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 : أوباماإلى حضرة السيد الرئيس باراك 

ة الثانية، نرى ان الوقت اآلن قد يتزامناً مع تشكيلكم لفريق األمن القومي للفترة الرئاس

يجب على المصالح . أصبح مناسباً إلعادة النظر في سياسة الواليات المتحدة تجاه اليمن

تحقيق : الصعبةعدِد من االولويات في االستراتيجية للواليات المتحدة ان تحقق التوازن المرجو 

اإلرهابية، حماية خطوط المالحة ومسارات االستقرار في شبه الجزيرة العربية، تفكيك الشبكات 

. الدعم الملموس للمرحلة االنتقالية الديمقراطية اليمنيةتقديم تدفق النفط، منع وقوع كارثة إنسانية و

خالل مواكبة التطور التدريجي للتحديات الجارية، يجب على الواليات المتحدة ان تؤكد أهمية  فيو

بعيدة المدى لألمن القومي النرى ان معالجة التهديدات . وأمناً وثابتاً  أكثر استقراً ٍن الشراكة مع يم

إلى نقل األولوية تعني  –قريبة المدى ال الشديدة لتهديداتااألساسي على التركيز  ال –األمريكي 

مسألة الوصول إلى تلك األهداف وتستحق . لتنمية االقتصادية والسياسية واإلنسانية للشعب اليمنيا

 . من المناقشات والحوارات مزيدالنفاً آالمشار إليها 

الوكالة األمريكية وصنعاء ووزارة الخارجية في نهنئ إدارتكم وسفارة الواليات المتحدة 

على االحتياجات التنموية واإلنسانية على  تسليط الضوءإلى على الجهود الرامية  للتنمية الدولية

وعلى الرغم من الضيقة . تمويل البرامج وفقاً لالحتياجات المذكورةحصص تغيير إلى المدى البعيد و

المالية التي تعاني منها حكومة الواليات المتحدة، وظفت الحكومة مواردها بشكل ملحوظ لدعم 

 األمريكية للتنمية الدولية وكالةالحيث تعكف ب عملية الحوار الوطنياتفاقية المرحلة االنتقالية و

يمكننا اآلن ان . والمؤسسات االخرى على مساعدة النازحين والفئات اليمنية األكثر عرضة للخطر

نرى كما . نفتخر بأن الواليات المتحدة هي المساهم األكبر لبرامج المساعدات االنسانية في اليمن

ونقدر جهود عدد كبير من المسؤولين األمريكيين الذين حاولوا االستجابة للتوصيات التي اقترحتها 

    .م الماضي6106مجموعتنا في خطاٍب أرسل بتاريخ يونيو 

إن التطورات االيجابية المشار إليها أعاله، تعيقها إلى حد كبير االنطباعات السائدة 

وال األمنية  هامصالحلخدمة فقط ل تعمبأّن تلك األخيرة والواليات المتحدة اليمن في والمتواصلة 

بأن االهتمام الوحيد للواليات المتحدة ويشكل االنطباع السائد . اليمنعلى  استراتجيتها  تهتم بآثار

. نتاجاً سلبياً لالستراتيجية الحالية في مكافحة تنظيم قاعدة شبه الجزيرة العربيةيكمن   في اليمن

لكال اليمنيين يعلم الشعب اليمني جيداً بأن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية يشكل تهديداً 

أو التعهد باستهداف   واألمريكيين وتقر األغلبية بضرورة مجابهة أولئك الذين يسعون إلى التخطيط



أثبتت فشلها وأدت قد لمكافحة التهديدات  حاليًا ومع ذلك، فإن االستراتيجية القائمة. الواليات المتحدة

 . إلى نتائج عكسية وتحتاج إلى إعادة التقييم والنظر في جدواها

تعزيز قدرات وفعالية عمليات القوات المسلحة في لدى الواليات المتحدة الحق في االستثمار 

لقد عملنا على توفير برامج التدريب والتأهيل والدعم الفني للقوات االمنية اليمنية بُغية . اليمنية

إن قرار الرئيس هادي في إعادة هيكلة قوات االمن سيعزز من قدرة الحكومة . مكافحة قوى التطرف

المساعدات األمريكية لجهود القيادة اليمنية في إعادة كما ستعزز الداخلية وعلى مواجهة التهديدات 

هذه الجهود وتصب ... منيةالقوى األفعالية  موحدةمركزية ضمن بنية قيادية هيكلة القوات المسلحة 

واستيعاب المتطلبات األمنية للمواطن اليمني وتفكيك  هذه القوى قدراتتطوير في في نهاية المطاف 

 . الشبكات اإلرهابية في شتى أنحاء البالد

لغارات الجوية عبر الطائرات الموجهة عن بعد على امن جهة أخرى، أدى االعتماد المتزايد 

تحقيق االستقرار وتعزيز األمن وبناء بالبعيدة المدى المتعلقة إلى تقويض مصالحنا ، (درونز)

وتشير األعداد المتزايدة من التقارير البحثية إلى ان الضحايا من . شراكة مستدامة مع اليمن

المدنيين والخسائر المادية واالضرار الجانبية التي عادة ما ترافق هجمات الطائرات من دون طيار، 

. لواليات المتحدةل قية الحكومة المركزية وعززت من المشاعر المعاديةساهمت في تآكل مصدا

في المناطق التي استهدفت فيها الطائرات الموجهة عيان الشهود التقارير والتقارير الصحفية تزداد و

ضد الحكومتين باتت تتظاهر وتندد  العائالت والقرى ضحايا تلك الهجمات بأنن يعن بعد للمدني

قد يحموا او يدعموا بشكل مباشر   جدد متعاطفينمقاتلين وتجنيد رعى ي  مما اليمنية واالمريكية

للضربات الجوية االضرار الجانبية فتؤدي  .انصار الشريعة –تنظيم القاعدة وشركائها المحلين 

 نالتعاو بناءنا بتضيق المجال السياسي الذي يسمح لإلبعاد اليمنيين والتكلفة السياسية الباهظة 

 . وتعزيز جهود الحكومة اليمنية

 قرار الرئيس هادي المعلن بتبني توسيع نطاق الهجمات الجوية الموجهة عن بعد،يهدد 

يرى السواد االعظم من الشعب اليمني ان الحكومة اليمنية هي المسؤولة عن و. شرعية حكومته

داخل االراضي اليمنية لكن اليمنيين يرفضون  مالذاالتي وجدت لها  ةفيالعن المتطرفة عمالاالمكافحة 

لى عاالستراتيجية األمريكية في اليمن  تعتمد. سيطرة الواليات المتحدة على الحملة األمنية القائمة

التي المتعددة معالجة التحديات  أساسّي فيبناء حكومة قوية ذات شرعية االفتراض القائل إّن 

إن ربط الحكومة اليمنية مصالحها بالغارات الجوية الموجهة عن بعد غير أّن . تواجهها اليمن

 معارضة الطائرات من دون طياروقد أصبحت   .عن غير قصد يقوض مصداقيتها بين أفراد الشعب

من انصار الشريعة مروراً بالحوثيين  اابتداءً  لكّل من ال يثق بالحكومة المركزية مطلباً شعبياً 

 . ووصلواً إلى الجنوبيين

وفي النهاية، لن تتغلب الواليات المتحدة على مخاطر القاعدة عبر السبل والوسائل العسكرية 

االستراتيجية إذ إّن  – للخروج من هذه المعضلة" نقتل/نقاتل"ال يمكننا ببساطة ان  –وحسب

المدى البعيد هي دعم وتعزيز قدرات الحكومة اليمنية لكي تعالج جذور على الوحيدة المجدية 

تفاقم ازمة االمن الغذائي، غياب الخدمات : واسباب العوامل التي ترعى بيئة العقيدة المتطرفة

في حققت حكومة الواليات المتحدة تغييرات إيجابية وقد . االجتماعية األساسية والبطالة المزمنة



، المزيدب تقوم خالل السنوات االربع األخيرة فيما يخص سياستها القائمة تجاه اليمن لكن يمكنها ان 

تشدد قيادات اإلدارة األمريكية على . لتضع استراتيجيتنا على المسار الصحيح ويجدر بها ذلك،

وإّن . اليمني ودعم المرحلة االنتقالية السياسية لكن األفعال أبلغ من األقوالا بتنمية االقتصاد نالتزام

إن تشكيلكم لفريق األمن . مناسب لتأكيد إلتزامنا تجاه اليمن بخطوات ملموسة –اآلن  –الوقت 

  -:في السياسة األمريكية القومي الجديد يضعكم في وضع مناسب إلجراء التغييرات التالية

على تشجيع حكومته لاالستفادة من عالقة الحكومة األمريكية الحميمة مع الرئيس هادي ( ١

 االلتزاماتنتجت  .معالجة االنتهاكات لحقوق اإلنسانعلى تنفيذ نقاط اإلصالحات التي التزم بها و

 الخليجي التعاون مجلس مبادرة على التوقيع عقب هادي الرئيس طرحها التيعن العملية  المذكورة

 على يجب. الدولي الدعم ومواصلة االنتقالية المرحلة مصداقية على للحفاظ مفصلي امر تنفيذهاإّن و

 من بدالا  الديمقراطيةوالعمليات  المؤسسات لتعزيز وحكومته هاديالرئيس  مع العمل مواصلة إدارتكم

التركيز على  – االنتقالية المرحلة قلب في حتى – وحكومته هاديالرئيس  على يجب كما. األفراد

  .الشخصية العالقات من بدالا  والتميز الجدارة مكافأةو الفساد مكافحة

ليس فقط نخب االحزاب السياسية  –ن االصوات المستقلة مكّ يبشكٍل دعم الحوار الوطني ( ٢ 

 الواليات على يجب. ةواليمنيين خارج صنعاء والمدن الرئيسف التواصل مع الجنوبيين كثّ يو–

 التحضيرية الفنية اللجنة توصية بحسب 02الـــ النقاط تنفيذ على هادي الرئيس تشجع ان المتحدة

 إن. الوطني الحوارعملية  في اليمني الشعب اوساط بين الثقة تعزيز بُغية الوطني الحوار لمؤتمر

 ملموسة خطوات تبنييجب و الحوار عملية النجاح اساسي امر الجنوبية للقوى الحقيقة المشاركة

 وخارج. الجنوبية والشكاوى المطالب معالجة يضمن ومتساوي عادل حوار في الدولةالتزام  البراز

 مع والتنسيق المدني والمجتمع الشباب مع تتواصل ان المتحدة الواليات على يجب الحوار، نطاق

 . صالح حكم حقبة في الراهن الوضع من اليمن إخراج على القادرة الجديدة القيادات

العمل مع مجموعة أصدقاء اليمن للتأكد من االلتزام بالتعهدات السخية لليمن وضمان ( ٣

 الواجب عن وبعيداا . لتنفيذ المشاريع المدرجةية وامتالكها للموارد الضرورقدرة الحكومة اليمنية 

 ان نرى الشديدة، والمعاناة المجاعة إلى االنزالق من البالد ستجنب التي المساعدات لتقديم األخالقي

 ان المتحدة الواليات على يجب. اليمن استقرار تزعزع كبيرة امنية مخاطر تسبب قد الراهنة األزمة

في اتخاذ  المستحدث التنفيذي المكتب صالحيات وتفعيل لتنشيط وحكومته هادي الرئيس مع تعمل

تعزيز دفع ، بما في ذلك المانحة الدول تمولها تنموية مشاريع تنفيذ في االسراع بهدفالقرارات الفعلية 

 المضطربة والمناطق الجنوب في المشاريع لتنفيذ السريع التحرك انو الوكاالت التنفيذية إلى العمل

  .الوطني الحوارو هادي وحكومة المواطن بين الثقة جسور تعزيز في ستساهم

مصالح الواليات المتحدة في للتبيان أّن العامة ( العالقات)تفعيل استراتيجية الدبلوماسية ( ٤

 تفاصيل اليمن في االعظم السوادال يعلم . على مكافحة االرهاب والقضايا االمنيةال تقتصر اليمن 

رهاب الجوانب السلبية للسياسة األمريكية لمكافحة اإل إال رونال يو اليمن في االمريكية المبادرات

 هادي الرئيس مع التعامل في الخارجية ووزارةاألمريكية للتنمية الدولية  وكالةال انشغالبالرغم من 

 جون الخارجية وزير قياموقد يرسل . واالقتصادية والسياسية االنسانية الملفات بخصوص وحكومته

 نشجع كما. الديمقراطية والتطلعات االنتقالية للمرحلة واضحة دعم رسالة اليمن إلى بزيارة كيري



 بيانات( واالمن الدفاع الذين ال عالقة لهم بمسائل) األمريكيين المدنيين المسؤولين كبار اصدار

 في المتواصل المتحدة الواليات التزام تأكيدمن أجل  علنية لخطابات هؤالء المسؤولين والقاء صحفية

 .االنتقالية المرحلة خالل في االقتصادي الرقي ودعم الديمقراطي المسار تطوير مساعدة

إعادة النظر في اعتماد الواليات المتحدة على ضربات الطائرات بدون طيار ألنها تؤجج ( ٥

 األمريكية اإلدارة تحاول حين في  .المشاعر المعادية ألمريكا وتعزز من تأثير الجماعات المتشددة

إبداء االهتمام نفسه في  اإلدارة على يجب التكتيكية، العمليات وفعالية ونتائج تكاليف بين التوازن خلق

تركز بشكٍل خاص على  ان اإلدارة على يجب كما. الجوية للضربات الباهظة السياسية التكلفة دراسة

. المتحدة الواليات مع التعاون على قدراتها و المركزية الحكومة شرعية على الجوية الغاراتآثار 

إطار و ةيشفافأكثر  عملية لتطوير األمريكي رسغالكون مع اإلدارة تعمل ان يجب الوقت، ذات وفي

 اليمن في طيار بدون الطائرات عبر الجوي القصف عمليات على انشرفيأقوى  قانونيعمل 

 . األخرى والمناطق

لهل  موحدةقيادة ستحقق الوصول إلى هيكلة المنظومة األمنية إعادة عملية  أنّ ضمان ال( ٦

ر األخطاء التي حدثت في برنامج المساعدات األمنية األمريكية لفترة اضمان عدم تكرو قادة مدنيين

 المؤسسات قدراتالمؤسسات بهدف تحسين  تعزيز على االمريكية المساعدات تركز ان يجب . صالح

 مكافحة عمليات فقط ليس – القومي لألمن المسلحة التهديدات مجابهةة األمد على البعيد األمنية

القوات  تعطي األولوية إلى احترام انضمن هذه البرامج  المتحدة الواليات على يجب كما. االرهاب

 إلى العسكرية المعدات ونقل توزيع بأن يعكس ونوصي. وسيادة القانون االنسان لحقوقاليمنية  االمنية

 بها التزم التي المؤسسية اإلصالحات ومؤشرات بمعايير، التقدم في والمساعدة األمنية األمريكية اليمن

 . هادي الرئيس

رفع سقف المساعدات االقتصادية واالستفادة من الصناديق التمويلية اإلقليمية لدعم ( ٧

 لليمن أمواالا  تخصص ان المتحدة الواليات على يجب. اليمن، باإلضافة إلى حزمة المساعدات الثنائية

وقد . الكونجرس أقرهاالتي  م0202ميزانية العام المالي  و األوسط للشرق االستجابة صندوق من

 المساعدات نسبة ارتفعت كما المنصرم، العام خاللفي  لليمن األمريكية المساعدات زيادة لمسنا

. اإلشادة ويستحق به نرحب إيجابي تغيير هذاو – العسكرية بالمساعدات مقارنة االقتصادية المدنية

 لخلق األموال تخصيصكما يجب  التوجه هذا مواصلة الدولية لتنميةل األمريكية وكالةال على يجب

 وبناء المدنية المجتمعاتقدرات  وتعزيز والتنظيمية التجارية البيئة وتحسين جديدة عمل فرص

 .الديمقراطية المؤسسات

 فئات ونمثل اليمن ومستقبل المتحدة بالواليات االعماق من يهتمون أفراد  ادناه، الموقعون نحن

 العاملين أولئك وكذا ونشجعكم نحثكم السياسية، واالنتماءات والتوجهات واآلراء الخبرات من متنوعة

 الشخصية آراءنا تمثل وهي أدناه أسماءنا ندرج. عاجل وبشكل التوصياتهذه  وتنفيذ بتبني إدارتكم في

   .نتبعها أو إليها ننتمي التي المؤسسات ال

 ،والتقدير االحترام فائق وتقبلوا



  

شؤون  ، مدير معهد منطقةمايكل هدسون

 الشرق األوسط في جامعة سنغافورة الوطنية

نائب مدير مركز رفيق ، دانيا غرينفيلد

 الحريري للشرق األوسط في المجلس األطلسي

زميل أول في مركز التقدم ، بريان كاتوليس

 االمريكي

السفيرة األمريكية  ،باربرا بودينالسفيرة 

 السابقة لدى اليمن

المدير التنفيذي لمشروع ، ستيفن مكينيرني

 الديمقراطية في الشرق األوسط

 أستاذ في جامعة جورج تاون، دانيال برومبرغ

رئيس منظمة بيت الحرية ، ديفيد كرامر

 (فريدوم هاوس)

في ( فخري)أستاذ مساعد  ،باروز. روبرت د

 نطنجامعة واش

 أستاذة في جامعة ريتشموند، شيال كارابيكو أستاذ في جامعة جورج ميسون، بيتر مانديفيل

مساعد وزير ، ميرفي. السفير ريتشارد و

الخارجية لشؤون الشرق األدنى وجنوب آسيا 

 في وزارة الخارجية ( سابقاا )

 أستاذ في جامعة ميشيغان ،خوان كول

زميل أول في مجلس العالقات ، إيزوبيل كولمان نيومكسيكوأستاذ في جامعة ، اميل نخله

 الخارجية

مدير مركز جنوب آسيا في مجلس ، شجاع نواز

 األطلسي

مستشارة قانونية ومديرة ، ميغان كورادو

 برنامج اليمن في مجموعة القانون الدولي العام

أستاذه في كلية ، ستايسي فيلبريك ياداف

 هوبارت وويليام سميث

 أستاذ في جامعة ستاتسن، دايستيفن 

كبيرة المحاضرين في جامعة ، سارة فيليبس

 سيدني

مدير برامج منطقة الشرق األوسط ، تشارلز دن

فريدوم )وشمال أفريقيا في منظمة بيت الحرية 

 (هاوس

كاتب عامود األمن الوطني في ، جوشوا فاوست أستاذ في جامعة توسون، تشارلز شميتز

 (تحجاج أن تعرفهما )شبكه بي بي اس 
أستاذ مشارك في جامعة ، جيليان شويدلر

 ماساتشوتيس

زميل غير مقيم في معهد ، ستيفن جراند

 بروكينغز

أستاذ مساعد في جامعة ، ستيفن هايدمان أستاذ في جامعة جونز هوبكنز، دانيال سيروير

 جورج تاون

المديرة السابقة لتخطيط ، آن ماري سلوتر

 الخارجيةالسياسات في وزارة 

المدير التنفيذي لمجموعة القانون  جيمس هوبر،

 الدولية

مساعد وزيرة الخارجية ، السفير إدوارد ووكر

لشؤون الشرق األدنى وجنوب آسيا في ( سابقاا)

 وزارة الخارجية

أستاذ في جامعة جورج ، كريستوفر سويفت

 تاون

نائب مدير سابق في مكتب التحليل  واين وايت، 

األدنى وجنوب آسيا، دائرة  لمنطقة الشرق

 االستخبارات والبحوث في وزارة الخارجية



 :أرسلت نسخة عن هذه الرسالة إلى كّل من

 كيري المحترم، وزارة الخارجية األمريكية. جون فسيد ال

 سيد تشاك هايغل المحترم، وزارة الدفاع األمريكيةال

 االستخبارات المركزيةوكالة برينان المحترم، مدير . السيد جون و

 الدكتور راجيف شاه المحترم، مدير الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

 
 

 


