذا القبيؿ لتمدده في شماؿ اليمف، 

 وذلؾ محافظًة عمى مضيؽ باب المندب االستراتيجي.

 الدور التركي: ثالثًا
عاـ، واليمف بشكؿ بشكؿ منطقة الشرؽ األوسط يوجد عدد مف الالعبيف اإلقميمييف في 

 وحزبو" أردوغاف" وصوؿ بعد الجيوستراتيجية بتغيراتيا تركيا وظيرت ،مف ضمنيـ تركياخاص و 
 بدأت وتركيا، إيراف مثؿ صاعدة، إقميمية قوى نفوذ في اتصاعدً  األخيرة الفترة وشيدت لمحكـ،
 تركزالتركية القيادة  يمكف القوؿ إفَّ و  العربي العالـ في األمور مجريات في ممحوظ بشكؿ تؤثر

ولفيـ دور ، اإلقميمية والدولية الخارجية قضايالم باإلضافةعمى القضايا الداخمية واالستقرار 
 واستراتيجية تركيا في الشرؽ األوسط يجب تحديد أىداؼ سياستيا الخارجية تجاه المنطقة.

قد برزت بعدما  وتعتبر مراحؿ التحوؿ في طبيعة السياسة التركية عمى الساحة اإلقميمية
أصبحت منطقة الشرؽ األوسط ضمف األولويات التركية، ولـ تكف تمؾ السياسة ذات تحوالت 

لتنمية الحكـ في عاـ ما تسير وفؽ أجندة مدروسة خاصة عقب اعتالء حزب العدالة واجزئية، إنَّ 
صطمح عمى تسميتو التركية تسير بشكؿ مكثؼ وفؽ ما اُ  ضحت الدبموماسيةـ، حيث ا2002

"العثمانية الجديدة"، وأىتمت تركيا بقضايا الشرؽ األوسط وتبيف ذلؾ مف خالؿ زيارة المسؤوليف 
الىتماـ  ةاألتراؾ والعالقات المختمفة التي تربط تركيا بعدد مف دوؿ الشرؽ األوسط، باإلضاف

: 2012الشعب التركي بيذه المنطقة مما شجع تركيا لتكوف مركز تمؾ التفاعالت )عبد القادر، 
عد الحضاري اإلسالمي القائـ (، ولقد ُأسس المشروع التركي في الشرؽ األوسط عمى البُ 571

عمى رؤية استراتيجية جديدة لسياسة خارجية تركية، مف خالؿ استغالؿ الموقع الجيوبوليتيكي 
التركي بيف آسيا وأوروبا، والعالقات التاريخية التركية مع دوؿ الجوار مف أجؿ تحقيؽ المصالح 
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، (1)التركية السياسية واالقتصادية والعسكرية في الشرؽ األوسط مف خالؿ نظرية "صفر مشاكؿ"
مما يساعد في بناء عالقات إيجابية مع جميع الدوؿ، وتنتيج تركيا لتحقيؽ ذلؾ القوة الناعمة 

 (.466: 2012واالنفتاح عمى دوؿ المنطقة )البرصاف، 

الدبموماسية الناشطة في مشروعيا تجاه منطقة  وتستخدـ القيادة التركية الحالية أسموب
عف السياسة  اجديد يختمؼ كميً  ىذا توجوٌ  الشرؽ األوسط بشكؿ أكبر مف سابقاتيا، ويعدُ 

تجاه  اا متزايدً ا ُيظير اىتمامً تركيً  اعامً  االمحافظة غير التدخمية تجاه جيرانيا، مما أوجد رأيً 
دة التركية قوة جعمتيا تتصرؼ بقوة سياسية القيا اوف الشرؽ األوسط بشكؿ عاـ، معطيً شؤ 

تركيا تعمؿ ذلؾ بصورة متوازنة وحذرة ضمف معادالت الوضع القائـ  واقتصادية صاعدة، إال أفَّ 
في مجاؿ العالقات الدولية، وبرز ذلؾ بوضوح في سياسة تركيا تجاه تغيرات حمؼ األطمسي، 

ومبادرة  او أكثر نحو سياسات أكثر وثوقً فتتجبينما االتجاه السائد مع عالقات تركيا بجوارىا 
 (.78-77: 2012)ُسميرة، 

( جممة االستراتيجيفي كتاب )العمؽ  "أحمد داود أوغموالتركي " وحدد وزير الخارجية
ويمكف  ،لبالده تجاه المحيط الشرؽ أوسطيعناصر تتأسس عمييا السياسة الجديدة المقترحة 

 :(489: 2011، غموو أيمي )فيما إيجاز ىذه العناصر كما وردت 

 ة.عمى االنفتاح الدبموماسي نحو المنطق ارت سمبً التي أثّ  السيكولوجيةتجاوز العوائؽ  .5
إقامة وتطوير مراكز بحثية ومعاىد أكاديمية ينصب اىتماميا عمى متابعة وتقييـ التطورات  .2

 ا.اإلقميمية وتقديـ التصورات والسيناريوىات بصدد التعامؿ معي
 ة.مة بيف التوازنات الدولية وبيف السياسة الواقعية اإلقميميإقامة عالقات سمي .3
 ا.طرح مشروعات شاممة لممنطقة بأسرى .4
والفعالية في ة، المبادرة بتشكيؿ مجاالت المصالح المشتركة التي ُتعزز السمـ في المنطق .5

 ط.التعامؿ مع المشكالت اإلقميمية وفي مقدمتيا عممية السالـ في الشرؽ األوس
قامة شبكة مف العالقات التي تدعـ صورة تركيا في المنطقة تصاالتاالتكثيؼ  .6  .وا 

                                                           

م  :نظرية "صفر مشاكل" ( 1  فً مقالته التً نشرتها مجلة فورٌن بولٌسً تحت" أحمد داوود أوغلو" وزٌر الخارجٌة التركٌةقدَّ

صفر مشاكل مع دول الجوار'' التً  ''سٌاسة  م،2113 ر/مارسذاآ 21عنوان ''سٌاسة صفر مشاكل فً المرحلة الجدٌدة'' بتارٌخ 

 ة تركٌااقترح ستة مبادئ أساسٌة لسٌاسا، حٌث تأتً ضمن سٌاق عملٌة التغٌٌر الدٌمقراطً فً منطقة الشرق األوسط وشمال إفرٌقٌ
دلة األمن والحرٌات، صفر مشاكل مع دول الجوار، سٌاسة خارجٌة متعددة األبعاد، سٌاسة إقلٌمٌة التوازن فً معا وهً: الخارجٌة

ٌشكل الذي مبدأ ''صفر مشاكل'' ٌعنً العالقات الودٌة مع دول الجوار ة، واستباقٌة ونشطة، أسلوب دبلوماسً جدٌد ودبلوماسٌة إٌقاعٌ
 .https://bit.ly/2NduDPe، فً المنطقة ة تركٌاالحجر األساس لسٌاس

https://bit.ly/2NduDPe
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ال فإفَّ  ابارزً  اتشغؿ تركيا حيزً  في المنطقة فيجب أفْ  ااستراتيجيً  اىناؾ فراغً  بما أفَّ و   فيو، وا 
ىذا الفراغ ال يجذب القوى ومثؿ ىذا الفراغ بواسطة العبيف آخريف،  مف الطبيعي سيعوض

مثؿ إيراف، وسيجذب قوى صاعدة أخرى مثؿ  بؿ يجذب القوى الناشئة في المنطقة ؛األجنبية فقط
المنطقة  فانكفأت واشنطف ع "أوباما"باراؾ  الرئيس األمريكي في حقبةو  ،اأيضً  الصيف، وروسيا

تو وىـ مف الدوؿ األعضاء في النا ،معتمدة عمى حمفائيا لتأدية مصالحيا االستراتيجية المطموبة
روبا، عمى الرغـ مما يبدو مف و مف قبؿ الواليات المتحدة وأ اتراتيجي مقدر تمامً ودورىـ االس

 خاصًة وأفَّ  ،صعوبة الموقؼ فميس مف المستحيؿ تغيير الوضع الجيوستراتيجي في المنطقة
، لقوة الواليات المتحدة وقدراتيا في السيطرة عمى المتغيرات االستراتيجية المستقبمية اىناؾ حدً 

 ،كيا عند التقدـ باتجاه المبادرة الجيوستراتيجية المستقبمية مالحظة بعض المحدداتوينبغي لتر 
والتي مف ضمنيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر: االستقرار الداخمي التركي مف ناحية التماسؾ 

المبادرة ىذه  باإلضافة إلى ذلؾ فإفَّ ، االجتماعي والوضع االقتصادي الالئؽ واالستقرار السياسي
مف الشعب التركي مع تطوير عوامؿ داخمية ميمة مثؿ بمورة رؤية جيوسياسية  ادعمً  تتطمب

في  التعقيد الحالي بالغُ  الوضعَ  أفَّ  بالرغـ مف، و محمية لالنتقاؿ نحو االستراتيجية اإلقميمية
وارتداداتو في المنطقة،  "لمربيع العربي"عميقة نتيجة  تغيرات الذي يشيد منطقة الشرؽ األوسط

 إال أفَّ  جة لمتورط اإليراني الطائفي، والتدخؿ الروسي، واالنكفاء األمريكي عف المنطقة،ونتي
تحقيؽ األىداؼ والنتائج  ميـ في دورتركيا مع تحالفاتيا المستقبمية ما تزاؿ قادرة عمى لعب 

تطورات خالؿ ىذه العممية  تكوف مستعدة لتكيٍؼ سريٍع مع أي الالزمة، لذلؾ عمى تركيا أفْ 
 (.10-7: 2017)شديد،  لمواجية الحاالت المعقدة بطريقة مرنة وليست جامدة

تحولت تركيا بفضؿ ديناميكية تحركاتيا وتفاعالتيا حياؿ القضايا العربية إلى طرؼ رئيس و 
ا ضمف أولويات السياسة بوضع ىامشي نسبيً  يأحداث اإلقميـ الذي حظ فيوفاعؿ مركزي 

فَّ ية الخارجية خالؿ عقود سابقالترك االستثمار التركي في منطقة الشرؽ األوسط انعكس  ة، وا 
الربيع "فرضت أحداث و  ، كمايجابية التي تبنتيا أنقرة إزاء قضايا العرب المركزيةاإلفي المواقؼ 

عمى الدبموماسية التركية تحديات مركبة تتعمؽ بالحفاظ عمى عالقات وثيقة مع دوؿ  "العربي
ا لمبادئ السياسة مت حركة الشعوب العربية غير المسبوقة تحديً "الربيع العربي"، ىذا في حيف شكّ 

 متمثّ ى، و في الشئوف الداخمية لمدوؿ األخر  عدـ االنخراطب لتزاـباالالخارجية التركية التي قضت 
عاطييا مع ىذه ا لصياغة مبادئ السياسة الخارجية التركية في تا أساسيً منطمقً  التركية لرؤيةا

 : نت(:2012في )خميؿ، حيث تجسدت  الثورات العربية،

 ة.احتراـ إرادة الشعوب ورغبتيـ في التغيير والديمقراطية والحري .5
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مي، فاألمف والحرية يتـ التغيير بشكؿ سم الحفاظ عمى استقرار وأمف الدوؿ، وضرورة أفْ  .2
 ا.مف كمييما معً  دَّ بُ  ليسا بديميف وال

ا لتكرار مأساة العراؽ وأفغانستاف رفض التدخؿ العسكري األجنبي في الدوؿ العربية، تجنبً  .3
 ـ.وتعرض البالد العربية لخطر االحتالؿ أو التقسي

 ة.دولتقديـ العوف والدعـ لمتحوالت الداخمية حسب الظروؼ الداخمية الخاصة بكؿ  .4
رعاية المصالح التركية الوطنية العميا، وفي مقدمتيا االستثمارات والمصالح االقتصادية  .5

 ؾ.والحفاظ عمى أرواح وممتمكات الرعايا األترا
 ة.االستناد إلى الشرعية الدولية والتحرؾ في إطار القوانيف الدولية وقرارات األمـ المتحد .6
واقتصار الدور التركي عمى المياـ  عدـ توجيو السالح التركي إلى أي شعب عربي .7

 ة.اإلنسانية غير القتالية والقياـ بأعماؿ اإلغاث
مراعاة خصوصية كؿ دولة وظروفيا ووضعيا الداخمي وعالقاتيا الخارجية ومصالح تركيا  .8

 ا.المتشابكة معي

قتصادي عاـ االسياسي و ا عمى الصعيد الكبيرً  اعالقات تركيا واليمف تحسنً وشيدت 
عف الحكـ، وكانت تركيا مف أوائؿ  "عمي عبداهلل صالح"ر تنحي الرئيس اليمني ، إثـ2011

رجع خبراء و يميد ليا طريؽ العودة إلى اليمف، ويُ الداعميف لتحرؾ الشعب اليمني الذي رأت أنَّ 
وباحثوف عوامؿ تحسف العالقة بيف اليمف وتركيا، إلى وجود رغبة مشتركة لدى مسؤولي البمديف، 

 يمف في االنفتاح عمى الدوؿ اإلسالمية ومنيا تركيا لالستفادة مف تجربتيا بعد أفْ حيث يرغب ال
كانت في عزلة في عيد النظاـ السابؽ، بينما تريد تركيا إحياء ماضييا واستثمار السوؽ اليمني 

عالقة  في تطويرلح" عمي عبداهلل صا"سقوط نظاـ الرئيس السابؽ  ، وأسيـلصادراتيا المختمفة
في  رالتغييا أماميا، وتجمى ذلؾ في دعـ الحكومة التركية إلنجاح كاف عائقً  بتركيا بعد أفْ اليمف 

 : نت(.2013ة معو )الجزيرة، اليمف وبناء عالقات رسمية وشعبي

أي  وجود عدـل"، ويرجع ذلؾ تجاىؿمال"باليمنية  األزمةمف  التركي لموقؼويمكف وصؼ ا
نة بالكثير مف األحداث التي شيدتيا مصر وتونس وليبيا تركيا مقار  قبؿ مف زمةاألبتمؾ اىتماـ 

عابرة مف القادة األتراؾ، وذلؾ  ياتف غير تحو اليمني فتجو محال لـ يمؽَ عمى سبيؿ المثاؿ، حيث 
 نية لـ تمؽَ اليم زمةاأل لذلؾ يمكف القوؿ إفَّ  ة،يمف ليست كبير مصالح تركيا مع ال بسبب أفَّ 

مف قبؿ القيادات والنخب التركية كما لقيت ليبيا الغنية بالنفط، أو مصر الغنية  احقيقيً  ااىتمامً 
ومع ذلؾ سعت تركيا لتكثيؼ ، المحوري االستراتيجيبالعمالة والسوؽ االستيالكية الكبيرة والنفوذ 

وفي ىذا  ح"،عبداهلل صال يعم" الرئيس اليمني ادي مع اليمف في مرحمة ما بعدالتعاوف االقتص
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تـ خالليا توقيع اتفاؽ مشترؾ إللغاء  بزيارة لميمف ـ،2011ر قاـ الرئيس التركي في يناير اإلطا
 (.: نت2012خميؿ، ف )شيرات المرور بيف مواطني الدولتيتأ

قيادتو في غاية االنزعاج  فَّ إحيث  ،لدى أوساط الجيش التركي أعمى قمتووكاف القمؽ في 
بساعات صدر بياف وزارة  "عاصفة الحـز" عممية انطالؽوبعد ، اليمف د إيراف األخير فيمف تمد

"نعرب عف دعمنا لمعممية العسكرية التي أطمقتيا  :و كالتاليالخارجية التركية وجاء جزء مف نصّ 
"عبد ربو منصور  رئيسعمى طمب ال قوات التحالؼ في مواجية الحوثييف، والتي تمت بناءً 

ونعرب  ،عف العممية العسكرية اسمفً بإبالغ تركيا قامت السعودية ، حيث االمنتخب شرعيً " ىادي
ىذه العممية ستساىـ في الحد مف مخاطر االقتتاؿ الداخمي والفوضى في البالد،  عف ثػقتنا بأفَّ 

 كما تضمف البياف عبارة ميمة ،فييا"وفي إعادة سيطرة السمطات الشرعية عمى زماـ األمور 
إلى االبتعاد عف التصرفات التي تيدد مف الخارج داعمييا وىي "كما ندعو الحركة الحوثية و 

"رجب كما قاؿ الرئيس التركي ، إشارة ضمنية إليراف ىذا فيو  ة"األمف والسالـ في اليمف والمنطق
ية االنسحاب مف اإلرىابوعات ينبغي عمى إيراف والمجمو "إنَّ  ":24فرانس "لقناة  "أردوغافطيب 
عمى سؤاؿ حوؿ موقؼ تركيا مف  اوردً  ،ؿ العاجوخالؿ مؤتمر صحفي مع رئيس ساحف"، اليم
انقالب الحوثييف مبني عمى بعد  "إفَّ  ":أردوغافالرئيس التركي "رجب طيب قاؿ  "عاصفة الحـز"

وقوؼ  اومؤكدً  ،في اليمف قائـ بيف الشيعة والسنةالصراع  إلى أفَّ  ايرً طائفي بدعـ مف إيراف، ُمش
فَّ و ، ا في وجو جميع الصراعات الطائفيةتركي التدخؿ اإليراني بات يقمؽ جميع دوؿ المنطقة مف  ا 

تركيا مستعدة لتقديـ الدعـ الموجيستي  أفَّ  اُمعمنً " إلى السعودية ودوؿ الخميج العربيتركيا 
التركي درجة القمؽ ف، وتتضح العسكرية ضد الحوثييف في اليمفي العممية  كافةواالستخباراتي 

والذي أصبح يؤثر عمى تركيا  ليمف مف خالؿ الصحؼ التركية،االتراكمي مف التمدد اإليراني في 
السفير التركي لمغادرة ب ىو الذي دفعاليمف  عمىالحوثييف  سيطرة ولعؿّ  ،بشكؿ واضح

 : نت(.2015)الشمري،صنعاء

حؿ األزمة في اليمف  أفَّ  "إبراىيـ قاليف"أوضح المتحدث باسـ رئاسة الجميورية التركية كما 
 بالده تواصؿ إلى أفَّ  اىو أولوية بالنسبة لتركيا، مشيرً  الذي يجمع كؿ األطراؼمف خالؿ الحوار 

نواصؿ مبادراتنا بشكؿ مكثؼ بغية " :د قائاًل ر ، واستطجيودىا بشكؿ مكثؼ في ىذا اإلطار
وأعمف "، خالؿ المفاوضات والحوار السياسيالوصوؿ إلى حؿ لألزمة التي يعيشيا اليمف مف 

سيزور إيراف برفقة عدد مف الوزراء  "أردوغاف"رجب طيب الرئيس التركي  أفَّ  "قاليف"إبراىيـ 
 لممشاركة في الدورة الثانية الجتماع مجمس التعاوف االستراتيجي بيف البمديف، تمبية لدعوة نظيره

 : نت(.2015" )صحيفة القدس العربي، حسف روحاني"اإليراني  الرئيس
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 التدخؿ تركيا تجنبت حيث اليمنية، الحالة في كيالتر  الدور جعاتر  ونخمص إلى القوؿ بأفَّ 
 التحوؿ خالؿ مف اليمف مستقبؿ لتحسيف عامة بمناشدات مكتفيةً  ،ةفي األزمة اليمني المباشر
، اليمنية األزمة لمعالجة السمطة النتقاؿ الخميجية المبادرة دعميا عف رتعبّ كما  ،طيراالديمق
" ودعميا لقوات التحالؼ العربي. اوأخيرً   رحبت بعممية "عاصفة الحـز

 "اإلسرائيمي"الدور : ثالثًا
ية اإلعالمعد اليمف الجغرافي عف "إسرائيؿ"، لـ تكتسب األزمة اليمنية التغطية لبُ  انظرً 

نيت بيما نظيرتاىا المصرية والسورية، لكف ما لفت انتباه المؤسسة والمتابعة األمنية التي مُ 
الدولة التي كانت تحت سيطرة الرئيس "عمي عبداهلل  منية اإلسرائيمية في األزمة اليمنية، أفَّ األ

المتحدة في حربيا ضد تنظيـ  األمريكيةصالح" وحكمو مف أىـ الحمفاء المخمصيف لمواليات 
، وكاف ذا مغزى في الشرؽ األوسط أماـ القوى اميمً  اسقوطو كشؼ جناحً  القاعدة، ولعؿَّ 

 لمنظرة اإلسرائيمية فإفَّ  المصالح الغربية في المنطقة، ووفقً اإلسالمية، ليجعميا رأس حربة ضد ا
بإمكاف الدولة اليمنية التي تمتمؾ نقطة سيطرة ميمة في البحر األحمر، فرض حصار بحري 

: 2016دوف سابؽ إنذار مسبؽ عمى عالـ السفف داخؿ البحر األحمر بأكممو )أبو عامر، 
اليمني،  وضعتغيرات ال مف جراء اجميً بات القمؽ اإلسرائيمي و قد كف القوؿ بأنَّ (، ويم87

 .مضيؽ باب المندب اإلقميميةو  الدولية االستراتيجية مواقعما يجري حوؿ إحدى أىـ ال اوخصوصً 

لذا تسعى "إسرائيؿ" في ظؿ إحكاـ سيطرتيا عمى البحر األحمر، إلى دعـ ومساندة األنظمة 
لممصالح الغربية، ومحاربة القوى والحركات الوطنية الموجودة في الوطف العربي الموالية ليا و 

والتآمر عمييا إلسقاطيا، وتقوية عالقاتيا مع الدوؿ المطمة عمى البحر األحمر مثؿ اليمف، 
وتحويؿ البحر األحمر إلى مياه وبحر إسرائيمي، وتيدؼ "إسرائيؿ" مف خالؿ سيطرتيا عمى 

مف  األمريكيةوباألخص المدخؿ الجنوبي، إلى تأميف المصالح الغربية و  مداخؿ البحر األحمر،
مضيؽ باب المندب يعتبر نقطة الدخوؿ لمبحر األحمر،  فَّ إ النفط وضماف سالمة طرؽ نقمو، إذْ 

-104: 2013ويعتبر المركز التجاري الدولي لنقؿ النفط إلى وسط وغرب أوروبا )النداوي، 
105.) 

عربية، داخؿ المنطقة ال جسـ غريبك أكثر مف أي وقت مضىحت "إسرائيؿ" لقد أصب
تمجأ إليو الدوؿ المعارضة إليراف وتركيا، و"إسرائيؿ"  الذي يمكف أفْ  اومصدر القوة الوحيد تقريبً 

كدولة تنتمي لممنطقة ممزمة أكثر مف األمريكييف باالستقرار ومكافحة الراديكالية "التطرؼ"، لذلؾ 
تكوف أكثر مصداقية مف األمريكييف، وبسبب الثورات العربية وتداعياتيا عمى  يمكف أفْ 
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المستقبؿ ليس في  أفَّ  ا"إسرائيؿ" أصبحت تدرؾ جيدً  المستوييف التكتيكي واالستراتيجي، فإفَّ 
أو أوروبا، لذا تسعى جاىدًة إلى وضع نفسيا كبديؿ مقبوؿ  األمريكيةصالح الواليات المتحدة 

كي في المنطقة، وتسعى إلى تقمص دورىا كحامي الحمى أو المدافع عف المصالح لمنفوذ األمري
والغربية في محيط سوؼ تسيطر عميو التوجيات اإلسالمية، التي ستناصب الواليات  األمريكية
 (.40: 2012)حماد،  وأوروبا العداء عاجاًل أو آجاًل  األمريكيةالمتحدة 

وليد  بالقمؽ حيالو لـ يكف اباب المندب، وشعورى رائيمي بمضيؽسحقيقة االىتماـ اإل فَّ إ
، انفسي "إسرائيؿ"أة شسبعة عقود مضت، أي منذ ن ىعود إل، ولكنو يعمى اليمف السيطرة الحوثية

ا ن"إنَّ  ـ:1949يثة عف البحر األحمر في عاـ وريوف" في معرض حدغحينما قاؿ "ديفيد بف 
فَّ  ؛محاصروف مف البر تطور  والبحر ىو طريؽ المرور الوحيد إلى العالـ واالتصاؿ بالقارات، وا 
 اوقياداتيا أدركت مبكرً "إسرائيؿ"  نوجو إليو خطواتنا"، ما يعني أفَّ  ارئيسيً  اإيالت سيكوف ىدفً 
ر عنو بالقمؽ حياؿ مضيؽ باب المندب، ىذا القمؽ عبّ "إسرائيؿ"  وتشعر ،أىمية ىذا المضيؽ

 إفَّ " العبرية: والال""في صحيفة  ولو قب اإلسرائيمي "آفي يسسخروؼ"محمؿ الشئوف العربية الكاتب 
ما مع سيّ  تتابع بقمؽ سقوط المدف اليمنية واحدة تمو األخرى في أيدي الحوثييف، ال"إسرائيؿ" 

"إسرائيؿ" يو ذي تولالمالحي ال مروليا إيراف مف السيطرة عمى المالتي تمحركة اقتراب تمؾ ال
لممحيط والذي يعد بوابة العبور مف البحر األحمر  ،مضيؽ باب المندبب ممثاًل  أىمية خاصة

)أـ الرشراش(" )أبو  ميناء إيالت مف منفذىا الوحيدإلى "إسرائيؿ" اليندي، وبالتالي بوابة 
 : نت(.2017عميرة،

وزارة الدفاع ووزارة الشؤوف و  رئاسة األركافة "ست القيادة العسكرية اإلسرائيميكرّ  وعميو فقد
والذي نشأ  ،الذي وصؼ بالخطير مف أجؿ مناقشة الوضع " ثالثة أياـستخباراتستراتيجية واالاال

أسفرت و ب، الحوثيوف لمسيطرة عمى باب المند يتحرؾ حتماالت أفْ اعقب األحداث في اليمف و 
وكذلؾ القوات الخاصة  ،ميةسرائيعف قرار بتعزيز القوات البحرية والجوية اإلتمؾ المداوالت 

 "ىاشايطيت"مف وحدة  قواتالبحر األحمر عف طريؽ إرساؿ التابعة لقيادة العمؽ في 
أخرى مف قوات ، و اىي وحدة منقولة جوً و  "شيمداج" وحدةمف  قواتوكذلؾ  ،البحري وزالكوماند

عركة التي ستدور الم ألركاف العامة، وجاء ذلؾ في أعقاب تقديرات بأفَّ لالوحدة الخاصة التابعة 
نَّ قابؿ بحرية أو دروع مقابؿ دروع و عند باب المندب لف تكوف بيف قوات نظامية بحرية في م ما ا 

لخاصة البرية لكف ستكوف لموحدات او  ،تقميدية تستخدـ فييا الصواريخ ستكوف حرب غير
ىارتسي "الجنراؿ  تخبارات العسكريةسرئيس شعبة االفإف  االتجاهوفي نفس ر، والبرمائية دور كبي

إلى جيبوتي وكينيا  انتقؿثـ  ،ـ2015فبراير شباط/ 12ريتريا في أقاـ بجولة خاطفة إلى  "ىاليفي
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سيطرة و  ،باب المندب مضيؽ مف أجؿ تحذير ىذه الدوؿ مف إمكانية سيطرة الحوثييف عمى
عمى  قعةما سيحممو ذلؾ مف تيديد لمصالح جميع الدوؿ الواو  ،تنظيـ القاعدة عمى خميج عدف
حالة الطوارئ  ،ـ2015مارس آذار/ 6في "إسرائيؿ" عمنت أي، كما البحر االحمر والمحيط اليند

بالتعامؿ مع سواحؿ  اإلسرائيميةأبمغت المؤسسة األمنية اإلسرائيمية شركات السفف و  ،البحرية
اليمف بوصفيا سواحؿ دولة معادية، ما يفرض عمييا اتخاذ إجراءات متشددة عمى مستوى 

 : نت(.2018ب )وكالة الصحافة اليمنية، لتأىب عند عبورىا مضيؽ باب المندلحماية واا

اخؿ المؤسسة األمنية في ثمة خشية سائدة د ، أفَّ ت"يديعوت أحرونو "وذكرت صحيفة 
الذيف سيطروا عمى أجزاء واسعة مف اليمف، إغالؽ المضيؽ  الحوثيوفيحاوؿ  مف أفْ "إسرائيؿ" 

ّثؿ مضيؽ باب يمؿ، حيث مف الساحبواسطة صواريخ تطمؽ  أو التعرض لمسفف اإلسرائيمية
 أفَّ الصحيفة أوضحت و بالنسبة إلى األسطوؿ التجاري اإلسرائيمي،  ارئيسيً  ابحريً  االمندب مسارً 
عرض مضيؽ تتمثؿ في عف تمؾ السواحؿ،  اتمفً ف ينطوي عمى إشكالية تجعمو مخساحؿ اليم

 أفَّ ، ما يعني "ـك 25"عند النقطة األضيؽ حيث يبمغ باب المندب، المقابؿ لمساحؿ اليمني، 
تتعامؿ مع اليمف "إسرائيؿ"  وبحسب الصحيفة فإفَّ ، االساحؿ محدودة جدً بتعاد عف إمكانية اال

 إفَّ  اأيضً وقاؿ التقرير  ،اواسعة منو كأرض إيرانية تمامً  عمى أجزاء ر الحوثيوفسيط منذ أفْ 
يخضع لمسيطرة  ئ الكبرى عمى مستوى الشرؽ األوسطميناء الحديدة اليمني، الذي يعد مف الموان

ف التجييزات وعف طريؽ ىذا الميناء تنقؿ إيراحوثييف والحرس الثوري اإليراني، الكاممة لم
 انظـ عشرات الرحالت الجوية أسبوعيً ت "حسب مصادر أجنبيةب"يا كما أنَّ  ،العسكرية لمحوثييف

 : نت(.2015)بدير،  لمحوثييف اإيرانيً  اعسكريً  اف وصنعاء تحمؿ عبرىا خبراء وعتادً بيف طيرا

 األحمر، البحر حوض في لو مرصد أكبر بناء تأنجز  "إسرائيؿ" أفَّ  ريةيتيأر  مصادر أكدتو 
 عمى المرصد ىذا وأقيـ، المندب باب منطقة عمى المطمة اتيرييأر  داخؿ استراتيجية منطقة وفي
 135) بعد عمى "َصْنَعفي" مدينة مف القريبة" امباسويرا" بقمة ؼُتعر  يار يتر أ في جبمية قمة أعمى

، البحر سطح فوؽ كـ( 3) عف قمتو مستوى يزيد حيث ،"أسمرا" ةتيرياألري العاصمة جنوب (ـك
 إلى ييدؼ المرصد ىذا إفَّ ": "األشقر أسامة" إفريقيا شرؽ شؤوف في الخبير قاؿ جانبو مفو 

 في اإلسرائيمية لممصالح تيديد إلى تحوليا عدـ وضماف ،االستراتيجية المندب باب منطقة مراقبة
 الوظائؼ مستجدات مف فَّ أ ، كمااإلسرائيمية والتجارة السفف حركة ماسيّ  ال ،األحمر البحر جنوب
 قوات ضد اليمف داخؿ عممياتيا تنفذ التي العربي التحالؼ قوات مراقبة ىو المرصد ليذا اليومية
 النشاط ورصد معو، المتحالفة الحوثي وقوات "صالح عبداهلل عمي" السابؽ اليمني الرئيس
 تحميؿ المراقبة ميمات تشمؿ كما، اليمف أحداث خمفية عمى وتيرتو ازدادت الذي البحري اإليراني
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 التحالؼ قوات تمكنت أفْ  بعد ماسيّ  ال األحمر، البحر جنوب في والجوية البحرية القوات حركة
 اإلخالء وعمميات الموجستي الدعـ ألغراض اتيرييأر  جنوب في بحري ميناء استئجار مف العربي

 (.3: 2016الطارئة بسبب سيطرة الحوثييف عمى المنافذ البحرية اليمنية )الراصد، 

لوجود مطامع إسرائيمية لمتدخؿ في  ا"إسرائيؿ" لـ يكف مانعً اليمني عف الجغرافي  عدَ البُ  إفَّ 
إلى "إسرائيؿ" الطامحة لتأميف  او ىدفً اليمف، الذي يمتمؾ مؤىالت جغرافية وغيرىا، تجعؿ من

اليمف تربطيا حالة عدائية  تجدر اإلشارة إلى أفَّ  البحري والجوي االستراتيجي، وأخيرً مجاليا ا
االىتماـ اإلسرائيمي باألزمة اليمنية  "بإسرائيؿ" وال توجد بينيما عالقات دبموماسية رسمية، إال أفَّ 

نابع مف موقع اليمف االستراتيجي عند مدخؿ البحر األحمر، وسيطرتيا عمى مضيؽ باب 
ىذا ما زاد مف أىميتيا في نظر المندب، ومنفذ "إسرائيؿ" إلى المحيط اليندي والشرؽ األقصى، و 

 (.91-88: 2016االستراتيجييف واألمنييف اإلسرائيمييف )أبو عامر، 

"إسرائيؿ" بالرغـ مف بعدىا  وبعد استعراضنا لمدور اإلسرائيمي مف األزمة اليمنية، نجد أفَّ 
عمى ألحمر يؤثر الموقع االستراتيجي لميمف عند مدخؿ البحر ا الجغرافي عف اليمف إال أفَّ 

"إسرائيؿ" لممحيط اليندي والشرؽ األوسط،  مضيؽ باب المندب يعتبر منفذَ  "إسرائيؿ"، حيث إفَّ 
وتخشى "إسرائيؿ" مف سيطرة الحوثييف المدعوميف مف إيراف عمى مضيؽ باب المندب مما ييدد 

بر "إسرائيؿ" سارعت إلى بناء أك المصالح اإلسرائيمية في جنوب البحر األحمر، لذلؾ نرى أفَّ 
مطمة عمى مضيؽ  يار يتر مرصد مالحي في حوض البحر األحمر في منطقة استراتيجية داخؿ أ

باب المندب لضماف مصالحيا البحرية واالستراتيجية، وكذلؾ قامت "إسرائيؿ" بتعزيز قواتيا 
مف محاولة الحوثييف  االبحرية والجوية والقوات الخاصة بقيادة العمؽ في البحر األحمر تحسبً 

 مضيؽ باب المندب أو التعرض لممالحة البحرية اإلسرائيمية.إغالؽ 
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 :مقدمة
الداخمي أو الخارجي، وعادة ما تكوف تمؾ لكؿ رئيس سياسة خاصة بو سواء في الجانب 

ر ـ، غاد2009ضمف برامجو االنتخابية، وتكوف متأثرة بالحزب الذي ينتمي إليو، ففي عاـ 
، واعتمى الرئيس األمريكيةالسمطة في الواليات المتحدة  الرئيس الجميوري "جورج بوش" االبف

ديدة خاصة بالمنطقة العربية، وانتيج سياسات ج ا"باراؾ أوباما" سدة السمطة، معمنً الديمقراطي 
 في التعامؿ مع المشكالت العالمية والدولية. اجديدً  اأسموبً 

الجميع مما حدث في الدوؿ العربية فيما عرؼ "بالربيع العربي" نيايات عاـ  وتفاجأ
ـ، وىي عبارة عف احتجاجات شعبية ضخمة تطالب بإسقاط النظاـ ومطالب بالتغيير في 2010

ـ وصمت إلى الجميورية 2011ي قامت بيا، وبدأت في الجميورية التونسية، وفي عاـ الدوؿ الت
 اليمنية معمنًة الثورة عمى نظاـ الرئيس "عمي عبداهلل صالح".

تجاه  األمريكيةرت السياسة التي طرأت عمى الساحة اليمنية، غيّ  تطوراتال أو تغيراتىذه ال
صياغة وتنفيذ السياسة اليمف، وجعمتيا متقمبة وغير مستقرة، وفي ىذا الفصؿ سيتـ دراسة 

 ـ، وىي منذ فترة حكـ2017وحتى العاـ ـ 2009 مف العاـ تجاه اليمف األمريكيةالخارجية 
، وسنتناوؿ ىذه الفترة مف خالؿ تقسيميا إلى ثالث فترات ئيس األمريكي "باراؾ أوباما"الر 

 حدثت في الساحة اليمنية. مفصمية
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الداخمية اليمنية تجاه التطورات  األمريكيةالخارجية  ةالسياس األول:المبحث 
 م2155-م2119

 م:2155-م2119الموقف األمريكي تجاه التطورات اليمنية  .5

اليمنية تنحصر في  األمريكيةـ، كادت العالقات 2001أيموؿ/سبتمبر  11منذ أحداث 
الحرب عمى عميو  حصطمية" أو ما اُ اإلرىابسمى "الجماعات الجوانب األمنية ومحاربة ما ي

في الميداف  األمريكية"، فبحسب السفير األمريكي السابؽ "ادموف ىؿ" تركزت الجيود اإلرىاب"
وقوات خفر  األمني، متمثمة في تدريب القوات الخاصة اليمنية وقوات األمف المركزي اليمني

بقوات خفر السواحؿ  اا وخاصً ا واضحً اىتمامً  األمريكيةالسواحؿ اليمنية، كما أولت الحكومة 
اليمنية بيدؼ تدعيـ قدرات الحكومة اليمنية عمى ضبط حدودىا والسيطرة الكاممة عمى المنافذ 

(، 209: 2009ييف لداخؿ وخارج اليمف )الطويؿ، اإلرىابتصفيـ ب فْ مَ البحرية، ومنع أي تسمؿ لِ 
االعتبارات االستراتيجية واألمنية المتعمقة بتأميف ممرات المالحة الدولية  ويمكف القوؿ إفَّ 

تجاه اليمف، والدافع األساسي  األمريكيةمّثمت اإلطار العاـ الحاكـ لمتوجيات  "اإلرىاب"ومكافحة 
عمى القرار اليمني،  لتدخؿ واشنطف في الشأف الداخمي اليمني، سواء عمى صعيد ممارسة التأثير

بدوف  األمريكيةضورىا العسكري مف خالؿ اليجمات التي شنتيا الطائرات حأو عمى صعيد 
 (.80: 2015طيار ضد عناصر تنظيـ القاعدة في األراضي اليمنية )الشرعبي، 

الرئيس األمريكي "باراؾ أوباما" إلى أعمى سمطة حكـ في العالـ باعتبار  دخوؿُ  وشّكؿ
خاصة بتبني سياسة ا نوعيً  االقطب الوحيد المسيطر في العالـ، تغيرً  األمريكيةالواليات المتحدة 

إدارتو ترغب في تطوير عالقاتيا  ـ، أفَّ 2009د في آذار/مارس مف عاـ مغايرة لسمفو، حيث أكّ 
أطمؽ عميو اسـ "اتحاد  اا جديدً تيج الرئيس "باراؾ أوباما" مشروعً مي، وانبالعالـ اإلسال

يت" بف" "مادليف أولبراجورج بوش االفي عيد " األمريكيةالحضارات"، كما قدمت وزيرة الخارجية 
لمكونجرس األمريكي يحتوي عمى الخط السياسي األمريكي  افي نفس الشير مشروًعا تفصيميً 

نحو العالـ اإلسالمي"،  األمريكيةاتجاه جديد لمسياسة  -"مسار التغيير ويحمؿ عنواف ،الجديد
جديدة مع لسياسة  األمريكيةومف أىـ ما جاء في المشروع ىو ضرورة تبني الواليات المتحدة 

مف االعتماد في عالقاتيا عمى أنظمة غير ديمقراطية تنتيج العنؼ في  التيارات اإلسالمية بداًل 
سياستيا  األمريكيةتغيير الواليات المتحدة  يارات، كما شدد المشروع عمى أفَّ تعامميا مع تمؾ الت

-125: 2014يتزامف معو تغيير حكاـ تمؾ المنطقة أنفسيـ )سنبؿ،  في المنطقة يجب أفْ 
126.) 
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 ستراتيجيالجيو شتؽ مف الواقع نظريات تُ عمى  اعمومً  األمريكيةالخارجية السياسة وتقوـ 
يا تعتمد عمى الحمفاء اإلقميمييف والمحمييف ، ومف أىـ ىذه الخصائص أنَّ ليا والمصالح الحيوية

 ويصبحوفبحمفائيا عندما يتحولوف إلى حاالت مستعصية،  ُتضحييا في تأميف مصالحيا، وأنَّ 
عندما  تتخمى عف حمفائيااإلسقاط، و يـ يتعرضوف لخطر يـ فقدوا دورىـ أو ألنَّ ألنَّ  ،عمييا اعبئً 

مصالحيا  األمريكيةالميـ لدى الواليات المتحدة  أفَّ و ، يف معظـ مصالحيا القائمةتأمتتمكف مف 
تعتمد عمى سياسة و ، كاف امَ يْ مَ يا اف حميففقدل كترثال تيا أنَّ  كما ،أولىالمحمية واإلقميمية بدرجة 

 ،العربية دالشعبية في البال واالحتجاجاتوفيما يتعمؽ بالتحوالت السياسية ، المنفردة لمعالـالقيادة 
خرجت قدراتيا عف الحسابات لدى أورؤيتيا االستراتيجية ضربة قوية  األمريكيةتمقت السياسة 

األولية عمى ىذه التحوالت  األمريكيةردود الفعؿ  ومف خالؿمراكز التفكير وأجيزة االستخبارات، 
 يا تحاوؿ أفْ أنَّ ، و األمريكيةثمة صدمة تعرض ليا عقؿ اإلدارة  وتحميالتيا أعطت االنطباع بأفَّ 

 اؿ في مخرجاتيا االنتقالية، تمييدً األق عمىمكف ليا مف خاللو التدخؿ تبحث عف اتجاه يُ 
، وبرغـ تبايف السموؾ التغييرلممحافظة عمى مصالحيا الحيوية في المنطقة في مرحمة ما بعد 

 العوامؿ الحاكمة لو كانت معظميا عوامؿ محمية، األمريكي تجاه كؿ بمد عربي عف غيره، فإفَّ 
وىذه المصالح، ومف ىنا  األمريكيةأو عمى صعيد وزف الدولة والتحوؿ في التأثير عمى السياسة 

إلى المبادرة بتبني دعميا ألي تحوؿ ديمقراطي، بما في ذلؾ ضغوطيا  األمريكيةسارعت اإلدارة 
يا ، غير أنَّ قتالعيااسقاطيا أو إمف  ااح التغيير خوفً لتي لـ تصؿ ليا ريعمى حمفائيا في الدوؿ ا

: 2012)الحمد،  لـ تتمكف مف السيطرة عمى مسار التحوؿ بنسبة كبيرة في معظـ ىذه البالد
 نت(.

الرئيس الحماس الكافي لعالقات ثقة حقيقية مع نظاـ  ة الرئيس "باراؾ أوباما"لـ يكف لدى إدار 
نظامو وأجيزتو األمنية في  االذي يقوـ بي لعدـ الجديةا ، بسبب إدراكي"صالح"عمي عبداهلل 

استمرار الحصوؿ عمى مساعدات االستفادة مف  يةتمديد أمدىا، بغل والسعي الحرب ضد القاعدة
عسكرية وأمنية مف ناحية، والقياـ بزيارة سنوية لمبيت األبيض تعزز موقفو الداخمي ضد خصومو 

الرئيس جنب دعوة ت "أوباما"باراؾ  الرئيس إدارة سعت الذأخرى، مف ناحية اليمنية في المعارضة 
، بسبب توصميا إلى قناعة ـ2010و ـ2009لزيارة واشنطف طواؿ عامي  "صالح"عمي عبداهلل 

وعميو  ومحاربة الفساد، اقتصاديةو  سياسيةبعدـ جديتو في حرب القاعدة وفي إجراء إصالحات 
مة الفتور بسبب فقداف الثقة بيف اإلدارتيف )عبد الحميـ، اليمنية مرح األمريكيةدخمت العالقات 

2012 :109.) 
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ـ، توضيح موقفيا مف 2009في منتصؼ عاـ  األمريكيةوحاولت الواليات المتحدة 
 قالت فيو: "إفَّ  اي صنعاء بيانً ف األمريكيةالمشكالت القائمة في جنوب اليمف، فأصدرت السفارة 

تكوف المساواة  السبيؿ لحؿ المشكمة مؤكدًة وجوب أفْ  العنؼ السياسي ينبغي أال يكوف ىو
لمقانوف ولجميع المواطنيف، وىي  اسية واالقتصادية واالجتماعية طبقً والمشاركة في األنشطة السيا

مف معالجة المظالـ الشرعية"، ودعت  دَّ بُ  و الالضماف الحقيقي لمحفاظ عمى وحدة اليمف، وأنَّ 
في صنعاء لحوار وطني شامؿ بيف جميع األطراؼ اليمنية المعنية بحؿ  األمريكيةالسفارة 

المشكمة، متفاديًة توجيو االنتقاد ألي طرؼ مف األطراؼ، وحاولت إظيار حياد الواليات المتحدة 
إزاء الصراع بيف الحكومة والمعارضة، داعيًة في الوقت نفسو لمقياـ باإلصالحات  األمريكية

تسوية جادة وسريعة عف طريؽ التفاوض مع كؿ األطراؼ المعنية المطموبة والتوصؿ إلى 
 (.10: 2010)ستراكو وحيدر، 

 الحكومةـ، 2010في كانوف األوؿ/ديسمبر مف عاـ  األبيضوطالب المتحدث باسـ البيت 
ج الواليات اانزعأبدى  حيث، بـر بوساطة قطريةالذي أُ  (1)اتفاقية صعدة بتنفيذ يفالحوثيو اليمنية 
 ا، مشيرً اليمنية صعدة األنباء التي تتحدث عف تجدد القتاؿ في محافظةمف  األمريكية المتحدة

مف نفس العاـ فبراير شباط/عمف عنو في وقؼ إطالؽ النار الذي أُ ، و التفاؽا تنفيذإلى ضرورة 
 المعارضة اليمنية والحزب الحاكـ إلى نفس السياؽ طالبت واشنطف وفي ،لمعنؼ اووضع حدً 

حسف النوايا مف خالؿ سرعة جميع  وار وطني شامؿ، مطالبة إياىـ بتوفيرسرعة إجراء ح
في  "اإلرىاب"منسؽ مكافحة  دأكّ كما ، وضاع وذلؾ مف أجؿ استقرار اليمفاأل األطراؼ لمعالجة

المعيد األمريكي لمسالـ  "دانياؿ بنجاميف"، خالؿ ندوة خاصة نظميا األمريكية الخارجية
 مف خالؿ في اليمف، "اإلرىاب"لمكافحة  األمريكية االستراتيجية بواشنطف، وتحدث فييا عف

لمواجية مشاكؿ  الحؿ األفضؿىو و الدولة  سمطة دة اليمف عمى تطبيؽ القانوف وفرضمساع
لمرؤية  افقً و  "اإلرىاب"مكافحة في  في مساعدة اليمف بالده ستستمر فَّ أ عمى امؤكدً ككؿ،  اليمف

جذورىا، عبر دعـ  عمى أساس معالجة المشكمة مف والتي قامتاليمف، حوؿ الجديدة  األمريكية
 الحكومة اليمنية، لبسط سيطرتيا عمى المناطؽ قدرات ، بما فييا تنميةداخؿ البالد اإلصالحات

                                                           

ـ، بيف الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي 2007يونيو/حزيراف  16ىي اتفاقية وقعت في  :اتفاقية صعدة ( 1
، وأىـ 2007اني إلى اليمف في مايو/أيار حمد بف خميفة آؿ ث أمير دولة قطر الشيخاطة قطرية بعد زيارة وسب

مواقعيـ   الحوثيوف ترؾمف المواقع اآلىمة بالسكاف، ويالقوات الحكومية  تنسحبنصت عميو االتفاقية )ما 
طالؽ ، تسميـ األسمحة الثقيمة والمتوسطةإلى مناطقيـ، مع  الجباؿ ويعودوفب لدى الطرفيف( األسرى جميع وا 

https://bit.ly/2RpLim1. 

https://bit.ly/2RpLim1
https://bit.ly/2RpLim1
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 فَّ أ ، كما أوضحتمبية احتياجات مواطنييا عمى حتى تكوف قادرة اطويرىا اقتصاديً النائية، وت
والجدية والثقة  واياحوار وطني شامؿ يقـو عمى حسف النالبدء ب عتشج األمريكيةالواليات المتحدة 

 جميع والحراؾ الجنوبي، بحيث يشمؿ والحوثييف، األحزاب السياسية،و  الحكومة، بيف المتبادلة
مركز ) ي مناقشة قضاياىا ومعالجتياقبؿ ف الحكومة اليمنية لـ تكف جادة مف فَّ أ د، وأكّ األطراؼ
 (.8: 2010، لمدراسات والبحوث العربية الجزيرة

لمكافحة خاليا عمى تقديـ الدعـ لمحكومة اليمنية  األمريكيةالواليات المتحدة  وعمدت
يقـو  "عمي عبداهلل صالح" الرئيس اليمني فَّ في أ شكؾ المعارضوف لمحكومة اليمنية، و القاعدة

الي والسياسي مف بتضخيـ حقيقة حجـ القاعدة في اليمف لمحصوؿ عمى مزيد مف الدعـ الم
ـ، تعرضت اليمف الحتجاجات شعبية، أدخمتو في وضع جديد 2011، وفي بداية عاـ واشنطف

ما عمى صعيد سالمة سيّ  شكمت مف خاللو مصدر تيديد لممصالح الدولية في المنطقة، ال
بشكؿ عاـ، وأثرت عمى  المندبومضيؽ باب  واألحمرالمالحة الدولية في البحريف العربي 

 بوجود ساحتيف في العاصمة ةامتازت الحالة اليمنياليمنية بشكؿ خاص، وقد  األمريكيةت العالقا
 ياف بإسقاط النظاـ، واألخرى يستخدمإحداىما يعتصـ بيا المحتجوف المطالبو  اليمنية صنعاء،

 و.ىـ ودعميـ لتأييد أنصار النظاـ إلظيار

 كانوف 15 السبت يوـمف جامعة صنعاء  يمففي ال االحتجاجاترارة شبدأت لقد 
 طالبت بإسقاط النظاـ الحاكـ، فييوأخرى لنشطاء حقوق طالبيةبمظاىرات ـ، 2011ناير ي/الثاني

 الرئيسخطب ـ، و 2011/يناير الثاني كانوف 22 السبت وـيثـ عاودت عدة ياـ أل ثـ توقفت
 ستيل مفيال أفَّ  امؤكدً ـ، 2011/يناير كانوف الثاني 24 ثنيفاإل وـي "عمي عبداهلل صالح" اليمني
 ـوي "صالح"عمي عبداهلل  اليمني الرئيس لممطالبة بتنحياليمنييف تظاىر آالؼ  ، بعدىاتونس
أحزاب  نظمتيا األولى التي المظاىراتىذه  تعدو ـ، 2011/يناير كانوف الثاني 27 سيالخم

 (.322: 2012االحتجاجات )الطائي، عمى خط  اليمنية ودخوؿ األحزاب ،مفليالمعارضة في ا

قد و  ،داخؿ المجتمع اليمني السيد ىيالقبيمة  أفَّ ، عف غيره مف الدوؿ العربية اليمف ويتميز
صبح اليمف عبارة عف أكذا ىو ، بيف مؤيد ومعارض اتقريبً  انقسمت بنسبة تصؿ لمنصؼ

 فَّ ا  و  ا،بدً أ ولذلؾ فال حسـ بالسالح حيؿ الحسـ فيوويست ،اواضح جدً  قوى ما توازفيمعسكريف بين
 (.220: 2016)المختار، ميمفل كارثة بشرية ووطنيةإلى  سيؤديلمحسـ السالح  استخدـ

لمنظر  الممطالبة بإسقاط النظاـ كاف الفتً ـ، 2011ومنذ قياـ االحتجاجات الشعبية في عاـ 
الحضور الكبير لمقبيمة في المشيد السياسي والمؤثر في مسار األحداث، فحرصت كؿ مف 
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لقبائؿ إلى ساحات االحتجاج، ى توظيؼ الوالء القبمي مف خالؿ حشد االسمطة والمعارضة عم
أحد  مف لعبة التوازنات في المشيد السياسي وانضماميا لصؼ االقبيمة تعتبر جزءً  فَّ حيث إ

أكبر ويساعده في تحسيف موقعو التفاوضي، وكانت قبيمتي "حاشد  األطراؼ السياسية يمنحو ثقاًل 
لممتظاىريف السممييف في صنعاء وتعز وعدف، وكثؼ الرئيس اليمني دت انضماميما وبكيؿ" أكّ 

"عمي عبداهلل صالح" محاوالتو لمتقرب مف شيوخ القبائؿ وكسب تأييدىـ بالماؿ والنفوذ، لكنو فشؿ 
وتواصؿ انضماـ القبائؿ إلى ساحات االحتجاجات المؤيدة لالحتجاجات في اليمف )غانـ، 

2016.) 

السياسية، التي  غماتيةاالبر اليمنية بنوع مف  االحتجاجاتجاه تسـ السموؾ األمريكي تاو 
األوضاع السياسية اليمنية وفؽ مقاربة  ؛ حيث تعاممت واشنطف معاألمريكيةاقتضتيا المصمحة 

؛ طرؽ المالحة الدوليةوتأميف  ،"اإلرىاب"ات الحرب عمى تطمبم ا تمميومَ لِ  اأي وفقً ، بحتةأمنية 
التناقض في موض، و غاليمنية نوع مف الرات السياسية و ي تجاه التطالموقؼ األمريك ساد ولذلؾ

 .بعض األحياف

 دوؿبازدواجية مع االحتجاجات الشعبية في بعض ال األمريكيةوقد تعاممت الواليات المتحدة 
ي دعميا السري لمنظاـ اليمن األمريكيةالعربية، وفي حالة اليمف واصمت الواليات المتحدة 

ـ، في الوقت الذي كاف فيو 2011ى منتصؼ عاـ لو حتّ  ااالنتقاد عمنً وابتعدت عف توجيو 
بشكؿ كمي  ااص الحي، وىذا الموقؼ جاء متماشيً النظاـ يتعامؿ مع المحتجيف بالعنؼ والرص

مع توجيات األنظمة الحاكمة في دوؿ الخميج العربي التي ليا مصمحة مباشرة بما يحدث في 
عمى مصالحيا،  اا في اليمف خوفً راطيً ديمق األشكاؿ نظامً كف تريد بأي شكؿ مف االيمف، فمـ ت

: 2012جاىدًة لمبحث عف حؿ آمف في اليمف )المظفري،  األمريكيةوتسعى الواليات المتحدة 
6-7.) 

 ،ـ2011يناير كانوف الثاني/ 11"ىيالري كمينتوف" في  األمريكيةقامت وزيرة الخارجية و 
، "صالح الرئيس اليمني "عمي عبداهلل بالرئيس لميمف، والتقت "سمًفالـ ُيعمف عنيا "بزيارة مفاجئة 

المقاء كما التقت في وقت الحؽ بقيادات في حزب المؤتمر الشعبي العاـ، وممثميف عف أحزاب 
في النظاـ السياسي اليمني تقريب وجيات النظر بيف الجانبيف  مف أجؿالمشترؾ المعارضة، 

رت وزيرة الخارجية عف "استمرار دعـ وعبّ  ،مانية المقبمةالبرل نتخاباتاال الداخمي وبحث موضوع
ما مف شأنو تحقيؽ األمف واالستقرار لميمف في مختمؼ المجاالت، و  األمريكيةالواليات المتحدة 

 انحو عشريف عامً ىذه أوؿ زيارة يقوـ بيا وزير خارجية أمريكي إلى اليمف منذ  د  وتع ،اليمف"في 
 : نت(.2011)مجمة البياف، 
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 سيإال ببقاء الرئ حؿ وجدي و النَّ االحتجاجات: "أ ايةبد في فيمفي ال األمريكي السفير قاؿو 
 ؽيالتفاوض معو مف أجؿ تحقو  ،السمطةعمى  االحكـ ومسيطرً  في "عمي عبداهلل صالح" منييال

الذي حصؿ  األخضر الضوء بمكانة القوؿوقد كاف ىذا "، باإلصالح ةطالبالم ةيالشعب المطالب
 (.330: 2012)الطائي،  األمريكية القيادة مف "عمي عبداهلل صالح" منييال سيالرئ ويعم

واستطاعت الحركة االحتجاجية الحاصمة في اليمف اإلصرار عمى النيج السممي لحركتيا 
العامؿ  المطمبية، رغـ توافر السالح في أيدي المواطنيف اليمنييف بحكـ بنيتيـ القبمية، إال أفَّ 

في مساندة النظاـ مف خالؿ وجود عسكري مادي لمواليات المتحدة  اا ميمً دورً الخارجي لعب 
 األمريكية، وىذه المساندة "اإلرىاب"داخؿ القوات اليمنية، تحفزه تحت شعار مكافحة  األمريكية

مف إطالؽ التصريحات البراقة التي تتبنى مطالب  األمريكيةلمنظاـ لـ تمنع الواليات المتحدة 
 (.72: 2011الحركة االحتجاجية )عوض وآخروف، 

 م:2155األمريكي تجاه مبادرة الرئيس اليمني "عمي عبداهلل صالح" عام الموقف  .2

التنازالت مف أجؿ الحفاظ عمى اليمف ال ب" عتبرهاما  "عمي عبداهلل صالحاليمني "الرئيس قدـ 
أماـ أعضاء مجمسي النواب  ـ،2011فبراير شباط/ 2يـو  مبادرتو عرضيث حاألشخاص"، 

تأجيؿ االنتخابات التشريعية مف أجؿ  حيث اقترحوالشورى والحكومة وقيادة الجيش واألمف، 
الترشح  نيتو عدـ ا، مؤكػدً رئاسية اإلعداد لتعديالت دستورية تميػد إلصالحات سياسية وانتخابية

بعدـ توريث  اومتعيػدً  ـ،2013تنتيي فترة رئاستو الحالية في عاـ  لفترة رئاسية جديدة بعد أفْ 
األزمة السياسية بيف  مف أجؿ احتواءاستباقية تعتبر خطوة  عتبر، مما اُ مقاليد الحػكـ لنجمو

تتحّوؿ إلى  أفْ  مف اوخوفً ، داخؿ اليمف عمى الحياة العامة لمسيطرةالسمطة والمعارضة اليمنية، ا
 نت(.: 2011سالـ، ) مف مصر وتونس في كؿالشعبية  لالحتجاجاتُمػحاكاة 

الرئيس "عمي اتصاؿ ىاتفي مع  خالؿالمبادرة، عمى  "باراؾ أوباما" األمريكي الرئيس وأثنى
 وأعرب "،صالحعمي عبداهلل "أوؿ رد أمريكي عمى مبادرة الرئيس  "، ويعتبر ىذاصالحعبداهلل 
ابية مف الخطوات اإليج ا"تضمنت عددً  يا:بأنَّ  قائاًل  ،وتقديره لممبادرة التي أطمقياشكره عف 

رباطة الجأش وعالجتـ الوضع بشكؿ  مف خالليا أظيرتـكما  ،مة والحكيمةيمواإلصالحات ال
اليمني  دعوة الرئيس ييد إدارتكما تؤ  ،ي شراكة جيدة بيف البمديفع لمعمؿ معكـ فجيد، وأتطمّ 
كؿ دعـ تو  ،ألحزاب المعارضة في المقاء المشترؾ لمعودة إلى طاولة الحوار "صالح "عمي عبداهلل

الرئيس طمب و ، "صالح"عمي عبداهلل  اليمنيرئيس الالخطوات واإلصالحات التي أعمف عنيا 
ذ اإلجراءات اتخواإليفاء بوعوده ا "صالح"عمي عبداهلل مف الرئيس  "أوبامااألمريكي "باراؾ 
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تمتنع عف استخداـ العنؼ ضد  ضبط النفس، وأفْ بتمتـز قوات األمف اليمنية  أفْ و  ،الممموسة
 األمريكيةاعتبرت وزيرة الخارجية و ، المتظاىريف الذيف يمارسوف حقيـ في التجمع وحرية التعبير

، خطوة ميمة سيكوف ليا أثرىا "صالح"عمي عبداهلل  اليمني مبادرة الرئيس "ىيالري كمينتوف"
"عمي  إلى الرئيس اليمني في رسالة "كمينتوفىيالري "وقالت  ،بؿ اليمف وشعبوالعميؽ عمى مستق

 الواليات المتحدة إفَّ " :"جيرالد فايرستايف"بصنعاء  األمريكيميا السفير ، سمّ "صالحعبداهلل 
 األمريكيةكما وصؼ المتحدث باسـ الخارجية  ،"تدعـ ىذه الخطوات اإلصالحية األمريكية

نرحب بكؿ القرارات التي اتخذىا الرئيس "بادرة بػاإليجابي، وقاؿ: الم، مضموف "فيميب كراولي"
في اليمف بسبؿ ديمقراطية  اسياسيً  ادمً تحقؽ تق والتي مف شأنيا أفْ " صالح"عمي عبداهلل  اليمني

 : نت(.2011دموية )جريدة االتحاد،  يروغ

ـ، 2011 مارس/آذارمبادرة أخرى في مطمع " صالحالرئيس اليمني "عمي عبداهلل ـ قدَّ كما 
تحدثت عف دستور جديد ونظاـ برلماني، وتقسيـ اليمف إلى أقاليـ، وتشكيؿ حكومة وحدة وطنية، 

عبر اتصاؿ  األمريكي، فكاف الموقؼ ـ2013ولكف مع مواصمتو فترتو الرئاسية حتى العاـ 
 اداعيً و  امؤيدً  "صالحمي عبداهلل عمى الرئيس اليمني "ع "جوف بريناف" األمريكيمساعد الرئيس 

عمى المعارضة لمقياـ بشيء لـ تعد قادرة عمى القياـ بو،  صريُ  "بريناف"جوف كاف ر، و لمحوا
جيف ليا فالمبادرة جاءت في الوقت الخطأ، وقبوليا سيعرضيا لخسارة قاعدتيا بعد رفض المحت

عنؼ لمالمبادرة جاءت بعد يوميف مف استخداـ النظاـ  أفَّ  ع، بسببوارتفاع سقؼ مطالب الشار 
داد القتمى العنؼ وأع ارتفاع وتيرةوالرصاص الحي والقنابؿ السامة ضد المحتجيف، ومع 

كا عمى موقفيا السابؽ الداعي لمحوار إال عبارة وحيدة أضافيا مساعد ير والمصابيف، لـ تزد أم
وأطمؽ "، ارً "يتوقؼ العنؼ فو  يف دعا إلى أفْ ح "فيميب كراولي" وزير الخارجية لمشؤوف العامة

تصريحات لـ تزد عف مواصمة الدعوة لمحوار، سوى إدانتو استخداـ  األمريكي مكتب الرئيس
بحيث " فيميب كراولي"عف موقؼ  تراجعٌ  ُترجـحاسبة مرتكبي الجريمة، وىو ما العنؼ، والدعوة لم

 : نت(.2011)ىالؿ،  فوراً لـ يتـ البناء عمى دعوتو السابقة إليقاؼ العنؼ 

 م:2155الموقف األمريكي تجاه مبادرة مجمس التعاون الخميجي عام  .3

بمقتضى و  ،مبادرة لمتيدئةـ، 2011نيساف/إبريؿ  3في  التعاوف الخميجي طرح مجمسوقد 
عف السمطة في مقابؿ منحو حصانة الرئيس اليمني "عمي عبداهلل صالح" تمؾ المبادرة يتنازؿ 

السياسية متمثمة  ، ولكف قوى المعارضةضيا الثوارالقضائية، وىي المبادرة التي رفضد المالحقة 
قد أخذ "عمي عبداهلل صالح"  الرئيس اليمني ب المقاء المشترؾ قد قبمت بيا، إال أفَّ از في تكتؿ أح

 مايو أفَّ أيار/الضغط الخميجي أعمف مسئولوف يمنيوف في أوائؿ  يماطؿ في توقيع االتفاقية، وأماـ
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عف قبوليا لالتفاؽ، إال  سوؼ يوقع عمى االتفاؽ، وأعمنت المعارضة مرة أخرى الرئيس اليمني
االتفاؽ ال يحتاج إلى  ذلؾ بأفَّ  امبررً  ،جع مرة أخرىار ت "عمي عبداهلل صالح" الرئيس اليمني أفَّ 

مجمس  النية، واندلعت أعماؿ العنؼ في البالد، وبعد موافقة المعارضة بسوء وتيمتفاتوقيعو، 
 21 وعائمتو الحصانة في يـو الرئيس اليمني "عمي عبداهلل صالح"النواب اليمني عمى منح 

 23 فيالمعدلة  عمى المبادرة الخميجية الرئيس اليمني، وقع ـ2011 تشريف الثاني/نوفمبر
 (.4-3: 2015ـ )منتدى البدائؿ العربي لمدراسات، 2011ر تشريف الثاني/نوفمب

 " عمىاهلل صالحعمي عبد"بتوقيع الرئيس اليمني  "باراؾ أوباما" األمريكيحب الرئيس ور 
يمني خطوة ميمة إلى األماـ لمشعب الإياىا  االسمطة في اليمف، معتبرً  المبادرة الخميجية لنقؿ

 الواليات المتحدة إفَّ " ":أوباما"باراؾ  الرئيس األمريكي وقاؿه، الذي يستحؽ فرصة تقرير مصير 
 إلى نائب الرئيس انقؿ السمطات التنفيذية فورً  "اهلل صالحعمي عبد"رحب بقرار الرئيس ت األمريكية

ر الشعب اليمني عبّ  أشير عشرةخالؿ "وأضاؼ  "،مع االتفاؽ اتماشيً  "عبد ربو منصور ىادي"
صرار عف مطالبو بالتغير في مدف اليم ، ف في وجو العنؼ والمصاعب العظيمةبشجاعة وا 

كما  "،اليمفىذا االتفاؽ يدفع بيـ خطوة أقرب إلى تحقيؽ طموحاتيـ لبداية جديدة في  أفَّ  امعتبرً 
جميع األطراؼ بالتحرؾ مف أجؿ تطبيؽ بنود االتفاؽ  "أوباماالرئيس األمريكي "باراؾ وطالب 

ؿ، ا لممستقبوازدىارً ا يبدأ معالجة تحديات ىائمة ووضع مسار أكثر أمنً  الذي سيسمح لميمف بأفْ 
 األمريكية الواليات المتحدة إفَّ "  ":مارؾ تونر" األمريكيةلمتحدث باسـ وزارة الخارجية وقاؿ ا

نو خطوة ميمة لمشعب اليمن بمجمس التعاوف الخميجي عمى دوره في  امشيدً ي، ترحب باالتفاؽ وا 
جميع األطراؼ في  ادعو ، األطراؼ إلى اليدوءجميع  االتفاؽ، وداعيً المساعدة عمى التوسط في ا

"، اليمف إلى االمتناع عف العنؼ والتحرؾ بسرعة نحو تطبيؽ بنود االتفاؽ بنية حسنة وبشفافية
دة" إلى تعزيز شراكتيا مع القيادة اليمنية الجديتتطمع  األمريكية الواليات المتحدة إفَّ " وأضاؼ

، قاؿ مسؤوؿ في يةالسعود لشرؽ األوسطصحيفة اوفي تصريح خاص لػ: نت(، 2011)الجزيرة، 
التي ظمت تتابع التطورات األخيرة في اليمف  األمريكيةالحكومة  إفَّ " :األمريكية وزارة الخارجية

نفيذ المبادرة عبر عف تأييدىا القوي لتعف قرب بيدؼ ضماف أمف وحرية الشعب اليمني، تُ 
تأمؿ الحكومة كما و ، منذ البداية، اإلطار المطموب إلنياء العنؼ والتوتر الخميجية التي ظمت

مف الحكومة والمعارضة في اليمف االلتزاـ بتحوؿ سممي ومنظـ نحو الحرية  مف كؿٍ  األمريكية
 : نت(.2011" )صحيفة الشرؽ األوسط السعودية، والديمقراطية

إلى ما قبؿ توقيع الرئيس اليمني "عمي عبداهلل صالح" عمى المبادرة الخميجية  عوبالرجو 
نيساف/إبريؿ  5" في جاي كارني"صحفي لممتحدث باسـ البيض األبيض وبالتحديد خالؿ مؤتمر 
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في اليمف لـ يكف  "اإلرىاب"ة إزاء مكافح األمريكيةموقؼ اإلدارة  فَّ أإلى ـ، حيث أشار 2011
في إشارة منو إلى إمكانية مواصمة التعاوف  ،"عمي عبداهلل صالح" ئيس اليمنيالر  بشخص امرتبطً 

العمؿ ما بيف واشنطف وصنعاء لـ يكف يقتصر  بأفَّ ، وأوضح "اإلرىاب"األمريكي اليمني بشأف 
عد ىذا أوؿ تصريح رسمي أمريكي ويُ بأسرىا، بؿ كاف مع الحكومة اليمنية ، عمى شخص بعينو

الواليات  عف مسؤوليف أميركييف ويمنييف أفَّ  األمريكية "نيويورؾ تايمز"يؤكد ما نشرت جريدة 
ى في وجو حتّ  "اهلل صالحعمي عبد"دت الرئيس اليمني التي طالما أيّ  األمريكية المتحدة

و مف غير غيرت موقفيا بيدوء وتوصمت إلى أنَّ د، قد حتجاجات األخيرة التي عمت البالاال
بإحداث اإلصالحات المطموبة في اليمف،  ني "عمي عبداهلل صالح"الرئيس اليميقوـ  المحتمؿ أفْ 

الرئيس اليمني  واشنطف بدأت بالتخمي عف ، وىذا يعني أفَّ و يجب تسييؿ خروجو مف السمطةوأنَّ 
وأشارت صحيفة : نت(، 2011)مأرب برس،  كرئيس لميمف"عمي عبداهلل صالح" 

 اخروجً  اتناقش حاليً  األمريكية واليات المتحدةال و مف غير الواضح كوفإلى أنَّ " تايمز نيويورؾ"
ىذا ىو توجو  يبدو أفَّ و  ،وأسرتو إلى بمد آخر لمرئيس اليمني "عمي عبداهلل صالح"آمف 

"عمي  الرئيس اليمني مفتاح رحيؿ فَّ ىو أواشنطف ء، لكف ما ييـ صنعا المباحثات في العاصمة
ر عممية مكافحة بطريقة تمكف مف استمرايكوف بتنظيـ نقؿ السمطة  عبداهلل صالح" يجب أفْ 

 إفَّ " :إلى ىذا األمر بقولو األمريكية اإلدارةأشار مسؤوؿ في ، حيث في اليمف "اإلرىاب"
والمحتجيف كاف ليا تأثير عكسي مباشر عمى  اليمني "عمي عبداهلل صالح"المواجية بيف الرئيس 

فَّ موقؼ األمني في أنحاء البال لحوثييف وعناصر القاعدة واجماعات مف أطياؼ مختمفة  الد، وا 
داخؿ الجيش واألمف  يستغموف االضطراب السياسي الحالي واالنشقاقات البارزة قبمية وانفصالييف

 .: نت(2011خاصة بأجنداتيـ الخاصة" )الجزيرة،  لتحقيؽ مآرب

تيديد الحقيقي لنظاـ في اليمف لـ تعد كثيرة، بسبب ال األمريكيةالخيارات  ومف الواضح أفَّ 
الرئيس "عمي عبداهلل صالح"، وأصبح رحيمو عف الحكـ مف األمور غير القابمة لمنقاش، وأصبح 

عمى مصالحيا  اري لمسمطة وبشكؿ ىادئ وآمف، حفاظً ضرورة قصوى العمؿ عمى انتقاؿ صو 
ي حدث ومكتسباتيا داخؿ اليمف، خاصة بعد تسارع األحداث في اليمف وبشكؿ عاـ التغيير الذ

في قناعات الدوؿ الغربية بعدـ قبوؿ نظاـ الرئيس اليمني "عمي عبداهلل صالح"، وبشكؿ خاص 
ـ، وسفره إلى السعودية لتمقي العالج، 2011 يونيوف/حزيرا 3بعد تعرضو لمحاولة اغتياؿ في 

الح" ني "عمي عبداهلل صفي عودة الرئيس اليم األمريكيةبعد ىذه الحادثة وجدت الواليات المتحدة 
يزيد مف العنؼ، فبعثت برسالة عف طريؽ مبعوثيا إلى اليمف والضابط السابؽ في  لمبالد أمًرا
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"جوف بريناف" إلى الرئيس اليمني "عمي عبداهلل صالح" الذي التقاه في  األمريكيةوكالة المخابرات 
 (.9: 2012الرياض، تنصحو بعدـ العودة لميمف وبالتوقيع عمى المبادرة الخميجية )المظفري، 

ت عمى ـ، التي نصً 2011ر تشريف الثاني/نوفمب 23وتـ التوقيع عمى المبادرة الخميجية في 
دعا الرئيس ـ، 2011ر تشريف الثاني/نوفمب 25تسميـ مقاليد السمطة لنائب الرئيس اليمني، وفي 

 أطراؼو في حاؿ عدـ موافقة نَّ أ امضيفً  ،رئاسية وبرلمانية ومحمية نتخاباتاجراء إلى إاليمني 
 ـ،2011ر تشريف الثاني/نوفمب 26في و ، و ممـز بتنفيذ المبادرة الخميجيةنَّ إالمقترح فالنزاع عمى 

بدعوة اليمنييف النتخاب  ارئاسيً  اقرارً  "عبد ربو منصور ىادي"أصدر نائب الرئيس اليمني الفريؽ 
عف نياية حكـ الرئيس اليمني  الؾ رسميً ا بذـ، معمنً 2012 فبرايرشباط/ 21رئيس لمجميورية في 

 : نت(.2011الكويتية،  اإلعالـ"عمي عبداهلل صالح" )وزارة 

بإعالف نائب  ـ،2011ر تشريف الثاني/نوفمب 26 يوـ األمريكية الواليات المتحدة ورحبت
، وحثت الحزب رئاسيةالنتخابات االإجراء  موعدبتحديد  "عبد ربو منصور ىادي" الرئيس اليمني

وقاؿ البيت ف، ؽ نقؿ السمطة الموقع بيف الجانبيالحاكـ عمى التعاوف مع المعارضة لتنفيذ اتفا
اتصؿ  "جوف بريناف" "اإلرىاب"لشؤوف مكافحة  األمريكيكبير مساعدي الرئيس  إفَّ " :األبيض
المبادرة الخميجية"، النو موعد االنتخابات بموجب عمى إع ليثنينائب الرئيس اليمني ب ىاتفياً 

مف الميـ بشكؿ حاسـ بالنسبة لمحزب عمى االتصاؿ " امعقبً وأضاؼ البيت األبيض في بياف 
يتعيف عمى كؿ األطراؼ ؽ، كما أنفسيـ بشكؿ كامؿ لتنفيذ االتفا الحاكـ والمعارضة أف يكرسوا

 : نت(.2011، " )نشواف نيوزسمميالتغيير العممية ب امتناع عف أعماؿ العنؼ والمضي قدمً اال

في التخمي عف السمطة  االرئيس اليمني "عمي عبداهلل صالح" لـ يكف جادً  وىكذا يتضح أفَّ 
واالنتقاؿ السممي لمرئاسة استجابة لمطالبة الحركة االحتجاجية، وكاف يراوغ في كؿ مرة ويطالب 

بادئ األمر تقدـ في  األمريكيةـ، وكانت اإلدارة 2013ى نياية يبقى في الرئاسة حتّ  بإصرار بأفْ 
رح السفير ـ، وصّ 2011ى منتصؼ دعميا السري لمرئيس اليمني "عمي عبداهلل صالح" حتّ 

ي عبداهلل و ال يوجد حؿ لألزمة اليمنية إال ببقاء الرئيس اليمني "عماألمريكي في اليمف بأنَّ 
عمى السمطة والتفاوض معو مف أجؿ تحقيؽ المطالب الشعبية  اصالح" في الحكـ ومسيطرً 

المطالبة باإلصالح، ثـ أشاد الرئيس األمريكي "باراؾ أوباما" بمبادرة الرئيس اليمني "عمي عبداهلل 
التخمي  األمريكيةـ، بدأت اإلدارة 2011ـ، وفي نيساف/إبريؿ 2011صالح" في شباط/فبراير 

ـ، 2011 صالح" كرئيس لميمف وفي تشريف ثاني/نوفمبر عف الرئيس اليمني "عمي عبداهلل
بتوقيع الرئيس اليمني "عمي عبداهلل صالح" عمى المبادرة الخميجية لنقؿ  األمريكيةرحبت اإلدارة و 

 السمطة في اليمف إلى نائب الرئيس اليمني "عبد ربو منصور ىادي".
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الداخمية اليمنية  تجاه التطورات األمريكيةلخارجية ا ةالسياس الثاني:المبحث 
 م2154-م2152

تسابقت األحداث اليمنية والردود الدولية في الفترة االنتقالية وراقبت جيات كثيرة االستعدادات 
اليمنية لخوض تمؾ المرحمة الحساسة، حيث كانت اليمف عمى موعد لعقد انتخابات رئاسية مبكرة 

 ـ.2012شباط/ فبراير  21في 

ت عميو المبادرة الخميجية "التي سُتجرى االنتخابات الرئاسية بناًء عمييا"، وبحسب ما نصّ 
وزارة الخارجية دت ، فقد أكّ بعد استقالتو "اهلل صالحعمي عبد"منح الحصانة لمرئيس اليمني 

 "اهلل صالحعمي عبد"منح الرئيس اليمني  ـ،2012 رينايي/كانوف الثان 25في  األمريكية
 األمريكيةالخارجية وزارة وذكرت ج، لمعالثناء تواجده أي الواليات المتحدة الحصانة الدبموماسية ف

 جميعمنح يُ وسَ  ،مجميورية اليمنيةل اال يزاؿ رئيسً  "اهلل صالحمي عبد"عالرئيس اليمني  في بياف أفَّ 
يتـ انتخاب رئيس يمني جديد  لى أفْ إعمييا رئيس أي دولة  االمتيازات والحصانات التي يحصؿ

قناع إخطة  بناًء عمى  األمريكية الواليات المتحدة، وجاء موقؼ فبراير المقبؿشباط/ 21في 
منصبو مقابؿ منحو الحصانة مف المالحقة  عفبالتنحي  "صالحالرئيس اليمني "عمي عبداهلل 

و البالد ضد حكمالتي اندلعت في  حتجاجاتية قتؿ المتظاىريف خالؿ االالقضائية في قض
 : نت(.2012يتية "كونا"، )وكالة األنباء الكو 

 م:2152الموقف األمريكي تجاه العممية االنتخابية في اليمن عام  .5

صباح  اليمنية محافظات الجميورية لالنتخابات الرئاسية المبكرة في تصويتعممية البدأت 
نائب رئيس  ىذه االنتخابات مرشح التوافؽ الوطني خاضو ـ، 2012شباط/فبراير  21 يوـ

ت عميو مبادرة ا نصّ مَ لِ  اوذلؾ استنادً  ،كمرشح وحيد "عبد ربو منصور ىاديالجميورية اليمنية "
الموقعة مف قبؿ األطراؼ السياسية  وآليتيا التنفيذية ةمجمس التعاوف الخميجي لحؿ األزمة اليمني

لمعاـ  "2014"مف رقـ والمدعومة بقرار مجمس األض، الريافي العاصمة السعودية  ةياليمن
 : نت(، وفي أوؿ تعقيب عمى االنتخابات اليمنية أثنت2012ـ )وكالة أنباء البحريف، 2011

يا خطوة أنَّ  ، مؤكدةً ابات التي جرت في اليمفباالنتخ "ىيالري كمينتوف" األمريكية وزيرة الخارجية
"ىيالري  كيةاألمري وزيرة الخارجية د، وقالتممية التحوؿ الديمقراطي في البالميمة في ع

الشعب اليمني  أىنئ أريد أفْ  األمريكية "نيابة عف الواليات المتحدة :في بياف ليا "كمينتوف
إال  ،ا في عممية التحوؿ الديمقراطيجدً  ىذه الخطوة ميمةً  ة، وتعتبرنتخابات الرئاسية الناجحباال
فيا مجرد خطوة أولى في عممية طويمة ومعقدة لمتحوؿ أنَّ  عممية اإلصالح السياسي  وا 
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ىا في ؤ وشركا األمريكية الواليات المتحدةمف الخطوات، كما وتقؼ  مزيدبحاجة إلى  يوالدستور 
يا تعمؿ عمى تنفيذ ألنَّ  ،ا إلى جنب مع اليمف وستواصؿ دعميا لوالمجتمع الدولي جنبً 

األنباء و" )وكالة ى يتسنى لمشعب اليمني تحقيؽ طموحاإلصالحات ومواجية التحديات حت
 : نت(.2012اليمنية "سبأ"، 

ا، رسميً  " لميمفاهلل صالحعمي عبد" الرئيس اليمني حكـ نتيىو قد اوبذلؾ يمكننا القوؿ بأنَّ 
 في اليمف. السمطة "عبد ربو منصور ىاديالرئيس المنتخب " وتسمـ

توسط فيو مجمس التعاوف الخميجي ووقعو الرئيس اليمني  أدى اتفاؽوكما ىو معروؼ فقد 
لـ يبعده  لكنو ؛لمرئاسةو إلى ترك ـ،2011نوفمبر ي تشريف الثاني/ف "اهلل صالحعمي عبد"السابؽ 

رغـ ابتعاده عف ، فىو أو أسرتو مف المجاالت السياسية أو العسكرية أو االقتصادية في اليمف
المؤتمر الشعبي "ا بفضؿ حزبو مؤثرً  "صالح"عمي عبداهلل السابؽ  اليمني الرئيسالرئاسة ظؿ 

قميمية، ليعود إلى الواجية بقوة  "العاـ  عف طريؽ التحالؼ مع جماعةوبفضؿ عالقات قبمية وا 
الذي يطمع مع  "صالح"عمي عبداهلل  الرئيس السابؽ يـ متحالفوف معتردد بقوة أنَّ حيث  ،الحوثي

يمأل حكومتو  أفْ  "عبد ربو منصور ىادي"ئيس الجديد حاوؿ الر ، و حزبو في استعادة السمطة
ا في محاولة مستمرً  "صالحالسابؽ "عمي عبداهلل  اليمني الرئيسبالكثير مف حمفائو، ولكف 
كانت الحكومة اليمنية قد انشغمت بالصراعات ، و التعاوف الخميجيتقويض اتفاؽ دوؿ مجمس 

إلى الجنراؿ ؿ في صنعاء بيف الفصائؿ التابعة والقتا ،الداخمية عمى السمطة، والتعديالت الوزارية
 وفي ىذه األثناء "،صالحإلى الرئيس السابؽ "عمي عبداهلل وتمؾ التابعة  "األحمر محسف"عمي 

ستستفيد الجماعات اليامشية في اليمف، خاصة المتمرديف الحوثييف في الشماؿ والحركة 
ى يكثفوا ، حتّ بترتيب أوراقيا الداخمية عاءاالنفصالية والقاعدة في الجنوب، مف انشغاؿ صن

 :نت(.2015لحصد مكاسبيـ )راقب،  عممياتيـ

" قد صالح عبداهللعمي الرئيس السابؽ " الغريب في األمر وليس في ميزاف السياسة أفَّ 
خاض تمؾ المعارؾ و ، ـ2009إلى  ـ2002ست معارؾ مع الحوثييف وقعت بيف عاـ خاض 

ومواقفو قد تغيرت  "عمي عبداهلل صالح" الرئيس السابؽ مصالحلمرياض، لكف  اعندما كاف حميفً 
"عمي  السابؽ اليمني الرئيس كاف، إذ ـ تجاه أعداء األمس2011اليمنية عاـ  حتجاجاتبعد اال

التخمص مف خصومو القدامى، ولرغبتو في بناء تحالؼ جديد مع   عمى احريصً  عبداهلل صالح"
 "صالح"عمي عبداهلل  الرئيس السابؽ استغؿي، حيث عة الحوثمجأ إلى جمافقوى صاعدة 

سيطرتو عمى حزب المؤتمر الشعبي، وعناصر الحرس الجميوري، وعناصر مف القوات 
تقاتؿ ىذه أصبحت و  اليمف،المسمحة؛ واندفع في تحالؼ مع الحوثييف بيدؼ استعادة نفوذه في 
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في الكثير مف ا إلى جنب مع الحوثييف جنبً  "لصالح"عمي عبداهلل ا لمرئيس السابؽ القوات الحميفة
إلى جانب الحوثييف في العمميات القتالية في تعز والضالع ومأرب و كما شاركت قوات ،المعارؾ

 الرئيس وذمار، وشارؾ في عمميات تيريب األسمحة التي وقعت في الفترة االنتقالية، بؿ أفَّ 
بينيا مروحيات مف مف األسمحة لمحوثييف، و  اـ ببيع كميةق "صالحالسابؽ "عمي عبداهلل  اليمني

بالطمب مف قيادي حوثي التواصؿ  "صالحالرئيس السابؽ "عمي عبداهلل قياـ و  ،وصواريخ حرارية
بشأف مرشحيف لرئاسة الحكومة وىو  ارية موالية لو، والتشاور معو أيضً مع قيادات سياسية وعسك

وجماعة  "صالحالرئيس السابؽ "عمي عبداهلل  ـ إشارة إضافية إلى التحالؼ القائـ بيفما قدّ 
 :نت(.2016)عوؼ،  الحوثي

 "صالح"عمي عبداهلل  الرئيس السابؽ عمى حصوؿ حزب األمريكيةالواليات المتحدة  رتأصّ و 
 ،حاؿ حدوث اختالفات يالحوثييف فالجيش ضد  استخداـعدـ عمى نصؼ مقاعد الحكومة و 

الرئيس اليمني "عبد ربو ضعؼ حكـ  يساىـ فىذا و  ،الخالفات ما يتـ إنشاء لجاف لحسـنَّ ا  و 
 اميمً  اف دورً و الحوثييمعب  أفْ  مف ىذا األمر األمريكيةالواليات المتحدة أرادت و  "؛ىادىمنصور 

 (.2016)سعد،  اليمف يفلتنظيـ القاعدة  يالتصد يف

فبالرغـ مف وُتعد قضية بناء الدولة مف أىـ المعضالت التي تواجو اليمف في ىذه المرحمة، 
مف القوى السياسية واالجتماعية الفاعمة قد اتفقت عمى ضرورة بناء الدولة، في الحوار  اكثيرً  أفَّ 

ـ وحتى كانوف الثاني/يناير 2013الوطني الشامؿ الذي شيدتو اليمف الممتد مف آذار/مارس 
تسع فرؽ، مف  إلى (565وتوزع المتحاوروف البالغ عددىـ ) مخرجاتو لـ تطبؽ، ـ، إال أفَّ 2014

عد أجؿ مناقشة تسع قضايا تمثمت في القضية الجنوبية "قضية صعدة"، والقضايا ذات البُ 
الوطني والمصالحة الوطنية والعدالة االنتقالية، وبناء الدولة، والحكـ الرشيد، وأسس بناء الجيش 

الشاممة وقوات األمف، واستقاللية الييئات ذات الخصوصية، والحقوؽ والحريات، والتنمية 
 (.616: 2015والمتكاممة والمستدامة )نصر الديف وآخروف، 

 م:2153عام مؤتمر الحوار الوطني اليمني الموقف األمريكي تجاه  .2

منذ  السياسي في اليمف االنتقاؿفي عممية  بشكؿ مركزي األمريكية شاركت الواليات المتحدة
السياسية مف خالؿ مبادرة دوؿ  وقاـ مسئولوف أمريكيوف بدفع العممية ـ،2011احتجاجات 

محور التحوؿ السياسي في دورىا ب األمريكية، وعززت الواليات المتحدة مجمس التعاوف الخميجي
 األمريكيةالمتحدة  كانت الواليات، و عقد مؤتمر الحوار الوطنيبما بعد المبادرة الخميجية  مرحمة
دة الفنية لمنظمي المؤتمر التخطيط والمساع مف خالؿلمؤتمر الحوار الوطني،  اأساسيً  اداعمً 
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يذ تنف"منيج دبموماسية  في الوضع اليمني األمريكية اتبعت الواليات المتحدة، و المشاركيف وتدريب
عممت بشكؿ مستمر عمى الدفع بالعممية و ، ("checklist diplomacy) امفً الخطوات المحددة س

التعاوف الخميجي، بالرغـ مجمس  رة دوؿب الخطوات المنصوص عمييا في مبادبحس السياسية
ى رأس أولويات عم وقد ظؿ ،بيف نص المبادرة والواقع السياسي في اليمف الواسعةفجوة مف ال
الحاجة تطمبت حيث  ،في اليمف "اإلرىاب"برنامج مكافحة  االستمرار في تنفيذ األمريكيةاإلدارة 

االستخباراتية في و  األجيزة األمنيةو  "ىاديالرئيس اليمني "عبد ربو منصور لمحفاظ عمى إدارة 
ـ )مركز صنعاء 2011ـ في اليمف منذ عا األمريكيةالسياسة ، و اليمف في خدمة ىذا اليدؼ

 (.8: 2015لمدراسات االستراتيجية، 

عف ترحيبيا بإعالف موعد انطالؽ مؤتمر الحوار الوطني  األمريكيةأعمنت الواليات المتحدة و 
في  "فيكتوريا نوالند" األمريكيةالخارجية قالت المتحدثة الرسمية باسـ ث ف، حيالشامؿ في اليم

باإلعالف عف موعد  األمريكية ترحب الواليات المتحدة" :الخارجية األمريكيبياف نشر عمى موقع 
 عبداليمني "ىذا تطور إيجابي، ونحف نثني عمى قيادة الرئيس يعتبر و  ،الحوار الوطنيإطالؽ 

 الوصوؿاألطراؼ اليمنية ُبغية  جميعوالمجنة التحضيرية لمحوار لتنسيقيا مع  "ربو منصور ىادي
مؤتمر في  البدءعتبر يو ف، عممية االنتقاؿ السياسي في اليم إلى أحد أىـ العناصر األساسية في

برعاية مة أخرى في مسار تنفيذ مبادرة االنتقاؿ السياسي لمسمطة يمالحوار الوطني خطوة 
 عف كونو يضع حجر األساس إلجراء االنتخابات في فضاًل  ،ميجيمجمس التعاوف الخ

فَّ و ـ، 2014 فبرايرشباط/ اليمني "عبد ربو منصور تشجع الرئيس  األمريكية الواليات المتحدة ا 
ؼ إجراء حوار شامؿ وشفاؼ بيد ااؼ اليمنية كافة عمى التحرؾ سريعً وتحث األطر  "ىادي
طياؼ المجتمع اليمني ومنيـ الجنوبيوف والحوثيوف أ جميعمشاركة  ؤكدًة عمى أفَّ م "،وبناء

، مسألة أساسية لمعالجة اب وسكاف األرياؼ وغيرىـوالنساء ومنظمات المجتمع المدني والشب
 : نت(.2013)الباشا،  التحديات الرئيسية التي قد تواجو مستقبؿ اليمف جميع

تفيميا  ،صنعاء تر از التي  "باربرا ليؼ"وكيمة مساعد وزير الخارجية األمريكي دت وأكّ 
 األمريكية دعـ الواليات المتحدةو ، الوطني المنعقد في اليمف مؤتمر الحوار تواجولمتحديات التي 

حمؿ عمى ضرورة ت وشددت ي"،عبد ربو منصور ىاد"ولمرئيس  الوطني الكبير لمؤتمر الحوار
 ،اجذريً  اتغييرً في اليمف يعد ما حدث  واعتبرت بأفَّ ا تجاه اليمف، األطراؼ السياسية لمسؤولياتي

نحف عمى ثقة في " :وقالتو، تاريخيذه المرحمة اليامة في لالشعب اليمني عمى وصولو  مينئةً 
 : نت(.2012ف )وكالة األنباء اليمنية "سبأ"، ليمف لمخروج بالبمد إلى بر األماقدرة حكماء ا
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ولّما لـ تستطع القوى السياسية اليمنية تطبيؽ مخرجات الحوار الوطني الشامؿ وبنوده، 
وفشمت أطراؼ المبادرة الخميجية واألمـ المتحدة في إقناع القوى واألحزاب السياسية اليمنية 
المختمفة بضرورة التوافؽ والحوار مف أجؿ الوصوؿ لحؿ سياسي يقبمو جميع مكونات العممية 

ـ، بموجب الفصؿ السابع 2014لعاـ  (2140اليمف، صدر قرار مجمس األمف )في  السياسية
وُشكمت بموجبو لجنة عقوبات دولية لألطراؼ التي ُتعطؿ تنفيذ مخرجات الحوار؛ وبناًء عمى ىذا 

: 2018القرار وبموجبو فقد تحولت وثيقة الحوار الوطني اليمني إلى وثيقة دولية )الجبارات، 
74.) 

يا تضعو و مف الجماعات المتشددة في اليمف  اواضحً  اموقفً  األمريكيةيات المتحدة الوال أبدت
ىا وضد الصراخ الحوثي ضد قابمتمفتوحة معيا، لكنيا  احربً  تضاوخ "اإلرىاب" في قائمة
في  والذي ترفعو حركة أنصار اهلل" الموت إلسرائيؿ ... الموت ألمريكا" عبر شعارىـ"إسرائيؿ" 

 لذلؾ الشعار، صنعاء بإدارة الظيرى في قمب العاصمة صعدة وعمراف وحتّ مناطؽ نفوذىا في 
حوؿ جماعة الحوثي وشعارىا  "جيرالد فايرستايف"لسفير األمريكي السابؽ اتصريحات  كذلؾ

ح أو حتى ية مف شعارىـ دوف إعالف موقؼ واضالمعادي لبالده، حيث غمب عمييا طابع السخر 
 : نت(.2014)خشافة،  األمريكيةو استنكار مف قبمو أو مف قبؿ إدارت

واستغؿ الحوثيوف المدة التي ُعقد فييا مؤتمر الحوار الوطني الشامؿ في توسيع عممياتيـ 
العسكرية وأماكف تواجدىـ خارج معقميـ في صعدة، وتمكنوا خالؿ تمؾ المدة القصيرة مف تحقيؽ 

بقدرتيا  اعسكريً  اأظيرت تفوقً تمدد واسع إلى الحزاـ األمني االستراتيجي المحيط بالعاصمة، و 
 (.78: 2018عمى خوض القتاؿ في جبيات متعددة في آٍف واحد )الجبارات، 

الرسمي الموقؼ  أفَّ  "العمراني محمد"الباحث في شؤوف الجماعات المسمحة  كما اعتبر
جماعة  في تصريحاتو وىو أفَّ  في صنعاء ىو ما يعمنو سفيرىا األمريكيةمواليات المتحدة ل

مف مشاركتيا في الحياة السياسية عبر تنظيـ سممي كأي  دَّ وال بُ  ،الحوثي فصيؿ سياسي يمني
 أفَّ "ب قولو: العمراني كمؿويي بخصوص الحوثييف، ار سممي وىذا الخطاب ىو خطاب رسمتي

في  ماض عمييحر وتُ  "إسرائيؿ"مريكا والموت ألالحوثييف جماعة مسمحة متمردة ترفع شعار 
وحرصت عمى ، تصنيفيا كجماعة إرىابية األمريكيةالواليات المتحدة رفضت  ذلؾومع  ،اإعالمي

وتدعميا لدى السمطة وتقؼ ضد استخداـ الجيش لوقؼ  ،في مؤتمر الحوار امقعدً  (30) تناؿ أفْ 
قات نشطة ودعـ مالي توجد عالبؿ وأكثر مف ذلؾ الشمالية،   ؽزحؼ مسمحييا في المناط

لمحوثييف، وىذا مثبت لدى األجيزة األمنية  األمريكيةمميوف دوالر مف السفارة  (3) شيري وقدره
اليمني "عبد ربو وقد تسمـ الرئيس  ،جماعة الحوثيلتمكيف اليمنية، وىناؾ مخطط أمريكي ييدؼ 
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الواليات  أفَّ  كثير مف الباحثيفويرى  اليمنييف"، نسخة منو ولدى كبار المسؤوليف "ىاديمنصور 
التقارب  ، نتيجةُتظير سياسية رخوة وموقؼ ناعـ تجاه جماعة الحوثي مريكيةاألالمتحدة 
يراف و  األمريكيةالواليات المتحدة  فَّ أف في اليمف، و و الحوثي نتائجو الذي حصداإليراني األمريكي  ا 

فْ  يتضح مفات أخرى ومنيا اليمف، حيث ف في متامتفق مايفعمى ممفات في المنطقة  فتااختم وا 
مف مقابؿ االحتفاظ بالنفوذ والييمنة عمى مناطؽ يجماعة الحوثي في العمى تمكيف  التوافؽ

 : نت(.2014)خشافة،  استراتيجية

مف تدعيـ  األمريكيةوىنا يتضح مف التقارب األمريكي الحوثي عدـ رغبة الواليات المتحدة 
عمى مصالحيا  المؤسسات الشرعية اليمنية كي تستطيع تنفيذ مخططاتيا التقسيمية والمحافظة

تجاه  األمريكيةاالستراتيجية في اليمف، والغريب في األمر ىو الموقؼ المزدوج مف قبؿ اإلدارة 
تجاه اليمف والدوؿ العربية خاصة  األمريكيةالحوثييف يدفعنا بالتشكيؾ في نوايا الواليات المتحدة 

 السعودية.

ـ حتى 2012عمى اليمف في الفترة ما بيف عامي  األمريكيةالجوية  الغاراتكما تصاعدت 
ومقرىا الرئيسي في "، محمد األحمدية "المنسؽ القانوني لمنظمة الكرامد ـ، حيث أكّ 2014

نيا طائرات بدوف في معدؿ الغارات الجوية التي تش اشديدً  ايا رصدت تزايدً بأنَّ ، جنيؼ بسويسرا
 (11) نييف بعد توسع نطاقيا حيث وصؿعدد ضحاياىا مف المد رتفاعإلى اطيار، مما أدى 

 أمريكيةغارات  ست ا مف وقوعيـ تأكدوا ميدانيً إنَّ  "األحمدي" أضاؼو ة داخؿ اليمف، محافظ
ارتفع  ـ2012 وفي العاـ، اشخصً  (25 - 18)أسفرت عف مقتؿ ما بيف ـ 2011عاـ  خالؿ

ا ا، بينمشخصً  (357 – 322) أسفرت عف مقتؿ ما بيف ،غارة (44) إلىليصؿ  غاراتمعدؿ ال
)الجزيرة،  اصً شخ ة مائةأسفرت عف مقتؿ قرابـ 2013عاـ  فيغارة  (22) نفذت ىذه الطائرات

 : نت(.2014

، بتنفيذ معظـ األمريكيةتقوـ القيادة المشتركة لمعمميات الخاصة، التابعة لوزارة الدفاع و 
 اعترؼ الرئيس، و المركزيةبالتنسيؽ مع وكالة المخابرات  دؼ في اليمفيالمست عمميات القتؿ

 المستيدؼببرنامج القتؿ  اييف عمنً وغيره مف كبار المسؤوليف األمريك "أوباما"باراؾ  األمريكي
 ر مسمحة في البرنامج منذ، وباستخداـ طائرات دوف طياـ2010عاـ  عامة منذ بعبارات
صدار أي تأكيد أو نفي ترفض إ "باستثناءات قميمة" األمريكية الواليات المتحدة إال أفَّ ـ، 2012

وية وأعداد األفراد ىكما ترفض اإلفصاح عف ، في غارات محددة في اليمف ىارسمي لدور 
بدوف  نشر مقاطع الفيديو الخاصة بغارات الطائرات اأيضً  وترفض، الموجوديف عمى قائمة القتؿ

األخيرة فيما يتعمؽ يحتفظ بالكممة  "أوباما"باراؾ  األمريكي الرئيس ر، وأفادت التقارير بأفَّ طيا
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اليمني "عبد ربو منصور  وفي اليمف قاؿ الرئيس، دؼيالمست بكؿ عممية مف عمميات القتؿ
فَّ ، و عمى كؿ غارة او بدوره يصدؽ شخصيً إنَّ " ":اديى تخضع لرقابة  "اإلرىاب"عمميات مكافحة  ا 

 المتحدة الوالياتعسكرية واستخباراتية مف تديره أطقـ  مف مركز عمميات مشترؾ في اليمف
 بغارات الطائرات بدوف طيار، اأشاد عمنً  "، كمامافوالمممكة العربية السعودية وعُ  األمريكية

 اليمف والواليات المتحدة إفَّ  دأكّ في توقيت مبكر، لكنو  دافياأىالتي تخطئ  اعترؼ بالغاراتو 
 يوليو/في تموزو "، اءات متعددة لتجنب أخطاء الماضي"إجر  تخادتعمالف عمى ا األمريكية
والدستورية  المكمؼ بصياغة خارطة الطريؽ السياسية حوار الوطنيمؤتمر ال ادعـ، 2013

عمميات ء أثنا ة دوف طيار تخالؼ القانوف الدوليغارة بطائر  أي "تجريـ"، إلى يمفالجديدة لم
-Human Rights Watch  ،2013 :18) ذا بموجب القانوف الوطنيى، و "اإلرىاب"مكافحة 

25.) 

، عف انتياء ـ2014 يناير/كانوف الثاني 22 انتقؿ اليمف إلى مرحمة جديدة مع اإلعالف يوـو 
أحمد شرؼ "الدكتور  الحوثيقيادي ال، وىو اليوـ الذي شيد عممية اغتياؿ الوطني مؤتمر الحوار

ؿ مسمحيف تعرض لعممية االغتياؿ بإطالؽ وابؿ مف الرصاص عميو مف قب "، حيثالديف
وفي الوقت ي، اء توجيو إلى مؤتمر الحوار الوطنسيارتو الخاصة أثن يستقؿ كاف يفح ،مجيوليف

كشؼ و ، "شرؼ الديف"أحمد  الدكتور الذي لـ تعمف فيو أي جية مسؤوليتيا عف عممية اغتياؿ
 "شرؼ الديف"أحمد  الدكتور رئيس لجنة صياغة الضمانات أفَّ  "الممؾ المخالفي عبد"الدكتور 

خرجات مؤتمر الحوار الوطني، لمتوقيع عمى وثيقة م الوطني مؤتمر الحوارلى إكاف في طريقو 
 (.2014)الحمادي، الحوثييف عارضوا التوقيع عمييا فَّ أرغـ 

ر فبراي/، وفي مطمع شباطمؤتمر الحوار الوطني أعمف الحوثيوف انسحابيـ مفوعمى أثر ذلؾ 
ا وبصورة نيائية قر رسميً وأُ  ي،الوطن ، انتقؿ اليمف نحو تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوارـ2014

 في الشماؿ،أربعة ي الجنوب و ف إثنيفأقاليـ، ستة  مفالمكونة شكؿ الدولة االتحادية المستقبمية 
 شيد منتصؼ عاـف أيضًا، كما لحزب االشتراكي اليمني، والحوثيو ورفض ىذا التقسيـ ا

حكومة الوفاؽ  مع رئيس "ىاديالرئيس اليمني "عبد ربو منصور ، ظيور خالفات ـ2014
الرئيس اليمني  يتخذىا تجاه القرارات األحادية التي كافا ، الذي ظؿ صامتً ه"محمد سالـ باسندو "

ـ،عف حركة احتجاجية 2014 أغسطسآب/ 17 يوـ"، أعمف الحوثيوف ىادي "عبد ربو منصور
 – 70) ، بنسبة تتفاوت مفالمشتقات النفطيةأسعار ت رفع ضد الحكومة اليمنية حينما أقرّ 

الرئيس السابؽ وقد نجح الحوثيوف وأنصار  ،ـ2014 يوليو/تموز 30يـو ، في المائة (100
استغالؿ ذلؾ لتبرير أعماؿ الفوضى والتحرؾ العسكري إلسقاط الحكومة  "صالح"عمي عبداهلل 
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 اليمنية استقالتياحكومة القدمت ، ـ2014 سبتمبر/أيموؿ 21 فيف اليمنية، و المدوالسيطرة عمى 
 وقع، ثـ أعماؿ العنؼ في اليمف تتزايدو  بدأت أعماؿ الفوضى، و ف لصنعاءو د اقتحاـ الحوثيبع

زامف مع اقتحاميـ مع الحوثييف اتفاقية السمـ والشراكة بالت "ىاديالرئيس "عبد ربو منصور 
 ا لمحكومةرئيسً  "أحمد بف مبارؾ"ا بعد تراجعو عف قرار تعييف مدير مكتبو ضعفً  لصنعاء، ليزداد

وسطاء مف وبدعـ  ،ـ2014 أكتوبرتشريف األوؿ/ 13 وفيف لو، بسبب رفض الحوثييالجديدة، 
األمـ المتحدة شاركوا في الوصوؿ التفاؽ سالـ يقوـ فيو الحوثيوف بسحب مقاتمييـ مف شوارع 

 "خالد محفوظ بحاح"مؼ الميندس كُ  ، وعميوالعاصمة مقابؿ تشكيؿ حكومة وحدة وطنية جديدة
وقبيؿ ، حقائب وزاريةست كاف نصيب الحوثييف، و ، وتـ اإلعالف عف الحكومة ومةبتشكيؿ الحك
أياـ ظيرت قوة قبضة الحوثييف في الدولة حيث استحوذوا عمى معظـ  بعشرةنياية العاـ 

مؤسسات الدولة تحت مبرر لجاف ثورية لمحاربة الفساد، وتشكمت المجاف مف حوثييف وعناصر 
 (.2014" )الرحبي، صالحعبداهلل "عمي موالية لمرئيس السابؽ 

 م:2154عام تعاظم النفوذ الحوثي الموقف األمريكي تجاه  .3

تمدد الحوثييف وانتقاليـ إلى عمراف سيطرة و عمى تسييؿ  األمريكيةالواليات المتحدة  تعمم
ب ورداع وقيفة، وكؿ ذلؾ مف مدف إ انتقاليـ إلىأسيموا بمساعدتيـ وتسييؿ كذلؾ و وصنعاء، 

الذي أدار  المتابع لألحداث دورَ  في اليمف لعب السفير األمريكية، و تنظيـ القاعدمواجية  أجؿ
األمور مف خمؼ الستار، ووجو األمور نحو غاية واضحة وىي تمكيف الحوثييف مف زماـ األمور 

عبد ربو " اليمني األمريكييف يفيموف عقمية الرئيس وحيث إفَّ ة، تنظيـ القاعدليتولوا مواجية 
ضرورة مشاركة الحوثييف في  طمبوا منو مف خاللو، إذْ ا، فقد أداروا األمور ىادي" جيدً ور منص

ضرورة عدـ مواجيتيـ  ذلؾكيقدـ تنازالت كبيرة لضماف مشاركتيـ، و  وأفْ  ،الوطنيمؤتمر الحوار 
بعاد الدولة عف أفْ  ا في مواجيتيـ العسكرية، واالكتفاء تكوف طرفً  بقوات الجيش واألمف، وا 

حمة مف مراحؿ في كؿ مر  اليمني بالمناورات مف خالؿ تشكيؿ لجاف لموساطة، يشكميا الرئيس
 اتكاؿ الرئيس ىـالتغطية عمى زحفيـ العسكري مف خالؿ اتفاقيات متتالية، وقد ساعدالنزاع، و 
مى الدور األمريكي، وتعويمو عميو في مواجية التحديات التي ي" عىادعبد ربو منصور " اليمني
بالنفوذ الكبير  األمريكيةلواليات المتحدة ناحية أخرى وبرغـ معرفة اومف و، نظامتعترض كانت 

 لمرئيس السابؽ في الجيش، واستغاللو ذلؾ لبناء عالقات تخدـ الحوثييف وتضعؼ نظاـ الرئيس
ؾ، رؼ ولـ يمارسوا أي ضغوط تمنع ذليـ استمروا في غض الطىادي"، إال أنَّ "عبد ربو منصور 

مف إسقاط عمراف واجتياح  ايةً كرية التي قاـ بيا الحوثيوف بداألعماؿ العس فإفَّ  ة ثالثةومف ناحي
والوعيد دوف  بالتيديد تاسب مع جسامة تمؾ األعماؿ، واكتفصنعاء، لـ تقابؿ بموقؼ أمريكي يتن
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ر الحرج ليس أكثرفع وكاف اليدؼ مف ذلؾ ، أخذ خطوات عممية قد تخفؼ مف حدة األمور
 (.10-9: 2015)الطويؿ، 

ف لنا مف ىذا السموؾ األمريكي بغض الطرؼ عف تغمغؿ الحوثي في مفاصؿ الدولة ويتبيّ 
الحوثييف لمساعدة اإلدارة  و جاء مف أجؿ كسب رضاتسييؿ ذلؾ ليـ، أنَّ  االيمنية وأحيانً 

 ضعاؼ الدولة المركزية.إفي القضاء عمى تنظيـ القاعدة، بغض النظر عف  األمريكية

ف" عمى الساحة اليمنية وسيطرتيـ عمى المشيد السياسي و أنصار اهلل "الحوثيمع ظيور و 
برزت في األفؽ فقد  ،ا مباشرة وصريحةوالميداني، مع إدارتيـ لمبالد بصورة غير مباشرة وأحيانً 

والحوثييف، الحاكـ الجديد لميمف ومف  األمريكيةعالقة جديدة وتنسيؽ قوى بيف الواليات المتحدة 
شعار "الموت ألمريكا" الذي يرفعو الحوثيوف ال يزعج  يبدو أفَّ وعمى ما ماـ األمور، يتحكموف بز 

ؤثر عمى لشعارات ال ت ةمصالح دوف مراعاا أىمية تقديـ الالتي تدرؾ جيدً  األمريكيةاإلدارة 
الشعبي ليس أكثر مف  ا، وقد تستخدـ لكسب النفوذ والرضسالمة مصالحيـ في المنطقة ككؿ

ذلؾ، فقد جاء اعتراؼ المتحدث باسـ البنتاجوف بحوار المسئوليف األمريكييف مع الحوثييف؛ 
، عف وجود "مايكؿ فيكرز" دفاع األمريكي لشئوف االستخباراتليؤكد تصريحات مساعد وزير ال

ة، خاصة اطة إيرانييكوف بدعـ ووس تبعد أفْ سال يُ و  األمريكيةدارة نسيؽ قوي بيف الحوثييف واإلت
مع وجود تقارب أمريكي إيراني بخصوص البرنامج النووي اإليراني وبوادر حؿ لو تموح في 

عمى  افي العاصمة واشنطف، وردً  "لألبحاث مركز األطمسيالمسة استضافيا "وخالؿ جاألفؽ، 
ءت مع جماعة الحوثي في اليمف، جا كانت لبالده خطوط تنسيؽ استخباراتية ا إفْ سؤاؿ عمّ 

وكاف السفير األمريكي ، تصريحات مساعد وزير الدفاع األمريكي لشئوف االستخبارات باإليجاب
 شعار الحوثييف ليس ، أفَّ ـ2012 عاـكشؼ في تصريح لو  "جيرالد فايرستايف"السابؽ في اليمف 
فَّ ة، و عضاء الجماعأإال أقاويؿ يطمقيا  لـ تقـ بإدراج جماعة الحوثي  األمريكية الواليات المتحدة ا 

يـ لـ يصموا إلى المرحمة التي توجب اعتبارىـ منظمًة ألنَّ  ةاإلرىابيضمف قائمة المنظمات 
لكثير ، فعندىا سُيضاؼ ا""اإلرىاب""فإذا ما أضفنا كؿ مف يتفوه بأشياء سخيفة لقائمة  ،إرىابية

حكـ عمى األفعاؿ وليس عمى ت األمريكيةالواليات المتحدة  أفَّ  امؤكدً  ،مف الناس إلى ىذه القائمة
 : نت(.2015ؿ )المؤيد، األقوا

؛ فيناؾ مصالح اليمنيالممؼ  في اتجامؿ إيراف كثيرً  األمريكيةالواليات المتحدة  الواضح أفَّ 
في اليمف، واستفاد  التغاضي عف مشروع الحوثييفبضي كة بينيا في العراؽ وىذا يقمشتر 

توجو  أفَّ مف توجو بعض الدوؿ الخميجية مف محاربة اإلسالـ السياسي، كما  االحوثيوف أيضً 
 إذْ  ،افي اليمف يصب في صالحيـ كثيرً  "اإلرىاب"وآخروف لمحاربة  األمريكيةالواليات المتحدة 
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تكترث ال و، و الكؿ صامت عف مشروعيـ الخطير الذي قد ييدد الكثيريف في حاؿ نجاح فَّ إ
تستطيع لتحقيؽ ما تريد،  فْ يي تستخدـ كؿ مَ ف، مصالح العربل اكثيرً  ريكيةاألمالواليات المتحدة 

في الممؼ  اوىذا يتضح جميً  مصالحيا والذرائع كثيرة ومتوفرة وتحارب مف تريد إذا لـ يحقؽ
 : نت(.2014اليمني )اليرفي، 

أكبر الدوؿ المانحة غير وىي ـ، 2014ـ عافي  األمريكية منحت الواليات المتحدةلقد 
منذ لصالح اليمف، و عمى ىيئة معونة ثنائية  اريكيً أم االرً دو  امميونً  (14266) مبمغ العربية
ُيخوؿ وزارة الخزانة بتجميد  اتنفيذيً  اقرارً  "بارؾ أوباما"، ُيطبؽ الرئيس األمريكي ـ2012 مايوأيار/

مة تنفيذ عرقالخاصة بأي شخص يعمؿ عمى  األمريكية األصوؿ الموجودة في الواليات المتحدة
تخابات الرئاسية نتياء ىذا القرار التنفيذي مع االناوكاف مف الُمقرر  ،التحوؿ السياسي اليمني

الرئيس األمريكي "باراؾ ، أصدر ـ2014ر أكتوب/األوؿوفي تشريف ـ، 2014عاـ  اليمنية في
الستخداـ يسمح بتمقي اليمف مساعدات عسكرية، رغـ ا المعاـ السادس عمى التوالي قرارً  "أوباما

مية والميمشيات الموالية الُموثؽ لألطفاؿ كجنود مف جانب قوى ُمختمفة، مف بينيا القوات الحكو 
 : نت(.2015، ىيومف رايتس ووتش) لمحكومة

، في يسمح بتمقي اليمف مساعدات عسكريةويعني قرار الرئيس األمريكي "باراؾ أوباما" الذي 
دعـ االنقالب أو باألحرى عدـ السيطرة عمى السالح وقت انقالب الحوثييف عمى مقاليد الحكـ، 

لتدخؿ الدولة في نفؽ مظمـ، وعمى أي حاؿ ىذه المساعدات تعبر عف الرضى األمريكي 
الحاصؿ في اليمف والمتمثؿ باالنقالب الحوثي عمى الشرعية واتفاقيات الحوار الوطني واتفاؽ 

 نصور ىادي".الموقع مع الرئيس اليمني "عبد ربو م السمـ والشراكة

ي قبؿ ـ، أ2014 سبتمبر/يموؿفي منتصؼ أ "ماثيو تولر" ءر السفير األمريكي بصنعاحذّ و 
جماعة الحوثييف مف محاولة فرض يف لالنقالب عمى الشرعية بقميؿ، اندفاع جماعة الحوثي

ذلؾ يضعيـ في خانة المعرقميف لمعممية السياسية ويعرضيـ لمعقوبات  إفَّ " :وقاؿ ،مطالبيـ بالقوة
عادة السالح الذي لدييـ لمدولة، الدولية  أفَّ  دوأكّ ، وطالب الحوثييف بتأسيس حزب سياسي وا 

المراحؿ االنتقالية  إلى أفَّ  امشيرً ة، و الحالة الماثمة في ليبيا وسوريالبديؿ لممفاوضات السياسية ى
: 2014)وكالة األنباء األردنية "بترا"،  "السيمةالعممية العالـ عممية ليست ب دوؿفي أي بمد مف 

ؤولية ؿ الجماعة المسمف أنشطة الحوثييف وحمّ  قمقوبالغ عف  السفير األمريكي كما أبدى نت(،
عبر دورنا لوسائؿ المختمفة و حكومة بالده عبرت عبر ا إفَّ " :اًل ئقا عف تدىور األوضاع األمنية

التي أدت  الحوثييفكجزء مف الدوؿ العشر الراعية لممبادرة الخميجية عف قمقنا البالغ مف أنشطة 
يدخموا في حوار جاد وبحسف نية  الى تدىور الوضع األمني، وقد نادينا جميع األطراؼ أفْ 
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دثات مع بنود المبادرة تنسجـ نتائج أي محا شدد عمى ضرورة أفْ لألزمة، و  لمتوصؿ إلى حؿ
الرئيس اليمني "عبد ربو نحف ندعـ الطريقة التي يتبعيا ية ومخرجات الحوار الوطني، و الخميج

نتائج المواجيات ستدمر  أفَّ  فيو يدرؾ كما كؿ اليمنييف الحؿ اإلشكاليات سمميً  "ىاديمنصور 
 "ىادي"عبد ربو منصور  اليمني نا ندعـ جيود الرئيسأنَّ ا وقد وضحنا عمنً  ،أنفسيـ حياة اليمنييف

نتخذ إجراءات ضد  عبر المفاوضات، ومع زمالئنا في مجموعة الدوؿ العشر أبدينا استعدادنا أفْ 
فيما يتعمؽ بالتفريؽ بيف  األمريكيةوحوؿ تمييز السياسة اليمف"، المجموعات التي تيدد أمف 

ت التي شاركت في العممية "نحف نفرؽ بيف تمؾ المجموعا ":تولر"القاعدة والحوثييف قاؿ 
السياسية، فالحركة الحوثية شاركت في مؤتمر الحوار الوطني ونتج عف ذلؾ كثير مف النتائج 

إلى استخداـ األسمحة جعمتنا  ـىلجوؤ اإليجابية ولدييـ مواقؼ سياسية وطموحات مشروعة، لكف 
يقوموا بذات الممارسات التي تقـو  أفْ عمى نشؾ بنواياىـ، وبالتالي نحف ندعـ الحوثي وحركتو 

أي تواصؿ مع  األمريكيةو ليس لمسفارة إنَّ  أوضحو اليمنية،  بيا الجماعات واألحزاب السياسية
أي  ليس لديّ و  األمريكيةو يرفض التواصؿ المباشر مع ممثمي الحكومة ألنَّ  ،"الممؾ الحوثي عبد"

ذا التقيتيـ ي، و زء مف المجتمع اليمنيـ جعتبار أنَّ التقي ممثمي الحوثي عمى ا اعتراض أفْ  ا 
في حاؿ االنخراط في  ايـ سيكسبوف كثيرً أنَّ و  ،فستكوف الرسالة ىي نفسيا التي سمعتموىا مني

لمعنؼ لتخويؼ  يمجؤوفلكنيـ حيف  ايحصموف عمى كثير مف المطالب سمميً وس ،العمؿ السياسي
نَّ و  ،اآلخريف وجدد التأكيد عمى حرص  ي،موضع إدانة المجتمع الدوليـ يضعوف أنفسيـ ا 

فمصالحنا  ،أو أمنية عمى مواصمة تقديـ كؿ وسائؿ العوف سواء اقتصادية األمريكيةالحكومة 
وفي لغة تبريرية قاؿ "، اومزدىرً  اومستقرً  اف األزمة قويً يخرج م نرى اليمف المشتركة تقتضي أفْ 

ا حؿ يليس لدي ايإال أنَّ  ،قوية وكبيرة رغـ كونيا األمريكية المتحدة الواليات إفَّ " األمريكي: السفير
 : نت(.2014" )اليمف السعيد، سحري فيما يتعمؽ بأصدقائنا ومشكالتيـ

 األمريكية الواليات المتحدة "أفَّ  ":جنيفر بساكي" األمريكية قالت المتحدثة باسـ الخارجيةو 
يض جيود مجمس تقو الحوثييف بمحاولة  واتيمت ،ألفعاؿ التي قاـ بيا الحوثيوفا بشدة يفدت

وطالبت الحوثييف بػتفكيؾ ، التعاوف الخميجي في عممية التحوؿ السياسي واستقرار اليمف
عادة األسمحة المسروقة مف  عادتيا إلى السمطات اليمنية وا  مخيماتيـ واالنسحاب مف عمراف وا 

 ،نؼعوتنفيذ وقؼ إلطالؽ النار في المناطؽ المتنازع عمييا لمنع مزيد مف ال ،(310)المواء 
التعاوف مع حكومة اليمف لموصوؿ إلى الحوثييف إلى  كما دعت"، زعزعة العممية االنتقاليةومف 

الخميجي وتوصيات  حؿ سياسي سممي دائـ لمصراع الحالي بما ينسجـ مع مبادرة مجمس التعاوف
 : نت(.2014)األحمدي،  الحوار الوطني
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ظير ي وانييار السمطة الشرعية في اليمف، بدأ مؤتمر الحوار الوطنيفشؿ  ويمكف القوؿ أفَّ 
افحة كانت استراتيجية مكو في كثير مف النواحي،  الشاممة في اليمف األمريكيةاالستراتيجية نتيجة 

 "ىادي"عبد ربو منصور  اليمني غير مناسبة لدعـ الرئيسفاشمة و  في اليمف األمريكية "اإلرىاب"
ركزت واشنطف جيودىا عمى تدريب القوات الخاصة اليمنية فقد ي، خالؿ عممية االنتقاؿ السياس
الرئيس "عمي واشنطف قّدرت بأقؿ مف الحقيقة عـز  أفَّ فقط، كما  لتعقب أعضاء تنظيـ القاعدة

باإلضافة إلى ، ولـ تواجو مناورتو السياسية بحّدة ،القوي عمى تقويض الحكومة "صالحعبداهلل 
، لـ يتـ ـ2013 أكتوبر/في تشريف األوؿ "الد فايرستايفجير "وبعد رحيؿ السفير األمريكي  ذلؾ

إلى صنعاء سوى بعد مرور ثمانية أشير، وىو تأخير جوىري  "ماثيو تولر"إرساؿ السفير الجديد 
لى دعـ قوي تحتاج إ "ىاديالرئيس اليمني "عبد ربو منصور  في الوقت الذي كانت فيو حكومة

البيت األبيض  "جوف بريناف"، غادر ـ2013اـ وفي وقت سابؽ مف ع، مف الواليات المتحدة
األمريكي شغؿ منصب كبير مستشاري الرئيس  بعد أفْ  وكالة المخابرات المركزيةل اليصبح مديرً 

في وقت كانت فيو اليمف بحاجة إلى  اآخرً  ارئيسيً  ابشأف اليمف، مما شكؿ تغييرً  "أوباما"باراؾ 
نعفي  ال يمكف أفْ  ا، وأخيرً نتقاؿ السياسيمرحمة اال ياىتماـ مستمر مف ذوي الخبرة لتخط

مف األحداث السياسية واألمنية الجارية في اليمف، فيي تعمؿ عمى  األمريكيةالواليات المتحدة 
تكوف مسيطرة  في المنطقة، وتحاوؿ أفْ  األمريكيةصنع نظاـ يستطيع الحفاظ عمى المصالح 

عميو أكثر ما كانت في عيد الرئيس السابؽ "عمي عبداهلل صالح"، الذي كاف يبتزىا بحجة 
، كما تحاوؿ تفكيؾ المجتمع اليمني وتحويمو مف مجتمع قبمي إلى مجتمع "اإلرىاب"محاربة 

ى تمكف مف مواصمة التحكـ في اليمف والمحافظة عمى مفكؾ، تزرع فيو فكرة "فرؽ تسد" حتّ 
الحيا الدولية والحفاظ عمى الورقة الحوثية مف أجؿ مقايضة إيراف بدورىا اإلقميمي في مص

 المنطقة.
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الداخمية اليمنية تجاه التطورات  األمريكيةلخارجية ا ةالسياس المبحث الثالث:
 م2157-م2155

اليمنية نحو توالت األحداث اليمنية والردود الدولية في فترة انقالب الحوثييف، واتجيت الدولة 
مسارات وخيارات الحرب بيف المتخاصميف لدرجة تصنيفيا "بالحرب األىمية"، حيث أصبحت 

قميمية مما زاد التدخؿ األجنبي في مجريات األحداث.  اليمف تستنجد بأطراؼ دولية وا 

الذي حصؿ عمى توافؽ الجميع  "بحاح محفوظ خالد"برئاسة  "كفاءات"رغـ تشكيؿ حكومة بو 
مف ناحية  يفوالحوثي والحكومة مف ناحية مح التصادـ بيف الرئيسمال ، إال أفَّ وفحوثيال بما فييـ
لحكومة ا رئيس ـيوصمت األمور إلى تقدحيث نتيجة اختالؼ الرؤى،  اواضحً  أصبح أخرى

استقالتو إلى  قميمة إلى إرساؿ تبت فييا وبادر بعد ساعايوالذي لـ  يمني،استقالتو إلى الرئيس ال
ح مف األحداث قو، وىو ما اتضيأخذ عامؿ القوة طر  ومنذ تمؾ المحظةاليمني،  النوابمجمس 

ة وفرض اإلقامة يدار الرئاسة ومنزؿ رئيس الجميور  باقتحاـ الحوثيوف المتالحقة، حيث قاـ
 عمييا، رّ لمعدوؿ عف االستقالة وأصَ تمت مراجعتو  بعد أفْ  يمنيالرئيس ال ؿ مفكة عمى يالجبر 

 (،23: 2016ء )المقطري، مة وبعض الوزرايس الحكو رئ ذلؾ عمىكو 

 م:2155الموقف األمريكي تجاه اليمن في ظل سيطرة الحوثيين  .5

بعد سيطرة الحوثييف عمى اليمف وانقالبيـ عمى الشرعية التوافقية، واستقالة الرئيس اليمني 
 األمريكيةعمنت الواليات المتحدة أورئيس وزرائو؛ ومحاصرتيـ وفرض اإلقامة الجبرية عمييـ، 

، "عبد ربو منصور ىادي"ا استقالة الرئيس التي أىميو  عف كثب يا تراقب التطورات في اليمفنَّ بأ
جنيفر " األمريكيةوقالت المتحدثة باسـ الخارجية ، اسمميً  اسياسيً  يا تؤيد انتقااًل ن  أ موضحةً 
 تخذي خطوة لـ تُ أ فَّ أو لمعمومات الواردة مف اليمف، كد مف كؿ اأالت تحاوؿ فرقنا": "بساكي

لقد و  ،اسمميً  انتقاالً  األمريكيةالواليات المتحدة ؤيد تكما ء، في صنعا األمريكيةالسفارة  غالؽإل
ة، السالـ واتفاؽ الشراكة الوطني لى احتراـإطراؼ طراؼ وال نزاؿ ندعو جميع األدعونا جميع األ

تبقى مفتوحة مع  األمريكيةالسفارة  فَّ أو  ،كي في اليمفيمر الوجود األعمى ي تعديؿ لـ يطرأ أ فَّ أو 
ي تغيير في موقفنا أمستعدوف لتعديؿ وجودنا عند الضرورة ولكف لـ يحصؿ و د، طاقـ محدو 

طراؼ باستمرار الحوار بيف مختمؼ األ األمريكية الواليات المتحدة تأمؿو ، األمنيعمى الصعيد 
عبد ربو "واشنطف ال تزاؿ تعتبر  فَّ وأ، األرضو السبيؿ الوحيد لنزع فتيؿ التوتر عمى نَّ أل؛ ةاليمني

؛ لكف واشنطف تجنبت تحميؿ مسؤولية لدولة يمنية موحدة الرئيس الشرعي "ىاديمنصور 
 : نت(.2015" )صحيفة العرب القطرية، التطورات األخيرة لمحركة الحوثية
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الرئيس  ليس واضح إلدارةو إنَّ " ":جوش إنرست"متحدث الرسمي باسـ البيت األبيض الد وأكّ 
"، ومف عمى المتمرديف الحوثييف في اليمفما إذا كانت إيراف تسيطر  "أوباما"باراؾ  األمريكي
األمريكي د الرئيس وأكَّ  ،في اليمف تجاه إيراف والحركة الحوثية محاباةبدو حالة تيا أنَّ الواضح 

ناريتدرا "مع رئيس الوزراء اليندي  "نيودليي"خالؿ المؤتمر الصحفي المشترؾ في  "ؾ أوبامابارا"
الحفاظ عمى في اليمف ىي  األمريكية األولوية القصوى لمصالح الواليات المتحدة أفَّ ": "مودى

بطبيعة الحاؿ مصالح يمكف  وىي في اليمف، "اإلرىاب"ومكافحة  تيـحمايو  يفاألمريكيالرعايا 
: 2015ا )مركز الجزيرة لمدراسات، تأمينيتعتبرىا مصالح مشتركة وتسيـ في  لمحركة الحوثية أفْ 

 نت(.

 ادستوريً  اإعالنً  اأصدرو  أفْ  مااليمف بعدفي انقالبيـ عمى السمطات الشرعية أكمؿ الحوثيوف و 
وتشكيؿ ، "لمافالبر "و حؿ السمطة التشريعية المنتخبة ، قضى بموجبـ2015ر فبرايشباط/ 6في 

، ومجمس رئاسي مف خمسة أعضاء ينتخبيـ اعضوً  (551) مكوف مف مجمس وطني بديؿ
المجمس الوطني وتصادؽ عمى انتخابيـ المجنة الثورية التي ينتمي كؿ أفرادىا لجماعة الحوثي، 

ويرى ، جديدة ةوتشكيؿ حكومة جديدة وفترة انتقالية مف عاميف تميد النتخابات رئاسية وبرلماني
اف بيحوثيوف ال يمكف تسميتو إال بوصؼ الذي أصدره ال اإلعالف الدستوري القانوف أفَّ خبراء 

البياف الدستوري ال يصدر إال  ؛ ألفَّ ادستوريً  ايو بيانً ميطمؽ ع فرض األمر بالقوة، وال يجوز أفْ 
 يرى الكثير، و جماعة الحوثي ال دستورية ليا أفَّ  مف جية دستورية المنشأ أو القرار، في حيف

ي يعد إعالف دستور إقداـ الحوثييف عمى خطوة إصدار  مف المحمميف السياسييف في اليمف أفَّ 
دولي يحظى بقبوؿ  سية ولفْ ُيقصي كؿ األطراؼ السيا اانفراديً  ماًل ، كونو عاسياسيً  اانتحارً 

قميميو   ، نت(.2015)الصباحي،  ا 

 إقامتو الجبرية في صنعاءمف مقر  "عبد ربو منصور ىادي"خرج الرئيس اليمني المستقيؿ 
د اوفيما سب اليمني، إلى مدينة عدف كبرى مدف الجنو  ا، متوجيً ـ2015شباط/فبراير  21في 

غادر و ذكرت مصادر مطمعة أنو ، "ىاديالرئيس "عبد ربو منصور الغموض حوؿ طريقة خروج 
موقع األخبار اليمني ونقؿ ف، نية سرية لـ يعمـ بيا الحوثيو ترتيبات أم رَ بْ ، عَ اصنعاء إلى عدف برً 

 "ىاديالرئيس "عبد ربو منصور  إفَّ " :قولو "القحوـ يعم"عضو المكتب السياسي لمحوثييف  عف
نادية "في الحكومة المستقيمة  اإلعالـوقالت وزيرة "، ارب مف مقر إقامتو المحاصر متنكرً ى

منزلو بالعاصمة مغادرة ف مف تمك "عبد ربو منصور ىادي"الرئيس المستقيؿ  إفَّ ": "السّقاؼ
" )جريدة األىراـ تفصح عف كيفية مغادرتو دوف أفْ ، جو إلى مدينة عدف جنوب اليمفتّ اصنعاء و 

 : نت(.2015المصرية، 
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 أفَّ ": "أنور عشقي" مدراسات االستراتيجية والقانونيةد رئيس مركز الشرؽ األوسط لأكّ و 
 األمريكي خطاب ألقاه الرئيس ؿمف خالاعترفت بدعميا لمحوثييف  األمريكيةالواليات المتحدة 

لمقضاء إننا تحالفنا مع الحوثييف " "ويست بوينت" العسكرية، قاؿ فيوأكاديمية " بأوباما"باراؾ 
الواليات  حذرت المممكة سبؽ أفْ  وذكر أفَّ "، الذي ييدد أمننا القومي في اليمف "اإلرىاب"عمى 

تتسـ بشيء مف  األمريكية الحوثييف ىـ إرىابيوف، لكف الواليات المتحدة بأفَّ  األمريكيةالمتحدة 
الحوثييف مجرد أداة إليراف، ولكف ليسوا وحدىـ في اليمف، بؿ حميفيـ  إفَّ  وتابعة، عدـ البصير 
ومف  الجيش، معسكرات، فيو مف مكنيـ مف "عمي عبداهلل صالحالرئيس السابؽ "الرئيسي 
: 2015ف )الخبراني، يـ إرىابيو لتحذيرات السعودية بأنَّ ف لـ تستمع واشنط أفَّ  اموضحً ، صنعاء
 نت(.

الشماؿ  ا، تاركً وبانتقاؿ الرئيس اليمني إلى الجنوب اليمني دخؿ اليمف في منعطؼ جديد
ا يحدث في اليمف فمربما إليجاد لمبصر األمريكي عمّ  اف وجود غضً لسيطرة الحوثييف، وكما تبيّ 

وصؿ الحاؿ إلى داخؿ اليمف، ومحاولة فرض معادلة إقميمية جديدة، و  فطرفي صراع متوازيي
 الشرعيةضد  بشف العمميات العسكرية يف والرئيس السابؽ "عمي عبداهلل صالح"الحوثيقياـ 
، مما دفع الرئيس اليمني المستقيؿ حتى بوجود المبعوث األممي في األراضي اليمنية ،اليمنية
 لمسعودية، وىنا بدأ فصؿ جديد في األزمة اليمنية. اعدف متجيً  بو منصور ىادي" لمغادرة"عبد ر 

 م:2155الداعم لمتحالف العربي العسكري ضد الحوثيين الموقف األمريكي  .2

 يرئيس اليمنال فَّ أ، "عادؿ الجبير" األمريكيةالسفير السعودي لدى الواليات المتحدة د فيما أكّ 
لى ممؾ ـ، موجيو إ2015 مارسر/آذا 24 طمب في رسالة بتاريخ "ىادي"عبد ربو منصور 

مساعدة عاجمة بكؿ الوسائؿ المتاحة ومف ضمنيا د" عبد العزيز آؿ سعو سمماف بف "السعودية 
ومف أجؿ المساعدة في قتاؿ  ،الحوثي قواتة اليمف والشعب اليمني مف التدخؿ العسكري لحماي

مف  (51) في المادةوص عمييا القاعدة وداعش وذلؾ بناًء عمى مبادئ الدفاع عف النفس المنص
، بي بي سية )جامعة الدوؿ العربيلميثاؽ  مشترؾوكذلؾ آلية الدفاع ال ،لمتحدةميثاؽ األمـ ا

 : نت(.2015

وعمى إثر االنقساـ السياسي الحاصؿ في اليمف، وقرارات األمـ المتحدة ذات الصمة باألزمة 
اليمنية، وبعد سيطرت الحوثييف عمى اليمف ومحاولة فرض أجنداتيـ بالقوة والعنؼ المسمح ضد 
المعارضيف السياسييف، وانقالبيـ عمى مخرجات الحوار الوطني، وتعطيميـ لمدستور فيما أصبح 

باالنقالب الحوثي، اتجو الرئيس اليمني "عبد ربو منصور ىادي" إلى السعودية ودوؿ يعرؼ 



137 
 

" في   26الخميج وطمب مساعدتيـ ودعميـ، وعميو بدأت ما ُعرؼ بعممية "عاصفة الحـز
ـ، في محاولة الستعادة الشرعية اليمنية، بمشاركة تحالؼ عسكري عربي 2015 مارسر/آذا

" السياسية العامة: قادتو المممكة  العربية السع ودية، وكاف مف أىدافو عممية "عاصفة الحـز
جبار الحوثييف عمى الجموس إلى طاولة  إيقاؼ التوسع الحوثي، ومنع التدخؿ اإليراني وا 
المفاوضات مع كؿ القوى الوطنية اليمنية إليجاد حؿ شامؿ لممشكالت اليمنية )الجبارات، 

2018 :81.) 

قادرة عمى اإليفاء بوعودىا الكبيرة التي ألزمت بيا نفسيا  مريكيةاألولـ تعد الواليات المتحدة 
في منطقة الشرؽ األوسط، وليس لدييا مغامرات خارجية كبرى، نتيجة عدـ اىتماـ الناخبيف 
األمريكييف بالشرؽ األوسط، لذا حاوؿ الساسة األمريكيوف تركيز اىتماميـ عمى خطر داعش 

" في اليمف، وعممت الحسباف وفاجأتيـ عممية "عا والقاعدة، ولكف حدث ما لـ يكف في صفة الحـز
، لكنيا سرعاف ما حاولت استدراؾ الموقؼ واحتواء الصحوة األمريكيةرباؾ جميع الخطط عمى إ

" في قمة كامب ديفيد )محبوب،  : 2017والضغوط الخميجية التي أعقبت عممية "عاصفة الحـز
73.) 

بيست"  دايميموقع "ل "ريتشارد بور"لشيوخ السيناتور وقاؿ رئيس لجنة االستخبارات بمجمس ا
، المنطقة في األمريكيةاليمف تبشر بمستقبؿ وخيـ لمسياسة  فياألحداث المتكشفة  إفَّ " :األمريكي

دة وداعش وتورط إيراف ، وىذا ما ستكوف عميو المنطقة ما لـ نيتـ بالقاعانحف خارج األمر تمامً و 
مف القومي وجاء في بياف المتحدثة باسـ مجمس األ: نت(، 2015ف" )اليوـ السابع، مع الحوثيي
مساعدة لوجستية  سمح بتقديـ "وباماأ باراؾاألمريكي " الرئيس فَّ أ "برناديت ميياف" األمريكي

 وفي وقت الحؽ، قودىا دوؿ مجمس التعاوف الخميجيت ومخابراتية في العمميات العسكرية التي
" تقنية الفيديو كونفرنس " عبر الدائرة المغمقة امؤتمرً " جوف كيري" األمريكيعقد وزير الخارجية 

بالعممية العسكرية ضد وأشاد "جوف كيري"  ،الوضع في اليمف نظرائو مف دوؿ الخميج حوؿ مع
لى دعـ واشنطف مف إشار المسؤوؿ ، كما وأاألمريكية مسؤوؿ في الخارجية الحوثييف بحسب

 لمعمميةالموجستي  ىداؼ والدعـاألاختيار والمساعدة في  االستخباراتيةالمعمومات  ميفأت خالؿ
مف المتحدثة باسـ مجمس األ(، وأشارت 12: 2015حوثييف )صحيفة الحياة الجديدة، ضد ال

تنسؽ تحركاتيا بتقارب مع المممكة العربية بالدىا  أفَّ " رناديت ميياف"ب األمريكيالقومي 
 وأفَّ ، المشتركة يـخميجي بخصوص قضايا أمنيـ ومصالحودوؿ مجمس التعاوف الالسعودية 

اليمني "عبد ربو منصور مى اتصاؿ متقارب مع الرئيس ع كانت األمريكيةالواليات المتحدة 
جمس التعاوف الخميجي المممكة العربية السعودية ودوؿ م وشركائنا اإلقميمييف، وعممنا أفَّ  "ىادي
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ية الحكومة اليمنية بتنفيذ عممية عسكرية لمدفاع عف الحدود السعودية ولحما  فسيقومو وغيرىـ 
 : نت(.2015في اليمف )الخميج أوناليف،  عمى تدىور األوضاع األمنية ردٍ الشرعية في 

 االستراتيجية يف االستراتيجييف بمركز الدراساتالكاتب "أنتوني كوردسماف"، أحد المحمم وقاؿ
اتي لمتحالؼ و رغـ تأكيد واشنطف تقديميا لمدعـ الموجيستي واالستخبار أنَّ : "والدولية في واشنطف
األوضاع ىناؾ قد تتطمب ما ىو أكثر مف ذلؾ مثؿ الدعـ داخؿ  أفَّ  إالالعربي في اليمف، 

 قاؿالسياؽ،  نفسفي "، سة الضغوط الدبموماسية عمى إيرافالمعركة نفسيا، إلى جانب ممار 
عضو غير ُمعمف في ىذا  األمريكية الواليات المتحدة فَّ "إ :ف"مايكؿ نايتس" بمعيد واشنط

 ،تنسؽ الدعـ العسكري والمخابراتي األمريكي خمية تخطيط مشتركة مع السعودية التحالؼ، وليا
لمزيد مف  اتعقيدات الوضع الراىف، وتضع شروطً وازف بدقة تُ  واشنطف بحاجة إلى أفْ  أفَّ و 

وبحسب دراسة صادرة عف المركز : نت(، 2015ة" )راشد، التدخؿ األمريكي في قضايا معين
بدعـ التحالؼ العربي ضد  األمريكيةقرار الواليات المتحدة  إفَّ فاإلقميمي لمدراسات االستراتيجية، 

"، جاء نتيجة وجود ستة عوامؿ دفعتيا  الحوثييف في اليمف، فيما ُعرؼ بعممية "عاصفة الحـز
 : نت(:2015، شبكة رصد اإلخباريةي )تتمثؿ فيما يم التخاذ ىذا القرار

 .األمريكيةعمى اإلدارة  سعوديةوذلؾ بعد الضغوط التي مارستيا ال، دعـ الحميؼ السعودي -
يا تدعـ السعودية في اليمف، في الوقت إنَّ  ذْ ، إتوازنات المصالح اإلقميميةالمحافظة عمى  -

 .الذي تتحرؾ فيو لتدعـ مواقؼ إيراف بشكؿ غير مباشر في العراؽ
قائد  قاؿ، إذ ياالممرات المائية وتأميف حرية المرور فيفي الحفاظ عمى حرية المالحة  -

، أماـ جمسة استماع في مجمس الشيوخ "لويد أوستف"الجنراؿ  في المنطقة األمريكيةالقوات 
أماـ  االواليات المتحدة حريصة عمى تأميف باب المندب واستمراره مفتوحً  إفَّ " األمريكي:
 كة.حرية الحر 

"داعش"،  الدولة اإلسالميةتنظيـ ضد تنظيـ القاعدة و  األمريكيةاالستراتيجية  انييارتفادي  -
 ".داعش"منع تحوؿ اليمف لمالذ آمف لتنظيـ الدولة اإلسالمية و 

مف الجميورييف ووسائؿ  األمريكية التي واجيتيا اإلدارة الحادة بعد تمدد الحوثييف االنتقادات -
 الرئيس األمريكي "باراؾ أوباما". إلدارة األمريكية اإلعالـ

الحوثية، وىو  "أنصار اهلل"ومنع وقوع اليمف تحت حكـ جماعة ، تمدد الجماعات المسمحة -
أماـ الحركات المسمحة في المنطقة، لتكرار ما قاـ بو  ألمر الذي قد يفتح المجاؿ مستقباًل ا

 .الحوثيوف
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تغير مف سياساتيا الخارجية في اليمف  مريكيةاألالواليات المتحدة  وعميو يمكف القوؿ إفَّ 
مع مقولة "صديؽ األمس عدو  اميمية عمى الساحة اليمنية، تماشيً حسب التطورات الدولية واإلق

مف داخؿ المؤسسات الرسمية وغير  األمريكيةاليوـ"، وذلؾ بعد االنتقادات التي واجيتيا اإلدارة 
 .األمريكيةالرسمية في الواليات المتحدة 

أعمنت دوؿ التحالؼ انتياء عممية  "،ىادي"عبد ربو منصور لطمب الرئيس اليمني  استجابةً و 
وبدء عمميات "إعادة األمؿ"، وجاء ذلؾ بعد بياف ـ، 2015 أبريؿنيساف/ 21في  "عاصفة الحـز"

 ،سعوديةأزالت التيديدات الموجية لم "عاصفة الحـزعممية " إفَّ " ت فيو:لوزارة الدفاع السعودية قال
 يقوـ سياسيشؽ  ؛عمى شقيفعممية "إعادة األمؿ"  وترتكز، ودوؿ الجوار وحققت معظـ أىدافيا

الجنراؿ  ونائبو "عبد ربو منصور ىادياليمني "ليمف بقيادة الرئيس في ابإدارتو الحكومة الشرعية 
 العربي يقوده التحالؼ عسكري شؽو ، "بحاح محفوظ خالد" "عمى محسف األحمر" ورئيس وزرائو

" عمي عبداهلل صالح" السابؽدـ الحوثييف وقوات الرئيس ووقؼ تق حماية العممية السياسية بغرض
: نت(، وما قد يؤكد التنسيؽ القوى بيف قوات التحالؼ العربي والواليات المتحدة 2015)الجزيرة، 
" وب، ىو أنَّ األمريكية التحديد و قبؿ يوـ واحد مف إعالف التحالؼ النتياء عممية "عاصفة الحـز

"أس إس تيودور بإرساؿ  األمريكيةـ، قامت الواليات المتحدة 2015نيساف/أبريؿ  20في 
حمؿ ي ذيال "يو إس إس نورماندي"والطراد ، التي تتحمؿ طائرات مقاتمة متطورةروزفمت" 

القافمة  لبنتاغوف إفَّ مسؤوؿ في ا د، حيث أكّ الصواريخ الموجية قبالة اليمف ومضيؽ باب المندب
الغرض مف تمؾ التحركات حماية أمف المالحة البحرية وضماف بقاء  أفَّ ، و سففتسِع  تتألؼ مف

المتحدث باسـ وزارة الدفاع  وأوضحالممرات المالحية الحيوية في المنطقة مفتوحة وآمنة، 
واريخ إرساؿ القوات البحرية لحاممة الطائرات "روزفمت" وطراد ص أفَّ  "ستيفف وارف" األمريكية

إمكانية اعتراض السفف اإليرانية  اافيً ن، اه اليمنية يتعمؽ باألمف المالحي"نورماندي" إلى المي
ىذه الميمة تقع بالدرجة األولى عمى عاتؽ دوؿ  ، منوىا أفَّ األمريكيةوتفتيشيا مف قبؿ السمطات 

 :مريكيعسكري أ قاؿ مسؤوؿو : نت(، 2015)القدسي،  المنطقة وفي مقدميا مصر والسعودية
مف ميمة  انحف لسنا جزءً و بحرية قبالة سواحؿ اليمف، الطرؽ ال كؿ ما نقوـ بو ىو تأميف إفَّ "

حاممة الطائرات  إفَّ ليا: " في بياف األمريكية وقالت البحرية"، بحري عمى اليمف فرض حظر
 الدولة اإلسالمية لممشاركة في عمميات ضد تنظيـ العربي "روزفمت" التي كانت في مياه الخميج

وكالة نقمت و "، مف خميج عدف وجنوب البحر األحمر "داعش"، عبرت مضيؽ ىرمز لتقترب
روزفمت" اإلعالف عف إرساؿ حاممة الطائرات " األمريكيةعف مسؤوؿ في البحرية  "أسوشيتد برس"

ورفض ، لسفنيا األخرى المستعدة العتراض أي سفينة إيرانية تحمؿ أسمحة لمحوثييف نضماـلال
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في  األمريكيةتحركات لمبحرية  التعميؽ عمى أي "جوش إرنست"المتحدث باسـ البيت األبيض 
مخاوؼ مف دعـ إيراف المستمر  األمريكية لدى الواليات المتحدة إفَّ " :المياه اليمنية، لكنو قاؿ

األخرى إلى  اإليرانييف يوردوف األسمحة والتجييزات القتالية رأينا أدلة عمى أفَّ ، ولقد لمحوثييف
قاؿ الرئيس اليمف"، و  ى المزيد مف العنؼ فيالحوثييف في اليمف، وىذا الدعـ يؤدي فقط إل

راف تحذرىا مف إرساؿ إلي ارسائؿ مباشرة جدً بعثت  األمريكيةاإلدارة  إفَّ ": باراؾ أوباما"األمريكي 
سفف إيرانية في ووجود  ،ىذا الصدد مع طيراف في صريحة لمغاية واشنطف وأفَّ ، أسمحة لميمف

أكد مف الحفاظ وىذا لمتنبقي بعض سفننا في منطقة الخميج العربي،  المياه الدولية سبب ألفْ 
نَّ ، و عمى حرية المالحة ذلؾ قد ييدد المالحة  و إذا تـ تسميـ أسمحة لفصائؿ داخؿ اليمف فإفَّ ا 

، وىذه مشكمة  (.2015" )روسيا اليـو
 م:2156والحل السممي في اليمن "اتفاق مسقط"  األمريكية الواليات المتحدة .3

لبدء  اتمييدً  ـ،2015 أبريؿنيساف/ 10 في وقؼ إطالؽ لمنار في اليمفاالتفاؽ عمى  لقد تـّ 
، تسوية سياسيةؼ النزاع ىناؾ، مف أجؿ التوصؿ لمرحمة جديدة مف المفاوضات بيف أطرا

فييا تشارؾ متقاتمة الطراؼ األجراءات لبناء الثقة بيف إل مقدمةوقؼ إطالؽ النار  ويعتبر
في صنعاء  حكومة األمر الواقع "االنقالبية"و  ،في عدف "الشرعية" السعودية والحكومة اليمنية

ومف الضروري  "،صالح اهللعمي عبدالسابؽ "التي يقودىا الحوثيوف بالتحالؼ مع الرئيس اليمني 
لبدء مفاوضات سياسية في الكويت  اسبوع عمى األقؿ تمييدً لنار لمدة أيصمد وقؼ إطالؽ ا أفْ 

ومخرجات الحوار الوطني  (2216) أساس قرار مجمس األمفبرعاية األمـ المتحدة، عمى 
دعـ السعودية باألسمحة ب األمريكيةالواليات المتحدة  ارمر ومع است، اليمني والمبادرة الخميجية

في كؿ مناسبة ممكنة تنتيز الفرصة  كانت يا، إال أنَّ يةالموجستوالذخائر والمعمومات واإلمدادات 
إلى تسوية  لمدعوة إلى وقؼ إطالؽ النار في اليمف، والبدء في إجراء مفاوضات بغرض التوصؿ

مع االستمرار في التركيز عمى ضرب مجموعات القاعدة وداعش في  ةسياسية عمى غرار سوري
التي عقدىا وزير الخارجية  االجتماعاتخالؿ  قد تمت مناقشة موضوع اليمف تفصياًل و  ،اليمف

 12 األمريكيةأصدرتو وزارة الخارجية لبياف  بناءً و  السعودية، في "جوف كيري"األمريكي 
مع المسئوليف السعودييف إمكانية التوصؿ إلى  ناقش "كيري"جوف  فإفَّ ـ، 2016 مارسآذار/

 ":كيري"جوف وقاؿ  ة،قت في سوريرار الترتيبات التي طبوقؼ إلطالؽ النار في اليمف عمى غ
واتفؽ الجانباف األمريكي والسعودي ، "الجبير"عادؿ  مر مع وزير الخارجية السعوديو أثار األإنَّ "
في اليمف، وعمى أنو سيكوف مف  إلى حؿ سياسيالستكشاؼ سبؿ التوصؿ  امى العمؿ معً ع

صؿ إلى بيدؼ التو  يةفي سور  نامثمما فعم مشابوً  اإيجاد نيجً كاف بوسعنا  نرى إفْ  المحبذ أفْ 
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لدينا فريؽ مف يوجد و ، لذا فسوؼ نواصؿ العمؿ في ىذا الشأف بيدوء، وقؼ إلطالؽ النار
 (.2016" )نوار، مف أجؿ ىذا الغرض اوف العمؿ سويً األشخاص الذيف سيواصم

خالؿ ـ، 2016آب/أغسطس  25" في جوف كيري" كشؼ وزير الخارجية األمريكيكما 
مبادرة  ة، عفمدينة جد مع وزير الخارجية السعودي "عادؿ الجبير" في دهمؤتمر صحفي عق

ماراتيً  ايً وبريطان اأمريكيً  ارباعيً  اىناؾ توافقً  فَّ إ: "سياسية قاؿ  اصفً او ، المبادرةبشأف  اوسعوديً  اوا 
وافقنا " عف تفاصيؿ الخطة الجديدة، قاؿ، و "لحؿ األزمة في اليمف فخطة ومنيج جديديبػ إياىا

سياسي وأمني، ف: إطالؽ المفاوضات يقوـ عمى مساري منيج جديد مف أجؿ إعادةعمى 
 شاماًل  امنيجً تتضمف الخطة  ف أفَّ ويعمالف مع بعضيما مف أجؿ التوصؿ لتسوية شاممة، وبيّ 

مف صنعاء  الحوثييف وطنية، وانسحابَ لحكومة وحدة  اسريعً  سيتضمف في مرحمتو األولى تشكياًل 
، عمى يذكره"لـ "إلى طرؼ ثالث  ثقيمة مف أيدي الحوثييفويؿ األسمحة الواألماكف األخرى وتح

الحوثييف وحمفاءىـ إلى  ايً عاد، تحتـر حكومة الوحدة الوطنية الحدود وعدـ تيديد دوؿ الجوار أفْ 
والمتنازعة  تتعامؿ مع كؿ األطراؼ المعنيةالمبادرة التي دعمناىا  أفَّ  ا، مضيفً دعـ ىذه المبادرة

ة الدولية المجموع وثيوف مع المبادرة الجديدة، فإفَّ الح و إذا لـ يتعاطَ مف أنَّ  روحذّ في اليمف، 
ترفض الحؿ السياسي والسممي  اطرافً أىناؾ  ، وستدرؾ أفَّ "لـ يحددىا"ستأخذ إجراءات مناسبة 

 (.2016يرة، في اليمف" )الجز  الـكفيمة إلحالؿ السّ ىذه المبادرة  ا، معتبرً في اليمف

، ستارال وراءاألزمة في اليمف لفترة طويمة مف مجريات  األمريكيةاليات المتحدة و ال تابعت
، يةاليمن زمةلـ تتضمف األ األمريكيةأولويات سياسة اإلدارة  ى أيقف الكثير مف المراقبيف أفَّ حتّ 

وتعثر  التي تتـ برعاية األمـ المتحدة، لمرياض، ومع فشؿ المفاوضات تصرؼتاركة حرية ال
 االمجتمع الدولي خصوصً  ضع، يوسيؿ و سريعٌ بأنَّ  سعوديةالعسكري الذي كانت تعتقد ال الحسـ

حيث انيارت مبادرات ومحادثات  مستقبؿ اليمف،الرياض وواشنطف أماـ خيارات صعبة تجاه 
ثة أسباب دفعت الواليات المتحدة و يوجد ثالترمي لحؿ األزمة اليمنية، ويمكف القوؿ أنَّ عدة 

 ( :2016لطرح مبادرتيا بواسطة وزير خارجيتيا "كيري" تمثمت في )الطاىر،  األمريكية

نتيجة تزايد الضغط الدولي عمى واشنطف ولندف لوقؼ تعاونيا  ،خرجت األمريكيةالمبادرة  فَّ إ -
الذي تقوده الرياض بسبب ارتفاع عدد ضحايا الحرب مف  العربي العسكري مع التحالؼ

المدنييف، وتفاقـ األزمة اإلنسانية وطوؿ أمد الصراع والحصار الشامؿ المفروض عمى 
 .اليمف
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الذي  (2216) يممىا وواشنطف ولندف تعذر التطبيؽ الحرفي لمقرار األؤ إدراؾ الرياض وحمفا -
فترة اف القضاء عمى الحوثييف وحمفائيـ خالؿ تـ تمريره في ظروؼ ساد فييا االعتقاد بإمك

 .وجيزة
لفرض واقع جديد في مسار  ،في اليمف محسـ العسكريل التحالؼ العربي قدرةعدـ  -

 ر.المحادثات اليمنية، وفرض شروطيـ عمى الطاولة مقابؿ تنازؿ الطرؼ اآلخ

 ،ـ2016 أكتوبر/تشريف األوؿ (12 – 9)خالؿ يومي األحد واألربعاء الحوثيوف استيدؼ و 
، التي تقـو بمياـ في المياه الدولية قرب "سوفيم –يو إس إس " األمريكية مدمرةال عدة صواريخب

عمى لساف  واشنطفوحذرت  ،تصيب تمؾ الصواريخ المدمرة وف أفْ مضيؽ باب المندب، د
يدؼ تدع اليجوـ الذي است يا لفْ مف أنَّ  "بيتر كوؾ" األمريكيةالمتحدث باسـ وزارة الدفاع 

دت وزارة أكّ حيث  امريكي عمى استيداؼ المدمرة سريعً ، وجاء الرد األمدمرتيا يمر دوف عقاب
مف صواريخ  اأطمقت عددً  "نيتز –يو إس إس " األمريكيةالمدمرة  أفَّ "البنتاغوف"  األمريكيةالدفاع 

 توذكر  ،الحوثييف عمى ساحؿ البحر األحمر مواقع عسكرية تحت سيطرةثالث  عمى "توماىوؾ"
في  المخامواقع الرادار في مدينة "استيدفت  األمريكيةالصواريخ  أفَّ  األمريكيةوزارة الدفاع 
 األمريكيأجاز الرئيس  ذلؾ بعد أفْ ، و "في محافظة الحديدة عيسى ورأس والخوخة محافظة تعز

الضربات  إفَّ ": "بيتر كوؾ" األمريكيةالمتحدث باسـ وزارة الدفاع  اؿوق، العممية "باراؾ أوباما"
 وأفَّ  "،ميسوف – يو إس إس"دارات استخدمت في إطالؽ الصواريخ باتجاه المدمرة استيدفت را

وحريتنا  أجريت لمدفاع عف طواقمنا وسفنناىذه الضربات المحدودة لمدفاع الشرعي عف النفس 
سترد عمى أي تيديد جديد ضد سفننا واشنطف  أفَّ ، و في المالحة في ىذا الخط البحري الميـ

" عف تولر ماثيو" لدى اليمف األمريكيالسفير "، وأوضح امناسبً  اهالتجارية كما تر وضد المالحة 
فَّ و  ،الـ واألمف الدولييفعدـ سماح المجتمع الدولي بتيديد الممرات الدولية والسّ  اعتداء  ا 

، والمالحة الدوليةىـ بأمف المنطقة يكشؼ عف مدى استيتار  األمريكية مدمرةالحوثييف عمى ال
عمى إيجاد حؿ  األمريكية حرص الواليات المتحدة" ماثيو تولر" لدى اليمف األمريكيد السفير وأكّ 

استئناؼ المشاورات بما يتيح الفرصة المرجعيات والقرارات األممية، ودعا إلى مبني عمى 
 (.2016ة )مدابش، والتنمي حمميـ باألمف واالستقرارلميمنييف لبناء دولتيـ وتحقيؽ 

بشأف وقؼ إطالؽ النار وتشكيؿ حكومة وحدة وطنية في اليمف  "اتفاؽ مسقط"أعاد كما 
 أفَّ  األمريكيةدت وزارة الخارجية أكّ حيث  الجدؿ مف جديد بشأف حؿ األزمة في ىذا البمد العربي،

الحكومة النار باليمف، في حيف نفت إطالؽ جماعة الحوثي والتحالؼ العربي اتفقا عمى وقؼ 
 إفَّ " ":إليزابيث ترودو" األمريكيةوقالت المتحدثة باسـ الخارجية ، اليمنية عمميا بأي اتفاؽ



143 
 

كومة وحدة وطنية جديدة ا عمى خارطة الطريؽ األممية التي تشمؿ تشكيؿ حالحوثييف وافقوا أيضً 
اليمنية ليذا التحرؾ، واكتفت  تقديـ موقؼ واضح حياؿ رفض الحكومة رفضت، و في البالد
إسماعيؿ ولد الشيخ "واصؿ دعـ ميمة المبعوث األممي الخاص إلى اليمف بالدىا تُ  بالقوؿ إفَّ 

ولة شممت سمطنة ُعماف في ختاـ ج"جوف كيري"  األمريكية""، وقاؿ وزير الخارجية أحمد
تشريف  17 مف االيمف اعتبارً  القتالية فيأطراؼ األزمة اتفقوا عمى وقؼ األعماؿ  إفَّ : "واإلمارات

ا عمى العمؿ مف أجؿ تشكيؿ جميع األطراؼ اتفقت أيضً  وأضاؼ أفَّ ـ، 2016 نوفمبر/الثاني
اليمني  رفضت حكومة الرئيسـ"، فيما 2016عاـ دة وطنية يمنية بحموؿ نياية حكومة وح

 قبيف مف أفْ ، وسط تحذيرات مراأمريكية ىذا االتفاؽ الذي تـ برعاية "ىادي"عبدربو منصور 
إال (، 2016)الجزيرة،  صفوه بالمشروع اإليراني بالمنطقةيؤدي ذلؾ إلنياء الشرعية وتثبيت ما و 

عف اتفاؽ يبدأ بوقؼ األعماؿ  "كيريجوف "تراجعت عف تصريحات  األمريكيةالخارجية وزارة  إفَّ 
اعتذر  "كيري"جوف  األمريكيوزير الخارجية  أفّ  د مسؤوالف أميركيافأكّ حيث  ،القتالية في اليمف

تكوف  فْ لوقؼ القتاؿ باليمف، دوف أ اعف إعالنو اتفاقً " ىادياليمني "عبد ربو منصور  لمرئيس
عتذار جرى خالؿ لقاء في اال فّ إ"اف: األمريكيقاؿ المسؤوالف و ، فيو امنية طرفً الحكومة الي

تيـ " األمريكيخارجية بكؿ مف مساعد وزير ال "ىادي"عبد ربو منصور الرياض جمع الرئيس 
الخارجية  وزارةوقالت المتحدثة باسـ ""، ماثيو تولر"لدى اليمف  األمريكيوالسفير " ليندر كينغ
تشريف  17 تاريخ إفَّ : "بواشنطف عقد في مؤتمر صحافي "إليزابيث ترودو" األمريكية

ىذا  أفَّ ، و اليس نيائيً  "كيري"جوف  وزير الخارجية األمريكي الذي أعمنوـ، 2016 نوفمبر/الثاني
و، تدفع باتجاه القبوؿ ب األمريكيةالخارجية  التاريخ مجرد اقتراح لبداية وقؼ إطالؽ النار، وأفَّ 

بشروط االتفاؽ المذكور،  لتزاـلاليا مستعدة بي أنَّ فيـ مف قيادة التحالؼ العر  "كيري"جوف  وأفَّ 
إسماعيؿ ولد الشيخ المبعوث األممي " قترحيااالحوثيوف بخريطة الطريؽ التي  ؿَ بِ قَ  بعد أفْ 
 (.2016"" )صحيفة العرب القطرية، أحمد

"أمريكا،  ةيعاربوعقد لقاء لمجنة ال ،السعوديةوزار وزير الخارجية األمريكي "جوف كيري" 
والبدء  أحمد" ولد الشيخ"إسماعيؿ د المشاركوف فيو دعـ جيود أكّ  بريطانيا، السعودية، اإلمارات"

" كيري"جوف وأعمف ، مشاورات جديدة بيف الخصوـ اليمنييف خالؿ مدة أقصاىا أسبوعافبجولة 
وستكوف ، لمتوصؿ إلى وقؼ إلطالؽ النار واشنطف ستعمؿ مع بريطانيا واإلمارات والسعودية أفَّ 

 وأضاؼ "أفَّ  ،األزمة اليمنيةىذه اليدنة المحاولة الثامنة لمتوصؿ إلى وقؼ إلطالؽ النار في 
إلى ، ويسعى "جوف كيري" لموصوؿ ؼ دائـ إلطالؽ النار يثير قمقنا"العجز عف التوصؿ إلى وق

 ًءاالـ، بدكية لمسير أم - لخارطة طريؽ أممية ااألزمة وفقً عممية تسوية سياسية في اليمف، وحؿ 
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 السمطة "اراؾ أوباماب" األمريكيبمشاورات حاسمة لموصوؿ إلى حؿ نيائي قبؿ مغادرة الرئيس 
 (.2016)سكاي نيوز، 

ـ حدثيف ميميف، أحدىما حدث دولي متوقع وىو مغادرة الرئيس األمريكي 2017وشيد عاـ 
" دونالد ترامبوتولي الرئيس الجديد " األمريكية"باراؾ أوباما" سدة الحكـ في الواليات المتحدة 

ـ، أما الحدث الثاني فيو عمى الصعيد المحمي 2017 يناير/كانوف الثاني 20مقاليد السمطة في 
 4اليمني تمثؿ في مقتؿ الرئيس اليمني السابؽ "عمي عبداهلل صالح" عمى أيدي الحوثييف في 

 ـ.2017 ديسمبر/كانوف األوؿ

في منطقة  عممية إنزاؿ جويـ، ب2017 يناير/كانوف الثانيأواخر في  األمريكيةقامت القوات 
عبد "عف مقتؿ القيادي في تنظيـ القاعدة حيث أسفرت  " في اليمف،لد ربيعو "بمديرية  "يكال"

أدى  "آؿ الذىب" اليجـو الذي استيدؼ منازؿ عتقد أفَّ ، كما يُ "وشقيقو سمطاف" "الرؤوؼ الذىب
ثالث مروحيات عممية اإلنزاؿ، وسبقيا قصؼ جوي نفذتو طائرة ، ونفذت لمقتؿ نساء وأطفاؿ

الرئيس  إفَّ " :مسؤوؿ يمني كبير قولو(، وعمى أثر ىذه العممية ذكر 2017)الجزيرة،  بدوف طيار
أبدى تحفظاتو بشأف مع السفير األمريكي لدى اليمف و  اجتمع "عبد ربو منصور ىادي"اليمني 

 الحكومة إفَّ " :لت السفارة اليمنية في واشنطفكذلؾ قاة"، العممية األخير المشكالت التي واجيت 
اليمف مع حكومة الواليات  في "اإلرىاب"عمميات مكافحة  مف برامج امجنلـ تعمؽ أي بر  اليمنية
ضرورة التشاور مع السمطات موقؼ الحكومة اليمنية ثابت بخصوص  أفَّ و ، األمريكيةدة المتح

وصؼ المتحدث ف"، فيما لمنع وقوع خسائر في صفوؼ المدنييواتخاذ إجراءات احتياطية يمنية ال
أي شخص يقمؿ مف  فَّ ا  و ، اكانت ناجحة تمامً  العممية ": "أفَّ ايسرشوف سب"باسـ البيت األبيض 

إشارة إلى الجندي األمريكي أوينز" في "نجاح تمؾ الغارة فيو مديف باالعتذار ويسيء لحياة 
 (.2017ؿ" )روسيا اليوـ، القتي

ضد تحالؼ  ار تشددً عمى اتخاذ مواقؼ أكث عاـز" دونالد ترامب" الرئيس األمريكي أفَّ  يبدو
وتكثيؼ الغارات الجوية باستخداـ ، مع الرئيس اليمني السابؽ "عمي عبداهلل صالح" يفالحوثي

تغير في توجيات  عف ا، وىذا يعطي انطباعً القاعدة" في اليمف"ضد تنظيـ  رالطائرات بدوف طيا
الرئيس  إزاء األزمة اليمنية، عمى عكس سمفو "ترامب دونالد"الحالية بقيادة  األمريكيةاإلدارة 
الحالية، تتبنى  األمريكيةمؤشرات عديدة تؤكد أف اإلدارة ويوجد ، "باراؾ أوباما" األمريكي

لمحكومة الشرعية والتحالؼ العربي المساند ليا في اليمف، ومناوئة إليراف  اسياسات أكثر دعمً 
 (:2017ي )القدمي، يما يمتتمثؿ أبرز ىذه المؤشرات فو  ،وحميفيا الحوثي
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يـ أحد وصؼ مستشار األمف القومي األمريكي "مايكؿ فميف" قبؿ استقالتو الحوثييف بأنَّ  -
لـ  األمريكية الواليات المتحدة ية الوكيمة إليراف، وذلؾ عمى الرغـ مف أفَّ اإلرىابالتنظيمات 

 .كتنظيـ إرىابي ارسميً  الحوثييفُتصنؼ 
، مدمرة تابعة لمبحرية قبالة ـ2017 فبراير/شباط 3 في األمريكية نشرت الواليات المتحدة -

وكشؼ حينيا ف، اليمف لحماية الممرات المائية مف المسمحيف الحوثييف الذيف تدعميـ إيرا
واشنطف تدرس خطوات أكثر صرامة ضد  عف أفَّ  األمريكيةتقرير لمجمة "فوريف بوليسي" 

لطائرات بدوف طيار ونشر مستشاريف عسكرييف المتمرديف الحوثييف، بما في ذلؾ ىجمات ا
 .لمساعدة القوات اليمنية الشرعية

 مارسآذار/ 27 بطمب إلى البيت األبيض فيس" جيمس ماتي"تقدـ وزير الدفاع األمريكي  -
عمى الدعـ  "أوباماالرئيس السابؽ "باراؾ ، مف أجؿ رفع القيود المفروضة في عيد ـ2017

ضد المتمرديف الحوثييف  العربي التي تشف حربً لؼ االعسكري األمريكي لدوؿ التحا
 .األمريكيةست" ا نشرتو صحيفة "واشنطف بو مَ لِ  اميف مف إيراف في اليمف، وذلؾ وفقً المدعو 

في معركة تحرير  األمريكيةتشير تقارير إعالمية أمريكية إلى إمكانية مشاركة القوات  -
بدعـ قوات التحالؼ  الحديدة، ليس فقط مف خالؿ الدعـ الموجستي واالستخباراتي، بؿ

 .، وذلؾ بيدؼ تأميف خطوط المالحة الدوليةاالعربي عسكريً 
في إفادة أماـ مجمس الشيوخ،  "جوزيؼ فوتيؿ"الجنراؿ  األمريكيةقرار قائد القيادة المركزية إ -

ف صواريخ ومنظومة رادارات عـ مف إيراف في الساحؿ الغربي لميمالحوثييف نشروا بد بأفَّ 
ىذه األسمحة تيدد التجارة والسفف  د القائد األمريكي أفَّ وأكّ ة، وقوارب مفخخ اوألغامً 

 .في المنطقة األمريكيةوالعمميات العسكرية 

دارة ىتمامات اإلتأتي األزمة اليمنية وتأميف المالحة الدولية في البحر األحمر ضمف ا
تعكس تبني  "ترامب"دونالد  الرئيس األمريكي ، حيث ظيرت مؤشرات بعد توليالجديدة األمريكية

ميناء  وربما تكوف البداية في معركة استعادة، الحوثييف في اليمف ضد اأكثر حزمً  انطف موقفً واش
، وىذه الدوليةا يمثمو ىذا الميناء مف أىمية لتأميف المالحة مَ لِ  االحديدة االستراتيجي، نظرً 

تجاه األزمة اليمنية خاصة مع  األمريكيةالمعطيات ُتعبر عف تغيير في السياسة الخارجية 
إطاللة حكـ الرئيس األمريكي الجديد "دونالد ترامب"، حيث أظيرت ىذه السياسة الشدة مع 

داهلل لمرئيس اليمني السابؽ "عمي عب اا واضحً ىذا كاف مؤشرً  يدعميـ، ولعؿّ  فْ الحوثييف ومَ 
والدولية، األمر الذي أدى إلى  األمريكيةالحوثييف قد أصبحوا في مرمى النيراف  صالح" بأفَّ 
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كانوف أوؿ/ديسمبر  4تزعزع التحالؼ القائـ بينو وبيف الحوثييف، والذي أدى إلى اغتيالو في 
 ـ، عمى أيدي الحوثييف في ظروؼ غامضة.2017

مقتؿ ـ، 2017 ديسمبر/كانوف األوؿ 4ف في لمحوثييزارة الداخمية التابعة أعمنت و حيث 
، مما "ده حزب "المؤتمر الشعبي العاـاألمر الذي أكّ  "اهلل صالحعمي عبد" السابؽالرئيس اليمني 

الداعمة  دوؿوال امواجية الحكومة المعترؼ بيا دوليً في و مع الحوثييف نياية لتحالف ع مقتمووض
إلى  التحالؼ العربي الذي تقوده السعوديةدوؿ  قتمو،قبؿ يوميف مف مدعا  وذلؾ بعدما ليا،

الشعب اليمني عمى االنتفاضة ضد  إيقاؼ الحرب، وتعيد بفتح صفحة جديدة معيا، فيما حثَّ 
 ؿوقا "صالحالرئيس السابؽ "عمي عبداهلل رحب التحالؼ العربي بموقؼ  حيثالحوثييف، 

بي، التابع حزب المؤتمر الشعو يثؽ بإرادة قيادات وأبناء إنَّ " المتحدث باسـ التحالؼ العربي:
،  السابؽ لمرئيس اليمني  (.2017"عمي عبداهلل صالح"" )روسيا اليـو

ومف خالؿ استعراض موقؼ الرئيس األمريكي الجديد "دونالد ترامب" وموقؼ سمفو الرئيس 
اتخذ مواقؼ  قدترامب" "دونالد  الجديدالرئيس األمريكي  األمريكي السابؽ "باراؾ أوباما" نجد أفَّ 

عمؿ عمى و  صالح"يف والرئيس اليمني السابؽ "عمي عبداهلل الحوثيضد تحالؼ  اأكثر تشددً 
عمى عكس القاعدة في اليمف،  ضد تنظيـ تكثيؼ الغارات الجوية باستخداـ الطائرات بدوف طيار

الجديدة تجاه  األمريكيةاإلدارة  وىذا يدلؿ عمى تغيير توجيات دارة الرئيس السابؽ "باراؾ أوباما"،إ
لمرئيس  اتتبنى سياسات أكثر دعمً  الجديدة األمريكيةاإلدارة  ومف الواضح أفَّ األزمة اليمنية، 

أكثر تتخذ سياسات ربي المساند ليا في اليمف، و والتحالؼ الع الشرعي "عبد ربو منصور ىادي"
 .ييفإليرانعداًء لمحوثييف وحمفائيـ ا

 



 

 

 

 
 

 النتائج والتوصيات
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 أواًل: النتائج
 :أىميا عمى النحو التالي يمكن تمخيصو خمصت الدراسة إلى عدد من النتائج، 

 المتغيرات حجـ مف حيث، األمريكيةمواليات المتحدة لالسياسة الخارجية  يصعب دراسة .5
، حجـ تأثيرىا وفاعميتيا عمى الساحة الدوليةو ، ة التي تحدث في العالـواالجتماعي السياسية

 .مكانتيا في سمـ القوى الدوليةلباإلضافة 
في النظاـ العالمي عامة، والنظاـ  اريً ىامًا ومحو  دوًرا األمريكيةالواليات المتحدة تمعب  .2

 ما عكستو إدارتياوىذا  المنطقة،وذلؾ بما يتوافؽ مع مصالحيا وأىدافيا في  العربي خاصة،
 .بشكؿ واضح مف خالؿ تعاطييا مع األزمة اليمنية

الؿ فترة رئاستو ، ختجاه الشرؽ األوسط "باراؾ أوباما" األمريكيجاءت سياسات الرئيس  .3
، كشؼ عف ـ2011في المنطقة مطمع  حدثالتغير الكبير الذي  أفَّ  إال األولى متفائمة،

مثؿ في االرتباؾ والتخّمي عف وعوده بدعـ التحوالت الديمقراطية، وجو آخر ليذه السياسة، ت
عالقات الواليات المتحدة مع اليمف تتركز وكانت وتجنب الدخوؿ في أي مواجية مسّمحة، 

 ة.واإلنسانيمف خالؿ المعونات االقتصادية  "اإلرىاب"عمى قضايا مكافحة 
سياسي في اليمف يضمف بقاء  حؿإليجاد  األمريكيةارة سعى الموبي الصييوني بتحفيز اإلدي .4

 "اإلسرائيمي"التنسيؽ باإلضافة إلى  في حدودىا الجنوبية، السعوديةحتى تنشغؿ  "الحوثييف"
خراج الييود مف إ بيدؼى إيراف إلى صنعاء، مع جيات استخباراتية تمتد مف العراؽ إل

ا في المنطقة خصوصً في " سرائيؿإ"ظير التقاطع في المصالح بيف إيراف وي، وىنا اليمف
كما ينبع االىتماـ "اإلسرائيمي" باألزمة اليمنية مف موقع اليمف االستراتيجي عند  ف،اليم

مدخؿ البحر األحمر ومضيؽ باب المندب، الذي يعتبر منفذ "إسرائيؿ" إلى المحيط اليندي 
 ائيمييف.والشرؽ األقصى، وىذا ما زاد مف أىميتيا في نظر االستراتيجييف واألمنييف اإلسر 

 المتحدة الواليات ييـ وما ،األمريكية المتحدة الواليات سياسات في احاسمً  عاماًل  النفطُ  يعتبرُ  .5
فكانت الػيػمػف منابعو،  عمى معادية قوة أي سيطرة ومنع استمرار تدفقو ضماف ىو األمريكية

 .ضمف دائرة االستيداؼ األمريكي
 ،عمى حدة بابتزاز مكونات وأطراؼ األزمة اليمنية كافة كاًل  األمريكيةمتحدة الواليات ال قامت .6

 أال مقابؿ كافة لميمف، والعسكري واألمني والمالي السياسي الدعـ عف طريؽ تقديـ أنواع
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القاعدة أو أي  عناصر تالحؽ التي طيار دوف مف الطائرات ىجمات عمىأحد  يعترض
 ت تقوـ بيا داخؿ األراضي اليمنية.إجراءا

خاصة الرأي العاـ العربي و  العاـ الرأي عمى توجيو األمريكيةالمتحدة  الوالياتعممت  .7
 تضعؼ التي الفوضى مف نوع إلحداث المختمفة اإلعالـ وسائؿ عبر اليمني، وحرضتو
 الغرض ليذا تاستخدميا، و مصالح يخدـ بما المنطقة تشكيؿ ليتسنى ليا ةمؤسسات الدول

 مواقع عبر واسع نترنت بشكؿاإل استخدمت كما بالعربية، الناطقة الغربية الفضائيات
 وشتى اليواتؼ النقالة استغمتو  ،"ويكيميكس" مثؿ مشبوىة ومواقع االجتماعي، التواصؿ

 الحديثة. التكنولوجيات
في  األمريكيةلمصالح ا ىرعتكدوؿ عمى الدوؿ اإلقميمية  األمريكيةالواليات المتحدة  تعتمد .8

أىمية الدور اإلقميمي في المنطقة  اأوباما" مبكرً باراؾ " الرئيس أدركت إدارةو  ،المنطقة
ليذه الدوؿ مف أجؿ  ادورً العربية، ومف أجؿ ذلؾ تبنت سياسة جديدة تعطي مف خالليا 

ة، كما حدث مع الدور يمع المتغيرات الدول اتماشيً  األمريكيةالمحافظة عمى المصالح 
 ـ.2015السعودي في اليمف عاـ 

 في ذلؾ راليمنية، ويفس األزمة لحؿ الخميجي التعاوف لمجمس المجاؿالجامعة العربية  تركت .9
 اشأنً  بوصفيا اليمنية لألزمة والسعودية قطر سياأر  وعمى الخميجي التعاوف مجمس دوؿ رؤية
وأصبح متابعة جامعة الدوؿ  العربية، الدوؿ جامعة بوابة مففييا  التدخؿ ينبغي ال اخميجيً 

 موافقة ومباركة لجيود مجمس التعاوف الخميجي. بمكانةالعربية لألزمة اليمنية 
 تدىور األوضاع وحاولت التنسيؽ بيفية بعد الدوؿ الخميجية األداة السياس استخدمت .51

 فيعقدت  اجتماعاتاألحزاب المعارضة مف خالؿ و " صالح"عمي عبداهلل  الرئيس اليمني
، ثـ بعد لمبادرة الخميجيةا لقاسـ مشترؾ تمثؿ في الرياض مف أجؿ التوصؿالسعودية ب

."  انقالب "الحوثييف" لجأت الستخداـ األداة العسكرية التي تمثمت في عممية "عاصفة الحـز
العديد مف القرارات والتوصيات الدولية التابع لييئة األمـ المتحدة مجمس األمف  أصدر .55

ىذه تنفيذ  فمجمس األمف عجز ع إال أفَّ  د السابع الممزمة لمتنفيذ المباشر،الصادرة تحت البن
ية، ومف أىـ توصياتو اليمناألزمة عدـ توافؽ الدوؿ الكبرى عمى إنياء لقرارات الممزمة ال

نياء النزاع المسمح بيف الجماعات المسمحة، التشديد عمى  ضرورة وقؼ عمميات القتاؿ، وا 
 .مبادرة دوؿ مجمس تعاوف الخميج العربي لالنتقاؿ السمميوالعمؿ عمى تفعيؿ 
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، أطمؽ عميو اسـ اتحاد الحضارات اجديدً  اأوباما" مشروعً باراؾ " األمريكي الرئيُس  انتيجَ  .52
 ،المشروع ىو ضرورة تبني أمريكا لسياسة جديدة مع التيارات اإلسالمية تضمنوومف أىـ ما 

ديمقراطية تنتيج العنؼ في تعامميا مع تمؾ التيارات، عمى أنظمة غير  مف االعتماد بداًل 
يتزامف معو  قياـ أمريكا بتغيير سياستيا في المنطقة يجب أفْ  كما شدد المشروع عمى أفَّ 

 .تغيير حكاـ تمؾ المنطقة
ماتية السياسية، التي اغاالحتجاجات اليمنية بنوع مف البر سـ السموؾ األمريكي تجاه اتّ  .53

ية اليمنية مع األوضاع السياس األمريكيةاإلدارة ؛ حيث تعاممت مريكيةاألمحة اقتضتيا المص
، وتأميف طرؽ "اإلرىاب"الحرب عمى  مقتضيات ، أي وفؽخالصةأمنية  استراتيجيةوفؽ 

ة نوع مف المالحة الدولية؛ ولذلؾ ساد الموقؼ األمريكي تجاه التطورات السياسية اليمني
 في بعض األحياف. والتناقض الغموض

بعد فترة وجيزة مف األزمة اليمنية، المبادرة الخميجية  األمريكيةتبنت الواليات المتحدة  .54
" ،وجميع القرارات األممية الصادرة عف مجمس األمف  ،ورحبت بعممية "عاصفة الحـز

 .األمريكيةودعمت قوات التحالؼ العربي في اليمف حسب مصالح الواليات المتحدة 
الرئيس عمى حصوؿ حزب  في الفترة االنتقالية ألمريكيةات الواليات المتحدة رَّ أص .55

وعدـ استخداـ الجيش ضد  ،صالح" عمى نصؼ مقاعد الحكومةعمي عبداهلل "السابؽ 
نما يتـ إنشاء لجافأي الحوثييف في حاؿ حدوث  لحسـ الخالفات، وىذا  خاصة خالفات، وا 
ت الواليات المتحدة ىادى"؛ وأرادعبد ربو منصور "الرئيس اليمني ساىـ في ضعؼ حكـ 

في التصدي لتنظيـ القاعدة في  اميمً  اف دورً و الحوثي يمعبَ  مف ىذا األمر أفْ  األمريكية
 .اليمف

مصالح ال بسببفي الممؼ اليمني؛  اإيراف كثيرً  األمريكيةالواليات المتحدة  جاممت .56
واستفاد  ضي التغاضي عف مشروع الحوثييف في اليمف،تا في العراؽ وىذا يقممشتركة بينيال

 دوف اىتماـمف توجو بعض الدوؿ الخميجية مف محاربة اإلسالـ السياسي،  اأيضً  الحوثيوف
 والمسمميف السنة داخؿ اليمف. لمصالح العرب اكثيرً  األمريكيةالواليات المتحدة 

عمى صنع نظاـ يستطيع الحفاظ عمى المصالح  األمريكيةتعمؿ الواليات المتحدة  .57
تحاوؿ تفكيؾ المجتمع اليمني وتحويمو مف مجتمع قبمي إلى مجتمع و في المنطقة،  األمريكية

عمى  ، وتسعى لممحافظةمكف مف التحكـ في اليمفتى تؽ تسد" حتّ مفكؾ، تزرع فيو فكرة "فرِّ 
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نعفي الواليات  ال يمكف أفْ لذا  ،ا اإلقميميالورقة الحوثية مف أجؿ مقايضة إيراف بدورى
 .مف األحداث السياسية واألمنية الجارية في اليمف األمريكيةالمتحدة 

تزايد الضغط الدولي األزمة اليمنية بحذر شديد بسبب  األمريكيةالواليات المتحدة تابعت  .58
وتفاقـ األزمة اإلنسانية وطوؿ  العربي، عمى واشنطف لوقؼ تعاونيا العسكري مع التحالؼ

دراؾ واشنطف تعذر اإلضافة إل، بأمد الصراع والحصار الشامؿ المفروض عمى اليمف
الذي تـ تمريره في ظروؼ ساد فييا االعتقاد  (2216)التطبيؽ الحرفي لمقرار األممي 

ممؼ األزمة اليمنية في يد ترؾ حؿ األزمة اليمنية بسرعة، مما دفع واشنطف لبإمكاف 
الرياض وواشنطف أماـ خيارات صعبة  يضع المجتمع الدولي األمر الذي جعؿ، الرياض

 ية.اليمناألزمة جاه مستقبؿ ت
 ،بمسار الممؼ النووي اإليراني يةاليمن األزمةتجاه  "أوباماباراؾ "الرئيس ارتبطت سياسة  .59

 عواقبمف  تيسعى إلصالح العالقات المتوترة مع السعودية التي حذر  وفي الوقت نفسو 
التحالؼ " عمميات عمىأوباما" لمموافقة باراؾ مما دفع الرئيس األمريكي " ،إبراـ ىذا االتفاؽ

قوات  مدّ ة، بالتزامف مع محاولة لتطميف السعوديفي  ايضع "فيتو" عميي مف دوف أفْ " العربي
باراؾ " الرئيس ة مفحاول، في مبالدعـ العسكري واالستخباراتي الالزميف التحالؼ العربي

 .تمرير االتفاؽ مع طيراف بغيةرضاء الرياض إل "أوباما
 اتشددً  ؼ أكثرعمى اتخاذ مواق ترامب" عاـزونالد د" الجديد مريكيالرئيس األ أفَّ  يتضح .21

تكثيؼ الغارات ويعمؿ عمى صالح"،  مع الرئيس السابؽ عمي عبداهللضد تحالؼ "الحوثي 
القاعدة" في اليمف، وىذا يدلؿ عمى "الجوية باستخداـ "الطائرات بدوف طيار" ضد تنظيـ 

دارة الرئيس السابؽ تجاه األزمة اليمنية، عمى عكس إة الجديد األمريكيةتغير توجيات اإلدارة 
لمحكومة الشرعية  اة الجديدة تتبنى سياسات أكثر دعمً اإلدار  "باراؾ أوباما"، ومف الواضح أفَّ 

 والتحالؼ العربي المساند ليا في اليمف، بينما تتخذ سياسات معادية إليراف وحميفيا الحوثي.
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 ثانًيا: التوصيات

 :التاليك وىي توصيات،الدراسة إلى عدد من الإلى ما جاء في االستنتاجات توصمت  ااستنادً 
ضرورة سعي النظاـ العربي إليجاد مصالح عربية قوية ومحورية تخص متطمباتو وتوحيد  .1

التي تيدؼ لتقسيـ ما ىو  األمريكيةسياساتو وقضاياه؛ لتمنع تنفيذ مشاريع الواليات المتحدة 
 مقسـ مف الدوؿ العربية، والسيطرة عمى ثرواتيا، مثمما حدث في دولة العراؽ.

سالمي لمواجية الرأي العاـ األمريكي، الذي .2  تكويف في يؤثر تكويف رأي عاـ عربي وا 
األزمة اليمنية، وذلؾ مف خالؿ حوؿ  الرئيس مقدمتيـ وفي األمريكية قناعات القيادة

 صنع في مساىمة كأداة اإلعالـ وسائؿ أىمية ترجعحيث  ،اإلعالـوسائؿ النيوض ب
 .القرار وصناع العاـ الرأي مف كؿ عمى تأثيرىا إلى الخارجية السياسة

اؿ وضاغط في أرجاء صنع القرار في العالـ كافة وخاصة في دوائر إنشاء لوبي عربي فعّ  .3
لألزمة اليمنية، يضمف بقاء الوحدة سياسي  حؿصنع القرار األمريكي، وذلؾ مف أجؿ إيجاد 

 اأو إقميميً  االسياسية والجغرافية اليمنية، وقطع الطريؽ عمى أي تدخؿ أجنبي سواء كاف دوليً 
، وال يقتصر دور لمعبث في المصالح اليمنية وتيديد الدوؿ العربية المجاورة لمحدود اليمنية

لجميع القضايا العربية خاصة  اوف داعمً ما يكىذا الموبي العربي فقط عمى األزمة اليمنية؛ إنَّ 
 نا نعيش نفس األزمات والظروؼ نتيجة العبث الخارجي في مجتمعاتنا.نَّ أ

، بغض مف ِقَبؿ الحكومة الشرعية المؤسسات األجنبية والمحمية داخؿ اليمف جميعمتابعة  .4
 إعالمية،النظر عف نشاطيا سواء كانت مؤسسات مجتمع مدني أو مؤسسات خدماتية أو 

ى ال تستغؿ سوء األوضاع المصدر، حتّ  أو مجيوؿَ  ا خارجيً وخاصة التي تتمقى تموياًل 
اليمنية االقتصادية والسياسية واالجتماعية مف أجؿ تجنيد بعض المواطنيف بيدؼ اإلخالؿ 

 بمكونات المجتمع اليمني.
أىـ سيطرة الحكومة اليمنية الشرعية عمى منابع النفط اليمنية، وفرض سيطرتيا الكاممة عمى  .5

األطراؼ المعادية مف  جميعمضيؽ باب المندب، مف أجؿ منع  خاصة الطرؽ التجارية
اىتماـ  محطَ  والتي تعتبرُ  ،التفكير في حموؿ لسد الفراغ األمني عمى تمؾ المفاصؿ الميمة

تأميف مصالحيا الشخصية والحصوؿ عمى مف أجؿ  ؛اخمية والخارجيةجميع األطراؼ الد
 .ثورات مالية ضخمة
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 ، ومحاولةالدوؿ الخميجيةمف قبؿ  في الساحة اليمنية تدىور األوضاعالعمؿ عمى منع  .6
لتقريب  عقد اجتماعاتمف خالؿ والحكومة والمؤسسات اليمنية، التنسيؽ بيف المعارضة 

نيي األزمة اليمنية خاصة بعد لقاسـ مشترؾ يُ  أجؿ التوصؿ وجيات النظر اليمنية، مف
غياب الرئيس اليمني السابؽ "عمي عبداهلل صالح" عف الساحة اليمنية، واستخداـ جميع 
الوسائؿ مف أجؿ التوصؿ التفاؽ شامؿ يرضي جميع األطراؼ ودوف المساس بييبة الدولة 

 اليمنية.
يا لتصبح خط الدفاع التحالؼ العربي وتطوير أدائقوات  نأمؿ مف جامعة الدوؿ العربية تبني .7

مف أجؿ الحفاظ عمى السمـ واألمف  ؛األوؿ عف الدوؿ العربية التي تتعرض لعدواف خارجي
المجتمعي لتمؾ الدوؿ، بالتوازي مع تشكيؿ تحالؼ سياسي وقانوني ليكوف خط دفاع أوؿ 

تالؼ وجيات النظر لمكونات اء اخعف الدوؿ العربية التي تتعرض ألزمات داخمية تنشأ جرّ 
المجتمع المحمي، ويكوف ذلؾ مف خالؿ استراتيجية واضحة يخضع ليا جميع األعضاء 

 ة بيذا الخصوص.األوروبينستفيد مف التجربة  داخؿ جامعة الدوؿ العربية، ويمكف أفْ 
مجمس األمف مف  القرارات والتوصيات الدولية الصادرةالسعي الجاد مف أجؿ تفعيؿ جميع  .8

ضرورة وقؼ عمميات و  تحت البند السابع الممزمة لمتنفيذ المباشر،التابع لييئة األمـ المتحدة 
نياء النزاع المسمح بيف الجماعات المسمحة، والعمؿ عمى تفعيؿ مبادرة دوؿ مجمس  القتاؿ، وا 

عممية سالـ أوسع ل حاجةيتطمب ال ذاى، و لمسمطة تعاوف الخميج العربي لالنتقاؿ السممي
 بما يضمف حؿ حقيقي لألزمة اليمنية. بؿ األمـ المتحدةحيوية مف قِ وأكثر 

الحوثييف اليمني و  وعدـ استخداـ الجيشفي الشؤوف الداخمية اليمنية،  رفض التدخؿ األجنبي .9
وتنظيـ القاعدة كذرائع مف أجؿ التدخؿ في القرارات السيادية اليمنية، وقطع الطريؽ عمى 

عمى  مف أجؿ الحفاظفي الممؼ اليمني؛  ايراف كثيرً إل يكيةاألمر الواليات المتحدة  مجاممة
 .اممشتركة بينيالمصالح ال
طرح رؤية واضحة المعالـ يمكف تنفيذىا لحؿ األزمة اليمنية، ُيشرؾ مف خالليا جميع  .10

الفاعميف الدولييف واإلقميمييف والمحمييف، تقوـ عمى أساس تقوية مؤسسات الدولة في الدفاع 
عف كياناتيا، وعدـ التحيز لطرؼ معيف مف أطراؼ األزمة اليمنية، ويمكف الوصوؿ ليذه 

عقد مؤتمر محمي يشارؾ فيو جميع مكونات المجتمع اليمني، باإلضافة التوصية مف خالؿ 
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قميمية لمراقبة الحوار وحث األطراؼ عمى ضرورة الوصوؿ لحموؿ  ،لوجود أطراؼ دولية وا 
 ـ لمقانوف وتغميب المصمحة العامة.وسط ُترجع اليمف لسيادة الدولة واالحتكا
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، يأبو ظب، 1 ، مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية، طالسيادة الوطنية
 .اإلمارات العربية المتحدة
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الييئة ، ميارات إدارة األزمات والكوارث والمواقف الصعبة(: 2006)، ىيكؿ، محمد .60
 ، رمسيس، مصر.1ط  المصرية العامة لمكتاب،

سيوية الكبرى في التوازن االستراتيجي دوار القوى األأ :(2015يونس، يونس مؤيد، ) .61
، عماف، 1التوزيع، ط ، دار الحامد لمنشر و فاقيا المستقبميةآسيا بعد الحرب الباردة و آفي 

 األردف.
 

 ة: الرسائل العمميثانًيا

، دراسة أىداف الواليات المتحدة واستراتيجياتيا في العالم العربي (:2013) بشارة مرواف، .1
 الدوحة، قطر. ،1 العربي لألبحاث ودراسة السياسات، عمحكمة، المركز 

عمى عممية صنع القرار  األمريكيةتأثير السياسة الخارجية  (:2012حمدوش، رياض، ) .2
منتوري ، جامعة رسالة دكتوراه ،2115سبتمبر  55بعد أحداث  األوروبيفي االتحاد 

 الجزائر. قسنطينة،، قسنطينة
مبدأ تصدير الثورة اإليرانية وأثره عمى استقرار دول  (:2013حمد، )الحنيطي، راشد أ .3

جامعة  ،ماجستيررسالة ، (2153-5994 اعربية )الحوثيون في اليمن أنموذجً الخميج ال
 األردف. ،عماف الشرؽ األوسط،

السياسة الخارجية العراقية تجاه الواليات المتحدة  (:2003)، عبد الناصرسرور،  .4
 ، فمسطيف.غزة، رسالة دكتوراه منشورة، مكتبة القادسية، 5991 – 5979 األمريكية

في عيد الرئيس  األمريكيةالسياسة الخارجية القوة الناعمة و  (:2015صالح، مؤمف، ) .5
 العراؽ. ،بغداد ،جامعة النيريف، ماجستير، رسالة باراك أوباما

والتحوالت الثورية  األمريكيةالواليات المتحدة  (:2012، )عبد الحميـ اهللعبد الحميـ، عبد .6
، رسالة ماجستير في التخطيط (2155-2151الشعبية في دول محور االعتدال العربي )

 .فمسطيف، نابمس، السياسية، جامعة النجاح الوطنيةوالتنمية 
 اإلقميمية السيادة عمى الحفاظ في العربية الدول جامعة دور :(2015عبد القادر، نابي، ) .7

 الجزائر.، تممساف، دكتوراه، جامعة أبي بكر بالقايد، رسالة األعضاء لمدول
في التحوالت الديمقراطية في  األمريكيةدور السياسة  (:2014) ،سميـ حمد، أاهللعبد .8

وسط، عماف، األ، جامعة الشرؽ ، رسالة ماجستير(2153-2115المنطقة العربية)
 األردف.
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الديمقراطية مصر تجاه  األمريكيةالسياسة الخارجية  (:2016نياد، ) الغندور، محمد .9
 ،األزىر جامعة منشورة، ماجستير، رسالة (2152 – 2115) اوحقوق اإلنسان نموذجً 

 غزة، فمسطيف.
في تنفيذ السياسة  األمريكيةدور المؤسسات  (:2013، محمد أحمد، )أبو غنيـ .10

أكاديمية اإلدارة  ،ماجستير، رسالة في فمسطين األمريكيةالخارجية لمواليات المتحدة 
 غزة، فمسطيف. ،لمدراسات العميا والسياسة

 األمريكيةمفيوم الحرب العادلة في السياسة الخارجية  (:2009قادري، مميكة، ) .11
منشورة، جامعة الحاج  غير تيرماجس ، رسالةالتدخل األمريكي في العراق دراسة حالة

 ، الجزائر.باتنةلخضر، 
، آمنة إبراىيـ، )ال .12 تجاه إيران وأزمة الممف  األمريكيةالخارجية  ةالسياس (:2007قـر

ماجستير غير منشورة، جامعة القدس، ، رسالة م(2116 –م 2115النووي اإليراني )
 .القدس، فمسطيف

األمم المتحدة في النظام الدولي  دور (:2008ناوي، صابريف عبد الرحمف، )القري .13
 55ومن أحداث  2115أيمول  55الباردة حتى أحداث من انتياء الحرب  دراسة مقارنة

 .فمسطيف ،جامعة بيرزيت، بيرزيت ،ماجستيررسالة ، 2117حتى عام  2115أيمول 
السياسة الخارجية الروسية تجاه منطقة الشرق األوسط  (:2014لعريبي، خديجة، ) .14

 الجزائر.، بسكرة، رسالة ماجستير، جامعة محمد خيضر، 2115سبتمبر  55أحداث بعد 
زاعات الدولية بعد الحرب دور األمم المتحدة في تسوية الن (:2008لعيساني، بالؿ، ) .15

 الجزائر، الجزائر. جامعة الجزائر، ،ماجستيررسالة ، دراسة في التغير الباردة
دراسة  امة في المؤسسة الصحية الجزائريةالعالقات الع (:2009، ياسيف، )مسيمي .16

، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية بن باديس قسنطينةاميدانية بالمستشفى الجامعي 
 الجزائر.، قسنطينةالعمـو االجتماعية واإلنسانية، جامعة منتوري قسنطينة، 

حرب أكتوبر وأثرىا عمى المجتمع اإلسرائيمي  :(1983) ،خمدوف ناجي ،معروؼ .17
 القاىرة، مصر. جامعة القاىرة، ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،5978 – 5973

 الفمسطينية القضية تجاه األمريكية الخارجية السياسة :(2009) ،جواد وادية، أحمدال .18
 غزة، فمسطيف. ،بغزة األزىر جامعة ،منشورة ماجستير رسالة ،2118 – 2115

 والمجالت والصحف والمقاالت رياتو الدالدراسات و : ثالثًا
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وأزمة اليمن. تفعيل الدور أم استمرار ة الجامع (:2015أحمد، صافيناز محمد، ) .1
 .https://bit.ly/2IEp8e0 ،22/3/2018 صحيفة الخميج، اإلمارات، ،استبعاده؟

أفعال الحوثيين لواليات المتحدة تنضم لمجمس األمن: ا (:2014حمدي، عادؿ، )األ .2
، 14/5/2018صحيفة العربي الجديد، لندف، بريطانيا  ،استفزازية وعدائية

https://bit.ly/2LFchGX. 
ز المرك، إصدار 2155التقرير االستراتيجي اليمني (: 2011األفندي، محمد أحمد، ) .3

 اليمف. ،، صنعاءاليمني لمدراسات االستراتيجية
في التأثير عمى صنع السياسة أنموذج  مراكز التفكير ودورىا :(2006) ،أميف، ىزار .4

، 4، مجمة الفرات لمتنمية والدراسات االستراتيجية، ع األمريكيةلدراسات الواليات المتحدة 
 .https://bit.ly/2uHPjbpالرابط: 

، 2536صحيفة األخبار، ع  ،اباب المندب بات معاديً "إسرائيل" (: 2015بدير، محمد، ) .5
 .https://bit.ly/2JEe8e3بيروت، لبناف،  ،7/3/2015

أعادت األمل لميمن واستنيضت  عاصفة الحزم(: 2015البسامي، سعيد آؿ سحيـ، ) .6
 ، الرياض، السعودية.11روافد آؿ بساـ، ع ، مجمة عزيمة األمة

، مجمة األبعاد الخارجية لمثورات واالنتفاضات الشعبية العربية(: 2011تمحمي، داود، ) .7
 ، معيد السياسات العامة، راـ اهلل، فمسطيف.16سياسات، ع 

، 3/5/2018، يشيد بإعالن صالح عدم التمديد "أوباما": (2011جريدة االتحاد، ) .8
https://bit.ly/2NxWWIy. 

يغادر اإلقامة الجبرية ويصل إلى عدن  "يىاد"(: 2015جريدة األىراـ المصرية، ) .9
 .https://bit.ly/2NEYQr9، 18/5/2018، يومفاوضات لتشكيل مجمس رئاس

10. ( ، تعمن استئناف  األوروبيرئيسة بعثة االتحاد (: 2017جريدة العربي اليـو
 .https://bit.ly/2tHZ6x3، 31/3/2018، 181، صنالمساعدات لميم

الدور الروسي في الصراعات الداخمية العربية المسمحة:  (:2017جميؿ، نيباؿ، ) .11
دار المركز الديمقراطي صإ، مجمة العموـ السياسية والقانوف، لتأثيراتا-األسباب-المؤشرات

 .https://bit.ly/2lIQuCD، 2/1/2018، 1العربي، ع 
شرف "ردود فعل واسعة بعد اغتيال القيادي الحوثي  اليمن (:2014حمادي، خالد، )ال .12

 ،وصنعاء تعيش حالة استثنائية مع الجمسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني "الدين
 .https://bit.ly/2LsVolP، 8/5/2018القدس العربي،  صحيفة

https://bit.ly/2IEp8e0
https://bit.ly/2LFchGX
https://bit.ly/2LFchGX
https://bit.ly/2uHPjbp
https://bit.ly/2JEe8e3
https://bit.ly/2NxWWIy
https://bit.ly/2NxWWIy
https://bit.ly/2NEYQr9
https://bit.ly/2tHZ6x3
https://bit.ly/2lIQuCD
https://bit.ly/2LsVolP
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السعودية تطمق عممية عسكرية ضد الحوثيين في اليمن  (:2015حياة الجديدة، )ال .13
درت ص ،12ص  ،6955، صحيفة الحياة الجديدة، ع يألف عسكر  (551)بمشاركة 

 ، راـ اهلل، فمسطيف.27/3/2015بتاريخ 
 "ويست بوينت"وأكاديمية  أمريكا تعترف بدعم الحوثيين (:2015خبراني، قاسـ، )ال .14

 .https://bit.ly/2JY1RQZ، 17/5/2018صحيفة سبؽ اإللكترونية،  ،العسكرية تشيد
مجمة البياف، مركز البياف  ،التواجد األمريكي في اليمف (:2014خشافة، أمجد، ) .15

 .https://bit.ly/2LfmEF6، 8/5/2018 لمبحوث ولمدراسات،
، مجمة عاصفة الحزم وتوازن القوى اإلقميمي (:2015خميفة، عبداهلل بف أحمد، )آؿ  .16

 لألبحاث، جدة، السعودية.مركز الخميج  ،97ع  آراء حوؿ الخميج،
األىداف  :(NDI) المعيد الديمقراطي األمريكي (:2017راس، ىود محمد، )أبو  .17

، السياسية واالستراتيجية المعيد المصري لمدراسات دراسات سياسية، ،3 جزء-والسياسات
 إسطنبوؿ، تركيا.

، لمراقبة قوات التحالف العربي افي أريتيري اتقيم مرصدً إسرائيل" " (:2016راصد، )ال .18
 غزة، فمسطيف. مركز غزة لمدراسات واالستراتيجيات،الراصد شؤوف صييونية، 

يحكمون بدعم  اليمن الحوثيون (2154)أحداث العام (: 2014الرحبي، حمداف، ) .19
، 8/5/2018، 13181ع  ، جريدة الشرؽ األوسط،إيران ومساندة صالح

https://bit.ly/2LeIZTo. 
ما العوامل التي تدفع األفراد إلى رفض التطرف  (:2017روبنسوف، إيريؾ وآخروف، ) .20

الواليات المتحدة مؤسسة راند، كاليفورنيا، تقرير أعد لمكتب وزير الدفاع، ، العنيف في اليمن
 .األمريكية

، )مقابالت الحراك الجنوبي في اليمن (:2010محمد سيؼ، )، وحيدر، ستراكو، نيكوؿ .21
ستراتيجية ومركز الخميج أجراىا الباحثاف في صنعاء وشبوة(، مركز سبأ لمدراسات اال

 اليمف. ،صنعاءلألبحاث، 
ترجمة مركز الزيتونة ، داخل الييئة التي تدير العالم (:2005، )دايفيد ج، روثكوؼ .22

 لبناف. ، بيروت،8العدد  ،لمدراسات واالستشارات
-2155" الصراع اليمنى من في السعوديالدور  (:2016سعد، أسماء طارؽ، ) .23

 .https://bit.ly/2ApgJIu العربي، الديمقراطيالمركز ، دراسة بحثية، م"2156

https://bit.ly/2JY1RQZ
https://bit.ly/2LfmEF6
https://bit.ly/2LeIZTo
https://bit.ly/2LeIZTo
file:///C:/Users/pc/AppData/Roaming/Microsoft/Word/المركز%20الديمقراطي%20العربي،
https://bit.ly/2ApgJIu
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 "اإلرىاب"بين  األوسطالسياسة الروسية وأمن الشرق (: 2015السيد، عزت سعد، ) .24
يران  .https://bit.ly/2KxpSzb، 2/4/2018، مجمة السياسة الدولية وا 

 ، دراسةاألوسط االستراتيجية التركية المستقبمية تجاه الشرق (:2017شديد، وائؿ، ) .25
 .https://bit.ly/2sMcnosمنشورة عمى موقع اكاديمية، 

مركز البحريف ، الدور الدولي تجاه اليمن (:2015شرعبي، عادؿ عبد القوي، )ال .26
دد األوؿ، المنامة، ، المجمد الثاني، الع)دراسات(لمدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة 

 البحريف.
مركز  ،التحوالت الراىنة في النظام العربي المعاصر (:2011شكر، نغـ نذير، ) .27

 ، بغداد، العراؽ.48، العدد ةدوليدراسات الال
إلمارات في نشر األمن ادور يؤكد عمى أىمية  "جو بايدن" (:2016خمار، أنطواف، ) .28

دة جري، 10/3/2016، صدرت بتاريخ 1541بيروت تايمز، ع صحيفة ، بالعالم ستقرارواال
 ا.ميركألبنانية وعربية تصدر في 

و أي دور عسكري أتنفي  األمريكيةالخارجية  (:2009) ،اليمنية صحيفة الحدث .29
، 25/1/2018، مشاركة في الضرب الجوي عمى الحوثيين في اليمن

https://bit.ly/2vGJDyl. 
توقيع المبادرة الخميجية خطوة  "أوباما" (:2011صحيفة الشرؽ األوسط السعودية، ) .30

 .https://bit.ly/2AICq6r، 4/5/2018 ،12049ع  ،ميمة إلى األمام لمشعب اليمني
ون منذ األمريكيمستشارو األمن القومي  (:2017) ،السعودية الشرؽ األوسطصحيفة  .31

 .https://bit.ly/2OefLRl، 19/1/2018 المالحؽ، حصاد األسبوع، ،5953
ال يبالي بانقالب الحوثيين إذا تعيدوا بقتال  "أوباما" (:2015) صحيفة العرب، .32

، صحيفة عربية يومية في لندف، 26/1/2015، صدرت بتاريخ 9809، ع ةالقاعد
 بريطانيا.

، لمسمطة في اليمن اسمميً  واشنطن تؤيد انتقااًل  :(2015العرب القطرية، )صحيفة  .33
17/5/2018 ،https://bit.ly/2mD1BOa. 

ليادي وتتراجع عن إعالن اتفاق واشنطن تعتذر (: 2016صحيفة العرب القطرية، ) .34
 .https://bit.ly/2ObtPfd، 6/6/2018، باليمن

أولويتنا حل األزمة  المتحدث باسم الرئاسة التركية (:2015القدس العربي، )صحيفة  .35
 .https://bit.ly/2sM8qQN، 24/3/2018، اليمنية بالحوار

https://bit.ly/2KxpSzb
https://bit.ly/2sMcnos
https://bit.ly/2vGJDyl
https://bit.ly/2vGJDyl
https://bit.ly/2AICq6r
https://bit.ly/2OefLRl
https://bit.ly/2mD1BOa
https://bit.ly/2ObtPfd
https://bit.ly/2sM8qQN
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داعمة  (7)دول مشاركة و (9)عاصفة الحزم  (:2015قدس العربي، )صحيفة ال .36
 .https://bit.ly/2OQavVm، 54/3/2018، رافضة (4)و
، يحث اليمن عمى تعزيز إجراءات األمن "أوباما"(: 2010صحيفة الوسط البحرينية، ) .37

 ، البحريف.3/11/2010، صدرت بتاريخ 2981ع 
، صدرت 10رقـ ، حاالت الطوارئ المعقدةاليمن (، 2017، )اليمنية صحيفة الوقائع .38

 .https://bit.ly/2rvJkEp، 25/5/2017بتاريخ 
صحيفة  ،قراءة في استراتيجية األمن القومي األمريكي :(2002) ،طالب، حسف أبو .39

 .2002/ 30/9بتاريخ صدرت  ،8737د الشرؽ األوسط، عد
من الثورات  األمريكيةموقف الواليات المتحدة (: 2012اهلل، )طائي، سناء عبدال .40

 ، مركز الدراسات اإلقميمية، جامعة الموصؿ، العراؽ.العربية
بعد سيطرة الحوثيين عمى السمطة  مستقبل اليمن (:2015طويؿ، ناصر محمد، )ال .41

 سات، أوراؽ سياسية، بيروت، لبناف.، مركز الفكر االستراتيجي لمدرافي صنعاء
منتدى  ،األدوات الواقع المستقبل النفوذ اإليراني في اليمن (:2015عالـ، أمؿ، ) .42

 .https://bit.ly/2koaUjA، 22/3/2018 العالقات العربية والدولية، الدوحة، قطر،
، أثر العوامل الخارجية في الحياة السياسية اليمنية (:2011عامري، عمي محمد، )ال .43

 العراؽ.، بغداد، ية والدولية، مجمة دراسات دوليةجامعة بغداد، مركز الدراسات االستراتيج
خالل  اإلعالمفي وسائل  األمريكية –العالقات العربية  (:2013عبد الرزاؽ، حموش، ) .44

ماي  8جامعة ، 11 ع، واالجتماعية يةنسان، مجمة العموـ اإلمرحمة الثورات العربية األخيرة
 ، الجزائر.قالمة 1945

تحوالت السياسة الخارجية التركية في عيد حزب  (:2012عبد القادر، محمد، ) .45
 لبناف.، بيروت، العربي لألبحاث ودراسة السياسات، المركز العدالة والتنمية

االنتقال إلى الديمقراطية في الوطن العربي بين (: 2011عوض، محسف وآخروف، ) .46
مركز دراسات الوحدة العربية، مجمة  ،(2155-2115اإلصالح التدريجي والفعل الثوري )

 ، بيروت، لبناف.388 المستقبؿ العربي، ع
47. ( ، صنع القرار السياسي  (:2013العيثاوي، ياسيف محمد وصبحي، أنس أكـر

 بغداد، العراؽ.، ، الناشر الجامعة العراقية، كمية اآلداب7ع ، مداد اآلداب، مجمة يكياألمر 

https://bit.ly/2OQavVm
https://bit.ly/2rvJkEp
https://bit.ly/2koaUjA
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صنع القرار  ىدور جماعات الضغط في التأثير عم (:1984فرح، نادية رمسيس، ) .48
، 20، ـ 78، ع الدولية السياسية ، مجمةاإلسرائيمي- األمريكي تجاه الصراع العربي

 مصر. ،ةمؤسسة األىراـ، القاىر 
السفن اإليرانية تعود أدراجيا  مسؤول عسكري بالبنتاغون(: 2015القدسي، ىبة، ) .49

، 29/5/2018السعودية،  ، جريدة الشرؽ األوسطوتبتعد عن اليمن
https://bit.ly/2vTAfrT. 

الخميج،  ، مجمة عيف عمىرؤية خميجية"الصراع في اليمن "(: 2017كشؾ، أسماء، ) .50
 المكتب العربي لممعارؼ، القاىرة، مصر.

اليمن غداة استيدافيم المدمرة  النقالبي أمريكيةضربة  (:2016مدابش، عرفات، ) .51
 .https://bit.ly/2zY3DSp، 29/5/2018، السعودية ، جريدة الشرؽ األوسط"ميسون"

الموقف الغربي من الحوار  (:2010لمدراسات والبحوث، )لعربية مركز الجزيرة ا .52
 ،، صنعاء3 ع، تقرير استراتيجي فصمي، مركز الجزيرة العربية لمدراسات والبحوث، الوطني
 اليمف.

 حقيقة اليمن في األجنبي التدخل (:2010الجزيرة العربية لمدراسات والبحوث، ) مركز .53
 ، صنعاء، اليمف.2ع  ،والبحوث لمدراسات العربية الجزيرة تقارير مف إعداد مركز، وأبعاد

 األمريكيةسياسة الواليات المتحدة  (:2015ء لمدراسات االستراتيجية، )مركز صنعا .54
ء مركز صنعاع السالـ في اليمف، إصدار ، تقرير لمشرو والصراع المسمح في اليمن

 لمدراسات االستراتيجية، صنعاء، اليمف.
ثرات الخارجية الربيع العربي دراسة تحميمية في المؤ  (:2012مظفري، نبيؿ عكيد، )ال .55

 العراؽ. ، كركوؾ،7ـ ، 3ع ، جامعة كركوؾ لمدراسات اإلنسانية ، مجمةااليمن أنموذجً 
، م2155-م2155االنتقال السياسي في اليمن  (:2016مقطري، عدناف ياسيف، )ال .56

 إيبرت، صنعاء، اليمف.سسة فريدريش مركز المرصد االقتصادي لمدراسات واالستشارات ومؤ 
، أوراؽ األزمة اليمنية ثورة لم تنجز (:2015البدائؿ العربي لمدراسات، )منتدى  .57

 .https://bit.ly/2wKWwexالبدائؿ العربي لمدراسات، القاىرة، مصر، منتدى البدائؿ، 
المركز ، أين؟ ىإل الدول العربية جامعةل سؤال المستقب (:2014منشاوي، إبراىيـ، ) .58

 .https://bit.ly/2vZbmu8، 22/3/2018، العربي لمبحوث والدراسات

https://bit.ly/2vTAfrT
https://bit.ly/2vTAfrT
https://bit.ly/2zY3DSp
https://bit.ly/2wKWwex
https://bit.ly/2vZbmu8
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واقع تدريس السياسة الخارجية في كمية العموم  (:2010، )مثنى عمي، ميداويال .59
الخمسيف لتدريس  ىبالذكر عدد خاص ، 39- 38، مجمة العموـ السياسية، ع السياسية

 بغداد، العراؽ.عمـو السياسية في العراؽ، ال
 ،ُرّب ضارة نافعة جامعة الدول العربية ارباكات (:2016منير، عزيزة عبد العزيز، ) .60

 .https://bit.ly/2wzjdSG، 22/3/2018 صحيفة الحياة الدولية النسخة السعودية،
ازدواجية روسيا في اليمن الدوافع والحمول؟ )دراسة  (:2016موقع بوست، )ال .61

 .https://bit.ly/2Mkg8g8، 2/4/2018، (خاصة
، من العداء العمني إلى التعاون المكشوف مريكاأالحوثيين و  (:2015، )المؤيد، عبداهلل .62

 .https://bit.ly/2uHK3oj، 11/5/2018تقرير خاص، 
، مركز إنياء الحرب إعادة تصدير األزمة اليمنية لميمنيين (:2016نوار، إبراىيـ، ) .63

 .https://bit.ly/2uGTCDV، 23/5/2018الروابط لمبحوث والدراسات االستراتيجية، 
، السعودية توظؼ جماعات الضغط لصالحيا في الداخؿ األمريكينوف بوست،  .64

2/2/2018 ،https://bit.ly/2Mmb0bb. 
بوابة الشرؽ صحيفة ، الحوثيون واألمريكان (:2014، )اليرفي، محمد عمي .65

 .https://bit.ly/2uHbPRX، 11/5/2018اإللكترونية، 
االستراتيجي األمريكي واإلسرائيمي من  فالموق (:2011) ىياجنة، عدناف وآخروف، .66

شيرية الشرؽ مركز دراسات الشرؽ األوسط، ، التحوالت السياسية في المنطقة العربية
 األردف. ، عماف،1األوسط، ط 

القاسي عمى  رد الحكومة اليمنيةباسم الوحدة  :(2009ىيومف رايتس ووتش، ) .67
 ،13/3/2017 ،2009، تقرير خاص عف اليمف لعاـ احتجاجات الحراك الجنوبي
https://bit.ly/2P8N1dY. 

، تقرير خاص عف اليمف، م2155التقرير العالمي (: 2015ىيومف رايتس ووتش، ) .68
13/5/2018 ،https://bit.ly/2uVXWP8. 

 : "الشبكة العنكبوتية" مواقع اإلنترنترابًعا

 ترحب وتبارك لمشعب اليمني األمريكيةبيان وزيرة الخارجية  (:2012) أخبار الساعة، .1
 .https://bit.ly/2LsrGNH، 25/1/2018، وتدلي عن تحركات الرئيس صالح

، الحوار المتمدف، من الثورات العربية األوروبيموقف االتحاد  :(2011أيوب، سامي، ) .2
31/3/2018 ،https://bit.ly/1sEzVJ9. 

https://bit.ly/2wzjdSG
https://bit.ly/2Mkg8g8
https://bit.ly/2uHK3oj
https://bit.ly/2uGTCDV
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 في غامض السياسي اليمن مستقبل األمريكية االستخبارات رئيس (:2015) ،إقميـ عدف .3
 .https://bit.ly/2ne91Yc، 19/1/2018، لمحوثيين اإليراني الدعم ظل

الواليات المتحدة ترحب بتحديد موعد انطالق مؤتمر الحوار في (: 2013الباشا، محمد، ) .4
، وكالة األنباء اليمنية "سبأ"، درة الخميجاليمن وتعتبره خطوة ىامة في تنفيذ مبا

7/5/2018 ،https://bit.ly/2LhFyv9. 
موقع الجزيرة  ،األزمة الخميجية وتداعياتيا عمى الحرب في اليمن (:2017بكيري، نبيؿ، )ال .5

 .https://bit.ly/2fbbrpO، 23/3/2018 اإلخباري،
 في السعودية بقيادة" الحزم عاصفة" لعممية الدعم أجاز "وباماأ" (:2015) ،بي بي سي .6

 .https://bbc.in/2uHJ9bi، 8/1/2018، اليمن
، 18/5/2018، ىدافيا؟أمن ىل تحقق عممية "عاصفة الحزم" الي(: 2015بي بي سي، ) .7

https://bbc.in/2Ob5fv6. 
، 22/2/2018، الدورة العادية السادسة والعشرونمجمد قرارات جامعة الدوؿ العربية،  .8

https://bit.ly/2ImJBAV. 
، 22/2/2018، وقائع في مسيرة الجامعةجامعة الدوؿ العربية،  .9

https://bit.ly/2rATMvk. 
، 18/1/2018، "جوزيف )جو( بايدن" (:2008) الجزيرة، .10

https://bit.ly/2AdX9z1. 
، 4/5/2018، ترحيب دولي بتوقيع صالح المبادرة الخميجية(: 2011الجزيرة، ) .11

https://bit.ly/2A1xVUc. 
، 4/5/2018، البدء بتسميم السمطة "صالح"عمى  واشنطن(: 2011الجزيرة، ) .12

https://bit.ly/2LgpJVy. 
، 28/3/2018، تركيا تعود لميمن من بوابة االقتصاد(: 2013الجزيرة، ) .13

https://bit.ly/2MfDCA6. 
 ،22/10/2017، تستبيح اليمن؟ األمريكيةىل الطائرات (: 2013الجزيرة، ) .14

https://bit.ly/2I2b26K. 
، 8/5/2018، األمريكيةسخط باليمن من ارتفاع ضحايا الغارات (: 2014الجزيرة، ) .15

https://bit.ly/2NBj4BW. 
 .https://bit.ly/2KlFndX ،24/10/2017، باب المندب(: 2014الجزيرة، ) .16

https://bit.ly/2ne91Yc
https://bit.ly/2LhFyv9
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 .https://bit.ly/1HtjCCO، 21/5/2018، إعادة األمل(: 2015الجزيرة، ) .17
، 23/3/2018، "المواقف العربية والدولية إزاء "عاصفة الحزم(: 2015الجزيرة، ) .18

https://bit.ly/2IIw2ju. 
، ف القتالأميركا تؤكد توافق التحالف والحوثيين عمى وق(: 2016الجزيرة، ) .19

29/5/2018 ،https://bit.ly/2zY3Ox3. 
، يكشف من السعودية عن مبادرة لحل أزمة اليمن "كيري" شاىد(: 2016الجزيرة، ) .20

23/5/2018 ،https://bit.ly/2O6XW7w. 
، 3/6/2018، يوقع قتمى في البيضاء اليمنية إنزال جوي(: 2017الجزيرة، ) .21

https://bit.ly/2A1QPdx. 
وأىم  األمريكيةالموقع االستراتيجي لمـيـمـن. أساس المطامع  (:2016جنيد، حسيف، )ال .22

 .https://bit.ly/2NMjLbF، 20/12/2017 ،أسباب العـدوان
، الحركة الحوثية: النشأة العقيدة األىداف (:2009حدادي، عمي بف يحيى، )ال .23

24/3/2018 ،https://bit.ly/2IT2nQt. 
، األمريكيةالتقرير األسبوعي لمراكز األبحاث  (:2014) حزب اإلرادة الشعبية، .24

5/2/2018 ،https://bit.ly/2H5wuTI. 
دور مجمس األمن القومي األمريكي في السياسة  (:2014حسيف، ياسر عبد، )ال .25

 ت،المركز العربي لمبحوث والدراسا ،"أوباما"و "بوش"الخارجية: دراسة مقارنة بين عيدي 
19/1/2018 ،https://bit.ly/2LGAWxW. 

سياسات أمريكا في المنطقة بعد الربيع العربي وموقع الحركة  (:2012حمد، جواد، )ال .26
، 3/5/2018األردف،  ،، مركز دراسات الشرؽ األوسط، عمافاإلسالمية منيا

https://bit.ly/2LfmUnx. 
، 25/1/2018، ولشعب لالستجابةأمريكا تدعو صالح  (:2011) حياة عدف، .27

https://bit.ly/2mOFd4t. 
اليمن الممفات المتداخمة وىاجس المؤامرة وحيرة الغرب  (:2010، شاكر أحمد، )خالد .28

 .https://bit.ly/2LtBQOR، 16/12/2017 ،نشواف نيوزموقع  ،في طرق الدعم
داللة  (55)"عاصفة الحزم" انتيت بعد أن حممت  (:2015خميج أوناليف، )ال .29

 .https://bit.ly/2LcTC90، 21/5/2018موقع الخميج أوناليف، بريطانيا، ، استراتيجية
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https://bit.ly/2zY3Ox3
https://bit.ly/2O6XW7w
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، مركز األىراـ "تركيا وثورات "الربيع العربي (:2012عبد القادر، )خميؿ، محمد  .30
 .https://bit.ly/2KP1YQm، 28/3/2018لمدراسات السياسة واالستراتيجية، 

، وما بعدىا "عاصفة الحزم"الخطة البديمة: رؤى غربية لعممية  (:2015راشد، باسـ، ) .31
، 21/5/2018مركز المستقبؿ لألبحاث والدراسات المتقدمة، 

https://bit.ly/2LFWIPh. 
، 5/5/2018، ؟2155ستراتفور: ماذا حدث في اليمن منذ عام  (:2015راقب، ) .32

https://bit.ly/2JLYsVf. 
 ، مركزالصين والحرب في اليمن عدم االنحياز والحل السممي (:2015، )ليرايموند  .33

 .https://bit.ly/2M27T4s، 29/3/2018االستراتيجية،  والدراسات لألبحاث الروابط
34. ( ، واشنطن ترسل حاممة طائرات إلى السواحل اليمنية لمراقبة  (:2015روسيا اليـو

 .https://ar.rt.com/gqcs، 21/5/2018، قافمة سفن إيرانية
 ،17/10/2017، ماذا تفعل أمريكا في اليمن؟ (:2017) ،روسيا اليوـ .35

https://ar.rt.com/j4r3. 
، ديدعو األطراف اليمنية إلى وقف التصعي األوروبياالتحاد (: 2017، )روسيا اليوـ .36

31/3/2018 ،https://ar.rt.com/j6u7. 
37. ( ، ، مع الواليات المتحدة "اإلرىاب"اليمن مستمرون في مكافحة (: 2017روسيا اليـو

6/6/2018 ،https://ar.rt.com/ihqs. 
38. ( ، ، 9/6/2018، عمى يد الحوثيين "اهلل صالحعمي عبد"مقتل (: 2017روسيا اليـو

https://ar.rt.com/jkw3. 
جماعات الضغط وتأثيرىا عمى رسم السياسة العامة  (:2013) الزاممي، ماجد أحمد، .39

 .https://bit.ly/2wz8Zlm ،11/12/2017، الحوار المتمدف، لمدولة
الرشوة السياسية السعودية  لألنصاري لوبياتمن بندر (: 2017السعيد، محمد، ) .40

 .https://bit.ly/2H0jqjA، 2/2/2018 ية،اإلعالمشبكة الجزيرة  ،بواشنطن
، نبيان حقائق مساعدة أمريكية إضافية لميم(: 2017في اليمف، ) األمريكيةالسفارة  .41

25/12/2017 ،https://bit.ly/2rwSCzU. 
، بشأن اليمن األوروبيبيان المجمس (: 2013سفارة الجميورية اليمنية في بروكسؿ، ) .42

31/3/2018 ،https://bit.ly/2lHo3VO. 
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، يأمل بيدنة جديدة في اليمن خالل أسبوعين "كيري"(: 2016سكاي نيوز، ) .43
6/6/2018 ،https://bit.ly/2mH8MF7. 
استباقية في طريق وعـر مبادرة الرئيس اليمني خطوة (: 2011سالـ، عبد الكريـ، ) .44

، 3/5/2018ة، ىيئة اإلذاعة والتمفزيوف السويسري، محفوف بالمخاطر
https://bit.ly/2uTPboQ. 

تدخالت صالح في عممية االنتقال السياسي في (: 2012السيد، خالد عبد الرحيـ، ) .45
 .https://bit.ly/2DHsSKl، 3/1/2018، اليمن

تقرير خاص داخل غرف إدارة حرب اليمن في المممكة  (:2016) ،آني ،سميمرود .46
 .https://bit.ly/2LPqW6i، 19/1/2018 ،شبكة إيريف ،العربية السعودية

، الحوار 2155 الديمقراطي في اليمن عامتقرير التحول (: 2012الشامي، حسف، ) .47
 .https://bit.ly/2tjc1oL، 29/3/2018المتمدف، 

 لمسعودية سالح صفقة لمنع الكونغرس في قرار مشروع (:2016) الشاىد برس، .48
 .https://bit.ly/2OFYL7A، 19/1/2018، اليمن في جرامياإل لسجّميا

دور مراكز الدراسات في صنع السياسة الخارجية  (:2015) ، شاىر إسماعيؿ،الشاىر .49
 .https://bit.ly/2OcBtFy، 15/12/2017، منظمة صوت العقؿ، األمريكية

ىشاشة الحكومة اليمنية كانت دوما تقمقنا وسنواصل  "أوباما" CNN، (2015:) شبكة .50
 .https://cnn.it/2KK4oQs، 22/12/2017، بالبالد "اإلرىاب"جيود مكافحة 

أسباب دفعت أمريكا لدعم عاصفة  (6)تقارير (: 2015شبكة رصد اإلخبارية، ) .51
 .https://bit.ly/2vAF0pu، 21/5/2018، الحزم

موقع  ،وتحول الموقف التركي من إيران "اصفة الحزم"ع (:2015اهلل، )الشمري، عبد .52
 .https://bit.ly/2LzZUvh، 28/3/2018 ترؾ برس،

مجمة البياف،  ،بعد االنقالب الحوثيسيناريوىات ما  (:2015الصباحي، أحمد، ) .53
17/5/2018 ،https://bit.ly/2uFXOUA. 

موقع ، لحل األزمة اليمنية "جون كيري"قراءة في مبادرة  (:2016طاىر، محمود، )ال .54
 .https://bit.ly/2uFeYBG، 23/5/2018نوف بوست، 

وظائفيا آلياتيا  استخبارات أمريكي جياز 57 بالتفاصيل (:2017) عربي أوناليف، .55
 .https://bit.ly/2M3b1Rc، 24/10/2017، اوتركيبتي
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