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  مجموعة األزمات الدولية

  2017 فبراير/شباط 2 174تقرير الشرق األوسط رقم 

 الملخص التنفيذي

ضى. مع تصاعد الحرب األھلية في البالد وتحولھا تنظيم القاعدة أقوى من أي وقت مللقد بات الفرع اليمني 
إلى حرب إقليمية، فإن الفرع المحلي للتنظيم، القاعدة في شبه الجزيرة العربية، يزدھر في بيئة من انھيار 
الدولة، وتنامي الطائفية، والتحالفات المتقلبة، والفراغ األمني ونشوء اقتصاد الحرب. إن عكس ھذه النزعة 

في المقام األول. وھذا يعني التوصل إلى تسوية سياسية  دى إلى ظھور التنظيملصراع الذي أيتطلب إنھاء ا
شاملة تشارك فيھا المكونات المتنوعة في البالد، بما في ذلك اإلسالميون السنة. ونظراً ألن ذلك سيستغرق 

ي مل تحسين الحوكمة فوقتاً، ينبغي اتخاذ خطوات اآلن الحتواء نمو القاعدة في شبه الجزيرة العربية تش
ات استخدام األدوو، وفصل المجموعات اإلسالمية السنية عن بعضھا بعضاً األكثر تعرضاً للخطرالمناطق 

مة ت الدول المھتاتخذالعسكرية بحكمة وبالتنسيق مع السلطات المحلية. ستتعرض ھذه الجھود للخطر إذا 
التكوين لتنظيم الدولة اإلسالمية، مثل الواليات  بمحاربة القاعدة في شبه الجزيرة العربية والفرع حديث

إجراءات عسكرية تتجاھل السياق المحلي ونجم عنھا سقوط ضحايا مدنيين، مثل الغارة التي شنتھا  المتحدة،
كبح جماح  على عناصر في القاعدة في البيضاء، أو عدم 2017كانون الثاني/يناير  29إدارة ترامب في 

  .أنشطة القاعدة في شبه الجزيرة العربية/تنظيم الدولة اإلسالمية و يشجعونأ شركائھا الذين يتساھلون

ضد الرئيس علي عبد هللا صالح، كانت القاعدة في شبه الجزيرة  2011عام االنتفاضة الشعبية في اليمن قبل 
ً من القاعدة، يركز بشكل أساسي على األھداف الغربية. العربية فرعاً صغيراً لكن مھلِ  دد تجاوز علم يوكا

قدة وربطتھا عالقات مع ،بضع مئات في الحد األقصى، ولم تكن تتمتع سوى بجاذبية محلية محدودة اأفرادھ
وفي بعض األحيان متناقضة مع السلطات المحلية والقبائل مدتھا بأسباب البقاء لكن قيدتھا في الوقت نفسه. 

رة للواليات المتحدة، فإن القاعدة في شبه الجزيرغم أنھا كانت تشكل مصدراً رئيسياً للقلق للغرب وخصوصاً 
ً بالنسبة لمعظم اليمنيين، وكان يتم التساھل معھا  ل الحكومة من قبأحيانا العربية كانت تشكل مشھداً جانبيا

م بشكل روتيني من قبل النخب المحلية للحصول على مزايا مالية و/أو سياسية. كانت تشكل تھديداً وتستخدَ 
قرار الدولة من االقتتال الداخلي المتنامي داخل النظام، أو المشاعر االنفصالية الجنوبية أو قل بكثير الستأ

  لتشدد والتسلح في المناطق الشمالية.نحو االنزعة الحوثية 

يمكن القول إن القاعدة في شبه الجزيرة العربية، والفرع الناشئ لتنظيم الدولة اإلسالمية، الذي ظھر الحقاً 
إخفاق عملية االنتقال السياسي والحرب األھلية التي تلتھا. تكيفت من يق، كانا الرابح األكبر وعلى نطاق أض

القاعدة في شبه الجزيرة العربية مع المشھد السياسي المتغير، وتحولت إلى حركة مسلحة قادرة على السيطرة 
 ي أظھرتھا والتي تمثلتعلى األراضي وتحدي سلطة الدولة. تستمد نجاحھا الرئيسي من البراغماتية الت

يخ واالندماج في الميليشيات وترس - شكلت تحالفات مع حلفاء سنةحيث  - بالعمل في إطار األعراف المحلية
نفسھا في اقتصاد سياسي قائم على التھريب والتجارة تشارك فيه مختلف الفصائل المتحاربة، بما في ذلك 

عبد هللا صالح. سيطرت في بعض األحيان على أراٍض  يالتحالف الذي يربط الحوثيين بالرئيس السابق عل
المعارضة لتحالف الحوثي/صالح، القوى في جنوب البالد وتبدو أكثر اندماجاً من أي وقت مضى في نسيج 

ً برئاسة الرئيس عبد والمھيمن في الشمال  ً ومعترف بھا دوليا الذي يحارب حكومة انتقالية مدعومة سعوديا
  ربه منصور ھادي.

ً في اجتذاب المتطوعين أو االستيالء على تنظي م الدولة اإلسالمية، بتكتيكاته األكثر وحشية، كان أقل نجاحا
مجاالً للعمل في أماكن عانت من العنف ذو الصبغة الطائفية، مثل مدينة له األراضي، لكن الحرب فتحت 

صر األمن المحليين من خالل ل التنظيم أنظاره ھناك إلى حكومة ھادي وعناعدن الساحلية الجنوبية. حوّ 
االغتياالت والتفجيرات التي عادت بالفائدة غير المباشرة على جبھة الحوثي/صالح وذلك بإضعاف أعدائھا 

  المشتركين والتأكيد بشكل متكرر على غياب األمن في عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة.

 ً يرة عي العداء للقاعدة في شبه الجزم أجنبية، تدّ ، فإن جميع األطراف المتحاربة في اليمن، محلية كانت أعمليا
. الحوثيون، بوصفھم شيعة صعودھاالعربية وتنظيم الدولة اإلسالمية، إال أن جميع ھذه األطراف ساھمت في 

زيديين ھم األعداء األيديولوجيون الرئيسيون للقاعدة في شبه الجزيرة العربية، عززوا من قوة عدوھم عبر 
إلى المناطق ذات األغلبية الشافعية (السنية)، ما سمح للقاعدة في  2015ة في شباط/فبراير اندفاعتھم العسكري

م نفسھا كجزء من جبھة "سنية" أوسع ضد توسع الحوثي/صالح. كما أن استعداد يشبه الجزيرة العربية بتقد
ة واحدة مع سل واالنفصاليين الجنوبيين في ،اإلصالح ،كتلة الحوثي/صالح لوضع الحزب اإلسالمي السني

القاعدة وتنظيم الدولة اإلسالمية ال يساعد. وخصومھم، خصوصاً سلسلة كاملة من المجموعات السلفية المقاتلة 
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التي دفعتھا الحرب إلى الواجھة، إضافة إلى داعميھا الخليجيين، صبوا الزيت على النار، بتصنيفھم الفج 
  "أجندة شيعية" في المنطقة. يشكلون جزءاً من إليرانللحوثيين على أنھم وكالء 

ً بإرث طويل من استخدام يلقد سمح منطق "عدو عدوي صديق لجھاديين ضد السياسيين ل"، مصحوبا
خصومھم في الصراع على السلطة، سمح للقاعدة في شبه الجزيرة العربية بعقد تحالفات ضمنية مع طيف 

ة ى إلى التصميم للتحالف الذي تدعمه السعوديمن القوات المعادية للحوثي/صالح. لقد كان التركيز الذي يرق
على إلحاق الھزيمة بكتلة الحوثي/صالح بمثابة الھبة للقاعدة في شبه الجزيرة العربية، التي سيطرت على 
مناطق دون عائق لفترات زمنية؛ وخالل تلك العملية كانت تحصل بشكل غير مباشر على األسلحة من 

ديدة مثل اإلغارة على المصارف والسيطرة على الموانئ. أخرجت إلى وسائل تمويل ج تلجأالتحالف و
، إال 2016 أبريلاإلمارات العربية المتحدة القاعدة في شبه الجزيرة العربية من معقلھا في الُمكال في نيسان/
  أن تلك النجاحات تبقى ھشة ويمكن عكسھا بسھولة في غياب حوكمة أكثر فعالية وشموالً.

شبه الجزيرة العربية إلى قوة مسلحة تمتلك الطموح والقدرة على حكم مناطق معينة،  إن تطور القاعدة في
المحلية، ال ينفي المخاطرة الدولية التي يشكلھا التنظيم.  لوتظھر البراغماتية والحساسية لالھتمامات والشواغ

عني من حرب اليمن، تالقاعدة بعيدة المدى، مصحوبة بالمزايا المباشرة التي تحصل عليھا  استراتيجيةإن 
أنھا، وفروعھا المحلية، تمتلك أسباب البقاء إلى فترة أطول من الصعود العالمي السريع لتنظيم الدولة 

استمرار صراع يتشظى على نحو متزايد كما أن اإلسالمية وفرعه اليمني، الذي اتبع مقاربة أكثر عدوانية. 
ة ومراكمة المحلي ھالجزيرة العربية على توسيع قاعدة دعمبقوة القدرة غير المسبوقة للقاعدة في شبه ايعزز 
وعكس مكاسبھا تحدياً معقداً بعيد المدى وسيتطلب استجابة  تھاالمالية والعسكرية. كما تشكل مواجھ ھاموارد

  ملحة لكن مدروسة تركز على وضع نھاية تفاوضية للحرب األھلية.
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  التوصيات

  عدة في شبه الجزيرة العربية/تنظيم الدولة اإلسالمية.من أجل عكس المكاسب التي حققتھا القا

  جميع المتحاربين اليمنيين واإلقليميين:إلى 

إنھاء الحرب باالتفاق على وقف إطالق نار تتبعه مفاوضات تھدف إلى التوصل إلى تسوية سياسية  .1
 تشمل:

السنة (حزب اإلصالح  مشاركة من طيف كامل من األطراف اليمنية المعنية، بما في ذلك اإلسالميينآ) 
والمجموعات السلفية الراغبة بالمشاركة في السياسة) ومجموعات ذات قاعدة إقليمية، مثل الحراك 

 ؛يالجنوب

ً الجنوب، ووضع آلية لتحديد البنية المستقبلية ب)  االعتراف بالحاجة للحكم الذاتي لألقاليم، خصوصا
 للدولة؛ 

التي مزقتھا الحرب تحت مظلة الدولة لكن بمشاركة محلية ترتيبات أمنية مؤقتة في مختلف المناطق   )ج
 فعالة.

تجنب اللغة الطائفية وإيقاف الحمالت اإلعالمية وخطب المساجد التي تصنف الخصوم مستخدمة تعابير  .2
 طائفية.

مواجھة القاعدة في شبه الجزيرة العربية/تنظيم الدولة  علىإلى الحكومات المانحة التي تساعد اليمنيين 
  سالمية:اإل

ً أو حتى يشجعوا  .3 إجراء تقييمات منتظمة للشركاء المحليين واإلقليميين الذين يمكن أن يتساھلوا أحيانا
أنشطة القاعدة في شبه الجزيرة العربية/تنظيم الدولة اإلسالمية لتحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية، 

 ة اإلرھاب إذا لم يفعلوا.والضغط عليھم لتغيير مسارھم، وتھديدھم بتعليق التعاون في مكافح

فصل المساعدات التنموية عن المساعدة في مكافحة اإلرھاب لتقليص الحوافز للحكومة اليمنية (الحالية  .4
 أو المستقبلية) لالستفادة مالياً من وجود القاعدة في شبه الجزيرة العربية/تنظيم الدولة اإلسالمية.

الحدودية مع تركيز األمن البحري بشكل متزايد على  تعزيز اإلجراءات األمنية في الموانئ والمعابر .5
ألكثر اطرق اإلمداد البحرية للقاعدة في شبه الجزيرة العربية/تنظيم الدولة اإلسالمية على طول السواحل 

 عرضة لالختراق.

تشجيع ودعم المسار الثاني وجھود المجتمع المدني المحلي لمعالجة االنقسامات الطائفية، والبناء على  .6
 ريخ اليمن في التسامح.تا

الفرص لفتح خطوط اتصال مع قادة القاعدة في شبه الجزيرة العربية بشكل مستقل عن النخب استكشاف  .7
 لوقف تصاعد العنف.أمكن إذا واستخدامھا القبلية أو السياسية، 

تي ك الإلى الدول والمجموعات العاملة في المناطق التي كانت تخضع للسيطرة العنيفة للجھاديين أو تل
، حكومة ھادي، والميليشيات المرتبطة علىذلك قتصر دون أن يلكن تكون عرضة لسيطرتھم، خصوصاً، 
  بالحكومة واإلمارات العربية المتحدة:

ً تسوية النزاعات بشكل سريع وشفاف  –منح األولوية لألمن األساسي، والعدالة  .8 ير وتوف –خصوصا
 الخدمات.

 لسنية بدالً من جمعھا من خالل:فصل مختلف المجموعات اإلسالمية ا .9

 اإلصالح في الحوكمة المحلية والمبادرات األمنية؛ حزب إشراك آ) 

التواصل والتفاوض مع داعمي أنصار الشريعة (الذراع العسكري المحلي للقاعدة في شبه الجزيرة ب) 
ية، والعمل لجزيرة العربالعربية)، الذين قد ال يكونون ملتزمين باأليديولوجيا العالمية للقاعدة في شبه ا

على فصلھم عن القاعدة في شبه الجزيرة العربية وذلك بمعالجة مظالمھم المشروعة ذات األساس 
 المحلي.
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 طية بحكمة وااللتزام بالقوانين واألعراف المحلية وذلك من خالل:رَ استخدام األدوات العسكرية والشُ  .10

محليين الالزعماء وعندما يكون ذلك ممكناً، العمل مع  تجنب الحمالت العسكرية ثقيلة الوطأة في المدن،آ) 
 المناطق الحضرية كما حصل في الُمكال؛ منللتفاوض على خروج الجھاديين العنيفين 

استخدام القوات المحلية ضد القاعدة في شبه الجزيرة العربية/تنظيم الدولة اإلسالمية عندما يكون ب) 
 ً ؛ ولةليست تحت مظلة الد أو للمساءلة القانونيةغير خاضعة  ويةا، لكن دون إقامة بنى ميليشيذلك ممكنا

ووضع الميليشيات المحلية، بما في ذلك اللجان الشعبية، وقوات الحزام األمني وقوات النخبة في 
حضرموت بشكل كامل تحت سلطة الحكومة وإخضاعھا لنظام قانوني يضمن الشفافية ويحمي حقوق 

 اإلنسان.

  ح:إلى كتلة الحوثي/صال

مختلف المجموعات اإلسالمية السنية بدالً من تجميعھا، والعمل مع أولئك الراغبين بين  تفريقال .11
 باالنخراط في محادثات السالم والعمل داخل العملية السياسية.

ً نحو المناطق ذات األغلبية الشافعية/السنية، األمر الذي  .12 ط أن فقشأنه ن ماإلحجام عن التقدم عسكريا
الطائفية المتنامية ويغذي الحمالت الدعائية للقاعدة في شبه الجزيرة العربية/تنظيم الدولة  يلھب التوترات

 اإلسالمية.

  2017شباط/فبراير  2بروكسل، 



  مجموعة األزمات الدولية

 2017/شباط/فبراير 2 174تقرير الشرق األوسط رقم 

 توسيع القاعدة: القاعدة في اليمن

I. مقدمة  

العوامل اإلقليمية والمحلية التي تغذي مكاسب القاعدة في شبه الجزيرة العربية  بطروايتناول ھذا التقرير 
وتنظيم الدولة اإلسالمية في اليمن. ويبني التقرير على الدراسة المقارنة التي أجرتھا مجموعة األزمات 

تكشاف سالمية"، السللمشھد المتطور للحركة الجھادية العالمية، "استغالل الفوضى: القاعدة وتنظيم الدولة اإل
النمو السريع لتنظيمي القاعدة في شبه الجزيرة ن إومن عدة أوجه ف 1حالة اليمن كمشھد فرعي في ھذه البيئة.

انھيار المرحلة االنتقالية في اليمن التي تلت   االتجاھات اإلقليمية. يتبع العربية والدولة اإلسالمية في اليمن
 ،لھما فرصاً سياسية جديدة، وأمواالً  ايا إلى توسعھما، ووفرن ذلك أدّ الربيع العربي والفوضى التي نشأت ع
والعراق وليبيا، فإن العداء المتنامي بين الدول اإلقليمية، وبشكل أساسي  وأسلحة ومتطوعين. كما في سورية

الجھاديين  نالسعودية وإيران، غذى التوترات الطائفية ودفعھا إلعطاء األولوية للخصوم التقليديين بدالً مبين 
  العنيفين، وفي بعض األحيان استخدام أولئك الجھاديين كي يحاربوا نيابة عنھا.

إال أن التحدي الذي يشكله تنظيما القاعدة في شبه الجزيرة العربية والدولة اإلسالمية في اليمن متشابك مع 
الً من قيام ھما في اآلن ذاته. إن سجالتاريخ الفريد للبالد والديناميكيات السياسية المحلية التي تغذيھما وتقيد

النظام بالتعاون مع الجماعات الجھادية واستمالتھا يعني أن القاعدة في شبه الجزيرة العربية بشكل خاص 
ت تحول دون اد عقبترتبط أصالً بعالقات متشابكة مع الالعبين السياسيين ومندمجة في االقتصاد. وھذا يوجِ 

لتحقيق مصالحھم السياسية  التنظيم ون لھؤالء الالعبين دوافع الستخدامنه قد يكإقمع التنظيم من حيث 
واالقتصادية الخاصة. إال أنه ونظراً ألن القاعدة في شبه الجزيرة العربية تنظيم يمني له مطالب محلية 

ز كمشروعة تتمثل في تقديم العدالة والخدمات والوظائف، يمكن بذل جھود الستمالته وإضعاف قيادته التي تر
تصميم خيارات فعالة في مجال ة ھذه المظالم المحلية. ال يمكن على العمل عبر الحدود وذلك من خالل معالج

 ب معروفقالاستناداً إلى  –أو تنظيم الدولة اإلسالمية  –السياسات لمواجھة القاعدة في شبه الجزيرة العربية 
  ة، خشية تفاقم المشكلة بدالً من التغلب عليھا.بل يتطلب االھتمام بالعوامل االقليمية والتمايزات المحلي

 
 
، "استغالل الفوضى: 1سيتبع ھذا التقرير استخدام مصطلح "جھادي" كما تم شرحه في التقرير الخاص بمجموعة األزمات رقم  1

يشير جذر كلمة "الجھاد" باللغة العربية إلى الكفاح في خدمة هللا. العديد  : "2016آذار/مارس  14القاعدة وتنظيم الدولة اإلسالمية"، 
من المسلمين يجدون أن استخدامھا في سياق العنف السياسي غير دقيق ومزعج. إنه يختزل مفھوماً دينياً معقداً، اتخذ على مدى قرون 

ن فووجھة نظر األغلبية العظمى من المسلمين، فإن "جھاديي" اليوم يحرّ  العديد من األشكال، معظمھا سلمي، في شن الحروب. من
 ف نفسھا غالباً على أنھاأوالً، المجموعات التي يتناولھا ھذا التقرير تُعرّ  أنه من الصعب تحاشي ھذا المصطلح. مبادئ اإلسالم. إالّ 

ناً لجميع المذاھب اإلسالمية، فإن أيديولوجيا "جھادية" وليدة وّ ثانياً، في حين أن الجھاد كان منذ فترة طويلة عنصراً مك...  "جھادية"
رغم وجود اختالفات كبيرة بين المجموعات "الجھادية"، فإنھا تتشاطر بعض  قد ظھرت، وباتت أكثر من مجرد انعكاس لھذا التاريخ.

سالم؛ واستخدام العنف ضد الُحكام الذين المبادئ األيديولوجية مثل القتال من أجل العودة إلى مجتمع يسود فيه شكل أنقى من اإل
يعتقدون أن سياساتھم تتعارض مع الواجبات اإلسالمية (كما يفھمھا الجھاديون)؛ واالعتقاد بوجوب استخدام العنف عندما يتخلى 

ن نتقاص مالحكام المسلمون عن ھذه الواجبات. ال يقصد باستخدامنا لمصطلح "جھادي" إضفاء الشرعية على ھذا التفسير أو اال
". كما في تقرير "استغال ل الفوضى، فإن ھذا التقرير يتناول فقط مجموعة فرعية من الجھود الرامية لتعزيز تفسيرات أخرى

 التنظيمات الجھادية، أي الجھاديين السنة، في ھذه الحالة، القاعدة في شبه الجزيرة العربية وتنظيم الدولة اإلسالمية في اليمن. 
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II. القاعدة في اليمن 

منذ وقت طويل واليمن يشغل عناوين األخبار بصفته بؤرة لنشاط القاعدة، وبالفعل فھو يحظى بمكانة خاصة 
، طويصور كاريكاتيراً بأنه "الغرب المتوحش" في الشرق األوس 2في العقيدة الجھادية المرتبطة باليوم اآلخر.

حيث يوفر رجال القبائل الذين يستعرضون بنادقھم، والجبال الوعرة، والحكم الضعيف والسكان الريفيين 
المتدينين بعمق يوفرون أرضية خصبة للمجموعات الخارجة عن القانون. ھذا القالب النمطي ال يخاطر فقط 

ً افتراضات خاطئة حول الق فر اعدة (أن المناطق القبلية توباإلفراط بالتبسيط بل يمكن أن ينجم عنه أيضا
ً عدوة للتنظيم أو أن القاعدة ال تستطيع أن تزدھر  بالضرورة مالذاً آمنا، وأن الجھات الحكومية ھي تلقائيا

ً في المناطق الحضرية) يمكن أن يؤدي إلى توصيات باتباع سياسات تحدث أثراً و إشكالي . كما أنهأيضا
  3عكسياً.

ى استكشاف عالقة القاعدة بالقبائل المحلية لكن نادراً ما تدرس التنظيم بوصفه أداة تنزع التحليالت الغربية إل
على النقيض من ذلك،  4للنخبة السياسية في اليمن للجوء إلى الحيل والذرائع لتحقيق مكاسب مالية وعسكرية.

لجھادية والتنظيمات ان يعتبرون الديناميكيات السياسية المحلية جوھرية لفھم ومواجھة القاعدة يفإن اليمني
   5المماثلة.

يرتبط تاريخ القاعدة والحركات المتصلة بھا في اليمن بالسياسات المحلية وكذلك بالنزعات المتغيرة في الجھاد 
العالمي. في مطلع التسعينيات، عاد المقاتلون من الجھاد في أفغانستان ضد االتحاد السوفييتي، والمعروفون 

في  –ء الحرب الباردة ان الموجة األولى من العنف الجھادي العالمي بعد انتھكجزء م –باألفغان العرب 
د فيه اليمن الشمالي (الجمھورية العربية اليمنية) مع الجنوب االشتراكي (جمھورية اليمن الوقت الذي توحّ 

  6الديمقراطية الشعبية) لتشكيل الجمھورية اليمنية.

ضد اإلسالميين، فإن العاصمة صنعاء استمرت بالتحالف  في حين أن معظم الدول العربية كانت تتحول
ويحتوي اإلخوان المسلمين اليمنيين،  1990اإلصالح، وھو حزب إسالمي سني أنشئ عام حزب وفر  7معھم.

منفذاً سياسياً للعديد من العائدين حيث شكل ائتالفاً حاكماً مع حزب المؤتمر الشعبي العام بقيادة الرئيس علي 
مثل  –. انضم المزيد من المحاربين القدامى في أفغانستان 1993لح بعد انتخابات أجريت عام عبد هللا صا

، حاول 1992كانون األول/ديسمبر  29إلى جنوبيين لتشكيل حركة الجھاد اإلسالمي. في  –طارق الفضلي 
 مرتبط بالقاعدةما كان أول ھجوم  زعيم الحركة جمال النھدي قتل جنود من البحرية األمريكية في عدن، في

  8يستھدف الواليات المتحدة.

خالل ھذا الوقت، تحالف الجھاديون مع نظام صالح ضد الحزب االشتراكي اليمني. قبل الحرب األھلية بين 
عم أن األفغان العرب قتلوا كوادر في الحزب االشتراكي اليمني بمساعدة ، زُ 1994الشمال والجنوب عام 

 
 
ً ألحد ا 2 ألحاديث النبوية، عند نھاية العالم، "يخرج من عدن أبين اثني عشر ألفاً، ينصرون هللا ورسوله، ھم خير من بيني طبقا

 .379، رقم 3وبينھم." مسند اإلمام أحمد بن حنبل، المجلد 
3 Combating Terrorism  ”,A False Foundation? AQAP, Tribes and Ungoverned Spaces in Yemen“

Centre, September 2011.  
4 (New York Qaeda, and America’s War in Arabia -The Last Refuge: Yemen, alGregory D. Johnsen, 

and London, 2012), and Sarah Philips, “The Norm of State-Monopolised Violence from a Yemeni 
Perspective”, in Charlotte Epstein (ed.), Against International Relations Norms (forthcoming, 2017) .

 ھذه الدراسات تعد استثناءات بارزة على ھذه النزعة. 
يحدد اليمنيون بشكل عام ثالثة عوامل تسھم في التطرف السني وتوسع القاعدة في شبه الجزيرة العربية. شكل انتشار األفكار من  5

عينيات، ومن السعودية من خالل دعم المدارس الدينية في الثمانينيات وعودة العمال اإلخوان المسلمين في مصر في الستينيات والسب
ً لتنظيمات مثل القاعدة في شبه الجزيرة العربية. أما العامل الثاني فھو  ً أيديولوجيا اليمنيين المغتربين في مطلع التسعينيات، أساسا

ھمية يتمثل في تالعب الدولة بالتنظيمات الجھادية لتحقيق مكاسب سياسية الفقر. معظم الذين تحدثنا إليھم ذكروا أن األمر األكثر أ
 . 2016آب/أغسطس  2010سياسيين، وصحفيين ومحللين يمنيين، أيلول/سبتمبر  أجرتھا مجموعة األزمات مع التمقابومالية. 

غير العربية الذين ذھبوا إلى يستعمل مصلح "األفغان العرب" لوصف المسلمين غير األفغان من دول عربية، وبعض الدول  6
  أفغانستان للقتال ضد السوفييت. أولئك الذين ذھبوا الحقاً إلى اليمن ضموا غير يمنيين إضافة إلى يمنيين عائدين إلى بالدھم.

7 , Yemen: Coping with Terrorism and Violence in a Fragile 8°Report NMiddle East Crisis Group 
State, 8 January 2003. 

ً وشخصياً، لكن ليس تنظيمياً) بأسامة بن الدن  8 كانت حركة الجھاد اإلسالمي أول تنظيم إسالمي رسمي في اليمن يرتبط (ماليا
والقاعدة في أفغانستان، "القاعدة المركزية". تبنى بن الدن الحقاً المسؤولية عن عملية التفجير الفاشلة. اعتقل النھدي لكنه ھرب من 

 السجن.
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خالل الحرب، استخدم صالح وأكبر قادته العسكريين، علي محسن  9شمال.األجھزة األمنية المرتبطة بال
اليوم نائب رئيس اليمن وانضم إلى التحالف األحمر أصبح  وقدالفضلي  طارق ةاألحمر (الذي تزوج شقيق

الذي تقوده السعودية في مواجھة تحالف الحوثي/صالح)، األفغان العرب في حرب بالوكالة. في أعقاب نصر 
اسم للشمال، منح بعض أعضاء حركة الجھاد اإلسالمي مناصب في المؤتمر الشعبي العام واألجھزة سريع وح

   10األمنية.

في أواسط التسعينيات، تمثلت موجة ثانية من العنف الجھادي العالمي في تركيز القاعدة على مھاجمة ما 
جمع العربية في فعل الشيء نفسه. تسمته "العدو البعيد". في اليمن، بدأت طالئع القاعدة في شبه الجزيرة 

بقايا حركة الجھاد اإلسالمي وآخرون ممن رفضوا استمالة الدولة لھم تحت قيادة المقاتل اليمني السابق في 
أفغانستان زين العابدين أبو بكر المحضار لتشكيل جيش عدن أبين اإلسالمي، أول تنظيم جھادي يتبنى أجندة 

   11أسامة بن الدن وانخرط في إرسال رسائل دولية. عابرة للدول. وتعھد الجيش بدعم

رغم أن نفوذ جيش عدن أبين اإلسالمي تالشى في أواخر التسعينيات، فإن الھجمات الجھادية على المصالح 
س كول، وھي إس إ، صدم قارب محمل بالمتفجرات يو 2000تشرين األول/أكتوبر  12الغربية ازدادت. في 

من جنود البحرية األمريكية. تبنى جيش عدن أبين  17في ميناء عدن، فقتل سفينة حربية أمريكية راسية 
اإلسالمي المسؤولية عن الھجوم، لكن العقل المدبر للھجوم كان عبد الرحيم الناشري، العضو السعودي في 
 القاعدة الذي كان قائد عمليات بن الدن في الخليج. وضع الھجوم اليمن تحت األضواء بصفته دولة محورية

 –في حرب الواليات المتحدة على القاعدة. بضغط أمريكي، اعتقلت السلطات اليمنية عشرات المشتبه بھم 
أيلول/سبتمبر في الواليات المتحدة ومن أجل تجنب العزلة  11في أعقاب ھجوم  12لكن ليس الناشري.

  .2003نھاية عام  السياسية، تحرك صالح وبشكل حاسم ضد القاعدة، وتمكن من ھزيمتھا إلى حد بعيد مع

في تلك السنة، ألھم الغزو األمريكي للعراق جيالً جديداً من المقاتلين (موجة ثالثة من الجھاد العالمي) أعاد 
من أفراد القاعدة من  23، ھرب 2006إحياء الفرع اليمني للقاعدة وأجرى تعديالت عليه. في شباط/فبراير 

بين أولئك ناصر الوحيشي وقاسم الريمي، وأصبح كالھما سجن منظمة األمن السياسي في صنعاء. كان من 
ً أعضاء مؤسسين للقاعدة في شبه الجزيرة العربية. أدى الحادث مرة أخرى إلى تركيز االھتمام  13الحقا

، ارتفع التمويل الذي تقدمه وزارة 2007األمريكي على اليمن بوصفه دولة مواجھة مع تنظيم القاعدة. في عام 
 2007لكن بين عامي  14مليون في السنة السابقة. 4.3مليون دوالر من  26ة إلى اليمن إلى الدفاع األمريكي

لصراع مع الحوثيين والحرب في إلى اصنعاء وواشنطن، على التوالي،  نصرف اھتمام، تشتت ا2009و

 
 
ً للحزب االشتراكي اليمني 1994و 1990حالة بين  150على األقل  –لت عمليات القتل شك 9 ً للحرب.  –، طبقا ً رئيسيا محرضا

Brian Whitaker, The Birth of Modern Yemen (e-book, 2009); and Noel Brehony, Yemen Divided: 
The Story of a Failed State in South Arabia (London, 2011). 

، منح الفضلي رتبة عقيد في الجيش اليمني. بعد الحرب األھلية، انضم النھدي إلى الھيئة الحاكمة للمؤتمر 1994خالل حرب عام  10
 .Gregory D. Johnsen, The Last Refuge, p. 51الشعبي العام، اللجنة الدائمة، وعين صالح الفضلي في مجلس الشورى. 

، تحت أسماء مختلفة مستوحاة من الحديث، بما في 1997و 1994لذي تأسس ربما بين عامي ُعرف جيش عدن أبين اإلسالمي، ا 11
، كرر إعالن بن الدن 1998ذلك جيش عدن أبين وجيش عدن اإلسالمي. في رسالة إلى وكالة الصحافة الفرنسية في آب/أغسطس 

ائية للقاعدة في شبه الجزيرة العربية أشارت إلى في الدعوة إلى "حرب شاملة" على المصالح األمريكية في اليمن. الحمالت الدع
 .2010جيش عدن أبين اإلسالمي عام 

 Yemen, an“بعد أربعة أشھر، ذكر أن مسؤولين سعوديين شاھدوا الناشري في صنعاء مع نائب مدير منظمة األمن السياسي.  12
uneasy ally, proves adept at playing off old rivals”, The New York Times, 19 December 2002 أحمد عبد .

هللا الحسني، قائد القوات البحرية اليمنية في الوقت الذي تعرضت فيه السفينة كول للھجوم، قال إن مرتكبيه كانوا "معروفين من قبل 
ً في الجيش الوطني".   Britons’ killers ‘linked to Yemeni army chief’”, The“النظام وبعضھم ال زالوا ضباطا

Sunday Times, 8 May 2005. 
Yemen: Al“-اعتقل عدة مسؤولين في السجن، بمن فيھم الحارث صالح المرادي، لالشتباه بأنھم يسروا عملية الھروب.  13

Qa'idaescape”, U.S. embassy Sanaa cable, April 2006, as published by WikiLeaks, 
https://wikileaks.org/plusd/cables/06SANAA973_a.html طرح توقيت العملية أسئلة، حيث إن اليمن كان قد خسر .

 مليون دوالر من المساعدات التي كان يتلقاھا من الواليات المتحدة والبنك الدولي. 300قبل ذلك بقليل 
في صنعاء عام في أعقاب ھجومين على السفارة األمريكية  2009مليون دوالر عام  67ارتفع التمويل األمريكي بشكل كبير إلى  14

، الذي قال مسؤولون أمريكيون إنه كان بشكل أساسي بسبب محاولة القاعدة في شبه 2010مليون دوالر عام  155.3، وإلى 2008
 Yemen: Background and“. 2009الجزيرة العربية تفجير طائرة ركاب متجھة إلى الواليات المتحدة يوم عيد الميالد عام 

U.S. Relations”, Congressional Research Service Report for Congress, 1 November 2012. “Report 
to Congressional Committees”, U.S. Government Accountability Office, February 2012 ھذا النمط من .

 ن أنشطة القاعدة. زيادة التمويل رداً على ھجمات أظھر المكاسب المالية والعسكرية التي يمكن للدولة أن تحققھا م
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كانون  في 15العراق، ما سمح لجيل جديد من قادة القاعدة بقيادة الوحيشي بإعادة بناء المنظمة من الصفر.
، شكلوا القاعدة في شبه الجزيرة العربية من اندماج الفرعين اليمني والسعودي في القاعدة. 2009الثاني/يناير 

أطلقت القاعدة في شبه الجزيرة العربية ھجمات حظيت بتغطية إعالمية واسعة ضد المصالح الغربية وقوات 
   16األمن والمخابرات اليمنية، وخصوصاً في الجنوب.

، بات ينظر إلى القاعدة في شبه الجزيرة العربية في الواليات المتحدة على أنھا الفرع 2011عام بحلول 
كان صالح يسير على خيط رفيع لتحقيق التوازن  17األخطر للقاعدة، لكن نفوذھا في اليمن كان ال يزال مقيداً.

يين ة القاعدة واستياء السكان المحلبين الحملة التي أطلقتھا الواليات المتحدة بالطائرات دون طيار على قياد
كانت القاعدة في شبه الجزيرة  18مما يعتقدون أنھا انتھاكات للسيادة الوطنية وسقوط ضحايا من ھذه الضربات.

ً في التوازن المحلي للقوى، واستخدمتھا الدولة للحصول على دعم مالي  ً صغيراً نسبيا العربية تشكل مكونا
رة الجزيقصوى للغرب، فإن القاعدة في شبه . في حين أنھا كانت أولوية وعسكري من الواليات المتحدة
 ليمنيين من القوة المتنامية للحوثيين (وھي حركة إحيائية في الشمالبالنسبة لالعربية كانت أقل أھمية بكثير 

شاشة ھمن اإلسالم الشيعي)، والمشاعر االنفصالية في الجنوب ونظام يزداد  نسخةتقوم على الزيدية، وھي 
   في صنعاء.

 
 
. أصبح الوحيشي أمير، 2017كانون الثاني/يناير  10بالبريد اإللكتروني مع غريغوري جونسن، مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات  15

، غيرت القاعدة في أرض اليمن اسمھا إلى 2008آذار/مارس  13. في 2007أو زعيم، القاعدة في أرض اليمن في حزيران/يونيو 
وب شبه الجزيرة العربية. نفذت القاعدة في أرض اليمن/القاعدة في جنوب شبه الجزيرة العربية ھجمات ضد المصالح القاعدة في جن

وسواح كوريين جنوبيين  2008، والسفارة األمريكية عام 2006الغربية، بما في ذلك المنشآت النفطية في حضرموت ومأرب عام 
 .2009في مأرب عام 

مجموعتان تابعتان للقاعدة: القاعدة في جنوب شبه الجزيرة العربية (التي أعيدت تسميتھا القاعدة في  ، كان ھناك2009قبل عام  16
. بعد ھجمات شنت في السعودية بين 2008أرض اليمن) ومجموعة فرعية، كتيبة جنود اليمن، التي قضى عليھا صالح بسرعة عام 

السعوديين إلى اليمن، ما أدى إلى اندماج الفرعين. ضم مؤسسو  ، دفعت عمليات القمع العديد من األعضاء2006و 2003عامي 
التنظيم أفراداً غير يمنيين تربطھم عالقات وثيقة بالقيادة المركزية للقاعدة. جمعت قيادة الوحيشي وھو يمني األصل والسكرتير السابق 

ة مع قيادة القاعدة وأھدافھا العابرة للدول من جھة ميزتين قيمتين لشخص يتمتع بعالقات محلية من جھة وعالقة قوي -ألسامة بن الدن 
 أخرى. 

 Briefing by Homeland“. 2011و "بضعة آالف" عام  2010قدرت الواليات المتحدة عدد أعضائھا بـ "بضع مئات" عام  17
Security Secretary Napolitano, assistant to the president for counterterrorism and homeland security, 
Brennan, and Press Secretary Gibbs”, White House Office of the Press Secretary, 7 January 2010. 

“Foreign Terrorist Organizations” in “Country Reports on Terrorism 2011”, U.S. State Department’s 
Office of the Coordinator for Counterterrorism, 31 July 2012. 

إلى مقتل  2009كانون األول/ديسمبر  17في إحدى الحاالت البارزة، أدى ھجوم صاروخي على المعجلة في محافظة أبين في  18
مدنياً. تبنت الحكومة اليمنية المسؤولية، لكن صور بقايا القنابل المصنوعة في الواليات المتحدة فندت ھذه المزاعم. في عام  41

غ الجنرال ديفيد بترايوس، الذي كان حينذاك قائد القيادة المركزية األمريكية: "سنستمر بالقول إن القنابل ، ذكر أن صالح أبل2010
قنابلنا وليست قنابلكم". "اجتماع الجنرال بترايوس مع صالح حول المساعدات األمنية، الضربات للقاعدة في شبه الجزيرة العربية"، 

، كما نشرتھا ويكيليكس، 2010نعاء، كانون الثاني/يناير برقية أرسلتھا السفارة األمريكية في ص
https://wikileaks.org/plusd/cables/10SANAA4_a.html. 
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III. موجة الرابعةال  

 أرض خصبة للنزعة الجھادية  آ.

الموجة الرابعة من العنف الجھادي في اليمن ھي األكثر قوة بسبب التيارات التي دفعتھا، بما في ذلك انھيار 
حققھا  يفي حين أن االبتكارات األيديولوجية لتنظيم الدولة اإلسالمية والمكاسب الت 19الدولة والنزعة الطائفية.

من حيث االستيالء على األراضي تھيمن على الموجة الرابعة في أجزاء أخرى من الشرق األوسط، فإن 
القاعدة في شبه الجزيرة العربية تولت زمام القيادة في اليمن، حيث تطورت وتكيفت مع البيئة المتغيرة بسرعة 

المرحلة األولى في أعقاب االنتفاضة . لقد حدث توسعھا بشكل تقريبي على مرحلتين: 2011لما بعد عام 
  ضد صالح والثانية في سياق عملية االنتقال السياسي الفاشلة والحرب التي تلتھا.  2011الشعبية عام 

 االنتفاضة  .1

خالل االنتفاضة، تطورت القاعدة في شبه الجزيرة العربية من منظمة جھادية ذات تركيز دولي بشكل رئيسي 
 ً ً مھماً، يسعى إلى ضرب جذور أعمق في المجتمع اليمني وبسط  إلى منظمة تحتوي مكونا ً محليا مسلحا

سست تنظيماً موازياً ھو أنصار الشريعة، لتوسيع جاذبيتھا المحلية أ، 2011سيطرته على األرض. في عام 
ام، ظوفصل مكونھا المحلي عن عالمتھا الدولية المميزة، التي يعتبرھا العديد من اليمنيين أداة في يد الن

ً من  واكتسب سمعة سيئة لھجماته ضد الغرب التي من المرجح أن تتسبب في رد فعل عسكري، خصوصا
ك معالجة "المأزق كما حاول ھذا التحر 20.التنظيم ضد المجتمعات المحلية التي تدعم الواليات المتحدة،
 –ين األھداف العالمية منذ وقت طويل والمتمثل في تحقيق التوازن بالتنظيم عاني منه يالمزدوج" الذي 

لمعالجة المظالم المحلية، مثل الفساد  مع حاجته –شبه الجزيرة العربية  استھداف الغرب وطرد الكفار من
ً مسلحاً يأنصار الشريعة تنظيم من الناحية العملية، فإن  21وغياب العدالة الفعالة. ً محليا عمل بوصفه ذراعا

ربات لدعوة إلى توجيه ضبامر القاعدة في شبه الجزيرة العربية وكاسم قابل لالندماج المحلي، في حين تست
   22ضد الغرب، خصوصاً من خالل تشجيعھا لھجمات يقوم بھا "ذئاب منفردون".

 
 
 تقرير مجموعة األزمات، "استغالل الفوضى"، مرجع سابق. 19
ائالً: "اسم أنصار شرح ق الشيخ أبو زبير عادل بن عبد هللا العباب، المسؤول العسكري الرفيع في القاعدة في شبه الجزيرة العربية، 20

الشريعة ھو ما نستخدمه للتعريف عن أنفسنا في المناطق التي نعمل فيھا لنخبر الناس عن عملنا وأھدافنا، وأننا نسير على شرع هللا". 
، 2011نيسان/أبريل  25، نشر على يوتيوب في 2011نيسان/أبريل  18مسجل في 

https://www.youtube.com/watch?v=js_fbKJN23s. 
يقدم فاھد بروان ھذا المأزق المزدوج على أنه التفاعل بين حالتين مترابطتين من التوتر: االزدواجية العالمية/المحلية، التي تظھر  21

االحتكاك بين النطاق العالمي لخطة القاعدة المعلنة واالھتمامات المحلية ألولئك الذين تسعى إلى كسبھم إلى جانبھا؛ واالزدواجية 
ة/الكالسيكية، فيما يتعلق بمفھوم القاعدة للجھاد العنيف بوصفه المسار الوحيد للعمل، وھو تفسير متطرف يعارضه أنصار العالمي

 Vahid Brown, “Al‐Qa’ida Central and Localالتعريف الكالسيكي للجھاد المشروع وھم األقوى نفوذاً وحجة. 
Affiliates”, in Assaf Moghadam and Brian Fishman (eds.), “Self-Inflicted Wounds Debates and 

Divisions within al-Qa’ida and its Periphery”,Combating Terrorism Center, 2010, pp. 69-100. 
القاعدة في شبه الجزيرة العربية تنظيم تراتبي، مبني حول قيادة عليا ينتشر أعضاؤھا في لجان ومجالس (مثل اللجان اإلعالمية،  22

واألمنية والعسكرية ومجلس الشورى، الذي يقدم المشورة ألمير القاعدة في شبه الجزيرة العربية وھو مسؤول أمام القيادة المركزية 
وحتى مقتله  2013للقاعدة). تسمح ھذه البنية، إضافة إلى تأسيس آلية تشاورية، بقدرة أكبر على استيعاب أثر االغتياالت. منذ عام 

ير القاعدة في شبه الجزيرة العربية الوحيشي دوراً إضافياً ھو أنه "المدير العام" للقيادة المركزية للقاعدة والرجل ، لعب أم2015عام 
 ،الثاني في قيادتھا بعد أيمن الظواھري. اللجنة العسكرية تقوم بعمل بنية القيادة للتنظيم المسلح. القادة المتوسطون ھم قادة الواليات

اء، إضافة إلى قادة المناطق والمدن الذين يعملون تحت القيادة اإلقليمية. تشير المواد الدعائية للقاعدة في شبه الذين يعرفون باألمر
الجزيرة العربية بشكل منتظم إلى ھؤالء القادة، غير المقيدين من حيث الحركة والعمليات كما توحي ألقابھم، كحال أنصار الشريعة. 

، كان قائداً من المستوى المتوسط في القاعدة في شبه الجزيرة العربية وقائداً كبيراً 2016/فبراير جالل البليدي، الذي قتل في شباط
في أنصار الشريعة. للقاعدة في شبه الجزيرة العربية وأنصار الشريعة أجنحة إعالمية منفصلة إلطالق المواد الدعائية، إال أن ھذه 

ى الدخول في التنظيم، ال يطلب من المتطوعين في أنصار الشريعة مبايعة القاعدة الوسائل تتعاون في كثير من األحيان. على مستو
اھا استشاري لدى مجموعة األزمات يعمل بصفة سابقة مقابلة أجرفي شبه الجزيرة العربية، بينما يطلب من القادة الكبار فعل ذلك. 

. ألغراض ھذا التقرير، يستخدم 2016-2011ية، اليمن، مع محللين وصحفيين يمنيين، وأعضاء في القاعدة في شبه الجزيرة العرب
اسما القاعدة في شبه الجزيرة العربية وأنصار الشريعة بشكل تبادلي باستثناء الحاالت التي وصفت أنصار الشريعة فيھا نفسھا بشكل 

عمليات ستمرار رغبتھا بالقيام بمنفصل. دعوات القاعدة في شبه الجزيرة العربية لتنفيذ ھجمات يقوم بھا "ذئاب منفردون" تبرز ا
 ندولية لكنھا قد تشير أيضاً إلى احباطھا من افتقارھا إلى القوة الدولية في السنوات األخيرة. طبقاً لمسؤول في الحكومة األمريكية، فإ

ً في محافظتھ"قدرة القاعدة في شبه الجزيرة العربية على تحقيق التوازن بين أھدافھا المحلية والعالمية شكل عامالً محو ا على ريا
كأولوية لھا نظراً ألن عدم  'اليمن أوالً 'مكانتھا كتھديد دائم للمصالح األمريكية. لقد وضعت القاعدة في شبه الجزيرة العربية مقاربة 

يام أشخاص قاالستقرار المجتمعي يحقق مزايا كبيرة لھم ... رغم ذلك، فقد طرأت زيادة في دعوات الجزيرة في شبه الجزيرة العربية ل



  القاعدة في اليمن: توسيع القاعدة 

 6الصفحة  2017شباط/فبراير  2، 174تقرير مجوعة األزمات رقم 

 
 
 
 

 

تحت لواء أنصار الشريعة، استولت القاعدة في شبه الجزيرة العربية على عدة مدن، بما في ذلك عاصمة 
انسجاماً مع االستراتيجية  23وحكمت تلك المناطق ألكثر من عام. ،2011محافظة أبين الجنوبية في أيار/مايو 

العالمية للقاعدة، اتبعت بشكل متزايد مقاربة تدريجية، بداية بترسيخ القبول بھا بين السكان المحليين، بھدف 
كسب دعمھم الفعال وجعل المدنيين ينضمون إلى الدفاع عن المناطق التي تسيطر عليھا القاعدة في شبه 

بھدف تأسيس إمارات متعددة ستقود في  –زيرة العربية. ھذا الدعم المحلي والسيطرة على األراضي الج
ً القدرة للقاعدة في شبه الجزيرة العربية لشن ھجمات خارج  –المحصلة إلى تأسيس خالفة  سيوفر الحقا

  24اليمن.

د ربه منصور ھادي، الرئيس في البداية، واجھت القاعدة في شبه الجزيرة العربية عقبة في ظل إدارة عب
على السلطة من صالح كجزء من اتفاق سياسي عرف بمبادرة مجلس التعاون  استحوذاالنتقالي لليمن، الذي 

عمل مشترك بين أجھزة األمن اليمنية والميليشيات  قام، 2012، في أيار/مايو 2012الخليجي في شباط/فبراير 
القاعدة في شبه الجزيرة العربية من أبين، منھياً أول تجربة لھا في بإخراج  لمحلية المعروفة باللجان الشعبيةا

بعد أن لحقت بھا ھذه الھزيمة عادت إلى الھجمات غير المتناظرة، التي أصبحت أكثر تعقيداً وذات  25الحكم.
ً أبيض للواليات المتحدة  2011.26نطاق أوسع مما كان عليه الحال قبل عام  كما منح الرئيس المؤقت كرتا

الستمرار في حملتھا بالطائرات دون طيار ضد الجھاديين. لكن تبين أن التحركات العسكرية ضد القاعدة ل
  في شبه الجزيرة العربية غير كافية وال مالئمة في وجه اتساع الفرص السياسية.

  االنتقالية التي خرجت عن مسارھا العملية  .2

 ليمن تترنح تحت وطأة الفساد واالقتتال السياسي. أخفق، كانت عملية االنتقال السياسي في ا2014بحلول عام 
مؤتمر الحوار الوطني، حجر الزاوية في المرحلة االنتقالية الذي كان يھدف إلى إجراء إصالحات دستورية، 
في تسوية قضايا محورية، بما في ذلك مستقبل بنية الدولة. في ھذه البيئة، كان أكبر الرابحين ھم الحوثيون، 

جوالت من الصراع مع نظام صالح  6شيعية والميليشيا التي كانت في الماضي قد حاربت في الحركة ال
). قدموا أنفسھم على أنھم خارج النظام السياسي ويعارضون مبادرة مجلس التعاون الخليجي، 2004-2010(

  التي كانت قد قسمت السلطة بين األحزاب السياسية التقليدية.

، قلب الحوثيون ميزان القوى العسكري في الشمال عندما ألحقوا الھزيمة بخصومھم على مدى العملية االنتقالية
القبليين واإلسالميين السنة، بما في ذلك تحالف من المقاتلين السلفيين، وأعضاء حزب اإلصالح، والقوات 

األحمر)  نالعسكرية المتحالفة مع علي محسن وعائلة األحمر القوية (التي ال ترتبط بصلة قرابة بعلي محس
كما أنھم شكلوا تحالفاً مع أعدائھم  2014.27و 2013من اتحاد قبائل حاشد، في سلسلة من المعارك في عامي 

السابقين، صالح وحزبه المؤتمر الشعبي العام، الذين شعروا بأن العملية االنتقالية التي قادھا مجلس التعاون 
إلى  2011مر/اإلصالح الذي كان قد انضم عام الخليجي ھمشتھم وسعوا لالنتقام من تحالف محسن/األح

  االنتفاضة الشعبية.

. وبحلول 2014بدعم من المؤتمر الشعبي العام، استولت الميليشيا الحوثية على صنعاء في أيلول/سبتمبر 
 ن راعھاأبعد و ،واحد طاحة بحكومة ھادي. بعد شھر، دفعھم نزاع حول الدستور إلى اإل2015شباط/فبراير 

 
 

منفردين باستھداف الغرب في وسائط التواصل االجتماعي، تلغرام تشانلز، ووسائل اإلعالم التقليدية األحدث مثل إنسباير غايدز". 
  .2017بالبريد اإللكتروني، كانون الثاني/يناير مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات 

عيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية الوحيشي. كما عبر بن الدن أيضاً كان ذلك معاكساً لنصيحة أسامة بن الدن في رسالة إلى ز 23
-SOCOMعن مخاوف من الغرق في التركيز على "العدو الداخلي"، في ھذه الحالة الحكومة اليمنية، بدالً من "العدو البعيد". 

2012-0000016, in “Letters from Abbottabad”, Combating Terrorism Center, 3 May 2012.  
. ھذا ھو مخطط 2013أيلول/سبتمبر  14أيمن الظواھري، "توجيھات عامة للعمل الجھادي،" مؤسسة السحاب لإلنتاج اإلعالمي،  24

القاعدة الستراتيجية أكثر تقييداً مع التأكيد على العمل المحلي. وقد اتبعت مجموعات القاعدة في سورية، وأبرزھا جبھة النصرة، مثل 
فصلت النصرة نفسھا عن اسم القاعدة وغيرت اسمھا إلى  2016وكما في حالة نظيرتھا اليمنية، ففي تموز/يوليو  ھذه التكتيكيات.

، "السيارات المفخخة والبراميل المتفجرة: حلب وحالة 155جبھة فتح الشام. انظر تقرير مجموعة األزمات حول الشرق األوسط رقم 
 .2014أيلول/سبتمبر  9الحرب السورية"، 

غم أن "اللجان الشعبية" تقاتل إلى جانب القوات الحكومية، فھي تتكون في معظمھا من انفصاليين جنوبيين وتعارض ھادي ر 25
 ، استخدم الحوثيون نفس االسم لميليشياتھم. 2014صراحة. بحلول عام 

 30جندي؛ ھجوم في  010في صنعاء أودى بحياة أكثر من  2012أيار/مايو  21شملت ھذه الھجمات: تفجير انتحاري في  26
على مقر المنطقة العسكرية الثانية في المكال، الذي سيطر عليه مسلحو القاعدة في شبه الجزيرة العربية لمدة  2013أيلول/سبتمبر 

وشمل مھاجمة  50أودى بحياة أكثر من  2013كانون األول/ديسمبر  5يومين؛ ھجوم مشابه على وزارة الدفاع في صنعاء في 
 مريضاً وموظفاً، وھو الھجوم الذي اعتذرت عنه القاعدة في شبه الجزيرة العربية الحقاً. 17ضي داخل المجمع وقتل مستشفى العر

 .2014حزيران/يونيو  10، "الحوثيون: من صعدة إلى صنعاء"، 154تقرير مجموعة األزمات رقم  27
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ة السعودية وتحالف مكون من دول عربي أطلقتاإليرانية ه للتدخالت ولعسكري للحوثيين الذي تعزالتقدم ا
سنية، بما فيھا اإلمارات العربية المتحدة، وبدعم من الواليات المتحدة، والمملكة المتحدة وفرنسا، تدخالً 

   28عسكرياً وفرضت حصاراً بحرياً وجوياً إلعادة تنصيب حكومة ھادي.

ق اليمن إلى الحرب، ازدھر تنظيما القاعدة في شبه الجزيرة العربية والدولة اإلسالمية. أعلنت مع انزال
، لكنھا نادراً ما تصرفت طبقاً 2011القاعدة في شبه الجزيرة العربية الحرب على الحوثيين في مطلع عام 

الحوثيين من معقلھا ، مع خروج قوات 2014تغير ھذا عام  29لخطابھا القوي، حيث شنت بضعة ھجمات فقط.
، كانت القاعدة في شبه الجزيرة العربية قد تبنت 2014في صعدة. بحلول أواسط كانون األول/ديسمبر 

ً ضد الحوثيين في ھجوم 149المسؤولية عن  شكلت البيضاء، وھي  30يوماً. 90قل من أمحافظة في  14ا
حافظات، محوراً تركزت عليه ھذه م ثمانمحافظة تقع على مفترق طرق بين الشمال والجنوب وتحاذيھا 

الھجمات، مع تحرك الحوثيين إلى ھذه المنطقة في تشرين األول/أكتوبر بذريعة محاربة داعش، وھو اسم 
استخدمه الحوثيون بشكل موسع لوصف طيف واسع من خصومھم. في الوقت نفسه، استغل تنظيم الدولة 

عربية، تنامي الطائفية والعنف. أعلن إطاللته األولى في اإلسالمية، المتنافس مع القاعدة في شبه الجزيرة ال
ن في وية منسقة على مساجد يؤمھا الحوثيھجمات انتحار أربعمن خالل  2015آذار/مارس  20اليمن في 

صنعاء، بعد يوم واحد من اندالع القتال بين الموالين لصالح والمقاتلين المتحالفين مع ھادي في عدن. وفرت 
لدولة اإلسالمية مبرراً الندفاعة الحوثيين إلى عدن بوصفھا معركة ضرورية ضد الفراغ تفجيرات تنظيم ا

األمني المتنامي، الذي اعتبر الحوثيون أنه كان يتم إحداثه عمداً من قبل خصمھم السياسي، الرئيس ھادي، 
   31القاعدة وغيرھا من التنظيمات الجھادية العنيفة.وتملؤه 

صالح من الجو، وتحركت -تحالف الذي تقوده السعودية بمھاجمة قوات الحوثيسبوع واحد فقط بدأ الأبعد 
ي محافظة حضرموت القاعدة في شبه الجزيرة العربية مرة أخرى لالستيالء على األراضي، ھذه المرة ف

مقاومة من الوحدات العسكرية المحلية، فاستولت بسھولة على عاصمة المحافظة، الُمكال،  الشرقية. لم تلق
ھناك، أظھرت مھارات حكم أفضل من خالل تطبيق  32اطق واسعة من الشريط الساحلي للمحافظة.ومن

الدروس التي تعلمتھا من تجربتھا السابقة في أبين. احتفظت القاعدة في شبه الجزيرة العربية بالُمكال ألكثر 
  من سنة، حيث كان التحالف يقاتل قوات الحوثي/صالح في مناطق أخرى.

مين من الحرب، باتت القاعدة في شبه الجزيرة العربية/أنصار الشريعة اآلن ضالعة بعمق في بعد حوالي عا
 ،ك في محافظات البيضاء، وشبوة، ومأربالمعركة ضد كتلة الحوثي/صالح على عدد من الجبھات، بما في ذل

الي ووصل إلى حوفرادھا، فإن ھذا العدد ارتفع بشكل كبير، أوالجوف وتعز. رغم أنه من الصعب تقدير عدد 
ً لتقديرات وزارة الخارجية األمريكية. 2015بحلول عام  000,4 األمر الذي ال يقل أھمية ھو أن  33طبقا

تھا على الصمود تنامت من خالل جمعھا لكمية كبيرة من المال بسبب الحرب. كما أنھا حصلت على درق
ن معسكرات الجيش اليمني أو بشكل غير جملة واسعة من األسلحة الحديثة، بما في ذلك األسلحة الثقيلة م

مباشر من التحالف الذي تقوده السعودية، والذي كان يقدم األسلحة لطيف واسع من المقاتلين المناھضين 
في حين أجبرت القاعدة في شبه الجزيرة العربية على االنسحاب من الُمكال في وجه الحملة  34للحوثيين.

 
 
ً والتد 28 خل العسكري بقيادة السعودية، انظر إحاطة مجموعة لمراجعة لمحة عامة عن االنقالب الحوثي، وتوسع التنظيم جنوبا

 .2015آذار/مارس  27، "اليمن في حالة حرب"، 45األزمات رقم 
تشرين الثاني/نوفمبر  24تمثل أبرز ھجمات القاعدة في شبه الجزيرة العربية ضد الحوثيين في تفجير سيارة في احتفال للحوثيين في  29

ي شبه الجزيرة العربية المسؤولية، وقالت إنھا كانت قد قتلت الزعيم الروحي للحوثيين، بدر شخصاً. تبنت القاعدة ف 23قتل  2010
ً الحقاً في  ً ھجوما ى صدتشرين الثاني/نوفمبر استھدف قافلة في طريقھا إلى مأتم الحوثي. مجلة  26الدين الحوثي. كما تبنت أيضا

 .2011شباط/فبراير  15التي تصدرھا القاعدة في شبه الجزيرة العربية،  المالحم
30 The Long War JournalOren Adaki, “AQAP claims 149 attacks in Yemen since late September”,  

(www.longwarjournal.org), 19 December 2014. 
 .2015مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع أنصار للحوثيين، آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر  31
به الجزيرة العربية أنھا استولت على الُمكال، وقالت إنه كان "استيالء قبلي سني" من قبل "أبناء حضرموت". أنكرت القاعدة في ش 32

وحتى  2015إال أن السكان المحليين والمجتمع الدولي اعتبروا الُمكال مدينة خاضعة لسيطرة القاعدة اعتباراً من نيسان/أبريل 
ن القاعدة في شبه الجزيرة العربية استولت على المدينة، التي سيطرت عليھا من ثم من . ھذا التقرير يشير إلى أ2016نيسان/أبريل 

خالل ھيئات إدارية محلية، بعضھا ضم أعضاء من غير القاعدة في شبه الجزيرة العربية. ال يشار إلى اسم أنصار الشريعة في ھذا 
 يات لوصف نفسھا خالل ھذه المرحلة. السياق، حيث إنه لم يستخدم ال من قبل السكان وال من قبل الميليش

,Country Reports on Terrorism 2015”, U.S. State Department“ . 2014مقارنة بألف شخص في عام  33
2 June 2016. 

. وذكر شھود عيان أنھم 2015وحدة عسكرية في اليمن منذ آذار/مارس  13يذكر أن القاعدة في شبه الجزيرة العربية نھبت  34
بابات تستولي عليھا القاعدة في شبه الجزيرة العربية من القاعدتين العسكريتين في الُمكال ونقلت إلى شمال حضرموت، شاھدوا د

 .2016دون معرفة المقصد النھائي لھا. مقابلة أجراھا استشاري لدى مجموعة األزمات يعمل بصفة سابقة، الُمكال، آذار/مارس 



  القاعدة في اليمن: توسيع القاعدة 

 8الصفحة  2017شباط/فبراير  2، 174تقرير مجوعة األزمات رقم 

 
 
 
 

 

، فإن التنظيم أبعد 2016 أبريلبمساعدة أمريكية، في نيسان/بية المتحدة، دتھا اإلمارات العرالعسكرية التي قا
ما يكون عن الھزيمة، بل انتقل بدالً من ذلك إلى المحافظات المجاورة أو اندمج مع السكان المحليين. ويستمر 

  بين وشبوة المجاورة. أطرة لفترات متقطعة على مناطق في في السي

تربة خصبة في مدن  دوج إال أنه 35المية على األرض، ويبقى عدد أتباعه صغيراً.تنظيم الدولة اإلس لم يستولِ 
مثل عدن، التي عانت من العنف ذو الصبغة الطائفية في أعقاب استيالء الحوثيين عليھا ثم إخراجھم منھا. 

ومة كقوات الحوثي أو حالمسؤولية عن عدد من الھجمات الكبيرة سواء ضد اإلسالمية تبنى تنظيم الدولة 
  36ھا في الجنوب.ءھادي وحلفا

  العربية والدولة اإلسالميةالقاعدة في شبه الجزيرة تنظيمي العوامل الدافعة لتوسع   . ب

  فرص في الفوضى  .1

لقد كان أحد العوامل المھمة في استمرار القاعدة في شبه الجزيرة العربية بتحقيق المكاسب قدرتھا على 
ً األجھزة األمنية. في الماضي، كانت الدولة االستفادة من شبه انھيار مؤسسات  الدولة الضعيفة، خصوصا

 2011اليمنية تقدم دعماً ضمنياً للمجموعات الجھادية العنيفة لتحقيق مكاسب سياسية ومالية. إال أنه وقبل عام 
ن السيطرة م كان ھناك قيود على أنشطة القاعدة في شبه الجزيرة العربية. لم يتمكن التنظيم، على سبيل المثال،

عندما انقسمت األجھزة األمنية في الدولة، فظل جزء منھا  2011على أي منطقة أو حكمھا. تغير ھذا عام 
ً لصالح وانضم الجزء اآلخر، بقيادة علي محسن، إلى االحتجاجات ضده. تسارع ھذا االنقسام خالل  مواليا

إما مع جبھة الحوثي/صالح أو مع التحالف . اآلن، بات عناصر األجھزة األمنية يقاتلون 2015الحرب عام 
 أية جھود موحدة عدم بذلالذي تقوده السعودية أو ظلوا في منازلھم. في ھذه البيئة، لم يقتصر األمر على 

لكبح جماح القاعدة في شبه الجزيرة العربية، بل إنه بات بوسع التنظيم الدخول لملء الفراغات السياسية 
  واألمنية المحلية.

رة كان تنظيم أنصار الشريعة يسيطر على بقعة مھمة من األرض، لم يكن ھناك مقاومة تذكر من في كل م
األجھزة األمنية، بصرف النظر عن التحالفات السياسية لھذه األجھزة. كان ھذا ھو الحال، على سبيل المثال، 

ن أخرى في محافظتي مد خمسعندما استولى مسلحون على زنجبار، أبين، والحقاً  2011أيار/مايو  29في 
أبين وشبوة. يشير بعض المراقبين إلى أن حلفاء صالح كانوا منشغلين بمعركة االستيالء على صنعاء مع 
انتشار االنتفاضة وانقسام الجيش. السكان المحليون في أبين، والذين شھدوا استيالء القاعدة في شبه الجزيرة 

ت عن مواقعھا وسلمت المباني البلدية لحفنة من المسلحين العربية على المناطق، قالوا إن قوات األمن تخل
خصوم صالح رأوا في أحداث أبين خدعة من قبل الرئيس المحاصر إلقناع حلفائه الدوليين  37ليس أكثر.

بدعمه ولصرف االنتباه عن أحداث تعز، حيث قامت قواته، في نفس اليوم، بإزالة مخيم المحتجين ضد 
مھما كانت أسباب االستيالء السريع على المدن  38متظاھراً. 270ر من الحكومة، وقتلت وجرحت أكث

الجنوبية، فإن األجھزة األمنية أخفقت في اتخاذ أي إجراء وبالتالي أصبح تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة 
  العربية مستفيداً رئيسياً.

 
 
مقابلة . 150زارة الخارجية األمريكية عدد أفراد تنظيم الدولة اإلسالمية في اليمن بحوالي ، قدر مسؤول في و2016في أيار/مايو  35

. انتحاري من عدن قال في مكالمة ھاتفية مع أصدقائه قبيل مقتله في 2016، واشنطن، أيار/مايو أجرتھا مجموعة األزمات
شخصاً فقط. مقابلة ھاتفية أجراھا  70ة في اليمن كان حوالي في الُمكال إن عدد أعضاء تنظيم الدولة اإلسالمي 2016حزيران/يونيو 

 .2016حزيران/يونيو  27استشاري لمجموعة األزمات يعمل بصفة سابقة، مع صديق االنتحاري، 
وأكثر من  2016كانون األول/ديسمبر  10شخصاً في  57بما في ذلك تفجيرين انتحاريين ضد عناصر أمن يمنيين في عدن قتال  36

 .2016انون األول/ديسمبر ك 18 50
رجال سيطروا على المدينة دون أن يبذل جھد يذكر لصدھم. مقابالت أجراھا استشاري  10سكان زنجبار قالوا إن أقل من  37

 14و 13و 2012أيار/مايو  23و 22، 2011أيار/مايو  31و 30لمجموعة األزمات يعمل بصفة سابقة، عدن، جعار وزنجبار، 
 .2012حزيران/يونيو 

؛ ومع 2011مقابالت أجراھا استشاري لمجموعة األزمات يعمل بصفة سابقة مع محلل سياسي يمني، صنعاء، حزيران/يونيو  38
. الفريق المنشق علي محسن 2011حزيران/يونيو  12سياسي يمني انشق عن حزب المؤتمر الشعبي العام بقيادة صالح، صنعاء، 

. لمزيد من التفاصيل عن عمليات 2011، حزيران/يونيو الحياةابيين". مقتبس في جريدة قال إن صالح كان قد "سلم أبين لمسلحين إرھ
 ,No Safe Places: Yemen’s Crackdown on Protests in Taizz”, Human Rights Watch“القمع في تعز انظر، 

6 February 2012. 
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ستيالء القاعدة في شبه الجزيرة في الُمكال أيضاً، كانت قوات األمن إما غير مستعدة أو قادرة على مواجھة ا
مواجھة عندما دخل ي يظھروا ألم . سكان محليون ذكروا أنھم 2015 أبريلالعربية على المدينة في نيسان/

   39التنظيم المدينة، بل إنھم منعوا المقاتلين القبليين من وقفه.

ية/أنصار الشريعة على المدن، األمر الذي ال يقل أھمية ھو أنه حالما سيطرت القاعدة في شبه الجزيرة العرب
فإنھا قدمت نفسھا على أنھا بديل قابل للحياة وأفضل في الواقع من الدولة في تقديم خدمات يمكن الركون إليھا 

، وفر تنظيم أنصار الشريعة الخدمات مثل 2012و 2011بين أيار/مايو ما والتحكيم في النزاعات. في أبين 
التي  إلى حد تعويض األسر ىعدالة كفؤ قائم على الشريعة، ومضعليم ونظام المياه والكھرباء، إضافة إلى الت

لى ر الشريعة كانت تستند إفقدت منازلھا بسبب الضربات الجوية األمريكية. من الواضح أن شعبية أنصا
  40.كفاءته في الحكم أكثر من أيديولوجيته

 ى الُمكال. كما أنه خفف من مقاربته باالختالطبعد إخراجه من أبين، طبق التنظيم الدروس التي تعلمھا ھناك عل
مجلس حكم  كجزء من ھذا الجھد، أقام 41مع السكان ومشاركتھم واإلحجام عن تطبيق قواعد شديدة الصرامة.

عينت القاعدة في شبه الجزيرة  42بدالً من ممارسة الحكم المباشر. –المجلس الوطني الحضرمي  –محلي 
طة الدينية. كما أطلقت مشاريع للبنى التحتية، ووفرت الخدمات االجتماعية، العربية أعضاء محليين في الشر

مثل توزيع الغذاء لألسر المحتاجة والمواد والمعدات الطبية للمستشفيات، وأقامت فعاليات واحتفاالت في 
ي سيئة السمعة للقاعدة ف 'الرايات السوداء'كان يصعب العثور على  43الشوارع في المجتمعات المحلية.

المدينة، وبأمر من زعيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية آنذاك، الوحيشي، لم ترفع خالل استيالء المسلحين 
  44على المدينة.

في حين أن سكان المناطق التي سيطرت عليھا القاعدة في شبه الجزيرة العربية لم يكونوا من الداعمين 
نحه األولوية لألمن، والخدمات األساسية وإيجاده آللية أليديولوجيا التنظيم، فإنھم امتدحوا بشكل منتظم م

  :2015طبقاً ألحد سكان الُمكال في عام  45لتسوية المظالم، مثل النزاعات القديمة على األراضي.

 
 
مشاة ميكانيك في قاعدة الريان  27كال لالنضمام إلى اللواء قادة الجيش ھربوا من المقرات العسكرية في المنطقة الثانية في المُ  39

الجوية، شمال شرق المدينة. عندما حاول مقاتلون قبليون محليون دخول المدينة لمحاربة القاعدة في شبه الجزيرة العربية، منعھم 
االستيالء  والمقاتلين القبليين. في وقتالعسكريون، الذين فضلوا التفاوض على انسحابھم اآلمن؛ ومن ثم حصلت صدامات بين الجنود 

مشاة ميكانيك كان قد عينھم ھادي.  27على المدينة، كان والء الجنود والقادة غير واضح. القادة العسكريون للمنطقة الثانية واللواء 
المغادرة العربية للجنود ب إال أن العديد من الجنود في المنطقة كانوا مرتبطين بصالح أو علي محسن. سمحت القاعدة في شبه الجزيرة

طالما أنھم تركوا جميع أسلحتھم باستثناء الشخصية منھا؛ ووفرت لھم النقل ووزعت عليھم بعض النقود؛ وشجعتھم على االستمرار 
 باستالم رواتبھم الحكومية في المھرة، وھي محافظة مجاورة، وشمال حضرموت، لكنھا جعلتھم يتعھدون بأن ال يحاربوا القاعدة في
شبه الجزيرة العربية أو أنصار الشريعة في المستقبل. مقابالت أجراھا استشاري لمجموعة األزمات يعمل بصفة سابقة مع جندي 

 15وأخلتھم القاعدة، حضرموت،  2015مشاة ميكانيك في نيسان/أبريل  27وضابط في الجيش كانا موجودين في قاعدة اللواء 
آذار/مارس  14ال ممن حضروا المفاوضات بين القاعدة في شبه الجزيرة العربية والجيش، ؛ ومع أحد سكان الُمك2016آذار/مارس 

 . 2016آذار/مارس  15؛ والشيخ عمر بن حبريش، زعيم اتحاد قبائل حضرموت، بتروماسيال، 2016
ار، وفتيات مراھقات مقابالت أجراھا استشاري لمجموعة األزمات يعمل بصفة سابقة مع إمام مسجد جعار، ومحاٍم محلي من جع 40

 .2012وأمھاتھن، وسكان ذكور من جعار، جعار، أبين، أيار/مايو 
القاعدة في شبه الجزيرة العربية أعدمت الجواسيس، لكنھا سمحت للنساء بالخروج من منازلھن بعد حلول الظالم. زعيم القاعدة  41

لنصحه  2012إلسالمي بعد انسحاب التنظيم من أبين عام في شبه الجزيرة العربية الوحيشي كتب إلى زعيم القاعدة في المغرب ا
حول كيفية ممارسة الحكم. وشمل ذلك نصائح حول تطبيق العقوبات اإلسالمية. كتب: "حاول تحاشي فرض العقوبات اإلسالمية بقدر 

 .2013اإلمكان، ما لم تجبر على فعل ذلك". "أوراق القاعدة"، أسوشييتد برس، شباط/فبراير 
عضاء الخمسة عشر في المجلس الوطني الحضرمي يضمون وجھاء محليين (بعضھم كان قد خدم في مجلس العلماء السنة كان األ 42

المحلي الذي كان موجوداً في السابق وحضارمة بارزين من غير أعضاء القاعدة. طبقاً ألحد السكان، "ينظر إلى المجلس على أنه 
ربية بالسلطة، لكن السكان المحليين يرون فيه طريقة مقبولة للتعامل مع العالم واجھة لشرعنة إمساك القاعدة في الجزيرة الع

؛ مقابلة أجراھا استشاري لمجموعة األزمات يعمل بصفة سابقة، 2015، نيسان/أبريل مقابلة أجرتھا مجموعة األزماتالخارجي". 
 .2016الُمكال، آذار/مارس 

بصفة سابقة مع مسؤولين في القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ومع سكان في  مقابالت أجراھا استشاري لمجموعة األزمات يعمل43
. عرضت القناة الدعائية ألنصار الشريعة، األثير، صوراً ومقاطع فيديو لعملھا في المجتمع المحلي. 2016الُمكال، آذار/مارس 

 توسعت ھذه الجھود إلى المناطق الخاضعة لسيطرتھا في أبين وشبوة. 
باسم القاعدة في شبه الجزيرة العربية آنذاك قضى وقتاً طويالً في محاولة إقناع وسائل اإلعالم الدولية بأن من استولى  المتحدث 44

على المدينة لم يكن القاعدة في شبه الجزيرة العربية أو أنصار الشريعة، بل مسلحين قبليين يقودھم "أبناء حضرموت". قد تكون تلك 
ً المتحدث الرسمي وقادة آخرين في القاعدة في شبه الجزيرة محاولة لتجنب اجتذاب الضر بات الجوية األمريكية، التي قتلت الحقا

العربية في الُمكال. مقابلة أجراھا مستشار لمجموعة األزمات بالوسائط المتعددة مع المتحدث باسم القاعدة في شبه الجزيرة العربية 
 . 2015مھند غالب، نيسان/أبريل 

راھا استشاري لمجموعة األزمات يعمل بصفة سابقة مع مدنيين يعيشون في مناطق سيطرت عليھا القاعدة في شبه مقابالت أج 45
  . 2016-2011الجزيرة العربية، أبين وحضرموت، 
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إننا ننظر إلى المجلس الوطني الحضرمي بإيجابية، ألنه تمكن من االستمرار بدفع الرواتب الحكومية ... 
حلية في مستوى أفضل بكثير فيما ھو متوافر في باقي أنحاء البالد ... كما أن وحافظ على الخدمات الم

النظام القضائي للقاعدة في شبه الجزيرة العربية منصف وسريع ولذلك فھو أفضل من النظام الحكومي 
  46الفاسد. العديد من القضايا البارزة التي استمرت سنوات تمت تسويتھا في يوم واحد.

ة في شبه الجزيرة العربية معركة دموية لالحتفاظ باألراضي حالما بات من الواضح أن كما تجنبت القاعد
ار/مايو كانت مصممة في أي القوات التي تقودھا السعودية، خصوصاً القوات التابعة لإلمارات العربية المتحدة،

ع عن المناطق في قد علمتھا أن الدفا 2012و 2011إخراجھا. كانت تجربتھا في أبين بين عامي  على 2016
صراع تقليدي ضد قوى مدعومة خارجياً كان مكلفاً ويخاطر بتنفير السكان المحليين الذين قضت شھوراً في 
استمالتھم. يذكر أن القاعدة في شبه الجزيرة العربية رتبت خروجھا من الُمكال بالتنسيق مع القوات التي 

  47متحدة/الحكومة اليمنية.يقودھا التحالف قبل ھجوم قوات اإلمارات العربية ال

 لحوثي، والطائفية وتحالفات جديدةالتوسع ا  .2

يمكن القول إن القاعدة في شبه الجزيرة العربية كانت أكبر المستفيدين من مزيج من التوسع العسكري الحوثي 
ت الحوثية وتنامي الطائفية، حيث إن ھذين العاملين وفرا لھا فرصاً جديدة لتشكيل تحالف محلية. دفعت التوغال

في المناطق ذات األغلبية الشافعية/السنية جنوب وشرق صنعاء إلى تشكيل سلسلة من التحالفات االنتھازية 
حصل ھذا على جبھات رئيسية  48المقاومة". يحوثيين الذين سموا أنفسھم "مقاتلمع جملة من القوى المعادية لل

لشمالي السابق. كما حصل في أراضي اليمن والبيضاء، وجميعھا محافظات في اليمن ا مأربمثل تعز، و
  .2015الجنوبي السابق، بما في ذلك عدن، قبل إخراج قوات الحوثي/صالح في تموز/يوليو وآب/أغسطس 

ال تشاطر أغلبية المقاتلين ضد الحوثي/صالح القاعدة في شبه الجزيرة العربية أيديولوجيتھا لكنھم يرفضون 
جنوب، أغلب المقاتلين من االنفصاليين، ومن ذوي التوجھات اليسارية في السيطرة الشمالية/الزيدية. في ال

كثير من األحيان. انھار تحالفھم الضمني مع القاعدة في شبه الجزيرة العربية حالما أخرجت قوات 
ة بمھاجم االحوثي/صالح من عدن. في الواقع، فإن القاعدة في شبه الجزيرة العربية وتنظيم الدولة اإلسالمية بدأ

الضمنيين السابقين. رداً على ذلك، أطلقت أجھزة األمن الجنوبية، بمساعدة اإلمارات العربية  اأصدقائھم
  . االمتحدة، عدداً من العمليات العسكرية ضدھم

قاعدة لتنظيمات مثل الأفسحت مجاالً سياسياً/اجتماعياً األمر األكثر أھمية، ھو أن المشاعر الطائفية المتنامية 
جزيرة العربية والدولة اإلسالمية الستقدام المتطوعين وتأسيس مواطئ قدم أكثر استدامة في في شبه ال

المجتمعات المحلية. يسارع اليمنيون إلى اإلشارة إلى أن الزيدية والشافعية متسامحتين نسبياً، وتالقتا بمرور 
فة بينھم. تاريخ للعالقات العنيون في مساجد بعضھم بعضاً، وال الوقت إلى حد أن الزيديين والشافعيين يصلّ 

في الماضي، حتى القاعدة في شبه الجزيرة العربية تصرفت بشكل براغماتي في ضوء ھذه القيود االجتماعية 
بتحاشي المواجھات المباشرة مع المجتمع الزيدي األوسع وركزت انتقاداتھا بدالً من ذلك على الشيعة االثني 

 
 
 .2015مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات بالبريد اإللكتروني مع أحد سكان الُمكال، نيسان/أبريل  46
تقوده السعودية وداعمو حكومة ھادي أنه لم يكن ھناك اتفاق مع القاعدة في شبه الجزيرة العربية جادل أعضاء التحالف الذي  47

 مللسماح لمقاتليھا بمغادرة المدينة. بدالً من ذلك، قالوا إن القاعدة في شبه الجزيرة العربية ھربت، ربما بمساعدة محلية في وجه الھجو
. إال أن مسؤولي القاعدة 2016أجرتھا مجموعة األزمات، آب/أغسطس، أيلول/سبتمبر  العسكري اإلماراتي/اليمني الوشيك. مقابالت

في شبه الجزيرة العربية قالوا إنھم تلقوا تحذيرات مسبقة كافية بالھجوم الوشيك وحقيقة أنه سيكون مسبوقاً بضربات جوية، وبدأوا 
ل إن القاعدة في شبه الجزيرة العربية نسقت انسحابھا مع بإخراج مقاتليھم قبل شھر. عضو سابق في المجلس الوطني الحضرمي قا

 23/24التحالف في الرياض لتتمكن من االنسحاب غرباً. سبقت االندفاعة األخيرة للقوات المدعومة من التحالف والتي بدأت ليل 
زيرة خالية للقاعدة في شبه الجببضعة أيام من الضربات الجوية التي استھدفت المخيمات والمنشآت العسكرية ال 2016نيسان/أبريل 

العربية. مقابالت أجراھا استشاري لمجموعة األزمات يعمل بصفة سابقة مع مسؤولين في القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ومع 
؛ ومع مسؤول في القاعدة في شبه الجزيرة العربية، 2016عضو سابق في المجلس الوطني الحضرمي، الُمكال، آذار/مارس 

 .2016؛ ومقابالت ھاتفية مع سكان من الُمكال، وشھود في المنطقة الساحلية في شبوة الساحلية، نيسان/أبريل 2016ريل نيسان/أب
، أصبحت قوات حرب العصابات المحلية تعرف بـ "المقاومة الجنوبية" 2015عندما اندفعت القوات المعادية للحوثيين جنوباً عام  48

حافظات الجنوبية. في تعز، يعرف ھؤالء المقاتلون بـ "المقاومة". رغم أن جميع ھذه القوات في المعركة للسيطرة على عدن والم
شبه العسكرية تقاتل إلى جانب الحكومة اليمنية، فإنھا ليست بالضرورة موالية لحكومة ھادي. في الجنوب، يشير االسم تحديداً إلى 

مقاومة الجنوبية من سكان محليين يحملون السالح من أجل الدفاع عن الحركة الجنوبية االنفصالية المسماة "الحراك". تتكون ال
 بيوتھم، إضافة إلى جنود سابقين في جمھورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
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إال أن إرث اليمن في التسامح بات ضحية للحرب  49ان، والعراق ولبنان.عشرية، التي تشكل األغلبية في إير
  ذلك. تستغلالعربية والقاعدة في شبه الجزيرة  ؛ھليةاأل

يتشارك الحوثيون وخصومھم في المسؤولية عن نمو المشاعر الطائفية. كثيراً ما يجمع الحوثيون اإلصالح، 
يرھم في سلة واحدة مع القاعدة في شبه الجزيرة العربية والمجموعات السلفية، واالنفصاليين الجنوبيين وغ

ويبررون اندفاعتھم  50وتنظيم الدولة اإلسالمية، ويشيرون إليھم جميعاً على أنھم تكفيريين، أو قاعدة أو داعش.
 اعش/القاعدة،دتنظيما األصلية جنوباً من صنعاء بالحاجة لملء الفراغ األمني والتھديد المرتبط به الذي يشكله 

لكن في ذلك الوقت لم يكن تنظيم الدولة اإلسالمية  51يكتسبان قوة متزايدة ويتحالفان مع ھادي. ھماويقولون إن
موجوداً في عدن. كانت الحرب، التي أشعلھا استيالء الحوثيين على صنعاء، وما تالھا من فوضى ھي التي 

اثل دم العسكري للحوثيين أثر محفز ممأدت إلى صعود التنظيم. في محافظات أخرى، مثل البيضاء، كان للتق
  52على الطائفية.

إضافة إلى ذلك، عزز التحالف مع صالح وشبكاته، وھي األقوى في المرتفعات الزيدية، تصوراً مشتركاً بين 
باتت اللغة الطائفية شائعة بين  53أن الحرب كان لھا بعد شمالي/زيدي مقابل جنوبي/شافعي.مفاده خصومھم 

. إنھم يتھمون الحوثيين بأنھم يعتنقون أجندة إما تشمل ترقية الزيديين، وخصوصاً يندين للحوثيالمقاتلين المعا
الھاشميين (وھم شريحة من الزيديين يدعي أفرادھا أنھم من ساللة النبي محمد)، أو التحول إلى الشيعة االثني 

معاٍن ضمنية معادية عشرية. البعض يشير إليھم على أنھم روافض ومرتدين، وھي مصطلحات محملة ب
 أدت تداعيات التنافس السعودي اإليراني في الخليج على الحرب األھلية اليمنية إلى تضخيم البعد 54للشيعة.

  55ن الحوثيين بأنھم وكالء إليران، وھي تھمة يرددھا أنصار ھادي.والطائفي أكثر، حيث يتھم السعودي

و الخطوط الفاصلة بين أتباعھا والبيئة األوسع للسكان لجأت القاعدة في شبه الجزيرة العربية عمداً إلى مح
، قاد زعيم أنصار الشريعة جالل البليدي ھجوماً وحشياً 2014السنة والمعادين للحوثيين. في آب/أغسطس 

حرب  نشوبمن تھمھم بأنھم حوثيين، ومن ثم حذر بشكل استثنائي في حضرموت ضد جنود غير مسلحين ا
بية فوراً عندما حدث ذلك، دعت القاعدة في شبه الجزيرة العر 56ون على صنعاء.طائفية إذا استولى الحوثي

  57حمل السالح.إلى جميع السنة 
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 .2015حزيران/يونيو  –أجرتھا مجموعة األزمات مع أنصار للحوثيين، أيار/مايو 
باحث من البيضاء الحظ أنه قبل تقدم الحوثيين إلى المحافظة، كانت أية اختالفات بين المساجد المحلية تتعلق باالنتماء السياسي:  52

ن مع انتشار الصراع، بدأت المساجد باالنفصال على أساس شافعي مقابل زيدي. مقابلة المؤتمر الشعبي العام ضد اإلصالح. لك
 .2014تشرين الثاني/نوفمبر  11أجراھا استشاري لمجموعة األزمات يعمل بصفة سابقة مع عبد السالم الربيدي، صنعاء، 

رجل أعمال يمني، صنعاء، آذار/مارس ؛ ومع 2015مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع سياسي سلفي، عدن، شباط/فبراير 53
؛ ومع ناشط يمني من إب، تشرين الثاني/نوفمبر 2015؛ ومقابالت ھاتفية مع مستشار لحكومة ھادي، تشرين األول/أكتوبر 2015
2015. 

ل الشرعي سيستخدم مصطلح الروافض من قبل بعض السلفيين والوھابيين لإلشارة إلى الشيعة بسبب رفضھم لما يعتبره السنة التسل 54
ً لھذا النمط من التفكير، فإن الشيعة مرتدين عن الدين  –القضية التي أدت إلى نشوء االنقسام السني  –لخالفة النبي  الشيعي. طبقا

 الصحيح. 
مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع مسؤولين حكوميين يمنيين ودبلوماسيين من مجلس التعاون الخليجي، أيار/مايو  55

 ,Arab states send complaint letter against Iran to the UN”, al-Arabiya English“؛ 2015يو وحزيران/يون
13 November 2016. للمزيد حول تنامي الطائفية، انظر .Farea al-Muslimi, “How Sunni-Shia Sectarianism is 

Poisoning Yemen”, Carnegie Middle East Center, 29 December 2015. 
قاد البليدي فريقاً من المقاتلين في قطع رؤوس أربعة وإعدام عشرة جنود غير عاملين بإطالق النار عليھم في مدينة (سيئون) في  56

ً أنھم حوثيين. رداً على سؤال للصحفية يونا كريغ، أدان منظر القاعدة في شبه الجزيرة  2014حضرموت في آب/أغسطس  مدعيا
حقاً مثل تلك اإلعدامات في مقطع فيديو وصفه التنظيم بأنه "أول مؤتمر صحفي دولي"، مؤسسة العربية ناصر بن علي العنسي ال

. ربط البليدي بتنظيم الدولة اإلسالمية مصدر تشوش واختالط في اليمن. 2014كانون األول/ديسمبر  8المالحم لإلنتاج اإلعالمي، 
البليدي كان قد بايع البغدادي استناداً إلى تقارير من استشاري  في "استغالل الفوضى"، مرجع سابق، ذكرت مجموعة األزمات أن

ً للقاعدة في شبه الجزيرة 2016يمني ومصادر إعالمية يمنية. لكن عندما قتل في شباط/فبراير  ً أنه كان قد ظل مواليا ، بدا واضحا
ت الريمي، الذي كان قد حل محل الوحيشي، وأنتجالعربية. أصدرت القاعدة في شبه الجزيرة العربية تأبيناً صوتياً من زعيمھا، قاسم 

 الحقاً فيديو دعائي مطول عن مركز تدريبي باسم "كتيبة القوات الخاصة" أعطي اسم البليدي تكريماً له.
وبّخت القاعدة في شبه الجزيرة العربية زعماء سنة لدعمھم استيالء الحوثيين "الرافضة" ودعت السنة إلى حمل السالح. "بيان  57
ل جرائم الفصيل الحوثي ضد السنة"، تحت عنوان عريض ھو "دعوة إلى السنة"، بيان رسمي للقاعدة في شبه الجزيرة العربية حو

 .2016أيلول/سبتمبر  23عرضته قنوات التواصل االجتماعي ألنصار الشريعة، 
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مع تكشف الصراع، استخدمت القاعدة في شبه الجزيرة العربية ذريعة الدفاع عن "السنة" ضد الحوثيين 
زيرة العربية فيع في القاعدة في شبه الج"الشيعة" لالندماج مع القبائل المحلية والمتعاطفين السلفيين. مسؤول ر

قارن سيطرة الحوثيين "الشيعة" على اليمن بعد استيالئھم على صنعاء مع العراق الذي يھيمن عليه الشيعة 
الدفاع السني الوحيد  أنصار الشريعة كانتنظيم بعد إطاحة الواليات المتحدة بصدام حسين؛ وزعمت أن 

ضد التوسع الحوثي بعد أن ھربت حكومة ھادي إلى المنفى وانھار الجيش؛ المتبقي في المحافظات الجنوبية 
تين لرجال يوأن أحد األدوار الرئيسية للقاعدة في شبه الجزيرة العربية كان توفير التجربة والخبرة العسكر

آلن. نحن معاً ا: "نحن متحدون مع القبائل [السنية] كما لم نكن من قبل. نحن لسنا القاعدة القبائل المحلية قائالً 
  58الجيش السني".

كما سمحت استراتيجية التنظيم في محو الخطوط الفاصلة بين أعضاء التنظيم والمتعاطفين معه أيضاً بتوسيع 
نطاق وصوله إلى المجتمعات المحلية. أدى تأسيس أنصار الشريعة على وجه الخصوص إلى خفض العتبة 

لعربية ربط أنفسھم مع القاعدة في شبه الجزيرة الى التنظيم دون باالنضمام إالتي تسمح للمتطوعين المحتملين 
القاعدة في شبه الجزيرة العربية اسم "أبناء" للمجموعات  أعطتكما  59وأيديولوجيتھا من خالل بيعة رسمية.

المرتبطة بھا، كما في استيالئھا على الُمكال. ھناك، قدمت أبناء حضرموت بوصفھم مجموعة سنية محلية 
لمحاربة العدو الحوثي المشترك. مسؤول رفيع في القاعدة في شبه الجزيرة العربية قال إن الھوس  نتظمتا

الغربي باألسماء والتصنيفات ھو الذي كان قد دفع التنظيم الستخدام وسم "أبناء": أنتم [الغربيون] تسموننا 
ً  ،بمختلف األسماء   60مسلمون، وجميعنا أخوة". واألسماء يمكن أن تتغير. لكن بالنسبة لنا، فنحن جميعا

 انية بالنسبة لالعبين اإلقليميينثالدرجة من الالقاعدة بصفتھا أولوية   .3

في انخراطه بالحرب، جعل التحالف الذي تقوده السعودية مواجھة القاعدة في شبه الجزيرة العربية وتنظيم 
 ئيسي عكس المكاسب التي حققھا الحوثيونالدولة اإلسالمية أولوية من الدرجة الثانية. لقد كان منطق عمله الر

وإعادة تنصيب حكومة ھادي، التي طلبت التدخل العسكري. استندت الدوافع السعودية لدخول الحرب إلى 
يناميكيات دصعيد التصورھم بأن الحوثيين، بوصفھم وكالء مزعومين إليران، يشكلون تھديداً وجودياً، وعلى 

ً كريعس تدخالً  نإف داخليةالسياسية ال ً ناجح ا لي ولي العھد ومھندس التدخل الرئيسي يعزز تطلعات في اليمن س ا
  61ووزير الدفاع محمد بن سلمان.

سھل سلم األولويات ھذا، الذي تسبب باإلحباط والحرج للواليات المتحدة، سھل جھود القاعدة في شبه الجزيرة 
ا من الوصول إلى األسلحة والمصادر الجديدة العربية لالندماج مع المعارضة المعادية للحوثيين، التي مكنتھ

للدخل. خالل احتالل القاعدة في شبه الجزيرة العربية للُمكال، سطت على مصارف الدولة، ونھبت مستودعات 
األسلحة وجعلت نفسھا جزءاً من االقتصاد المحلي. لقد حارب تنظيم أنصار الشريعة إلى جانب قوات التحالف 

 
 
نة" ة بأن التنظيم يجمع "رجال القبائل السكرر المسؤول الرفيع في القاعدة في شبه الجزيرة العربية مراراً موقف أنصار الشريع58

ضد ما سماه استيالء الشيعة على اليمن. مقابالت أجراھا استشاري لمجموعة األزمات بالوسائط المتعددة مع مسؤول رفيع في القاعدة 
 .2015ونيسان/أبريل  2014في شبه الجزيرة العربية، أيلول/سبتمبر 

ربية، فإن البيعة ھي حلف يمين الوالء الذي يربط فرداً بالمنظمة، المرتبطة ھي نفسھا ببيعة في حالة القاعدة في شبه الجزيرة الع 59
 الللتنظيم المركزي للقاعدة. يعود مفھوم البيعة إلى زمن النبي محمد، الذي كان يتوقع البيعة من أتباعه. بالمقارنة، فإن التعھد بالدعم 

 ينطوي على عالقة ملزمة. 
ً للقاعدة في 60 شبه الجزيرة العربية، فإن أبناء أبين وأبناء حضرموت (إضافة إلى مجموعات "األبناء" األخرى المرتبطة  طبقا

جغرافياً) ليسوا أعضاء كاملين في القاعدة في شبه الجزيرة العربية/أنصار الشريعة لكن "يمكن أن يصبحوا كذلك في المستقبل". إنھم 
 ً ً وتعليما ً أساسيا ً عسكريا ً بتفويض محدد لمحاربة الحوثيين. لم يبايعوا القاعدة في شبه الجزيرة العربية. مقابالت  يتلقون تدريبا دينيا

، 2015أجراھا استشاري لمجموعة األزمات يعمل بصفة سابقة مع مسؤول في القاعدة في شبه الجزيرة العربية، اليمن، نيسان/أبريل 
 The Hadramawt: AQAP and the“تتعدى الدالالت اللغوية. . محللون آخرون وجدوا أن المسألة ال 2016نيسان/أبريل 

Battle for Yemen’s Wealthiest Governorate”, The Jamestown Foundation, 10 July 2015 من غير الواضح .
بر بفرصة أكتماماً ما ھي العالقة بين القاعدة في شبه الجزيرة العربية وحركات "األبناء". إن غموض مجموعات "األبناء" تسمح 

عود إلى النشاط ، لتاللقاعدة في شبه الجزيرة العربية للعمل كحركة نائمة، خصوصاً بعد انسحابھا من المناطق التي كانت تسيطر عليھ
 في اللحظة المناسبة. 

ضد  ة انتفاضة سنيةأحد األسباب التي يشار إليھا بشكل أقل تكراراً ھو أن السعودية واإلمارات العربية المتحدة وجدا حاجة إلدار 61
تحالف الحوثي/صالح. مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع مسؤول سعودي، ورجل أعمال يمني تربطه عالقات بالسعودية، 

ً لمسؤول إماراتي، فإن اإلمارات والسعودية أجبرتا على العمل لمنع حرب أھلية على النمط السوري، 2015حزيران/يونيو  . طبقا
يه السنة، الذين يفتقرون إلى الحماية أو الدعم، إلى مجموعات مثل القاعدة في شبه الجزيرة العربية أو تنظيم وھو سيناريو يتحول ف

 .2015، أيار/مايو مقابلة أجرتھا مجموعة األزماتالدولة اإلسالمية للحصول على دعمھم. 
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محاولة منه إلخراج قوات الحوثي/صالح من عدن وأجزاء أخرى من الجنوب، بما  الذي تقوده السعودية في
  62في ذلك تعز، والحصول بشكل غير مباشر على أسلحة منھم.

فقط في المناطق الجنوبية التي انسحبت منھا قوات الحوثي/صالح بدأت اإلمارات العربية المتحدة، بشكل 
بية وتنظيم الدولة اإلسالمية، والعمل مع مختلف الجماعات خاص، بمواجھة القاعدة في شبه الجزيرة العر

الجنوبية. في عدن، عملوا وبنفس النجاح مع القائد األمني والمحافظ إلخراج القاعدة في شبه الجزيرة العربية 
استعادت اإلمارات العربية المتحدة وحلفاؤھا المحليين، بدعم من  63وتنظيم الدولة اإلسالمية من المدينة.

دون قتال جدي ولديھما  2016 أبريلعة من المستشارين العسكريين األمريكيين، الُمكال في نيسان/مجمو
إلخراج القاعدة في شبه الجزيرة العربية/أنصار الشريعة من أبين  جھود مماثلة 64وجود مستمر للقوات ھناك.

ي نصار الشريعة إلى الظھور فقل نجاحاً؛ حيث عاد مقاتلو القاعدة في شبه الجزيرة العربية وأأوشبوة كانت 
  مناطق كانوا قد أخلوھا أو، في بعض الحاالت، لم يغادروھا أصالً.

بيانات التحالف الذي تقوده السعودية بأن محاربة التنظيم أولويته القصوى واإلعالنات عن انتصارات 
اليمن، حيث تستمر في شمال  65عسكرية ضد القاعدة في شبه الجزيرة العربية في الجنوب تكذبھا األحداث.

المعركة بين قوات الحوثي/صالح، انخرط التحالف في تحالفات ضمنية مع مقاتلي القاعدة في شبه الجزيرة 
العربية، أو على األقل أغمض عينيه عن وجودھم، طالما أنھم ساعدوا في مھاجمة العدو المشترك. في الواقع، 

األمريكية لـ "اإلرھابيين العالميين" لما يزعم عن  ظھر ثالثة من أعوان ھادي على قائمة وزارة الخزانة
إن التركيز على الحوثيين منطقي  66تقديمھم الدعم المالي للقاعدة في شبه الجزيرة العربية والعمل لصالحھا.

ً داخلعلى المدى القصير بالنسبة للسعودية، حيث التھديد باإلحاطة بھا من قبل إيران يلقى صدى  ، واسعاً يا
تھديد من المتطرفين السنة الذي يصعب تسويقه بالنظر إلى جيوب التعاطف معھم والدعم لھم. على عكس ال

ً لإلطاحة بالعائلة الملكية السعودية، التي تعتبرھا فاسدة  لكن القاعدة في شبه الجزيرة العربية تسعى أيضا
  ليمن.ومرتبطة بالغرب، وھو تھديد يتنامى بازدياد المكاسب التي يحققھا التنظيم في ا

حولت اإلمارات العربية المتحدة أولوياتھا إلى محاربة القاعدة في شبه الجزيرة  ، حيثفي الجنوب
العربية/الدولة اإلسالمية، فإن جھودھا تواجه تعقيداً تفرضه قدرة التنظيمين على إيجاد مالذات آمنة عند 

في جة تحديات األمن والحوكمة أو خطة لمعال جنوبية موحدةالحاجة. عالوة على ذلك، فإن غياب قيادة 

 
 
، لحج، تموز/يوليو، 2015طس آب/أغس-مالحظات الستشاري لمجموعة األزمات يعمل بصفة سابقة، عدن، أيار/مايو 62

؛ ومقابلة الستشاري يعمل بصفة سابقة مع طبيب عدني أخذه جنود إماراتيون لمعالجة 2015، تعز، أيلول/سبتمبر 2015آب/أغسطس 
. كما نشر الجناح اإلعالمي ألنصار الشريعة عدة فيديوھات 2015مقاتلي أنصار الشريعة في مخيم عسكري، عدن، تموز/يوليو 

، 2015صراع من أجل إظھار أفراد أنصار الشريعة وھم يشاركون في القتال ضد الحوثيين خالل معركة عدن وأبين عام طوال ال
 ;https://justpaste.it/ADEN: 2015. والية عدن، أيلول/سبتمبر 2016والبيضاء في  2016-2015وكذلك في تعز في 

Wilayat Abyan, June 2015: https://justpaste.it/ltlz; Wilayat Taiz, January 2016: 
http://tinyurl.com/jn62seb. 

كان تنظيما القاعدة في شبه الجزيرة العربية والدولة اإلسالمية كالھما مستعدان لھذا التغيير في النھاية، مستفيدين إلى الحد األقصى  63
ألسلحة. مقابالت أجراھا استشاري لمجموعة من حرب التحالف الذي تقوده السعودية ضد كتلة الحوثي/صالح لتخزين األموال وا

؛ ومع أنصار للقاعدة في شبه 2016األزمات يعمل بصفة سابقة مع أعضاء في القاعدة في شبه الجزيرة العربية، الُمكال، آذار/مارس 
داداً وراءھا. استع . جمع كال التنظيمان أسلحة ثقيلة تركتھا قوات الحوثي/صالح المنسحبة2015الجزيرة العربية، عدن، آب/أغسطس 

ً من الحصول على عربات  ً مع القوات اإلماراتية والقوات المتحالفة، تمكن تنظيم الدولة اإلسالمية أيضا لمواجھات متوقعة الحقا
مصفحة قدمتھا اإلمارات العربية المتحدة من أجل التفجيرات االنتحارية ضد قوات التحالف. مقابالت أجراھا استشاري لمجموعة 

ت يعمل بصفة سابقة مع قائدين ميدانيين لقوات المقاومة ضد الحوثيين وعقيد يقود لواء سلمان الحزم، عدن، تموز/يوليو األزما
 . 2015وآب/أغسطس 

مسلح من القاعدة في شبه الجزيرة العربية قتلوا في "معركة  800البيانات الرسمية للتحالف الذي تقوده السعودية أشارت إلى أن  64
من مقاتليھا قتلوا على حاجز على طرف المنطقة التي تسيطر عليھا القاعدة  12ما القاعدة في شبه الجزيرة العربية فقالت إن الُمكال". أ

كم خارج الُمكال)، لكنھا لم تخسر أي مقاتل خالل انسحابھا من المدينة. مقابلة بالوسائط  100في شبه الجزيرة العربية (حوالي 
. أحد قادة الجنود الحضارمة الذين شاركوا في 2016مجموعة األزمات يعمل بصفة سابقة، نيسان/أبريل المتعددة أجراھا استشاري ل

من مسلحي القاعدة في شبه الجزيرة العربية على الحاجز الذي يفصل المدخل الشمالي إلى منطقتھم  20الھجوم قال إنھم قتلوا حوالي 
 . 2016ية أجراھا استشاري لمجموعة األزمات يعمل بصفة سابقة، نيسان/أبريل وأنه لم يحدث أي قتال داخل المدينة. مقابلة ھاتف

، خالل محادثات السالم التي رعتھا الواليات المتحدة بين األطراف اليمنية في الكويت، قال وزير الخارجية 2016في أيار/مايو  65
 Saudi FM: Fighting al-Qaeda is now a“ السعودي عادل الجبير إن أولوية التحالف تحولت من الحوثيين إلى القاعدة.

priority in Yemen”, al-Arabiya English, 14 May 2016. 
ويشمل ھؤالء: عبد الوھاب الحميقاني، أحد موفدي ھادي إلى محادثات السالم التي ترعاھا األمم المتحدة في جنيف في  66

، وحسن علي علي أبكر، وھو قائد ميليشيا وعضو المجلس ، ونايف صالح سالم القيسي، محافظ البيضاء2015حزيران/يونيو 
Nusrah Front, AQAP, And Isil Fundraisers -Qaida, Al-“Treasury Designates Alاالستشاري من الجوف. 

And Facilitators”, U.S. Department of the Treasury, 19 May 2016; and U.S. Department of the 
Center, Counter Terrorism designations, 7 December 2016Treasury, Resource  . 
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مات توفير بيئة مرحبة بالتنظييعمل كل ذلك على فقيرة مثل أبين وشبوة و تعرضت إلھمال مزمنمحافظات 
  الجھادية العنيفة. طبقاً ألحد سكان جعار: 

ً  اربةإن استراتيجية ناجحة لمح  ال القاعدة ينبغي أن تركز على الحوكمة وتوفير الخدمات. أيديولوجيا
عار، والدولة اإلسالمية في الجنوب. لكن في ج لتنظيمي القاعدة في شبه الجزيرة العربية جد قبول كبيريو

رون مستقبالً ليم وال يفإن العديد من الشباب انضموا إلى أنصار الشريعة ألنھم فقراء، وتلقوا القليل من التع
  67إليھا.وفر أنصار الشريعة لھؤالء الشباب دخالً وغاية يسعون يألنفسھم. 

طالما استمرت الحرب، واالقتتال بين النخب الجنوبية والتحديات المزمنة في مجال الحوكمة، فإن المبادرات 
العسكرية التي تحظى بتغطية إعالمية واسعة ضد تنظيمي القاعدة في شبه الجزيرة العربية والدولة اإلسالمية 

  لن ترقى إلى أكثر من انتصارات مؤقتة.

 اقتصاد الحرب  .4

ور، نتيجة لمكاسبھا المالية. خالل الصراع المتط كان ه القاعدة في شبه الجزيرة العربيةتالتقدم الذي حققھذا ن إ
تمكن التنظيم من توسيع صندوقه الحربي بمھاجمة المصارف والسيطرة على الموانئ وطرق التھريب. 

مليار  24، الذي كان يحتوي نحو 2015أيار/مايو  – أبريلوكأحد أنجح انجازاته نھب بنك الُمكال في نيسان/
ل صّ حيفي مينائي الُمكال والشحر، حيث  كما فرض ضرائب على االستيراد 68مليون دوالر). 111لایر يمني (

المفارقة ھي أن جزءاً كبيراً من الوقود المستورد  69يتم تنزيلھا.رسماً عن كل ليتر من الوقود وكل حاوية شحن 
الشمالية، التي كانت إلى حد بعيد مقطوعة عن العالم الخارجي بسبب حصار كان يجد طريقه إلى األسواق 

عبر سلسلة من الوسطاء المحليين الذين كانوا يشترون الوقود من حضرموت التحالف الذي تقوده السعودية، 
   70إلعادة بيعه لقوات الحوثي/صالح.

 كلت خسارة الميناء ضربة قوية لوسائلمسؤول إماراتي وصف الُمكال بأنھا "رئتي القاعدة"، وبالفعل فقد ش
إال أن آثار السيطرة على الُمكال ألكثر من عام لن تتالشى بسرعة. تعزز العائدات التي راكمتھا  71تمويلھا.

القاعدة في شبه الجزيرة العربية قدرتھا على شراء العتاد العسكري واجتذاب المتطوعين. كانت أصالً تقدم 
ً  2011لمقاتليھا عام  أعلى من ذاك الذي يقدم لجنود الحكومة، ويمكن لمواردھا المالية الجديدة أن تشكل  راتبا

  72جاذبية أكبر للشباب الفقراء.

  القاعدة في شبه الجزيرة العربية تنظيم الدولة اإلسالمية ضد  ج. 

 صراع، وضع فرع ناشئ لتنظيم الدولة اإلسالمية نفسه على خارطة ال2014بداية في تشرين الثاني/نوفمبر 
عبر ھجمات مشھدية مثيرة ضد مختلف الالعبين، بما فيھم الحوثيين وحكومة ھادي. كحال القاعدة في شبه 
الجزيرة العربية، استفاد تنظيم الدولة اإلسالمية من انھيار الدولة، والنزعة التوسعية لدى الحوثيين، وانشغال 

ظيم الدولة اإلسالمية، أكثر من القاعدة في شبه الدول اإلقليمية بإيران واقتصاد الحرب الناشئ. إال أن تن
لتطرف العنف، التي دفعت الشباب نحو ا منالمتنامية والمستويات المفرطة  الجزيرة العربية، ھو نتاج الطائفية

وجعلتھم عرضة للتجنيد. األمر األكثر أھمية، ھو أن ظھور التنظيم في اليمن مرتبط بنجاحه في العراق 

 
 
 

مليون دوالر). مقابلة  41دمرت تسعة مليارات لایر يمني ( 2015ذكر أن غارة أمريكية في وقت ما بين أيار/مايو وآب/أغسطس  68
. إضافة إلى أموال 2016رس أجراھا استشاري لمجموعة األزمات يعمل بصفة سابقة مع مسؤول أمني سابق، الُمكال، أذار/ما

 24مليار لایر يمني (حوالي  6المصرف المركزي، يقدر مصرفيون محليون أن القاعدة في شبه الجزيرة العربية حصلت على نحو 
. مقابالت 2015نيسان/أبريل  2مليون دوالر) من مصارف تجارية في  5.3مليون لایر سعودي (نحو  20مليون دوالر) وأكثر من 

 .2016تشاري لمجموعة األزمات يعمل بصفة سابقة، الُمكال، نيسان/أبريل أجراھا اس
؛ ومع أحد شيوخ القبائل اليمنيين، 2015مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات، ومقابلة ھاتفية مع أحد سكان المكال، نيسان/أبريل  69

  . 2016ومع سياسي حضرمي، أيلول/سبتمبر 
 .2016ت مع أحد سكان الُمكال، آب/أغسطس مقابلة ھاتفية أجرتھا مجموعة األزما 70
 .2016مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات مع مسؤول إماراتي، أبو ظبي، كانون األول/ديسمبر  71
للجنود  150-140دوالر لمقاتليھا مقارنة بـ  200كانت القاعدة في شبه الجزيرة العربية/أنصار الشريعة تدفع راتباً شھرياً مقداره  72

ظاميين. مقابلة عبر الوسائط المتعددة أجراھا استشاري لمجموعة األزمات يعمل بصفة سابقة مع أحد أعضاء القاعدة في اليمنيين الن
. أربعة سكان ذكور في المنطقة التي سيطرت عليھا القاعدة في شبه الجزيرة العربية/أنصار 2016شبه الجزيرة العربية، آذار/مارس 

من المتطوعين المحليين بشكل رئيسي بمكافآتھا المالية، وليس بسبب القناعة الدينية أو األيديولوجية. الشريعة قالوا إنھا أغوت الكثير 
 .2012مقابالت أجراھا استشاري لمجموعة األزمات يعمل بصفة سابقة، أبين، أيار/مايو 
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نفسه، فإن نفوذه في اليمن كان مقيداً بالتاريخ الطويل، والقوة العسكرية والدعم المحلي  وسورية. وفي الوقت
  للقاعدة في شبه الجزيرة العربية.

يم يلول/سبتمبر، أعلن زعيم تنظأ، بُعيد سيطرة الحوثيين على صنعاء في 2014تشرين الثاني/نوفمبر  13في 
في البداية، أنتج الصعود الصاروخي لتنظيم  73يم في اليمن.الدولة اإلسالمية أبو بكر البغدادي وجود التنظ

ً مماثالً في اليمن. انشق عدد كبير من أعضاء القاعدة في شبه  الدولة اإلسالمية في سورية والعراق زخما
الجزيرة العربية والتحقوا به، بمن فيھم منظرين كبار مثل الشيخ مأمون حاتم ورجل الدين البارز عبد المجيد 

ما ساعد ھذه النزعة قيام الواليات المتحدة باغتيال عدد من منظري القاعدة في شبه الجزيرة  74ي.الھتار
العربية، بمن فيھم حارث النضاري، وإبراھيم الروبيش، وناصر العنسي، بين كانون الثاني/يناير 

  2015.75، وزعيمھم الوحيشي في حزيران/يونيو 2015 أبريلونيسان/

أشھر من القتال  أربعة. غذت 2015ة اإلسالمية من معركة السيطرة على عدن عام كما استفاد تنظيم الدول
صعود التنظيم. سارع إلى نشر  من تالعنيف الذي أدى إلى مقتل اآلالف نزعة التطرف لدى الشباب وسرع

أنه أثبت ھذا التكتيك  76يه" بين الشباب لنشر أيديولوجيته من خالل الفيديوھات واألغاني الدعائية.ي"صحف
تنظيم الدولة اإلسالمية الشباب الذين استھدفوا قوات اإلمارات  يمثمر، حيث إن شريحة واسعة من انتحاري

صل من عدن. استمر كانوا في األ 2016 أبريلالعربية المتحدة وتلك المدعومة من قبلھا في الُمكال في نيسان/
ضد مركز تجنيد عسكري حكومي في  ن بشن ھجمات كبيرة، بما في ذلك تفجير انتحارييھؤالء المتطوع

  شخصاً. 60أدى إلى مقتل  2016آب/أغسطس  29المدينة في 

داية، قللت ه. في البائمية بمحاولة احتوردت القاعدة في شبه الجزيرة العربية على صعود تنظيم الدولة اإلسال
الحقاً، انتقد  77اإلسالمية.من قيمة التھديد برفضھا الرد على أسئلة الصحفيين حول مجرد وجود تنظيم الدولة 

قادة القاعدة في شبه الجزيرة العربية علناً تنظيم الدولة اإلسالمية، وأدانوا ھجماته على المساجد، التي قالوا 
إنھا تتناقض مع حساسيتھم الشھيرة لألعراف المحلية. كما انخرطوا في حملة إعالمية أوسع تسخر من تنظيم 

في حين كانوا يسارعون للثناء على ھجمات يقوم  78ذي نصب نفسه خليفة عليھا.الدولة اإلسالمية والبغدادي ال
بھا أشخاص يزعمون أنھم يعملون نيابة عن تنظيم الدولة اإلسالمية في الغرب، ليس ھناك أي دليل على أن 

  79التنظيمين تعاونا بأي طريقة كانت، بما في ذلك تشاطر المعلومات االستخبارية.

 
 
اء، صنعاء، الجوف، البيضأعلنت سبعة فروع محلية عن نفسھا بعد ذلك بوقت قصير، حيث تعمل في عشر محافظات: صعدة،  73

تعز، إب، لحج، عدن، شبوة وحضرموت. نشرت مجموعة صغيرة من الشباب صوراً على وسائط التواصل االجتماعي تعلن عن 
 .2016وجود فرع ثامن لم يتم التحقق من وجوده في محافظة المھرة في أيلول/سبتمبر 

دعمھم لتنظيم الدولة اإلسالمية في وسائط التواصل االجتماعي. أكد كان حاتم أحد أوائل األنصار الذين عبروا عن أنفسھم في  74
انشقاقه المتحدث باسم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، الذي قال إنه رغم أن حاتم "لم يعد واحداً منا [القاعدة في شبه الجزيرة 

. عاد حاتم 2014بصفة سابقة، تشرين األول/أكتوبر  العربية]، فإنه ال يزال أخانا". مقابلة أجراھا استشاري لمجموعة األزمات يعمل
 أيار/مايو. 11وقتل فيما يبدو بغارة جوية لطائرة أمريكية دون طيار في الُمكال في  2015إلى القاعدة في شبه الجزيرة العربية في عام 

ن اإلسالمية. في حين أن الوحيشي لم يك لعب ھؤالء المنظرين الكبار دوراً حاسماً بتوفير الحجج الدينية ضد االنضمام إلى الدولة 75
رجل دين، فإنه كان يحظى بشعبية كبيرة، وكان زعيماً حصيفاً يحظى باحترام كبير في التنظيم. بعد مقتله، قيل إن عدداً غير محدد 

عمل جموعة األزمات يمن أعضاء القاعدة في شبه الجزيرة العربية انشقوا إلى تنظيم الدولة اإلسالمية. مقابالت أجراھا استشاري لم
. كما كان أولئك المنظرون الكبار 2015بصفة سابقة عبر الوسائط المتعددة مع زعماء قبليين في شبوة، تموز/يوليو، آب/أغسطس 

أعضاء مخضرمين في القاعدة حصلوا على الخبرة في البوسنة، وأفغانستان والفلبين. يبدو أن ھذا الحرس القديم ال يزال مھماً بالنسبة 
لقاعدة في شبه الجزيرة العربية. تم التحدث عنھم بعد موتھم في فيديو دعائي للقاعدة في شبه الجزيرة العربية في كانون األول/ديسمبر ل

2015. 
كان بعض الشباب المحليين في عدن الصغرى (وھي منطقة إلى الغرب من مدينة عدن) يشيرون إلى العاملين في تجنيد المقاتلين  76

الدولة اإلسالمية بأنھم "دعائيين" يوزعون الفيديوھات عبر الھواتف الذكية ويروجون لوسائط التواصل االجتماعي لصالح تنظيم 
التي يستخدمھا التنظيم، والذين كانوا يخبرون الشباب في الشوارع عن تنظيم الدولة اإلسالمية وعمله. آخرون استعملوا كلمة 

 .2015شاري لمجموعة األزمات يعمل بصفة سابقة، عدن، آب/أغسطس "صحفي" لوصف أنشطتھم. مقابالت أجراھا است
طبقاً لمسؤول رفيع في القاعدة في شبه الجزيرة العربية في إشارته إلى تنظيم الدولة اإلسالمية: "القاعدة في شبه الجزيرة العربية  77

ول (الذي قتل الحقاً في غارة لطائرة أمريكية ليست مسؤولة عن أفعال أنصار الدولة. لكنھم إخواننا وسنساعدھم". رفض نفس المسؤ
ضد مساجد في  2015دون طيار)، بناء على أوامر من الوحيشي، التعليق على أول ھجوم لتنظيم الدولة اإلسالمية في آذار/مارس 

، 2014مبر صنعاء. مقابالت عبر الوسائط المتعددة أجراھا استشاري لمجموعة األزمات يعمل بصفة سابقة، تشرين الثاني/نوف
 .2015آذار/مارس 

أدانت القاعدة في شبه الجزيرة العربية "مجموعة البغدادي" بوصفھا "تقوم على ال شيء سوى كذبة ... إثم، ومزيج من الجھل،  78
 .2015تشرين الثاني/نوفمبر  1واالنحراف والشھوة". فيديو أصدرته القاعدة في شبه الجزيرة العربية، 

 Inspire، نشرت مؤسسة المالحم لإلنتاج اإلعالمي التابعة للقاعدة في شبه الجزيرة العربية أول "0162حزيران/يونيو  23في  79
Guide 12" لتحليل العملية المرتبطة بتنظيم الدولة اإلسالمية على ناٍد ليلي في أورالندو في فلوريدا، الواليات المتحدة، في 
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الدولة اإلسالمية في اليمن، على عكس قيادة القاعدة في شبه الجزيرة العربية، بشكل رئيسي تتكون قيادة تنظيم 
ه كانوا مع التنظيم في سورية والعراق؛ وأحضروا إلى اليمن نفس ءأشخاص غير يمنيين ويبدو أن أعضا من

 80يم ھناك.جاح التنظاالستراتيجية المكونة من شبكات من المخبرين والدعائيين المحليين الذين أسھموا في ن
 ماك قاعدة واسعة من التأييد في اليمن.نھم لم ينجحوا في بناء إو ربما بسبب كون القادة أجانب فأعلى رغم 

تبدادي سلوبھم االسأتتعارض تكتيكاتھم الوحشية، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي وتفجير المساجد، و
  نسبياً، مع األعراف المجتمعية والقبلية.

شخصية رفيعة  15، واجه تنظيم الدولة اإلسالمية تمرداً داخلياً عندما اتھمت 2015نون األول/ديسمبر في كا
والية اليمن، بانتھاك الشريعة. أوردوا عدداً من االنتھاكات، بما في ذلك  )واليحاكم (مقاتالً زعيمھم،  55و

فعال ب "أارك في حضرموت، وارتكاالطرد التعسفي للجنود، وعدم توفير المؤن األساسية خالل إحدى المع
رد  ھمطالبوقليمي لتنظيم الدولة اإلسالمية. لتزام بحكم الشريعة ضد القائد اإلاال ظالمة ضد الضعفاء" ورفض

رفضت المجموعة  81مكتوب ھازئ من القيادة المركزية لتنظيم الدولة اإلسالمية في سورية/العراق بالطاعة.
عضواً آخر، بمن  31كانون األول/ديسمبر، أصدر  24كت التنظيم. في عضواً الرسالة وتر 70المكونة من 

ً ينضمون فيه إلى التمرد ويتخلون فيھا عن زعيم الدولة اإلسالمية في  ثالثفيھم  شخصيات رفيعة، بيانا
  82اليمن.

ا مھييستمر تنظيم الدولة اإلسالمية بالقيام بتفجيرات انتحارية في مدينتي عدن والُمكال اللتين تسيطر عل
عد أن ر كبير. بيأثتالحكومة كما ينخرط في عمليات اغتيال عناصر األمن والمخابرات المحليين الذين لھم 

، 2015في تموز/يوليو استعادت القوات التي تقودھا اإلمارات العربية المتحدة عدن من كتلة الحوثي/صالح 
اإلعالمية لتنظيم الدولة اإلسالمية. دفع  علنت المسؤولية عنھا على القنواتالقتل ھذه، وأُ  اتازدادت عملي

ھذا، إضافة إلى التفجيرات االنتحارية المتكررة التي قام بھا تنظيم الدولة اإلسالمية لمراكز التجنيد العسكرية 
وتجمعات الجنود الذين يستلمون رواتبھم العديد من الجنوبيين للنظر إلى تنظيم الدولة اإلسالمية على أنه جزء 

  83ريخي تستخدم فيه النخب السياسية الشمالية الجھاديين أداة في حرب غير متناظرة ضد الجنوب.من نمط تا

كانت استراتيجية القاعدة في شبه الجزيرة العربية القائمة على التدرج، واالحترام النسبي لألعراف المحلية 
ً بكثير. لقد منحھا وجودھا الطوي ل وشبكاتھا الراسخة في سائر واالندماج مع السكان المحليين أكثر نجاحا

  أنحاء البالد اليد العليا. 

  الميليشيات السلفية  د. 

يھيمن تنظيما القاعدة في شبه الجزيرة العربية والدولة اإلسالمية على عناوين األخبار، فإن نطاقاً في حين 
 84ليمنية.المسلحة السنية اواسعاً من الميليشيات السلفية باتت جزءاً مھماً على نحو متزايد من مشھد التنظيمات 

 
 

أثنت على الھجوم المرتبط بتنظيم الدولة اإلسالمية في نيس، فرنسا قبل  2016 تموز/يوليو 21. نسخة ثانية في 2016حزيران/يونيو 
  أسبوع من ذلك.

يستخدم تنظيم الدولة اإلسالمية ھذه الشبكات لزيادة عدد المتعاطفين معه وتحديد أيھم يمكن أن يثق به وأيھم ينبغي تصفيته عند  80
من الخارج ليحكموا السيطرة المشتركة على المكان. دفع جنون االرتياب  االستيالء على األرض. يخرج ھؤالء عندما يدخل التنظيم

في أوساط الجنوبيين من أن قوات الحوثي/صالح كانت تستخدم ھذا النوع من االختراق الستعادة عدن (بعد إخراجھم منھا في 
 ليين.) دفع القوات العسكرية الجنوبية إلى طرد العديد من الشما2015آب/أغسطس  –تموز/يوليو 

شمل المنشقون ثالثة أعضاء في اللجنة الشرعية للتنظيم: الشيخ أبو الشيماء المھاجر، الشيخ أبو مسلم المنصور والشيخ أبو ھاجر  81
العدني، إضافة إلى القائد العسكري للوالية، أبو عاصم البيكا، والمسؤول األمني. في رسالتھم الموسومة "بيان انشقاق عن والي 

، أكدوا على بيعتھم لزعيم تنظيم الدولة اإلسالمية في سورية، بينما 2015كانون األول/ديسمبر  15لى اإلنترنت في اليمن" نشرت ع
، رد أبو عبيدة الحكيم، عضو مجلس شورى الخالفة في 2015كانون األول/ديسمبر  19أعلنوا عن انشقاقھم على الوالي. في 

 ل إن المجموعة، بعدم طاعتھا لزعيمھا المحلي، نقضت بيعتھا للبغدادي. سورية/العراق على الشكوى بدعم والي اليمن وقا
الشيخ سلمان اللحجي ورواحة العدني من اللجنة األمنية، إضافة إلى عضو لجنة الوعظ، أبو حفص  –الشخصيات الثالث الرفيعة  82

ن أبين، وعدن، وشبوة وحضرموت. قالوا إنھم عضواً م 27قادوا االنشقاق الجماعي الذي شمل مسؤوالً أمنياً محلياً و –الصومالي 
“ Dissent in the Islamicظلوا موالين لزعيم تنظيم الدولة اإلسالمية أبو بكر البغدادي، لكن تنظيم الدولة في سورية رفض ھذا. 

Tamimi, 29 -”, Aymenn Jawad Als Yemen Affiliates: Documents, Translation & AnalysisState’
affiliates-yemen-state-islamic-the-in-http://www.aymennjawad.org/2016/02/dissent ,2016February . 

ينظر إلى النخبة السياسية الشمالية من قبل العديد من الجنوبيين على أنھا تتكون من فصائل من كال طرفي االنقسام الذي حدث بعد  83
ً مثل نائب الرئيس الح2011عام  الي علي محسن األحمر، وشخصيات في حزب اإلصالح ومن وجھة نظر . وھذا يشمل أشخاصا

البعض، حتى الرئيس ھادي. مالحظات الستشاري لمجموعة األزمات يعمل بصفة سابقة؛ ومقابالت مع نشطاء في الحراك، عدن 
 .2016كانون األول/ديسمبر  – 2015والُمكال، آب/أغسطس 

من المجموعات المسلحة في اليمن حافل بالمشاكل. خطوط الفصل بين المجموعات إن تصنيف األفراد والعدد المتزايد بسرعة  84
باتت غير واضحة على نحو متزايد والعديد منھا ال يمتلك بنية مرئية. كثيراً ما يتبنى األفراد والفصائل المتحاربة ھويات قبلية، 



  القاعدة في اليمن: توسيع القاعدة 

 17الصفحة  2017شباط/فبراير  2، 174تقرير مجوعة األزمات رقم 

 
 
 
 

 

ظم ھذه قبل الحرب، كان مع 85لقد كان في اليمن منذ وقت طويل جملة متنوعة من المجموعات السلفية.
عنيفة. بعضھا مثل حزب الرشاد، مارس السياسة وارتبط بشكل وثيق بحزب الغير الجماعات غير السياسية و

من السلفيين حملوا السالح ضدھم. ظھرت أولى اإلصالح. لكن مع توسع الحوثيين جنوباً، فإن العديد 
، عندما قاتل الحوثيون السلفيين من معھد دار الحديث الديني في دماج، 2013المؤشرات على ھذا في عام 

، فإن مقاتلين من دماج ومعھد 2014رغم أن الحوثيين خرجوا منتصرين في كانون الثاني/يناير  86صعدة.
  تجميع أنفسھم ويقاتلون الحوثيين اآلن على عدد من الجبھات.  ديني آخر في كتاف، صعدة، أعادوا

التحالفات االنتھازية التي شكلھا التحالف الذي تقوده السعودية رفع السلفيين إلى مكانة بارزة. في عدن، 
يعملون بدعم من اإلمارات العربية المتحدة كقوات أمن غير منتظمة ترعاھا دولة. مع وصول المعركة في 

، عملت اإلمارات العربية المتحدة مع ھاشم السيد، أحد الطالب 2015إلى أوجھا في تموز/يوليو  المدينة
السابقين في دار الحديث، على قيادة المقاتلين السلفيين ھناك. بعد أن أخرجت القوات الحوثية من ھناك، أصبح 

متحدة. ساعدة اإلمارات العربية السلفي آخر لم يكن معروفاً من قبل ھو بسام المحضار المستفيد الرئيسي من م
، عملت كتيبة المحضار، التي تتخذ من منطقة الشيخ عثمان والمنصورة قاعدة لھا، كقوة أمن 2015في عام 

، انضمت المجموعة إلى القوات اليمنية المدعومة من السعودية في 2016محلية. في تشرين األول/أكتوبر 
   87ة للدخول إلى صعدة، معقل الحوثيين.عبور الحدود السعودية اليمنية في محاول

قوات الحزام األمني، وھي ميليشيا تدعمھا اإلمارات تشكلت بمرسوم رئاسي في أيار/مايو  ،مجموعة أخرى
 اللمساعدة في تأمين عدن ويقودھا نبيل المشوشي، وھو قائد سابق في جيش اليمن الجنوبي، يبدو أنھ 2016

ً مھماً. سلفيوت ً سلفيا ادة م عن بارزون، مثل ھاني بن بريك، وزير الدولة وزعيم المجموعة، ھحتوي مكونا
مع القاعدة في شبه الجزيرة  ئداعميھم اإلماراتيين، بأنه متواطون، كضد حزب اإلصالح، الذي يشك

   88العربية.

 رفي تعز، الخطوط بين المقاتلين السلفيين ومقاتلي القاعدة في شبه الجزيرة العربية/أنصار الشريعة غي
كما في عدن، فإن السلفيين في مقدمة الجھود التي يرعاھا التحالف الذي تقوده السعودية لصد تقدم  89واضحة.

الحوثيين. بين الفصائل المتنوعة في المدينة، فإن إحدى المجموعات األسوأ سمعة، والتي تستخدم أسلحة 
عادل عبدو فارع، المعروف  وعربات مصفحة مقدمة من اإلمارات يقودھا طالب سابق آخر من دماج ھو

ً بأبي العباس. وقد ضم أتباعه حماة العقيدة، وھي مجموعة مسؤولة عن تدمير مقام يعود إلى القرن  أيضا
وحرق الكتب التي تعود لمسيحيين يمنيين. اصطدم رجال العباس  2016السابع عشر في تموز/يوليو 

الذي ترعاه السعودية حمود  القبلي لشيخل بمجموعة أخرى يقودھا شيخ سلفي ھو صادق مھيوب، موالٍ 

 
 

حيان مضللة بينما تجعل أي إعادة اندماج مستقبلية وسياسية ودينية في اآلن نفسه. إن محاوالت التبسيط تكون في كثير من األ
للمجموعات المسلحة إشكالياً. كما أن تصنيف "سلفي" ھو أيضاً عرضة لھذه األخطاء ويؤكد على الحاجة للفصل. يستخدم مصطلح 

د أدى لسلف الصالح. لق"السلفية" ھنا بأوسع معانيه: حركة سنية تسعى إلعادة إحياء اإلسالم "األصلي" باالستناد إلى ما يسمى ا
 التشظي المتزايد على مدى الحرب األھلية إلى صراع مفتوح بين التيارات السلفية. 

تكون الطيف السلفي ھناك تاريخياً من ثالثة تيارات رئيسية: السلمية، والجھادية والحركية. السلفيون السلميون، أو العلميون أو  85
اسات البرلمانية، نظرياً، ويوالون السلطة القائمة. السلفيون الجھاديون يؤيدون العنف ضد الدعويون حياديون سياسياً، ويرفضون السي

األعداء الدينيين والسياسيين. والسلفيون الحركيون أكثر ميالً لتحدي السلطات من خالل العملية السياسية. مقابلة ھاتفية أجراھا 
 :Laurent Bonnefoy, Salafism in Yemen. انظر 2016استشاري لمجموعة األزمات مع لوران بونفوي، تموز/يوليو 

Transnationalism and Religious Identity (London, 2011) لمراجعة تعريف مجموعة األزمات  1. انظر الحاشية
 لمصطلح "جھادي".

 المنطقة الزيدية في مقبل الوادعي، رجل دين من صعدة درس في السعودية وتحول من الزيدية، أسس معھد دار الحديث في قلب 86
التي  اقتصادية ضد المزايا –أواخر السبعينيات بتمويل من السعودية. ويقال إن الدعوة إلى السلفية ھناك ھي نتاج مظالم اجتماعية 

نينيات اتمنح للنخب الزيدية، خصوصاً الھاشميين (من ساللة النبي)، تشكل إحدى المظالم التي أطلقت الدعوة اإلحيائية الزيدية في الثم
، "اليمن: نزع فتيل األزمة في صعدة، 86ومن ثم منحت زخماً للحركة الحوثية. تقرير مجموعة األزمات حول الشرق األوسط رقم 

 ".2009أيار/مايو  27
 رجبھة المعركة الجديدة ھذه ھي معركة شخصية جداً بالنسبة للعديد من السلفيين، الذين يسعون لالنتقام إلخراجھم من معھد دا 87

 الحديث. 
. العديد من السلفيين 2016مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع عضو في التحالف، ومع صحفي عدني، دبي، أيلول/سبتمبر  88

 في الجنوب معادون لإلصالح أيضاً ألنھم يرون في الحزب شماليين يعارضون انفصال الجنوب.
كانت تعز حالة خاصة في حرب اليمن ألن القاعدة في شبه الجزيرة  عضو سابق في القاعدة في شبه الجزيرة العربية قال: "لقد 89

العربية تمكنت بنجاح من إدماج نفسھا في معارضة الحوثيين ھناك منذ البداية، لكن الذين يقاتلون ھناك ليسوا أعضاء أساسيين في 
 . 2016، أيلول/سبتمبر مقابلة أجرتھا مجموعة األزماتالقاعدة في شبه الجزيرة العربية". 
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، 2014المخالفي. كما ترعى السعودية لواء الحزم الذي أسسه عدنان رزيق القميشي الذي ترك دماج عام 
  90اآلن السلفي عمار الجندبي.اللواء ويقود 

مية بعدد الالعربية/الدولة اإلس ت محتملة للقاعدة في شبه الجزيرةثمة مزاعم كثيرة فيما يتعلق بوجود صال
، 2016منذ كانون األول/ديسمبر  91من المجموعات السلفية، إال أن الصلة الفعلية بالتحديد غير واضحة.

  92اندمج سلفيون وغيرھم من ميليشيات المقاومة اسمياً في الجيش اليمني بينما ظلوا منفصلين في الواقع.

يف در الرعاية الجديدة. ليس واضحاً كتتعرض الحركة السلفية في اليمن لتحول سريع تصوغه الحرب ومصا
وحات ھي الطم ستتطور العالقات بين القاعدة في شبه الجزيرة العربية ومختلف المجموعات السلفية وما

إلحاق الھزيمة بالحوثيين. ھذا النمو  بعدھذه المجموعات لدى السياسية، إذا كان ھناك مثل ھذه الطموحات، 
يعزز الحاجة لتمثيلھم في أي تسوية سياسية، خصوصاً إذا كان لھم أن  إلى العب محوري في الحرب األھلية

. حتى متدينينبين المحافظين ال يلعبوا دوراً كبديل للقاعدة في شبه الجزيرة العربية أو لتنظيم الدولة اإلسالمية
ني ضد س اآلن، يبدو أن نمو الميليشيات السلفية يغذي رواية القاعدة في شبه الجزيرة العربية عن دفاع

ھدف القاعدة في شبه الجزيرة العربية المتمثل في محو الخطوط تحقيق االستيالء الحوثي، بينما يسھم في 
الفاصلة بين أنصار الشريعة، ذراعھا العسكري المحلي، والمجموعات السلفية في المناطق التي يقاتلون فيھا 

  إلى جانب بعضھم بعضاً. 

ً لعدد كبير من اإلمارات العربية المتحدة تعقد ھذ ه الصورة؛ حيث إنھا تدعم المجموعات السلفية، وطبقا
المصادر اليمنية، فإنھا حاولت إما أن تقمع أو تھمش حزب اإلصالح بسبب عالقات الحزب باإلخوان 

يمكن لحزب اإلصالح، مثله مثل المجموعات اإلسالمية المنخرطة  93المسلمين، الذي تحظره داخل اإلمارات.
ً كجدار عازل ضد التحول نحو بنشاط في ال سياسة في سائر أنحاء العالم العربي، أن يلعب دوراً محوريا

ً إشراكه في أي تسوية سياسية، فإن  التطرف في اليمن. في حين أن االمارات العربية المتحدة تدعم رسميا
ياسية أن يختاروا الستساھلھا مع حزب اإلصالح من الناحية العملية يخاطر بدفع الشباب الذين كان يمكن عدم 

  إلى أحضان نفس المجموعات الجھادية العنيفة التي تريد اإلمارات القضاء عليھا.

  
  

  
  
  
  
  
  

   

 
 
مقابالت ھاتفية أجراھا استشاري لمجموعة األزمات يعمل بصفة سابقة مع سكان محليين، ونشطاء سياسيين، وصحفي من تعز  90

 .2016وعدن، آب/أغسطس 
لقد ربط المراقبون اليمنيون لواء الحزم بالقاعدة في شبه الجزيرة العربية. مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع سياسي من تعز،  91
. آخرون يزعمون وجود صالت بين القاعدة في 2016؛ ومع شيخ بارز من اتحاد قبائل حاشد، أيلول/سبتمبر 2016ب/أغسطس آ

شبه الجزيرة العربية أو تنظيم الدولة اإلسالمية وأبو العباس، مع مالحظات مماثلة حول صالت ألفراد وفصائل أخرى. مقابالت 
 .2016يعمل بصفة سابقة مع نشطاء من تعز، ومع صحفي، أيلول/سبتمبر  ھاتفية أجراھا استشاري لمجموعة األزمات

 .2017مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات مع عمار الجندبي القائد الميداني للواء الحزم، تعز، كانون الثاني/يناير  92
؛ ومع سياسيين من تعز، 0162مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع أحد أنصار المؤتمر الشعبي العام، كانون األول/ديسمبر  93

. ومقابالت ھاتفية أجراھا استشاري 2016؛ ومع صحفي من عدن، أيلول/سبتمبر، كانون األول/ديسمبر 2016تشرين الثاني/نوفمبر 
لمجموعة األزمات يعمل بصفة سابقة مع سكان من مدينة الُمكال متحالفين مع اإلصالح ويؤيدون الوحدة، تشرين األول/أكتوبر 

2016.  
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IV. عكس المكاسب  

لقد أدت حرب اليمن إلى نشوء فرص جديدة وكبيرة للقاعدة في شبه الجزيرة العربية، التي كانت العباً ثانوياً 
اليمني لتنظيم الدولة اإلسالمية. في حين أن الغارات األمريكية  عفر، وأدت إلى صعود ال2011نسبياً قبل عام 

القاعدة في شبه تنظيم فإن ، ھت ضربات متكررة لهبطائرات دون طيار وغيرھا من األعمال العسكرية وج
انھيار الدولة، والنزعة الطائفية، وتحول التحالفات االنتھازية ونشوء من زدھر في سياق يالجزيرة العربية 

  اد حرب، مع وجود متطوعين جدد ومصادر أسلحة ودخل أكبر من أي وقت مضى.اقتص

عزز التحول اإليراني يدفع بالنزعة الطائفية وي –قليمي، فإن التيار التحتي للتنافس السعودي اإلمستوى العلى 
فس أوسع داً لتنانحو التطرف على جانبي الحرب. دون وقف التصعيد بينھما، فإن ھذا يخاطر بأن يصبح امتدا

من جھة، والقوى ذات  –مع لعب روسيا لدور ھناك  –ھا في العراق، وسورية ولبنان ءبين إيران وحلفا
من جھة  ،األغلبية السنية في التحالف الذي تقوده السعودية، بدعم من الدول الغربية، بما في ذلك إسرائيل

  العداء اإلقليمي يشكل أولوية حيوية. تخفيف. إن أخرى

، ينبغي أن يكون التوصل إلى االتفاق وقف إطالق نار دائم وتسوية سياسية على مستوى البالد داخل اليمن
أولوية. إن عكس نمو تنظيمي القاعدة في شبه الجزيرة العربية والدولة اإلسالمية سيتطلب تسوية سياسية 

األمنية  لعريضة للترتيباتشاملة فعلياً، وتوفر آلية لمعالجة المطالب بالحكم الذاتي المحلي وتحدد الخطوط ا
  المؤقتة التي تقبلھا المجتمعات المحلية والعمل تحت مظلة الدولة.

ً حزب اإلصالح والمجموعات السلفية المستعدة  إن إشراك طيف واسع من اإلسالميين السنة، خصوصا
ً قابالً ياس حصة في السياسة الوطنية ومنفذاً  مفي ترتيبات تقاسم السلطة سيعطيھ لالنخراط في السياسة، سيا
نحو شكل من أشكال الجھادية العنيفة. لقد تحول العديد من اليمنيين إلى  موربما دفعھ مللحياة مقابل تھميشھ

 ريةف/صالح تھديداً لبقائھم. إن التغلب على المناظير الصرون في دولة يھيمن عليھا الحوثيالعنف ألنھم ي
  أن يكون جزءاً من الحكومة واألجھزة األمنية. فيھا يتطلب، كخطوة أولى، تسوية يمكن لكل طرف 

كما أن معالجة المطالب في الحكم الذاتي المناطقي ستكون حاسمة في عكس التقدم الذي حققته القاعدة في شبه 
الجزيرة العربية. لقد اقتطع التنظيم بمھارة مكاناً له في المعارك السياسية بين المشاعر اإلقليمية المتعارضة 

يل تحالفات أمر واقع مع تحالفات سنية أخرى ضد قوات الحوثي/صالح وإدماج نفسھا في اقتصاد وذلك بتشك
الحرب. قوات الحوثي/صالح من جھتھا استخدمت القاعدة في شبه الجزيرة العربية وتنظيم الدولة اإلسالمية 

  ة.ذريعة مناسبة للتقدم إلى المناطق ذات األغلبية السنية، ما أدى إلى تفاقم المشكل

ة القاعدة في شبه الجزيرة العربية/الدولة اإلسالمي تنظيمي الجنوبيون بشكل خاص يقللون عادة من شأن نفوذ
ً صالح ومحسن. لقد  94في المناطق الجنوبية، ويعتبرونھما أداتان في أيدي الشماليين األقوياء، خصوصا

دته السعودية وبعد إخراج قوات عززت اغتياالت مسؤولي أمن واستخبارات جنوبيين، قبل التدخل الذي قا
أشھر، من شكوكھم بأن التنظيمين يشكالن امتداداً لنمط  خمسةالحوثي/صالح من المحافظات الجنوبية بعد 

  تاريخي يتمثل في استخدام اإلسالميين كأدوات لتسوية الحسابات السياسية.

الجنوب  اإلسالمية استغال الفرص فيفي الوقت نفسه، فإن تنظيمي القاعدة في شبه الجزيرة العربية والدولة 
عندما كان الحوثيون عدواً مشتركاً. حتى بعد ھزيمة الحوثيين ھناك، فإن بعض شرائح المقاومة الجنوبية 

 ھذه الديناميكيات، التي سمحت 95حاربت مع أنصار الشريعة ضد قوات ھادي، التي يعتبرھا كثيرون فاسدة.
بية/الدولة اإلسالمية باالستفادة من العداء المحلي للحكومة المركزية، لتنظيمي القاعدة في شبه الجزيرة العر

  من المرجح أن تستمر طالما ظلت المطالبات بالحكم الذاتي المحلي دون معالجة. 

 
 
في بعض األحيان، شكل ھذا التصور دافعاً قوياً للسكان المحليين للمساعدة في إخراج القاعدة في شبه الجزيرة العربية من مناطقھم،  94

من ھذا. أسھمت ھذه النظرة  2016واستفاد الھجوم المدعوم من اإلمارات العربية المتحدة في عمق المناطق الجنوبية في نيسان/أبريل 
دة في شبه الجزيرة العربية بشكل كبير في نجاح الجھود التي بذلتھا وكاالت االستخبارات في تعقب األعضاء الذين المحلية للقاع

اختبأوا بعد ھجوم نيسان/أبريل. أسھم سكان حضرموت، من خالل المعلومات التي قدموھا لقوات األمن، بالقبض على عدة شخصيات 
، ومنظر رفيع في حضرموت في تشرين 2016ة في شبه الجزيرة العربية في أيار/مايو قيادية، بما في ذلك أمير الشحر في القاعد

، واكتشاف مستودعات أسلحة. مقابالت أجراھا استشاري لمجموعة األزمات يعمل بصفة سابقة مع نشطاء في 2016األول/أكتوبر 
 .2016الحراك، الُمكال، آذار/مارس 

ً إلى جنب ضد ، حا2016من شباط/فبراير إلى آذار/مارس  95 رب أنصار الشريعة ومقاتلون منشقون عن المقاومة الجنوبية جنبا
قوات ھادي في منطقة المنصورة حيث ألنصار الشريعة قاعدة ھناك. ثالثة منھم، وضعتھم حكومة ھادي على قائمة المطلوبين من 

نكروا بأنھم أعضاء في التنظيم.  وأشاروا إلى الفساد أعضاء القاعدة، اعترفوا بأنھم كانوا يقاتلون إلى جانب أنصار الشريعة لكنھم أ
والمحسوبية بأنھا مظالم رئيسية ضد الحكومة. في المحصلة أُخرج الجھاديون من المنطقة، وغادر بعضھم من خالل المفاوضات. 

 .2016مقابالت أجراھا استشاري لمجموعة األزمات يعمل بصفة سابقة، عدن، آذار/مارس 
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تشكل الترتيبات األمنية المؤقتة الواضحة جزءاً محورياً في أي تسوية فعالة. لقد ظلت ھذه القضية نقطة عالقة 
ھا في مجلس التعاون الخليجي يصرون على واألمم المتحدة. حكومة ھادي وداعملتي قادتھا في المفاوضات ا

) الذي يدعو قوات الحوثي/صالح 2015( 2216التنفيذ الوثيق لقرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم 
ضرورة ح تجادل ب. إال أن كتلة الحوثي/صالام أسلحتھيسلتعليھا و تاالنسحاب من المناطق التي استولإلى 

يتجزأ منھا، ومن ثم يكون انسحاب ونزع سالح جميع  جديدة أوالً، يكونون ھم جزءاً التشكيل حكومة 
  الميليشيات، وليس ميليشياتھم وحدھا.

شھراً من الحرب تؤكد كتلة الحوثي/صالح على أنه ال وجود لدولة فعلية تقودھا حكومة ھادي كي  22بعد 
في المناطق التي "حررت" من سيطرة الحوثي/صالح، فإن السلطة موزعة، وھي يسلموا السلطة لھا. حتى 

ً في يد الميليشيات المحلية. وبالتالي، فإن االنسحابات المفاجئة لقوات الحوثي/صالح من المناطق التي  غالبا
ً يستغله تنظيما القاعدة في شبه الجزيرة العربية ت ً أمنيا  الدولةوسيطر عليھا من شأنھا أن تحدث فراغا

. رغم ذلك فإن الوجود المستمر في المناطق المتنازع عليھا والھيمنة في الشمال، ومصاعب اإلسالمية
  المكونات األخرى، يفاقم التوترات الطائفية التي يمكن للمجموعات المتطرفة أن تستغلھا أيضاً. 

 ً اسي لتناسب الواقع السي على المدى القصير، يحتاج اليمن ترتيبات أمنية مؤقتة واضحة مصممة خصيصا
المحلي. ستكون مناطق مثل تعز األكثر صعوبة على المعالجة، حيث إن القوات المتحاربة موجودة في أحياء 
متقاربة في ميدان المعركة ويمكن لكل منھا أن يزعم أنه مقبول من أجزاء معينة من المجتمع المحلي. سيكون 

السلطات المحلية العاملة نيابة عن الدولة مثالياً، على األقل إلى  جمع المتحاربين المقبولين محلياً تحت مظلة
أن تتم معالجة القضايا األوسع المتعلقة بإصالح الجيش واألجھزة األمنية ونزع السالح، وتفكيك المجموعات 

  المسلحة وإعادة إدماجھا على المستوى الوطني.

ربية، فشال تطلعات القاعدة في شبه الجزيرة العيوفر التوصل إلى تسوية شاملة وكلية للحرب أفضل فرصة إل
ق، من التوصل إلى اتفا من لكن مثل تلك التسوية قد ال تكون محتملة الحدوث. حتى لو تمكنت األمم المتحدة

غير المرجح أن يؤدي إلى نھاية سريعة لھذا الصراع متعدد األوجه وذو األبعاد اإلقليمية. ولذلك على اليمنيين 
ارجيين أن يبحثوا عن اجراءات، كھذه التي نوردھا أدناه، والتي من شأنھا أن تسھم في وضع وداعميھم الخ

  حد لتوسع القاعدة في شبه الجزيرة العربية/الدولة اإلسالمية.

تنظيما القاعدة في شبه الجزيرة العربية والدولة اإلسالمية جزء  معالجة تنسيق الدولة للمجموعات الجھادية.
ليمي على السلطة يتسم بالتحالفات المتغيرة ال يكونان العدو الرئيسي ألي طرف فيھا. بعد من صراع محلي/إق

 2015-2014والتقدم العسكري الذي حققه الحوثيون في  2011االضطرابات السياسية التي حدثت عام 
ين منقسمة، ما يجنوباً بالتحالف مع قوات صالح، أصبحت القنوات التقليدية للنفوذ واالستمالة بالنسبة للجھاد
والسابق الي الح ينترك نشطاء القاعدة في شبه الجزيرة العربية عرضة لالستغالل من قبل مختلف قوى النظام

في الحرب األھلية التي نشأت. ولھذا السبب، على الحكومات الغربية والدول اإلقليمية أن تعيد بشكل مستمر 
ة. ين لمواجھة القاعدة في شبه الجزيرة العربية/الدولة اإلسالميتقييم دوافع الالعبين اليمنيين وداعميھم الخارجي

في حين أنه من الصعب في كثير من األحيان في اليمن التمييز بين معرفة من يستخدم أو ال يستخدم تنظيمي 
القاعدة في شبه الجزيرة العربية/الدولة اإلسالمية لمصلحته، على الدول الضالعة في الصراع أن تكون مستعدة 
إلجراء تقييمات منتظمة لشركائھا وأن تضغط عليھم لتغيير مسارھم إذا تبين أنھم يتساھلون أو يشجعون نمو 

  القاعدة في شبه الجزيرة العربية/الدولة اإلسالمية لتحقيق أھداف تكتيكية.

ن المساعدات عإضافة إلى التقييم الروتيني ألفعال الحلفاء، من المھم من حيث المبدأ فصل المساعدات التنموية 
لمحاربة اإلرھاب المقدمة لحكومة ھادي وأي حكومة يمكن أن تنشأ عن تسوية سياسية، وبذلك تحد من مدى 
استفادتھا مالياً من وجود تنظيمي القاعدة في شبه الجزيرة العربية/الدولة اإلسالمية. إن االخفاق في االعتراف 

رون السكان الذين يأكثر فأكثر أنه على األرجح أن ينفر ومعالجة ھذا التفاعل بين الدولة والجھاديين من ش
ً على  في القاعدة في شبه الجزيرة العربية في كثير من األحيان، أو مؤخراً تنظيم الدولة اإلسالمية، جزئيا

  أدوات في أيدي القادة السياسيين من صناع السياسات.  ،األقل

بق لسيطرة المسلحين، أو تبقى عرضة لھذه تحسين الحوكمة في المناطق التي كانت خاضعة في السا
لقد كان أحد الوجوه الرئيسية لقدرة القاعدة في شبه الجزيرة العربية على كسب القبول األولي يتمثل السيطرة. 

 ظيمالتن طال إھمالھا. لقد منح التيالملحة  السكان في براغماتيتھا: تأسيس حوكمة فعالة ومعالجة شواغل
ويلة ت طن، والخدمات األساسية ونظام قضائي قادر على تسوية المظالم، مثل النزاعااألولوية لتوفير األم

  وقابل للحياة.للدولة فضل أبديل  نفسه على أنه اً األمد على األراضي، مظھر

كي تنجح حكومة ما بعد الصراع بمواجھة القاعدة في شبه الجزيرة العربية، سيترتب عليھا أن توفر حوكمة 
محلي للقرارات، في المناطق التي كانت خاضعة في السابق لسيطرة القاعدة في شبه  أفضل، مع امتالك

الجزيرة العربية و/أو التي تبقى عرضة لھذه السيطرة. وھذا يتضمن منح األولوية لتسوية النزاعات بشكل 
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ية مثل سسريع وغير فاسد، وتوفير األمن بدالً من تسوية الحسابات بشكل افتراسي وتقديم الخدمات األسا
  الكھرباء والماء.

خرج مقاتلو الحوثي/صالح منھا في عندما أُ  ال ينبغي فعله. تشكل عدن من عدد من الجوانب مثاالً على ما
، لم تتبع نشوة النصر العسكري حماسة ماثلة لتثبيت الحوكمة. بعد أكثر من عام، أعادت 2015تموز/يوليو 

مدينة وفتحت مراكز اعتقال غير رسمية، لكنھا فشلت في السلطات المحلية تأسيس السجن المركزي في ال
تأسيس نظام محاكم فعال. رغم أن بعض المواطنين يدعمون جھود المحافظ ومدير األمن الستعادة النظام، 
فإن العديد منھم يشتكون من فساد مسؤولي الحكومة واستمرار انعدام األمن، الذي يحدث نتيجة النقسام الجھاز 

  96اس خطوط التنافس الداخلية الجنوبية.األمني على أس

بين حكاية تحذيرية حول كيف أن العمل من خالل الميليشيات المحلية دون خطة واضحة أتشكل التجربة في 
ستعادتھا االستيعابھا في قوات األمن التابعة للدولة أو نشرھا للمساعدة في تحقيق االستقرار في مناطق تمت 

ثراً عكسياً. كانت الميليشيات المحلية المعروفة باللجان الشعبية محورية في حدث أيمن الجھاديين يمكن أن 
الجھود المدعومة من الواليات المتحدة لكبح جماح القاعدة في شبه الجزيرة العربية/أنصار الشريعة في أبين 

رة الجزي. أدى استخدامھا على المدى القصير إلى مكسب تمثل في إخراج القاعدة في شبه 2012وشبوة عام 
بكات محلية، ورسخت شالعربية، لكن بصفتھا القوة الوحيدة المسؤولة عن األمن فإنھا أسھمت في التوترات ال

قصائية وكانت عرضة لالختراق من قبل الجھاديين العنيفين، الذين استخدموھا كغطاء لتأسيس المحسوبية اإل
راقبة نجبار، "ال أثق باللجان الشعبية حتى لمشبكات للعمل المسلح في المستقبل. على حد تعبير مزارع من ز

   97ماعزي".

يتھم بين، فقط لرؤأمن مدن في بعد عدة جوالت من إخراج القاعدة في شبه الجزيرة العربية/أنصار الشريعة 
ً ألحد سكان جعار، فإن  يعودون، ال يزال السكان يشكون من عدم اھتمام الحكومة بالخدمات والحكم. طبقا

ھا المحليين، والذين يسعى معظمھم إلى انفصال الجنوب، حققوا بعض ءبية المتحدة وشركااإلمارات العر
، لكن ال يزال 2016النجاح في دفع القاعدة في شبه الجزيرة العربية إلى محافظة البيضاء المجاورة في عام 
  98جيدة.ھناك القليل جداً من الخدمات التي تقدمھا الحكومة ورغبة ال يستجاب لھا بالحوكمة ال

، استعادت القوات البرية التي تم تجنيدھا محلياً 2016 أبريليبدو أن الُمكال تظھر بعض التحسن. في نيسان/
والقوات اإلماراتية، بدعم أمريكي، من استعادة مناطق من خالل ما بدا أنه انسحاب متفاوض عليه لقوات 

ة دموية. بعض الحضارمة يقولون إن السكان القاعدة في شبه الجزيرة العربية التي وفرت على السكان معرك
يعملون اآلن مع اإلمارات العربية المتحدة وقوات األمن المحلية لتحديد ما تبقى من أنصار القاعدة في شبه 

رغم ذلك، فإن  99الجزيرة العربية في المدينة واعتقالھم وأن الخدمات مثل المياه والكھرباء، تعمل بشكل جيد.
ة اتھامات بالفساد، والمحسوبية، واالعتقال العشوائي والتعذيب من قبل السلطات الجديدة النجاح تبعته مباشر

ً مع حزب اإلصالح يشتكون من  وقوات األمن. ال يزال السكان غير االنفصاليين وأولئك المتحالفين سياسيا
شبه دة (وھي مجموعة تاالعتقاالت غير القانونية، والتعذيب واالختفاء على أيدي قوات األمن النخبوية الجدي

   100الحزام األمني في عدن وتتكون من مقاتلين محليين دربتھم اإلمارات العربية المتحدة) وجنود إماراتيين.

 
 
منية برئاسة محافظ عدن والمسؤول األمني كدولة داخل دولة. ترتفع حدة التوترات بينھا وبين القوات المتحالفة تعمل األجھزة األ 96

ً تحت سلطة وزير الداخلية، رغم أن درجة سيطرته عليھا  مع ھادي ووزير داخليته، حسين العرب. قوات الحزام األمني تقع تقنيا
اية والدعم اإلماراتيين. ما يميز ھذا التنافس ھو انقسام تاريخي يعود إلى الحرب األھلية مشكوك بھا. جميع الفصائل تتنافس على الرع

التي انتصرت فيھا مجموعة من المحافظات الحالية، الضالع ولحج، على خصومھا، بشكل رئيسي من أبين وشبوة. ھادي  1986عام 
ا األمني مرتبطان بالمجموعة األولى. مقابالت أجراھا والعرب مرتبطان بالمجموعة األخيرة، في حين أن محافظ عدن ومسؤولھ

استشاري لمجموعة األزمات يعمل بصفة سابقة مع أكثر من ستة من سكان عدن، ومع محافظ عدن ومسؤولھا األمني، عدن، كانون 
 .2017الثاني/يناير 

الشريعة. مقابلة أجراھا استشاري  قال المزارع إنه يعرف أعضاء في اللجان الشعبية كانوا في الماضي أعضاء في أنصار 97
. كان ھناك استثناءات، خصوصاً في مناطق أبين الشمالية مثل 2012لمجموعة األزمات يعمل بصفة سابقة، عدن، حزيران/يونيو 

عمل يلودر، حيث كانت الميليشيات المحلية محبوبة وأكثر تمثيالً للمجتمعات المحلية. مقابالت أجراھا استشاري لمجموعة األزمات 
 ,”?Iona Craig, “End of Emirate. للمزيد من المعلومات، انظر 2012بصفة سابقة مع سكان محليين، لودر، أيار/مايو 

Insurgency Centre, September 2012IHS Jane’s Terrorism and . 
 .2016مقابلة ھاتفية أجرتھا مجموعة األزمات مع أحد سكان جعار، ايلول/سبتمبر  98
؛ ومقابالت ھاتفية مع أحد سكان 2016أجرتھا مجموعة األزمات مع سياسيين حضارمة، أبو ظبي، تشرين األول/أكتوبر مقابالت  99

 .2016الُمكال، تشرين الثاني/نوفمبر، كانون األول/ديسمبر 
ح ويؤيدون مقابالت أجراھا استشاري لمجموعة األزمات يعمل بصفة سابقة مع سكان من الُمكال متحالفين مع حزب اإلصال 100

ً 2016الوحدة، أيار/مايو، حزيران/يونيو وتشرين/أكتوبر   We lived in days of hell”: Civilian“‘. انظر أيضا
Perspectives on Conflict in Yemen’, Center for Civilians in Conflict, January 2017, p. 31. 
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 اً متنوعنظيماً تتشكل القاعدة في شبه الجزيرة العربية  المجموعات اإلسالمية السنية بدالً من تجميعھا. تفريق
دعم في أوساط السكان المحليين والتحالفات المتبدلة. إن جھودھا لالندماج تمتع بطبقات متباينة من اليداخلياً و

تركھا ) يوسع نفوذھا رغم أنه يالبيعةفي المجتمع السني األوسع لتسھيل متطلبات االنضمام إليھا (خصوصاً 
 أو عرضة لجھود انتزاع أنصارھا الذين ال تحفزھم أجندتھا العالمية بقدر ما تدفعھم مظالمھم السياسية

  االقتصادية المحلية.

كان الالعبون على جانبي الحرب يسارعون في بعض األحيان إلى تصنيف طيف واسع من اإلسالميين السنة 
على أنھم قاعدة في شبه الجزيرة  –من حزب اإلصالح إلى مختلف المجموعات السلفية أو المقاتلة األخرى  –

فبراير"  16ة بينھا. وكما قال مقاتل جنوبي من ميليشيا "العربية، بدالً من االعتراف باالختالفات الواضح
أمن عدن اسمه على أنه مطلوب  رية(واحدة من العديد من المجموعات المسلحة الجنوبية)، والتي أوردت مدي

  في القاعدة في شبه الجزيرة العربية، قال:  اً بصفته عضو

شالل ألنه ال خيار لدينا. حاربنا ومتنا من  نحن لسنا قاعدة لكننا انضممنا إليھم لمحاربة [مدير األمن]
أشھر ولم يقدموا لنا شيئاً بالمقابل. أعطوا المناصب ألصدقائھم وعائالتھم، وسرقوا  ستةأجل مدينتنا لمدة 

   101األموال المخصصة لنا وعاملونا كالنفايات التي ترمى أو تحرق.

 في أنصار الشريعة عن األعضاء األساسيين فيإضافة إلى ذلك، ال تبذل جھود تذكر لفصل األفراد العاديين 
  القاعدة في شبه الجزيرة العربية. على حد تعبير سياسي من أبين:

أنصار الشريعة من رحم القاعدة لكنه مختلف. معظم أتباع أنصار الشريعة في أبين من السكان ولد تنظيم 
. يمكنك أن تتوصل إلى اتفاقات معھم مستقبلية أمامھم آفاقالعديد منھم شباب فقراء جداً ال المحليين. 

وإبعادھم عن القاعدة. بعد إخراج القاعدة من أبين، ظل أنصار الشريعة ھناك. من المھم منحھم فرصاً 
   102[سياسية واقتصادية].

إن فھم من يمكن التفاوض معه وإقناعه بالمشاركة السلمية في الحياة السياسية واالجتماعية أمر معقد وھدف 
ب انخراطاً وخبرة من المجتمعات المحلية. لكن في البيئة السياسية الممزقة في اليمن، فإن ھذا متحرك يتطل

  يشكل مكوناً حيوياً للحد من التمدد المتنامي للقاعدة في شبه الجزيرة العربية.

عدة في اتكون القوة العسكرية أحياناً مكوناً ضرورياً لمواجھة تنظيمي الق استخدام األدوات العسكرية بحكمة.
شبه الجزيرة العربية/الدولة اإلسالمية، لكن ينبغي استخدامھا بحكمة، وبالتنسيق مع الالعبين المحليين 

لحة ماعي يصب في مصوبطريقة تحترم األعراف والتقاليد الدولية، خشية أن تحدث رد فعل سياسي واجت
القاعدة في شبه الجزيرة العربية/الدولة اإلسالمية. الحمالت العسكرية، سواء تلك التي تشنھا قوات 
الحوثي/صالح أو الحكومة، والتي استھدفت عناصر حقيقيين أو مزعومين في تنظيمي القاعدة في شبه 

مرت في كثير من األحيان البنية التحتية الجزيرة العربية/الدولة اإلسالمية عن طريق القوة التقليدية د
والمجتمعات المحلية، في حين عادت سلبياً على قضية الحد من نفوذ القاعدة في شبه الجزيرة العربية/الدولة 
ً بالمفاوضات المحلية مع  اإلسالمية. التكتيك الذي تبين أنه أكثر فعالية ھو التھديد باستخدام القوة مصحوبا

نصار الرئيسيين للقاعدة في شبه الجزيرة العربية على مغادرة المناطق، وخصوصاً المسلحين لتشجيع األ
المدن، وبذلك تجنيب المراكز السكنية دماراً واسع االنتشار ونقل المعارك ضد المسلحين غير المستعدين 

  للتفاوض إلى مناطق أقل كثافة سكانية. حدث ھذا بشكل أساسي في الُمكال، وبنجاح كبير. 

ن نوع القوة المستخدمة ضد تنظيمي القاعدة في شبه الجزيرة العربية/الدولة اإلسالمية مھم أيضاً. في كما أ
استخدام الجنود األجانب، خصوصاً الغربيين منھم، وحتى مقاتلين من منطقة أخرى من البالد،  خاطراليمن، ي

م تخدام المقاتلين المحليين، فإنھيخاطر بجعل السكان المحليين ينظرون إليھم على أنھم غزاة. حتى عند اس
يمكن أن يصبحوا جزءاً من المشكلة إذا كانوا يعملون خارج إطار قانوني واضح. العديد من السكان المحليين 
نظروا إلى بعض اللجان الشعبية في أبين، وقوات الحزام األمني في عدن وقوات النخبة في حضرموت على 

  103أنھا قوات افتراسية.

ً ينبغي استخدامھا بحكمة وبالتنسيق مع السلطات اليمنية بحيث ال تنتھك السيادة. الطائرات دون  طيار أيضا
ً لالستمرار في حملتھا  ً مطلقا في حين أن حكومة ھادي والحرب األھلية منحا الواليات المتحدة تفويضا

 
 

فبراير"، المنصورة، عدن، آذار/مارس  16قة مع مقاتلين من "مقابالت أجراھا استشاري لمجموعة األزمات يعمل بصفة ساب 101
2016. 

 .2016مقابلة ھاتفية أجرتھا مجموعة األزمات، أيلول/سبتمبر  102
. ومقابالت أجراھا استشاري لمجموعة 2016مقابلة ھاتفية أجرتھا مجموعة األزمات مع أحد سكان عدن، تشرين الثاني/نوفمبر  103

 .2016مع سكان من الُمكال متحالفين مع اإلصالح ويؤيدون الوحدة. تشرين األول/أكتوبر األزمات يعمل بصفة سابقة 
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. تنظيمالسريع لل لنموبالطائرات دون طيار، فإن النجاح التكتيكي في قتل عناصر ومنظرين رئيسيين لم يوقف ا
يطرح استخدام ھذه الطائرات المخاطرة اإلضافية المتمثلة في أن من يحل محل أولئك الذين يتم قتلھم يصبحون 
أكثر تشدداً. على سبيل المثال، فإن الشخص الذي حل محل الوحيشي، الريمي، يعتبر على نطاق واسع أكثر 

  شراسة من سلفه.

ي تحدثه ضربات الطائرات دون طيار، فإن العديد من اليمنيين يشيرون إلى في حين يصعب تقييم األثر الذ
أنھا تحدث أثراً عكسياً، ويولد مشاعر معادية للواليات المتحدة والحكومة اليمنية عندما يقتل مدنيون، وھو ما 

مريكية أليمكن أن يدفع عائالت الضحايا إلى التطرف. ھذا ھو الحال بشكل خاص في حالة الضربات الجوية ا
  التي تستند إلى أنماط من السلوك دون معرفة ھوية الفرد المستھدف.

جراءات العسكرية األولى التي قامت بھا إدارة ترامب في اليمن تعد نذيراً سيئاً الحتماالت مواجھة القاعدة اإل
ون الثاني/يناير كان 29في شبه الجزيرة العربية بذكاء وفعالية. غارة شنتھا القوات الخاصة األمريكية في 

في محافظة البيضاء، التي تشكل ميدان معركة حيوي بين القوات المؤيدة والمعادية للحوثيين، قتلت  2017
أحد افراد الكوماندوس األمريكي وعدة رجال قبائل بارزين يرتبطون بالقاعدة في شبه الجزيرة العربية، لكن 

ً لمصادر محلية، فإنھا قتلت عدداً من المدنيي إن  104نساء وأطفال. عشرن، بما في ذلك ما ال يقل عن طبقا
 –استخدام الجنود األمريكيين، وارتفاع عدد القتلى المدنيين وتجاھل الديناميكيات القبلية والسياسية المحلية 

حيث إن العديد من الذين قتلوا كانوا رجال قبائل محليين مدفوعين بالصراع اليمني الداخلي على السلطة بقدر 
ي يعزز رواية القاعدة ف –مدفوعين باألجندة الدولية للقاعدة في شبه الجزيرة العربية، أو ربما أكثر  ما ھم

شبه الجزيرة العربية في أنھا تدافع عن المسلمين ضد الغرب ويمكن أن تزيد من المشاعر المعادية للواليات 
  105المتحدة وأن تزيد من عدد الملتحقين بالتنظيم.

  

  

   

 
 

104 31 January 2017., lJazeera English“Yemeni civilians killed in first US raid under Trump”, A. 
ية بوصفھا جزءاً من محاولة أمريكية صورت القاعدة في شبه الجزيرة العربية على قناتھا التلفزيونية، تلغرام، الغارة الجو 105

 AQAP declares latest U.S. raid in Yemen only“إلضعاف المقاومة السنية في البيضاء وإعطاء المنطقة للحوثيين. 
incites Muslims, fighters against America”, SITE Intelligence Group, 29 January 2017. 
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V. خالصةال  

ن بين العديد ين الوحيديسالمية فريدان في كونھما التنظيمالقاعدة في شبه الجزيرة العربية والدولة اإل تنظيما
ً أعداء للطرفين الرئيسيين في الصراع: القوات يمن األطراف المتحاربة في اليمن اللذ ن يعتبران ظاھريا

من  المتمثل في أنھما أكبر المستفيدينالمتحالفة مع ھادي وكتلة الحوثي/صالح. كما أنھما في الموقع الغريب 
الصراع، حيث يزدھران في سياق من انھيار الدولة، وتنامي االستقطاب الطائفي، والتحالفات المتبدلة واتساع 
اقتصاد الحرب. إنھما جزء من نزعة إقليمية للعنف المبرر دينياً والذي يجعل تسوية الصراع أكثر صعوبة 

التي اتخذت بعداً إقليمياً عالمات على االنحسار. بدالً من ذلك، يبدو من المؤكد  ومخاتلة. ال تظھر حرب اليمن
التي لم تكن في السابق نقطة محورية في  –أن ھذا الصراع متعدد األوجه سيعمق االنقسامات الطائفية 

شعبه و لصالح تنظيمي القاعدة في شبه الجزيرة العربية والدولة اإلسالمية وعلى حساب البلد، –الصراع 
  واألمن العالمي.

  2017 فبرايرشباط/ 2، بروكسل
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  يمنال طةير: خآالملحق 
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  الدولية األزمات مجموعة حول: ب الملحق

ً في  120مجموعة األزمات الدولية (مجموعة األزمات) ھي منظمة مستقلة غير ربحية وغير حكومية، تضم حوالي  موظفا
 يةتسومن أجل منع وعلى المستويات العليا وممارسة اإلقناع وحشد الدعم الميداني  خمس قارات يعملون من خالل التحليل

 النزاعات الخطيرة.

فرق من الباحثين السياسيين داخل أو بالقرب من الدول تعمل حيث ، مجموعة األزمات على أساس البحث الميداني مقاربةقوم ت

الميدان  منالمستقاةتقييمات المعلومات والعنيف.وبناء على راع صالتي يوجد فيھا خطر الندالع أو تصاعد أو تكرار حدوث 

تقوم بإعداد تقارير تحليلية تتضمن توصيات عملية موجھة إلى كبار صناع القرار الدوليين.كما تقوم مجموعة األزمات بنشر 

نزاع ع حاالت الوھي نشرة شھرية مناثنتي عشرة صفحة تقدم آخر المعلومات بأسلوب موجز حول وضع جميووتشسكرايسي

  األھم أو المتوقعة في العالم.

ھا على على موقعوتتوافر في نفس الوقت  ،البريد اإللكتروني عبريتم توزيع تقارير مجموعة األزمات بشكل واسع 

. تعمل مجموعة األزمات بشكل وثيق مع الحكومات واألطراف التي تؤثر على  www.crisisgroup.org:اإلنترنت

  ي ذلك اإلعالم، من أجل إبراز تحليالتھا حول األزمات وحشد التأييد لتوصياتھا بشأن السياسات.الحكومات، بما ف

 –الذي يضم شخصيات بارزة في مجاالت السياسة والدبلوماسية واألعمال واإلعالم  –مجموعة األزمات أمناء إن مجلس 

 العالم.ر أنحاء سائانتباه كبار صناع السياسات في  يعمل بشكل مباشر في المساعدة على إيصال ھذه التقارير والتوصيات إلى

النائب السابق لألمين العام لألمم المتحدة والمدير اإلداري لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، مارك يرأس مجموعة األزمات 

  رأي ومقدم برامج في نيجيريا. زاوية. نائب الرئيس ھو آيو أوبي، وھو محام، وكاتب براون – مالوخ

ماري غيھينو، عمل نائباً لألمين العام لألمم المتحدة لعمليات حفظ السالم  –، جان ومديرھا التنفيذياألزمات س مجموعة رئي

لمبعوث الخاص لألمم المتحدة والجامعة العربية إلى سورية. ترك ھذا نائباً ل 2012في عام ، و2008و 2000بين عامي 

جد المقر الرئيسي يو .2013بيض حول الدفاع واألمن الوطني الفرنسي عام المنصب ليرأس اللجنة التي أعدت الكتاب األ

بوغوتا، وداكار، وإسالم و، بيشكيكھي:  أخرى قعامو تسعةأن لھا مكاتب في لمجموعة األزمات الدولية في بروكسل، كما 

ك، في المواقع اآلتية: بانكو موظفين يمثلونھالھا  كما أن ونيويورك، وواشنطن دي سي.أباد، وإسطنبول، ونيروبي، ولندن، 

وبكين، وبيروت، وكاراكاس، ودلھي ودبي، ومدينة غزة، ومدينة غواتيماال، والقدس، وجوھانسبيرغ، وكابول، وكييف، 

 ومكسيكو سيتي، والرباط، وسيدني، وتونس، ويانغون.

ً مجموعة األزمات تتلقى  الياً حمجموعة األزماتتقيم األفراد.  والمتبرعينوالصناديق الحكومات طيف واسع من  نم دعماً ماليا

ارة الخارجية وزللتنمية،  نمساويةالوكالة ال: الوكالة األسترالية للتنمية الدولية، تيةت الحكومية اآلھيئاالدوائر والعالقات مع 

ووزارة  ،ارجية الفرنسيةووزارة الخأداة اإلسھام في االستقرار والسالم، والتجارة والتنمية الكندية، وزارة الخارجية الھولندية، 

وزارة  ،ليختنشتاين، إمارة رلنديةمؤسسة المساعدات األي، األلمانية وزارة الخارجية االتحاديةالشؤون الخارجية الفنلندية، 

، ووزارة الخارجية والتجارة النيوزيلندية، ووزارة الشؤون الخارجية النرويجية، ووزارة الشؤون كسمبورغواللخارجية 

  .ة للتنمية الدوليةميركيالوكالة األسويدية، وزارة الشؤون الخارجية االتحادية السويسرية، والخارجية ال

يتي وھيومانومؤسسة ھنري لوس،  ؤسسة كارنيغي في نيويورك،م: التاليةالمؤسسات ترتبط مجموعة األزمات بعالقات مع 

يتي ومبادرة أوبن سوسجمعية أوبن سوسيتي، ومؤسسة كوربر، ومؤسسات  ومؤسسة جون دي وكاثرين تي ماكارثر،يونايتد، 

 .نكرتيومؤسسة  براذرز، روكفيلير مؤسسةوومؤسسة روبرت بوش ستيفنونغ،  بلوشيرز، مؤسسةولغرب أفريقيا، 

  2017 فبراير/شباط
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 حول الشرق األوسط وشمال األزمات مجموعة تقاريروإحاطات: ج الملحق
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