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إىل أهي. أهي. أهي زمحيا اهلل ًجعل هثٌاىا اجلنة، هي كاًث هالذي اآلهي، ًهصدز السعادة 

 ًهي جعلحين زجال.

 إىل زًح أبي الغالية جعلو اهلل يف اجلناى، هي ًقف جباًيب هادياً ًهعنٌياً ًذلل يل الصعاب.

 اليت صربت ًًقفث إىل جاًيب. ةإىل زًجيت العزيز

 إىل إخٌجي ًأخٌاجي سندي يف ىره احلياة.

 إىل أصدقائي ًزهالئي ًكل هي ًقف إىل جاًيب ًساًدًي يف إمتام ىرا العول.

 إىل كل هي ًسعين قليب ًمل جسعين ىره الٌزقة



 

 شكر وعرفان
 

أًل انشكس ًآخسه هلل عصًجم انري ًفقين ًأعاَين عهى إمتاو ىيرا انعًم 

 املتٌاضع.

كًا أتقدو بانشكس نألستاذ املشسف خاند بقاص ملا قديو يٍ جيد ًيساعدة يف إجناش ىرا 

 انعًم.

دًٌ أٌ َنسى جلنة املناقشة انيت أتشسف بأٌ أكٌٌ ممٍ ٌقفٌٌ 

 أياييى.

انعهٌو انسٍاسٍة عهى جميٌداهتى انيت برنٌىا طٍهة سنٌات كًا أشكس كم أساترة قسى 

 اندزاسة.

ًال ٌسعين كرنك إال أٌ أشكس شيالئً يف فسى ثاٍَة ملاسرت َظى سٍاسٍة يقازَة 

 ًحكى زاشد ًكاٌ يل انشسف أٌ أكٌٌ يعيى.

 ًيف األخري أتقدو بانشكس اجلصٌم نكم يٍ أسيى ًنٌ بكًة يف ىرا انعًم.
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وؿ فػ  ططػار طدػادة بنا ىػا لمػدشيد العالـ بعد الحرب العامية الثانية تحديات كبيرة 
خسػارر بشػرية، اصتدػادية وهيرىػا، كػاف مػف الدػعب دمػ   مػفه الحػرب ذنتيجة ما خمفتو ىػ ،ونموىا

لتيديػدات المدػػاحبة ليػا لوحػػدىا، فكػاف التوجػػو نحػػو ردع اتػػمػػف ىػذه الخسػػارر و  تتعػاف كػؿ دولػػة  ف 
التكتػػؿ والتعػػاوف بػػيف ىػػذه الػػدوؿ، وخادػػة فػػ  السػػارة اروروبيػػة سػػاحة الدػػراع فػػ  الحػػرب العالميػػة 

تجربػة التكامػؿ الثانية، والتػ  كانػت  كبػر الخاسػريف منيػا، و دػبحت تعػيش  وئػادا سػيرة، فجػا ت 
مػػػا ادتبػػػر الحػػػؿ ارمثػػػؿ، فكانػػػت التجربػػػة اروروبيػػػة  اروروبػػػ  كحػػػؿ لمواجيػػػة ىػػػذه التحػػػديات، وىػػػو

لػدوؿ العربيػة احاولػت  فسػد المثاؿ اربرز وارنجح لظػاىرة التكامػؿ الػدول ،  مػا دمػ  الدػعيد العربػ 
، وفػػ  ىػػذا السيػاـ بعديػػد المحػػاوتت التكامميػة انطالصػا مػػف تجربػة الناجحػػة لمسػػوؽ اروروبيػة المشػػتركة

، الػذي ئػـ يػة الخميجيػة فػ  ئػورة مجمػس التعػاوف لػدوؿ الخمػية العربيػةاإلطار نجد التجربػة التكامم
مممكػة البحػريف، الكويػت، صطػر وسػمطنة دمػاف، وىػ   المممكة السعودية، اإلمػارات العربيػة المتحػدة،

ولسد ادتمدت ىػذه الػدوؿ دػيغة دوؿ متساربة ومتشابية ايديولوجيا، سياسيا وجغرافيا وحت  اصتداديا 
الوسػػػػػيمة المثمػػػػػ  لمواجيػػػػػة المخػػػػػاطر  دمػػػػػ  شػػػػػكؿ تكتػػػػػؿ، بادتبارىػػػػػافيمػػػػػا بينيػػػػػا  لمتعػػػػػاوف والتنسػػػػػيؽ

والتحديات المشتركة، ودم  دكس التجربة اروروبية الت  جا ت كنتيجة آلثار مترتبػة دمػ  دػراع، 
مجمػػػػس التعػػػػاوف لػػػػدوؿ الخمػػػػية العربيػػػػة جػػػػا  لمنػػػػة التيديػػػػدات والمشػػػػاكؿ المترتبػػػػة دػػػػف  نشػػػػ ة كػػػػاف

مػف خػالؿ معاىػدة  1981خمية العرب  فبرز ىذا المجمس لموجود فػ  مػاي الدرادات ف  منطسة ال
، ومواجيػة التحػديات نحػو اتتحػاد لحفػظ  مػف منطسػة الخمػية والتوجػو دوؿ المجمػسطموحات حممت 

الت  تيدد ىذه الدوؿ، والت   برزىا الدرادات الت  شيدتيا وت تزاؿ تشيدىا منطسة الخمية العربػ ، 
فػ  شػكؿ ثػورات  2010تحوتت سياسية مة نياية  مف المنطسة العربيةكاف آخرىا نتيجة لما شيدتو 

تو فػػ  منطسػػة المغػػرب العربػػ  فػػ  الػػذي بػػد ت شػػرار  و "الربيػػة العربػػ "، طدالميػػاً دربيػػة  و مػػا يسػػم  
تونس ثـ ليبيا، لينتسؿ طل  مدر فمنطسة الشرؽ اروسط والخمية العرب  الذي يعد مف  ىػـ المنػاطؽ 

اتسػتراتيج  طئػافة طلػ  كونيػا  ىػـ مسػتودع لمػنفط  الحيوية واتستراتيجية اسػتنادا لموصعيػا الجغرافػ 
كانػػت  بػػرز الدػػرادات فػػ  ىػػذه المنطسػػة تػػ ثيرا  فػػ  العػػالـ، وىامػػة لمدػػراع اإلصميمػػ  والػػدول ، ولسػػد
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دايتػو ثػورة شػبابية دم  مجمس التعاوف ف  سياؽ الربية العرب  وىو الدراع ف  الػيمف الػذي كانػت ب
دالح وتغيير النظاـ، لتتحوؿ ىذه الثورة طل   زمة يمنية حاولػت دػدة  طػراؼ طيجػاد حػؿ تطالب باإل

المحػػاوتت لمحػػػؿ سػػػارت باتتجػػاه المعػػػاكس لتتحػػػوؿ  ليػػا ومػػػف بينيػػا مجمػػػس التعػػػاوف، هيػػر  ف ىػػػذه
ارزمػػة طلػػ  دػػراع فػػ  الػػيمف داخميػػا ، اصميميػػا ودوليػػا،  ثػػر دمػػ  العدػػبة التكامميػػة لمجمػػس التعػػاوف 

 لدوؿ الخمية العربية.

ومػػػف ىنػػػا لسػػػد جػػػا ت ىػػػذه الدراسػػػة لتنػػػاصش صئػػػية مػػػف  ىػػػـ السئػػػايا التػػػ  تواجػػػو 
مسػػتسبمو كتكتػػؿ سياسػػ ، اصتدػػادي، اجتمػػاد  و دسػػكري، مجمػػس التعػػاوف لػػدوؿ الخمػػية العربػػ ، و 

 اتحادىا.مف  جؿ تعزيز التعاوف والتنسيؽ بيف دولة، ودوت طل  

 شكالية العامة لمدراسة:اإل -
نػػػا  ف ندػػػوغ طشػػػكالية ينطالصػػػا ميمػػػا سػػػبؽ وفػػػ  ططػػػار  ىػػػداؼ ىػػػذه الدراسػػػة ارت ا

 ما مدى ت ثير الدراع ف  اليمف دم  مجمس التعاوف لدوؿ الخمية العربية؟ موئوع بحثنا كاآلت :

 فردية: تساؤتتشكالية الرريسية وتندرج تحت اإل
 مجمس التعاوف لدوؿ الخمية العربية ؟ل اإلطار العاـما  -

 ماى  سياصات الدراع ف  اليمف؟  -

 كيؼ  ثر الدراع ف  اليمف دم  مجمس التعاوف لدوؿ الخمية العرب ؟  -

 الفرضيات: -
 لسد ادتمدنا ف  دراستنا الفرئية الرريسية السارمة:

 كمما اشتد الدراع ف  اليمف كمما انعكس سمبًا دم  مجمس التعاوف لدوؿ الخمية العرب .

 فرئيات فردية: ياوتندرج تحت
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وإلنجازاتػػػػو  ارمنػػػػ  الػػػػدافة اربػػػػرز لنشػػػػ ة مجمػػػػس التعػػػػاوف لػػػػدوؿ الخمػػػػية العربيػػػػة عامػػػػؿكػػػػاف ال -1
 وتحدياتو.

 .كمما زاد تعسد الوئة ف  اليمف، كمما طتجو نحو الدراع -2

ودػػراع بػػيف  وخارجيػػة إحػػداث  زمػػات داخميػػةب كممػػا سػػاىـ ذلػػؾ الػػيمف، الدػػراع فػػ  كممػػا طػػاؿ -3
 مجمس التعاوف لدوؿ الخمية العربية. دوؿ

 أهمية الدراسة:

 :دممية تكمف ف  ةلمدراسة  ىمي

 .اتىتماـ المتزايد لمتعاوف والتكامؿ الدول  ودراسة ديغ مف ديغو -

دراسة تجربة مف التجارب التكاممية ف  بيرة مظطربػة مػف خػالؿ منطسػة الخمػية التػ  تعػرؼ تػوترًا  -
 متزايد.

مواجية ارخطار ارمنية الناتجة دف وجػود صدرة ديغة التكتؿ بإدتبارىا طحدى ديغ التكامؿ ف   -
 درادات.

 .ت ثير الدرادات دم  التجارب التكاممية المتخذة دورة التكتؿ -

دراسة تجربػة مػف التجػارب التكامميػة العربيػة وصػدرتيا دمػ  مواجيػة التحػديات التػ  تعيػؽ مسػيرتيا  -
 .نحو الوحدة

 :حور حوؿمو ىمية دممية تت

 الدرادات. الناجمة دف تيديداتمل -التكتؿ -غة التكامميةكيفية مواجية ىذه الدي -

صدرة دوؿ مجمس التعاوف لػدوؿ الخمػية العربيػة دمػ  المحافظػة دمػ  التعػاوف والتنسػيؽ فيمػا بيػنيـ  -
 ف  ظؿ الدراع السارـ ف  منطسة الخمية.
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جمػس مدى ت ثير السرب الجغراف  لسػاحة الدػراع مػف خػالؿ الدػراع فػ  الػيمف دمػ   مػف دوؿ م -
 التعاوف لدوؿ الخمية العربية والتكامؿ فيما بينيـ.

صػػدرة مجمػػس التعػػاوف دمػػ  مواجيػػة ارخطػػار والتيديػػدات ارمنيػػة اإلصميميػػة الدػػادرة مػػف الجانػػب  -
 اإليران .

 .طستعراض دور مجمس التعاوف لدوؿ الخمية العربية ف  الحفاظ دم   مف منطسة الخمية -

دمػػػ  التعػػػاوف والتنسػػػيؽ بػػػيف دوؿ مجمػػػس التعػػػاوف لػػػدوؿ الخمػػػية مػػػدى تػػػ ثير الدػػػراع فػػػ  الػػػيمف  -
 العربية.

 أهداف الدراسة:

 ترم  ىذه الدراسة طل  تحسيؽ:

 التعرؼ دم  تجربة مجمس التعاوف لدوؿ الخمية العربية ودوافة نش تو -1
 معرفة  سباب الدراع ف  اليمف ومجرياتو. -2
 تحميؿ آثار الدراع دم  مجمس التعاوف. -3

 

 الموضوع: أسباب اختيار

 :طل  ةالذاتي ارسباب عودتاختيارنا ليذا الموئوع ف  سباب ما دف 

 .و ىميتياالرهبة ف  دراسة تجارب التكامؿ الدول   -

محاولػػػة طسػػػتكماؿ لدراسػػػتنا فػػػ  شػػػيادة الميسػػػانس حػػػوؿ التيديػػػدات التػػػ  يواجييػػػا مجمػػػس التعػػػاوف  -
 لدوؿ الخمية العربية.

 ميجية ف  ظؿ الدراع ف  اليمف.مستسبؿ التجربة التكاممية الخ -
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التوسػػة اإليرانػػ  المتزايػػد فػػ  منطسػػة  طػػرؽ مواجيػػة مجمػػس التعػػاوف لػػدوؿ الخمػػية العربيػػة لخطػػر -
 الخمية والمنطسة العربية ككؿ.

 :عود طل تف ةالموئودي ارسباب ما   

 .العربيةوالتحوتت السياسية الحادمة ف  المنطسة حداثة الموئوع وتناولو لمواصة العرب   -

ت ثير ارزمات العربية خادة ف  منطسة الخمية دمػ   حػد التجػارب التكامميػة العربيػة، فػ  دػورة  -
 التجرية الخميجية.

تطػػػور الوئػػػة فػػػ  الػػػيمف، و طمكانيػػػة تػػػ ثيره دمػػػ   مػػػف منطسػػػة الخمػػػية خادػػػة، والشػػػرؽ اروسػػػط  -
 والمنطسة العربية بشكؿ داـ.

 ارع ف  منطسة الخمية، والتيديدات الناتجة دف ذلؾ.مدى خطورة التمدد اإليران  المتس -

 :المنهج المتبع

إلسػترجاع المائػ  ويفيػد الػذي يعتػر دمميػة   ادتمدنا ف  دراستنا المنية التاريخ 
ف  دراسة التغيرات الت  تطر  دم  البن  اإلجتمادية والظػواىر السياسػية المائػية وتحميميػا وتفسػير 
دمػػػ  ئػػػو  الزمػػػاف والمكػػػاف ومػػػ  طرتباطيػػػا بػػػالظزاىر الحاليػػػة محػػػؿ الدراسػػػة والتػػػ ثير فييػػػا، ولسػػػد 

دمػػػ  تػػػاريا الدػػػرادات فػػػ   لتتبػػػة مراحػػػؿ نشػػػ ة مجمػػػس التعػػػاوف، طئػػػافة طلػػػ  التعػػػرؼ طسػػػتخدمناه 
حيػػث  ف الودػػؼ يعتبػػر  ولػػ  خطػػوات البحػػث العممػػ ، وىػػو ييػػدؼ  المػػنية الودػػف  كػػذلؾ الػػيمف،

الواصػػػة دوف ت ويػػػؿ مػػػف الباحػػػث  طلػػػ  مالحظػػػة الواصػػػة السياسػػػ  ولتسػػػديـ دػػػورة ودػػػفية دػػػرفة ليػػػذا
دطػػا  صػػرا ة بمػػا يتناسػػب والواصػػة وتشخيدػػو، ولسػػد طدتمػػدنا دميػػو  التكامميػػة لػػدوؿ  لودػػؼ العمميػػة وا 

ومػػػػنية تحميػػػػؿ المئػػػػموف والػػػػذي يسػػػػادد فػػػػ  تحميػػػػؿ المعمومػػػػات المتحدػػػػؿ دميػػػػو بيػػػػدؼ الخمػػػػية، 
كمػػا يمتػػاز بتزويػػد الباحػػث بكميػػات ىارمػػة الودػػوؿ طلػػ  نتػػارة موئػػودية دوف تػػ ثير الباحػػث دمييػػا، 

لمجمػػس، لتحميػػؿ  ثػػر الدػػراع اليمنػػ  دمػػ  دوؿ ا مػػف المعمومػػات والمعطيػػات، واسػػتخدـ فػػ  الدراسػػة
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ئافة طل  المنية المسػارف الػذي  دػبح يعتمػد دميػو كثيػرًا فػ  دراسػة العمػـو السياسػية حتػ   دػبح  وا 
يطمػػػؽ دمػػػ  بعئػػػيا بالدراسػػػات السياسػػػية المسارنػػػة، حيػػػث تيػػػدؼ المسارنػػػة طلػػػ  تحديػػػد  وجػػػو الشػػػبو 

الصػػة واإلخػػتالؼ بػػيف موئػػوديف  و ظػػاىرتيف  و دػػدة ظػػواىر محػػؿ المسارنػػة، لمودػػوؿ طلػػ  فيػػـ الع
والػػذي اسػػتعممناه فػػ  المسارنػػة بػػيف دوؿ الموجػػودة بػػيف الظػػواىر التػػ  تحتوييػػا الدراسػػة محػػؿ البحػػث، 

يراف ف  جوانب مختمفةمف جيةالمجمس واليمن  .مف جية  خرى ، ودوؿ المجمس وا 

ئافة طل  المناىة فسد استخدمنا ف  دراسػتنا اإلصتػراب السػانون  الػذي ييػدؼ طلػ   وا 
دراسػػػػة الجوانػػػػػب السانونيػػػػػة ل حػػػػػداث والعالصػػػػػات واربنيػػػػػة، ومػػػػػدى طلتػػػػػزاـ تمػػػػػؾ الظػػػػػواىر بالئػػػػػوابط 
والمعػػايير المتعػػارؼ دمييػػا، ويركػػز دمػػ  مػػدى شػػردية الفعػػؿ  و العالصػػة  و المؤسسػػة، ويسػػـو دمػػ  
وجػود مجمودػػة معػػايير وصوادػػد تػنظـ دمػػؿ الظػػواىر السياسػػية  و العالصػات، وتسػػتمد منيػػا شػػرديتيا، 
وصػػد اسػػتخدمنا لتتبػػة ارطػػر السانونيػػة التػػ  يسػػـو دمييػػا مجمػػس التعػػاوف لػػدوؿ الخمػػية العربيػػة، ومػػدى 
شرديتو وشخديتو السانونية. طئافة طل  اإلصتراب المؤسس  الذي ييدؼ طل  شرح وتفديؿ لكػؿ مػا 

نيػػا، يتعمػؽ بالمؤسسػػة  و العالصػػات بػػيف الػػدوؿ فػػ  ططػػار تكامميػػا، مػػف خػػالؿ تحديػػد اليػػدؼ مػػف تكوي
طختدادػاتيا ودالصػة تجنيد اردئا ، والوسارؿ الت  تسادد دم  بساريا، ىياكؿ المؤسسة و بنيتيا، 

المؤسسػػة بغيرىػػا مػػف المؤسسػػات، طئػػافة طلػػ  التنظػػيـ الػػداخم  لممؤسسػػة وتوزيػػة اردوار فييػػا، ولسػػد 
وف لػػػدوؿ ادتمػػػدنا دمػػػ  اإلصتػػػراب المؤسسػػػ  مػػػف  جػػػؿ دراسػػػة التنظػػػيـ الػػػداخم  وىيكػػػؿ مجمػػػس التعػػػا

   الخمية العربية وطريسة توزية اإلختدادات بيف ىياكمو.

 أدبيات الدراسة:

 مف الدراسات الت  سبست دراساتنا نجد:  

بعنػػواف مجمػػس التعػػاوف  ،2011/2012فػػ  السػػنة الدراسػػية  ريفػػ  الشػػمت المحسػػفدراسػػة لعبػػد  -
لمتطمبػػات الحدػػوؿ دمػػ  درجػػة لػػدوؿ الخمػػية العربيػػة وتحػػدي الوحػػدة، وىػػ  رسػػالة مسدمػػة اسػػتكمات 
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الماجسػػتير فػػ  العمػػـو السياسػػية بجامعػػة الشػػرؽ اروسػػط، وصػػد طػػرح اإلشػػكالية مػػا مػػدة طمكانيػػة صيػػاـ 
 ، وصد خمص بنتيجة ئرورة صياـ اتتحاد.اتحاد خميج  درب  يمثؿ ت طيرًا لدوؿ الخمية العربية

، وىػػػ  مػػػذكرة مسدمػػػة 2011/2012فػػػ  السػػػنة الدراسػػػية دراسػػػة دبػػػد العزيػػػز دبػػػد العزيػػػز ميػػػري -
ظػػاـ الػػدول  الجديػػد بعنػػواف التحػػوتت السياسػػية فػػ  الن تسػػتكماؿ شػػيادة الماجسػػتير لمعمػػـو السياسػػية

ـ، وصػد طػرح 2010-1990سرارىا خػالؿ الفتػرة مجمػس التعػاوف الخميجػ  واسػتدوؿ  و ثرىا دمػ   مػف
السطب دمػ   مػف دوؿ المجمػس، فييا طشكالية مدى ت ثير تحوؿ النظاـ الدول  مف ثنار  طل   حادي 

 .وصد خمص بئرورة تعزيز السوة العسكرية لدوؿ المجمس

 مػػػا دراسػػػتنا فستئػػػيؼ دراسػػػة صئػػػية معينػػػة مػػػف السئػػػايا اإلصميميػػػة المػػػؤثرة دمػػػ  
، والػػذي جػػا  نتيجػػة التحػػوتت السياسػػية التػػ  الدػػراع فػػ  الػػيمف والمتمثمػػةمسػػتسبؿ مجمػػس التعػػاوف 

ودراسػػة ىػذا الدػػراع ومػػدى تػ ثيره دمػػ  مجمػػس التعػػاوف   2010نيايػػة شػيدتيا المنطسػػة العربيػػة مػة 
وسياسة دوؿ المجمس تجاه الدراع ف  اليمف السريػب جغرافيػا منيػا و حػد الػدوؿ التػ  كانػت ستنئػـ 
لممجمس، طئافة طل  استراتيجية دوؿ مجمس التعاوف لدوؿ الخمية العربية ف  مواجيػة المػد اإليرانػ  

لدراع دم  التماسؾ الداخم  بيف دوؿ مجمس التعاوف لػدوؿ الخمػية العربيػة، ف  اليمف، وآثار ىذا ا
وكػذلؾ محاولػة طدطػا  رؤيػة مسػػتسبمية لمجمػس التعػاوف مػف خػالؿ اآلثػػار المترتبػة دمػ  الدػراع فػػ  

 اليمف.

 حدود الدراسة:

 وشبو الجزيرة العربية. منطسة الخميةالحدود المكانية: 

 ـ.2017-2012الحدود الزمانية: 
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 محتوى الدراسة:

نحػػاوؿ اإلجابػػة دػػف اإلشػػكالية المطروحػػة، والتحسػػؽ مػػف الفرئػػيات المسترحػػة مػػف 
خالؿ تسسيـ الدراسة طل  ثالثة فدوؿ، الفدؿ اروؿ لدراسػة اإلطػار النظػري لمجمػس التعػاوف لػدوؿ 

ث  طػػػره السانونيػػػة والمؤسسػػػاتية ومسػػػيرتو فػػػ  ثػػػالالخمػػػية العربيػػػة، ونتطػػػرؽ فيػػػو طلػػػ  دوافػػػة نشػػػ تو و 
مباحػػث،  مػػا الفدػػؿ الثػػان  فسػػتناوؿ فيػػو الدػػراع فػػ  الػػيمف فػػ  مباحػػث ثػػالث، نتنػػاوؿ فػػ  اروؿ 
تػػػاريا الدػػػرادات فػػػ  الػػػيمف، الثػػػان  مسػػػار الدػػػراع فػػػ  الػػػيمف،  مػػػا الثالػػػث فنتنػػػاوؿ فيػػػو المواصػػػؼ 

فػػ  اإليرانيػػة اتسػػتراتيجية الدوليػػة واإلصميميػػة مػػف الدػػراع فػػ  الػػيمف، وفدػػؿ ثالػػث نتطػػرؽ فيػػو طلػػ  
لتوجيات الخميجية ف  الدراع ف  اليمف، ثـ مستسبؿ مجمس التعػاوف لػدوؿ الخمػية منطسة الخمية، وا

 العربية ف  ظؿ الدراع ف  اليمف مف خالؿ ثالث مباحث.

 اإلطار النظري والمفاهيمي: -

: حيػػػث يعػػػود الفكػػػر الدػػػراد  طلػػػ  العػػػالـ العربػػػ   بػػػف خمػػػدوف مػػػف خػػػالؿ  افكػػػاره نظريةةةة العةةةراع
حكاميػػا  المعرفيػػة   ت سػػتمدااديػػة والسياسػػية وتحميمػػو لموئػػوع العدػػبية والميمػػة السياسػػية، و اتجتم

ة مػػػف ممػػػـو ىػػػذه النظريػػػة دمػػػ  جسػػػمػػػف الفمسػػػفة المثاليػػػة  لييجػػػؿ المؤكػػػدة لوجػػػود دػػػراع اتفكػػػار وت
ت مفادىا اف الحياة اتجتمادية تولد بطبيعتيا الدػراع لكونيػا تتكػوف مػف جمادػات مدػالح االتدور 

 مختمفة ومتداخمة.

تختمؼ اإلتجاىات النظرية المفسرة  :المرتبطة بظاهرة العراع الدوليلمنطمقات النظرية ا -
لمدراع الدول ، لكنيا تسـو دم  مسممتيف، ارول   نو  يًا كاف مددر الدراع فإنو يرتبط بسع  

واإلحتفاظ بيا، والسيطرة دمة مدادرة تعزيز السوة،   طرافو لمتنافس فيما بينيـ وزيادة صوة كؿ طرؼ
 ما المسممة الثانية فتشير طل   ف ظاىرة الدراع ى  ظاىرة بالغة التعسيد والتركيب لذلؾ فإف 
تفسيرىا طنطالصا مف متغير واحد يعد صادرا لفيـ ظاىرة الدراع، لذلؾ وجب ارخذ بالرؤية 

ويمكف تحديد المنطمسات النظرية لدراسة ظاىرة الدراع  التكاممية مف  جؿ الفيـ الكامؿ لمدراع ،
 ف : 
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 : العراع الدولي إنطالقًا من المعالح القومية * 
ف  نطاؽ درادات السوة بواسطة السع  ال  حماية ىذه المدالح مف خالؿ مئادفة        

ساف ىو الدولة لمواردىا مف السوة  و كما درفو ىانس مورهنتو*  ف الدافة الذي يحرؾ اإلن
فالمدمحة ليست سوى 2الدراع دم  السوة مف  جؿ البسا  و مسابمة التحدي و طثبات الذات

 مرادفا لمسوة .
 : الدولي والعراع بطبيعة النظام السياسي  *

فالدرادات و الحروب لف تنتي  ف  ظؿ وجود مبد  السيادة السومية و بسا  النظاـ      
 الدول  صارـ دم  تعدد الدوؿ.

 : لمعراع الدولي المدخل السياسي *
لمدراع المرتكز  ساسا دم  المنطؽ الذي يسوؿ  ف وجود تكتالت و تحالفات دولية     

متداردة ي ت  دم  ر س العوامؿ الت  تؤدي ال  الحرب  و تعجؿ بوصوديا يوئح كيفية ت ثير 
 الدراع الدول .سياسات توازف السوى المرتكزة دم  التحالفات ف  مئادفة حدة التوتر و 

 : لمعراع المدخل االقتعادي *
و ىو ما يعن   ف كؿ الحروب الت  تسة طنما تحركيا  سباب ودوافة اصتدادية و تندرج      

الت  ظيرت ف   3 ف  ىذا اإلطار النظرية الماركسية وهير الماركسية مثؿ نظرية ىوبسوف
 .مطمة السرف العشريف

 : المدخل الجيوسياسي *
تمتس  معظـ نظرياتو حوؿ محور  ساس  يتعمؽ بالئغوط الت  تولدىا ظروؼ  و الت     

المكاف الطبيع  دم  دممية الدراع مف  جؿ البسا  و النمو و يمكف اإلشارة ىنا ال  نظريات 
 و سبيكماف r،ماكيندر كؿ مف راتزؿ

 : المدخل االيديولوجي *
ديولوجية بيف السوى العظم  ت ت  ورا  ويستند رواد ىذا التيار ال  ادتبار التناصئات اتي   

الدرادات الدولية خادة الماركسيوف الذيف يسيموف تحميميـ دم  حتمية دراع الطبس  الذي 
 يعكس حسب ادتسادىـ الحياة الدولية مف خالؿ النظاميف اتشتراك  و الر سمال  .
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 : المدخل السيكولوجي *
لدى اإلنساف مف خالؿ هريزة حب التسمط المرتبط بالنزدة ال  العدواف الموجودة       

والسيطرة مف جية ومف جية  خرى ينسب دداة ىذا اتتجاه الدافة ال  الدراع ال  دامؿ 
اإلحباط و الشعور بعدـ الرئا الش   الذي يدفة ال  العنؼ والعدوانية كما يسوؿ اريؾ 

 .  Eric Fromm  1فرـو
 : التسمح نحو سباقالعراع الدولي وال *

التنافس بيف الدوؿ ف  مجاؿ تحسيؽ السوة العسكرية، و تطويرىا صدد ئماف توازف  طف      
و ذلؾ بواسطة دامؿ التفوؽ التكنولوج  ف  نظـ التسمح  صوى  و رادع بامكانو تحسيؽ التفوؽ

الذي يدفة  يئا تستعراض السوة كوسيمة لمئغط بددد التسوية الدبموماسية مما يؤدى طل  
زيد مف التوتر والعنؼ كما  ف ططار السرية المرتبط بسباؽ التسمح يخمؽ شحف الدرادات بم

مناخا مف الشؾ والخوؼ وددـ التيسف لدى ارطراؼ المعنية، ارمر الذى ت يساددىا دم  حؿ 
المنازدات السياسية، بؿ صد يكوف سببا ف  الدفة نحو الدداـ والدراع.هير  ف  ىـ اتنتسادات 

ؿ تكمف ف   ف سباؽ التسمح ف  حد ذاتو ت يمكف  ف يكوف سببا بمفرده الموجية طل  ىذا المدخ
ف  دى طل  زيادة التوتر وشحف  جوا  الدرادات طت  نو ت  ف  خمؽ الدراع الدول  ، فيو وا 
ينتة بذاتو درادا، فالدراع سوؼ يستمر ، حت  ف  ظؿ طمكانية التودؿ طل  طجرا ات نزع 

تزالت صارمة دونما حؿ، ومف ثـ يدبح المطموب ىو السالح ، وذلؾ رف جذور الدراع 
 . تدفية  و تسوية ىذه الجذور مما يبرر طئعاؼ المجو  طل  سباؽ التسمح

 : المدخل االجتماعي *
المرتكز دم  فرئية رريسية تسـو دم  ارتباط وثيؽ بيف اإلدراؾ والدراع اتجتماد  حيث    

لخدومة  و رددارو بشكؿ ت يتوافؽ مة مدالحو، يتطور الدراع نتيجة إلدراؾ  حد  طرافو 
  ارمر الذى يسيـ بدوره ف  تبن  الطرفيف لسبؿ هير متوافسة لتحسيؽ  ىدافيـ

سػػتخدمت الدراسػػة النظريػػة الوظيفيػػة والنظريػػة الوظيفيػػة الجديػػدة والتػػ  تعػػد مػػف : االنظريةةة الوظيفيةةة
 ىـ النظريات  و اتتجاىات الت  حممت وفسرت ظاىرة التكامؿ ف  العالصات الدوليػة، رهػـ اخػتالؼ 
آليػػػة العمػػػؿ فػػػ  النظػػػريتيف، واخػػػتالؼ روادىػػػا، فالمسارنػػػة الوظيفيػػػة تعػػػد بػػػدياًل مػػػف  شػػػكاؿ اتنػػػدماج 

والدسػػتوري خادػػة بعػػد فشػػؿ المخططػػات الدسػػتورية الكبػػرى مثػػؿ ددػػبة ارمػػـ فػػ  الفتػػرة السياسػػ  
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الفادػػػمة مػػػا بػػػيف الحػػػربيف، وترتكػػػز الوظيفيػػػة دمػػػ  ارمػػػر السارػػػؿ  نػػػو طذا مػػػا بػػػد ت الحكومػػػات بنسػػػؿ 
مسؤولياتيا الوظيفية طل  الوكاتت الدولية مة طدطاريا تفويئا محددا بالتعامػؿ مػة المشػكالت التػ  

 طجمادا واسعا، فإف مبد  السيادة اإلصميمية والسانونية سيئعؼ مة مرور الزمف. تئـ 

مػف  بػرز ممثمػ   1943يعد "ديفيد ميتيرن "الباحث البريطان  الذي وئعيا داـ 
الوظيفيػػػة وىػػػو يعػػػد المرجػػػة اتساسػػػ  وتبمػػػورت  فكػػػاره فػػػ  الفتػػػرة مػػػا بػػػيف الحػػػربيف العػػػالميتيف اروؿ 

ؿ تعريفػػو لمتكامػػؿ فػػ  الحسػػؿ التسنػػ  حسػػال منتجػػا ويحسػػؽ التطػػور، منتسػػدًا والثانيػػة، وىػػو يػػرى مػػف خػػال
 وبػػذلؾ  ي انػػدماج سياسػػ  طلػػ  درجػػة ادتبػػار نظريتػػو نظريػػة تسنيػػة وهيػػر سياسػػية، ودرئػػت نظريتػػ

كتابػػًا بعنػػواف "تسػػدـ الحكومػػة الدوليػػة" كمػػا يبػػرز فػػ  نظريػػة ميتيرانػػ  الوظيفيػػة ىػػو "مبػػد  اتنتشػػار"، 
لوظيفيػػة تعمػػؿ دمػػ  نسػػؿ بػػؤرة التركيػػز واتىتمػػاـ مػػف المسػػارؿ السياسػػية  السياسػػية ختدػػار فػػإف ااوب

ف التطػػػػور يحػػػػدث فػػػػ  الحسػػػػؿ التسن  الرخػػػػا  العميػػػػاى طلػػػػ  المشػػػػكالت التسنيػػػػة  السياسػػػػية الػػػػدنياى ر
والرفاىيػػةى دكػػس الحسػػؿ السياسػػ  الػػذي تػػرى فيػػو حسػػال هيػػر منػػتة وهيػػر فعػػاؿ فيمػػا يخػػص الظػػاىر 

 التكاممية.

تزامنػػت مػػة التجربػػة التكامميػػة اروربيػػة،والت  جػػا ت امتػػدادا لموظيفيػػة  :ظريةةة الوظيفيةةة الجديةةدةالن
خادػػة مػػف ناحيػػة البعػػد وركزت دمػػ  التكامػػؿ الجيػػوي، اردػػمية ورد فعػػؿ وانتسػػادا ليػػا فػػ   ف واحػػد،

مػؿ مػف المكان  لمتكامؿ حيث ترى  ف دالصات التكامػؿ ليػا تػ ثير دمػ  السػيادة وكػذلؾ مػؤثرات التكا
 حيث فدؿ المسارؿ طل  سياسة دميا ودنيا.والت  تعتبر  مرًا هير ممكف.

محور ىذه النظرية ىو  ف الػدوؿ تتخمػ  دػف سػمطاتيا فػ  مجػاتت تعتبػر  نػو مػف 
هيػػػر الممكػػػف  ف تتعػػػاط  فييػػػا بنجػػػاح وفعاليػػػة فرديػػػا،و ف التكامػػػؿ ينػػػتة دػػػف وجػػػود جيػػػود النخػػػب 

ويكػػػوف ذلػػػؾ بإنشػػػا  مؤسسػػػات  و منظمػػػات طصميميػػػة تمػػػنح  المعنيػػػة فػػػ  السطػػػاديف العػػػاـ و الخػػػاص،
طذف ينتسػػؿ الػػوت مف مسػػتوى الدولػػة طلػػ  « مػػا فػػوؽ الدولػػة»دػػالحيات فػػ  ىػػذه المجػػاتت وسػػمطات 

مسػػػتوى  دمػػػ  ىػػػو مسػػػتوى المنظمػػػة اإلصميميػػػة، وتسػػػاىـ دمميػػػة اتنتسػػػاؿ ىػػػذه فػػػ  التحػػػوؿ السياسػػػ  



 مقدمة
 

 ل
 

ة فػػػػ  دولػػػة واحػػػػدة. ويكػػػػوف بالتسػػػػيس التػػػػدريج  البنيػػػوي الػػػػذي يظيػػػػر فػػػػ  اندػػػيار الػػػػدوؿ اإلصميميػػػػ
 رهراض  و  ىداؼ ارطراؼ.

فالوظيفيػػة الجديػػدة تعنػػ  بوجػػػود ظػػاىرة تكامػػؿ صطادػػات سػػػيادية فػػ  الػػدوؿ تحػػػت 
ئػػغط اإلهػػرا  اتصتدػػادي مػػة وجػػود تحكػػـ مرافػػؽ لمعمميػػة، وفػػ  ظػػؿ ىػػذه العمميػػة التكامميػػة يمكػػف 

و ارحػزاب والنخػب والتػ  تؤشػر دمػ  السػيـ الميمػة التعبير دف المطالب بواسطة جمادات الئػغط 
التػػ  تحػػدد النجػػاح  و الفئػػؿ فػػ  اإليػػديولوجيا فػػوؽ صوميػػة، وىػػو المنطمػػؽ الموسػػة لمتكامػػؿ،  و مػػا 

 ".Spillovereffectيسم  بػ "ت ثير اتنتشار" "

 : بعػػػػػد مفيػػػػػـو الدػػػػػراع مػػػػػف المفػػػػػاىيـ المحوريػػػػػة التػػػػػ  تتعػػػػػدد فييػػػػػا اآلرا  بتعػػػػػددمفهةةةةةوم العةةةةةراع
و  البشػر باتشػتباؾ مػة جمادػة  خػرى  التخددات ويشير طل  حاجة ووئة تسػـو فيػو جمادػة مػف

مكانيتيػػػا وتعػػػدد  شػػػكالية طاكثػػػر مػػػف جمادػػػة نتيجػػػة  اتختالفػػػات والتناصئػػػات بػػػيف اتىػػػداؼ الػػػدوؿ وا 
جية ودسػكرية، وي خػذ دػور مثػؿ اتزمػة التػوتر يواساسية مف السياسة، اصتدادية، اجتمادية، استرات

 النزاع.و 

فإف مفيـو الدراع ف  اردبيػات السياسػية المتخددػة ينظػر طليػو "بادتبػاره ظػاىرة  وبشكؿ داـ    
ديناميكية، فالمفيـو مف جانب، يسترح موصفًا تنافسيًا معينًا، يكوف كؿ مف المتفػادميف فيػو دالمػًا بعػدـ 

 يئػػًا تتخػػاذ موصػػؼ هيػػر التوافػػؽ فػػ  المواصػػؼ المسػػتسبمية المحتممػػة، كمػػا يكػػوف كػػؿ مػػنيـ مئػػطرًا 
متوافؽ مػة المدػالح المدركػة لمطػرؼ اآلخػر. مػف ىنػا كػاف ىنػاؾ اتجػاه يندػرؼ طلػ  التركيػز دمػ  

بػػػػيف ارفػػػػراد  و    حػػػػد  شػػػػكاؿ السػػػػموؾ التنافسػػػػ البعػػػػد التنافسػػػػ  فػػػػ  تعريػػػػؼ الدػػػػراع بادتبػػػػار  نػػػػو
ؿ  ىػػػداؼ هيػػػر الجمادػػػات، و نػػػو "دػػػادة مػػػا يحػػػدث دنػػػدما يتنػػػافس فػػػرداف  و طرفػػػاف  و  كثػػػر حػػػو 

متوافسػػػة، سػػػوا  كانػػػت تمػػػؾ ارىػػػداؼ حسيسػػػة  و متدػػػورة،  و حػػػوؿ المػػػوارد المحػػػدودة، وفػػػ  تعريػػػؼ 
آخػػر، فػػإف مفيػػـو الدػػراع يتميػػز بالبسػػاطة والمباشػػرة، حيػػث يودػػؼ الدػػراع ب نػػو دمميػػة منافسػػة 

 .ظاىرة،  و محتممة بيف  طرافو
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نطالصػػا مػػف التعريفػػات المتعمسػػة بالدػػراع ، يمكػػف تمخػػيص  بعػػاد الدػػراع فػػ     اربعػػاد الثالثػػة  وا 
 التالية كمحاور  ساسية ف  التعريؼ بمفيـو الدراع:

: ويشػير طلػ   ف مفيػـو الدػراع يعبػر دػف موصػؼ لػو سػماتو  و شػروطو *  الموقف العراعى ذاتة 
 و السيـ بػيف طػرفيف  و  كثػر، وىػو ثانيػًا يشػترؾ طدراؾ المحددة: فيو بداية يفترض تناصض المدالح 

 طراؼ الموصؼ وودييا بيذا التناصض، ثػـ ىػو ثالثػًا يتطمػب تػوافر  و تحسػؽ الرهبػة مػف جانػب طػرؼ 
  و ارطػػػػراؼى فػػػػػ  تبنػػػػػ  موصػػػػػؼ ت يتفػػػػػؽ بالئػػػػػرورة مػػػػػة رهبػػػػػات الطػػػػػرؼ اآلخػػػػػر،  و  ارطػػػػػراؼ 

   ىذه المواصؼ.ارخرىى، بؿ طف ىذا الموصؼ صد يتدادـ مة باص

بوجػػو دػػاـ، فػػيمكف التمييػػز فػػ  الموصػػؼ الدػػراد  مػػف حيػػث  طرافػػو  * أطةةراف الموقةةف العةةراعى:
بػػيف مسػػتويات ثالثػػة: المسػػتوى اروؿ يتعمػػؽ بالدػػرادات الفرديػػة:  ى التػػ  يكػػوف  طػػراؼ الدػػراع 

وديف فييػػػػا  فػػػػرادًا، ومػػػػف ثػػػػـ فػػػػإف دارػػػػرة مثػػػػؿ ىػػػػذا الدػػػػراع وموئػػػػودو يتجيػػػػاف طلػػػػ   ف يكونػػػػا محػػػػد
بطبيعتيمػػػا. وفػػػ  المسػػػتوى الثػػػان  يكػػػوف الدػػػراع بػػػيف جمادػػػات: وتتعػػػدد  نػػػواع ىػػػذا الدػػػراع بتنػػػوع 
 طرافػػو، كمػػا  ف داررتػػو ومجاتتػػو تكػػوف دػػادة  كثػػر اتسػػادًا وتنودػػًا دػػف نظيرتيػػا فػػ  دارػػرة الدػػراع 

بالدػراع  الفردى.  ما المستوى الثالث فإف يختص بالدراع بيف الدوؿ، والذى دادة ما يعػرؼ  يئػاً 
الػػػدول ، وتكػػػوف دارػػػرة   و دوارػػػرى الدػػػراع فيػػػو  كثػػػر تعسيػػػدًا واتسػػػادًا دػػػف المسػػػتوييف السػػػابسيف مػػػف 

 الدرادات.

: وىنػػا تجػػدر اإلشػػارة طلػػ   ف اتسػػاع دارػػرة المسػػتوى الثالػػث مػػف الدػػرادات، دبػػر ي*العةةراع الةةدول
و وتكتيؿ صدر متزايد ت يسػتياف بػو المراحؿ التاريخية المتعاصبة لمعالصات الدولية، كاف مف ش نو توجي

مف الجيود العممية واركاديميػة لدراسػة وت دػيؿ الظػاىرة الدػرادية، وذلػؾ بيػدؼ تطػوير التفسػيرات 
والنظريات العممية الت  تيسػر فيػـ  سػبابو ومحدداتػو، ومػف ثػـ تسػدـ البػدارؿ المختمفػة التػ  يمكػف مػف 

صػػؿ التسميػػؿ مػػف المخػػاطر المرتبطػػة بيػػا والمترتبػػة خالليػػا الػػتحكـ فػػ  الظػػاىرة الدػػرادية،  و دمػػ  ار
دمييػػا، وتحديػػد  سػػاليب التعامػػؿ معيػػا. وفػػ  ىػػذا المجػػاؿ، فػػإف ىػػذه الجيػػود العمميػػة صػػد  سػػفرت دػػف 
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تػػراث هنػػ  و دػػيؿ مػػف النظريػػات والتفسػػيرات، ولعػػؿ مػػف بينيػػا نظريػػات المعرفػػة العسالنيػػة، النظريػػة 
سػػرار، واتتدػػاتت، والػػنظـ، وهيرىػػا كثيػػر مػػف النظريػػات السػػاللية، نظريػػات السػػوة، نظريػػات دػػنة ال

المفسػػػػرة لمدػػػػػراع فػػػػػ   بعػػػػػاده المختمفػػػػػة: النفسػػػػية، البيولوجيػػػػػة، الثسافيػػػػػة واتجتماديػػػػػة، اتصتدػػػػػادية 
 .والسياسية، ومؤخرًا البيرية والحئارية

التمييػػز بػػيف  وجػػبوتتعػػدد المفػػاىيـ المتعمسػػة والمرتبطػػة بمفيػػـو الدػػراع، لػػذلؾ    
الدػراع ومػػا دػداه مػػف المفػاىيـ ارخػػرى المرتبطػة بػو  و المتداخمػػة معػو حتػػ  يمكػف التودػػؿ  مفيػـو

لشػػكؿ الظػػاىرة بكونيػػا دػػراع مػػف هيػػره مػػف المفػػاخيـ المرتبطػػة بػػو، طئػػافة طلػػ  طلػػ  الفيػػـ الدػػحيح 
، ، وبالتال  اختيار اردوات واآلليات المناسبة لمتعامػؿ معػو مػف جانػب آخػرتحديد الموصؼ الدراد 

 سنحاوؿ المسارنة بيف مفيـو ارزمة، التوتر، والنزاع والدراع فيما يم :و 

لدػػانة السػػرار والتيديػػد فييػػا موجػػو  بالنسػػبةدبػػارة دمػػ  تفجيػػرات صدػػيرة ت تكػػوف متوصعػػة ارزمػػة:  -
 لمدراع.لدالح السرار بنسبة كبيرة ومحدودية وصتيا ووصت اتستجابة ليا وى  نسطة التحوؿ 

يشير طل  ددا  وتخوؼ وشكرؾ وتعارض وجوده مػة حػاتت التعػاوف يتحػوؿ طلػ  دػراع : التوتر -
 .يمكف اتطراؼ ف  حد مف شدة التعارض ف  المواصؼ طذا ت

يدؿ دم  مجابية حيث دم  و  ف يدرع اتخر، ينطوي دمػ  جػداؿ دتيػؽ  و كفػاح ئػد  الدراع:
و طويمػػة وت يمكػػف معرفػػة زمػػف التغيػػر وىػػو تعػػارض فػػ  المدػػالح وي خػػذ  شػػكاؿ متعػػددة تكػػوف مدتػػ

 .انتيارو

يدؿ دم  التعارض الحسوؽ السانونية وىو ما يفرئو الدراع حيث يشير طلػ  التعػارض فػ   التنازع:
 اتفكار وىو مرحمة سابسة لمدراع ويمكف  ف يتحوؿ طل  دراع.

 دمػ  تطػؿ وردئػا  منسػتد مكونػة ربيةد طصميمية منظمة ىو مجمس التعاون لدول الخميج العربية:
 المسػػاحة وتدػػؿ .والكويػػت وصطػػر دمػػاف وسػمطنة والسػػعودية والبحػػريف اإلمػػارات ىػػ  العربػػ  الخمػية



 مقدمة
 

 س
 

 حػػػػػػوال  المجمػػػػػػس سػػػػػػكاف دػػػػػػدد ويبمػػػػػػغ مربػػػػػػة كيمػػػػػػومتر 2.0663.123 حػػػػػػوال  ولدولػػػػػػ اإلجماليػػػػػػة
 ظبػػػػ   بػػػو فػػػػ  المنعسػػػد باتجتمػػػاع 1981 مػػػػايو 25 فػػػ  المجمػػػػس ت سػػػس ،نسػػػمة 44.829.043

 آؿ سػػمطاف بػػف زايػػد والشػػيا الدػػباح ارحمػػد جػػابر الشػػيا مػػف كػػؿ وكػػاف المتحػػدة ربيػػةالع اإلمػػاراتب
 التنسػػػيؽ تحسيػػػؽ طلػػػ  التعػػػاوف لمجمػػػس ارساسػػػ  ويسػػػع  النظػػػاـ طنشػػػارو، فكػػػرة  دػػػحاب مػػػف نييػػػاف

 بػيف الػروابط وتوثيػؽ وحػدتيا، طلػ  ودػوت الميػاديف جميػة فػ  اردئا  الدوؿ بيف والترابط والتكامؿ
 .نشاطو يحدد تنظيم  ىيكؿ مف ويتشكؿ، شعوبيا
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قالؿ دوله مباشرًة تقريبًا، وهػاا استالخميج العربية بعد  لقد نشأ مجمس التعاوف لدوؿ
صػػادية قتالسالػػة اا نظػػرا لعمػػؽ الػػروابط التػػو تجمػػء دولػػه سػػواًي مػػف سيػػث البنيػػة السياسػػية لمنظػػاـ  و

جتماعيػػة، افػػالة الػػا التقػػارب الجورالػػو وهػػو ا مػػر الػػاه يػػدؿ عمػػا مسػػتقبم ـ المشػػترؾ، ولمػػا واا
كػػاف هػػاا توجػػب عمػػا هػػا  الػػدوؿ  ف تتعػػاوف ليمػػا بين ػػا، لمواج ػػة ا خطػػار والتسػػديات التػػو ت ػػدد 

وسػػػنساوؿ لػػػو هػػػاا الطصػػػؿ  ف نتطػػػرؽ الػػػا ا طػػػار النظػػػره لمجمػػػس قرارها، اسػػػتتواجػػػدها و من ػػػا و 
التعاوف لدوؿ الخميج العربية مستنديف لو الؾ الا ثالث مباسث، سيث يتنػاوؿ المبسػث ا وؿ نشػأة 

مس التعاوف لدوؿ الخميج العربية لو مطمبيف، مطمب سوؿ دوالء نشأته، وآخػر سػوؿ مراسػؿ هػا  مج
النشػػأة،  مػػا المبسػػث الثػػانو ليتنػػاوؿ ا طػػار المنسسػػو والقػػانونو لمجمػػس التعػػاوف، لػػو مطمبػػيف  وؿ 
تفػمف ا طػار القػانونو، وثػانو تنػاوؿ ا طػار المنسسػو لممجمػس، لػو سػيف تطػرؽ المبسػث الثالػػث 

ا مسػػيرة مجمػػس التعػػاوف لػػدوؿ الخمػػيج العربيػػة،  يفػػا لػػو مطمبػػيف، مطمػػب  وؿ تفػػمف انجػػا ات الػػ
 المجمس، ومطمب ثانو سوؿ معيقات المسيرة التكاممية الخميجية.
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 .نشأة مجمس التعاون لدول الخميج العربية المبحث األول:

، لقيػػاـ ا التكتػػؿيقػػـو بػػيف دوؿ مػػا  سػػباب ودوالػػء ومبػػررات ل ػػا تسػػادالكػػؿ تكتػػؿ  و 
مجمػػس التعػػاوف لػػدوؿ الخمػػيج العربيػػة لػػه مبرراتػػه ودوالعػػه التػػو  دت الػػا وجػػود المجمػػس، وسػػنساوؿ 

   يمو. تسميؿ ها  الدوالء مف خالؿ ما

 .ةخميج العربيدوافع التكامل بين دول مجمس التعاون لدول ال المطمب األول:

 صادي:قتالدافع اال *

  الدوالء التو يقـو عمي ا التكامػؿ لمػا لػه مػف  ثػر صاده مف  بر قتيعتبر الدالء اا
صػػػاده قت"جػػػاكوب لػػػاينر"  ف التكامػػػؿ اا ولػػػو هػػػاا ا طػػػار يػػػر  ،عمػػػا الػػػدوؿ المتكاممػػػة ليمػػػا بين ػػػا

، كمػػا يسػػاهـ لػػو رلاهيػػة اريءيػػنده الػػا  يػػادة رلاهيػػة ا عفػػاي كنتيجػػة طبيعيػػة ل يػػادة انتػػاج المشػػ
 1المست مكيف.

 قطػػار العربيػػة مػػف مشػػاكؿ التنميػػة سػػنوات السػػبعينيات لػػ فونظػػرا لمعانػػاة معظػػـ ا 
لمسػوؽ ت يػد مػف نسػبة  ةالبسث عف توسػع مف  جؿ  كاف التوجه نسو ، لالؾ كاف ممسا تكامؿلم الدالء

التشػابه الكبيػر لبي ػة دوؿ المجمػس، افػالة الػا اتبػاع خطػة تنميػة نمو الدوؿ ا عفاي، خاصػة مػء 
تػػولر دوؿ مجمػػس صػػادية، وكػػؿ هػػاا مػػف خػػالؿ قتاا المػػواردمشػػتركة لػػدوؿ المجمػػس مػػف  جػػؿ تعب ػػة 

دلػػء  والػػاهعمػػا مػػوارد وثػػورات  بر هػػا الػػنطط، العامػػؿ المشػػترؾ بين ػػا،  التعػػاوف لػػدوؿ الخمػػيج العربػػو
 .2تجربة تكاممية ليما بين امس الا اقامة بدوؿ المج

، ولػػو هػػاا ا طػػار يقػػوؿ سسػػنيف  لػػو عامػػؿ الػػنطط دوؿ مجمػػس التعػػاوفويتشػػارؾ 
يفم ا رباط واسد  قو  مف  ه رباط آخر، وهػو ربػاط البتػروؿ.. وهػو هيكؿ  ف: "دوؿ الخميج كم ا 

                                                           
لةةركرةيلقللةةقيمشيةة ي ةة ادةي)،كي2008/2015دراسةةقيلامةةقيامي"يفةةافيةيامفةة ةييصةةادلملقراريااسةةلصةةادلياريبركيكةة داةيملةةل ي يااملكفيةةقيميرةة"رليكامل الةة ياا1
ي.101(،ص2016صاديق،يمليري،يمس ياملو" يااصاديقييباملجاريقييب و" ياملسملصاديق،يجاللقيحمرليخيضر،يكويقياملو" ياامليةياملو" ياااس ادل
ي.38.صي،ي(2007،ي2طيدارياخلويجيموصحافقييبامششر،ي، راف).ياالقليمية الراهنة صادي المغاربي والتكتالتقتالتكامل االحمرليب"ب"ش،ي2
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 وؿ مػػف يعػػرؼ قيمػػة الكنػػ  الػػاه تجمػػس عميػػه... و وؿ مػػف يعػػرؼ الػػا مػػف تتجػػه ااا مػػا تعرفػػت 
 .1"لمت ديد

مميػػػوف  17.1وبا فػػػالة الػػػا الػػػنطط نجػػػد الوػػػا ، سيػػػث بمػػػ  انتػػػاج دوؿ المجمػػػس 
 ،2012يػػار متػػر مكعػػب مػػف الوػػا  الطبيعػػو المسػػاؿ خػػالؿ العػػاـ مم 370ط يومًيػػا وبرميػػؿ مػػف الػػنط

، ولقػد 2مميػار برميػؿ 496مػف الػنطط العػالـ، يقػدر بنسػو  استيػاطووتمتمؾ دوؿ مجمس التعاوف  كبر 
( نسػبة كبيػرة مػف ا نتػاج G.C.Cمثمت الدوؿ الست المكونة لمجمس التعاوف لدوؿ الخمػيج العربػو  

جمػػالو ااس سكومػػات  ، سػػتتمكف بػػالؾل مػػا تياطػػات مػػف الػػنطط والوػػا  الطبيعػػو العػػالميف، ونتاجػػاً وا 
الػػدولو  صػادقتالتػػو يرتكػ  عمي ػػا االػو اعػػادة تشػكيؿ البنيػػة المنسسػية  المسػػاهمةمػف  دوؿ المجمػس

 3.مء دوؿ العالـ صاديةاقتسياسية و وهو ما يمنس ا قدرة التطاوض لو مجاات 

 الدافع السياسي واألمني: *

ويتمثؿ الدالء السياسو لو التشابه اف لـ نقؿ التماثؿ لو نظـ السكػـ لػدوؿ مجمػس 
ثػػػروات السػػػمطة لػػػو داخػػػؿ ا سػػػرة  والػػػاه يقػػػـو عمػػػا  سػػػاس التعػػػاوف، والقػػػا ـ عمػػػا النظػػػاـ الممكػػػو
وتػػولير ا عػػداد المسػػبؽ لممرشػػسيف  لعمميػػة الخاللػػة السياسػػية، الساكمػػة، والػػاه يفػػء قواعػػد مسػػتقرة

 لدوؿ مجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربو تتشػكؿ ولػؽ تسػوؿ لالبنية السياسية ،4السكـ لموصوؿ الا
القبيمة الا منسسة سياسية  و منسسة سكـ يتمسور سول ا العمؿ السياسػو لػو الػبالد بشػكؿ كامػؿ، 

والػػاه يعتبػػر ر يػػه  ور س الدولػػة، وااستػػراـء التػػوقير قػػو شػػيخ ا مو  والتػػو يشػػكؿ لي ػػا  عػػيـ القبيمػػة 

                                                           
مجلةةة صةةادليخويجةة ي،كياملقي جيةةاديا الةة ييبايفةةللا يامل الويةةقيسوةةتيامللةةايبفيمةةليباياخلوةةيجياملربيةةق:يدراسةةقيةي ل ايفيةةيياسةةحيلشةة"س،يلسةةلقا ييبلفةةاةياملجربةةقي1

ي.156(،يص.2016،ي)لارسي15،يعيالدراسات والبحوث اإلجتماعية
sg.org/en-www.gcc-(،ي21/04/2017)(،ية:ي2014)لةارسيي،4يعيك،حملةقي لصةاةيق:كيديبايسوةتيامللةايبفيارلافياملالةقيمةليبايسوةتيامللةايبف،2

us/CognitiveSources/DigitalLibrary.  ي
لركزياملراساتيامليبميقييباإلمويريق،يامليبلق،يكويقيامشؤيبفيامليبميق،يجاللقيج"رجلايبف،يمطر،ي)،يصاديامليبيليادللاصركملكيلشطققياخلويجيةيظ ياا،فريليايششيو"س"ف3

ي.55(،يص2012
ي.125ي.،يص(2009)يبرييبت:يلركزيدراساتيام"للةياملربيق،ي،يمرار والتغيرستقضايا اال:يلنظم السياسية العربيةسلل،ياليفيفحي وىياملينيهالاييبي4

http://www.gcc-sg.org/en-us/CognitiveSources/DigitalLibrary
http://www.gcc-sg.org/en-us/CognitiveSources/DigitalLibrary
http://www.gcc-sg.org/en-us/CognitiveSources/DigitalLibrary
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ومػػف  بػػر  مػػا يشػػترؾ ليػػه دوؿ المجمػػس هػػو القبيمػػة  1ثناي الكويػػت(،اسػػتمػػنقض  بلالػػاا وريػػر قابػػؿ ن
كمط ـو يعبر عف السمطة لو دوؿ مجمس التعاوف، لالخميجو ا يشعر بمواطنية لو دوؿ سديثػة بػؿ 

لػػو تسػػالؼ قبمػػو واسػػء يمسػػض ليػػه واي  لمشػػيل المتػػر س مقابػػؿ سصػػوله عمػػا نصػػيب مػػف  كعفػػو
صػادية والتوجػه قتمجوي الثورة النططية وررـ تطور ها  الدوؿ مػف نػواسو البنيػة التستيػة وااالونا ـ، 

 نسػػػو التنميػػػػة المسػػػتدامة، اا  ف هػػػػاا المط ػػػـو  ه القبيمػػػػة ا يػػػ اؿ الطػػػػارو عمػػػا السػػػػمطة لػػػػو دوؿ
 .2مجمس التعاوف

وما يػدعـ  ف السطػاظ عمػا شػكؿ نظػاـ السكػـ هػو دعػوة المجمػس لكػؿ مػف المممكػة 
ردنية ال اشمية والمممكة الموربية، خاصة مء ظ ور الدولة السديثػة، وهػاا مػف خػالؿ التعػاوف مػء ا 

لػػو المقػػاي التشػػاوره وبعػػد عػػدة اجتماعػػات بػػيف ممثمػػو مجمػػس  2011مػػاه  13البمػػديف، سيػػث لػػو 
، 2011 لػو ديسػمبر 32دولتيف، سيػث صػدر قػرار لممجمػس ا عمػا لممجمػس لػو دورتػه التعاوف وال
تقديـ دعػـ مػالو لمشػاريء التنميػة لػو كػؿ مػف الػدولتيف و مانػة المجمػس العامػة لالجتمػاع ينص عما 

 3دوريا مف  جؿ التعاوف المشترؾ.

آخر يبرر الدالء الساسو لمعممية التكاممية لدوؿ مجمػس  امف ج ة  خر  نجد جانب
ًرا بػالؾ وسػعًيا، مصػدّ التعاوف، وهو الثورة ا يرانية لػو ط ػراف والتػو خمقػت نظامػا سياسػًيا طموًسػا وت

خطرة عما النظاـ السياسو الخميجو، مػا  د  ب يػادة الشػعور والساجػة لػد  دوؿ الخمػيج  يدولوجية 
منطقػػة الخمػػيج،  قراراسػػتالثػػورة ا يرانيػػة تجػػا    سدثتػػه ف ليمػػا بين ػػا، نظػػًرا لمت ديػػد الػػاهالعربيػػة لمتعػػاو 

عػػػػاوف، مػػػػء وجػػػػود نسػػػػب معتبػػػػرة مػػػػف العقا ػػػػده بػػػػيف ايػػػػراف ودوؿ مجمػػػػس الت خاصػػػػة مػػػػء ااخػػػػتالؼ

                                                           
ي./www.mesc.com.jo/OurVision(،ي27/08/2011ة:ي).1999،يط رافيكيبرمقي ر يلقللقيمشليبةيامللايبفياملركياإليراينكج"ادياحلرل،ي1
ي./www.aljazeera.net/specialfiles/pages(،ي03/10/2004ة:ي)ويجيق،يحمرلي يليغااش،يامليبمقياخل2
ي.357.صيي،2015،يامرياض:ي ،يت،يخيارلايفقياملالق،ي9ط،ي ،يت،يخ،يادلسريةييباإلجناز:يمطاعي ؤيبفيادللو"لاتي،ايارلايفقياملالق3
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ا يػرانييف والشػيعة لػو دوؿ المجمػس، مػا يعنػو التػأثير الخطيػر لػو السياسػة الداخميػة لػدوؿ المجمػػس 
 1.وت ديد  من ا، خاصة بعد السرب العراقية ا يرانية

صػػػاده والسياسػػػو اا  ف الػػػدالء قتمػػػف ج ػػػة  خػػػر  نجػػػد  نػػػه ررػػػـ قػػػوة الػػػدالعيف اا
بػيف دوؿ المجمػس ، وررػـ  ف  والتعػاوف  بػر  وا قػو  لظ ػور العمميػة التكامميػةا منو كػاف الػدالء ا

البعػػػد ا منػػػو لػػػػـ يػػػتـ ا شػػػػارة اليػػػه لػػػػو الوثيقػػػة المنسسػػػة لمجمػػػػس التعػػػاوف وا لػػػػو ديباجػػػة النظػػػػاـ 
 انطالقػاوهػاا ، ا ساسو له، اا  نه كاف المسػرؾ ا كبػر لنشػأة مجمػس التعػاوف لػدوؿ الخمػيج العربػو

التػػو كانػػت سػػبًبا لػػو وادة  وؼ التػػو كانػػت مسيطػػة بمنطقػػة الخمػػيج، وهػػو الظػػروؼ اات ػػامػػف الظػػر 
مػا دلػء وهػو  1979  لوانسػتافمجمس التعاوف،  بر ها السرب العراقية ا يرانية، والوػ و السػولياتو 

قرار منطقػػة الخمػػيج، وسمايػػة اسػػتو  التنسػػيؽ ليمػػا بين ػػا بويػػة سمايػػة  مػػفو بػػدوؿ الخمػػيج الػػا التعػػاوف 
ال ويػػة الثقاليػػة المشػػتركة لػػدوؿ مجمػػس التعػػاوف السػػت، ولقػػد جػػاي هػػاا بعػػد مسػػاوات عربيػػة سػػابقة 

ال الؿ ػ"الػػاه يػػربط بػػيف  ربػػء منػػاطؽ جوراليػػة مػػف العػػالـ العربػػو  و مػػا سػػمو بػػ كااتسػػادلمتكامػػؿ، 
بػػو، ية المصػػرية وكانػػت هػػا  المسػػاوات لسطػػظ  مػػف النظػػاـ ا قميمػػو العر ر "، والوسػػدة السػػو الخصػػيب

لكن ػػػا لشػػػمت، وقػػػد  د  الػػػؾ الػػػا تويػػػر جػػػاره لػػػو الوفػػػء ا منػػػو ا قميمػػػو خاصػػػة بعػػػد السػػػرب 
 سػػػنة ا لػػػو القمػػػة ا سػػػالمية لػػػو الطػػػا ؼالعراقيػػػة ا يرانيػػػة والثػػػورة ا سػػػالمية، وهػػػو مػػػا ظ ػػػر جمًيػػػ

19812. 

مف ج ة  خر  يمكف تطسير اتجا  دوؿ المجمس نسو التعاوف والتنسيؽ ليما بين ػا، 
لمتسػػديات  بمطردهػا ، وصػعوبة مواج ػػة كػؿ دولػػة منيػػا خبػرة دوؿ الخمػػيج لػو الػػؾ الوقػت ؼالػا فػػع
 الماثمة.

                                                           
لطواةاتياحلصة"اي وةىي ة ادةيادلاجسةلرييةياملوة" يامسياسةيق،يلي رااسةلايسامقري)املركييبحت يام"للةكيي الياحملسنياةيامش رل،يكيسوتيامللايبفيمليباياخلويج1

ي.46.،يصي(2012ي،كويقياآلدابييباملو" ،يمس ياملو" يامسياسيق،يجاللقيامشرةياريبسط
2
Rashid Al Makhawi “The goulf Cooperation Council: Astvdyin Integration” ( thesis submittedfor 

the degree the doctor philisophy of the university of salford, international study unitK university of 

salford,1990),p.153. 
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ر لػو المنطقػة، يالي ايػراف عمػا ثػالث جػ  اسػت، و 1979سادث المسجد السػراـ لػو 
، السػؿ لمواج ػة ا خطػار ا منيػة التػو كانػت ةلالؾ كاف انشاي المجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربيػ

،  ه بعػد تأسػيس المجمػس، سػيف 1982لو اعػالف ليطػره  ، ويتفح الؾالخميج ودول ت دد منطقة ا
المجمػػس يعتبػػر  مػػف دوؿ اجتمػػء و راي داخميػػة الػػدوؿ السػػت، ليعمنػػوا  ف  ه هجػػـو فػػد عفػػو واسػػد

 1وقد اعتبر الؾ بداية لمتنسيؽ العسكره.هجوًما فد الجميء، 

ة لػػو منطقػػة الخمػػيج، لػػررـ اف الػػدالء ا منػػو ا قػػو  هػػو بػػرو  ايػػراف كقػػوة عسػػكري
اا  ف ايػراف  ،الصػديقة لموػرب كالسػعودية  ف شا  ايراف كانت له عالقات متينة مء ا نظمة العربيػة

انجمتػرا مػف المنطقػة ومػا  انسػسابكانت ل ا سياسػة توسػعية لػو منطقػة الخمػيج العربػو، خاصػة بعػد 
البسرية، لتأتو بعد الؾ الثورة ا سػالمية  اد مف توتر العالقات ا يرانية الخميجية هو مسألة السدود 

لػػو ايػػراف والتػػو  طاسػػت بالشػػا ، وي يػػد بعػػدها تخػػوؼ دوؿ المجمػػس مػػف ا طمػػاع ا يرانيػػة، خاصػػة 
خاصػػة  ف دوؿ الخمػػيج  التخػػوؼ ا منػػو لػػدوؿ الخمػػيجبعػػد السػػرب العراقيػػة ا يرانيػػة التػػو  ادت مػػف 

البرنػامج  هػوالمجمػس  مػاـ دوؿ  هػاجسر بػ ك العربو  يدت العراؽ لو تمػؾ السػرب فػد ايػراف، لكػف
 2.النووه ا يرانو

صادية الدولية التو نتجػت عػف انتقػاؿ قتكما  ف التوييرات الجارية لو العالقات اا
السػػيادة النططيػػة مػػف الشػػركات النططيػػة الكبػػر  والػػدوؿ المسػػت مكة الػػا الػػدوؿ المنتجػػة لتفػػوط عمػػا 

لػدوؿ الخمػيج  ف تواج  ػا لػراد  لػالؾ  ا  التوييرات ا يمكفالمنطقة الخميجية مف قبؿ ها  الدوؿ، ه
كاف ستميا تطوير وتأطير التعاوف بين ما دوف  ف تنسا التوجه الاه ساد العالقػات الدوليػة لػو تمػؾ 

                                                           
1
Lwocehin. “Conseilde Cooperation DvGolfe: Une Politique De Puissance En Tronpe- Loeil” Les 

Rapports Du Grip. A/2016), P.6.) 
 راايدللطواةةاتياحلصةة"اي وةةىيدرجةةقيلاجسةةلرييةياملوةة" يامسياسةةيقك،ياسةةللةةركرةيلقللةةقي)كالةةنياخلوةةيجياملةةركييباملحةةلليامشةة"يبلياإليةةراين،يي، اةةليافيفةةاطيادلطةةريل2

ي.29.،يص(2011،يمس ياملو" يامسياسيق،يجاللقيامشرةياريبسط،يكويقياآلدابييباملو" 
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الطترة وما ي اؿ مسػتمرا والػداعو الػا انػدماج الػدوؿ لػو تجمعػات وكيانػات كبيػرة بالتعػاوف  و ا تسػاد 
 1مستممة لو كؿ المجاات خاصة ا منية.لمواج ة التسديات ال

البنيػػػات و مػػػف ناسيػػػة  خػػػر  لػػػ ف التقػػػارب الجورالػػػو والتشػػػابه لػػػو المػػػوارد البشػػػرية 
لقيامػه، ل ػو تسػديات لرفػت نطسػ ا  عػامال مسػاعدالدوؿ مجمس التعاوف الخميجو كاف  صاديةقتاا

توسيػػد الطاقػػات البشػػرية بػػيف دوؿ المجمػػس وهػػو  مػػر يجعػػؿ  صػػادهقتاالتكػػوف دالعػػا قويػػا لمتكامػػؿ 
 ساديػػػة الجانػػػب، تعتمػػػد عمػػػا  صػػػادياتاقتصػػػاديات ا اقتالخميجيػػػة او مػػػردود ايجػػػابو، ل صػػػاديةقتواا

كمػػا تعتمػػد عمػػا العمالػػة  ،عيػػةيدوؿ ر  باعتبارهػػاالػػنطط كمصػػدر ر يسػػو مػػف مصػػادر الػػدخؿ القػػومو 
لتكامػؿ بين ػا، با فػالة الػا الوالدة لو التنمية نظرا لقمػة عػدد سػكاف دوؿ المجمػس وهػو دالػء لقيػاـ ا

مشػػكمة ا مػػف الوػػاا و، اا تعػػانو دولػػه مػػف مسدوديػػة المػػوارد ال راعيػػة وفػػيؽ المسػػاسة الم روعػػة، 
يراد والػػاه سػػتوكػػالؾ فػػيؽ السػػوؽ المسميػػة وفػػيؽ مصػػاريؼ التسػػويؽ، والتشػػابه لػػو التصػػدير واا

اكػػر جعػػؿ  صػػادية، وكػػؿ مػػاقتالتبعيػػة ااة التطاوفػػية مػػء العػػالـ الخػػارجو و يػػنده الػػا افػػعاؼ القػػو 
 ،خميجػػو متنػػوع وتسقيػػؽ التقػػدـ والرخػػاي صػػاداقتدوؿ المجمػػس تتجػػه الػػا التعػػاوف ليمػػا بين ػػا وخمػػؽ 

 1982.2صادية قتالوسدة اا اتطاقيةه تمثؿ لو اوهاا كاف دالعا قويا لمتعاوف وال

 

 

 

 

 
                                                           

 راايللطواةاتي ة ادةيادلاجسةلرييةي وة" يسةللقللةقياةيلةركري)ي.كيبلفامة ليباياخلوةيجياملربيةقيصادليمةليبايسوةتيامللةايبفيمةمليبامعيامل ال يااكيامسليليب" "ا،ي.1
 .36.صي(،2012،صاديقملكويقياملو" ياحلق"ةييباملو" يااجاللقيماصلليلرباح،يجتارةيديبمي .رييختصصيياملس

لةركرةيلقللةقيمشية ي ة ادةيادلاجسةلرييةيامقةايف"في)جتةاربييبحتةلياتيك.:يف"يفيةقيادلرجليةقيامقايبييصادلياملركي وىيض"ءيامطريبلاتيامشظريقملامل ال يااكخويفقيلراد،يي2
 .ي48.صي.(2006/2007صاديقي.ملبااشق.يكويقياملو" ياايامليبيلي،جاللق
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   :فف التركيبة السكانية لدوؿ مجمس التعاو يجدوؿ يب

 (2سة  كـالمسا السكاف ااسـ
 83.600 5.402.375 العربية المتسدة اامارات

 716 1.046.814 البسريف
 2.240.000 27.136.977 السعودية المممكة العربية
 309.500 4.345.000 عماف
 11.437 1.450.000 قطر
 17.818 3.399.637 الكويت

 http// ar.wikipedia.orgموقع الموسوعة الحرة )ويكيبيديا(  المصدر:

، ةا بػػر  لقيػػاـ مجمػػس التعػػاوف لػػدوؿ الخمػػيج العربيػػ كػػؿ مػػا سػػبؽ مػػف دوالػػء كػػاف
والػدينو وااجتمػػاعو  العقا ػػده باـ هػا  العمميػػة التكامميػة كالتقػار افػالة الػا دوالػػء كانػت مسطػ ة لقيػػ

، ل ػػػػا نطػػػػس التػػػػاريل الػػػػدينو والتطػػػػور كون ػػػػا كانػػػػت عبػػػػارة عػػػػف قبا ػػػػؿ لػػػػو منطقػػػػة الخمػػػػيج العربػػػػو
 ااجتماعو.

 .جمس التعاون لدول الخميج العربيةالمطمب الثاني: مراحل نشأة م

لقد جايت لكرة قيػاـ مجمػس التعػاوف لػدوؿ الخمػيج العربيػة منػا منتصػؼ السػتينيات 
طبيعػػػة التعػػػاوف اعتمػػػادًا عمػػػا  تسيػػػث  خػػػا التعػػػاوف بػػػيف دوؿ الخمػػػيج  كثػػػر مػػػف شػػػكؿ، كمػػػا اختمطػػػ

صػػادية اقتات تػػـ عقػػد اتطاقيػػات يلمنػػا بدايػػة السػػبعين ،مصػػالح الػػدوؿ المشػػتركة لػػو اتطاقيػػات التعػػاوف
صػاده بػيف الكويػت وا مػارات العربيػة المتسػدة قتؿ: اتطاقية التعاوف ااثبيف الدوؿ ا عفاي مثنا ية 

مػػارس  3صػػاده بػػيف الكويػػت والمممكػػة العربيػػة السػػعودية قتواتطاقيػػة التعػػاوف اا 1973جويميػػة سػػنة 
 1975.1 لريؿ سنة  3دية بيف البسريف والمممكة العربية السعودية صاقتواتطاقية التعاوف اا 1975

                                                           
1
لةركرةيلقللةقيضةرنيي،كي)يكاقي يلساري رويقيامل ال يمليباياخلويجياملركياآلثاريادل ااقي وىي روقيخويجيقيل"للة:يلنيخةالايجتربةقيااحتةاديااريبكيحي يسلاد، 

 90..ص(،2013،يصاديقمل ياملو" يااجاللقيخيضر،يمسيصاديديبيل،املصاديقيختصصيملللطوااتييفي ي  ادةيادلاجسلرييةياملو" ياا
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تػػـ اقامػػة عػػدد مػػف المنسسػػات والمنظمػػات هػػدل ا  ،وبا فػػالة الػػا تمػػؾ ااتطاقيػػات
 .1تشجيء التعاوف الجماعو بيف مجموعة دوؿ الخميج

رربػػػت دوؿ الخمػػػيج العربيػػػة لػػػو توسيػػػد كػػػؿ مػػػا ي ػػػدؼ الػػػا تقويػػػة مصػػػالس ا منػػػا 
 1976عمار البريطػػػانو، لقػػػد بػػػد  الشػػػيل جػػػابر ا سمػػػد لػػػو مػػػاه عػػػاـ سػػػتل ا عػػػف ااقالاسػػػتاعػػػالف 

( بالػػدعوة الػػا انشػػاي وسػػدة خميجيػػة لمكويػػت لمجمػػس الػػو راي آنػػااؾ ا عنػػدما كػػاف وليػػا لمع ػػد ور يسػػ
يجػػاد نػػوع صػػادية و قتالمجػػاات السياسػػية وااب ػػدؼ تسقيػػؽ التعػػاوف لػػو جميػػء  التربويػػة وا عالميػػة وا 

وااعتماد القػا ـ عمػا  سػس سػميمة ومتينػة لمصػمسة شػعوب دوؿ منطقػة الخمػيج العربػو، مف الوسدة 
ف ا طػػار العػػاـ لبمػػورة وتطػػوير يتكػػو  عمػػاالػػا العمػػؿ  دلعػػتالبػػارة التػػو  بمثابػػة دعوةالػػ هػػا  لكانػػت

 2التعاوف والتنسيؽ بيف دوؿ الخميج العربو.

ثنػػػاي مػػػنتمر القمػػػة لقػػػد تطػػػورت لكػػػرة  ميػػػر دولػػػة الكويػػػت ا سػػػبؽ الشػػػيل جػػػابر  و 
ـ، سيػػث قػػاـ ا ميػػر بطػػرح رنيتػػه و لكػػار  لقػػادة دوؿ الخمػػيج العربػػو 1980العربيػػة لػػو عّمػػاف عػػاـ 

سػوؿ قيػػاـ وسػػدة خميجيػػة تجمػػء الػدوؿ الخميجيػػة السػػت، ولػػو اجتمػػاع عقػد لػػو  واخػػر الػػؾ العػػاـ لػػو 
ر لػػو قيػػاـ وسػػدة لػػو السػػعودية ثػػـ بسػػث هػػاا الموفػػوع جػػديا بػػيف قػػادة دوؿ الخمػػيج العربػػو ثػػـ التطكيػػ

الخمػػيج عمػػا  سػػاس مشػػاركة الػػدوؿ الخميجيػػة العربيػػة السػػت بػػد ت الخطػػوات التنطيايػػة لطكػػرة مجمػػس 
التعاوف لدوؿ الخميج العربو لو منتمر القمػة الخميجيػة الػاه عقػد عمػا هػامة القمػة ا سػالمية لػو 

شػاركة الػدوؿ السػت، ، سيث تـ ااتطاؽ مبد يا عما قياـ المجمػس عمػا  سػاس م1981الطا ؼ عاـ 
لػػو  االػػدوؿ الخميجيػػة السػػت مػػنتمر  3وبعػػد سمسػػمة مػػف ااجتماعػػات التسفػػيرية، عقػػد و راي خارجيػػة

، ووقعوا عؿ وثيقة اعالف قياـ مجمػس التعػاوف لػدوؿ الخمػيج العربيػة 1981شباط  4الرياض بتاريل 
صػػػادية، مػػػف قتااة و شػػػار بيػػػاف انشػػػاي المجمػػػس الػػػا مػػػا يػػػربط بػػػيف الػػػدوؿ المنسسػػػة ل ػػػا  المنظمػػػ

                                                           
 .المرجع نفسه1
كويةةقياآلداب،يييجاللقيامشةرةياايبسةط،سةيق،لةركرةيلقللةقيمشية ي ة ادةيادلاجسةلرييةياملوة" يامسيا،كي)ييبحتةلليام"لةلةيكاخلوةيجياملةرك اةلياحملسةنياةيامشةررل،يي2

 .78.صي(،2012،مس ياملو" يامسياسيق،ي
ي.79ي.ص،المرجع نفسهي3
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   ساسػػ ا العقيػػدة ا سػػالمية، ووسػػدة تػػراث هػػا ةسػػمات مشػػتركة، و نظمػػة متشػػاب عالقػػات خاصػػة و 
 وااجتماعو والسكانو، وتقارب ا الثقالو والسفاره.  الدوؿ، وتماثؿ تكوين ا السياسو

ا لػػو  ػػكمػػا  كػػد البيػػاف رربػػة هػػا  الػػدوؿ لػػو تعميػػؽ التعػػاوف، وتطػػوير التنسػػيؽ بين
مجػاات. و شػار البيػاف  ف انشػاي مجمػس التعػاوف جػاي تماشػيا مػء ا هػداؼ القوميػة ل مػة مختمؼ ال

العربيػػة، ولػػو نطػػاؽ ميثػػاؽ جامعػػة الػػدوؿ العربيػػة، الػػاه سػػث عمػػا التعػػاوف ا قميمػػو ال ػػادؼ الػػا 
   1تقوية ا مة العربية

 وقد  سطر اجتماع الرياض عف ااتطاؽ عما انشاي مجمس التعاوف بػيف هػا  الػدوؿ
ولفػػمت دوؿ الخمػػيج  ف يقػػـو المجمػػس عمػػا شػػكؿ التعػػاوف بػػيف الػػدوؿ ا عفػػاي ولػػيس لػػو شػػكؿ 

 وسدة  و اتساد.

صػػادية الموسػػدة والػػؾ لػػو قتكمػػا وقػػء ممػػوؾ ورنسػػاي الػػدوؿ ا عفػػاي ااتطاقيػػة اا
-10الػدورة الثانيػة لممجمػس ا عمػا لمجمػس التعػاوف التػو عقػدت لػو مدينػة الريػاض لػو الطتػرة مػف 

 .1981مبر نول 11

 
 https://www.almrsal.com/post/113669/map المصدر: موقء المرساؿ

                                                           
ي.89.ص،المرجع نفسهي1
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 .يةلمجمس التعاون لدول الخميج العرب المؤسسي والتنظيميالمبحث الثاني: اإلطار 

تتمتء كؿ منظمة مف المنظمات ا قميمية بالشخصية القانونية التو تتيح ل ػا القيػاـ 
تتمتػػء بػػه مػػف  طػػر قانونيػػة، با فػػالة الػػا هيكػػؿ تنظيمػػو  بعمم ػػا عمػػا  كمػػؿ وجػػه، مػػف سػػالؿ مػػا

 يو ع الم اـ عما  ج  ة المنظمة ويمكف تناوؿ هاا مف خالؿ. 

 .التعاون لدول الخميج العربية لمجمس لمؤسسي: اإلطار األولاالمطمب 

لكػؿ منظمػة، يبػيف  منسسوو ا قميمية، هناؾ دا ما اطار المنظمات الدولية   ككؿ
، افػالة الػا بػالتنظيـ والػاه نجػد  لػو النظػاـ ا ساسػو لممنظمػة المتعمػؽ ةالقانونيب وانويوفح الج

ا هداؼ الم مء تسقيق ا مف هاا التنظيـ وهو الدالء لقيامه  صال، والمبادئ التو ستقـو عمي ػا هػا  
 المنظمة والتو ستنطمؽ من ا لمقياـ بم مت ا.

 باانتمػاي،  ه مػف يسػمح ل ػـ ومف  هػـ مػا يتعمػؽ بالجانػب القػانونو نجػد العفػوية
ولقػػد نػػص النظػػاـ  ،ليمػػا يخػػص العفػػوية ةلممنظمػػة، لبالنسػػبة لمجمػػس التعػػاوف لػػدوؿ الخمػػيج العربيػػ

،  ف مجمػس التعػاوف لػدوؿ الخمػيج العربيػة يتكػوف ة منػهمسػا ساسو لمجمػس التعػاوف لػو المػادة الخا
، 04/02/1981يػػاض بتػػاريل لػػو الر  لػػو اجتمػػاع و راي الخارجيػػة اشػػتركتمػػف الػػدوؿ السػػت التػػو 

ة لممجمػػػس وهػػػو  مػػػف هػػػاا لػػػ ف العفػػػوية لػػػو المجمػػػس مسصػػػورة لػػػو الػػػدوؿ السػػػت المنشػػػ انطالقػػػاو 
، قطػػر، الكويػػت والمممكػػة العربيػػة السػػعودية، كمػػا ا مػارات العربيػػة المتسػػدة، البسػػريف، سػػمطنة عمػػاف

وؿ  خػػر ، لػػالؾ بانفػػماـ د ح ف النظػػاـ ا سػػاس المنشػػل لممجمػػس لػػـ يػػأت بػػنص آخػػر صػػريح يسػػم
يمّكػف  لكف باعتبارها ناجمة عف ميثاؽ الجامء العربيػةلالعفوية لو المجمس هو عفوية  صمية ، 

 1نفماـ دوؿ عربية  خر ، وتتـ الموالقة عميه ب جماع الدوؿ ا عفاي ليه.ا مف

                                                           
sg.org/ar-www.gcc-(،ي80/04/2017،ية:ي)4،يصيكامشظةةةةةةةةةةةةةا يارساسةةةةةةةةةةةةة كارلايفةةةةةةةةةةةةةقياملالةةةةةةةةةةةةةقيسوةةةةةةةةةةةةةتيامللةةةةةةةةةةةةةايبفيمةةةةةةةةةةةةةليباياخلوةةةةةةةةةةةةةيجياملربيةةةةةةةةةةةةةق،يي1

sa/AboutGCC/Pages/Primarylaw.ي
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والمالسظ هنا  نه لـ يتـ قبوؿ عفوية  ه دولة عربية مف الدوؿ المجاورة لمجمػس 
، سيػػث تقػػدمت الػػيمف مػػثال بطمػػب اانفػػماـ وهػػو الطمػػب الػػاه لػػـ يػػتـ ؿ الخمػػيج العربيػػةالتعػػاوف لػػدو 

والعػػراؽ  كػػ يرافالبػػت ليػػه، ممػػا يعنػػو فػػمنيا الػػرلض، مػػا يعنػػو وجػػود عوا ػػؽ انفػػماـ دوؿ  خػػر  
لا ثالث  سباب ر يسية  ول ا نظاـ السكـ لػو الػدوؿ السػت لممجمػس ، ويرجء الؾ اعما ررار اليمف
لػاليمف  بقية الدوؿ المجاورة، لػالسكـ وراثػو لػو دوؿ المجمػس عمػا عكػس دوؿ الجػوارواختالله عف 

يراف دوؿ جم ورية السكـ ،  ما السبب الثانو ليمكف تصنيطه فمف ااختالؼ لػو التركيبػة والعراؽ وا 
ااجتماعية، سيث يومب عما الدوؿ المجاورة الطابء الشػيعو،  مػا السػبب الثالػث ليتمثػؿ لػو الطػارؽ 

   1صاده، خاصة مء اليمف التو انفمام ا سيمثؿ عبي عما المجمس.تقاا

ومػػػف ج ػػػػة  خػػػػر  ومػػػف خػػػػالؿ الطبيعػػػػة القانونيػػػػة لمجمػػػس التعػػػػاوف لػػػػدوؿ الخمػػػػيج 
، افالة الا تشابه الػدوؿ العربية، لانه يطمؽ عميه التكتؿ باعتبار الدالء ا ساسو لتشكمه كاف  منيا

وا وفػػاع المعيشػػية، لػػالؾ يمكػػف اعتبػػار المجمػػس مػػف  السػػت لػػو نظػػاـ السكػػـ والتكػػويف ااجتمػػاعو
 .ااختصاصناسية التنظيـ منظمة اقميمية عامة 

 ما مف ناسية الشخصية القانونية لمجمس التعاوف لػدوؿ الخمػيج العربيػة ل ػو يتمتػء 
بشخصػػية قانونيػػة كبػػاقو المنظمػػات وهػػو مػػا يترتػػب عميػػه سػػؽ المجمػػس لػػو ابػػراـ المعاهػػدات، وسػػؽ 

ظ  ف المجمػػس قػػد قػػاـ لػػو سػػء الػػدوؿ ا عفػػاي  و المنظمػػات الدوليػػة ا خػػر ، ومػػف المالالتعاقػػد مػػ
لتسقيػػؽ التعػػاوف، افػػالة الػػا  صػػادية لػػو لوكسػػمبورغقتبعقػػد اتطاقيػػة مػػء المجموعػػة اا 1988عػػاـ 

مػء ا مػـ المتسػدة مػف  جػؿ  اتطاقيػةااتطاقيات مػء الوايػات المتسػدة ا مريكيػة، كمػا يسػعا الػا عقػد 
لمجمس صطة مراقػب لػو ا مػـ المتسػدة باعتبػار  منظمػة دوليػة اقميميػة تمثػؿ مجموعػة دوؿ لػو منح ا

منطقة الخميج، وا ت اؿ المطاوفات مء السوؽ ا وروبية المشتركة قا مة ومكثطػة مػف جانػب ا مانػة 

                                                           
ي.20.،يص(2005امقاهرة:يدرايامش ضقياملربيق،ي).يمدى فاعلية مجلس التعاون الخليجي في التنظيم الدولي اإلسالمي والعربيسيليابراهي ياملس"م ،يي1
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مػس العامة لممجمس باعتبار المنطقة ا وروبية مف المناطؽ العالميػة التػو تسػتقبؿ صػادرات دوؿ مج
 1التعاوف.

مػػػف ج ػػػة  خػػػر  نجػػػد  نػػػه مػػػف ااثػػػار المترتبػػػة عمػػػا الشخصػػػية القانونيػػػة لمجمػػػس 
التعاوف لدوؿ الخميج العربية والتو سيكوف ل ػا دور سػواي لػو مسػيرة المجمػس  و لػو سقػه لػو القيػاـ 

جانػب وبالتالو امكانيػة تطعيػؿ ال بم امه،  و ستا سماية مقر  وبعثاته وا لراد المنطويف تست رطا ه
، التمتػػػػء بالسصػػػػانات واامتيػػػػا ات القػػػػانونو لػػػػو سػػػػاؿ سػػػػدوث  ه تعػػػػده  و خطػػػػر عمػػػػا المجمػػػػس

، ومنػػػه يتمتػػػء المجمػػػس وموظطػػػو  وممثمػػػو الػػػدوؿ ا عفػػػاي ليػػػه والخبػػػراي بمجموعػػػة مػػػف الدبموماسػػػية
قاللية، دوف التعػرض اسػتالسصانات واامتيا ات الدبموماسػية الال مػة لممارسػة وظػا ط ـ بكػؿ سريػة و 

متابعة قػانوف الدولػة المسػتقبمة الػداخمو، مػا يعنػو السصػانة القفػا ية وا عطػاي الفػريبو با فػالة ل
مػػػف شخصػػػيته القانونيػػػة  انطالقػػػاكمػػػا يسػػػؽ لممجمػػػس  ،ااتصػػػاؿالػػػا سريػػػة امػػػتالؾ المبػػػانو وسريػػػة 

سػػواي مػػء الػػدوؿ ا عفػػاي  و ريػػر ا عفػػاي  و مػػء المنظمػػات الدوليػػة ا خػػر ، كمػػا يسػػؽ  التعاقػػد
لممجمػػػس التممػػػؾ ل مػػػواؿ سػػػواي الثابتػػػة  و المنقولػػػة، ومػػػف ج ػػػة  خػػػر  ولػػػو مقابػػػؿ تمتػػػء المجمػػػس 

، ليترتػػب عميػػه المسػػنولية القانونيػػة ااا لػػـ يػػؼ بالتعاقػػد الػػاه يػػتـ بينػػه وبػػيف واامتيػػا اتبالسصػػانات 
 2 ه دولة  خر   و منظمة  و  لراد.

لمجمػػػس ونو لمنظػػػاـ ا ساسػػػو نونيػػػة  و التكييػػػؼ القػػػانا مػػػا مػػػف ناسيػػػة الطبيعػػػة الق
التعاوف لدوؿ الخميج العربية، ل و يتمتء بما تتمتء به المعاهدات المنشػ ة لممنظمػات الدوليػة خاصػة 
مػػف ناسيػػة المفػػموف باعتبػػار المعاهػػدة المنشػػ ة اات طبيعػػة دسػػتورية، وهػػو مػػا ينطبػػؽ عمػػا النظػػاـ 

ممجمػػػس، وتطاوفػػػت عمػػػا هػػػا  ا ساسػػػو لممجمػػػس ل ػػػو معاهػػػدة دوليػػػة وفػػػعت ا الػػػدوؿ ا عفػػػاي ل
المعاهػػػدة ثػػػـ  ودعت ػػػا لػػػد  جامعػػػة الػػػدوؿ العربيػػػة، وانطالقػػػا مػػػف هػػػاا لقػػػد تػػػـ توثيػػػؽ وتسػػػجيؿ هػػػا  

ء  سكػػاـ المعاهػػدة  و بػػا سر  النظػػاـ ا ساسػػو لممجمػػس لػػد  ا مػػـ المتسػػدة، وبالتػػالو ل ػػو تخفػػ

                                                           
ي.54،يصالمرجع نفسهي1
ي.58،يصالمرجع نفسهي2
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و ااتطاقيػات التػو تجػر  خاصػة بالمنظمػات الدوليػة، ل ػو معاهػدة منشػ ة تختمػؼ عمػا المعاهػدات  
بػػػيف الػػػدوؿ مػػػف سيػػػث  سكام ػػػا، لالمعاهػػػدة المنشػػػ ة لممنظمػػػة كمػػػا هػػػو السػػػاؿ لػػػو النظػػػاـ ا ساسػػػو 
لممجمس تعتبر اات طبيعة دستورية باعتبارها تمثؿ القواعد العميا والواجبة التطبيؽ مف طػرؼ الػدوؿ 

نشػػػػػػأ المجمػػػػػس وبػػػػػػيف ا عفػػػػػاي لػػػػػو المجمػػػػػػس، وباعتبػػػػػار  ف هػػػػػػاا النظػػػػػاـ ا ساسػػػػػو هػػػػػػو الػػػػػاه  
مػف هػاا ا يسػؽ  ه دولػة  وانطالقػاومباد ػه ل ػو ااف بمثابػة دسػتور لػه،  وسدد  هداله اختصاصاته

    1.مف الدوؿ ا عفاي التدخؿ لو ميثاؽ المنظمة

 ف المػػػػادة الرابعػػػػة  لدراسػػػػةات منظػػػػاـ ا ساسػػػػو لمجمػػػػس التعػػػػاوف وجػػػػدل قرا نااسػػػتبو 
  شارت الا ا هداؼ ااتية:

لوسػدة السياسػػية عػف طريػؽ تسقيػػؽ التنسػيؽ بالتكامػػؿ والتػرابط بػيف الػػدوؿ ا عفػاي لػػو تسقيػؽ ا -1
 جميء المياديف.

  وجه التعاوف القا مة بيف شعوب تمؾ الدوؿ لو مختمؼ المجاات.صالت و تعميؽ الروابط وال -2

 وفء  نظمة متماثمة لو مختمؼ المياديف. -3

 ء المجاات.وفء عجمة التقدـ العممو والتقنو لو جمي -4

وجػػود  هػػاؼ يمكػػف اعتبارهػػا بالر يسػػية جػػايت لػػو  ولػػو هػػاا ا طػػار يالسػػظ كػػالؾ
ايماًنا بالمصير المشترؾ ووسدة ال دؼ التو تجمء بػيف   نشأ ديباجة النظاـ ا ساسو لممجمس والاه

بيػػة، ورربػػة لػػو تسقيػػؽ التنسػػيؽ والتكامػػؿ ليمػػا بين ػػا بمػػا يخػػدـ ا هػػداؼ السػػامية ل مػػة العر  ،شػعوب ا
كماًا لمػػا بد تػػه مػػف ج ػػود لػػو مختمػػؼ المجػػاات السيويػػة التػػو ت ػػـ شػػعوب ا وتسقػػؽ طموسات ػػا اسػػتو 

  .نسو مستقبؿ  لفؿ وصوًا الا وسدة هدل ا

 
                                                           

ي.66،يصالمرجع نفسهي1



لمجمس التعاون لدول الخميج العربيةمقاربة مفاهيمية           الفصل األول  
 

37 
 

ليسػػت مسػػددة  ه  ف التعػػاوف و  ويالسػػظ  ف اهػػداؼ مجمػػس التعػػاوف جػػايت عامػػة
نمػػا جعمػػه لػػو يكػػوف لػػو جميػػء المجػػاات ولػػـ يقصػػر  النظػػاـ ا ساسػػو لممجمػػس عمػػا ن شػػاط بعينػػه وا 

 1 جميء المياديف.

 يمكف  ف نجمؿ مبادئ مجمس التعاوف الخميجو ليما يمو:

 أوله: عمى المستوى العالمي

 * التمسؾ بمبادئ ا مـ المتسدة.

 * التسمؾ بسياسة عدـ اانسيا  واابتعاد عف سياسة المساور.

 * عدـ التدخؿ لو شنوف الوير.

 لو سؿ القفايا الدولية.خداـ القوة است* معارفة 

 * استراـ سؽ تقرير المصير والتنديد بالتطرقة العنصرية.

 تباب ا مف لو العالـ. استمرار عممية السالـ و است* العمؿ عما 

 ا: عمى المستوى العربي واإلسالميثاني

* التأكيػػػد عمػػػا اانػػػدماج ا قميمػػػو بػػػيف دوؿ المجمػػػس سػػػيدعـ  هدالػػػه ويسػػػاعد عمػػػا سػػػؿ القفػػػايا 
 ا سالمية.و  عربيةال

 * االت اـ بميثاؽ جامعة الدوؿ العربية والقرارات الصادرة عف منتمرات القمة العربية.

 * دعـ منظمة المنتمر ا سالمو واالت اـ بقرارات ا والتمسؾ بالتفامف ا سالمو.

                                                           

(،ي28/04/2017ة:ي)يامرمسيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقك.ي رةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرياحلسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن،يكيسوةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتيامللةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةايبفياخلويجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة :يديبا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة يامل سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيتيلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنييبج ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقيامشظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةري1
studies.aljazeera.net/ar/files/gccpath. 
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 * فرورة تسقيؽ التفامف العربو. 

 1مرتبط بتسقيؽ السالـ لو الشرؽ ا وسط.قرار لو الخميج العربو ست* التأكيد عما  ف فماف اا

 ثالثا: عمى مستوى دول الخميج

قرارها مف مسنولية دوؿ لقط و ف  ه اعتداي عما  ه عفػو است* التأكيد عما  مف منطقة الخميج و 
 يعتبر اعتداي عما جميء الدوؿ ا عفاي.

اع عػػف  من ػػا وصػػيانة * التأكيػػد عمػػا  ف قيػػاـ المجمػػس هػػو التعبيػػر عػػف ارادة دولػػة وسق ػػا لػػو الػػدل
 قالل ا.است

 * ا يماف بالمصير المشترؾ ووسدة ال دؼ التو تجمء بيف شعوب دوؿ المجمس.

* معرفػػػػة تواجػػػػد ا سػػػػاطيؿ والقواعػػػػد العسػػػػكرية ا جنبيػػػػة لػػػػو دوؿ المنطقػػػػة ولػػػػو البسػػػػر العربػػػػو 
 والمسيط ال ادئ.

 ؿ لو شنوف  ه مف دوؿ الخميج.* سؿ المشكالت والن اعات ا قميمية بالطرؽ السممية وعدـ التدخ

 خداـ القوة والت ديد ب ا.است* مبد  

 2.* مبد  المساواة لو السيادة بيف الدوؿ ا عفاي

 .لدول الخميج العربية : اإلطار التنظيمي لمجمس التعاونالمطمب الثاني 

والم اـ التػو يػتـ تو يع ػا بػيف  يتكوف عادًة مف ا نشطة لكؿ منظمة هيكؿ تنظيمو
نسػػو   ػػاُموج فػػروره  ه منظمػػة باعتبػػار  ر ة والقيػػاـ بعمميػػات التنسػػيؽ وا شػػراؼ، وهػػو  مػػج ػػا 

ه ل يكػػؿ العالقػػة بػػيف هػػا  التقسػػيمات مػػف سيػػث تبعيػػة كػػؿ تقسػػيـ ومكوناتػػ افػػسومو  تسقيػػؽ  هػػدال ا،

                                                           
 .78.صي،مرجع سابقيسيلي براهي ياملس"م ،ي1
ي.المرجع نفسهي2
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ف لػدوؿ او تكػوف ال يكػؿ التنظيمػو لمجمػس التعػويولية كػؿ تقسػيـ ن مف التقسيمات ا دنا وسمطة ومسػ
 :ربية مف عدة  ج  ة هوعيج الالخم

 :* المجمس األعمى

ف صػػػنء وف لػػػدوؿ الخمػػيج العربيػػة، والمسػػػنوؿ عػػاوهػػو السػػمطة العميػػػا لمجمػػس التعػػ
ه بشػكؿ اسػتيتكوف مف رنساي الدوؿ ا عفاي، بسيث يتـ التناوب عما ر السياسة العميا لممجمس، و 

 1ي المجاف التو يراها فرورية.، ويتمتء بسؽ انشادوره بسسب الترتيب ا بجده  سماي الدوؿ

واسعة وم مة ور يسية، ل و المنػاط  اختصاصات لمه اختصاصاته ما ليما يخص 
 النظر لػو القفػايا التػو ااختصاصاتبتسقيؽ  هداؼ المجمس التو  نشأ مف  جم ا، ومف  هـ ها  

ر عمي ػػا، ت ػػـ الػػدوؿ ا عفػػاي لػػو المجمػػس، ووفػػء السياسػػة العميػػا والخطػػوط ا ساسػػية التػػو يسػػي
عميػه المجمػس الػو اره   اافالة الا النظر لو التوصيات والتقارير والمشاريء والقفايا التػو يعرفػ

مػػػف  جػػػؿ اعتمادهػػػا  و رلفػػػ ا، كمػػػا ينظػػػر لػػػو المشػػػاريء التػػػو يكػػػوف ا مػػػيف العػػػاـ لممجمػػػس مكمطػػػا 
ا خػػر ،  سػػس التعامػػؿ مػػء الػػدوؿ والمنظمػػات الدوليػػة  اعتمػػاد يفػػا  اختصاصػػاتهب عػػدادها، ومػػف 
تسمية  عفا  ا، ومف  هػـ م امػه تعيػيف ا مػيف ما تشكيؿ هي ة تسوية المنا عات و وهو المسنوؿ ع

قرار النظاـ الداخمو لممجمػس ا عمػا، افػالة الػا  العاـ وتعديؿ النظاـ ا ساسو لمجمس التعاوف، وا 
جراياتػػػه اجتماعاتػػػه، كمػػػا يتجػػػدد سػػػير التصػػػديؽ عمػػػا المي انيػػػة العامػػػة نظػػػاـ الػػػداخمو بموجػػػب ال وا 

بػػػػالمجمس  المرتبطػػػػةافػػػػالة الػػػػا تسػػػػوية المنا عػػػات مػػػػف خػػػػالؿ هي ػػػػة تسػػػوية المنا عػػػػات  ،لممجمػػػس
المجمس ا عما ل و يجتمء لو دورتيف عػاديتيف لػو كػؿ سػنة، كمػا  اجتماعولو خصوص  ا عما،

عمػػا طمػػب  سػػد ا عفػػاي لكػػف مػػء تأييػػد عفػػو آخػػر لػػه، وتعقػػد  بنػػاي ثنا يةاسػػتيمكػػف عقػػد دورات 

                                                           
1
ي..115،يص(1989برييبت:يداريامش ضقياملربيق،ي) و ي فيق،يسوتيامللايبفياخلويج يلنيلشظ"رياملالماتيامليبميق.ي 
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الػدوؿ ولػو البمػداف ا عفػاي ويقتػرح ا مػيف العػاـ لممجمػس تػاريل بػدي  رنسػايلدورات عما مستو  ا
  1.الدورات وانت اي

 عة مف النظاـ ا ساسو لممجمس ل ف ما ليما يخص التصويت لسسب المادة التاس
 مف مبد  المساواة لػو قػوة التصػويت، انطالقالكؿ عفو مف  عفاي المجمس ا عما صوت واسد، 

وهػػػو نطػػػس المبػػػد  المطبػػػؽ لػػػو جامعػػػة الػػػدوؿ العربيػػػة، ويكػػػوف التصػػػويت لػػػو نػػػوعيف مػػػف المسػػػا ؿ، 
المسػػا ؿ الموفػػوعية والمسػػا ؿ ا جرا يػػة،  مػػا ليمػػا يخػػص ا ولػػا ليكػػوف قػػرار المجمػػس ا عمػػا مػػف 
خػالؿ التصػػويت ب جمػػاع الػدوؿ السافػػرة المشػػتركة، لػو سػػيف تصػػدر قراراتػه لػػو المسػػا ؿ ا جرا يػػة 

 2. ويت ا رمبيةبتص

 :* المجمس الوزاري

الػػاه يسػػاعد المجمػػس  الج ػػا  باعتبػػار يعتبػػر الج ػػا  الثػػانو مػػف سيػػث ا هميػػة، 
قػػرار المشػػاريء التػػو ت ػػدؼ الػػا تسقيػػؽ هػػدؼ المجمػػس لػػو التنسػػيؽ  ا عمػػا لػػو صػػنء السياسػػات وا 

لمجمػػػس،  و والتعػػػاوف بػػػيف الػػػدوؿ ا عفػػػاي، وهػػػو مكػػػوف مػػػف و راي خارجيػػػة الػػػدوؿ ا عفػػػاي لػػػو ا
، كمػا يمكنػه عقػد بالنيابة عن ـ، وينعقد بشكؿ دوره كػؿ سػتة  شػ ر بر اسػة سسػب الترتيػب ا بجػده

 عما دعوة عفو مء تأييد آخر له. بناي ثنا يةاستدورات 

ولقػػػػػػػد  عطػػػػػػػا النظػػػػػػػاـ ا ساسػػػػػػػو لممجمػػػػػػػس الػػػػػػػو اره  هميػػػػػػػة كبيػػػػػػػرة مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ 
تو ت دؼ الا تع ي  التعػاوف والتنسػيؽ بػيف ليدرس المشاريء الالواسعة الممنوسة له،  ااختصاصات

، كمػػا يعمػػؿ عمػػا تسطيػػ  السياسػػات المنديػػة لػػالؾ راحاقتػػو الػػدوؿ ا عفػػاي لػػو مختمػػؼ المجػػاات، 
النشاطات بيف الدوؿ ا عفاي لو شتا المجاات ويرلء القرارات بشأن ا الا المجمػس ا عمػا،  مػا 

 ث سػػنوات قابمػػة لمتجديػػد وهػػاا بنػػايف ولمػػدة ثػػالليمػػا يخػػص التعيػػيف ليقػػـو بتعيػػيف ا منػػاي المسػػاعدي
                                                           

يالمرجع نفسه.ي1
sg.org/ar-www.gcc-(،ي04/04/2017،ية:ي)9ادةلةةةةةةةةةةةةقيسوةةةةةةةةةةةةتيامللةةةةةةةةةةةةايبفيمةةةةةةةةةةةةليباياخلوةةةةةةةةةةةةيجياملربيةةةةةةةةةةةةق،يامشظةةةةةةةةةةةةا يارساسةةةةةةةةةةةة .يادلةةةةةةةةةةةةارلايفةةةةةةةةةةةةقياملاي2

sa/AboutGCC/Pages. 
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المػػوا ح الداخميػػة التػػو تتعمػػؽ بالشػػنوف ا داريػػة  اعتمػػاد عمػػا ترشػػيح مػػف ا مػػيف العػػاـ، افػػالة الػػا 
ص مي انيػػة ا مانػػة العامػػة الػػا المجمػػس ا عمػػا، هػػاا ا خيػػر خػػالماليػػة، وتقػػديـ التوصػػيات ليمػػا يو 

سيػث يأخػا المجمػس الػو اره  يفػا بمبػد  تسػاوه  ،التصػويت الاه يماثمه المجمس الو اره لو طريقة
لػػو التصػػويت، مػػف خػػالؿ  موفػػوعيةالقػػوة التصػػويتية، وهػػو ا مػػر نطسػػه لػػو الطصػػؿ لػػو المسػػا ؿ ال

وكالؾ بالنسبة لممسا ؿ ا جرا ية والتو يتخا القرار لي ػا با رمبيػة  جماع الدوؿ السافرة المشتركة،ا
   1ات.وهو نطس الساؿ بالنسبة لمتوصي

 :  نشاطهماو  المجمس األعمى والوزاري اهتمامات -

المنطقػػػػة منػػػػا قيػػػػاـ  قفػػػػاياالمجمػػػػس الػػػػو اره بكالػػػػة و  ا عمػػػػاالمجمػػػػس  اهػػػػتـلقػػػػد 
 جانػػب السيػػاد،  اـالتػػ لطػػو السػػرب ا يرانيػػة سػػاوؿ المجمػػس التوسػػط بػػيف الطػػرليف وسػػاوؿ المجمػػس.

 .قالؿ دوؿ المنطقػػػةاسػػػتو ت ػػػدد التػػػدخالت ا جنبيػػػة التػػػ بوتوجػػػ وولػػػؽ السػػػرب ومنػػػء مفػػػاعطات ا،
 عندما تأ مت العالقات ا يرانية مء كؿ مف الكويت والسعودية بسبب تعرض ايػراف لسػطف الػدولتيف.ل

منػء و  سريػة المالسػة لػو الخمػيج استػراـ قػرارات مػف المجمػس ا مػف تنكػد اصدارالمجمس الو  اسع
سيػػث  ،نػػت مػػف  هػػـ مشػػارؿ المجمػػسلكا الطمسػػطينية مػػا القفػػية  التعػػرض لمصػػالح الػػدوؿ ا جنبيػػة.

الشػػػعبية لػػػو  اانتطافػػػةودعػػػـ  ،الطمسػػػطينيةبالدولػػػة  ااعتػػػراؼو  الطمسػػػطينيةدعػػػـ السقػػػوؽ  الػػػاعمػػػد 
يف المنظمػػة والػػدوؿ وبػػ ر ب الصػػدع بػػيف لصػػا ؿ منظمػػة التسريػػر، اوالسػػعو الػػ ا رافػػو المستمػػة،

القفػػية  واستمػػت لػػدولو لمسػػالـ،ا عقػػد المػػنتمر ا ردف والػػدعوة الػػخاصػػة سػػوريا وا ا خػػر  العربيػػة
الوسػػػدة الوطنيػػػة ووقػػػؼ سػػػروب  اسيػػػث دعػػػا الػػػ، المجمػػػس اهتمامػػػاتالمبنانيػػػة جانبػػػا ممسوظػػػًا مػػػف 

لمبنػاف عػاـ  استالل ػامنػا  همف الجنوب المبنانو الػاه بقيػت ليػ ا سرا يميةوسسب القوات ، المخيمات
لرديػػػًا  و لػػػو نطػػػاؽ الجامعػػػة  الكويػػػت دورًا بػػػار اً و  السػػػعوديةوكػػػاف لػػػبعض الػػػدوؿ وخاصػػػة  .1982
 المجمػػػس بتصػػػطية الخاللػػػات العربيػػػة اهػػػتـ مػػػاك ،لػػػو مسػػػاوات تسػػػوية المشػػػكالت المبنانيػػػة العربيػػػة

ت شػبػيف قطػر والبسػريف سػوؿ جػ ر ال بػارة ول ا قميميػةالخاللػات  وسػؿومساندة المجاهديف ا لوػاف 
                                                           

ي.119.ص،يمرجع سابق و ي فيق،يي1
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د لقػ  ما عالقات المجمس الخارجية ،خاصة السعودية، 1ه ود الدبموماسية لدولعف طريؽ الج، الدبؿ
بيػة و ة السػوؽ ا ور ر تجػا كمجموعة سػواي لػو ا مػـ المتسػدة  و هساوؿ المجمس  ف يمثؿ مصالح دول

 ـ .1989مع ا عاـ  اتطاقات  قاـ المشتركة سيث

 مػات مػف المنشػرات وا  لػو عػدد هعج  المجمس التعػاوف الخميجػو ولشػمويتفح 
 :  وهو

وهيػػأت الظػػروؼ لتػػدخالت ، لقػػد عطمػػت المنا عػػات عمػػؿ المجمػػس دوديػػة:ػػػ تسػػوية المنا عػػات الس1
وهػػو تسػػوية الن عػػات التػػو ، اقميميػػةمػػة ظكمن ها طػػظالن اعػػات المجمػػس  هػػـ و   و لقػػدت هػػا، خارجيػػة

 .والخالؼ القطره البسرينو، الخاللات الخالؼ السعوده القطره  ها تنشأ بيف  عفا ه وكاف مف

وقػػررت ، قالليةاسػػتب السػػرب  هػػا التعامػػؿ مػػءالمجمػػس عػػف لقػػد عجػػ   :ػػػ السػػرب العراقيػػة ا يرانيػػة2
نػػػاقالت الػػػنطط لػػػو  اعمػػػ ااعتػػػدايات اشػػػتدتعنػػػدما و  ،جيػػػة الوقػػػوؼ الػػػو جانػػػب العػػػراؽيالػػػدوؿ الخم

ولكػف الوايػات ، كيػةينػاقالت  مر  نقػؿ نطط ػا عػؿ هالخميج تقدمت الكويت بعرض لواشػنطف تطمػب ليػ
   .مء الكويت  منو اتطاؽ دآممة لو عقالمتسدة رلفت العرض 

 ،مسػػوليات الػػايف قػػدموا لمكويػػت ثالثػػة نػػاقالت نططيػػةل ه قػػدـالعػػرض نطسػػريػػر  ف 
 2لدي ا. الكويتيةتقديـ عرض لمكويت بتسجيؿ جميء ناقالت النطط  اا مر الاه دلء واشنطف ال

هػاا النسػو النػ اع قبػؿ تطػور  عمػو  لـ يقتصر عجػ  المجمػس عمػو تسػويةػ الو و العراقو لمكويت: 3
نمػػا ، بػػيف العػػراؽ والكويػػت عمػػو النسػػو  تداعياتػػهومعالجػػة ، مسػػار  تقػػدير اعمػػ قدرتػػهعػػدـ  االػػ امتػػدوا 

 1991مػػػػء ن ايػػػػة  الوايػػػػات المتسػػػػدة سيػػػػث  صػػػػبست ،الػػػػاه يبعػػػػد المنطقػػػػة عػػػػف الصػػػػراع العػػػػالمو

                                                           
 ادةيادلاجسةةلرييةياملوةة" يلةةركرةيلقللةةقيمشيةة ي ةةكي،)2003/2011اخلويجةة يةيلفةة يافيلشطقةةقياخلوةةيجييةييبضةةحقيذبيةةافيغشةةا يادلطةةريلي،كديبرسوةةتيامللةةايبفي1

 .25.صي(،2011،ط،يكويقياآلداب،يمس ياملو" يامسياسيقجاللقيامشرةياايبسامسياسيق،
ي.27.صييالمرجع نفسهةيي2
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ربػو تراجعػًا تراجػء الػدور العو  عسػكريًا وسياسػيا استػوا المسنوؿ ا وؿ عف سماية  مف الخمػيج بعػدما 
 سادًا.

 * األمانة العامة:

لػػػػو  اختصاصػػػػات اتػػػػتمخص الج ػػػػة المختصػػػػة بالعمػػػػؿ ا داره،  اعتبارهػػػػاويمكػػػػف 
عػداد التقػارير دوريػة  اعداد الدراسة بالتعاوف والتنسيؽ والخطط والبرامج المتكاممة لمعمػؿ المشػترؾ، وا 

، وتتكػوف ا مانػة العامػة يعينػه ، ومتابعػة تنطيػا القػراراتلالجتماعػاتعف  عمػاؿ المجمػس والتسفػير 
المجمػػػس ا عمػػػا مػػػف مػػػواطنو دوؿ مجمػػػس التعػػػاوف لمػػػدة ثػػػالث سػػػنوات قابمػػػة لمتجديػػػد مػػػرة واسػػػدة، 

والعسػكرية وا نسػاف والبي ػة،  صػاديةقتوااافالة الػا خمسػة  منػاي مسػاعديف لػو الشػنوف السياسػية 
يعػيف هػناي ا منػاي مػف و  بروكسػؿ،افالة الا ر يس بعثة مجمس التعاوف لدوؿ الخمػيج العربيػة لػو 

طػرؼ المجمػػس الػػو اره بترشػيح مػػف قبػػؿ ا مػػيف العػاـ لمػػدة ثػػالث سػػنوت قابمػة لمتجديػػد، كمػػا يتكػػوف 
مف مدراي عػامو قطاعػات ا مانػة العامػة وبقيػة المػوظطيف، ويعيػن ـ ا مػيف العػاـ مػف مػوظطو الػدوؿ 

 ا عفاي لو المجمس.

مة، اعداد الدراسات الخاصة بالتعػاوف والتنسػيؽ، ومف الم اـ المنوطة با مانة العا
عػداد المػوا ح الماليػة بمػا  افالة الػا الدراسػات التػو يطمب ػا المجمػس ا عمػا  و المجمػس الػو اره، وا 
يتوالػػػػؽ مػػػػء نمػػػػو وتطػػػػور المجمػػػػس وتعػػػػاظـ المسػػػػنوليات ليػػػػه، هػػػػاا وتقػػػػـو ا مانػػػػة العامػػػػة ب عػػػػداد 

 ثنا يةاسػتعما المجمس الو اره الػدعوة لعقػد دورة  راحقتوااالسسابات والمي انيات الختامية لممجمس، 
 الساجة. فتاقتلممجمس ااا 

 يكػػػػػػػؿ مجمػػػػػػػس التعػػػػػػػاوف لػػػػػػػدوؿ الخمػػػػػػػيج العربيػػػػػػػة بػػػػػػػأف تتميػػػػػػػ  ا مانػػػػػػػة العامػػػػػػػة ل
ااختصاصات المنوطة به تتجػاو  السػدود ا داريػة، والتػو سرصػت الكثيػر مػف المنظمػات ااقميميػة 

لا مانػػػة العامػػػة لممجمػػػس يمكن ػػػا  ف تمػػػارس ، كمنظمػػػة الوسػػػدة ا لريقيػػػة ف تقيػػػد  مين ػػػا العػػػاـ ب ػػػا 
، وا هػػـ ثنا يةاسػتتػأثيرات اات طبيعػػة سياسػية مػػف خػالؿ بعػػض الم ػاـ المػػاكورة كالػدعوة لعقػػد دورة 
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مػػف هػػاا يمكػػف ل مػػيف العػػاـ  ف يمػػارس تػػأثيرات م مػػة، وهػػاا مػػف خػػالؿ م مػػة ا مانػػة لػػو اعػػػداد 
  1المجمس ا عما  و المجمس الو اره. التقارير التو يطمب ا

 
 المصدر: ا مانة العامة لمجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربية.

 

 

 

 

                                                           
ي.121.ص،يمرجع سابق و ي فيق،يي1
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 .جمس التعاون لدول الخميج العربيةالمبحث الثالث: مسيرة م 

لقد ساوؿ مجمس التعاوف لدوؿ الخمػيج العربيػة تسقيػؽ  هدالػه لػو صػورة انجػا ات، 
 كماؿ مسيرته.استنه واجه عدة عقبات مف  جؿ طاع تسقيؽ الكثير من ا، لكاست

 .التعاون لدول الخميج العربية مجمسالمطمب األول: إنجازات 

تظ ر ا نجا ات التو كانت طواؿ مسيرة مجمس التعاوف لدوؿ الخمػيج العربيػة منػا 
يػة نشأته مف خالؿ مظاهر العممية التكاممية بيف الدوؿ ا عفػاي ليػه، لال ػدؼ ا وؿ مػف هػا  العمم

الػػا تمتػػيف العالقػػات الخميجيػػة الخميجيػػة،  كػػاف وا يػػ اؿ تع يػػ  التعػػاوف والتنسػػيؽ بػػيف دولػػه، وصػػوا
ويمكننػػا تبيػػاف  بػػر  انجػػا ات المجمػػس لػػو اطػػار هػػا  العمميػػة التكامميػػة ومػػف خػػالؿ العالقػػات البينيػػة 

 ليما يمو: 

  التعاون في مجال األمني.

والتطاهـ نظرًا لمتقارب الجورالو والتشػابه  اتسمت العالقات الخميجية عامة بالتقارب
مػػػف الناسيػػػة ااجتماعيػػػة مػػػف خػػػالؿ  ن ػػػا قبا ػػػؿ تعارلػػػت ليمػػػا بين ػػػا، افػػػالة الػػػا التػػػأطير السياسػػػو 
المتشػػػابه بػػػيف كػػػؿ هػػػا  القبا ػػػؿ لكػػػاف التعػػػاوف بػػػيف دوؿ المجمػػػس بمثابػػػة دالػػػء ل يػػػادة التقػػػارب لػػػو 

دة التعػاوف والتطػاهـ ليمػا بين ػا مػا  نػتج عػدة اتطاقيػات العالقات بيف الػدوؿ، ا مػر الػاه  د  الػا  يػا
  بر ها: 1صاديةاقتوتنظيمات  منية، عسكرية و 

قػػوة درع الج يػػرة: كػػاف اسػػد  هػػـ ا هػػداؼ التػػو وفػػع ا قػػادة دوؿ المجمػػس لمتنطيػػا لػػو مجػػاات  -
لثػػة التعػػاوف العسػػكره هػػو تشػػكؿ قػػوة دلاعيػػة مشػػتركة، سيػػث قػػرر المجمػػس ا عمػػا لػػو دورتػػه الثا

الموالقػػة عمػػا انشػػاي قػػوة درع الج يػػرة التػػو مػػف  بػػر   19/11/1982المنعقػػدة لػػو مممكػػة البسػػريف 
م ام ا سطظ  مػف دوؿ المجمػس وآبػار الػنطط، وتػـ تكامػؿ تواجػد القػوة لػو مقرهػا بمدينػة سطػر البػاطف 

                                                           
1
 .47.ص،يمرجع سابقيبضحقيذبيافيغشا يادلطريل،ي 
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القػوة دراسات لتطوير قوة درع الج يرة لتـ تطػوير  1990، وقد بد ت لو 15/10/1985بالسعودية 
الػػا لرقػػة مشػػاة آليػػة بكامػػؿ امكانيات ػػا وبنػػاي عمػػا قػػادة دوؿ المجمػػس، ومسػػايرة لمتطمبػػات المسػػتقبؿ 

لو  بػوظبو  26والمتويرات الدولية بالنسبة لموفء لو المنطقة لقد بارؾ المجمس ا عما لو دورته 
درع الج يػػػرة مقتػػػرح خػػػادـ السػػػرميف الشػػػريطيف لتطػػػوير قػػػوة درع الج يػػػرة الػػػا قػػػوات  2005ديسػػػمبر 

 1المشتركة، والتو كاف آخر و هـ تدخؿ ل ا لو البسريف.

وفػء قػادة دوؿ المجمػس لػو الػدورة  2000ديسػمبر  31اتطاقية الدلاع المشترؾ: لطو يػـو ا سػد  -
تطاقيػة الػدلاع المشػترؾ لمجمػس التعػاوف الممجمس ا عما التػو عقػدت لػو مممكػة البسػريف عمػا  21

منطمقاتػػه التعػػاوف العسػػكره وبمػػورة  طػػر  و  لتػػو جػػايت تتويجػػا لسػػنوات مػػفلػػدوؿ الخمػػيج العربيػػة، وا
 و هداله، وتأكيد عما عـ  دوؿ المجمس عما الدلاع الجماعو فد  ه خطر ي دد  يا من ا.

ثنا و الثػػانو لػػو راي سػػتجية ا منيػػة الشػػاممة لػػدوؿ مجمػػس التعػػاوف لػػو ااجتمػػاع اايراتسػػتاقػػرار اا -
وصػػادؽ عمي ػػا المجمػػس ا عمػػا لػػو دورتػػه  1987ليطػػره  15مسػػقط لػػو  الداخميػػة الػػاه عقػػد لػػو

 الثامنة بالرياض.

 1995لػػػػو مسػػػػقط  16المشػػػػاريء العسػػػػكرية المشػػػػتركة سيػػػػث  قػػػػر المجمػػػػس ا عمػػػػا لػػػػو دورتػػػػه  -
الدراسات المتعمقػة بمشػروع سػ اـ التعػاوف وااتصػاات المنمنػة والخطػوات التنطيايػة ل مػا ي ػدؼ الػا 

ت القػػػوات الجويػػػة والػػػدلاع الجػػػوه لػػػدوؿ المجمػػػس آليػػػات سيػػػث بػػػد ت المنظومػػػة ربػػػط مراكػػػ  عمميػػػا
 .2001بالعمؿ الرسمو لو ن اية ديسمبر 

والؾ مف خالؿ اقامػة خػط  كيبػؿ(  ليػاؼ بصػرية يػربط القنػوات المسػمسة لػو دوؿ 
 راتيجية الػدلاع المشػترؾاسػتتصاات منمنة مء امكانية تطويرها افػالة الػا وفػء االمجمس بشبكة 
   2009.2لدوؿ المجمس 

                                                           
 .المرجع نفسهي1
 .105.،يصينفسهالمرجع ي2
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 .صاديقتاالالتعاون في المجال : المطمب الثاني

صػػاده لتمثمػػت مجػػاات التعػػاوف التػػو عػػ  ت بػػيف دوؿ قت مػػا بالنسػػبة لمجانػػب اا
 المجمس لو:

 االتحاد الجمركي: -1

تتخمص  هداؼ التعاوف التجاره بيف دوؿ المجمس لو العمؿ عما ر الة السػواج  
عطػػاي تمػػؾ المنتجػػات مػػف الرسػػـو الجمركيػػة عفػػاي ليمػػا يخػػص منتجات ػػا و دوؿ ا الجمركيػػة بػػيف الػػ ا 

يراد والتصػػػدير، وخمػػػؽ قػػػوة سػػػتومعاممت ػػػا معاممػػػة السػػػمء الوطنيػػػة، والعمػػػؿ عمػػػا تنسػػػيؽ سياسػػػات اا
يراد والتصػدير، وعمػؿ بتمػؾ ااهػداؼ  قامػت دوؿ مجمػس التعػاوف سػتتطاوفية جماعية لو مجاؿ اا

ـ الػػػا اقامػػػة ااتسػػػاد 2003لػػػو ا وؿ مػػػف ينػػػاير  انتقمػػػتسػػػرة، ثػػػـ  منطقػػػة تجػػػارة 1983منػػػا عػػػاـ 
 الجمركو لدوؿ المجمس.

وعما الررـ مػف تػأخر وادة ااتسػاد الجمركػو لػدوؿ المجمػس اا  ف المػادة ا ولػا 
 صادية تنص عما:قتمف ااتطاقية اا

 تعرلة جمركية موسدة تجا  العالـ الخارجو. - 

جرايات جمركية مو  -ب  1سدة. نظمة وا 

 نقطة دخوؿ واسدة يتـ عندها تسصيؿ الرسـو الجمركية الموسدة. -ت

 انتقاؿ السمء بيف دوؿ المجمس دوف قيود جمركية  و رير جمركية. -ث

 معاممة السمء المنتجة لو  ه مف دوؿ المجمس معاممة المنتجات الوطنية. -ج

 
                                                           

 .90،يص.مرجع سابق،يسلاديحي ي1
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 السوق الخميجية المشتركة: -2

دية وتمكػػػيف  بنػػػاي دوؿ المجمػػػس مػػػف ممارسػػػة صػػػاقتلػػػو اطػػػار تع يػػػ  المواطنػػػة اا
صػػػاده لػػػو الػػػدوؿ ا عفػػػاي،  قػػػر المجمػػػس ا عمػػػا برنامجػػػا  منيػػػا مسػػػددا بسيػػػث يػػػتـ قتالنشػػػاط اا

ـ، وتعتمػػد السػوؽ الخميجيػػة المشػػتركة عمػا المبػػد  الػػاه 2007كماؿ جميػػء متطمبات ػػا قبػؿ ن ايػػة اسػت
دوؿ المجمػػػس الطبيعيػػػوف  مواطنػػػوأف يعامػػػؿ صػػػادية بػػػقتنصػػػت عميػػػه المػػػادة الثالثػػػة مػػػف ااتطاقيػػػة اا

لو  ه دولة مف الدوؿ ا عفاي نطس معاممة مواطني ا دوف تطريػؽ  و تمييػ  لػو كالػة  وااعتباريوف
  1صادية وعما وجه الخصوص ما يمو:قتالمجاات اا

 * التنقؿ وااقامة.

 ثمارية والخدمية.ستصادية وااقت* م اولة جميء ا نشطة اا

 س ا مواؿ.* تنقؿ رنو 

* تػػداوؿ وشػػػراي ا سػػػ ـ وتأسػػػيس الشػػػركات كمػػػا سػػددت المػػػادة الرابعػػػة مػػػف المعاهػػػدة ولمػػػدة خمػػػس 
 سنوات يتـ مف خالل ا تطبيؽ التعرلة الجمركية الموسدة.

 ااتساد النقده: -3

بػػػد ت لكػػػرة اصػػػدار العممػػػة الموسػػػدة لػػػدوؿ المجمػػػس مػػػء نشػػػأته، لقػػػد  شػػػار النظػػػاـ 
الػا اصػدار عممػة موسػدة  22صػادية الموسػدة لػو مادت ػا قتتطاقيػة ااا ساسو الا الؾ وخصػت اا

عمػا  2001قرار المالو والنقده وقػد والػؽ المجمػس ا عمػا لػو ديسػمبر ستهدؼ منشود لتسقيؽ اا
 .20102جانطو  1البرنامج ال منو  قامة ا تساد النقده مف اطالؽ العممة لو موعد ا يتجاو  

                                                           
 .91،يصيالمرجع نفسهي1
 .92ي.،يصالمرجع نفسهي2
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عماؿ وسػػا ؿ ا عػػالـ بالتوعيػػة بالسػػوؽ اسػػتف خػػالؿ  مػػا لػػو المجػػاؿ ا عالمػػو مػػ
الخميجيػػة المشػػتركة مػػف خػػالؿ بػػرامج اااعيػػة وتمط يونيػػة ووفػػء  نظمػػة متماثمػػة لػػو مجػػاؿ ا عػػالـ 

 تراعو ا هداؼ ا ساسية لممجمس وكالؾ المواطنة لو مجاؿ العمؿ ا عالمو.

اعتمػػاد اطػػار كمػػا نجػػد مجػػاات تعػػاوف لػػو موافػػيء ا نسػػانية والبي ػػة عػػف طريػػؽ 
طالؽ بوابة الخدمة المدنيػة عبػر موقػء ا مانػة العامػة، كمػا و  راتيجية تنمية الموارد البشريةستعاـ ا ا 

تـ اعتماد خطة العمؿ البي و المشترؾ والمبادرة البي ية الخفراي ولجنة سالمة ا رايػة، ولػو مجػاؿ 
 .1صادرة خارج دوؿ المجمسالتعميـ تـ تنطيا اجرايات خاصة بمعادلة الش ادات الخارجية ال

 :لقد سدد النظاـ ا ساسو  سس تكويف ااتساد و هداله كما يمو

 أوال: تكوين االتحاد 

(: تنشػػا منظمػػة عربيػػة خميجيػػة دا مػػة ا ت ػػدؼ الػػا الػػربح باسػػـ " اتسػػاد 1مػػادة  
لػػة رػرؼ دوؿ مجمػس التعػاوف الخميجػػو " والػؾ طبقػا ل ػػاا النظػاـ ا ساسػو، وبمػا يتطػػؽ عميػه مػء دو 

ا نجػا  المػراد تسقيقػه مػف العمميػة و   ه  ف ال ػدؼ المقر وا يتعارض مػء القػوانيف وا نظمػة السػا دة
، والم ػدد مػف ج ػة ا نجػا التكاممية هو تسقيؽ ا تساد بيف دوله، وهو ا مر الاه ا  اؿ لو طور 

 2. خر  مف طرؼ تسديات تواجه المجمس

، لقػػد ار التكػػاممو الخميجػػو والبينػػو مػػا ليمػػا يخػػص مػػا سققػػه المجمػػس خػػارج ا طػػ
لو البسريف، سيػث  1985 تساد ا وروبو سنة مء ا صاديةاقت اتطاقيةمجمس التعاوف عقد  طاعاست

 صػػػػادهقتاااجمػػػػالو لػػػػدلء بالتعػػػػاوف  اتطػػػػاؽوبعػػػػد مناقشػػػػات طويمػػػػة، خػػػػرج الطرلػػػػاف بفػػػػرورة عقػػػػد 
تع يػ  السػوار العربػو ا وروبػو بػؿ  والتجػاره، كمػا  درؾ الطرلػاف  ف التعػاوف ليمػا بين ػا يسػاعد لػو

                                                           
 .103ي.صي،المرجع نفسهي1
 شابةةةةةةةةقي:دارياملوةةةةةةةة" يموششةةةةةةةةري)ي.يوالمنظمةةةةةةةةات العالميةةةةةةةةة واالقليميةةةةةةةةة والمتخصصةةةةةةةةة العامةةةةةةةةة:النظريةةةةةةةةة التنظةةةةةةةةيم الدوليي، اةةةةةةةةليامشاصةةةةةةةةري ةةةةةةةةاايلةةةةةةةةايفعي-ي2

ي.142.ص(،2006يبامل"زيع،
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 صػػاديةقتوااوقنػػاة مػػف قنػػوات هػػاا السػػوار الم ػػـ، لػػالؾ لقػػد ركػػ  الطرلػػاف عمػػا ا هميػػة السياسػػية 
بػػيف  وروبػػا ومنظمػػة  اتطاقيػػةبػػيف الطرلػػاف وتصػػبح بػػالؾ  وؿ  1988 اتطاقيػػةلمتعػػاوف الثنػػا و، لتعقػػد 

تطفػيمية عػ  ت التبػادؿ  اتطاقيػة، وهػو 1991عػاـ سي  التنطيػا  ااتطاقيةاقميمية عربية، ودخمت ها  
   1التجاره بين ما كما م دت  قامة منطقة التجارة السرة بين ما.

ثنا يػة  اتطاقيػات ما ليما يخص الجانب ا منو والعسكره لقد عقدت دوؿ المجمػس 
نصػػت عمػػا مػػء الػػدوؿ الطاعمػػة لػػو النظػػاـ الػػدولو، وعمػػا ر سػػ ا الوايػػات المتسػػدة ا مريكيػػة، والتػػو 

التمرك  المسبؽ لممعدات العسكرية والسػالح مػف  جػؿ فػماف  مػف دوؿ المجمػس والتػو وقعػت عمػا 
اجػػراي منػػاورات عسػػكرية وتػػدريبات مشػػتركة، كمػػا  ، افػػالة الػػا مسػػاعدات لنيػػة مػػف خػػالؿااتطاقيػػة

ا العمػؿ عمػا تع يػ  القػوة الطرديػة لكػؿ دولػة مػف كػؿ الػدوؿ، افػالة الػا منية  ااتطاقياتتعمؿ ها  
عمػػا تقويػػة القػػدرة الجماعيػػة لمجمػػس التعػػاوف لػػدوؿ الخمػػيج العربيػػة لتمكين ػػا مػػف الػػدلاع عػػف نطسػػ ا 

   2وعف نظام ا ا قميمو.

 .يقات المسيرة التكاممية الخميجيةالمطمب الثاني: مع

الخمػػيج العربيػػة لػػو سػػير    بػػر  التسػػديات التػػو تواجػػه مجمػػس التعػػاوف لػػدوؿ يبػػدو
هػػػػو الن اعػػػػات البينيػػػػة  بر هػػػػا الخاللػػػػات السدوديػػػػة بػػػػيف دوؿ المجمػػػػس، وهػػػػا   نسػػػػو تسقيػػػػؽ  هدالػػػػه

سػػػػرب الخمػػػػيج الثانيػػػػة بػػػػد ت تططػػػػو لمسػػػػطح، سيػػػػث  انت ػػػػايالخالقػػػػات السدوديػػػػة قديمػػػػة، لكػػػػف بعػػػػد 
 سػػعار ومػػداخيؿ الػػنطط لبمػػداف الخمػػيج، مػػا يعنػػو وجػػوب تنميػػة السقػػوؿ النططيػػة والتػػو ظػػؿ  انخطفػػت

هػػػو الخػػػالؼ  قوع ػػػا لػػػو منػػػاطؽ سدوديػػػة متنػػػا ع عمي ػػػا، و وفػػػح مثػػػاؿمجمػػػدا، نظػػػرا لو  والل ااسػػػت
، والتػػو سصػػمت ليػػه قطػػر عمػػا 1992سػػبتمبر 30لػو  السػدوده الػػاه سصػػؿ بػػيف السػػعودية وقطػػر

اايرانػػو مسػػتوال  ااختػػراؽدعػػـ ايرانػػو وهػػو ا مػػر الػػاه يشػػكؿ خطػػرا عمػػا وسػػدة المجمػػس لػػو ظػػؿ 

                                                           
ي.39.،يص40ع،يمجلة دراسات دوليةيملالماتييبلليبديسااتيامللايبفك.ياريبريبك:يلساراييبااحتاديبفياخلويج ييف"اريحمرليربيعياخلريل،يكيسوتيامللاي1
ي.ي.117،يص(2013امقاهرة:ياملركيموششرييبامل"زيع،يي)ي.عسكرة الخليج: الوجود العسكري األمريكي في الخليجلصطفىيامشررل،يي2
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تأخػػا بعفػػ ا طابعػػا كامنػػا، يمكػػف  ف هػػا  الخاللػػات المشػػاكؿ السدوديػػة بػػيف دوؿ المجمػػس، كمػػا  ف 
ينطجػػر لػػو  ه لسظػػة كػػالن اع القطػػره البسرينػػو الػػاه يػػدور سػػوؿ سقػػوؿ الوػػا  لػػو الشػػماؿ القطػػره 

دوؿ الخمػػيج  صػػادياتقتاعمػػا السػػدود البسرينيػػة، كمػػا  ف عامػػؿ الػػنطط الػػاه هػػو المصػػدر الر يسػػو 
، والسػػػعودية، وبػػػيف قطػػػر والسػػػعودية وا مػػػاراتيعتبػػػر عػػػامال وراي الخػػػالؼ السػػػدوده بػػػيف الكويػػػت 

لتصبح المشاكؿ السدودية بيف دوؿ المجمس معقدة، والاه  ادها تعقيػدا هػو العامػؿ الخػارجو، الػاه 
 1.جعؿ من ا  لواما موقوتة

بػيف دوؿ المجمػس مػف ناسيػة البنيػة السياسػية،  ااخػتالؼمف المعوقات كالؾ نجػد 
اـ لمسكػػـ،  و بػػا سر  مػػف ناسيػػة التسػػديث السياسػػو، سيػػث نجػػد بػػالررـ مػػف التشػػابه لػػو ا طػػار العػػ

لو التطور السياسو لمنظـ السكـ، وهو ا مر الاه يعقد ويصعب مػف امكانيػة التوجػه نسػو  اختالؼ
ا تسػػػاد الػػػاه يعتبػػػر ال ػػػدؼ المسػػػتقبمو لممجمػػػس، لنجػػػد مػػػثال النظػػػاـ الممكػػػو لػػػو كػػػؿ مػػػف البسػػػريف 

، وتممؾ دسػتورا مكتوبػا، وتسػمح ب نشػاي الجمعيػات اانتخابات جراي والسعودية، اا  ف ا ولا تقبؿ ب
والمشػػػاركة السياسػػػية بينمػػػا السػػػعودية ا نجػػػد لي ػػػا هػػػاا، مػػػف ج ػػػة نجػػػد  ف الكويػػػت تمثػػػؿ الممكيػػػة 

 2الدستورية، بينما تعتبر ا مارات ليدرالية.

طنيف كما نجد  ف الخمؿ السكانو يعتبر مف المعيقات، خاصة مء تدنو نسػبة المػوا
ولػػو البسػػريف والكويػػت الػػا الثمػػث، ولػػو الج ػػة المقابمػػة نجػػد التعػػداد الكبيػػر  ،%10لػػو قطػػر الػػا 

لمعمالة الوالػد، مػا  د  الػا فػعؼ مسػاهمة المػواطنيف الخميجيػيف لػو القػوة العاممػة، لنجػد مػثال لػو 
قػد لقػد لو ا مػارات، وبػالؾ يكػوف المػواطف الخميجػو  %10لقط، بينما تمثؿ سوالو %6قطر تمثؿ 

لػػػدوؿ المجمػػػس وبالتػػػالو  مكانيػػػة  ااجتمػػػاعويشػػػكؿ خطػػػرا عمػػػا البنػػػاي  دور  ا نتػػػاجو والثقػػػالو، مػػػا
تػػأثير العمالػػة الوالػػدة عمػػا السياسػػات العامػػة لػػدوؿ المجمػػس، مػػا يعنػػو تأثيرهػػا عمػػا مسػػتقبؿ العمميػػة 

                                                           
ي.124.،يص(2000داريامف رياملرك،ي)برييبتي:يالحيسا ايت،يسوتيامللايبفياخلويج ييبلسلقاو .ي2
ي،ديبيليصةاداملختصةصييصةاديقملااموحص"اي وةىي ة ادةيامويسةايفتيةياملوة" يي راااسللركرةيلقللقي)ك.ياملركيصادلملااامحليمحايفرييبزييبلخريبف،يكامل ال يي2

ي.55.(،يص2013يباملجاريقييب و" ياملسيري،ييصاديقملااس ياملو" ييب و" ياملسيريييباملو" ياملجاريق،يميصاديقملااجاللقيماصلليلرباح،يكويقياملو" ي
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عيػػػة لػػػدوؿ يالر التكامميػػػة الخميجيػػػة لػػػو ظػػػؿ تػػػأثير العامػػػؿ الخػػػارجو، دوف  ف ننسػػػا تسػػػده الطبيعػػػة 
 صػػػػاداتقتااالخميجيػػػػة، سيػػػػث تػػػػرتبط هػػػػا   صػػػػاداتقتالل افػػػػطرابالمجمػػػػس، والتػػػػو تشػػػػكؿ عامػػػػؿ 

نتاج النطط، ما يجعػؿ مػف بيػد  قػرار تو يػء الريػء اخاصة  ف مداخيؿ ا لراد كم ا مف بأسعار النطط، 
 1النططو، هو المسدد لمستو  المعيشة لدوؿ المجمس.

ؽ مسػػػػيرة المجمػػػػس هػػػػو التسػػػػوات السياسػػػػية التسػػػػده ااخػػػػر الػػػػاه يقػػػػؼ لػػػػو طريػػػػ
ا خيػػرة لػػو الػػوطف العربػػو  و مػػا عػػرؼ بػػالربيء العربػػو، والػػاه  سػػدث توييػػرات لػػو البي ػػة السياسػػية 
لممنطقػػػة العربيػػػة ككػػػؿ، ويػػػأتو ا شػػػكاؿ هنػػػا لػػػو التبػػػايف لػػػو المواقػػػؼ بػػػيف دوؿ المجمػػػس ا اي هػػػا  

 بػػػدت قطػػػر تأييػػػدها ، مػػػف تسػػػوات مػػػا سػػػدثالسيػػػاد ا اي  اتخػػػاتالتسػػػوات، لطػػػو سػػػيف  ف البسػػػريف 
لثورات الربيء العربو بؿ ودعمت ا اعالميا وسياسيا، ولو المقابؿ نجد  ف بػاقو دوؿ المجمػس  بر هػا 

الخميجيػة -موقطا معاكسػا لمموقػؼ القطػره، وررػـ  ف الخاللػات الخميجيػة اتخاتالسعودية وا مارات 
الخاللػػػات الػػػا   مػػػات سياسػػػية لػػػو العالقػػػات ليسػػػت بظػػػاهرة جديػػػدة، وقػػػد سػػػبؽ و د ت بعػػػض هػػػا  

البينية، ستا تطو رت  سياًنا الا سسب السطراي؛ كما سػدث عنػدما سػسبت المممكػة العربيػة السػعودية 
، اا   ف الخػالؼ ا خيػر بػيف كػؿ مػف المممكػة العربيػة السػعودية 2002سطيرها مف الدوسة لػو عػاـ 

ـ  ودولة ا مارات العربية المتسدة ومممكة ال بسريف مػف ج ػة ودولػة قطػر مػف ج ػة  خػر  ُيعأػدِّ مػف  هػ
ث ر سػػمبي ا  أػػد د العمػػؿ الخميجػػو المشػػترؾ، و الخاللػػات التػػو كػػادت تعصػػؼ بالمنطقػػة؛ سيػػث كػػاد يُ  ُيػػنأ

 2عما منظومة دوؿ مجمس التعاوف واختالل ا.

لسظػة لريػدة لػو تػاريل دوؿ مجمػس التعػاوف  2014لمقد ش د الخػامس مػف مػارس 
و؛ والػؾ عنػػدما سػسب ثالثػة  عفػػاي بمجمػس التعػاوف الخميجػػو  المممكػة العربيػة السػػعودية، الخميجػ

وُيعأػدِّ هػاا السػدث ا وؿ  ،ودولة ا مارات العربية المتسدة، ومممكة البسريف( سطرايهـ مف دولػة قطػر

                                                           
(،ي26/10/2013،ية:ي)147،يصالمسةةةةةةةةةةةت بل العربةةةةةةةةةةةيامةةةةةةةةةةةلدقراط يةيبوةةةةةةةةةةةلافيسوةةةةةةةةةةةتيامللةةةةةةةةةةةايبفك.يياايفلقةةةةةةةةةةةاا وةةةةةةةةةةة يخويفةةةةةةةةةةةقيام ةةةةةةةةةةة"ارل،يكي "اةةةةةةةةةةةةقيي1

https://www.gulfpolicies.com/index.php?option.ي
ي..51ص(،2014لارسي).363ي،عيمركز الجزيرة للدراساتيارساابييبامقضايايلمياتياحل ك،ييجيقاخلالفاتياخلويجيقياخلوي سال يلسن،كي2
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جػاي  التو تجػاو  الثالثػة عقػود. سيػث ،مف نوعه عما مر  تاريل مجمس التعاوف الخميجو منا نشأته
كمػا ورد لػو البيػاف المشػترؾ -هاا التصعيد مف ِقبأؿ الدوؿ الثالث رد ا عمػا السياسػة القطريػة؛ التػو 

تتنػػػػالا مػػػػء ااتطػػػػاؽ ا منػػػػو الػػػػاه وق عػػػػه قػػػػادة الػػػػدوؿ السػػػػت ا عفػػػػاي  -الخػػػػاص بسػػػػسب السػػػػطراي
ة  ه مػػف والػػاه يكطػػؿ عػػدـ التػػدخِّؿ لػػو الشػػنوف الداخميػػ ،2014بػػالمجمس لػػو يناير/كػػانوف الثػػانو 

قرار دوؿ اسػتدوؿ المجمس بشكؿ مباشر  و رير مباشر، وعدـ دعـ كؿ مأْف يعمؿ عما ت ديد  مػف و 
سػػواي عػػف طريػػؽ العمػػؿ ا منػػو المباشػػر،  و عػػف طريػػؽ مساولػػة  ،المجمػػس مػػف منظمػػات  و  لػػراد

راي بعػدـ التأثير السياسو وعدـ دعـ ا عالـ المعاده، كما عم مت الػدوؿ الػثالث موقط ػا بسػسب السػط
الت اـ السكومة القطرية باتطاؽ الرياض، الاه وق ء عميه  مير دولة قطر الشيل تميـ بف سمد آؿ ثػاف 

اجتمػء قػػادة الػػدوؿ ا عفػاي بمجمػػس التعػػاوف الخميجػو لػػو الريػػاض،  2013مػػف نػػولمبر  23.لطػو 
الومػوض؛ سيػث انػه وتـ توقيء بما ُعرؼ بػ"اتطاؽ الرياض ا وؿ، وساـ سوؿ هاا ااتطاؽ الكثير مػف 

ستػػا ااف ا ُيعػػرؼ تطصػػياًل مػػااا تم ػػت مناقشػػته لػػو الػػؾ ااجتمػػاع، ومػػا  الػػت بنػػود ااتطػػاؽ ريػػر 
 1.معمنة

شػػػػػ دت الكثيػػػػػر مػػػػػف الخصػػػػػاـ و  مر ت ا  مػػػػػة لمػػػػػا يقػػػػػارب ا شػػػػػ ر الثمانيػػػػػة؛اسػػػػػت
ة والمقاطعػػػػة عمػػػػا المسػػػػتو  الرسػػػػمو، والكثيػػػػر مػػػػف الموػػػػط عمػػػػا المسػػػػتو  الشػػػػعبو، وكػػػػادت ا  مػػػػ

سيػػث ططػػا عمػػا السػػطح ايمػػايات ب مكانيػػة خػػروج  و  ،تعصػػؼ بمنظومػػة مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو
انسساب عدد مػف الػدوؿ الخميجيػة مػف المنظومػة ا قميميػة، وشػ دت هػا  المرسمػة ج ػوًدا مكثطػة مػف 
دولػػة الكويػػت لػػر ب الصػػدع الخميجػػو داخمي ػػا بػػيف الػػدوؿ  عفػػاي المجمػػس، وظم ػػت السػػاؿ كمػػا هػػو 

؛ عنػػدما  عمنػػت الػػدوؿ الػػثالث عػػودة سػػطرا  ا الػػا الدوسػػة؛ والػػؾ 2014مػػف نػػولمبر  16تػػا عميػػه س
والجػػدير  .بعػػد انعقػػاد قمػػة الريػػاض التشػػاورية والتػػو تػػـ التوصػػؿ لي ػػا الػػا اتطػػاؽ الريػػاض التكميمػػو

                                                           
ي.54،يصالمرجع نفسهي1
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ـ  ا شػػارة الػػا "وثيقػػة الريػػاض واتطػػاؽ الريػػاض واتطػػاؽ الريػػاض التكميمػػو" ريػػر مػػر ة مػػ ف بالػػاكر  نػػه تػػ
 1ِقبأؿ  طراؼ ا  مة دوف توفيح بنود  هٍّ مف تمؾ ااتطاقيات.

اا نظرنػػا الػػا مواقػػؼ  طػػراؼ ا  مػػة لوجػػدنا  ف مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو عمػػا  وا 
مشػػػػارؼ   مػػػػة نشػػػػأة تكػػػػتالت سياسػػػػية اات مصػػػػالح متفػػػػاربة؛ لمػػػػف الوافػػػػح  ف المممكػػػػة العربيػػػػة 

البسػريف باتػت لػو صػراع سياسػو مػء دولػة قطػر؛ السعودية ودولة ا مارات العربية المتسدة ومممكة 
والػػؾ لػػو سػػيف  ف سػػمطنة ُعمػػاف ودولػػة الكويػػت يمػػثالف تكتػػؿ عػػدـ اانسيػػا  داخػػؿ مجمػػس التعػػاوف 
ـ  اكرهػا عمػػا سػبيؿ المثػػاؿ دعػـ المممكػػة العربيػػة  الخميجػو، ومػػف فػمف المصػػالح المتفػاربة التػػو تػػ

الػاه  -السياسػو السػالو بجم وريػة مصػر العربيػة  السعودية ودولة ا مارات العربية المتسدة لمنظػاـ
قرار والسطػاظ عمػا سػتوالمنسسة العسكرية، لػدعـ اا -عبد الطتاح السيسو2014 قا د انقالب يتر  سه

يفاؼ الػا الػؾ  ف  ممػؼ  .السيسو ا  شاد به مراًرا وتكراًرامصالح هاتيف الدولتيف بالمنطقة، وهاا م
ا داخمي ا يخصِّ  مف الدولة بالنسبة الا دولة ا مارات المتسػدة؛ خصوًصػا ا خواف المسمميف ُيعأدِّ شأنً 

بعد  ف سكمت مسكمة  مف الدولة بػ" بو ظبو" عمػا  عفػاي بػػ"خمية مػف ا خػواف المسػمميف" كمػا تػـ 
بينمػا النظػاـ لػو دولػة قطػر طالمػا سػاند  ،ا عالف عنه، بأسكاـ مشد دة لمسػاعي ـ لقمػب نظػاـ السكػـ

الػاه سػدث لػو مصػر لػو يوليػو  ،خواف المسمميف لو مصر، ونػد د بػػ"اانقالب العسػكره"جماعة ا 
والػػؾ عمػػا سػػد  وصػػؼ الشػػيل تمػػيـ بػػف سمػػد آؿ ثػػانو  ميػػر دولػػة قطػػر لػػو سػػوار تميط يػػونو  2014

 .2014مف سبتمبر  25اباف كممته لو ا مـ المتسدة يـو 

الح لمتكػتالت السياسػية بمجمػس كما ُيعأدِّ الصراع اليمنو مثاًا آخر لتفارب المصػ
التعػػػاوف؛ لطػػػو الوقػػػت الػػػاه تأعتبػػػر ليػػػه المممكػػػُة العربيػػػة السػػػعودية السػػػوثييف جماعػػػة ارهابيػػػة، تػػػر  

، خاصػػة بعػػد السكومػػة القطريػػة  ف جماعػػة السػػوثو هػػو  سػػد مكونػػات المشػػ د السياسػػو لػػو الػػيمف
مػه لمسػوثييف، مػف  جػؿ تطبيػؽ الصػراع لػو الػيمف، مػف خػالؿ دع والؿاستالتدخؿ ا يرانو ومساولة 

                                                           
 http://www.dcsdr.qa/arabic/posي(،25/05/2015،كية:ي)امليبميةةقيبييضةة"ءيامشزا ةةاتياإلمويريةةقيبييهشلسةةقيارلةةنياخلويجةة ب"لشيةةقيمةة"ل،كيي1
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راتيجيته التوسػػػػعية لػػػػو منطقػػػة الخمػػػػيج، وهػػػػو ا مػػػر الػػػػاه يشػػػػكؿ خطػػػرا عمػػػػا مسػػػػتقبؿ مجمػػػػس اسػػػت
 1.التعاوف
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 :خالصة الفصل

لػػػدوؿ الخمػػػيج العربيػػػة، هػػػو الػػػدالء  قػػػد كػػػاف الػػػدالء ا بػػػر  لنشػػػأة مجمػػػس التعػػػاوفل
اا  ف التخولػػػات الخميجيػػػة مػػػف الػػػدوؿ التػػػو ت ػػػددها جتمػػػاعو، ررػػػـ التقػػػارب الجورالػػػو واا ا منػػػو

قرارها يكػػوف ال ػػدؼ ا بػػر  مػػف هػػاا التكتػػؿ، ولقػػد مػػرت مراسػػؿ اسػػتاقميميػػًا جعػػؿ  مػػف دوؿ المجمػػس و 
تطػػاؽ اتطاقيػػات، وصػػوًا الػػا انشػػأة مجمػػس التعػػاوف لػػدوؿ الخمػػيج العربيػػة بمراسػػؿ تخممت ػػا مػػنتمرات و 

وف لػػدوؿ الخمػػيج العربيػػة، وكػػأه منظمػػة مػػف المنظمػػات، الريػػاض  يػػف  عمػػف عػػف نشػػأة مجمػػس التعػػا
فػمف اطػار م امػه، كمػا  العمػؿوبصطته منظمة اقميمية ل نه يممؾ شخصية قانونية تسمح له بسرية 

لد  مجمس التعاوف هيكؿ تنظيمو مكوف مف عدة  ج  ة  بر ها المجمس ا عما والمجمػس الػو اره، 
 وؿ الخمػيج العربيػة  ف يسقػؽ عػدة انجػا ات لػو اطػارطاع مجمػس التعػاوف لػداستمف ج ة  خر  لقد 

صػاده قتتطاقيػة الػدلاع المشػترؾ ودرع الج يػرة، ولػو المجػاؿ ااا هداله، لطو المجػاؿ العسػكره نجػد 
ولػو مجػاات تساد الجمركو والسوؽ الخميجية المشتركة، افالة الا مشروع الوسدة النقدية، نجد اا

نسػػاف والبي ػػة، ريػػر  ف هػػا  ا نجػػا ات ولػػو سػػبيؿ تطويرهػػا  خػػر  كالمجػػاؿ ا عالمػػو وموافػػيء ا 
واج ػػت عػػدة عقبػػات  بر هػػا الخاللػػات السدوديػػة بػػيف دوؿ المجمػػس، والخػػالؼ الطكػػره ليمػػا بيػػن ـ، 
اصػػالة الػػا مشػػكؿ الخمػػؿ السػػكانو، لكػػف يبقػػا التسػػده ا كبػػر هػػو مواج ػػة الت ديػػدات الناتجػػة عػػف 

   مف بين ا الصراع لو اليمف. الصراعات لو المنطقة الخميجية، والتو
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ّبية في نهايةشلقُ  ، عُى تحوالي سياسية، كانٛي بُٛهيتها 2010 هُي هلمنٗقة هلع
ّٝ هسوسٛٗ  م١ تونٓ، لتنتقٟ ملى ليبيا فمصّ، ول٠ تقٜ لعنُ هِه هلحُ بٟ وصمي حتى منٗقٛة هلشٛ

ّبيٛٛة، هِٛٛا هس يّٛٛ هلتٛٛي  ّى هلع ٛٛ ْي ّهٙ كلّٛٛ بشٛٛكٟ كبيّٛٛ فٛٛي منٗقٛٛة هل مٛٛي  هحوشٛٛبا هلي تٛٛوي عمٛٛى صٛٛ
ّهٙ هليمنٛٛٛٛي ّبٛٛٛٛي، وهٛٛٛٛو هلصٛٛٛٛ ّفٛٛٛٛي هلٛٛٛٛيم١ عبّٛٛٛٛ تاّ هلع ي هٛٛٛٛا هلسياسٛٛٛٛي  اصٛٛٛٛة هلعُيُٛٛٛٛ م١ٛٛٛٛ ، حيًٛٛٛٛ ع

ّبٛٛي، وسٛٛنحاٟو فٛٛي هِٛٛه هل صٟٛٛ  ّهٙ فٛٛي هلعٛٛال٠ هلع ّهعاي، مٛٛا يعمهٛٛا تعُٛٛ محُٛٛ  ككلّٛٛ بّٛٛل هلصٛٛ هلصٛٛ
ّٝ ملٛى لٛاً مباحًٛ، تنٛاٟو  ّهه١ فيهٛا م١ٛ  ٛاٟ هلتٗٛ ّهٙ هل ّهعاي هليمنية ملى غاية هلص تتبع هلص

ّه ّيا هلصٛٛ ّهعاي هليمنيٛٛة، فٛٛي مٗمبٛٛي١، هسٟو تٛٛا ّيا هلصٛٛ ، 1990عاي قبٟٛٛ هلوحُٛٛى هليمنيٛٛة هسٟو تٛٛا
ُّى، كمٛا هلمبحًٛ هللٛاني ّو هلبٛا ّهعاي فٛي هلٛيم١ بعُٛ هلوحُٛى وهلحٛ تنٛاٟو سٛياقاي  وهللاني تنٛاٟو هلصٛ

ْمٛٛة هليمنيٛٛة، و  ّٛٛ تنٛٛاٟو مسٛٛاّ  ّقنٛٛا فيٛٛا ملٛٛى مٗمٛٛو، تنٛٛاٟو  م يٛٛاي هس ّهٙ فٛٛي هلٛٛيم١ فقُٛٛ تٗ هلصٛٛ
ّهٙ فٛٛي هلٛٛيم١، كمٛٛا تناولنٛٛا مبحلٛٛاو لاللٛٛاو هلموهقٜٛٛ  ّهٙ فٛٛي هلٛٛيم١، م١ٛٛ هلصٛٛ هلُوليٛٛة وهلقميميٛٛة م١ٛٛ هلصٛٛ

   اٟ مٗمبي١ هسٟو تناٟو هلمٗالو هلقميمية، وهللاني هلموهقٜ هلُولية.
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 .المبحث األول: تاريخ الصراعات في اليمن

ّيٛة، سٛوه  فٛي  ّهعاي هلسياسٛية وهل ك ّفٛي هلٛيم١ منِٛ نشٛواها هلعُيُٛ م١ٛ هلصٛ لقُ ع
ّغ٠ٛٛ كنهٛٛا كانٛٛي تسٛٛمى فٛٛي هلقُٛٛي٠ بٛٛاليم١ هلسٛٛعيُ، هلِٛٛ  ل٠ٛٛ يك١ٛٛ سٛٛعيُهو ّ، ماضٛٛيها هلقُٛٛي٠ كو هلحاضٛٛ

ّهحما.    في كغمو م

 .0991 الصراع في فترة ما قبل الوحدة اليمنية :المطمب األول

ّهٙ في هليم١ منِ سني١ عُيُٛى  اصٛة مٛع بُهيٛة هلم٘ٛاهّ هلسياسٛية  لقُ ٘هّ هلص
 ١ّ توهيُٛٛي بٛٛاليم١ فٛٛي مِٛٛههو وقبااٟٛٛ فٛٛي شٛٛكٟ ُٟو ٠،  11فٛٛي هلحيٛٛاى هاليتماعيٛٛة لمٛٛيم١ ومنِٛٛ هلقٛٛ

ّى هلسياسية لكٟ مِٛهو عمٛى منٗقٛة  ّٙ سياسيا، بحك٠ هلسيٗ ْها كنها كاني تتصا ّى، كه٠ ما مي مصغ
 معينة.

ّى، ناتية ع١ هنقسا٠ هليم١ سياسيا ملٛى ُويٛاي  ّهٙ في تمٞ هل ت كاني كسباو هلص
هلصٛميحية هلمليُٛى لم ٛاٗميي١  وهلُولٛة ،لتهاميٛة١ فٛي هلمنٛاٗٝ هيفنيُ هلُولة هلنياشية هلمليُى لمعباسي

ْيُ ع١ٛٛ هل افتٛٛي١، مضٛٛافة ملٛٛى  سٛٛتقمةة هلميٛٛفٛٛي هلمنٛٛاٗٝ هليبميٛٛة، ومنٗقٛٛة صٛٛعيُى بقيٛٛاُى هسامٛٛة هل
 ُوياي م تم ة هلتبعية هلسياسية.

ّهٙ ّهعاي نيُٛٛٛ صٛٛٛ ّهُ هلتوسٛٛٛع بعُٛٛٛما هسٛٛٛتٗاٙ  "هلصٛٛٛميحي" وم١ٛٛٛ هِٛٛٛا هلصٛٛٛ هلِٛٛٛ  ك
ّهعاي ُ ٟو صنعا ،  ّو وصٛ ّي حٛ ّى توسٛعا، فُٛه ّ  ب ٗو مما هُ  ملى شعّو هلقو  هليمنية هس 

ْيُيٛة وقبااٟٛ  ّهعا مٛع هل ْعاماي قبااٟ هليم١ هسمٟٛ، وصٛ ّعا مع  بي١ هلصميحي وقبااٟ هلمتعُُى لص
ّهعا مع نياٍ  .1قااُ هلُولة هلنياحية هليم١ هسس ٟ، ص

                                                           
 .م( 1221هدد /626م( إلد    1031هدد/492الد والتت المسدلة ة مدن سد ة   الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في اليمن في عهد حممد عبد املروري، 1
 .36 .(، ص2004الثقافة والسياحة، صنعاء: وزارة )
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ّهٙ بٛٛي١  ا هل اصٛٛة ضُٛٛ هلُٟٛٛو هلِٛٛ  بنٛٛى ُولتٛٛ "عمٛٛي ب١ٛٛ مهُٛٛ "كِٛٛلٞ نيُٛٛ هلصٛٛ
ّْ هو هلعامٟ هلُيني، حيً كٛا١ هُٜٛ ب١ٛ ْا٠ وهنتهي ب و  1150هلنياشية سنة  ، وكا١ هلسبو هسب

ّغ٠ ع٠ُ توضيح هلمنكّ ْهلة هلمنكّ حسو قصُا   .1مهُ  هو م

ّهعاي في هليم١ كاني  يبُو ك١ ّىتوسعية،  بّنيةيٟ هلص  مِ سعي كٟٛ ُولٛة لمسٛيٗ
ٌّ هليم١،  اصٛة بعُٛ هلحمٛاي هلصٛميبية  ّهعاي م١  ا عمى كامٟ هليم١ بٟ وككلّ، كما كاني هلص

ّمٛة  ّي١ ملٛى مكٛة هلمك ّيٝ كما٠ هلعٛاب ّى كو هلحٛ ، وكٛا١  سُه عميها ومحاولتها قٗع هلٗ مناسٛٞ هلعمٛ
ّهٖ هلحمٛٛاي هلصٛٛميبية، كمٛٛا ك١ شٛٛم ّى هلحك٠ٛٛ هسيٛٛوبي فٛٛي هلٛٛيم١ هلِٛٛ  هسٛٛتٗاٙ هعتٛٛ ٓ هِٛٛه فٛٛي فتٛٛ

ّشاا هسيوبي"هلُولة  ْمهٛا وهلتويٛا  "نو ّيٛع وتمك١ٛ م١ٛ ه ولٛة بنٛي ْ ّهٙ مٛع ب١ٛ مهُٛ ، ُو كا١ في ص
ّهعاي بٛٛي١ ُويٛٛاي  سٛٛاعُو  "بنٛٛو حٛٛات٠ "نحٛٛو صٛٛنعا بوهسٛٛٗة ُولٛٛة فٛٛي ِلٛٛٞ هالنقسٛٛا٠ هلُٛٛه مي وهلصٛٛ

ّهٙ هلسياسٛٛي وبِٛٛلٞ هسٛٛتٗاٙ بشٛٛكٟ كبيّٛٛ توحيُٛٛ هلٛٛيم١ فٛٛي  هلٛٛيم١ بسٛٛبو هال ٛٛتاٜ هلمِٛٛهبي وهلصٛٛ
ّبيٛة هالسٛامية هلموحُٛى وهِٛه م١ٛ كيٟٛ هلصٛالح هلعٛا٠  تمٞ ْ ه م١ٛ هلُولٛة هلع ّى وهلتٛي كصٛبحي يٛ هل ت

 .2لممسممي١

٠ٛٛٛ يك١ٛٛٛ هلصّٛٛٛ  ٛٛٛا هول ّي ي ٛٛٛيم١ تا ٛٛٛو ٙ فٛٛٛي هل ٛٛٛا وم١ٛٛٛ كب ّي  ّْسياسٛٛٛيا فقٛٛٛٗ بٟٛٛٛ حتٛٛٛى فك
ْيُ  ّفية  اصة في عهُ هلعال٠ هل ْيُية وهلمٗ ّهٙ بي١ هل ّية هلص ّهعاي هل ك عبُٛ ه  ب١ٛ "ما٠ هل هلص

ْا ّه هي عنٜ"حم ّ  ملى مي ّهٙ هل ك غيّٛ ، هاوتُٛهوّ  هاممٛا كُ  ملٛى ضٛع  ،، مما كُ  بانتقاٟ هلص
ْى  تاشٛٛٛي م٘ٛٛٛاهّ هلعنٜٛٛٛ ك١ ّفيٛٛٛة  ت ِٛٛٛهحيًٛٛٛ بعُٛٛٛ وفٛٛٛاى هلمٛٛٛا٠ عبُٛٛٛه  ب١ٛٛٛ حمٛٛٛ ّهٙ بٛٛٛي١ هلمٗ هلصٛٛٛ

ّى ّية هلقاامة عمى هلمنا٘ ْيُية ٗابع هلموهيهاي هل ك  3.وهل
ّهعاي فٛٛي هلٛٛيم١  اصٛٛة ّى هلماحٛٛ٘ ك١ هلصٛٛ منهٛٛا كانٛٛي فٛٛي هسغمٛٛو فٛٛي  هل ٗيٛٛ

ّيٗٛٛاني، وحتٛٛى بعُٛٛ  هليهٛٛة ّى هلحك٠ٛٛ هلعلمٛٛاني وهالسٛٛتعماّ هلب هلينوبيٛٛة، وهٛٛو مٛٛا ياحٛٛ٘ حتٛٛى فٛٛي فتٛٛ
                                                           

 .252املرجع نفسه، ص 1
جاالان -جااانف )، 118-117ع ع، مج ددة اراسددات خارال يددةم(م. 1189فاااة ة اليناا ا،م ا مألااة ا ةلىيااة عألااي اليمس)ىقيااا ة راال الدولااة ف اار الاادةس نلر ااا 2

 .541.، ص(2012
.)اهلارم: عاال لألدرا ااات والبالالث اةنسااانية واةج ماعيااة، الصددراا الريدري فددي الدديمن يددين المال الددة والم رفيددة اراسددة و صدد  عباد اليناام حممال  عبااد العااا ، 3

 .255 .(، ص2002



 الصراع في اليمن                    الفصل الثاني                         
 

61 
 

ه. ُو لٛٛى هو١، ومٛٛع تّٗٛٛو هلٛٛيم١ هلسياسٛٛي، فمٛٛلا نيُٛٛ منٗقٛٛة ع١ُٛٛ ِهي هلتكٛٛوي١ هلحُٛٛيً يٛٛ  ِلٛٛٞ وهى
ّهٛٛا ّتباٗٛٛا ّتٛٛبٗه ف٘هو ُْهٛٛاّ هالقتصٛٛاُ  بعُٛٛ  وليقٛٛاو  ه ّوو هلعالميٛٛة، كمٛٛا تتميْٛٛ بٛٛٛ ١ باال كولٛٛى هلحٛٛ

ي عنصّ م١ هلعناصّ هلحاسمة في هلحياى هلسياسية هالقتصاُية وهاليتماعيٛة لهٛا، ههلٗبقة هلعاممة 
ّهعاي فيهٛا تتعمٛٝ بصٛ ة كساسٛية بالعمٟٛ هلنقٛابي هلِٛ  كٛا١ يتّٗٛو فٛي ع١ُٛ م١ٛ  فكاني كغمو هلص

ّكة هلنقابية، وهلتي كا١ لها ُّو كبي ّ في نشّ هلوعي وهسٛتقاٟ هلٛيم١ هلينٛوبي م١ٛ  اٟ تّٗو هلح
ّيٗٛٛاني هلِٛٛ  كٛٛا١  قاعُٛٛى ع١ُٛٛ مهمٛٛة م١ٛٛ هلناحيٛٛة هلحيويٛٛة بالنسٛٛبة لمسٛٛم٠ فٛٛي  هعتبّٛٛهالسٛٛتعماّ هلب

ّوبٛٛٛا كمٛٛٛا سٛٛٛاعُي عمٛٛٛى تحقيٛٛٛٝ مٗالٛٛٛو  ّٝ هسوسٛٛٛٗ ولحقٟٛٛٛو هلٛٛٛن ٗ فٛٛٛي هل مٛٛٛي  هلمهمٛٛٛة فٛٛٛي كو هلشٛٛٛ
ّٙ م١ٛٛ كيٟٛٛ  ّي كيٛٛا١ هيتمٛٛاعي وسياسٛٛي يتصٛٛا هلعمٛاٟ م١ٛٛ  ٛٛاٟ منشٛٛا  هليامعٛٛة هلنقابيٛٛة هلتٛٛي هعتبٛٛ

 موقع هلها٠ لينوو هليم١.وهِه م١ ُٟ فإنما يُٟ عمى هل 1مٗالو هلعماٟ

ّي هٛا، حتٛى م١ هسٛتقاٟ هلٛيم١ ل٠ٛ يك١ٛ  لقُ كاني هلٛيم١ فٛي حالٛة هنقسٛا٠ مع٠ٛ٘ تا
ّهي متتاليٛة  ْمنية متعاقبة، وم١  ٛاٟ لٛو ّهي  ه، بٟ كا١ م١  اٟ هستقاٟ مناٗٝ وب ت  هبتُٛه و موحُو

ّى  نٛٛٛوبي نٛٛٛوفمبّ ٠، ل٠ٛٛٛ يٛٛٛا  هسٛٛٛتقاٟ هلٛٛٛيم١ هلي 1963ككتٛٛٛوبّ  ٠14، ل٠ٛٛٛ  1960سٛٛٛبتمبّ  26بلٛٛٛو
19672. 

ّبة هالستعماّ بٟ حتٛى لموهيهٛة هلحك٠ٛ هسمٛامي  ّهٙ يقتصّ عمى محا ل٠ يك١ هلص
قصٜٛٛٛٛ قصّٛٛٛٛ هلمٛٛٛٛا٠ فٛٛٛٛي صٛٛٛٛنعا  بوهسٛٛٛٛٗة  1962سٛٛٛٛبتمبّ  26، حيًٛٛٛٛ ٜ "محمُٛٛٛٛ هلبُّٛٛٛٛ"لإلمٛٛٛٛا٠ 

ّهٙ بٛٛٛي١ هللٛٛٛوهّ  ّ  بقيٛٛٛاُى هلعقيُٛٛٛ هلسٛٛٛاٟ، وبُهيٛٛٛة هلصٛٛٛ عٛٛٛا١ قيٛٛٛا٠ هنقٛٛٛاو يمهٛٛٛو ٛٛٛاي هللٛٛٛوهّ وهى ُباب
ّهباي هلعني ٛة وهللقافٛاي، هلتٛي كُي وهلممكي ّى موية م١ هلقاقٟ وهالضٛٗ ١، وكاني قُ سبقي هِا هللو

ّا،  ية وهلتٛي فّٛ مليهٛا بعُٛ هقتحٛا٠ قصٛ ّبيٛة هلسٛعُو ّى عمٛى هلمامٛة، هلمُٛعو٠ م١ٛ هلمممكٛة هلع ملى هللٛو

                                                           
 .550(، ص 1968)تر: خأليل أمحد خأليل( . )ىريوت:  ار الطأليعة لألطباعة والنشر،  ،واجلماعيا اليمن الج  يي سياسيا اقلصااالاحممد عمر ا ش ، 1
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ّى عمٛٛٛٛى هلحك٠ٛٛٛٛ  هعيٛٛٛة لقيٛٛٛٛا٠ هلشٛٛٛٛعو هليمنٛٛٛٛي بلٛٛٛٛو ّ  نيُٛٛٛٛ ك١ مصّٛٛٛٛ كانٛٛٛٛي ُهعمٛٛٛٛة ُو وم١ٛٛٛ يهٛٛٛٛة ك ٛٛٛٛ
ّهعاي هليم١هال ّيي في ص  .1مامي، وهو ُليٟ عمى ت ليّ هلعامٟ هل ا

ّهٙ فٛٛٛي هلٛٛٛيم١ بعُٛٛٛ هالسٛٛٛتقاٟ فٛٛٛي  ويمك١ٛٛٛ تم ٛٛٛيٕ كه٠ٛٛٛ هسحُٛٛٛهً هلمتعمقٛٛٛة بالصٛٛٛ
 هلنقاٗ هلتالية:

- 6 ٛٛٛ ّيٛٛٛة 1967نٛٛٛوفمبّ  5ٛ ّااسٛٛٛة هليمهو ّيٛٛٛاني  ّحم١ هل ٛٛٛ ُٛٛٛ ه  هلسٛٛٛاٟ وتٛٛٛولي عبُٛٛٛ هل ْٟ عب : عٛٛٛ
ّبية هليمنية.  هلع

ّوو ُموية.: هنُالٙ ص1972ما   -  ّهعاي مسمحة وح
ّية هليمنية هليُيُى. 1970  - ية باليمهو ّبية هلسعُو ّهٜ هلمممكة هلع  : هعت
ّكٛٛة 1974 - ّيٛٛاني تحٛٛي مسٛٛمى "هنقٛٛاو ح ّايٓ هل ّههي٠ هلحمُٛٛ  عمٛٛى هلٛٛ  13: هنقٛٛاو هلمق٠ُٛٛ مبٛٛ

 يونيو هلتصحيحية". 
ّبيٛٛة،  1977 - ّههي٠ هلحمُٛ " مقامٛة عاقٛٛاي ٗبيعيٛة مٛع هلُٟٛو هلغ ّاٛيٓ هلٛيم١ هلشٛٛمالي "مبٛ حٛاٟو 

ية، وحٛٛٛٛاٟو  ْيُٛٛٛٛ م١ٛٛٛٛ هلُٛٛٛٛع٠ هلسٛٛٛٛوفيتي، فعقُٛٛٛٛ عاقٛٛٛٛاي مٛٛٛٛع هلسٛٛٛٛعُو ّايٓ سٛٛٛٛالمي١ ٗمٛٛٛٛع بم ولك١ٛٛٛٛ هلٛٛٛٛ
ْيُ م١ هلمساعُهي.   هلسوفييي ُفع م

ّههي٠ هلحمُٛٛ  وتٛٛوتّ هلعاقٛٛا1977 - ٛٛ ّاٛٛيٓ هلٛٛيم١ هلشٛٛمالي مب ية. : هغتيٛٛاٟ  ي بٛٛي١ هلٛٛيم١ وهلسٛٛعُو
ّيعة هنتهي ب  ضع سال٠ 1977: -11 عُهما، وتٛولي عبُٛ هل تٛاٍ مسٛماعيٟ إّبيع عمي لمحاكمة س

 ّااسة هليم١ هلينوبي. 
ّيٛٛة هليمنيٛٛة وت٠ٛٛ هغتيالٛٛا بعُٛٛ  : تٛٛولى كحمُٛٛ ب١ٛٛ حسٛٛي١ هلغشٛٛمي هلحاشُٛٛ 1978 -  8ّااسٛٛة هليمهو

ّااسة لمُى شهّ.  ّشي هل  كشهّ م١ وصولا لمحك٠ وتولى هلقاضي هلق
ّبية هليمنية. 1978 - ّية هلع ّايسوا لميمهو  : كصبح عمي عبُ ه  صالح 
ّكٓ هلشّٗ هلشٛمالي عمٛي عبُٛ ه  1979 - ّ  هليم١ وكا١ عمى  ّو هللانية بي١ شٗ : هنُلعي هلح

ّايسا لمشّٗ هلينوبي.صالح، بي  نما كا١ عبُ هل تاٍ مسماعيٟ 
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: تمك١ٛٛٛ عمٛٛٛي ناصّٛٛٛ محمُٛٛٛ م١ٛٛٛ ميبٛٛٛاّ عبُٛٛٛ هل تٛٛٛاٍ مسٛٛٛماعيٟ عمٛٛٛى هالسٛٛٛتقالة لٛٛٛٛ"كسباو 1986  -
ّااسٛة هت ِٛ موق وٛا مييابيوٛا تيٛاا  صحية" ون ي مسماعيٟ ملى موسكو بعُ كقٟ م١ سنتي١ عمى توليٛا هل

ّيّٛ هل مسٛٗينية. والحقٛا شماٟ هليم١ وميمٓ هلتعاو١ هل مييي، وكغمٝ م ّيو من٘مة هلتح ّهي تُ عسك
ّهكي فٛي ع١ُٛ، وهٛو مٛا فيّٛ  ْو هالشٛت ّهٓ عمي ناصّ عمى مهايمٛة هلمكتٛو هلسياسٛي لمحٛ كق٠ُ ح

ّو   سقٗو ضحايا م١ محاف٘تي لح  وهلضالع.و  هسهمية في ينوو هليم١، 1986ح
ّيي١ لشٛٛماٟ 1986كوه ّٛٛ  - ٍْ ماٛٛاي هوالٜ م١ٛٛ هلمُٛٛنيي١ وهلعسٛٛك ّو ونٛٛ ّبٛٛا : هٛٛ هلٛٛيم١ مٛٛنه٠ عبُٛٛ 

ّهٗية هلشعبية. ّية هليم١ هلُيمق ّو نهاية ُولة يمهو  1منصّو هاُ ، وشكمي تمٞ هلح
ّهقي لمكويي كعمنٛي هلحكومٛة هليمنيٛة ت ييُٛها  - ّ  هالقتحا٠ هلع ّهقية هلكويتية كو باسح ّو هلع في هلح

ّهقي لمكويٛي فٛي كغسٛٗٓ  ْو هلع ْمة هلغ ّبي لحٟ ك ّهّ ع ّفضٛي هلٛيم١، ه1990لق ّبيٛة ، و لُولٛة هلع
ّهقيٛة  ّهّ كممٛي يقضٛي بانسٛحاو هلقٛوهي هلع ى بمقعُ فٛي ميمٛٓ هسم١ٛ، هلتصٛويي لقٛ هلوحيُى هلمويُو

ّك  عُُٛٛ م١ٛٛ هليمنٛٛي١ ك١ صُٛٛه٠ حسٛٛي١  ١ْ بٛٛي١ يعتبّٛٛ م١ٛٛ هلكويٛٛي. حيًٛٛ  حمي وٛٛا مولوقوٛٛا لعٛٛاُى هلتٛٛوه
ّايسٛٛي لوقٜٛٛو هلٛيم١ مٛٛع هلعٛٛ ّ  كسٛٛبو  ية، وم١ٛٛ يهٛة ك ٛٛ ّهٝ هٛٛو ك١ عمٛٛي هلعاقٛاي هليمنيٛٛة هلسٛٛعُو

ّهفٖ النضما٠ هليم١ لميمٓ هلتعاو١. ية هل  عبُ ه  صالح كا١ ناقموا عمى موقٜ هلسعُو

 .عات المتعاقبة بعد الحرب الباردةالمطمب الثاني: الوحدة اليمنية والصرا

ّو  ّهكي مبٛٛٛا١ هلحٛٛٛ ّكسٛٛٛمالي وهلمعسٛٛٛكّ هالشٛٛٛت ّهٙ بٛٛٛي١ هلمعسٛٛٛكّ هل لقُٛٛٛ سٛٛٛاعُ هلصٛٛٛ
ّٜ كحُٛٛٛ  ْيٛٛٛاُى لهيبهٛٛٛا، حيًٛٛٛ هنٛٛٛته  كٟٛٛٛ ٗٛٛٛ ّهٙ وهالنقسٛٛٛا٠ فٛٛٛي هلٛٛٛيم١ و ُّى فٛٛٛي هشٛٛٛعاٟ نٛٛٛاّ هلصٛٛٛ هلبٛٛٛا
ّهعاي لك١ٛٛٛٛ بعُٛٛٛٛ هنهيٛٛٛٛاّ هالتحٛٛٛٛاُ  ْيٛٛٛٛاُى هلصٛٛٛٛ ّي١، ممٛٛٛٛا سٛٛٛٛاه٠ فٛٛٛٛي مٗالٛٛٛٛة عمّٛٛٛٛ هالنقسٛٛٛٛا٠، و هلمعسٛٛٛٛك

ّهكية ككٟٛٛ، هقتنٛع قااُٛٛ هلٛيم١ هلينٛٛوبي فٛي ع١ُٛٛ "عمٛي سٛٛال٠ هلبٛٛيٖ"،  هلسٛوفياتي وهاليُيولوييٛٛة هالشٛت
ّكسٛٛٛٛي وهلمن٘ومٛٛٛٛة 1986هلِٛٛٛٛ  هسٛٛٛٛتولى عمٛٛٛٛى هلحك٠ٛٛٛٛ فٛٛٛٛي كوه ّٛٛٛٛ  ، وهلِٛٛٛٛ  كٛٛٛٛا١ يتبٛٛٛٛع هالتيٛٛٛٛاا هلما

ّهكي هلٛٛٛيم١  فٛٛٛي حكمٛٛٛا لمٛٛٛيم١ هلينٛٛٛوبي، ب نٛٛٛا ال ميٛٛٛاٟ   ّٛٛٛ فٛٛٛي  ْو هالشٛٛٛت ّهكية ان٘ٛٛٛا٠ هلحٛٛٛ هالشٛٛٛت
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ْ  هلشمالي م١ ّ  هلٛيم١، ُو١ ك١  هلتعامٟ مع هلي ّه  بٛي١ قيٛاُهي شٛٗ ّيٛو هو هليم١ ملى هلحوهّ وتق
ّهٝ، عمٛٛٛى عكٛٛٛٓ هلٛٛٛيم١  ّبهٛٛٛا ضُٛٛٛ هلعٛٛٛ ّه١ وح ٛٛٛ ٛٛٛيم١ هلينٛٛٛوبي مٛٛٛع هي ٜٛٛٛو ن٘ٛٛٛا٠ هلبٛٛٛيٖ وهل ننسٛٛٛى وق
ّو، ممٛٛا يعٟٛٛ هلٛٛيم١ هلينٛوبي وعمٛٛي سٛٛال٠ هلبٛيٖ محٛٛاٗي١ بم١ٛٛ كٛٛانوه  ّبيٛٛة وهلغٛ هلشٛمالي وهلُٟٛٛو هلع

ٛٛٛا هٛٛٛو هل٘هّٛٛٛو بم٘هّٛٛٛ هلمنٛٛٛاُ  بالوحُٛٛٛى فٛٛٛي هلتيٛٛٛاّ هلمعٛٛٛاكٓ لٛٛٛا، فكٛٛٛا١ هلسٛٛٛب يٟ هسٟو وهس يّٛٛٛ ل
 13هليمنية، وفي ٟ٘ كٟ هِا هلتحوالي. كٛا١ كٟو لقٛا  حٟٛو هلوحُٛى بعُٛ هسحُٛهً هلتٛي وقعٛي فٛي 

ّيا 1886يٛٛٛان ي  ّيٟٛٛٛ  17، وبالضٛٛٛبٗ بتٛٛٛا ، يمٛٛٛع بٛٛٛي١ عمٛٛٛي عبُٛٛٛ ه  صٛٛٛالح وعمٛٛٛي سٛٛٛال٠ 1988كف
ٌّ هِه هلمقا  بنقاٗ كهمها: هلبيٖ. حاما شعاّ موهصمة هليهُو هلوحُوية، ّ  هليم١، و   بي١ شٗ

 .1986٠يان ي  13لاّ هحُهً  هحتوه  ومعالية -1

 .يان ي 13هستنااٜ يهُو هلعممية هلوحُوية بعُ توق ها بعُ كحُهً -2

ّي١-3  .هحالة ُستّو ُولة هلوحُى ملى هلميمٓ هلشعو في هلشٗ

ّ   اصة عمى هلحُُو م١-4 ّي١. هالبتعُهُ ع١ هلتوتّ هلعسك  1هلشٗ

ٗاّ هسٛتكماٟ هلعمميٛة هلوحُويٛة عقُٛي عُٛى هت اقٛاي بٛي١ هليٛانبي١ م١ٛ كيٟٛ موفي 
ّْ هِٛٛا هالت اقٛٛاي نيُٛٛ هت ٛٛاٝ صٛٛنعا   ّكة لتحقيٛٛٝ هلوحُٛٛى هليمنيٛٛة، وم١ٛٛ كبٛٛ هلوصٟٛٛو ملٛٛى صٛٛيغة مشٛٛت

ّهبٛٛع مٛٛا   ّيٛٛٝ هلوحُٛٛى، 1988فٛٛي هل ّهقيٟٛٛ هلتٛٛي تقٜٛٛ فٛٛي ٗ ْهلٛٛة كٟٛٛ هلع ّصٛٛا عمٛٛى ه . وهلِٛٛ  يٛٛا  ح
ّّ ْمنٛٛي متعمٛٛٝ  حيًٛٛ قٛٛ ٛٛام   ّن ّهٙ فٛٛي هعُٛٛهُ ب ٛٛا١ متابعٛٛة هل ٗٛٛوهي وهلوحُويٛٛة بٟٛٛ وهالسٛٛ ّف فيٛٛا هلٗ

ّايٓ عمٛٛٛي عبُٛٛٛ ه  صٛٛٛالح  ّٙو ُسٛٛٛتّو ُولٛٛٛة هلوحُٛٛٛى، كمٛٛٛا تضٛٛٛم١ هالت ٛٛٛاٝ هلِٛٛٛ  يمٛٛٛع بٛٛٛي١ هلٛٛٛ بمشٛٛٛ
ّٙو  ّهكي فٛي هلشّٛٗ هلينٛوبي م١ٛ هلٛيم١ عمٛي سٛال٠ هلبٛيٖ، بإقامٛة مشٛ ْو هالشٛت ولألمي١ هلعٛا٠ لمحٛ

ّ  مشٛٛٛٛتّ  ّى م١ٛٛٛٛ هلموهقٛٛٛٛع هسٛٛٛٛتلما ّو وشٛٛٛٛبوا، مٛٛٛٛع ه ٛٛٛٛا  هِٛٛٛٛا هلمنٗقٛٛٛٛة هلمسٛٛٛٛتلم ٞ بٛٛٛٛي١ محاف٘ٛٛٛٛة مٛٛٛٛ 
ّية، ل٠ نيُ هت ٛاٝ ع١ُٛ هلِٛ  عقُٛ ّيٛة و  ،1989م١ٛ ككتٛوبّ  30 فٛي هلعسك ْه تضٛم١ تشٛكيٟ لينٛة و

ّكة  ّبيٛة لممشٛا ّي١ يامعٛة هلُٟٛو هلع ّايسٛا هلشٛٗ عوى  ّي١، ُو ّ  هلُه مية لكا هلشٗ ْي ّٞ تض٠ و مشت
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ّيع في كعماٟ هلمينة، مع ّي١ بتن٘ٛي٠ عمميٛة هالسٛت تا  عمٛى يت ويٖ هلسمٗتي١ هلتش ّايسا هلشٛٗ تي١ ل
ّيعية موحُى. ّٙو هلُستّو وهنت او سمٗة تش  1مش

ٛٛ ّ  هلٛٛيم١، عمٛٛى هلُٛٛوه٠، ا شٛٛعبيو لقُٛٛ كانٛٛي هلوحُٛٛى هليمنيٛٛة مٗمبو وكانٛٛي ا لكٛٛا شٛٛٗ
ّييياو  ّيٛٛة وهاليتماعيٛٛة هلتٛٛي تُٛٛ ّٜو هلسياسٛٛية، هل ك ّهيٛٛع ال ٛٛتاٜ هل٘ٛٛ ّ  هلٛٛيم١، ، وهِٛٛه  ّلهٛٛا شٛٛٗ و

ّضٛٛي١ وهِٛٛه تبعٛٛا  ٠ويتوضٛٛح ِلٛٛٞ م١ٛٛ  ٛٛاٟ تقُٛٛ هلسياسٛٛية لكٟٛٛ  لأليُولوييٛٛةهليٛٛانبي١ بمنهيٛٛي١ متعا
ّغ٠ م١ هلعقباي هلتٛي صٛاُفتهما،  ّيٝ هلوحُى، بال ّفا١ تابعا ٗ ّقاي مال ك١ ٗ ّغ٠ هِا هلم ا يانو. و

ّي ي فٛٛي  ّٜوهلِٛٛ   1989نٛوفمبّ  30ملٛى حٛٛي١ عقُٛ هت ٛٛاٝ ع١ُٛ هلتٛٛا ُسٛتّو هلوحُٛٛى هلنّٛٛو فيٛٛا  عٛ
ّكة عٛٛا٠ و  ّية هلمشٛٛت ْتٛٛا هلمينٛٛة هلُسٛٛتو حيًٛٛ يٛٛت٠ هالسٛٛت تا  هلعٛٛا٠ عميٛٛا، مٛٛع هنت ٛٛاو  1981هلِٛٛ  كني

ّيعية موحُٛٛٛى، وفٛٛٛي هيتمٛٛٛاٙ لينٛٛٛة هلتن٘ٛٛٛي٠ هلسياسٛٛٛي فٛٛٛي  ّهّ مبُٛٛٛك  10/01/1990سٛٛٛمٗة تشٛٛٛ ت٠ٛٛٛ هقٛٛٛ
ْبٛٛي  ّي١ باسٛٛتقاليتها هلتعُُيٛٛة هلسياسٛٛية م١ٛٛ  ٛٛاٟ هلموهفقٛٛة عمٛٛى هلبُٛٛيٟ هللنٛٛااي مٛٛع هحت ٛٛا٘ ح هلشٛٛٗ

ّكاي هلسياسٛية لمعم١ٛ  ّسة نشاٗها، وهو ما كُ  ب٘هّو هلعُيُ م١ هلح وحٝ هلقو  هلسياسية في مما
ّكة هلحولية. ْها هلح  2ستمعو في هلمستقبٟ ُّو كبيّ في هلحياى هلسياسية هليمنية كبّ

ّهكية، كعٗٛٛى همٛٛا كب كٛٛا١ ّو هلتحٟٛٛو فٛٛي هلن٘ٛٛا٠ هلُٛٛولي، وهنهيٛٛاّ هلمن٘ومٛٛة هالشٛٛت ه يٛٛ
عٛٛاُى بنٛٛا  ن٘ٛٛا٠ سياسٛٛي يُيُٛٛ فٛٛي هلٛٛيم١ قٛٛاا٠ عمٛٛى وحُتٛٛا، مال ك١ هِٛٛه ل٠ٛٛ ي٠ُٛٛ ٗٛٛويا فكانٛٛي مفٛٛي 

ّهّ هلعمميٛٛٛة هلوحُويٛٛٛة  اصٛٛٛة فٛٛٛي  ٛٛٛهنٛٛٛاٞ محٛٛٛاوالي هن صٛٛٛالية يُيُٛٛٛى وق ، 1994ي عااقٛٛٛا فٛٛٛي هسٛٛٛتم
ّغ ّوضٛة ب ّيبٛا م  بٛاي وكا١ م١ كسباو هِا هلمحاوالي هالن صالية عممية هلوحُى ِهتها هلتي كاني تق

هلقيٛٛاُتي١ ولٛٛيٓ عمٛٛى كسٛٛآ مقومٛٛاي هلوحُٛٛى، فقٛٛاُى هلٛٛيم١ هلينٛٛوبي كقبمٛٛوه عمٛٛى هالتحٛٛاُ مٛٛع هلشٛٛماٟ 
ٛٛٛٛة هلمٛٛٛٛوهتي سياسٛٛٛٛيو  ِٛٛٛٛلٞ شٛٛٛٛعاّ هلوحُٛٛٛٛى هليمني ٛٛٛٛي هلسٛٛٛٛمٗة. مسٛٛٛٛتغمي١ ب ّكا  ف ٛٛٛٛااه٠ شٛٛٛٛ ا العتقٛٛٛٛاُه٠ ببق

ّصٛٛٛة  ّكة، فٛٛٛي حٛٛٛي١ عمٟٛٛٛ هلٛٛٛيم١ هلشٛٛٛمالي بقيٛٛٛاُى عمٛٛٛى عبُٛٛٛ ه  صٛٛٛالح "عمٛٛٛى هسٛٛٛتغاٟ هل  لممشٛٛٛا
ّى هلشٛماٟ فٛي  ّهكْ بالمناص ة محُوُى مٛع سٛيٗ ّى عمى هلسمٗة، لِلٞ كاني عممية تقاس٠ هلم وهلسيٗ
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ّهٗٛٛٛي، وفٛٛٛي  ّوق شٛٛٛهُي هلٛٛٛيم١ كعمٛٛٛاٟ عنٜٛٛٛ، هشٛٛٛتممي سمسٛٛٛمة م١ٛٛٛ هالغتيٛٛٛاالي  1992هليانٛٛٛو هلبي
ّهكي، هلتٛي كانٛي حسٛاباتا  اٗاٛة حٟٛو هلُٛ ٟو  ْو هالشٛت وهلتهُيُهي هلتي ٗالي مسٛلولي١ م١ٛ هلحٛ

ْبيٛٛة،  1993ُى هليمنيٛٛة  اصٛٛة بعُٛٛ هنت ابٛٛاي فٛٛي هلوحٛٛ ّه لويُٛٛو هلتعُُيٛٛة هلح ّهيعٛٛا ن٘ٛٛ ّلمانيٛٛة وت هلب
 1فكاني كعماٟ هلعنٜ نِيّ سو  بالنسبة لميم١.

ّي  ّو هل مٛٛي  هللانيٛٛة بملابٛٛة بُهيٛٛة هنتكاسٛٛة هلوحُٛٛى هليمنيٛٛة، لمٛٛا كسٛٛ  لقُٛٛ كانٛٛي حٛٛ
هلقيٛٛاُى هليمنيٛٛة فٛٛي  وضٛٛعيحيًٛٛ عميٛٛا م١ٛٛ نتٛٛاا  سياسٛٛية وهقتصٛٛاُية كانٛٛي و يمٛٛة عمٛٛى هليمنيٛٛي١، 

لٛٞ م١ٛ  ٛاٟ موق هٛا م١ٛ  ْمٛة هل ميييٛة، ِو موقٜ ال تحسُ عميا، حي١ هُ مي ن سها فٛي صٛمو هس
ّهقٛٛي فٛٛي هلكويٛٛي، حيًٛٛ كنهٛٛ ّٛٛف اهلتُٛٛ ٟ هلع ا، وهٛٛو هلموقٜٛٛ هلِٛٛ  كٛٛا١ بملابٛٛة هنحيٛٛاْ ضٛٛتا ول٠ٛٛ تُّن

ّهٝ، هِه هال يّ كاني لا بصمة وهضحة في هلوحُى هليمنية وهلحٛ ً عميهٛا، ممٛا كُ ٟٛ هلٛيم١ فٛي لمع
ّه لكو١ هلشعو هليمني مسمحا. ّهباي سياسية عني ة ن٘ ْمة هقتصاُية هُي ملى هضٗ  ك

ّهّ وهلموقٜٛٛ تناسٛٛى هلن٘ٛٛا٠ هليمنٛٛي مصٛٛمحة مميٛٛوني يعممٛٛو١ فٛٛٛي  عامٟٛٛ فبهِٛٛه هلقٛٛ
ّيي لمكليّٛ  ْٝ  ٛا ّهقٛي، هلِٛي١ كٛانوه يملمٛو١ مصُّٛ ّ ٟو هل مي  هلمناهضة لمعُوه١ هلع ية ُو هلسعُو
ٟو هل مي  لميم١ م١ٛ  ية ُو م١ هليمنيي١، ُو١ ك١ ننسى هلمساعُهي هلمالية هلتي كاني تقُمها هلسعُو

ٍّ كيٟٛ هلنهٖٛو بالتنميٛة هلشٛاممة بهٛا. وعمٛى صٛعيُ ه ّٛٛ كٛا١ موقٜٛ هلقيٛاُى هلي منيٛة بملابٛة شٛٝ يٛٛ
ية.  2غااّ بي١ هليم١ وهلسعُو

ّه كملٟٛٛ مقتٟٛٛ هب١ٛٛٛ  كمٛٛا ّاٛٛٛيٓ ْو ّى  ّايٓ عمٛٛي سٛٛٛال٠ هلبٛٛيٖ، ومغٛٛاُ  اَ نااٛٛو هلٛٛ
ّا عمٛي ال ، بُهيةو 1994لينوو صنعا  في مٗمع  ت اِ هلقياُى هلينوبية لموقٜ هن صالي، بينما هعتبٛ

ْي١  ّى م١ كيٟ ت كيٞ هلوحُى هليمنية م١  اٟ هاليتماٙ هلِٛ  ض٠ٛ قيٛاُيي١ بٛاّ عبُ ه  صالح ملهم
ْهعاي في  ّه  في حٟ هلن ّهكي مع  ب ْو هالشت  1992.3هلعا٠  "ينو  بإيٗاليا"في هلح
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ّيٛٛٛٛٛٝ عقُٛٛٛٛٛ لقٛٛٛٛٛا هي   مٛٛٛٛٛاُماٛٛٛٛٛتاٜ هللالٛٛٛٛٛي لمحٛٛٛٛٛاك٠ لقُٛٛٛٛٛ حٛٛٛٛٛاٟو هال ْمٛٛٛٛٛة ع١ٛٛٛٛٛ ٗ هال
ّهي ْنيبٛٛٛاّ غيّٛٛٛ ك١، ومٛٛٛلتم ّية فٛٛٛي  ْمٛٛٛة هلعسٛٛٛك ّهٜ هالاٛٛٛتاٜ هللالٛٛٛي،  هس ّقٛٛٛي بٛٛٛي١ كٗٛٛٛ ملمٛٛٛي و ف

هه ُو ّو هسل سٛٛتعُه ّيو محٛٛ ّهٜ. وهٛٛو مٛٛا يُٟٛٛ عمٛٛى ويُٛٛو سٛٛينا ّى نّ٘ٛٛ لغيٛٛاو يٛٛو هللقٛٛة بٛٛي١ هالٗٛٛ  يٛٛ
ّيٛة  ّفٛع ُ ْمة، وهو مٛا توضٛح ككلّٛ فٛي  ّ  مسبٝ ليهاٖ كٟ محاوالي حٟ هس هالسٛتعُهُ هلعسٛك

ّهُ ليفي كافة هلوحُهي هلشمالية،  ْهٙ يُيُ بي١ شماٟ هليم١ وينوبا هلِٛ  ك ّو ون شكٟ بِلٞ بُهية ح
. ّ ّى ك   هالن صاٟ م

ّو هليمنيٛة بملابٛة  كما ّيي ملٛى هلشٛ ١ هليمنٛي، لُ ٛاٟ مملٟ تُويٟ هلحٛ معامٟٛ هل ٛا
ّ  كالواليٛٛاي ّٜ هلُٟٛٛو هلكبٛٛ ّا،  اصٛٛة م١ٛٛ ٗٛٛ ّيّٛٛ مصٛٛي ّنسٛٛا م١ٛٛ  ومحاولٛٛة تق ّيكيٛٛة وف هلمتحُٛٛى هسم

ّبيٛة هلِٛ   ُّى كو م١ٛ  ٛاٟ ميمٛٓ هلتعٛاو١ لُٟٛو هل مٛي  هلع ية من ٛ يهة كو هلُٟو هالقميميٛة كالسٛعُو
ّغ٠ٛ تُٛ ٟ هالم٠ٛ هلمتحُُٛى وميمٛٓ هسم١ٛ عتهعُهُ مكا١ يعمٟ عمى  ّهٗي، و ّهٜ بُولة هليم١ هلُيمق

ّية ْيمٛٛٛٛة سياسٛٛٛٛية وعسٛٛٛٛك ّو فٛٛٛٛي هس يّٛٛٛٛ كُي ملٛٛٛٛى ه ّى عمٛٛٛٛي عبُٛٛٛٛ ه   مال ك١ هلحٛٛٛٛ لمينٛٛٛٛوو، وسٛٛٛٛيٗ
ّٖ لمتاعو وهل ُهٙ.  1صالح، ليبقى في هس يّ هلينوبيي١ بالتع

ْهٛٛٛا هلحوليٛٛٛو١: هضٛٛٛافة ملٛٛٛى  ّكٛٛٛاي معاُيٛٛٛة لمشٛٛٛماٟ كبّ كٟٛٛٛ هِٛٛٛه كُ  ملٛٛٛى ويُٛٛٛو ح
ّتهٛٛٛا فٛٛٛي هلينٛٛٛوو وسٛٛٛٗ مٗالٛٛٛو باالسٛٛٛتقاٟ ع١ٛٛٛ هلُولٛٛٛة  ٘هّٛٛٛو هحتيايٛٛٛاي فيمٛٛٛا بعُٛٛٛ وتصٛٛٛاعُ وتي

ْية في هلشماٟ. كنِ ّك ْو بّي هلم ّهٙ م١ يُيُ. ٚب ْمة يُيُى وص  فيّ ك
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 .الصراع في اليمنمسار المبحث الثاني: 

ّهي لنشٛٛوبا  ّهٙ فٛٛي هلٛٛيم١ كسٛٛباو ومبّٛٛ ، كمٛٛا كانٛٛي هنٛٛاٞ  م يٛٛاي لقُٛٛ كٛٛا١ لمصٛٛ
ّي ية تنِّ بحُولا ّى هلتهُيُهي هلمصاحبة لا، ومآالتا هلمعقُى.تا    ، و ٗو

 التصارع في اليمن.المطمب األول: خمفيات 

ّتٛٛ يلقُٛٛ مهُٛٛ ّٜ الو ّهي معاميٛٛاو  تٛٛونٓ ومصّٛٛ لمٛٛا عٛٛ ّبٛٛي "بلٛٛو ّبيٛٛع هلع ، وهلتٛٛي "هل
ّتها ملٛٛى هلٛٛيم١ مٗمٛٛع  ّه ّبيٛٛة، حتٛٛى وصٛٛمي شٛٛ حٛٛي١  2011وصٟٛٛ مُٛٛهها ملٛٛى هلعُيُٛٛ م١ٛٛ هلُٟٛٛو هلع

 ّٞ ّية. وبشعاّ مشٛت ٌّ هلمايي١ م١ هلموهٗني١ هليمنيي١ ملى هلساحاي في كافة محاف٘اي هليمهو  
ّ لمع هل ّهي هس  م١ٛ هلتيمعٛاي هلشٛبابية وهل عاليٛاي هلسياسٛية  وهو مسقاٗ هلن٘ٛا٠، فشٛكمي هلعُيُٛ و

ّٞ فٛٛٛي هِٛٛٛه كمٛٛٛا م تمٜٛٛٛ مكونٛٛٛاي  ّ ، ولقُٛٛٛ شٛٛٛا وهللقافيٛٛٛة وهالعاميٛٛٛة م١ٛٛٛ كيٟٛٛٛ ت عيٟٛٛٛ هلٗٛٛٛاّ هلشٛٛٛو
ّٞ وهلِٛ  كٛا١ يض٠ٛ كٟٛ م١ٛ  ْهو هلمقٛا  هلمشٛت ّهُ هلمسٛتقمي١ ملٛى كحٛ هلميتمع هليمني، هبتُٛه  م١ٛ هالفٛ

ْو هلتيمٛٛع  ْو هلحٛٛٝ حٛٛ ّ ، حٛٛ ْو هلتيمٛٛع هلمصٛٛي ّهكي هلقٛٛومي، حٛٛ ْو هالشٛٛت هليمنٛٛي لإلصٛٛاٍ، هلحٛٛ
ّى، وهلحٛٛوليي١ وهلشّٛٛٗ هلينٛٛوبي هلمليُٛٛ  وهتحُٛٛه هلقٛٛو  هلشٛٛعبية، هضٛٛافة ملٛٛى مشٛٛايا وقبااٟٛٛ كيُٛٛي هللٛٛو
ْو هلمٛٛٛلتمّ هلشٛٛٛعبي هلعٛٛٛا٠  ّلمٛٛٛانيو١ هنشٛٛٛقوه كو قُٛٛٛموه هسٛٛٛتقالته٠ م١ٛٛٛ حٛٛٛ لمتغييّٛٛٛ، وهنتهٛٛٛا  قٛٛٛاُهي وب

 1هلحاك٠.

ّهٙ م١ كٟ ما سبٝ ل٠ ي ي فمقُ كاني هناٞ  م ياي وممهُهي لحًُو هِٛا ، م١ ف
ّهعاي هلسٛابقة فٛي هلٛيم١، فكانٛي كولٛى هِٛه هل م يٛاي، عمميٛة هلوحُٛى هلغيّٛ  ّهّ هلصٛ ْمة، عمى غ هس
ّيي، ممٛٛا يعمهٛٛا وحُٛٛى  ّوضٛٛة م١ٛٛ هلقيٛاُهي هلسياسٛٛية وبُٛٛع٠  ٛٛا قاامٛة عمٛٛى مقوماتهٛٛا، بٟٛٛ كانٛٛي م 

ّى شٛٛكمية فقٛٛٗ، وويٛٛو  ْى. ل٠ٛٛ تُٛٛ  ٗٛٛويا حتٛٛى بُٛٛكي بٛٛال٘هّو كحيانٛٛا فٛٛي شٛٛكٟ لٛٛو ٛٛ ّهعاي مكتن ُ صٛٛ
ّضٛٛة اهل 1994 ّ  فٛٛي شٛٛكٟ معا ّ  بشٛٛكٟ هحتيايٛٛاي اهحتيايٛٛاي ك  و 2004حوليٛٛة وكحيانٛٛا ه ٛٛ ٛٛ 
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ّيٛاي ُسٛتّو 2007 ّْ م  ّ  كٛا١ م١ٛ كبٛ ّضٛة هلحك٠ٛ هلقٛاا٠، وم١ٛ يهٛة ه ٛ   وتيتمع كمها في معا
ْهلٛٛي لحُٛٛ هال١ ُوّو هلوحُٛٛى هليمنيٛٛة ٘هّٛٛو تشٛٛكياي يُيُٛٛى ّههنٛٛة، ، لعبٛٛي وال  ه فٛٛي كوضٛٛاٙ هلٛٛيم١ هل

ّهنيٛٛة  ّى هالي ٛٛة هلحٛٛولي، هلتٛٛي نشٛٛ ي كنتييٛٛة لتصُٛٛيّ هللٛٛو ّك ْهٛٛا ح ّفٛٛي باس٠ٛٛ  م١ٛٛ  ٛٛاٟكبّ  ٗٛٛة ع
ّٝ هالوسٛٗ عمومٛا، وبُٛكي  هل ٗة هل مينية لنشّ  م٘ٛاهّهلتشيع فٛي منٗقٛة هل مٛي   صوصٛا وهلشٛ

ْْتهلتشٛٛٛيع  ّى مم١ٛٛٛ  هبتُٛٛٛه و هلٛٛٛيم١  فٛٛٛي تعٛٛٛ ّهنيٛٛٛة مباشٛٛٛ ّى هالي ّيٛٛٛي  ،1979عٛٛٛا١ نيٛٛٛاٍ هللٛٛٛو حيًٛٛٛ  
ّهي مليُى لم  ّهٛا ُعٛوى  مينيم٘اه ّو١ مليهٛا باعتبا ْيُٛيو١ ين٘ٛ ّٙ صعُى في هليم١، فكا١ هل في شوه

ّكٛٛاي فٛٛي هِٛٛه هالٗٛٛاّ بإنشٛٛا  هتحٛٛاُ  هسٛٛامية وبعًٛٛ هلُٛٛي١ هالسٛٛامي فٛٛي هلعٛٛال٠، وكانٛٛي كٟو هلتح
ّْ مٛٛا يٛٛت٠ تً "، حيٛٛصٛٛاٍ كحمُٛٛ"عمٛٛى يُٛٛ  1986هلشٛٛباو  ّهنيٛٛة  عميمٛٛاكٛٛا١ كبٛٛ ّى هالي مٛٛاُى ع١ٛٛ هللٛٛو

 ّٜ  1."لحسي١ بُّ هلُي١ هلحولي "هلشقيٝ هسكبّ "محمُ بُّ هلُي١ هلحولي"ومباُاها م١ ٗ

ّٝ هسوسٛٛٛٗ  فمٛٛٛع بُهيٛٛٛة هلتسٛٛٛعينياي وفٛٛٛي ٟ٘ٛٛٛ هلتحٛٛٛوالي هلتٛٛٛي شٛٛٛهُتها منٗقٛٛٛة هلشٛٛٛ
ّهقيٛٛة  ّو هلع ْهٛٛا توقٜٛٛ هلحٛٛ ّهنيٛٛة، ل٠ٛٛ وفٛٛاى هل  –كبّ ّايٓمينٛٛي ههالي ٠، وميٛٛي  1989 فٛٛي هلمتشُُٛٛ لٛٛ

ّى قيٛا٠ هلوحُٛى  ّْ كحُهً هليم١ في تمٞ هل ت ّفسنياني صاحو هلسياسة هلسممية، كا١ م١ كب هاشمي 
ْبيٛة  ّيٛة وهلح ْهٛا هلتعُُيٛة هلسياسٛية وهل ك ْي تحوالي في هلن٘ٛا٠ هلسياسٛي هليمنٛي كبّ هليمنية هلتي كفّ

ٌّ لمساحة هلسياسية  ْبا ملمي يميع هلت 60حيً   ويهٛاي ف٘هّٛ تن٘ٛي٠ "هلشٛباو هلمٛلم١". هلِٛ  ح
 2قا٠ عمى بقايا تن٘ي٠ "هتحاُ هلشباو".

ٛٛٛٝ  سٛٛٛتغٟه ّي ّٜو لمتوسٛٛٛع وهلتغمغٟٛٛٛ فٛٛٛي هلُٛٛٛه ٟ هليمنٛٛٛي ع١ٛٛٛ ٗ هلحوليٛٛٛة هِٛٛٛا هل٘ٛٛٛ
ّهحمهٛا هسٟو قبٟٛٛ هالنتقٛٛاٟ ملٛٛى هلموهيهٛٛة  ّهٛٛا حسٛٛي١ بُّٛٛ هلُٛي١ هلحٛٛولي، كانٛٛي ُعاايٛٛة فٛٛي م  ليٛاي كر
ّهكْٛٛ عمميٛٛة ُهامٛٛة وصٛٛي ية مسٛٛتقمة، هحيٛٛا  هلمناسٛٛباي وهلشٛٛعااّ  هلمسٛٛمحة، وهِٛٛه م١ٛٛ  ٛٛاٟ هقامٛٛة م

ُّيُ شعاّ ّٜ حسٛي١ هلحٛولي، بيٛع هلكتٛو وهلمٗبوعٛاي هاللنٛي  هلُينية، ت ّى م١ٛ ٗٛ ّ ة، سٟو م هلص
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ّسٛٛة ليِٛٛو هلشٛٛباو  ْيُيٛٛة، هضٛٛافة هلٛٛى منتُٛٛ  هلشٛٛباو هلمٛٛلم١ فٛٛي شٛٛكٟ مُ ّية فٛٛي هلمكاتٛٛو هل عشٛٛ
 وهلٗاو.

ّٓو هلتٛي  ّ  للقٛا  هلُٛ كما كا١ حسٛي١ بُّٛ هلُٛي١ هلحٛولي يتنقٟٛ بٛي١ هلقبااٟٛ وهلقٛ
ّى  ّى عمٛٛى يعمٟٛٛ م١ٛٛ  اهٛٛا عمٛٛى هسٛٛتلا ّهنيي١ م١ٛٛ كيٟٛٛ هلسٛٛيٗ هلحضّٛٛو ضُٛٛ هل٘م٠ٛٛ هلوهقٛٛع عمٛٛى هليٛٛ

ّهٙ م١ هلبعُ هلعقااُ  ملى هلقبمي  هو صعُى، متياوْ  ٌّ يوهلمناٗقبالص ّساٟ ُعاى ملى  ٛا ، كما قا٠ بإ
 ّ٘ ّ  وهلعممٛٛي، لتوسٛٛ ّك٠ْٛٛ مليٛٛا قبااٟٛٛ عُٛٛى، حيًٛٛ صٛٛعُى، لتٛٛن ع هل كّٛٛ يهلحٛٛولي عمٛٛى هليانٛٛو هل كٛٛ

ّه  هلٛٛوال هي وهِكٛٛا  هلحٛٛولي مسٛٛتغا بِٛٛلٞ هنتشٛٛ ّى وشٛٛ اّ هسميٛٛة، وهنشٛٛغاٟ هلقبااٟٛٛ ب افاتهٛٛا هلمسٛٛتم
 1عوهمٟ هلل ّ بي١ هلقبااٟ.

ّى  ٛٛٛو ، 1968لقُٛٛٛ كٛٛٛا١ هُٜٛٛٛ هلحٛٛٛولي هٛٛٛو معٛٛٛاُى حك٠ٛٛٛ هالمامٛٛٛة هلمٗٛٛٛاٍ بٛٛٛا فٛٛٛي ل
وليٛٛٛة. مسٛٛٛتغا فٛٛٛي ِلٛٛٛٞ هسوضٛٛٛاٙ هالقتصٛٛٛاُية وهاليتماعيٛٛٛة  ُٛٛٛهي هقميميٛٛٛة ُو ّتبٗٛٛٛة ب ين وكهُٛٛٛهٜ م

ُّيٛٛة، فبُٛٛكي ّهي معاُيٛٛة  هلمت ّهفعٛٛة بِٛٛلٞ شٛٛعا ّهعها هلمسٛٛمح ضُٛٛ هلن٘ٛٛا٠،  ّكٛٛة هلحوليٛٛة صٛٛ بِٛٛلٞ هلح
ّهايٟ، متهمٛٛة هلحكومٛٛة هليمنيٛٛة بتبعيتهٛٛا هسولٛٛى، ممٛٛا نٛٛت  ع١ٛٛ هِٛٛه  ّيكيٛٛة وهسٛٛ لمواليٛٛاي هلمتحُٛٛى هسم

ُّ هلحولي هلِ  بُٛك منِٛ عٛا٠  ّهّ هلٛيم١، مٛا كُ   2004هلتم ّى عمٛى هقتصٛاُ وكم١ٛ وهسٛتق نتٛاا   ٗيٛ
ّهٜ ُولية وهقميمية بالتُ ٟ في هلش ١ هليمنٛي بمٛا ملى تُو  يٟ هلقضية هلقاامة وهلتي سمحي بِلٞ سٗ

ية  ّه١ وهلسٛٛعُو يٛٛ ّبيٛٛة ُوليٛٛا، وهى ّبٛٛا هلغ ٟو كو ّيكيٛٛة، ُو ْهٛٛا هلواليٛٛاي هلمتحُٛٛى هسم يتوهفٛٛٝ ومصٛٛالحا، كبّ
 هقميميا.

ْيْٛٛ توهيُٛٛ مكُ  كٟٛٛ هِٛٛه ملٛٛى  ضٛٛعاٜ هلوحُٛٛى هليمنيٛٛة، وهال ّٗٛٛ م١ٛٛ كٟٛٛ هِٛٛه تع
ّكسٛٛٛها هلقاعُٛٛٛى بالضٛٛٛافة ملٛٛٛى تغمغٟٛٛٛ هلقٛٛٛو  هلمعاُيٛٛٛة لموحُٛٛٛى هل ّهابيٛٛٛة فٛٛٛي هلٛٛٛيم١ عمٛٛٛى  تن٘يمٛٛٛاي هال

ّية، هاليتماعيٛٛٛة وهالقتصٛٛٛاُية وتعٗيٟٛٛٛ عيمٛٛٛة هلتنميٛٛٛة  هليمنيٛٛٛة وقياُتهٛٛٛا، ُو١ نسٛٛٛيا١ هلضٛٛٛمااّ هلبشٛٛٛ
ْيٛاُى تعق ّْ فٛي  ُّ هلحٛولي هلسٛبو هسبٛ ُّ  كصٛا، حيًٛ كٛا١ هلتمٛ يُٛ وتُهّو هلوضع هلمعيشٛي هلمتٛ
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ْياُى تعقيُٛ هلوضٛع فٛي هلٛيم١، هلِٛ  كٛا١  فكا١، ١هلوضع في هليم ّْ في  ُّ هلحولي هلسبو هسب هلتم
ّلمٛٛٛا١ هليمنٛٛٛي عٛٛٛا٠  هنسٛٛٛحاويحضّٛٛٛ لٛٛٛا هلحوليٛٛٛو١ منِٛٛٛ  ، 1997حسٛٛٛي١ بُّٛٛٛ هلُٛٛٛي١ هلحٛٛٛولي م١ٛٛٛ هلب

ّيا مسٛٛمحا منِٛٛ  حيًٛٛوتغييّٛٛ هس٠ٛٛ هلمنتُٛٛ  ملٛٛى تن٘ٛٛي٠ هلشٛٛباو هلمٛٛلم١،  ، 2000كصٛٛبح تن٘يمٛٛا سٛٛ
ّية ليتحو  ّيٛة عسٛك ّكٛة سياسٛية فك ّكٛة هلحوليٛة ح ّ  لمحوليي١. ف صٛبحي بِٛلٞ هلح ّهٙ عسك ٟ ملى ِ

ّسة هعمالها. ّعة بكمي هسحوهٟ هالقتصاُية وهاليتماعية لمما  1معاُية لمقياُى هليمنية متِ

ْهُ م١ٛٛ  ّٜ هلقيٛٛاُى هليمنيٛٛة  م١ٛٛ يانٛٛو ه ّٛٛ نيُٛٛ ك١ سٛٛو  هسٛٛت ُه٠ هلحميٜٛٛ م١ٛٛ ٗٛٛ
َّ هلحاصٟٛٛ فٛٛي هلسٛٛاحة هل سياسٛٛية هليمنيٛٛة، فم٠ٛٛ يسٛٛتٗع عمٛٛي عبُٛٛ ه  صٛٛالح هسٛٛتغاٟ هلحميٜٛٛ هلشٛٛ

ّ  يعٟٛٛ هل ّيكٛٛي هلُٛٛهع٠ لٛٛا لمصٛٛمحتا م١ٛٛ يهٛٛة، وم١ٛٛ يهٛٛة ك ٛٛ ّيكا عاقٛٛهسم ة تتُٛٛهّو بينٛٛا وبٛٛي١ شٛٛ
ّهٜ  "عبُٛٛٛ ه  حسٛٛٛي١ هسحمّٛٛٛ"هسساسٛٛٛي  ْو هالصٛٛٛاٍ، مٛٛٛا يعٟٛٛٛ هال يّٛٛٛ ينض٠ٛٛٛ ملٛٛٛى كٗٛٛٛ ْعٛٛٛي٠ حٛٛٛ

ّضٛٛة هلمتملمٛٛة بيبهٛٛة هلمقٛٛا  هلمشٛٛت ّيعٛٛة  ىّٞ، هلمليُٛٛهلمعا ّبٛٛي بِ ّٜ هلغ بشٛٛكٟ غيّٛٛ مباشّٛٛ م١ٛٛ هلٗٛٛ
ّيكي١ هلٛى  ّيع هل اٜ بي١ هلشٛ ّٗة هليم١، وي ّهيعٛا ع١ٛ مُمق ّايٓ عمٛي عبُٛ ه  صٛالح ت عٛا١ هلٛ

ّشح هلِ  هت ِا في  ّهّ همتناعا ع١ هلمت ّشٛحا النت ابٛاي 2006في يوه١  2005ق ، حٛي١ كعم١ٛ ت
ّااسٛٛٛٛة سٛٛٛٛبتمبّ  حيُٛٛٛٛى هلتٛٛٛٛي وهيٛٛٛٛا فيهٛٛٛٛا منافسٛٛٛٛا حقيقيٛٛٛٛا ينتمٛٛٛٛي ملٛٛٛٛى ، وهٛٛٛٛي هالنت ابٛٛٛٛاي هلو 2006هل

ّضٛٛٛة وهٛٛٛو هلمهنُٛٛٛٓ  وبِٛٛٛلٞ كعم١ٛٛٛ عمٛٛٛي عبُٛٛٛ ه  صٛٛٛالح ه الٛٛٛا بن٘ٛٛٛا٠  "فيصٟٛٛٛ ب١ٛٛٛ شٛٛٛما١"هلمعا
هلتعُُيٛٛة هلصٛٛقّ فٛٛي ُسٛٛتّو هلوحُٛٛى، لتنهٛٛاّ هلحيٛٛاى هلسياسٛٛية هليمنيٛٛة باسٛٛتالاّ هلن٘ٛٛا٠ عمٛٛى هلسٛٛمٗة 

ْيُٛٛ م١ٛٛ فيهٛٛا وهلتمسٛٛٞ بهٛٛا. معمنٛٛا ملٛٛى تحٟٛٛو هلحيٛٛاى هلس ّهٙ بٛٛي١ فوهعمهٛٛا. ي ياسٛٛية ملٛٛى حالٛٛة م١ٛٛ هلصٛٛ
ُّ هلحولي فكا١ ُع٠ ، تعقيُ هلوضع هلقو  هالقميميٛة وهلُوليٛة فٛي هلشٛ ١ هليمنٛي  ُمٛة  م١ ت ليّبهلتم
 2لمصالحها.

ُّ هلتٛٛي تمتٛٛاْ بهٛٛا هلٛٛيم١  ْو  عٛٛاو يعمهٛٛا موق عٛٛاماو لقُٛٛ ملمٛٛي بياٛٛة هلتمٛٛ ٛٛ ّك ه لتن٘ٛٛي٠ وم
ْهُ م١ٛ  ْية  ّك ّهٞ هلينوبي وهلحكومة هلم ْهٙ بي١ هلح هلقاعُى، حيً همكانية هلبقا  فيا عالية يُه، فالن
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ْهٛا كبٛي١ مٛع  ّى لٛبعٖ هلمنٛاٗٝ لمتن٘ٛي٠ كبّ ّيٛة هلقبٟٛو هلكبيٛ توسع هلقاعُٛى فٛي هلٛيم١، هضٛافة ملٛى ُ
ّهفٛٛي لمٛٛيم١ يقٛٛع ّيعة بهٛٛا. كمٛٛا ك١ هلموقٛٛع هليغ ّيٛٛة، توهيُٛٛ  توهيُٛٛ تن٘ٛٛي٠ كنصٛٛاّ هلشٛٛ فٛٛي منٗقٛٛة محو

ّو م١ٛ  هلقاعُ بها يعتبّ تهُيُه سم١ ومصالح هلقو  هلمعاُية، سوه  م١ مضيٝ باو هلمنُٛو، كو قٛ
ّى عمٛٛٛى  ّتهٛٛٛا لمنٗقٛٛٛة هل مٛٛٛي  وهحتياٗاتهٛٛٛا هلن ٗيٛٛٛة، وبالتٛٛٛالي هلقُٛٛٛ  ٗٛٛٛٗو هلماحٛٛٛة هلُوليٛٛٛة، كو مياو

ّ ، هِٛٛٛٛه ويسٛٛٛٛاعُ هلحاصٟٛٛٛٛ هلقبمٛٛٛٛي وهنتشٛٛٛٛاّ ّو مصٛٛٛٛالح هلقٛٛٛٛو  هلكبٛٛٛٛ ْيٛٛٛٛاُى تسٛٛٛٛمح  ضٛٛٛٛ هلسٛٛٛٛاٍ م١ٛٛٛٛ 
 1هلقاعُى.

ّها هلسياسٛي بٟٛ  كا١ ّه ّه لٛيٓ فقٛٗ عمٛى هسٛتق توهيُ هلقاعُى في هليم١، يشٛكٟ  ٗٛ
ّٜ هلقاعُٛٛى ضُٛٛ  ّهيٛٛع ملٛٛى هلعمميٛٛاي هلمن ِٛٛى م١ٛٛ ٗٛٛ وعمٛٛى كمنهٛٛا وسٛٛامة هلمٛٛوهٗني١ كيضٛٛا، وهِٛٛه 

ّيا فٛٛي هلٛٛيم١، لتتحٟٛٛو هلٛٛي ّيكٛٛي عسٛٛك ّيكيٛٛة، مٛٛا كُ  بالتُٛٛ ٟ هسم م١ ملٛٛى سٛٛاحة م١ٛٛ هلمصٛٛالح هسم
ّي هلقبااٟٛ هلمسٛاعُى م١ٛ هلقيٛاُى هليمنيٛة وتعاونهٛا مٛع  ّ  وفٛ ّهٙ هلُٛولي، وم١ٛ يهٛة ك ٛ ساحاي هلصٛ
ّيكٛٛي، هلحمايٛٛة وهلمٛٛاِ لتن٘ٛٛي٠ هلقاعُٛٛى هلِٛٛ  هسٛٛتغٟ هلوضٛٛع هالقتصٛٛاُ  هلمتُٛٛهّو فٛٛي  هليانٛٛو هسم

ّضٛٛة مٛٛ ّهٜ سياسٛٛية معا ١ هِٛٛه هلوضٛٛع تينيُٛٛ بعٖٛٛ هلشٛٛباو هليمنٛٛي فٛٛي صٛٛ وفا، كمٛٛا هسٛٛت اُي كٗٛٛ
ْماي في هليم١.  2هلِ  يضعٜ م١ موقع هلحكومة هليمنية ما يُل  بتكالٜ هس

ّضٛة شٛكٟ  ُّ هلحٛولي وتويهٛاي هلمعا ْيْ توهيُ هلقاعُى، مع بقٛا  هلتمٛ ْياُى تع م١ 
ْو  ّى حٛ ّهّ هليم١ فقٗ بٟ حتى هنهياّ هلن٘ا٠ هلحاك٠ هلمتملٟٛ فٛي صٛو ّى ليٓ عمى هستق م اٜو كبي

ّه لموهيٛا هلحكومٛة هليمنيٛة هلملتمّ هلشعبي،  ّى ن٘ٛ فالوضع هسمني هليمني كٛا١ فٛي حالٛة هن ٛاي كبيٛ
ّبهٛٛٛا ضُٛٛٛ هلقاعُٛٛٛى، موهيهتهٛٛٛا لان صٛٛٛاليي١ فٛٛٛي هلينٛٛٛوو،  هلتحُٛٛٛياي هالمنيٛٛٛة عمٛٛٛى لٛٛٛاً يبهٛٛٛاي ح

ُّ هلحولي، هالمّٛ هلِٛ  يعمهٛا ال تسٛتٗيع هال ّبها في هلشماٟ ضُ هلتم اّ فٛي ك  يبهٛة م١ٛ صٛنتوح
ّية  بٟٛٛٛ، هِٛٛٛا هليبهٛٛٛاي ّباي هلعسٛٛٛك هبٛٛٛي يهُٛٛٛو هلحكومٛٛٛة فٛٛٛي هلتيٛٛٛاّ هلمعٛٛٛاكٓ، حيًٛٛٛ كُي هلضٛٛٛ ِو

                                                           
 .5.(، ص2016)الدوحة: املرك  العريب لألحباث و را ة السيا ات،  .اليمن والةاع ةوحدة حتأليل السيا ات يف املرك  العريب، 1
 .8(، ص2012أوت  20 قاف عمر السقاف،م القاعدة وعمألية اةن قال السيا   يف اليمس طيعة الصراعات ورهانات املس قبلم، مرك  العريب لألدرا اات، )2

 .   studies.aljazeera.net/ar/reports/(،20/08/2012يف: )
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ّت ٛاٙ هعُٛهُ  لمن٘ا٠ في هليم١ ملى تعاٜٗ عُُ كبيّ م١ هلقبااٟ سوه  مع هلحوليي١ كو هلقاعُى بٟٛ وه
ّْ هلُٛهعمي١ هلواليٛاي  ّهٛاو، وكبٛ ّو ضُٛ هال ّيي لمٛيم١ فٛي حٛ هلمن٘مي١ لهما، هِٛه ومٛع هلُٛع٠ هل ٛا

ّيك ية هلتٛٛٛي منحٛٛٛي هلٛٛٛيم١ مٛٛٛا بٛٛٛي١ هلمتحُٛٛٛى هسم ّيٗانيٛٛٛا وهلسٛٛٛعُو ّ   2010و 2009يٛٛٛة، ب نحٛٛٛو مميٛٛٛا
ّبية. ّهي ُولية في هالٗاّ ووعُو غ ْيْ هليانو هسمني، هضافة هلى ملتم  هلُولة لتع

ّى  ُّ  قبٟٛٛٛ هللٛٛٛو ّي هلٛٛٛيم١ ووضٛٛٛعها هسمنٛٛٛي هلمتٛٛٛ ّى كولويٛٛٛة  2010لقُٛٛٛ هعتبٛٛٛ مباشٛٛٛ
ّهتييي هلمٟٗٛ عمٛى  مٛٛي  ضٛم١ هلُٟٛو هل اشٛٛمة،  ا هٛاُوليٛة،  وفٛا م١ٛ ُ ول صٛة مٛع موقعهٛا هالسٛت

ْمٛٛة يمنيٛٛة  ّضٛٛة هلمتملمٛٛة فٛٛي هلمقٛٛا   ع١ُٛٛ، هسمّٛٛ هلِٛٛ  نبٛٛ  ب  ّهٙ ُه مٛٛي بٛٛي١ هلمعا  ِٛٛى م٘هّٛٛ صٛٛ
 ،ّٞ ّهٙ و هلمشٛٛت ّ ، ليتعُٛٛ  هِٛٛه هلصٛٛ هلحوليٛٛو١ وهلقاعُٛٛى م١ٛٛ يهٛٛة وبٛٛي١ هلن٘ٛٛا٠ هلقٛٛاا٠ م١ٛٛ يهٛٛة ك ٛٛ

ّه١ م١ٛٛ يهٛٛة ّيي بٛٛي١ هيٛٛ ّهٙ  ٛٛا ّٜ  هلحُُٛٛو هليمنيٛٛة ملٛٛى صٛٛ ية وهلُٟٛٛو هلُهعمٛٛة لهٛٛا فٛٛي هلٗٛٛ وهلسٛٛعُو
 1هو ّ.

٠ْ هلوضٛٛع هليمنٛٛي  ْيٛٛاُى تٛٛ   تيٛٛااوهاللقُٛٛ سٛٛاهمي هلحالٛٛة هلسياسٛٛية فٛٛي هلينٛٛوو فٛٛي 
ّهٙ يُيُى،  نحو ّهعاي، فٛال٘م٠ وهل كانيحالة ص ُّ  هسوضٛاٙ هاليتماعيٛة غٛبم١ٛ كعنٜٛ هلصٛ ١ وتٛ

هل ٗابٛٛٛاي هلمعاُيٛٛٛة لمحكومٛٛٛة هلقاامٛٛٛة مقبٛٛٛوال، مضٛٛٛافة ملٛٛٛى  ٟوهالقتصٛٛٛاُية فٛٛٛي هلينٛٛٛوو هليمنٛٛٛي، يعٛٛٛ
عٛوى هلكليّٛٛ م١ٛ هلُٛٛعاى فٛي هلٛٛيم١ هو  هلن٘ٛا٠ هلقبمٛٛي فٛي هلينٛٛوو. ّيكٛي هحٛٛتاال، ُو عتبٛاّ هلتُٛٛ ٟ هسم

ّٜو هلشٛٛيا عبُٛٛ  2010مٛٛى هليهٛٛاُ ضُٛٛا، كمٛٛا حًُٛٛ فٛٛي بُهيٛٛة ع حٛٛي١ ُعٛٛا هلُهعيٛٛة هليمنٛٛي هلمعٛٛ
ْنُٛٛهني ملٛٛى هليهٛٛاُ ُفاعٛٛا عٛٛ ّ  كينبٛٛي، وهٛٛي هلمييُٛٛ هل ّضٛٛا ملٛٛى تُٛٛ ٟ عسٛٛك ١ هلٛٛيم١ فٛٛي حٛٛاٟ تع

ّي م١ٛٛ قبٟٛٛ  هلتٛٛي م تٛٛو لهلُٛٛعوى هلتٛٛي يٛٛا ي ت كيُٛٛه  ّهبٗٛٛة عممٛٛا  هلٛٛيم١"، هِٛٛه  150صُٛٛ ُي١ٛٛ م١ٛٛ "
ّى ُو١ ك١ ننسى هليهة هلمقابمٛة لمٛيم١ هٛو هسمّٛ 2هلصٛوماٟ وتوهيُٛ هليهٛاُيي١ بهٛا فٛي صٛو ، بٟٛ ِو

ٌّ ملى كبعُ م١ هِه حي١ بُٛك هلشٛباو هليمنٛي فٛ ّٞ هلتن٘يمٛاي هليهاُيٛة حتٛى  ٛا ي هلُٛ ٟو ملٛى معتٛ

                                                           
، 6412 ع، 11 س، جرالددددد ة الةددددد س العريددددديخالاااااد ا ماااااا ي،م الااااايمس: زةاااااا ة قااااالة ال نظااااايم القاعااااادة تثاااااري خمااااااوف عاملياااااة ماااااس ا ياااااار النظاااااام ا ااااااكمم. 1
 .3.(، ص2010جانف 20)
 .27.(، ص2011، )فيفري9ع. جرال ة آفاق المسلةبلو ينيارةل ال دخل ا مرةين م. مرا  ىطل الشيشاا، مجنالت مبا فشألت فيه ىالعراق: قاعدة اليمس 2
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هلٛٛيم١ كيضٛٛا، فٛٛٛالكليّ م١ٛٛ هلشٛٛٛباو هليمنٛٛي تويٛٛٛا نحٛٛو هفغانسٛٛتا١، حيًٛٛٛ تينيُٛٛه٠ م١ٛٛٛ قبٟٛٛ هلقاعُٛٛٛى 
ّفٛٛٛي بعٖٛٛٛ هلبيٛٛٛوي هليمنيٛٛٛة  ّكٛٛٛة هلشٛٛٛباو نحٛٛٛو هفغانسٛٛٛتا١، وقُٛٛٛ ع ّٜ بح ّى مٛٛٛا عٛٛٛ بال  ٛٛا ، فٛٛٛي صٛٛٛو

ّكْ تحويٟ هلش  1باو ملى هليهاُ.و"بيوي هلشباو" حيً كاني بملابة م

مٛٛا يعنٛٛي ك١ هلٛٛيم١ كانٛٛي محاٗٛٛة بميموعٛٛاي مسٛٛمحة ال تملٟٛٛ تهُيُٛٛه سمنهٛٛا فقٛٛٗ 
ٌّو  ٠بٟٛٛ ملٛٛى بقااهٛٛا ووحُٛٛتها وهٛٛو هسمّٛٛ هلِٛٛ  بشّٛٛ بقُٛٛو  ّياحهٛٛا تهٛٛو مٛٛع  ٛٛ هلعاصٛٛ ة هلتٛٛي بُٛٛكي 

 هلشباو ملى هلساحاي.

 .الصراع في اليمن سياقاتالمطمب الثاني: 

ّْ مٛٛ ّهحٟٛٛ ياحٛٛ٘ فٛٛي  القُٛٛ كٛٛا١ كبٛٛ ّهٙ فٛٛي هلٛٛيم١ ك١ بُهياتٛٛا هسولٛٛى كانٛٛي م هلصٛٛ
ْمٛٛة، لمتحٟٛٛو بعُٛٛ  ّايٓ عمٛٛي عبُٛٛ ه  صٛٛالح فقٛٛٗ فٛٛي شٛٛكٟ ك ّى هحتيايٛٛاي ومٗالبٛٛة بتنحٛٛي هلٛٛ عبٛٛا

ّايٓ هليمنٛي وهسٛتا٠ هلسٛمٗة م١ٛ ْي بتنحٛي هلٛ ّحمة هالنتقالية هلتٛي تميٛ ّٜ هلم ّبٛا منصّٛو " ٗٛ عبُٛ 
٠ٛٛٛ ي "هٛٛٛاُ  ّو، ول ّهٙ وحٛٛٛ ّهٜ لتتحٟٛٛٛو فيمٛٛٛا بعُٛٛٛ ملٛٛٛى صٛٛٛ ّهٙ ُه مٛٛٛي فقٛٛٛٗ بٛٛٛي١ هسٗٛٛٛ ك١ٛٛٛ هِٛٛٛه هلصٛٛٛ

ّوفة اهل ّعة هلمع ْية حهلمتصا ّك ّٞ  –كومة هلم هلقاعُى  بٟ ت ٗى حُُٛو  –هلحوليو١  –هلمقا  هلمشت
ّهٙ وي  ِٛٛٛ  ّه١، يتسٛٛع هلصٛٛ ٟو هل مٛٛي  ضُٛٛ هيٛٛٛ ية ُو ّهٙ هقميمٛٛي بٛٛي١ هلسٛٛٛعُو هليمنيٛٛة ليتحٟٛٛو ملٛٛى صٛٛٛ

ّيك ّهٙ هلُٛٛٛولي بٛٛٛي١ هلواليٛٛٛاي هلمتحُٛٛٛى هسم ّى هلصٛٛٛ ّى صٛٛٛو ّى هليمنيٛٛٛة م١ٛٛٛ لٛٛٛو ّوسٛٛٛيا. ولتتحٟٛٛٛو هللٛٛٛو يٛٛٛة و
. ّكا هلُٟو ّهٙ يح ها هلشباو ملى ص  يقُو

ّى فٛٛي  ّيٛٛاي، فبعُٛٛ مٛٛا كانٛٛي لٛٛو ّهٙ فٛٛي هلٛٛيم١ بعُٛٛى منعٗ ٛٛاي ومنع لقُٛٛ مّٛٛ هلصٛٛ
ّى  ّهي كليٛ ّغ٠ٛ محٛاوالي ومبٛاُ ّهٙ،  ّه لمتحٟٛو ملٛى صٛ ّيٛا  ٗيٛ ْمٛة، ك ِٛي منع هليم١، تحولي ملى ك

 ،٠ْ ّهحٟ كهمها:لحٟ هلوضع هليمني هلمت  ّحمة هالنتقالية م١ هلوضع هليمني بعُى م  في هلم

 

                                                           
 .203.(، ص2008)القاهرة: مين بة مدىل ،  .. خ ظيم الةاع ة ال شأة، ال  رية الريرالة واالمل اا اليمن  م ذجا عد عأل  عبيد اجلمج 1
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- 11   ّ ّهي حاشُٛٛى مٗالبٛٛة بتنحٛٛي عمٛٛي عبُٛٛ ه  صٛٛاٍ تٛٛ لّ بمٛٛا حًُٛٛ 2011في ٛٛ ٌّو مسٛٛي ٛٛ  :
 1في تونٓ ومصّ.

- 15   ّ ٛٛٛٛة 2011في ٛٛٛٛ ّايٓ م١ٛٛٛٛ هلمناصٛٛٛٛو هلقياُي ٛٛٛٛ ّو هل ٛٛٛٛا ٛٛٛٛع كق ّضٛٛٛٛة بتنحٛٛٛٛي يمي ٛٛٛٛة هلمعا : مٗالب
ّية  ّى هلشبابية.بالملسسة هسمنية، هلعسك  وهلحكومة. ليسقٗ بعُها بيو٠ كولى قتمى هللو

- 23   ّ ْو هلمٛٛلتمّ هلشٛعبي هلحٛاك٠ ومسٛٛلولي١  11: هسٛتقالة 2011في ٛ ّلمٛا١ م١ٛ حٛ ناابٛا فٛٛي هلب
ّي١.  في حكومة هليمنية بسبو هلتعامٟ هلسي  مع هلمت٘اه

21  ّٓ ْه٠ عمٛٛي2011مٛٛا ّى وسٛٛمميتها، كبّٛٛ ْى لملٛٛو ّية بٛٛاّ محس١ٛٛ صٛٛالح قااُٛٛ  : ت ييُٛٛ قيٛٛاُهي عسٛٛك
ّه  فٛي  ّايٓ هلسابٝ عبُ ه  صالح قُ كقٛاٟ هلحكومٛة لمنٛع هسٛتقالة هلْٛو ّا، وكا١ هل ّقة هسولى مُ هل 

  ٗوى هستباقية.

ّيٟٛٛٛٛ ك - ّى هل ميييٛٛٛٛة فٛٛٛٛي 2011ف ّبيٛٛٛٛة ع١ٛٛٛٛ هلمبٛٛٛٛاُ : كعمنٛٛٛٛي ُٟو ميمٛٛٛٛٓ هلتعٛٛٛٛاو١ لُٟٛٛٛٛو هل مٛٛٛٛي  هلع
ّ   مييي، وكا ْه ْمة، بعُ هيتماٙ و ني تنٕ فٛي صٛيغتها هسوليٛة ع١ٛ تنحٛي محاولة منها لحٟ هس

نيٛٛٛة بقيٛٛٛاُى  عمٛٛٛى عبُٛٛٛ ه  صٛٛٛالح ع١ٛٛٛ هلسٛٛٛمٗة وتسٛٛٛمي٠ صٛٛٛاحياي لناابٛٛٛا وتشٛٛٛكيٟ حكومٛٛٛة وحُٛٛٛى ٗو
ّى وتصٟ ملى صيغة نهااية  ّضة، لتستمّ هلم اوضاي وتتوسع بنُو هلمباُ  2011.2ما   21هلمعا

ّٕ هلتٛٛٛي حاولٛٛٛي حٛٛٛ ّْ هل ٛٛٛ ّى هل ميييٛٛٛة وهحُٛٛٛى م١ٛٛٛ كبٛٛٛ ْمٛٛٛة لقُٛٛٛ ملمٛٛٛي هلمبٛٛٛاُ ٟ هس
ّضٛٛة وقيٛٛاُهي شٛٛبابية، م١ٛٛ كيٟٛٛ هلح ٛٛا٘ عمٛٛى  ّتيٛٛو لقٛٛا  بٛٛي١ هلحكومٛٛة وهلمعا وهحتوهاهٛٛا م١ٛٛ  ٛٛاٟ ت
ّغبٛٛة هلشٛٛعو هليمنٛٛي فٛٛي هلتغييّٛٛ وهالصٛٛاٍ، وم١ٛٛ كيٟٛٛ نقٟٛٛ هلسٛٛمٗة  ّا، وتمبيٛٛة ل ّه وحُٛٛى هلٛٛيم١ وهسٛٛتق

ّضٛٛة لتشٛٛكيٟ حكومٛٛة وفٛٛ ّْ مٛٛا يٛٛا  فيهٛٛا ك١ تٛٛت٠ ُعٛٛوى هلمعا ّيقٛٛة  منٛٛة، وكٛٛا١ م١ٛٛ كبٛٛ نٛٛي بٗ اٝ ٗو
ّٜ، 50وبنسٛٛبة  ْيُٛٛ ع١ٛٛ سٛٛبعة كيٛٛا٠، كمٛٛا تضٛٛمني هلمبٛٛاو % لكٟٛٛ ٗٛٛ ّى بٛٛ ١ ُتتشٛٛكٟ  ٛٛاٟ مُٛٛى ال ت

ّبٛا هلحصٛانة وع٠ُٛ ماحقٛته٠ قانونيٛا وقضٛاايا،  ّايٓ هليمني عمي عبُ ه  صالح وبعٖٛ كقا يمنح هل

                                                           
 .https://www.alaraby.co.uk/society، (11/02/2015)، اجلدةد، يف:محدان العأل ، أهم حمطات آلرة ال ينيري اليمنية، جرةدة العرب  1
 .المرجع  رسه2
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ّتٛٛٛا هلمعاّ  ّهّ ضٛٛٛماناي كافيٛٛٛة السٛٛٛتقام ية نقٗٛٛٛة سٛٛٛمبية، كمٛٛٛا تضٛٛٛمنضٛٛٛوهٛٛٛو هسمّٛٛٛ هلِٛٛٛ  هعتب لة قٛٛٛ
ّايٓ هليُيُٛ بإعُٛهُ لينٛة م١ٛ كيٟٛ معُٛهُ ُسٛتّو  ّى هللالٛي١ فٛي حٛي١ يقٛو٠ هلٛ ّايٓ في يٛو٠ هلمبٛاُ هل

ّااسٛٛٛية، ويٛٛٛت٠ ُّ م١ٛٛٛ ُ ٟٛٛٛو هلمبٛٛٛا 60. وهلُٛٛٛعوى فٛٛٛي هليٛٛٛو٠ لمٛٛٛباُيُيُٛٛٛ  ى حيْٛٛٛ هلتن يِٛٛٛ ملٛٛٛى هنت ابٛٛٛاي 
ّٖ هلُستّو هليُيُ عمى هالست تا  هلشعبي.  ع

ّى مي ُٟٛٛٛو لقُٛٛٛ كانٛٛٛي هسصُٛٛٛه  هسولٛٛٛى لممبٛٛٛاُ ّحبٛٛٛي هل يابيٛٛٛة نوعٛٛٛا مٛٛٛا، ف ٛٛٛي حٛٛٛي١ 
ّضة بهٛا م تمٗٛا  ّحيو هلمعا ّوبي، كا١ ت ّيكية وهالتحاُ هسو ّ  بها ومنها هلوالياي هلمتحُى هسم هلكب
ّايٓ  ّو هسهمية مال كنها ل٠ٛ تشٛتمٟ عمٛى همكانيٛة عٛوُى هلٛ ْعي هلح بنٙو م١ هلحِّ، ف ي حي١ كنها ن

ّى وحُٛى هلسابٝ عمى عبُ ه  صٛالح لتٛولي مناصٛو قيٛا ّو ّغ٠ٛ ِلٛٞ ككُٛي عمٛى ضٛ ّى  ُى لك١ٛ هلمبٛاُ
ّهّ منٗقة هل مي  ككٟ. ّتبٗ باستق ّها هلم ّه  1هليم١ وهستق

ْمٛٛة، كنهٛٛا قامٛٛي  ّى هل ميييٛٛة هلتٛٛي يٛٛا ي م١ٛٛ كيٟٛٛ حٟٛٛ هس ومٛٛا ياحٛٛ٘ فٛٛي هلمبٛٛاُ
ّفٛا  ّكتا فٛي هلم اوضٛاي هسولٛى، مال كنٛا ل٠ٛ يسٛتُعى ول٠ٛ يك١ٛ ٗ ّغ٠ مشا بتهمئ هلشباو هليمني، ف

ّه  فٛٛي  ْو هلحٛٛاك٠ وْو ّضٛٛة، وهلحٛٛ ْهو هلمعا ّفيعٛٛة هلمسٛٛتو  هلتٛٛي يمعٛٛي بٛٛي١ مملمٛٛي كحٛٛ هلمحاُلٛٛاي 
ّى وعمٛٛٛٛى هلوضٛٛٛٛع هليمنٛٛٛٛي ككٟٛٛٛٛ، وهِٛٛٛٛه  ّييٛٛٛٛة هل مييٛٛٛٛي١، وهٛٛٛٛو هسمّٛٛٛٛ هلِٛٛٛٛ  سٛٛٛٛيللّ عمٛٛٛٛى هلمبٛٛٛٛاُ هل ا
ّه٠ ملٛى هلقيٛاُى هلموحُٛى وهلتن٘ٛي٠، كمٛا ّى هلسياسٛية لمشٛباو هليمنٛي وهفتقٛا ّهيع ملى قمة هل ب  هلتهمئ 

ّهٗية، وهلتي ل٠ تك١ سااُى كلنا  حك٠ٛ صٛالح،  ّسة هلُيمق تيُ ك١ هلشباو هليمني وفي ٟ٘ ع٠ُ هلمما
ّايٓ  ّمة هلتي وضعوها ضُٛ هلٛ ّٗو هلصا ل٠ تك١ لُيه٠ هلحنكة هلسياسية، وي٘هّ هِه م١  اٟ هلش

ّى هلشٛبابية لموصٛ ّكٛو ٘هّٛ هللٛو ّضة هِٛه وت ٟو هلسابٝ صالح، ُو١ صياغة سياسية، لتستغٟ هلمعا
 2ملى هلسمٗة.

ّهٜ هلسياسٛية حولهٛا، مال ك١ هِٛه ل٠ٛ ييعٟٛ  ّى وت ٛاه٠ هسٗٛ ّغ٠ ما يا ي با هلمباُ
ّهي  ٛٛٛٛة، وتوهصٛٛٛٛمي هلم٘ٛٛٛٛاه هسمّٛٛٛٛو تهُٛٛٛٛك كو هسم١ٛٛٛٛ يسٛٛٛٛتتو، فمقُٛٛٛٛ توهصٟٛٛٛٛ هلقمٛٛٛٛع هسمنٛٛٛٛي م١ٛٛٛٛ يهن

                                                           
 .86 ع، مج ة آراءعأل  عبد الرزاق،م قراءة يف املبا رة اخلأليجية  ل ا زمة يف اليمس: لألىعا  واملعدةتم. 1
 ./http://carnegieendowment.org/sada ،(2011أفرةل 27)، تسسيل آلرة الشباب يف اليمسم. يف:نا ةة القاف،مم2
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ّ ، لك١ٛٛ ك ّٗٛٛ ّى كٛٛا١ فٛٛي  مٛٛا وهالعتصٛٛاماي م١ٛٛ يهٛٛة ك ٛٛ ، 2011يويميٛٛة  3حًُٛٛ فٛٛي تمٛٛٞ هل تٛٛ
 ّٖ ّفقٛة قيٛاُيي١ حيً يتع ّااسة هلشٛهيّ بٛٛ"حاًُ هلنهُٛي١" ملٛى ت ييّٛ، حيًٛ كٛا١ صٛالح  مسيُ هل

ْهٙ  ية، ليشٛتعٟ نٛ ّهٛا ملٛى هلسٛعُو ّٝو بالغٛة نقٟٛ عمٛى مل ّٖ صٛالح ملٛى حٛ و١ هلصاى فيا، ليتعٛ يُل
بعُٛٛ موهفقٛٛة ميمٛٛٓ هلنٛٛوهو مٛٛنح  2011نٛٛوفمبّ  21مسٛٛمح بٛٛي١ هل صٛٛااٟ هلسياسٛٛية، هُٛٛك قمٛٛيا فٛٛي 

ّايٓ  ّى هل ميييٛة فٛي هلحصانة لم ، لتنتقٟٛ هلسٛمٗة 2011نٛوفمبّ  23صالح، هلِ  وقٛع عمٛى هلمبٛاُ
ّيٛٛة فٛٛي  ّايسٛٛا لميمهو ّبٛٛا منصّٛٛو هٛٛاُ ، ليصٛٛبح  ّ   25ملٛٛى عبُٛٛ ب لمُٛٛى عٛٛامي١، وهٛٛي  2012في ٛٛ

ْكية في ٟ٘ غيٛاو  ّى هل مييية، وهِه في هنت اباي كاني كشبا بالت ّحمة هالنتقالية وفٝ هلمباُ مُى هلم
ّبٛٛا منصّٛٛو هٛٛاُ ، هعٛٛاُى صٛٛياغة ُسٛٛتّو يُيُٛٛ، هالهتمٛٛا٠ بسٛٛااّ  منافسٛٛي١، وكٛٛا١ ّْ عبُٛٛ  م١ٛٛ كبٛٛ

ّه  حٛٛٛوهّ  ّية وهسه٠ٛٛٛ م١ٛٛ ِلٛٛٛٞ كمٛٛٛا هٛٛو هيٛٛٛ ْى هسمنيٛٛة وهلعسٛٛٛك هلعُهلٛٛة هالنتقاليٛٛٛة، معٛٛاُى هيكمٛٛٛة هاليهٛٛٛ
ني شامٟ.  1ٗو

ْ  م١  ٗة هنتقاٟ هلسمٗة، حيً عممي هسم٠ هلمتحُٛى مٛع  ني ي كا١ هلحوهّ هلٗو
ّبٛٛي ليمٛٛع هلحكومٛٛة هليمنيٛٛة وهل صٛٛااٟ هلسياسٛٛية ومملمٛٛي هلميتمٛٛع ميمٛٛٓ هلتعٛٛاو١ لُٛٛو  ٟ هل مٛٛي  هلع

ّغ٠ هلت يياي هلعُيُٛى نتييٛة  ّى هل مييية، و ّعاية هلمباُ ني تحي  هلمُني في حوهّ سممي ومتمّ ٗو
ني فٛٛي  ، كانٛٛي هليمسٛٛة هسولٛٛى لمحٛٛوهّ هلٛٛٗو ّٓ  18هلوضٛٛع هلمتُٛٛهّو ّبٛٛا  2013مٛٛا ّااسٛٛة عبُٛٛ ب ب

% شٛٛٛباو، 20% نسٛٛا  و30عضٛٛٛو، كٛٛا١ نصٛٛ ه٠ م١ٛٛٛ هلينٛٛوو و 565ّكة منصّٛٛو هٛٛاُ ، ومشٛٛا
ّيٟٛٛٛ  25وبحضّٛٛٛو مستشٛٛٛاّ هسم٠ٛٛٛ هلمتحُٛٛٛى لمشٛٛٛ ١ هليمنٛٛٛي "يمٛٛٛاٟ ب١ٛٛٛ عمّٛٛٛ" وفٛٛٛي  كانٛٛٛي  2014كف

ني، هلِٛٛهلي ني هلشٛٛامٟ "تضٛٛمني   مسٛٛة هل تاميٛٛة لمحٛٛوهّ هلٛٛٗو ّياتٛٛا وليقٛٛة هلحٛٛوهّ هلٛٛٗو كٛٛا١ م١ٛٛ م 
نيٛٛٛٛة وهلعُهلٛٛٛٛة  ، مضٛٛٛٛافة ملٛٛٛٛىقضٛٛٛٛايا هل ٛٛٛٛاٜ فٛٛٛٛي هلٛٛٛٛيم١ كهميٛٛٛٛة هلينٛٛٛٛوو، صٛٛٛٛعُى وهلمصٛٛٛٛالحة وهلٗو

 2هالنتقالية.
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ني هٛٛيكا هتحاُيٛٛا يُيُٛٛ لمٛٛباُ حيًٛٛ ت٠ٛٛ تقسٛٛي٠ هلٛٛيم١ قٛٛكمٛٛا ك ّ مٛٛلتمّ هلحٛٛوهّ هلٛٛٗو
ّهٗيٛة وسٛياُى هلقٛانو١ وهلموهٗنٛة  ّهلي يسٛتنُ ملٛى مبٛاُن هلُيمق ّى هلن٘ٛا٠ هل يُٛ ملى سٛتة كقٛالي٠ فٛي صٛو

ّكى ْْ لشٛباو، وقُٛ بُٛك هلعمٟٛ عمٛى صٛياغة ُسٛتّو 30بنسٛبة ’ هلمتساوية وتمليٟ لممٛ % وصٛوي معٛ
ية، 2015حتٛٛى يٛٛان ي  ّايٓ هٛٛاُ  هلمُٛٛعو٠ م١ٛٛ هلسٛٛعُو ّٜ هلٛٛ ، غيّٛٛ ك١ هلسياسٛٛاي هلمتبعٛٛة م١ٛٛ ٗٛٛ

ّه١، وهلِٛي١ تحٛال وه  ْها هلحوليو١ هلمُعومو١ م١ ميٛ ّ  عنها، كبّ ّهٜ هلسياسية هال  ّضا هسٗ وع٠ُ 
ّايٓ هلسٛٛٛابٝ صٛٛٛالح هلعااُٛٛٛ ملٛٛٛى هلسٛٛٛاحة هلسياسٛٛٛية بويٛٛٛا مغٛٛٛايّ، حيًٛٛٛ هُٜٛٛٛ هِٛٛٛه هلتحٛٛٛالٜ  مٛٛٛع هلٛٛٛ

ّايٓ هاُ ّهٙ.هالٗاحة بال ى هلص  1  م١ هلسمٗة، هسمّ هلِ  كا١ ينِّ بعُو

ٌّو ملٛى  ّغ٠ كنه٠ ه٠ م١ باُّ بٛال  ّى هل مييية،  ْٟ هلشباو ع١ هلمباُ لقُ شكٟ ع
ّفٛٛع شٛٛعاّ مسٛٛقاٗ هلن٘ٛٛا٠، ّٙ، و ّايٓ و  هلشٛٛا ْمٛٛة، كمٛٛا كُي سياسٛٛاي هلٛٛ كٛٛا١ هٛٛو هلمعنٛٛي هسٟو باس

ّبا هاُ  منصو"هليُيُ  ّه١. وهلشيع"عبُ  ، كصٛاو  متقُٛىهلنٛاّ هلٗاا يٛة  تشٛعٟة ككٟٛ، ّ هلمعاُية الي
ّكة فٛٛي مٛٛلتمّ هلحٛٛوهّ مضٛٛافة ملٛٛى تياهٟٛٛ م ّغ٠ٛٛ قبٛٛوله٠ هلمشٛٛا ّهٞ هلحٛٛوليي١ فٛٛي حكومٛٛة هلوفٛٛاٝ،  شٛٛ

ّٜ سياسي مللّ في هلعممية هلسياسية هليمنية، لك١ هلنقٗٛة هلتٛي  ٗ ْٟ ني، هسمّ هلِ  يعني ع هلٗو
ّكٓ هلن٘ٛٛا٠ فقٛٛٗ فٛٛي هٛٛو ك١ عمميٛٛة هالنتقٛٛاٟ وهل م١ٛٛ تعقيُٛٛ هلوضٛٛعْهُي  ّى تغييّٛٛ لٛٛ تغييّٛٛ كانٛٛي عبٛٛا

ّى هل ميييٛٛٛة بشٛٛٛكٟ عٛٛٛا٠ كيهضٛٛٛٛي  ْو هلحٛٛٛاك٠، ك  ك١ هلمبٛٛٛاُ ّى هٛٛٛاُ  منصّٛٛٛو مٛٛٛع بقٛٛٛا  هلحٛٛٛ صٛٛٛو
ْمٛٛة فقٛٛٗ، هلتٛٛي عٛٛاُي  ّهٛٛا كحٟٛٛ ملقٛٛي لأل ّايسٛٛية فٛٛي هلٛٛيم١، وبالتٛٛالي كمك١ٛٛ هعتبا ّى هل مٗالٛٛو هللٛٛو

ني، حٛي١ عٛاُو هلحوليٛو١ هالشتعاٟ فيما بعُ، وهٛو هسمّٛ هلِٛ  حًُٛ مٛع نهايٛة مٛلتم ّ هلحٛوهّ هلٛٗو
ّيييا. ّبوه م١ هلعاصمة صنعا تُ  2عممياتا هلمسمحة، وهقت

ّية بٛي١  ْمة م١ يُيُ  اصة بعُ هالنقسا٠ هلوهضٛح ُه ٟٛ هلملسسٛة هلعسٛك لتبُك هس
ّايٓ هلسابٝ و  ّ  هلمنحٟ هلِ  كا١ يقوُا نيٟ هل ّٓ هليمهو ّٙ بٛي١ كلوية هلح ّقٛة هسولٛى مُٛ قااُٛ هل 

                                                           
1 Kirsten Joubger,”The conflict in yemen: latestdevelopments”.( Paper wasrequest by the 
EourpeanParliament’scommittee on foreignaffairs and the subcommittee on 
HumanRights, 24 october 2016), p.7. 

 .www.aljazerra.net/knowledge، (07/09/2014)يف:عبد ا ينيم ه ل،م مس ة الينم يف الصراع اليمم؟م، 2
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حس١ٛ هسٛتغاٟ، كمٛا ك١، ك١ بقياُى هلموه  عمي محس١ٛ هسحمّٛ، هسمّٛ هلِٛ  هسٛتغما هلحوليٛو  هلمنحمة
ّه١ وصٛنعا ، م١ٛ  ٛاٟ  هِه هالنقسا٠ كا١ قُٛ كلّٛ سٛمبيا عٟٛ ُحٖٛ تق٠ُٛ هلحٛوليي١ فٛي كٟٛ م١ٛ عمٛ
ّهعا يُيُٛٛه مٛٛع  ّ  تيُٛٛ ك١ هلحٛٛوليي١ هنتيٛٛوه صٛٛ ّية وم١ٛٛ يهٛٛة ك ٛٛ ّهٝ هلحٛٛولي لمملسسٛٛة هلعسٛٛك هال تٛٛ

ّو هالصا ّى متعاٗ ٛة مٛع هلحٛوليي١، ح ٍ وهلقبااٟ هلموهلية لا وهلتي كاني في وقي الحٛٝ وقبٟٛ هللٛو
ّية  ّى عمى هلملسسٛاي هلعسٛك ْى هلُولة، غيّ ك١ هلهُٜ هلحقيقي كا١ هلسيٗ وهِه م١ كيٟ تحييُ هيه
ٛٛٛة وهٛٛٛو هلهُٜٛٛٛ هلِٛٛٛ  بٛٛٛاي وهضٛٛٛحا لمعيٛٛٛا١ بعُٛٛٛ سٛٛٛقٗو صٛٛٛنعا  فٛٛٛي يُٛٛٛ  وهالمنيٛٛٛة وهالقتصٛٛٛاُية لمُول

 .هلحوليي١

ّى عمٛى كٟٛ  ْٟ وهلسيٗ ّيييوا، م١  اٟ ع ْح ه٠ ملى هلعاص ة تُ لقُ بُك هلحوليو١ 
ّهُ، كمٛٛا ّٜ سياسٛٛي، بٛان  ّهٌ كهمهٛٛا،  ٗٛ ّى ُمٛاٌ وهى ٛٛ ّيٛٛة فٛٛي ِلٛٞ، فبُٛٛكوه بمحاصٛٛ هعتمُٛٛوه سياسٛة ِك

ّكْٛ كهٟٛ هلحُٛيً، وبعُٛ ك١ تحقٛٝ له٠ٛ مٛا  ّسٛو١ فٛي م ّيي١ هسيانٛو هلِٛي١ يُ بحية هستهُهٜ هلتك ي
ّه١، وبُكوه بالتصٛعيُ ضُٛ قبيمٛة حاشُٛ وقااُٛها  ّياي محاف٘ة عم ّهُوه، بُكوه بالتويا ملى بعٖ مُي ك

ّ  حميُٛٛٛ هسحمّٛٛٛ، لتشُُٛٛٛ  ّهحٟٛٛٛ عبُٛٛٛه  هسحمّٛٛٛ  2014هلموهيهٛٛٛاي فٛٛٛي في ٛٛٛ ْٟ هلشٛٛٛيا هل بت ييّٛٛٛ منٛٛٛ
ّيقه٠ لصٛاٍّايٓ هلهياة هلعميا لمتيمع هليمني  ّه١، ليسٛمكوه بعُٛها ٗٛ ّى هلحٛوليي١ عمٛى عمٛ ، وسٛيٗ

ّفٛٛع هلحكومٛٛة هلُٛٛع٠ ع١ٛٛ مشٛٛتقاي هلٛٛن ٗ، مسٛٛتغمي١ بِٛٛلٞ نهٛٛبه٠  نحٛٛو صٛٛنعا  متحييٛٛي١ بِٛٛلٞ عمٛٛى 
ْحٜٛٛٛٛ هلحٛٛٛٛوليي١ نحٛٛٛٛو  سعمٛٛٛٛو هلملسسٛٛٛٛاي هلتابعٛٛٛٛة ْو هالصٛٛٛٛاٍ، هلِٛٛٛٛ  ل٠ٛٛٛٛ يسٛٛٛٛتٗع هلتصُٛٛٛٛ  ل لحٛٛٛٛ

 1صنعا .

ْمٛٛة، وهٛٛو هسمّٛٛ هلِٛٛ  يبٛٛي١ ع٠ُٛٛ  سٛٛاه٠لقُٛٛ  ى هس ّايٓ هلسٛٛابٝ صٛٛالح فٛٛي عُٛٛو هلٛٛ
ا بٛٛي١ ينٛٛاٍ هلمٛٛلتمّ هلشٛٛعبي  ت ميٛٛا ع١ٛٛ هلسٛٛمٗة بسٛٛهولة، حيًٛٛ شٛٛهُ مٛٛلتمّ هلحٛٛوهّ تنسٛٛيقوا وهضٛٛحو

ّيٝ هلحوليي١، مضافة  ّهي هلعا٠ هلموهلي لصالح وف ّكوه فٛي هلت٘ٛاه ّايٓ هلسابٝ شٛا ملى ه١ كنصاّ هل
هلتٛٛي ن٘مهٛٛا هلحوليٛٛو١ هلمٗالبٛٛة بإسٛٛقاٗ حكومٛٛة هلوفٛٛاٝ وتٗبيٛٛٝ مٛٛا يٛٛا  فٛٛي مٛٛلتمّ هلحٛٛوهّ ان٘ٛٛا٠ 
ْو هالصٛاٍ  ّٞ ضُ ح ّهيع ملى عُهاها هلمشت هسقالي٠ ، حيً نيُ ك١ تحالٜ صالح مع هلحوليي١ 

                                                           
 .5.(، ص2011.)الدوحة: املرك  العريب لألحباث و را ة السيا ات، المشه  اليم ي يع  سة ط ص عاءحممد مجيع، 1



 الصراع في اليمن                    الفصل الثاني                         
 

80 
 

ّفٖ هلّٗ  ّى، مضافة ملى  ّقة هللو ّى هل مييية ووصٛ هاوهتهاما بس ّيي، كمٛا  في١ لممباُ بالتُٛ ٟ هل ٛا
ّته٠ عمٛٛٛى  ّهي موهليٛٛٛة لٛٛٛا، وببسٛٛٛٗ سٛٛٛيٗ عمٟٛٛٛ صٛٛٛالح عمٛٛٛى تسٛٛٛهيٟ هسٛٛٛتيا  هلحٛٛٛوليي١ عمٛٛٛى معسٛٛٛك
ّيا هلسياسٛي  ّهغماتية هي هليامع بي١ صٛالح وهلحٛوليي١، فالتٛا صعُى، فكاني هلمصالح هلمتباُلة وهلب

ّهغمٛٛاتي، ف ٛٛي حٛٛ ّكٛٛة هلحوليٛٛة عنُٛٛ نشٛٛ تها مال كنٛٛا لصٛٛالح يشٛٛهُ عمٛٛى كسٛٛموبا هلب ي١ ُع٠ٛٛ صٛٛالح هلح
ّوو هبتُٛٛه و  عٛٛاُ ّٙ معهٛٛا فٛٛي سٛٛي حٛٛ ّهغماتيٛٛة هلحٛٛوليي١ فٛٛي 2004م١ٛٛ  وتصٛٛا ، فٛٛي حٛٛي١ نيحٛٛي ب

ّهٞ هلينوبي، لِلٞ يمك١ تقبٟ هلتحٛالٜ هلحٛولي مٛع  ْ  كبيّ م١ هليم١  اصة هلح كسو وتعاٜٗ ي
ْو ه ّٞ احٛٛ ّكة وهلعُٛٛو هلمشٛٛت ّي١ عمٛٛى قاعُٛٛى عُٛٛو صٛٛالح فٛٛي ٟ٘ٛٛ هلمصٛٛالح هلمشٛٛت لصٛٛاٍ  سٛٛاا

 .1عُو  صُيقي

ّه  هليمنٛٛي  ٛٛيٓ هلْٛٛو ّا ْهُي هل افٛٛاي بٛٛي١  ّايٓ  "محمُٛٛ باسٛٛنُوى"كمٛٛا  هٛٛاُ  "وهلٛٛ
ّهٞ  "منصّو ُّ بالسٛمٗة وع٠ُٛ هشٛت ْي٠ هلوضع،  اصة بعُٛ هسٛتقالة هسٟو وهتهامٛا لملٛاني بٛالت  م١ ت 

ّى هلحٛٛٛٛوليي١ ع ٛٛٛٛباُ، كمٛٛٛٛا كُ  سٛٛٛٛيٗ ٛٛٛٛي تسٛٛٛٛييّ شٛٛٛٛلو١ هل ُٛٛٛٛ  وهلصٛٛٛٛميٜ هلحكومٛٛٛٛة ف ٛٛٛٛا   مي ٛٛٛٛى مين م
ْمه٠  ْويُ هلمناٗٝ هلتي يسيّٗ عميهٛا هلحوليٛو١ باسسٛمحة ملٛى عٛ ّيو وت ّيوا لمته ه بح ِو ّهما من  باعتبا

ّهً لمحٟ هلسياس  .2يهلمسمح عمى هلعمٟ هلمسمح وع٠ُ هالكت

ّهنٛي وتمُُٛا فٛي هلٛيم١ عبّٛ  ّهٙ بعُٛ هلتُٛ ٟ هلي ليتحٟو هلوضع في هليم١ ملٛى صٛ
ْو ه  هلمبنٛٛٛاني، غيّٛٛٛ ك١ هِٛٛٛه هلُٛٛٛع٠  ّهّ لنسٛٛٛ ة حٛٛٛ ّكٛٛٛة "هلشٛٛٛباو هلمٛٛٛلم١" هلحوليٛٛٛة فٛٛٛي تكٛٛٛ ُع٠ٛٛٛ ح

ّهني لمحوليي١ ل٠ يك١ وليُ هلمح٘ٛة، بٟٛ بُٛك  ّكٛة هلحوليٛة م١ٛ  ٛاٟ بُّٛ هلُٛي١  منِٛهلي قبٟٛ نشٛ ى هلح
ّهتية، مانٛٛي هلحٛٛولي، وك ّية هالعاميٛٛة وهالسٛٛت با ّه١ قُٛٛ ُعمٛٛي هلحٛٛوليي١ بم تمٜٛٛ هلوسٛٛااٟ هلعسٛٛك يٛٛ

ّهٙ هلقٛٛو   ّهنيٛٛة، ونقٗٛٛة يِٛٛو لصٛٛ ّى هلي ّهنٛٛي فٛٛي هلٛٛيم١ ملٛٛى تصُٛٛيّ هللٛٛو حيًٛٛ يهُٜٛٛ هلتُٛٛ ٟ هلي
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ّهتييي، وهييٛٛٛاُ مٛٛٛٗو  ق٠ُٛٛٛ لهٛٛٛا فٛٛٛي منٗقٛٛٛة بٛٛٛاو  هالقميميٛٛٛة وهلُوليٛٛٛة م١ٛٛٛ  ٛٛٛاٟ موقٛٛٛع هلٛٛٛيم١ هالسٛٛٛت
ّو وحُى هلصٜ هل مييي.هلمنُو م١ ك ّبي وض  1يٟ هلتوسع في هل مي  هلع

ّيي  يبُو ك١ قوى هلحوليي١ ونشاٗه٠ في هليم١ وهلتمُُ فيٛا، منمٛا يعُٛو لمعامٟٛ هل ٛا
ّه١،  ية وهيٛ ّهٙ هالقميمٛي بٛي١ هلسٛعُو ّهني، كما هسٛت اُ هلحوليٛو١ م١ٛ حالٛة هلصٛ هلمتملٟ في هلُع٠ هلي

ّى هل مييية كو ك ّفٖ هلحولي لممباُ ية هنمٛا كٛا١ فال ّعاا هلُٟٛو هل ميييٛة  اصٛة م١ٛ هلسٛعُو   حٟ ت
ّه١، مال ك١ هلعاقة هلقاامٛة بينهمٛا  بإيحا  ّغ٠ هل افاي هلمِيبة بي١ هلحولية وهلشيعية في مي ّهني، ف هي

ّهنيٛٛٛة،  ّيُٛٛٛ هلحوليٛٛٛو١ ُع٠ٛٛٛ هلمصٛٛٛالح هالي ْ  ي ّفي١، ف ٛٛٛي يٛٛٛ ّهغماتيٛٛٛة ت ٠ُٛٛٛ هلٗٛٛٛ هٛٛٛي عاقٛٛٛة سياسٛٛٛية ب
ّا يوميا هضافة لٗاٟ هليم١ عم ّميٟٛ، ولأله٠ٛ م١ٛ هِٛه هٛو 3.2ى مضيٝ باو هلمنُ  هلِ  يعب ٠ ب

ية، ومحاولة تٗويقها م١ هلينوو. ّى هلسعُو  2موقع هليم١ في هل اص

ّبيٛٛة فٛٛي  ّهنٛٛي تُٛٛ مي ُٟو ميمٛٛٓ هلتعٛٛاو١ لُٟٛٛو هل مٛٛي  هلع وفٛٛي ٟ٘ٛٛ هلتُٛٛ ٟ هالي
ّهٙ ّٓ  ،هلصٛٛ ّكي فيٛٛا ككلّٛٛ م١ٛٛ عشٛٛ 2015ف ٛٛي مٛٛا ية تحال ٛٛا شٛٛا ّٝ قٛٛاُي هلسٛٛعُو ّ بمُٛٛه١ م١ٛٛ هلشٛٛ

عٛٛٛاُى هٛٛٛاُ   ُّ هلحٛٛٛولي وهى ّ  م١ٛٛٛ كيٟٛٛٛ م مٛٛٛاُ هلتمٛٛٛ ُٛٛٛع٠ هلعسٛٛٛك ٛٛٛا متعهُٛٛٛى بال ّيقي هسوسٛٛٛٗ وشٛٛٛماٟ هف
ّااسٛٛي فٛٛي صٛٛنعا . م١ٛٛ  ية بعُٛٛ هقتحٛٛا٠ هلقصّٛٛ هل ّااسٛٛة، وهٛٛو هلِٛٛ  فّٛٛ ملٛٛى هلسٛٛعُو منصّٛٛو ملٛٛى هل

ّحمٛة لانيٛة،  ّحمة هولى. وعممية "معٛاُى هسصٟٛ" كم ٠ْ" كم مضٛافة ملٛى  اٟ ما سمي و"عاص ة هلح
ّيو، كما تتضم١ هِا هلعمميٛاي هيصٛاٟ  ْويُ هلمقاتمي١ هلمليُينمهاُ  بالساٍ وهلمعُهي وحتى هلتُ ت

ّّ  اصة في ع١ُ.  هلمساعُهي هالنسانية لممناٗٝ هلمتض

ّهٙ فٛٛي هلٛٛيم١،  ّعة كُي ملٛٛى حتميٛٛة كقممٛٛة هلصٛٛ ْمٛٛة هليمنيٛٛة هلمتسٛٛا ّيٛٛاي هس م١ مي
ّ  ن ّه  اصٛة م١ٛ هليانٛٛو هلسٛعُو ، وهلِٛٛ  يٛ ّغ٠ٛ كنٛٛا يٛا  متٛٛ   ّهٙ،  ْمٛٛا بالتُٛ ٟ فٛٛي هلصٛ  سٛا مع

ّهنيٛٛٛة فٛٛٛي هالت ٛٛٛاٝ هلنٛٛٛوو   ّييٛٛٛة هالي ية ملٛٛٛى كٛٛٛبح يمٛٛٛاٍ هلسياسٛٛٛة هل ا نوعٛٛٛا مٛٛٛا. حيًٛٛٛ سٛٛٛعي هلسٛٛٛعُو

                                                           
 ..6، ص(2014/04/28 )،9542 علعرب، جرال ة ا را ة،م ال دخل اةةراا امل صاعد يف اليمس ةهد  ا  قرار م، 1
 http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opini، (25/04/2013) نبيل البينريي، محقيقة ال دخل اةةراا يف اليمسم. يف:2
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ّحيٛٛٛو  ّهنٛٛٛي وهلت ّهٝ.  اصٛٛٛة بعُٛٛٛ حس٠ٛٛٛ قضٛٛٛية هلممٜٛٛٛ هلنٛٛٛوو  هالي ّهنٛٛٛي فٛٛٛي هلعٛٛٛ ّبٛٛٛي، وهلُّٛٛٛو هالي هلغ
ّهٝ وهٛو مٛا يشٛ ّه١ عمى هلع ّى ٗه ّبي بسيٗ ّغ٠ٛ قمٛة كٟ تحُّٛ هلغ يا لممٗقٛة هل ميييٛة مسٛتقبا وسمنهٛا 

ّهٝ كو لمن٘ٛٛا٠  ّنٛٛة بُٛٛعها لممميشٛٛياي هلشٛٛيعية فٛٛي هلعٛٛ ّهنٛٛي لمحٛٛوليي١ فٛٛي هلٛٛيم١ مقا مسٛٛتو  هلُٛٛع٠ هالي
ّه١ هلتامٛٛة عمٛٛى هلحٛٛوليي١، ُو١ ك١ ننسٛٛى  ّٗٛٛ هلقاعُٛٛى  ّى ميٛٛ ْو ه  بحك٠ٛٛ ع٠ُٛٛ سٛٛيٗ ّ  كو حٛٛ هلسٛٛو

ّعهٛٛا هليُيُٛٛ تن٘ٛٛي٠ هل ّا فٛٛي فٛٛي هلٛٛيم١ وف ّغ٠ م١ٛٛ ضٛٛبابية ُو ّهٝ وهلشٛٛا٠، بٛٛال ُولٛٛة هالسٛٛامية فٛٛي هلعٛٛ
 1هلمنٗقة.

ّهٙ لٛٛٛيٓ ُه مٛٛٛي فقٛٛٛٗ بٟٛٛٛ  ّى ع١ٛٛٛ سٛٛٛاحة صٛٛٛ كصٛٛٛبحي هلٛٛٛيم١ نتييٛٛٛة مٛٛٛا سٛٛٛبٝ عبٛٛٛا
ّيكيٛٛٛٛة  ّهنٛٛٛٛي، وحتٛٛٛٛى ُولٛٛٛٛي بٛٛٛٛي١ هلواليٛٛٛٛاي هلمتحُٛٛٛٛى هالم ّٜ هالي ّٜ هل مييٛٛٛٛي وهلٗٛٛٛٛ هقميمٛٛٛٛي بٛٛٛٛي١ هلٗٛٛٛٛ

ّو بالوكالٛٛة، وهٛٛو  ّوسٛٛيا،   ِٛٛه لِٛٛلٞ شٛٛكٟ هلحٛٛ ّى و ْمٛٛة نتييٛٛة كليٛٛ هسمّٛٛ هلِٛٛ  يصٛٛعو م١ٛٛ حٟٛٛ هس
ّهٙ ن ِٛو  ّهٙ سياسٛي، عقااُٛ ، ٗٛاا ي وصٛ ّهٙ في هليم١ وتنٛٙو بينصٛ ّهي في هلص هلمُ اي وهلملل

ّهٙ هلقٛاا٠ فٛي هلٛيم١، م١ٛ  ٛاٟ هلت اعٟٛ هلُٛولي  ١كهما يعقُ م١ همكانيٛة هلٛت ومصالح، بمٛآالي هلصٛ
ّى هسْ  ّبية م١ مٗمٝ هُه ّهي هلع  .2مةفي قضايا هللو

ْيُٛ م١ٛ  ك١ ١ِم ّهني ال يللّ هلوضع في هلمنٗقة هل ميييٛة فحسٛو بٟٛ ي هلتمُُ هلي
ّيٛٛة،  ّ  وكهميتهٛٛا هلتيا ٠ْ هصٛٛا نتييٛٛة هلتنٛٛافٓ هلُٟٛٛو حٟٛٛو هلمصٛٛالح هلكبٛٛ ٠ْ هلوضٛٛع هلُٛٛولي هلمتٛٛ  تٛٛ 

هٛٛٛا ومصٛٛٛالحها فٛٛٛي هل مٛٛٛي  ّيكيٛٛٛة لحمايٛٛٛة ن ِو ،  اصٛٛٛة مٛٛٛع 3فٛٛٛي حٛٛٛي١ تسٛٛٛعى هلواليٛٛٛاي هلمتحُٛٛٛى هالم
ّيكي هليُيُ ميي  هل ّهمو"ّايٓ هالم ّهني، كمٛا  "ُونالُ ت هلِ  كبُ  همتعا٘ا م١ هلممٜ هلنوو  هالي

ّهنيٛة، هسمّٛ هلِٛٛ   ّٜ ع١ٛ هلسياسٛاي هالي ّايٓ هلسٛابٝ كوبامٛا لغٖٛ هلٗٛ يعتبّٛ هقٟٛ هسٛتعُهُه م١ٛ هلٛ

                                                           
 .7.(،،ص2016. )الدوحة: املرك  العريب لألحباث و را ة السيا ات، ملباال ةااله ية في اليمن: صراا معة  وافاق  الحربألينسندر مرت ين ، 1
 http://www.albay، (6/4/2017(. يف: )5/5/2016،)348 ع األمان العمااري،م الايمس ماس الثالرة الشاعبية إ  ا ارب ا هأليةم.جمألاة البياان، 2

an.co.uk/mobile/MGZarticle2.aspx. 
 .2013جلان  9، 12642ال مد  اةةراا يف اليمسم. جرةدة العرب الدولية، العد   نبيل البينريي،م3
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ّه١ وهلحوليي١ هلتي كٗمقتهٛا هلحك ّهٙ في هليم١، ضُ هي ّيكي مع في هلص ومٛة سيللّ في هلتعامٟ هالم
ّبي. 2017 يهليمنية في يان   1بمسانُى قوهي هلتحالٜ هلع

ّى هه كمٛٛا ك١  ّو ضُٛٛ تن٘ٛٛي٠ ل ٛٛتاٜ ن٘ٛٛ ّهٙ فٛٛي هلٛٛيم١، ولمحٛٛ ّى هليُيُٛٛى لمصٛٛ ُه
ّهٙ  ّهاو ككٟ، يمك١ٛ ك١ تكٛو١ نقٗٛة تحٟٛو فٛي هلصٛ ّهٝ وهلشا٠ اُهعٔ  ومكافحة هال هلُولة في هلع

ّ  فٛٛٛي هلمحاف ْو هليمهٛٛٛو ٘ٛٛٛة عمٛٛٛى هلحم ٛٛٛا  هالقميميٛٛٛي١ فٛٛٛي منٗقٛٛٛة فٛٛٛي هلٛٛٛيم١، فٛٛٛي ٟ٘ٛٛٛ عقيُٛٛٛى هلحٛٛٛ
ّهمٛٛو فٛٛي  ّيكٛٛي ُونالُٛٛ ت ّايٓ هسم ّى هلٛٛ ْيٛٛا ْْ هِٛٛه هٛٛو  ية، ومٛٛا يعٛٛ ْه٠ هلسٛٛعُو مٛٛا   20هل مٛٛي . وكبّٛٛ

ّى هلتٛٛي سٛٛتيمعا هيضٛٛا مٛٛع قٛٛاُى 2017 ٛٛا ْي ّيكيٛٛة، وهٛٛي هل ّبيٛٛة هسم . م١ٛٛ  ٛٛاٟ هلقمٛٛة هالسٛٛامية هلع
ّبيٛٛٛٛة، وكه٠ٛٛٛٛ محٛٛٛٛاّو هلْ  ّه  ميمٛٛٛٛٓ هلتعٛٛٛٛاو١ لُٟٛٛٛٛو هل مٛٛٛٛي  هلع ية وهيٛٛٛٛ ّى مبيعٛٛٛٛاي هسسٛٛٛٛمحة هلسٛٛٛٛعُو يٛٛٛٛا

ْعٛٛٛة  ْع ّهنيٛٛٛة هلم ّهٙ فٛٛٛي هلمنٗقٛٛٛة  اصٛٛة فٛٛٛي هلٛٛيم١، هضٛٛٛافة ملٛٛٛى هالنشٛٛٗة هالي مباحلٛٛاي حٟٛٛٛو هلصٛٛ
ّبي١ فٛٛي  ّيكيٛٛة تقٜٛٛ مٛٛع حم ااهٛٛا هلمقٛٛ ّسٛٛالة م اُهٛٛا ك١ هلواليٛٛاي هلمتحُٛٛى هالم ّهّ هلمنٗقٛٛة فٛٛي  السٛٛتق

 2هلمنٗقة.

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ،(2/3/2017) ماملركااااااااااااااااااااا  العاااااااااااااااااااااريب لألحبااااااااااااااااااااااث و را اااااااااااااااااااااة السيا اااااااااااااااااااااات،م الصاااااااااااااااااااااراع اليمااااااااااااااااااااام:م امينانياااااااااااااااااااااة ا ااااااااااااااااااااال يف  ااااااااااااااااااااال ال صاااااااااااااااااااااعيدم. يف:1

https://www.alaraby.co.uk/opinion/. 
 .7.ص ،(18/05/2017)، 10636 ع، 39 س، صحيرة العربروىرت  انل، مترامب يف السعل ةةم. 2
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 .والدولية من الصراع في اليمن يةالمبحث الثالث: المواقف اإلقميم

 ٛٛٛٛاٟ تحُيُٛٛٛٛ تويهٛٛٛٛاي هلُٟٛٛٛٛو نحٛٛٛٛو قضٛٛٛٛية مٛٛٛٛا، وفٛٛٛٛي  تٛٛٛٛ تي كهميٛٛٛٛة هلموهقٜٛٛٛٛ م١ٛٛٛٛ
ّ  مقميميٛٛة تعبّٛٛ ع١ٛٛ مُٛٛ   ّهٙ هليمنٛٛي، نيُٛٛ هنٛٛاٞ موهقٜٛٛ ُوليٛٛة، وك ٛٛ ّهٙ فٛٛي ههلصٛٛ هتمامهٛٛا بالصٛٛ

   هليم١.

 من الصراع في اليمن.المواقف اإلقميمية  : المطمب األول

ّهٙ فٛٛي هلٛٛيم١ فٛٛي  فٛٛي  هلقميميٛٛي١هل ٛٛاعمي١ تتشٛٛكٟ كه٠ٛٛ هلموهقٜٛٛ هلقميميٛٛة م١ٛٛ هلصٛٛ
ّه١ ي ية وهى ْها هلسعُو ّى ُٟو هل مي  وكبّ ّكيا ومصّ . ،هلمنٗقة في صو  مضافة ملى كٟ م١ ت

  :  مواقف دول الخميج -

ْمٛٛٛٛة فٛٛٛٛي هلٛٛٛٛيم١ بصٛٛٛٛ ة عامٛٛٛٛة بلقُٛٛٛٛ شٛٛٛٛا لكليّٛٛٛٛ م١ٛٛٛٛ ها موقٜٛٛٛٛ ُٟو هل مٛٛٛٛي  م١ٛٛٛٛ هس
ّى هلٛٛيم١ فٛٛي  هنُٛٛالٙفمنِٛٛ  ،مبٛٛايقهلضٛٛبابية وهلت نتييٛٛة  ،كانٛٛي هلموهقٜٛٛ هل ميييٛٛة متناقضٛٛة 2011لٛٛو

ّو هلمصالح هلسياسية بي١ ُٟو ميمٓ هلتعاو١ ية  ،تضا ّبية هلسٛعُو ّكي فيا هلمممكة هلع ف ي هلوقي 
ّهابيٛٛٛة ٛٛٛة ملٛٛٛى هعتبٛٛٛاّ يماعٛٛٛةهلحو  ،هلحٛٛٛوليي١ عمٛٛٛى كنه٠ٛٛٛ يماعٛٛٛة هل ّي ي كحُٛٛٛ لِهبٛٛٛي هلحكومٛٛٛة هلقٗ

 1.هلسياسي في هليم١مكوناي هلمشهُ 

ْمٛة سياسٛية  ّى في هليم١ كاني ُٟو هل مي  تنّ٘ مليهٛا عمٛى كنهٛا ك عنُ هنُالٙ هللو
ّى  ،بي١ هلشباو هللااّ ومٗالبا ون٘ا٠ هلحك٠ٛ فٛي هلٛيم١ بقيٛاُى عمٛي عبُٛ ه  صٛالح ووفقٛا لهاتٛا هلن٘ٛ

ّهي وهلمقا   ْمة بعقُ هلملتم ّهي سعُ ُٟو ميمٓ هلتعاو١ لمحاولة ميياُ لهِا هس ّفي١ وهلتشٛاو مع هلٗ
ّى هل ميييٛٛة وهلتٛٛي  ّى هلمبٛٛاُ ْمٛٛة فٛٛي صٛٛو ّٙو حٟٛٛ لهِٛٛا هس ّهٛٛاعهلتصٟٛٛ فٛٛي هس يّٛٛ ملٛٛى تقُٛٛي٠ مشٛٛ  تب

ّى ّه  ،هلشاو هليمني بعُ  يبة كممه٠ سببا في ميهاٖ هللو ّياتها لتسييٓن٘ مضافة ملٛى مسٛتبعاُ  م 
ّى   .هلشباو هليمني م١ نتاا  هِا هلمباُ

                                                           
 .http://www.alfalq.com/?p ،(2014مارس13) يف: حممد الندماا ،م علة إليناء جمألل ال عاون و ول اخلأليج العريبم. جمألة الفألق، 1
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ْمٛةوفي موقٜ   ّ يُٟ عمى   ،تناقضٛاي هلموهقٜٛ هل ميييٛة  اصٛة مٛع بُهيٛة هس
ّساي هلتي كا١ يقو٠ بهٛا يماعٛة هلحٛولي هلمسٛمحة فٛي هلٛيم١  ،غٖ ُٟو هلميمٓ هلنّ٘ عمى هلمما

ّكٛٛة هل ٛٛوه١  ْو هلتيمٛٛع هليمنٛٛي لإلصٛٛاٍ مملٟٛٛ ح ّو حٛٛ ْعٛٛة وضٛٛ ْع فٛٛي حٛٛي١ كانٛٛي تعمٟٛٛ عمٛٛى 
ٛٛ حٛٛي١ هلحٛٛوهّم١ٛٛ يُيُٛٛ فٛٛي مٛٛلتمّ  هلتنٛٛاقٖلي٘هّٛٛ  ،هلمسٛٛممي١ فٛٛي هلٛٛيم١ ن ي يماعٛٛة هلحٛٛولي ص 

ْيّ هل اّ  ، في حي١باالنقابية ّٞ ييُعا و ّ   الُ هلعٗية هلحوليي١ ملٛى مٛلتمّ صٛح ي مشٛت ة هلقٗ
ْياني"مع   1.كمي١ عا٠ هلميمٓ "عبُ هلمٗيٜ هل

ّهٙ فٛٛٛي هلٛٛٛيم١ لِٛٛٛلٞملٛٛٛت ّى م١ٛٛٛ هلصٛٛٛ ية ككبّٛٛٛ هلُٟٛٛٛو هلمتضّٛٛٛ فٛٛٛالموقٜ ، ٟ هلسٛٛٛعُو
ْمٛة فٛٛي هلٛيم١هلسٛعُو  كٛا١ م١ٛٛ ككلّٛ هلموهقٜٛٛ  ّى عمٛٛى مسٛاّ هس وينٗمٛٛٝ هلموقٜٛ هلسٛٛعُو  ، هلمٛلل

ية هليمنية و  ّيا هلعاقاي هلسعُو ًّ تاّ هم١ تا ّية وهيهٛي هلبمُٛي١متُهُ هل ْمٛاي مصٛي لِٛلٞ  ،ي ي وك
 ،ةبيٛٛميمٛٛٓ هلتعٛٛاو١ لُٟٛٛو هل مٛٛي  هلعّ  نيُٛٛ ك١ هلُّٛٛو هلسٛٛعوُ  فٛٛي هلٛٛيم١ كٛٛا١ بملابٛٛة هلقااُٛٛ لُّٛٛو

ْمة هليمنيةف ضحى هلموقٜ هلسعُو  هس ّه عمى هلمشهُ هلعا٠ لأل  2.كلّ ت لي

ّهٙ  ّايٓ صٛٛٛٛالح منحٛٛٛٛاْو مٛٛٛٛع فٛٛٛٛالموقٜ هلسٛٛٛٛعُو  كٛٛٛٛا١ م١ٛٛٛٛ بُهيٛٛٛٛة هلصٛٛٛٛ ه ّحيٟٛٛٛٛ هلٛٛٛٛ
ّعية  اصٛٛة بعُٛٛ  هّٛٛو هلمشٛٛ ّته٠ عمٛٛى صٛٛنعا  ٘و ّهنيٛٛةنقٛٛاو هلحٛٛوليي١ وسٛٛيٗ  ،هلتمُُٛٛ فٛٛي هلنّيٛٛة هلي

ّية فيما بعُ هلِ  وهو هسمّ  .كلّ عمى سيّ هلعممياي هلعسك

  :إيرانموقف  -

ّى فٛٛٛي هلمشٛٛٛهُ  ّهنٛٛٛي ملٛٛٛى يانٛٛٛو هلسٛٛٛعُو  م١ٛٛٛ هلموهقٜٛٛٛ هلمٛٛٛلل يعتبّٛٛٛ لمموقٜٛٛٛ هلي
ّهٙ فٛٛي هلٛٛيم١ ّفٛٛا هلصٛٛ ّه١ يمٛٛلا١ ٗ يٛٛ ية وهى ّه س١ هلسٛٛعُو ّهنٛٛي ، هليمنٛٛي ن٘ٛٛ ّه ى هلموقٜٛٛ هلي ويمك١ٛٛ قٛٛ

ّهحما فيما يمي ّهٙ هليمني وم ّهحٟ هلص ّهٙ في هليم١ بتتبعا عبّ مساّ وم    :  تياا هلص

                                                           
 http://yemen-press.com ،(2015مااارس15) حمماد صااا" ،م ملقاف اخلألاايج ماس ا زمااة اليميناة : ت ناااقي لمال" ومساااع  لألالالم . يف: 1

/news44466. 
  http://www.almethaq.net،(2011 أوت 16). يف: 15758عأل  حسل الشااطر،م ا زماة والادور الساعل ي م .جرةادة الرةاا" ، العاد   2

22487-/news/news. 
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ّحمة ُو  في م ّهني ملي ّى كا١ هلموقٜ هلي ّسٛمية هللو ّى هليمنيٛة سٛوه  هلموهقٜٛ هل ه لملٛو
ّبيٛٛة هٛٛي بٛٛوهُّ يق٘ٛٛة مسٛٛامية مسٛٛتوحاى م١ٛٛ  ّهي هلع كو موقٜٛٛ هلتيٛٛاّ هلمحٛٛاف٘، ملكُٛٛ م١ٛٛ هيٟٛٛ هللٛٛو

ّى ّهنيٛٛٛة هللٛٛٛو ّهٛٛٛا حسٛٛٛو هو ، هلسٛٛٛامية هلي ّى هلسٛٛٛاميةعمي  ٛٛٛامقعتبا ْ  م١ٛٛٛ صٛٛٛمُو ناي ااُٛٛٛى هللٛٛٛو يٛٛٛ
ّهنٛٛٛي ويهٛٛٛاُاهلشٛٛٛعو  ٛٛٛة هليمعٛٛٛة هلتٛٛٛي كلقاهٛٛٛا بمناسٛٛٛبة  وهٛٛٛو مٛٛٛا ككُٛٛٛا فٛٛٛي ،هلي ّى ه ٗب نتصٛٛٛاّ هللٛٛٛو

ّهنيٛةشمضافة ملى هلتب، هلسامية ّيقٛة هلي موقٜٛ هٛو و  ،يّ بن٘ا٠ شعبي عمٛى كسٛآ هلُٛي١ عمٛى هلٗ
ّهٙ  ّه١ قبٟ متضاٍ مساّ هلص  1.مي

ّى ّحمٛٛة هلمبٛٛاُ ّه١ عمٛٛى هلمبٛٛاُ، ٛٛٛٛ فٛٛي م ّااى هل ميييٛٛة بّ تح ٘ٛٛي ميٛٛ ّهفٛٛه عتبٛٛا ع١ٛٛ  او نح
ّى هلشبابية هليم ّهٙ و هللو ّهيها م١ معاُلة هلص ّه١ تسويقو تعتبّ هكما ، لها حتوه و هنية وهى  ّٙو ها مي ا لممش

 هلسعُو  .
ني ّحمٛٛة هلحٛٛوهّ هلٛٛٗو ية مٛٛعو ، ٛٛٛٛ فٛٛي م ّبٛٛة هلسٛٛعُو ّبٛٛي و  محا ّكٛٛة كنصٛٛاّ لبع٠ُٛٛ غ ح

ّيٛٛاي هلوفٛٛي حٛٛي١ ، هلينٛٛوبي لممسٛٛتقٟ ّهٞحٛٛوهله   ، كقٛٛالي٠ سٛٛتةلىهتقسٛٛي٠ هلٛٛيم١  هٛٛو وهّحٛٛكانٛٛي م 
ّكة كنصٛاّ ه ل غتياٟه حًُ ّكٛاي ، منُوبا ح ّكٛة كنصٛاّ ه  وهلح ّهنٛي ُهعمٛا لح فكٛا١ هلموقٜٛ هلي

ّهّ هليمني م١ هلتُ ٟ هلسعُو  باستقاٟهلمٗالبة    .هلق
 ٠ْ ّحمٛٛٛة عاصٛٛٛ ة هلحٛٛٛ ٛٛٛٛ م ّه١ لمٛٛٛا كسٛٛٛمتا، ٛ ّفٖٛٛٛ ميٛٛٛ ع٠ٛٛٛ  ويٛٛٛا ي فيٛٛٛا  بالعُٛٛٛوه١ ُو

ّومناي  ٛا وصٜو ، ضُاهلمقاومة هليمنية  ْى هلحٛ ية بالعمٟٛ هلصٛهيوني فٛي غٛ ّوحٛاني  ،هلسٛعُو كمٛا 
ّا  ٗ و هفقُ  ّهتيييه عتب الو ، لحكومة مبتُاة او ست يةٗو ّو عمى هليم١ هلسعُو ّ  لمح  2.بالوقٜ هل و

  :  الموقف التركي -

ّى هليمنيٛٛة تشٛٛكٟ  ّكيٛٛا ل٠ٛٛ تك١ٛٛ هللٛٛو ّهي  هتمامٛٛاو هبالنسٛٛبة لت ّنٛٛة مٛٛع هللٛٛو ّه لهٛٛا مقا كبيٛٛ
 ّ ّكيٛ موقٜول٠ يتعُ هل هال  ّه لع٠ُٛ ويُٛو مصٛالح ت ّكة وهلتحيٛة لمشٛباو هللٛااّ فٛي هلٛيم١ ن٘ٛ  ةهلمبا

ّكي ب ١  ،في هليم١ ّيية هلت ْيّ هل ا ّيح و  وضع في هلٛيم١ غيّٛ مٗمٛا١هلويتبي١ هِه م١  اٟ تص
                                                           

 .3.(، ص2011. )الدوحة : املرك  العريب لألحباث و را ة السيا ات،  إالران والث رات العريية : الم قف والل اعيات، فراس أىل ه ل 1
 /http://studies.aljazeera.net/ar ،(2015جاالان25) . يف:محسااس أمحااد  ةااان م امللقااف ا ةااراا مااس تطاالرات الاايمس: وجهااة نظاار إةرانيااة  2

reports/2015/06/20156257592656750. 
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ّى هليمنيٛٛة كعقٛٛو قٛٛااا ّايسٛٛي وحٛٛي١ سٟٛٛل ع١ٛٛ موقٜٛٛ بٛٛاُا م١ٛٛ هللٛٛو هٛٛو وحُٛٛى هلٛٛيم١  ك١ هلهُٜٛٛ هل
ّهٙ ٗاا ي وهو ما يوضح ع٠ُ هالهتما٠ هلكبيّ بالوضع في هليم١  1.وتينو حًُو ص

ية  هٛا هلسٛعُو ٠ْ فيا  هلموقٜ مليُه لمعممياي هلتٛي تقُو كما ب صٕو عاص ة هلح
ّهي ميمٓ هالم١ ّه ونيٛته٠ فٛي  وع٠ُٛ هالسٛتيابة لمُٛعوى هلٛى هلحٛوهّ معممة موق ها بانتهاٞ هلحوليي١ ق

ّى فقٗ ّكي ،هلسيٗ ١ هلمنٗقٛة وهلِٛ  يمك١ٛ ه ّهني فٛييم١ هلتوسع هال هلتِمّ كما يا  في هلموقٜ هلت
ّيا ّكيٛٛة فٛٛي سٛٛو ّكٛٛي سٛٛعُو ، فٛٛي حٛٛي١ كٛٛا١ هنٛٛاٞيضّٛٛ بالمصٛٛالح هلت ّو ت ْهم١ مٛٛع تٛٛوليتقٛٛا    بٛٛالت

ية، هلحك٠ٛٛٛ "سٛٛٛمما١" هلممٛٛٛٞ ٠ْ فٛٛٛي هلسٛٛٛعُو ّكيٛٛٛا ل٠ٛٛٛ تسٛٛٛاه٠ فٛٛٛي عمميٛٛٛة عاصٛٛٛ ة هلحٛٛٛ ّهو  ،غيّٛٛٛ ك١ ت  ن٘ٛٛٛ
ّوسٛٛٛيا ل ّبٛٛٛة هلسٛٛٛممية وهلحٟٛٛٛ هلسياسٛٛٛي وكيضٛٛٛا لٗبيعٛٛٛة هلعاقٛٛٛة هلتٛٛٛي تحكمهٛٛٛا مٛٛٛع  ّكيٛٛٛا لممقا ت ضٛٛٛيٟ ت

ّه١   .حميٜ هي

 :  الموقف المصري -

ْه  هلمشٛٛٛهُ هلسياسٛٛٛي هليمنٛٛٛي ٘ٛٛٛاهّو  ّ  ه ٠ٛٛٛ يك١ٛٛٛ هلموقٜٛٛٛ هلمصٛٛٛ ٛٛٛى  ه كو فٛٛٛاعاو ل عم
ّهٙ فٛٛي هلٛٛيم١ هلسٛٛاحة فٛٛي كٟو مّ  ّه النشٛٛغاٟ مصّٛٛ  ال هبتُٛٛه و مهحٟٛٛ هلصٛٛ ّى لم ميييٛٛة ن٘ٛٛ م١ٛٛ هلمبٛٛاُ

ّهكٛاو سياسٛياو، حُ  كٟومبشلونها هلُه مية باعتباّ كنها  وكانٛي مصّٛ قُٛ كيُٛي  هلُٟو هلتي شهُي ح
ّى  ّي١ ك١وهنتقٛٛٛاٟ هلسٛٛٛمٗة  هل ميييٛٛٛةهلمبٛٛٛاُ ْمٛٛٛة هليمنيٛٛٛة ه٠ٛٛٛ م سٛٛٛبو ع٠ُٛٛٛ معتبٛٛٛ ييٛٛٛاُ حٟٛٛٛ سياسٛٛٛي لا

ّه١هلحوليٛٛو١ مُٛٛعومي١  عمٛٛى هلسٛٛاحة  هلهٛٛا٠ تٛٛ ليّهل ل٠ٛٛ يك١ٛٛ لٛٛا ِلٛٛٞ  غيّٛٛ ك١ هلموقٜٛٛ هلمصّٛٛ  بٛٛإي
 .هلسياسية وهالمنية في هليم١

ّْ هلموهقٜٛٛٛ هل  ّية فٛٛٛي هلشٛٛٛ ١ هليمنٛٛٛي موكبٛٛٛ ّكة فٛٛٛي هلتحٛٛٛالٜ صٛٛٛ هٛٛٛو موقٜٛٛٛ هلمشٛٛٛا
ٛٛ ٠ْ ُعمو ّبٛٛي وعمميٛٛة عاصٛٛ ة هلحٛٛ ّايٓ هلع ّعية هلٛٛ ّغ٠ٛٛ ك١ هِٛٛه هلموقٜٛٛ حمٟٛٛ  "،هٛٛاُ  منصّٛٛو"ا لشٛٛ

ّه لما ككُ حٟو قيٛا٠ عناصّٛ م١ٛ يماعٛة هلحٛو  ٠ْ  ي قبٟٛ عمميٛةلهلكليّ م١ هلتناقٖ ن٘ عاصٛ ة هلحٛ
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ّسٛٛي لمحك٠ٛٛ ّعية م ّ  فٛٛي مصّٛٛ فٛٛي ٟ٘ٛٛ شٛٛ  ،فٛٛي مقابٟٛٛ هلموقٜٛٛ هل مييٛٛي هلُٛٛهع٠ لانقٛٛاو هلعسٛٛك
ّهغماتيموهو ماينّ٘  ّ  فيكما  ،ليا عمى كنا موقٜ ب تينٛو محاولتهٛا  يمك١ ت سيّ هلموقٜ هلمص

ّى هلٟ٘ٛٛ  هلتهُيُٛٛهي هلقاامٛٛة فٛٛي ّهلِٛٛ  قُٛٛ هلحوليٛٛة هلسٛٛيٗ ّهنيٛٛة عمٛٛى مضٛٛيٝ بٛٛاو هلمنُٛٛو وهٛٛو هالم ي
ّايسٛٛي لمصّٛٛ ميٛٛللّ عمٛٛى هل ضٛٛافة هلٛٛي تاقٛٛي ماحٛٛة فٛٛي قنٛٛاى هلسٛٛويٓ هلتٛٛي تعُٛٛ مصُّٛٛ هلُٛٛ ٟ هل

ية ّٞ ليُيولويية يماعة هل مصّ وهلسعُو ّهي في هلعُه  هلمشت  .هلمسممي١ وه١ وهالما

ية لمصّٛ سٛوه  فٛي عهُٛ  ىلمضافة م هلمساعُهي هلمالية هلتي كاني تقُمها هلسعُو
ّكٛٛٛٛاي  ّ  ضُٛٛٛٛ صٛٛٛٛعُو هلح ّية م١ٛٛٛٛ هيٟٛٛٛٛ ُع٠ٛٛٛٛ هلن٘ٛٛٛٛا٠ هلمصٛٛٛٛ ّى هلمصٛٛٛٛ هلسيسٛٛٛٛي كو حتٛٛٛٛى هبٛٛٛٛا١ هللٛٛٛٛو

ّى هال وه١ هلمسممي١ ف ي  ية ُع٠ٛ لمصّٛ يتضٛم١  2011ما   24هالسامية في صو قُمي هلسٛعُو
ْينٛٛٛة و مميٛٛٛاّ ُوالّ فٛٛٛي شٛٛٛكٟ و  ّه  سٛٛٛنُهي   ٟ ُع٠ٛٛٛ هالقتصٛٛٛاُ مميٛٛٛو١ م١ٛٛٛ كيٛٛٛ 500ُيعٛٛٛة مٛٛٛع شٛٛٛ
ّ  هلِ  كا١ ي تق  1.ّ هلي هلسيولة هلمص

 .واقف الدولية من الصراع في اليمنالمطمب الثاني: الم

ْهٙ ُه مٛي، مقميمٛي كو  ّى فٛي ك  نٛ تعتبّ هلموهقٜ هلُولية م١ هسمّو هلمهمة وهلملل
ّهٞ ُولي، كو١ موهقٜ هلُٟو ما هي مال  ّه  هلميتمع هلُولي، هلتي تعتبّ كساسٛية فٛي حٛ تعبيّ ع١  

ّ  وفٛٛي مقُٛٛمتها هلواليٛٛٛاي  ّى هٛٛي موهقٜٛٛ هلُٟٛٛٛو هلكبٛٛ ّْ هلموهقٜٛٛ هلُوليٛٛٛة هلمٛٛلل هلن٘ٛٛا٠، هلُٛٛولي، وكبٛٛ
ّوسٛٛيا ّبيٛٛٛة، و ّيكيٛٛٛة وهلُٟٛٛو هلغ تنٗمٛٛٝ فٛٛٛي مبُٛٛه  موهق هٛٛٛا م١ٛٛ  ُمٛٛٛة مصٛٛٛالحها  حيًٛٛٛ ،هلمتحُٛٛى هسم

ٛٛٛى م ٛٛٛة عمٛٛٛى ّ هل اصٛٛٛة، هِٛٛٛه بالضٛٛٛافة مل هلتٛٛٛي كانٛٛٛي  سٛٛٛها هسم٠ٛٛٛ هلمتحُٛٛٛىكوهقٜٛٛٛ هلمن٘مٛٛٛاي هلُولي
ّهٙ في هليم١ ّْ في لعو ُّو هلوسيٗ في هلص  هلمن٘مة هسب

 موقف الواليات المتحدة األمريكية: -

ّ  وفٛٛي مقُٛٛمتها هلواليٛٛاي هلمتحُٛٛى لهٛٛا هلكليّٛٛ م١ٛٛ هسهميٛٛة  م١ موهقٜٛٛ هلُٟٛٛو هلكبٛٛ
ّها كحُ هل وهعٟ هلمللّ وهلمٛتحك٠ فٛي ه ْهعٛاي، ولقُٛ باعتبا لن٘ٛا٠ هلُٛولي ككٟٛ،  اصٛة فٛي قضٛايا هلن
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ّايٓ هليمنٛي هلسٛابٝ  ّى هل ّى هليمنية في باُن هسمّ، هو هالشاُى بمباُ ّيكي م١ هللو كا١ هلموقٜ هسم
صٛٛاحاي  ّيلٛٛا لمسٛٛمٗة وهى ه لعهُٛٛى يُيُٛٛى وع٠ُٛٛ تو ُو ّشٛٛحا ميُٛٛ صٛٛالح هلتٛٛي كعم١ٛٛ م١ٛٛ  الهٛٛا ع٠ُٛٛ ت

ّيكٛٛٛي  ّايٓ هسم ٛٛٛ ٛٛٛا هل ّه ّ ، حيًٛٛٛ هعتب ُٛٛٛهّو ك ٛٛٛ ّيكٛٛٛي م١ٛٛٛ ت ّوه لمت ٜٛٛٛو هسم  ٗٛٛٛوهي مييابيٛٛٛة، ون٘ٛٛٛ
ّيكٛٛي ، هلوضٛٛع فٛٛي هلٛٛيم١ هلِٛٛ  سٛٛيني٠ عنٛٛا فسٛٛح هلميٛٛاٟ ككلّٛٛ كمٛٛا٠ تن٘ٛٛي٠ هلقاعُٛٛى ُعٛٛا هلسٛٛ يّ هسم

ّيكيٛٛٛٛة عمٛٛٛٛى  ّٕ هلمسٛٛٛٛلولي١ فٛٛٛٛي هلحكومٛٛٛٛة هسم ّهٜ لمحٛٛٛٛوهّ وهٛٛٛٛو مٛٛٛٛا يُٟٛٛٛٛ عمٛٛٛٛى حٛٛٛٛ بصٛٛٛٛنعا  هالٗٛٛٛٛ
ّى هلشٛٛبابية ّهّ فٛٛي هلٛٛيم١ عمٛٛى حسٛٛاو هللٛٛو ّى صٛٛالح لِٛٛ، هالسٛٛتق ّيكيٛٛة بمبٛٛاُ لٞ فقُٛٛ حيٛٛي هلسٛٛمٗة هسم

ّى  ّلمٛاني، ولاسٛت ا  عمٛى ُسٛتّو يُيُٛ، وحتٛى بعُٛ ميْٛ ّااسٛي هلٛى ب ّٓ بت ٟ ن٘ٛا٠ هلحك٠ٛ م١ٛ  ما
ّايٓ  ّهّ  حيًٛ كبُٛك هلٛ ّٕ عمٛى هالسٛتق ّيكي في ن ٓ هلمسٛاّ اهلحٛ ّهمة بقي هلموقٜ هسم يمعة هلك

ّهٞ كوباما لتغييّ سياسي في هليم١ يم ّيكي با  .1بي ٗموحاي هلشعو هليمنيهسم

ّيكٛٛي بعُٛٛ مقتٟٛٛ  ُوه  17بُٛٛك هلتغيّٛٛ فٛٛي هلموقٜٛٛ هسم ش صٛٛا فٛٛي تعْٛٛ، لتويٛٛا هنتقٛٛا
ّى هالنتقٛٛاٟ هلسٛٛممي لمسٛٛمٗة ّو ّى او .٠. ك  عمٛٛى ضٛٛ ُوه سعمٛٛاٟ هلعنٜٛٛ فٛٛي هلٛٛيم١، معبٛٛ ّحبٛٛةو و  ،حٛٛا  م

ّصي عمى ُع٠ لممباُ ْمة، كما ح ّكي فيها حاو لأل ّى هل مييية هلتي  ّليٛة بِلٞ بالمباُ ّى م١  ٛاٟ 
ّعايٛة وهشٛٛن١ٗ، وتتٛٛوهلى لقٛٛا هي هلسٛٛ يّ  ّٞ ب ْهو هلمقٛٛا  هلمشٛٛت تملمٛي فٛٛي توقيٛٛع هت ٛٛاٝ صٛالح مٛٛع كحٛٛ

ّضة وهللوهّ ّهٜ هلتحاّو م١ هلحكومة هليمنية وهلمعا ّيكي في صنعا  مع كٗ  .2هسم

ّيكيٛٛٛة ت وفهٛٛٛا م١ٛٛٛ  ّى هسم ّى هلحٛٛٛوليي١ عمٛٛٛى صٛٛٛنعا  كبُٛٛٛي هلُه نهيٛٛٛاّ هبعُٛٛٛ سٛٛٛيٗ
ّهٝ وهلشٛا٠ هلوضع في ه ليم١  اصة هلوضع هسمني في ٟ٘ هلتوسع لتن٘ي٠ هلُولة هلسٛامية فٛي هلعٛ

ّبوٛا، بُٛع٠  ّى هلتٛي تش١ٛ عميهٛا هلواليٛاي هلمتحُٛى ح ْهٙ مٛع هلقاعُٛى، هِٛه هس يٛ اُهعٔ  ُو ولا فٛي نٛ
ّو هلتٛٛٛي  ّهٚ سياسٛٛٛي، كٛٛٛا١ سٛٛٛيوقٜ هِٛٛٛا هلحٛٛٛ هلحكومٛٛٛة هليمنيٛٛٛة، عبّٛٛٛ ك١ هسٛٛٛتقالة هٛٛٛاُ  وحًُٛٛٛو فٛٛٛ
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ّى  تتٗمٛٛٛو ُع٠ٛٛٛ ّيكيٛٛٛة، لِٛٛٛلٞ كانٛٛٛي هلُه ّباي هسم ّايٓ هليمنٛٛٛي هلِٛٛٛ  يوهفٛٛٛٝ ش صٛٛٛيوا عمٛٛٛى هلضٛٛٛ هلٛٛٛ
ّعية في هليم١ ّٕ عمى هلش ّيكية تح  .1هسم

ّية كبُٛٛ ّى هلعمميٛٛاي هلعسٛٛك ّهٞ كوبامٛٛا عمميٛٛة عاصٛٛ ة   فٛٛي فتٛٛ ّيكٛٛي بٛٛا ّايٓ هسم هلٛٛ
ّهتيٛة لُٛع٠ ٠ْ، مضافة ملى تقُي٠ مساعُى لوييستية وم اب ّبه٠ ضُٛ قٛوهي هلتحٛالٜ  هلح ّبٛي فٛي حٛ هلع

 .2هلحوليي١ في هليم١

ّااسٛٛٛة  ّكي   ّٛٛٛ م١ٛٛٛ يانٛٛٛو ّيكيٛٛٛة ب ُٛٛٛى هسم ّى هليُي ّهمٛٛٛو"هلُه بسياسٛٛٛة  "ُونالُٛٛٛ ت
ّى  ّبية فمنِ تول ع١ سابقتهامغاي ّى هلع ْي ّهمٛوفي شبا هلي ّيكٛي ت ّايٓ هسم هلحك٠ٛ، كانٛي هلٛيم١  ي هلٛ

ّ  ضُٛٛٛٛ هلقاعُٛٛٛٛى وتن٘ٛٛٛٛي٠ هلُولٛٛٛٛة  اصٛٛٛٛ ة بعُٛٛٛٛ ع٠ُٛٛٛٛ حس٠ٛٛٛٛ هلحميٜٛٛٛٛ كولٛٛٛٛى سٛٛٛٛاحاي هلتصٛٛٛٛعيُ هلعسٛٛٛٛك
ّهٙ هليمنٛٛي ية وهلتٛٛي كممٛٛي بعقُٛٛو  3هلسٛٛعُو  لمصٛٛ ّيكٛٛي هليُيُٛٛ لمسٛٛعُو ّايٓ هسم ّى هلٛٛ ْيٛٛا  اصٛٛة بعُٛٛ 

ية فٛي  380ت ٗي قيمتها  ّيكي ولو مبُايا لمسٛعُو ممياّ ُوالّ بينما عقُو تسمح، ما يوحي بُع٠ كم
ّهعها مع هلحوليي١ في هليم١.  ص

 الموقف الروسي: -

ّوسٛٛٛ ّبٛٛٛي،ي م١ٛٛ تميْٛٛ هلموقٜٛٛٛ ل ١ هلع بصٛٛٛ ة عامٛٛٛة  هلتحٛٛٛوالي هلسياسٛٛٛية فٛٛٛي هلٛٛٗو
ّهباي  ُّى هل عٟٛٛ، ف ٛٛي هلحالٛٛة هليمنيٛٛة هلتٛٛي بُٛٛكي هالضٛٛٗ بت ٛٛاوي هالهتمٛٛا٠، وهلٛٛتح ٘ هلمنسٛٛي وبٛٛٗ  
ّيتهٛا ل٠ٛ يصُّٛ ماّل  ّوسٛي وعمٛى لسٛا١  ا ّسٛمي م١ٛ هلن٘ٛا٠ هل ّ ، مال كٟو بيٛا١  فيها منِٛ بُهيٛة في ٛ

ّى ه 12في  ّوه ع١ٛ ممكانيٛة قُٛ ُوه عمٛى يم١ٛ موحُٛى، معبٛ ّٓ، ويا  موق هٛا ملكٛ ليمنٛي١ ِهتيٛا تيٛاْو ما
نيٛٛٛة  ّه٠ هلمتبٛٛٛاُٟ، وعبّٛٛٛ عمميٛٛٛة سياسٛٛٛية ٗو هلتحُٛٛٛياي هلمتحُٛٛٛى، ومسٛٛٛتقبٟ قٛٛٛاا٠ عمٛٛٛى هلحٛٛٛوهّ وهالحتٛٛٛ
ّي موسٛٛكو ع١ٛٛ  وهسٛٛعة هلنٗٛٛاٝ، تعمٟٛٛ عمٛٛى مصٛٛاٍ هسوضٛٛاٙ هالقتصٛٛاُية وهاليتماعيٛٛة، كمٛٛا عبٛٛ

                                                           
. 2.، ص2015  العاريب لألحبااث و را اة السيا اات، كاخيارات اللةةات امل الدة ا مرةينية يف اليمس ىعد اةنق ب ا لآ م، الدوحاة: املر م، ملقع املرك  العريب1

 http://www.dohainstitute.org/release/9116e1ee-755a(، 29/01/2015يف: ) 
 http://www.elfagr.org/16(، 29/03/2015لعرىية والينرىية مس عاصفة ا  مم يف: )هبا أ رف، ملاقف الدول ا2
(، 08/05/2017) يف: م، يا اااااااااااااااااااااااااااااااة تراماااااااااااااااااااااااااااااااب يف الااااااااااااااااااااااااااااااايمس: تصاااااااااااااااااااااااااااااااعيد عساااااااااااااااااااااااااااااااينري وتراجاااااااااااااااااااااااااااااااع  يا ااااااااااااااااااااااااااااااا معاااااااااااااااااااااااااااااااا ل ا محااااااااااااااااااااااااااااااادي، 3

https://www.alaraby.co.uk/politics/2017. 
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ّضٛٛتها السٛٛت ُه٠ هلقٛٛوى لحٟٛٛ هلوضٛٛع فٛٛي هلٛٛيم١ وكهميٛٛة وحُتٛٛا، فٛٛي موقٜٛٛ يشٛٛبا هل حيٛٛاُ، ويٛٛ تي معا
ّوسٛٛية وحي٠ٛٛ هلتعٛٛاو١ هلمحُُٛٛو مٛٛع هلٛٛيم١، مضٛٛافة ملٛٛى مبُٛٛك  ّهي هلمصٛٛمح هل ّوسٛٛي العتبٛٛا هلموقٜٛٛ هل
ّهتييية، وهل ٜٛو  بعٛا هلتٛي لٛيٓ لهٛا كهميٛة هسٛت ّ ، ٗو ع٠ُ هلتُ ٟ في هلشٛلو١ هلُه ميٛة لمُٟٛو هس ٛ

ّوسٛٛٛي،  اصٛٛة فٛٛٛي منٗقٛٛٛة هلقو  ّ  ووصٛٛٛولا ملٛٛٛى هليٛٛٛوهّ هل لٛٛٛى محبٛٛٛاٗ اْ، مضٛٛٛافة مقٛٛٛم١ٛٛ هلمُٛٛٛ هلشٛٛٛو
ّوسي محُُو ّايٓ هليمني ليبقى هلت ليّ هل ّهّ في ميمٓ هسم١ بُي١ هل ّٙو ق  1موسكو لمش

ّهٙ فٛٛي هلٛٛيم١ ومٛٛع بُهيٛٛة عمميٛٛة عاصٛٛ ة  ّحمٛٛة هلصٛٛ ٠ْ هلوضٛٛع وفٛٛي م لك١ٛٛ بعُٛٛ تٛٛ 
ّوسي ٠ْ بُك هلموقٜ هل ّوسٛي  هلح ّايٓ هل ي٘هّ لمسٗح م١  اٟ تح ٘ها م١ هلعممية، حيً ُعا هل

ّه٠  ّوسٛٛٛيا م١ٛٛٛ مسٛٛٛها٠ هلعمميٛٛٛة م١ٛٛٛ بٛٛٛوني١ ملٛٛٛى هحتٛٛٛ ، ويٛٛٛ تي هِٛٛٛه هلموقٜٛٛٛ م١ٛٛٛ ت ٜٛٛٛو  سٛٛٛياُى هلُٟٛٛٛو
ّهي فٛٛٛي هلممٜٛٛٛ  ّيكٛٛٛا، وهٛٛٛو مٛٛٛا سٛٛٛيُل  تمقاايٛٛٛا ملٛٛٛى تغييٛٛٛ ّه١  لصٛٛٛالح حم ٛٛٛا  كم مضٛٛٛعاٜ حم ااهٛٛٛا اميٛٛٛ
ّيكٛٛي فٛٛٛي هلمنٗقٛٛة وهامٛٛا يشٛٛٛكٟ  ْيْٛٛٛ هلويُٛٛو هسم ّ ، مضٛٛافة ملٛٛى ك١ نيٛٛٛاٍ هلعمميٛٛة يُٛٛل  لتع هلسٛٛو

ّوسٛٛٛيا  اصٛٛٛة مٛٛٛع تُٛٛٛه ّوه ل ّبٛٛٛي، ولأله٠ٛٛٛ م١ٛٛٛ هِٛٛٛه كمٛٛٛا هٛٛٛو ك١ نيٛٛٛاٍ  ٗٛٛٛ ّو عاقتهٛٛٛا باالتحٛٛٛاُ هسو
ّيا ملا ّ  سو ّها في ُٟو ك  ّه ّية في هليم١ قُ يُل  ملى تك ّبي في عممياي هلعسك  .2هلتحالٜ هلع

 الموقف البريطاني والفرنسي: -

ّوه لمتويهٛٛٛاي  ْمٛٛٛة مٛٛٛللّوه، ن٘ٛٛٛ ٛٛٛة هس ّنسٛٛٛي فٛٛٛي بُهي ّيٗٛٛٛاني وهل  ٠ٛٛٛ يك١ٛٛٛ هلموقٜٛٛٛ هلب ل
ّيٗانية  ّبٛي،  اصٛة فٛي مصّٛ وليبيٛا،هلب ّبيٛع هلع ّ  م١ٛ ُٟو هل ّنسٛية وههتمامهٛا بُٟٛو ك ٛ وكه٠ٛ  وهل 

ّايٓ منصّٛٛو  هلموهقٜٛٛ لهمٛٛا، ّعية هلٛٛ ٠ْ مليُٛٛي١ بِٛٛلٞ لهٛٛا ولشٛٛ كانٛٛي مٛٛع بُهيٛٛة عمميٛٛة عاصٛٛ ة هلحٛٛ
ّيٗانيٛة " مُوي١ٛ  ّو هلمتحًُٛ باس٠ٛ هلحكومٛة هلب ّيٗٛاني كعٛ ُهنة هلحوليي١، فعمٛى هلصٛعيُ هلب هاُ  وهى

ّايٓ هاُ  وعبّ كٟٛ هلوسٛااٟ، فٛي سموهٟ"  ّ  هلسعُو  بٗمو م١ هل ع١ ُع٠ باُا لمتُ ٟ هلعسك
ّنسية ع١ ن ٓ هلموقٜ. ّيية هل  ّبي هل ا  حي١ كع

                                                           
، (25/04/2017. يف: )287 .مامللقاااااااااااف الرو ااااااااااا  ماااااااااااس الثااااااااااالرات العرىياااااااااااة: رؤةاااااااااااة حتأليألياااااااااااةم، ال قرةااااااااااار اة ااااااااااارتاتيج  ال ا اااااااااااع، ص نلرهاااااااااااان الشااااااااااايخ،1

www.albayan.co.uk/Fileslib/articleimages/takrir/ 
 . /www.dotmsr.com(، 25/04/2017يف: ) م،عما  محدي، مملاذا تعار" رو يا ال دخل العسينري العريب يف اليمس2
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 موقف األمم المتحدة: -

ّى مبعولي هسم٠ٛ هلمتحُٛى يمٛاٟ ب١ٛ عمّٛ  لقُ يا ي موهقٜ هسم٠ هلمتحُى في صو
ّهي لميمٓ ه ّه سماعيٟ ولُ هلشيا كحمُ وعمى شكٟ ق  سم١ كهمها:وهى

ّهّ ميمٓ هسم2011١ككتوبّ  21 - ْه  هلوضع في هليم١ 2014: ق ّبي فيا قمقها م  كع

ّهّ ميمٛٛٓ هسم١ٛٛ 2012يٛٛوه١  12 - ّهٜ هليمنيٛٛة بُّٛٛو  2051: قٛٛ ّهّ فٛٛي هلقمٛٛٝ وحًٛٛ هسٗٛٛ هسٛٛتم
 عمّ كمبعًو كممي لميم١. فعاٟ هالنتقاٟ هلسياسي، وتكميٜ يماٟ ب١

- 26   ّ ّقٟٛ بعُ مٛلتمّ هلحٛوهّ  :2014في  ويٛا  تحٛي هل صٟٛ هلسٛابع حِّٛ م١ٛ هت ٛاِ تُٛهبيّ تع
ّايٓ منصّو هاُ . ّى ُع٠ لم  هلعممية هلسياسية في صو

- 15   ّ ّهّ ميمٛٓ هسم١ٛ 2015في  ّى سٛحو هلحٛوليي١  2201: ق ّو هسٛتنكاّ كعمٛاٟ هلعنٜٛ وضٛ
 مسمحيها م١ هلملسساي هلحكومة.

- 24   ّ ّهّ 2015في  ّ   26بتيميُ هسصٟو وحّ٘ هلس ّ حتى  2204: ق  .2016في 

ّيٟٛٛٛٛ  14 - ّهّ 2015كف ٍّ م١ٛٛٛٛ ُٟو هل مٛٛٛٛٛي ، يٗالٛٛٛٛٛو هلحٛٛٛٛوليي١ بموقٜٛٛٛٛٛ هلقتٛٛٛٛٛاٟ  2216: قٛٛٛٛٛ كمقتٛٛٛٛٛ
ّصُى ّٖ عقوباي يُيُى تملمي في تيسيُ هس  .1وسحو قوهته٠ م١ صنعا  وف

 

 

 

 

                                                           
 ./www.dotmsr.com(، 28/04/2015يف: ) ىا م املنجحج ، مخماطر خارطة ا مم امل الدة،  ل ا زمة اليمنيةم.1
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   :خالصة الفصل

ّ  بٛي١ فوهعمهٛٛا هلُه ميٛٛة،  ّهٙ سياسٛٛي وفكٛٛ ّي يٛاو كانٛٛي سٛٛاحة صٛ يبُٛو ك١ هلٛٛيم١ تا
ّيي فيها، كما ل٠ تح٘ هليم١ بوحُى يمنية حقيقيةمع هلتُ ٟ  سٛتقالها هبعُٛ  ى، حتهلُها٠ لمعامٟ هل ا

ّهحٟ، حتى هلوحُى هليمنيٛةههلكمي، وما ياح٘ في ِلٞ كنها  ، مهُُٛى بحالٛة 1990ستقمي كمياو عبّ م
ّهٙ فٛي هلٛيم١، حيًٛ ل٠ٛ ّهٙ هلقاامة في هليم١، وهلتي كانٛي نتاايهٛا هٛي هلسٛبو كصٛا فٛي هلصٛ  هلص

ّهٙ هلقٛٛاا٠ فٛٛي  ّيٛٛاي هِٛٛا هلوحُٛٛى سٛٛبباو فٛٛي هلصٛٛ ّليٛٛة مسٛٛتقبمية لوحُٛٛتها، فكانٛٛي نتٛٛاا  وم  تك١ٛٛ لهٛٛا 
ّه١ كصٛٛبحي هلتهُيُٛٛ  ّكٛٛة هلحٛٛولي فٛٛي هلسٛٛاحة هليمنيٛٛة، وهلتٛٛي بُٛٛع٠ م١ٛٛ ميٛٛ هلٛٛيم١، م١ٛٛ  ٛٛاٟ بعًٛٛ ح

ّهٝ وهلشٛٛا٠، و  ّهّ هلقاعُٛٛى وتن٘ٛٛي٠ هلُولٛٛة فٛٛي هلعٛٛ ّهٙ فٛٛي هلٛٛههسكبّٛٛ فٛٛي هلٛٛيم١ عمٛٛى غٛٛ يم١ ت ِٛٛ هلصٛٛ
ّهي و  ُّ م٘ٛٛاه ّه فتحٟٛٛو م١ٛٛ ميٛٛ ٛٛ ْمٛٛة حٛٛاٟو ميمٛٛٓ  ،حتيايٛٛاي ومٗالٛٛو شٛٛبابيةهمسٛٛاّوه  ٗي ملٛٛى ك

ّهٙ ْمة ملى ص ّي عكٓ ِلٞ، فتتحٟو هس ّبية حمها، لك١ هسمّو ي  هلتعاو١ لُٟو هل مي  هلع

 ّْ ّهٙ فٛي هلٛيم١ م١ٛ مقميميٛة ملٛى ُوليٛة، وكانٛي كبٛ ولقُ تعُُٛي هلموهقٜٛ م١ٛ هلصٛ
ّيمةو لتويهاتهمٛاهل هلموهقٜ هلقميمية، ّهني وهلسعُو  وهلِ  يعتبّ ت ، كمٛا هلموهقٜٛ هلُوليٛة موقٜ هلي

ّو١ ع١ٛٛٛ  ّه٠ يعبٛٛٛ ّنسٛٛٛي، وهلِٛٛٛي١ بُٛٛٛو ّيٗٛٛٛاني وهل  ّوسٛٛٛي، هلب ّيكٛٛٛي، هل ْهٛٛٛا فٛٛٛي هلموقٜٛٛٛ هسم فتملٟٛٛٛ كبّ
مصالحه٠ م١  اٟ هِا هلموهقٜ، كما ساهمي من٘مة هسم٠ هلمتحُى بموق هٛا فٛي محاولٛة حٟٛ هِٛه 

ّهٙ.   هلص
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لمجمػس التاػا ف لػد ؿ الجمػلع الارملػا مػف النانلػا النظرلػا   ستناانطبلقًا مف در ا
إلػػػا جانػػػن تطرقنػػػا لملػػػراع فػػػه الػػػلمف  جمالاتػػػح  لسػػػمامح   مسػػػار   سػػػننا ؿ التطػػػرؽ إلػػػا ل ػػػـ 
مجرجات  ذا اللراع   الته تػثرر مطرلةػا مماةػرو ل   لػر مماةػرو سمػا مسػتةمؿ مجمػس التاػا ف 

سػتراتلجلا  الته مف لمرز ا  ظهػ ر التمػدد اإللرانػه فػه الػلمف مػف جػبلؿ اال لد ؿ الجملع الارملا 
لف  الته تتماها إلراف فه منطةا الةرؽ األ سط  الجمػلع الارمػه   منػح فسػننا ؿ فػه  ػذا الالػؿ

ناطػػه رثلػػػا مسػػػتةمملا لمجمػػػس التاػػا ف لػػػد ؿ الجمػػػلع الارملػػػا مػػف جػػػبلؿ رػػػبل  ممانػػػ   لتنػػػا ؿ 
اإللرانلا فه منطةا الجملع   سنتطرؽ فلػح إلػا تػارلأل األطمػاع اإللرانلػا الممن  األ ؿ الت جهات 
ناكاسػات الت سػا اإللرانػه فػه الػلمف  لمػا الممنػ  الرػانه فالػح نتطػرؽ افه المنطةا  إضػافا إلػا 

متػػداًع مم ملػػا الػػلمف مالنسػػما لػػد ؿ الجمػػلع  رػػـ اإلػػا الت جهػػات الجملجلػػا إزاع ال ضػػا فػػه الػػلمف  
ـز  التنػػػػالؼ الارمػػػػه   سػػػػننا ؿ لنهػػػػاع الالػػػػؿ مممنػػػػ  رالػػػػ  نتنػػػػا ؿ فلػػػػح سمملػػػػا سالػػػػاا النػػػػ

السػػلنارل  ات المنتممػػا لمسػػتةمؿ مجمػػس التاػػا ف لػػد ؿ الجمػػلع الارملػػا  فػػه مطالػػن رػػبل  لنػػ   
    كؿ مطمن سؿ ىسلنارل  مف السلنارل  ات.
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 .منطقة الخميجالمبحث األول: أثر التوجيات اإليرانية في 

  نظػػرا لمػػا تنممػػح المنطةػػا  تمامػػًا ممنطةػػا الجمػػلعامػػف لكرػػر الػػد ؿ تاتمػػر إلػػراف 
 مف ل ملا لها   تنا ؿ مف جبلؿ ذلؾ لف تمان د رًا إقململًا فاسبًل فه المنطةا.

 المطمب األول: تاريخ األطماع اإليراني في منطقة الخميج.

 تمػػاـ فمةػػد نظلػػت ما  م اقػػا االسػػتراتلجلا فػػه الاػػالـالل ػػـ  منطةػػا الجمػػلعمرػػؿ ت
 لمرز ػا الػد ؿ الكمػر  ألطمػاع منػبلً  كملر سمر التارلأل كمسمؾ مائه ل  طرلؽ تجار   كما كانت

 اً   نظػػػر ؿ إقململػػػا كػػػ لرافل  د   ناضػػػرًا  المتنػػػدو األمرلكلػػػاال اللػػػات  المممكػػػا المتنػػػدو قػػػدلمًا رػػػـ
 ل تتمػػػ اجامهػػػ الطاقػػػا الفػػػاز  الػػػناط ممػػػاأل ػػػـ مػػػ ارد  ا امتبلكهػػػ لممنطةػػػالمم قػػػا الجفرافػػػه المملػػػز 

 مكانا ساللا اال تماـ سما المست للف اإلقملمه  الد له.

لكمر منػتع تمتمؾ د ؿ الجملع الارمه انتلاطات متر للا  ائما  فالسا دلا تمرؿ 
% مػف 25مملػار مرملػؿ  ل   264.2لناط فلها إلػا انتلاطه ا ملدر لمناط فه الاالـ  إذ لمما 

 ةػػكؿفاأل ملػػا االسػػتراتلجلا التػػه لتمتػػا مهػػا الجمػػلع    لػػذلؾتملهػػا الاػػراؽانتلػػاطه الػػناط الاػػالمه 
سما استةرار المنطةػا  لمػف د ؿ الجمػلع لطماع  تنافس ملف ق   النظاـ الد له  األمر الذ  لرر 

 .1االارمل

الج ار الجملجلا ذاتها  مػف لمػرز  ػذ   ما زاد مف نالا سدـ االستةرار    د ؿ 
  ا األمػرز المهػددو ألطمػاع الػد ؿ الكمػر  فػه المنطةػا الجملجلػاالد ؿ نجد إلراف الته تاتمر الد ل

 د ؿ  الااسػػػؿ االقملمػػػه األمػػػرز فػػػه الجمػػػلع الارمػػػه  المهػػػددو ألمػػػف تاػػػد مػػػف جهػػػا لجػػػر  التػػػه 
اإللرانه الاارسه فه المنطةػا   تلػدلر  المنطةا لمرز ا د ؿ مجمس التاا ف  مف جبلؿ المةر ع

 اإللرانلا فلها. الر رو

                                                           
 .137 .، ص45، العدد  مجلة دراسات دوليةىالرئيسية"،  سليم كاطع علي، " التواجد العسكري األمريكي يف اخلليج العريب: الدوافع1
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إلػػراف مااداتهػػا لػػد ؿ الجمػػلع الارملػػا  الػػد ؿ ذات الاةلػػدو السػػنلا منػػذ  فمةػػد لمػػدت
لاا الااطمل ف لنرل ف سما الااطملا الته قامت سما رلس الدس و الةلالا  فكاف  االد ل للاـ

سمػػا  كمػا كػػاف الاػػاطمل ف لر مػػ ف ل ػػؿ السػػنا  االمامػا   قػػد ل لػػت لمػػدس و الااطملػػا سنالػػا كملػػرو
منا لػػا  لتمػػدل لد لػػا اللػػا لا التػػه زاد فلهػػا الاػػداع تجػػا  السػػنا ما لا  مػػر ًراإقامػػا الةػػاائر الةػػلا

لبلنػػػظ فػػػه االسػػػتراتلجلا الماةػػػد اإللرانػػػه    ػػػ  مػػػا سمػػػا المنػػػاطؽ االسػػػبلملا  تلػػػدلر السػػػلطرو 
النجػن اإللرانلػا  التػه كانػت تهػدؼ إلػا انتػ اع ةػلاا لنػد لطمػاع اإللرانلا فه الاراؽ الذ  كاف 

لمننها  رقا ضػفط  سما الاراؽ ؿ لنزان م اللا إللراف  كما لف السلطرو اإللرانلاالاراؽ مف جبل
 1.تساـ  مها فه السانا الد للا ن ؿ مماها الن    سلاسلا

لما سف مدالا الت سا اإللرانػه سمػا نسػان د ؿ مجمػس التاػا ف فةػد مػدلت قمػؿ 
لجػػزر  منػػاطؽ جملجلػػا  اجػػر ا االسػػتامار المرلطػػانه مػػف المنطةػػا  متجػػذا مػػذلؾ ةػػكؿ انػػتبلؿ 

زاؿ لسػبلـ ن لمػر مػ  جزر الطنن  لمر  م سا جمارؾ اإللرانلا مزلاروال مدلرقاـ  1904 سنا فاه
الةػػػارقا الارملػػػا  اسػػػتمدالها مػػػمسبلـ إلرانلػػػا  إال لف تػػػػدجؿ الممرػػػؿ المرلطػػػانه لسػػػاد األمػػػ ر إلػػػػا 

 .نلامها

لطماسهػػػػػا المرلطػػػػػانه  رلت إلػػػػػراف فػػػػػه ذلػػػػػؾ فرلػػػػػا لتنةلػػػػػؽ  االنسػػػػػنانماػػػػػد 
   االنسػػنانالت سػػالا  متجػػذو مػػذلؾ ةػػكؿ ال لػػالا سمػػا د ؿ الجمػػلع نتلجػػا الاػػراغ النػػاتع سػػف 

الهػػادؼ لنمالػػا ملػػالس الرلسػػماللا    فػػؽ ممػػدل نلكسػػ ف جالػػا مػػا التنػػالؼ األمرلكػػه اإللرانػػه
اللػفر   لمػه م سػا    ػه   لسمنت النك ما اإللرانلا انتبللهػا لجػزر طنػن الكمػر  1977 فه 
  كمػا نا لػت د ؿ مجمػس فه األمـ المتندو مناًع سما طمن المند ن الاراقػه الته لرلرت قااال ا

 1998التاا ف نؿ المةكؿ الذ  كاف مف ملف لسمان قلاـ المجمػس  فمسمنػت فػه قمػا لمػ  ظمػه 
تةػػػكلؿ لجنػػػا ربلرلػػػا لنػػػؿ المةػػػكؿ مػػػا إلػػػراف   لػػػر لف األجلػػػرو رفضػػػت النػػػؿ  للتنػػػ ؿ م قػػػؼ 

                                                           
 .155.(، ص 2014. )الرياض: العبيكان للنشر، تصاعد المد اإليراني في العالم العربيالسيد ابو داوود، 1
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  رفضػػػت نلػػػ 2001 مسػػػةط  2000تةػػػدًدا مػػػف جػػػبلؿ قمتػػػه المنامػػػا  المجمػػػس  للػػػمس لكرػػػر
 .1السلطرو اإللرانلا سما الجزر الربل   التمكلد سما سلادو اإلمارات سملهـ استمرار

جر  المهـ فه المنطةا الجملجلا  الذ  كاف ضػمف األطمػاع اإللرانلػا الم قا اآل
لامػػػؿ سمػػػا لجػػػذ د ر قلػػػاد  فػػػه االنسػػػنان المرلطػػػانه مػػػدلت إلػػػراف ماد  رمػػػز  فماػػػ ؽ ػػػ  مضػػػل

األمرلكػه المرلطػانه فػػه تةػجلا إلػراف سمػا تةمػص  ػذا الػد ر  نلػػ  المنطةػا  فػه ظػؿ التاػا ف 
مػػف لجػػؿ الناػػاظ سمػػا األمػػف لمرلكػػه  مالت سػػا فسػػلطرت سمػػا مضػػلؽ  رمػػز مػػدسـ إلػػراف تلجػػذ

مةػػرطه  افإلػػر  الةػػ مه األمرلكػػه إمػػاف النػػرن المػػاردو    ػػ  األمػػر الػػذ  كػػاف  راع  لػػؼ الةػػا 
السػػلطرو سمػػا الجػػزر الػػربل   المضػػلؽ ماػػد مجػػهع الرػػ رو اإلسػػبلملا  الجمػػلع  لتسػػتمر إلػػراف فػػه 

ماتمػػػرو سػػػلطرتها سمػػػا  اتػػػح الجػػػزر لنػػػد الركػػػائز األساسػػػلا لتنةلػػػؽ اسػػػتراتلجلا إلػػػراف تجػػػا  د ؿ 
  فػػه ماستمػػار  لػػـ تتنةػػؽ  ػػذ  السػػلطرو سمػػا المضػػلؽلػػد ؿ الجمػػلع الارملػػا  ملنمػػا  مجمػػس التاػػا ف

الناسػػلا  منػػ ر النػػرننظػػر الةػػان ف الػػد له جػػزًعا مػػف لسػػاله المنػػار   ػػذا المضػػلؽ الػػذ  للػػمس 
 المرنػػػامع النػػػ    اإللرانػػػه   مالتػػػاله فػػػ ف الهػػػدؼ النةلةػػػه  راع األمرلكلػػػا سمػػػا  ػػػامشاإللرانلػػػا 

 رمػػز  األمػػر الػػػذ  مجػػزر الػػػربل  اإلماراتلػػا  ػػ  لاػػػرض سػػلطرتها سمػػا مضػػػلؽ لانػػتبلؿ إلػػراف 
الػػػناط فػػػه د ؿ مجمػػػس التاػػػا ف  إضػػػافا إلػػػا السػػػلطرو سمػػػا  إلػػػا الهلمنػػػا سمػػػا ملػػػادر  لػػػثد

الذ  تسملح إلراف مالجملع الاارسه س ض الارمه   مالتاله اإلناطا ممنطةػا  المبلنا فه الجملع
 2فه منا لا السلطرو سملها الجملع ككؿ

ممكممهػا   ؿ لـ تةؼ إلراف سند  ذا  مؿ تاد األمر الجزر  المضائؽ  للتن ؿ لد
نلػػ  كانػػت  نػػػاؾ ادسػػاعات إلرانلػػػا مػػمف المنػػػرلف تاػػ د إللػػػراف  نلػػ  تاتمػػػر مسػػملا االدسػػػاعات 

الجملجلػا  الجمػلع  مػف لجطػر األمػ ر فػه مسػملا الابلقػاتاإللرانلا فػه سػلادتها سمػا ماػض د ؿ 
 لفإلػػػراف مسػػػلادتها سمػػػا المنػػػر  ادسػػػاع فػػػه مةدمػػػا  ػػػذ  االدسػػػاعات    ـ19الةػػػرف  اإللرانلػػػا منػػػذ

                                                           
 90(، ص2015. )دمشق: دار رسالن للطباعة والنشر والتوزيع، ، استراتيجية إيران اتجاه دول الخليج العربيتاج الدين جعفر الطائي 1
 97، ص المرجع نفسو2
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منطةػا ةػلزار  لملػرالتػه سةػدت مػلف  ماالتااقلػاالاارسلا متنججػا ماستمار ا كانت ضمف السلطرو 
رس الجن ملا الذ  انتؿ المنرلف  المةلـ المرلطانه فه الجملع الارمه الذ  لةار فلها سالما فا

 ا قلػاـفلما ماد سما استةرار المنرلف جالػا مػ لف المنرلف مةاطاا فارسلا  األمر الذ  لررإلا 
 تطالػػػن  الرػػ رو اإلسػػػبلملا فػػػه إلػػػراف  لتتةػػكؿ فلهػػػا تنظلمػػػات طائالػػػا مػػدسـ إلرانػػػه  لتاػػػ د إلػػػراف

كجػػزع مػػف الجمه رلػػا االسػػبلملا اإللرانلػػا  تتجػػدد الػػدس و متمالػػا المنػػرلف اإللرانلػػا لكرػػر  مػػالمنرلف
 نػػػلف اتهمػػػت المنػػػرلف إلػػػراف فػػػه تم لػػػؿ 1994فػػػه  مػػػرو  مجماػػػا لسمػػػاؿ سنػػػؼ كمػػػا نػػػد  مػػػف

النكػـ   مػذلؾ لتضػس لف االسػتراتلجلا اإللرانلػا تجػا  د ؿ مجمػس  نظاـ تنظلمات تهدؼ إلا قمن
الر ما فه السلطرو سما منطةػا الجمػلع ككػؿ متجػذو ال رقػا المنرلنلػا التاا ف رامتا   متجها نن  

 1تجا  د ؿ مجمس التاا ف ك رقا ضفط

 اتجػػا  د ؿ مجمػػػس إلػػػراف فػػه إطػػػار سلاسػػتها الجارجلػػا سامػػػا  لمكػػف الةػػ ؿ لف
تةػا فػه  جفرافػه ماستمػار إلػراف لرماا ممػاد  لتنةلػؽ ل ػدافها  مرتكػزالتاا ف جالا ترتكز سما 

منطةػػػا مات نػػػا ننػػػ  الجػػػارا  إضػػػافا إلػػػا سػػػلطرتها سمػػػا ممػػػرات مائلػػػا  امػػػا نل لػػػا  مرتكػػػز 
ماػػض تارلجًلػػا كانػػت لهػػا سػػمطا سمػػا تػػارلجه   ػػ  الػػذ  لػػتبلعـ مػػا المرتكػػز الجفرافػػه  فػػ لراف 

  إضػػافا إلػػا ن الت سػػانػػمالهلمنػػا    إمػػاف اإلممراط رلػػا الاارسػػلا التػػه كانػػت تمتػػاز الػػد ؿ الارملػػا
إلػػراف فػػػه الاةلػػػدو الةػػلالا متراًسػػػا لنمػػػه  المرتكػػز الػػػدلمفرافه  المرتكػػػز الاةائػػد   نلػػػ   جػػػدت

 .ق ملتها  رةافتها

ه تهػدؼ إلػا التػ  رتهػافالمرتكزات السػامةا اتجػذت منهػا إلػراف منطمةًػا لتلػدلر ر
 فػػػه منطةػػػا الةػػػرؽ األ سػػػط كهػػػدؼ الجملجلػػػا كهػػػدؼ ل لػػػه الت سػػػا  مسػػػط نا ذ ػػػا فػػػه المنطةػػػا 

قملػػات الةػػلالا فػػه ؤل ػػداؼ النةلةػػا  اسػػتفبلؿ األلجػػذ مالةضػػلا الامسػػطلنلا  طػػاًع ل سػػا  مػػا األ
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متػػػداًع مػػػف الاػػػراؽ الػػػذ  اسػػػتطاست إلػػػراف لف تكػػػ ف االػػػد ؿ الجملجلػػػا   التػػػه مػػػدلت تػػػثته لكمهػػػا 
 1لماراؽ األمرلكه نتبلؿالمتنكـ األ ؿ فلح ماد اال

 لطاػػػػػػ  لمسػػػػػػطس فػػػػػػه إطػػػػػػار الابلقػػػػػػات الجملجلػػػػػػا اإللرانلػػػػػػا اللػػػػػػراع اإللرانػػػػػػه 
ا د   نلػػػ  امتػػػازت الابلقػػػات السا دلاػػػػ اإللرانلػػػا فػػػه ماظػػػـ مرانمهػػػا مالتنػػػافس  اللػػػراع  الس ػػػ

  لتاػػا ف لػػد ؿ الجمػػلع الارملػػافػػه مجمػػس اماستمػػار السػػا دلا الةػػ و االقململػػا الممرمػػا  المسػػلطرو 
كانػػػت لمػػػرز الت قاػػػات تةػػػلر إلػػػا التاػػػاثؿ إزاع الابلقػػػات  سػػػاه  لػػػ ؿ ر نػػػانه لمسػػػمطا سػػػنا 

اللػػالد  فةػػد لدار الماا ضػػات مػػا  لتػػارلأل ر نػػانه سمػػا  ػػذا اإللرانلػػا السػػا دلا  تنسػػنها نظػػًرا
 ػػػػذ  سكػػػػس    إال لف مجرلػػػػات األمػػػػ ر سػػػػارت"  اةػػػػمه رفسػػػػنجانه"السػػػػا دلا فػػػػه فتػػػػرو نكػػػػـ 

فه الممؼ الن    اإللرانه ملف طهراف  الػد ؿ الكمػر   االناراالف  الت قاات  الته افترضت للضا
مرئاسػػػػا ال اللػػػػات المتنػػػػدو األمرلكلػػػػا سػػػػلتماح تمةائلػػػػا اناػػػػراا فػػػػه مماػػػػات لجػػػػر  لمرز ػػػػا المماػػػػات 

الت قلػا  تػـالػذ   2013السا د   لكف ر ـ اتااؽ جنلؼ فه نػ فممر  اإللرانه الجملجلا  اللراع
 الد ؿ الكمر  مةمف الممؼ الن    اإللرانه  إال لف الابلقات السا دلا اإللرانلػا  سملح ملف طهراف

لػػراف  مػػدل  2005سػػارت ننػػ  األسػػ ل  فالتنػػافس الػػذ  مػػدلت ندتػػح فػػه تزالػػد منػػذ  مػػلف السػػا دلا  ان
   للػزداد نػدوارملامدالا التن الت السلاسلا فه المنطةا ال تتلاسد ندتح ما  اللراع ممجذ ةكؿ
مػا الرػ رو السػ رلا  االجتبلفػات ن لهػا  إضػافا إلػا الةمػؽ المتزالػد نتلجػا االتاػاؽ النػ     اللػراع

  للتاػػػاظـ اللػػػراع ملنهمػػػا مػػػا تاػػػاظـ األزمػػػا اللمنلػػػا  نتلجػػػا الػػػدسـ اإللرانػػػه 2015مػػػا الفػػػرن 
ألجلػػر الػػذ  لاػػد لمنػػ رللف مػػف جهػػا   التنػػالؼ الارمػػه زسالػػاا النػػـز  مػػف جهػػا لجػػر    ػػذا ا

الةػرار فػه  لػاناهملف الممدلف   التػه جػاعت مػف قناسػا  ور اةلسلاسا سدـ الم اجها المم ستمراراً ا
 2ما الطرؼ اإللرانه. المماةروالسا دلا سدـ جد   الم اجها 
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 .نعكاسات التوسع اإليراني في اليمناالمطمب الثاني: 

هلمنػا اإلقململػا  ػ  السػلطرو لتنةلػؽ ال ل داؼ سلاسا إلراف الجارجلػا لمد  لف  
السلاسػػػا الجارجلػػػا  ا تمامػػػاتالتػػػه كانػػػت  الزالػػػت تةػػػا فػػػه مػػػثرو سمػػػا منطةػػػا الجمػػػلع الارمػػػه  

ل  الم قػػا   اإللرانلػػا  لاػػدو لسػػمان منهػػا مػػا لتامػػؽ مه لػػا  تركلػػن النظػػاـ السلاسػػه اإللرانػػه ذاتػػح
 الجفرافه ل  التط رات اإلقململا.

جملػػػا السػػػمطات ملػػػد  اللػػػا  ف    لمنظػػػاـ  نجػػػد لفمػػػف الجانػػػن السلاسػػػه المنلػػػ    
الاةلػح   ػذ  المثسسػا تنتكػر كافػػا السلاسػات فػه إلػراف  ل مهػػا السلاسػا الجارجلػا   قػد لد   ػػذا 

إلا  ج د ت تر مػزمف مػلف الد لػا اإللرانلػا  مجتماهػا    ػ  الػذ  ال لظهػر سمػا سػطس  االنتكار
مةػاكؿ فػه كػؿ اؿ النظاـ اإللرانه دئما مػا لاتاػؿ لمفتااالنلاو السلاسلا اإللرانلا   ذلؾ راجا إلا 

مػػف الجػػارا   اسػػتفبللحفرلػػا م اتلػػا مػػف لجػػؿ إماػػاد النظػػر سػػف ال ضػػا الػػداجمه اإللرانػػه  سػػدـ 
 اللػػا الاةلػػح فػػه إتماسػػح لهػػذا السلاسػػا سمػػا ممػػرر م جػػد فػػه  تاتمػػدمنلػػ  لنػػتع تماسػػكًا داجملػػًا    

فةػرو منهػا سمػا لف السلاسػا الجارجلػا إللػراف تةػـ   منح تػنص فػه 152الدست ر اإللرانه  فالمادو 
لف جمه رلػػا إلػػراف اإلسػػبلملا تاتمػػر فتػػنص سمػػا  154سمػػا نمالػػا جملػػا المسػػمملف  لمػػا المػػادو 

قامػػػا نك مػػػا االسػػػتةبلؿسػػػاادو جملػػػا المجتمػػػا المةػػػر  قضػػػلًا مةدسػػػا   لنهػػػا تاتمػػػر     النرلػػػا  ان
كافػػا   مالتػػاله فػػ ف جمه رلػػا إلػػراف تةػػـ  مػػدسـ  النػػؽ  الاػػدؿ نةػػًا لجملػػا النػػاس فػػه لرجػػاع الاػػالـ

النضػػاؿ المةػػر ع لممستضػػاالف ضػػد المسػػتكمرلف فػػه ل  نةطػػا مػػف الاػػالـ   فػػه ال قػػت ناسػػح ال 
تتػػدجؿ فػػه الةػػث ف الداجملػػا لمػػد ؿ األجػػر   نسػػن مػػا جػػاع فػػه الدسػػت ر اإللرانػػه  نلػػ  نبلنػػظ 

ـ التػدجؿ فػه الةػث ف الداجملػا جالا ملف نلرو المستضاالف  سد 154 تناقض فه نص المادو
 1لا.ملمد ؿ  فكلؼ لك ف  ذا الدفاع مد ف تدجؿ فه الةث ف الداج

                                                           
 ،(20/05/2017)  أشررررررررررررررررررررررررررررررر  خلمررررررررررررررررررررررررررررررد كشرررررررررررررررررررررررررررررر ، " مع ررررررررررررررررررررررررررررررلة مت رررررررررررررررررررررررررررررردد : أمررررررررررررررررررررررررررررررن اخللرررررررررررررررررررررررررررررريج يف الر يررررررررررررررررررررررررررررررة ا يرا يررررررررررررررررررررررررررررررة." يف : 1

http://platform.almanhal.com/Files/?ID.   
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ل ملػػا الم قػػا الجفرافػػه إللػػراف ضػػمف المنطةػػا الجملجلػػا لتػػلس  لمكػػف الةػػ ؿ لف
إسػػتراتلجلا تمكنهػػا مػػف السػػلطرو سمػػا الممػػرات المنرلػػا فػػه اإلقمػػلـ الجملجػػه    ػػذا طمةػػا لهػػا ملػػزو 

لطمػػؽ سملهػػا سممػػاع الجفرافلػػا السلاسػػلا "قمػػن الاػػالـ"   مالتػػاله فالهػػدؼ الجػػارجه  لنظرلػػا قدلمػػا
لمسلاسػا اإللرانلػا كػاف الناػاظ سمػػا تم قاهػا فػه المنطةػا   لةػلر فػػه  ػذا اإلطػار الاػالـ كػػامبلف 

الجفرافلػػػػا: مػػػػا تجمرنػػػػا مػػػػح الجػػػػرائط مةػػػػمف  انتةػػػػاـ" انػػػػ افم 2012فػػػػه سػػػػنا  فػػػػه كتامػػػػح اللػػػػادر
فػػه سلاسػػا الػػد ؿ  كمػػا لػػر  لف  اً مػػا  الماركػػا ضػػد الملػػلر  لف لمجفرافلػػا تػػمرلر اللػػراسات المةم

لػػراف  تركلػػا  مػػا الػػد لتاف المسػػممتاف ال نلػػدتاف المتػػاف  جػػدتا منػػذ فتػػرو ط لمػػا   لقامتػػا إكػػبًل مػػف 
زاؿ لهما لرر رةافه كملر فه الاالـ ساما  فػه الةػرؽ ل إممراط رلتلف كملرتلف فه التارلأل  كاف  ال

لد التػػمرر فػػه النظػػاـ السلاسػػه اإللرانػػه سػػل    -نسػػن كػػامبلف - سػػط مةػػكؿ جػػاص   منػػح ف نػػحاأل
 1تمةائلا تفلر  تمرر فه منطةا الةرؽ األ سط س اع سممًا ل  إلجامًا.

سػتطاست التمػدد إقململػًا  جملجلػًا    ػذا راجػا ا فه  ذا السلاؽ نجد لف إلػراف   
ال اللػػات المتنػػدو األمرلكلػػا تنػػا ؿ جا ػػدًو المنػػ  ر ػػـ لف  ف جهػػا لجػػر  الرػػراع الناطػػه   إلػػا 

ستمػاد سملػح  إال لنػح ال لػزاؿ سػف ملػادر طاقػا جدلػدو تفنلهػا سػف الػناط  تجامهػا تت قػؼ سػف اال
 االنػػتبلؿلمػد ؿ الفرملػا  إضػػافا إلػا لف  لهػػا   لمرػؿ لنػد لفضػػؿ  لكمػر ملػادر الطاقػػا الرئلسػلا

لمػػػناط فػػه الاػػالـ  فػػػ ف  انتلػػاطهلػػػد ؿ التػػه تممػػؾ األجلػػػرو مػػف لكرػػر ا ماستمػػاراألمرلكػػه لماػػراؽ 
األمػػر لد  إلػػا اإلجػػبلؿ مالماادلػػا التةملدلػػا لمتػػ ازف اإلقملمػػه فػػه المنطةػػا للػػالس إلػػراف   منظػػرو 

ف تػػارلأل الابلقػػات  فػػ اقتلػػادلالجػػر  ف نػػح ر ػػـ تاػػ ؽ د ؿ مجمػػس التاػػا ف لػػد ؿ الجمػػلع الارملػػا 
اإللرانلػػا ظػػؿ  ػػ  النػػاكـ لهػػذ  الابلقػػات  لكاػػه لف نةػػرل  لف لف منطػػؽ الةػػ واإللرانلػػا الجملجلػػا لم ػػ

اإلنلػػػائلات فػػػه  ػػػذا المجػػػاؿ  نةػػػارف ملنهػػػا مػػػف جػػػبلؿ ملػػػزاف الةػػػ و الاسػػػكرلا مػػػلف إلػػػراف  د ؿ 
  فػػ ف إجمػػاله الةػػ ات المسػػمنا اإللرانلػػا الااممػػا لممػػ  2013المجمػػس فنسػػن إنلػػائلات الاػػاـ 
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مػاؿ الةػ ات المسػمنا لػد ؿ مجمػس التاػا ف جند  إلج 342000جند   ملنما  532000ن اله:
 لد ؿ الجملع الارملا .

لػػػراف  ماظػػػـ اسضػػػاع مجمػػػس التاػػػا ف الجملجػػػه لػػػـ إلػػػذكر اف الابلقػػػات مػػػلف   
تكػػف ط لمػػا.  كػػان ا متػػ ترلف مةػػكؿ جػػاص منػػذ تاػػرض السػػاارو السػػا دلا فػػه طهػػراف لهجػػـ  فػػه 

.  مػػا ذلػػؾ  لمػػد  لف "النمػػرنمػػر "ماػػد لف لسػػدمت الرلػػاض رجػػؿ الػػدلف الةػػلاه  2016 جػػاناه
د ؿ مجمػػس التاػػا ف الجملجػػه قػػد تجتمػػر فكػػرو إلػػبلر األسػػ ار مػػا إلػػراف.  كػػاف  زراع جارجلػػا 
د ؿ مجمػػس التاػػا ف الجملجػػه قػػد منرػػ ا فػػه االجتمػػاع الػػ زار  الرػػانه  الاةػػرلف لممجمػػس الػػ زار  

ا النةػاط الدمم ماسػه فه الرلاض سةد ن ار استراتلجه ما إلراف.  ػذا االقتػرار  إلػا جانػن م جػ
  لمكػف لف لمةػر قرلػنملف طهراف  النك مات األسضاع فه مجمس التاا ف الجملجه سما مػد  

نتػػا لػػ  كػػاف ذلػػؾ فةػػط سمػػا لسػػاس كػػؿ د لػػا سمػػا  ال نػػؿ  -ممػػدع التةػػارن المطػػهع  االنتةػػائه 
 الةضالا االستراتلجلا األ سا ملنها.

لػػرا م ضػػا ترنلػػن ألسضػػاع لكػػ ف تفل لػػفتجالػػؼ ل  تػػ تر مػػا إلػػراف  لمػػد  لف
مجمػػس التاػػا ف الجملجػػه.  تػػثد  الابلقػػات السػػلئا مػػا جػػارتهـ سمػػر الجمػػلع الاارسػػه إلػػا تاػػاقـ 

الجطػر االنةسامات الطائالا الداجملا فه الممداف  تاةد سمملا اإللبلر الةاقا للبل.  ماد إزالػا 
فرلػػا لكمػػر لمتركلػػز سمػػا   سػػتتار لمنك مػػات التمسلسػػلا لػػد ؿ مجمػػس التاػػا ف الجملجػػه اإللرانػػه

 ػػػه ل ل لاتهػػػا الاملػػػا.  لتنةلػػػؽ  ػػػذ  الفالػػػا  مػػػدل التػػػه اإللػػػبلر االقتلػػػاد   التنملػػػا المنملػػػا  
ماػػد  قػػت قلػػلر مػػف فػػ ز الػػرئلس األمرلكػػه  ملػػالنحفػػه تنةلػػؽ مجمػػس التاػػا ف الجملجػػه سمنػػا 

لػا سلاسػا اكرػر كاف انتلار ترامن لةلر الا س دو  اةػنطف ا  نل  فه منلمح "د نالد ترامن"
مػػػا مػػػا طهػػػراف    ػػػ  مػػػا كػػػاف لممػػػؿ اسضػػػاع الكتمػػػا ماػػػد اف نا لػػػت االدارو السػػػامةا تنسػػػلف تجا  

كد اف الد ؿ الجملجلا لدلها الرةا الته تنتاجهػا لمنا لػا لالابلقات ملف ال اللات المتندو  الراف.   
النممػا الدمم ماسػلا تازلز الابلقات ما طهراف فه المجاالت ذات اال تمػاـ المةػترؾ.  قػد مػدلت 
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رسػػالا الػػا النك مػػا االلرانلػػا تةتػػرر  الجملجػػهسنػػدما لػػاغ مجمػػس التاػػا ف  2016دلسػػممر  فػػه
 جػػح  زلػػر الجارجلػػا الكػػ لته الرسػػالا الػػا الػػرئلس االلرانػػه نسػػف ر نػػانه الػػذ  كمػػا مػػدع نػػ ار. 

 1قاـ مزلارو الا سماف  الك لت.

استراتلجلا منتمما  ارنػاف ةهدت منطةا الةرؽ األ سط إطبلؽ ربل  رث   كما
السػا دلا  مسػتةمملا الجملجه  فه نلف لف الرالرا  ه اإللرانلا. ل ال   ناؾ رثلا الطرؼمنها مف 

 .     ما لمرػؿ نةمػا ن سلػا سمػا المسػت لات االقتلػادلا  االجتماسلػا  اإلدارلػا.  تةػمؿ 2030ز
المطالػا  رفػا مسػت لات مالةػا  االستراتلجلا السا دلا للضا الةدرو سما لرؼ الناط   النػد مػف

الته كةؼ سنها الةلأل منمد مف راةػد  2030رثلا اإلمارات المستةمملا لااـ    إضافاالم اطنلف
آؿ مكتـ    الته تركز سما تن لؿ مدلنا دمه إلا مدلنا ذكلا.  تسا ـ االسػتراتلجلا فػه تنسػلف 

مبللػػلف مػػف األ قػػات الضػػائاا فػػه قطػػاع النةػػؿ  اإلنتاجلػػا الاردلػػا   النػػد مػػف التمػػ     تػػ فلر ال
سمملػػػات النةػػػؿ. رثلػػػا اإلمػػػارات  تةػػػكؿ قاػػػزو جدلػػػدو جنمػػػا إلػػػا جنػػػن مػػػا الادلػػػد مػػػف المةػػػارلا 

  التػػػه كةػػػؼ سنهػػػا 2036التنم لػػػا  االقتلػػػادلا الهائمػػػا فػػػه الد لػػػا.  آجر ػػػا الرثلػػػا اإللرانلػػػا ز
 .ر  الناله لجامنئهالجنراؿ رنلـ لا    الزسلـ السامؽ لمنرس الر ر    المستةار الاسك

  فةا لما نةرتح السػمطات اإللرانلػا الرسػملا  فػ ف  ػذ  االسػتراتلجلا تاتمػد سمػا 
رسػػاع الت جػػح اإللرانػػه النػػاله.  تركػػز الرثلػػا اإللرانلػػا الجدلػػدو سمػػا نمالػػا نظػػاـ مةػػار  تطػػ لر  ان

لػػػػا األسػػػػد مػػػػف سػػػػة ط  دسػػػػـ نػػػػزن اح فػػػػه لمنػػػػاف للكػػػػ ف فػػػػه نالػػػػا االكتاػػػػاع الػػػػذاته مػػػػف النان
الاسػػكرلا  سسػػكرلا.   ػػذا لانػػه إلػػبلر مةػػر ع االسػػتلبلع سمػػا د لػػا لمنػػاف ممك ناتهػػا المجتماػػا 
 ذ مانها ماكر الململةلات الته تست رد مف إلراف  لمرمها نزن اح  تدسـ للضا السلاسا اإللرانلػا 

لجلا فػػه الاػػراؽ  تػػمملف  جػػ د نظػػاـ سراقػػه ال لػػزاؿ مجملػػا تجػػا  طهػػراف. كمػػا اظهػػرت االسػػترات

                                                           
1" Iran And The G.C.C Still Have A Gulfe Between Them." In: (13/04/2017),https://www.stratfor. 
com/article/iran-and-gccK  

https://www.stratfor.com/article/iran-and-gccK
https://www.stratfor.com/article/iran-and-gccK
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الذ  اقاـ لمكافنا االر ان  كذا ضد االتجا ػات تجػا  انةػرو  لئلسبلـااللرانلا ت طلد ا المنا ض 
 .الجملجه د ؿ مجمس التاا ف 

مػػا  ػػ   اضػػس مػػف رثلػػا إلػػراف لةػػلر إلػػا لف الةػػان اإللرانػػه لػػدرؾ لف  نػػاؾ 
ممػػػا   سػػػ ؼ االستمػػػار فػػػه اسػػػتراتلجلا السػػػن ات الاةػػػرلف المة ماػػػلفمجػػػا ؼ  تطماػػػات ال تثجػػػذ 

سلسػػتمر نظػػاـ الةلػػادو الاةهلػػا فػػه     الػػداجؿ سػػتةرارالتنةلػػؽ لكػػ ف التركلػػز سمػػا إةػػااؿ الجػػارا 
 سػػػػفت الػػػداجؿ للمةػػػاع فػػػػه السػػػمطا لاتػػػػرو ط لمػػػا مػػػػف الامػػػر مػػػػف جػػػبلؿ تةػػػػتا مػػػف لجػػػػؿالر ػػػاف 

 .1؟مؼمجارا ما الم ةد اإلنتما  لاللراسات السلاسلا  

د  إلػػػػراف سمػػػػا ال اقػػػػا  مػػػػف رثلتهػػػػا ممػػػػا تةػػػػدـ كتمهلػػػػد نػػػػ ؿ مػػػػا ترلػػػػ نطبلقػػػػاا
سػلطرو إلػراف المستةمملا  ماإلسةاط سما لرض ال اقػا فػه المنطةػا الجملجلػا  الةػرؽ األ سػط فػ ف 

الةػػمح تامػػا سمػػا مجرلػػات النلػػاو السلاسػػلا فػػه الاػػراؽ  ماػػد اإلطانػػا منظػػاـ لػػداـ نسػػلف مػػف 
لاتمػر لةػد لسػداع إلػراف  الػذ   سػة ط لػداـ نسػلف جبلؿ االنتبلؿ األمرلكه لماراؽ  نل  مرػؿ

 سمػػا إلةػػاؼ التمػػدد اإللرانػػه فػػه المنطةػػا  التلػػد  ألطماسػػح الت سػػالا   ال نلػػد الػػذ  كػػاف قػػادًرا
سػراقللف  لنػزان  سلاسػللفنتهزت إلراف  ذ  الارلا لتجترؽ الاراؽ مف جبلؿ سبلقاتح ما انل  

تلػاد  الػدلنه  اإلسبلمػػه االق مسػمنلف سػراقللف فضػبًل سػف ق تهػا الناسمػا المتمرمػا فػه المجػاؿ 
 امةػر سه لت سلا النا ذ  لذلؾ فاالنتبلؿ األمرلكه لماراؽ  استمر الارلا الذ ملا إللراف لتنةلؽ

   مسػػػتفما الماػػػد الاةائػػػد كطػػػرؼ لساسػػػه فػػػه الماادلػػػا الاراقلػػػا الت سػػػاه  نتلجػػػا دجػػػ ؿ إلػػػراف
تندلات األمنلػا لمنك مػا تزالد الإضافا إلا ت ظلؼ النرن سما اإلر ان للالنها      الطائاه

لمةػػ ات الاراقلػػا  مػػا مكنهػػا مػػف   الػػدسـ الاسػػكر  ال ضػػا  تةػػدـ السػػبلر الاراقلػػا  لتسػػتفؿ إلػػراف
التنػالؼ الةػلاه الػذ  سػدو النكػـ  مػف جػبلؿ  لان د ر سلاسػه لمكػف م اللػح مػف ال لػ ؿ إلػا

ات متتاللػػػا  النػػػ ان رػػػبل  د ر مجمػػػس  للػػػمس الكتمػػػا األكمػػػر فػػػه الاػػػراؽ   لػػػنجس فػػػه انتجامػػػات
                                                           

1 Mohammed alsulami ،" IRAN S VISION 2036." In: (12/05/2017);  https://arabiangcis.org/ 
english/articles/irans-vision 
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فػه لػلا ا  تنالػذ السلاسػا اإللرانلػا فػه  إضافا إلا ذلؾ فةد لاػن فلمػؽ النػرس الرػ ر  اإللرانػه
  كمػػا سػػاسد الػػد ر الػػدلنه مػػف جػػبلؿ فػػه الاػػراؽ ماػػد تػػ له تػػ ر  المػػالكه النكػػـالاػػراؽ  جالػػا 

 1فه الاراؽترملت لقداـ  ذ  األجلرو  سمارجاؿ الدلف المرتمط ف م لراف  الاتا   الته للدر ا

مػػػػف مظػػػػا ر السػػػػلطرو  الهلمنػػػػا السلاسػػػػلا إللػػػػراف سمػػػػا الاػػػػراؽ  الم اقػػػػؼ كمػػػػا 
 جهػػػاف لاممػػػا  منلػػػ  تمرػػػؿ لمنك مػػػا الاراقلػػػا  التػػػه  ػػػه متطامةػػػا لمم اقػػػؼ اإللرانلػػػا الجارجلػػػا 

 إلراف جالا فه الم اقؼ مف الر رات الارملا فه اللمف  س رلا.  ه  اندو

 ه فػه سػ رلا  المػدسـ  ر سػًلا  مػف جػبلؿ دسمهػاإلا ذلؾ النا ذ اإللران ظؿفه 
فلمػػؽ النػػرس الرػػ ر   نظػػاـ مةػػار األسػػد سػػ اع فػػه المجػػاؿ الاسػػكر  ل  االقتلػػاد   مػػف جػػبلؿ

رسػالا  لػػر  مػا لانػه قػ ات فلمػؽ الةػدس التػػه تةػـ  متنالػذ سمملػات سسػكرلا فػػه سػ رلا   اإللرانػه
رلا  مػػا لانػػه لف ل  تػػدجؿ د لػػه ل  إلػػا الفػػرن  د ؿ الجمػػلع لف إلػػراف م جػػ دو فػػه سػػ  مماةػػرو 

المةػػػتركا مػػػلف  االتااقلػػػاتمػػػف إلػػػراف نسػػػن  اقملمػػػه فػػػه الةػػػمف السػػػ ر  سػػػل اجح رد فاػػػؿ سنلػػػؼ
الػد لتلف   تهػػدؼ إلػػراف مػػف  راع كػؿ  ػػذا إلػػا تازلػػز ق تهػػا التاا ضػلا مػػا الػػد ؿ الكمػػر  فػػه ل  

 .2الس رلا  د ف تجا ؿ لمد ر اإللرانه ممادرو لنؿ األزما

رج ع إلػػػػا الجمػػػػؼ نجػػػػد لف الابلقػػػػات اإللرانلػػػػا السػػػػ رلا قدلمػػػػا  فسػػػػ رلا  مػػػػال  
إلةػػاؼ تلػػدلر المتػػر ؿ الاراقػػه سمػػر لراضػػلها   سػػاندت إلػػراف فػػه نرمهػػا ضػػد الاػػراؽ سػػف طرلػػؽ

 ت جهاتهػا فػه  الرثلا األمرلكلػا كما لف إلراف تر  لف التنالؼ اإللرانه الس ر  سلةؼ فه طرلؽ
 ػػذ  الابلقػػا السػػ رلا اإللرانلػػا  له لتلػػنلاهما مػػف الػػد ؿ المارقػػا المنطةػػا فػػه ظػػؿ االجمػػاع الػػد  

السػػا دلا كػػاف ماا لهػػا سػػممه سمػػا د ؿ الجمػػلع  فةػػد كرسػػت التماسػػد مػػا ةػػرلكتها فػػه المنطةػػا 
ماػػد اتاػػاؽ الطػػرفلف سمػػا الاػػد  اإللرانػػه    ػػ  األمػػر الػػذ  ال لجػػدـ د ؿ الجمػػلع  لمػػنهـ  جالػػا 

                                                           
 http://rawabetcenter(.2016جرررروان11)معمرررر فيصرررر  لرررول"، التينلينرررر  ا يرررراف يف العررررراد: الررردوافع واألشرررركا  وأدوا  التينيررر ". يف: 1

.com/archives/.  
 http://www.alukah.net/translations( ،31/10/2012.)امحد حسني الشيمي ، "الدور االيراف يف: االىدا  و الدوافع". يف: 2

http://rawabetcenter.com/archives/
http://rawabetcenter.com/archives/
http://rawabetcenter.com/archives/
http://www.alukah.net/translations
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  إلػػا المزلػػد مػػف التةػػارن دمةػػؽ   تتجػػح الابلقػػات مػػلف الممػػدلفملف طهػػراف   دفػػاع مةػػترك اتااقلػػا
لمضػػػفط سمػػػا د ؿ مجمػػػس  اإللرانػػػه  ػػػ  مػػػا لثكػػػد نجػػػار إلػػػراف فػػػه اسػػػتفبلؿ التنػػػالؼ السػػػ ر  

فػه المماػات الاالةػا تضللؽ الجنػاؽ سملهػا   السا دلا  التاا ف لد ؿ الجملع الارملا  فه مةدمتها
 1اللراع فه اللمف لتلدر ا الته 
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 .المبحث الثاني: التوجيات الخميجية تجاه الصراع في اليمن

متػػداًع مػػف النػػؿ ا  سػػتةرارسػػدـ اال لةػػد نا لػػت د ؿ الجمػػلع التلػػد  لمظػػا ر  
.  السلاسه فه ةكؿ المادرو الجملجلا  ل  سسكر  فه ل رو سالاا النـز

 .أىمية اليمن بالنسبة لدول الخميجالمطمب األول: 

  الة ؽ األ سط فةػمح الجزلػرو الارملػا نجػد لف  ا جرلطا الاالـمف إطبللتنا سم
فػػه جنػػ ن  ػػرن ةػػمح الجزلػػرو الارملػػا مػػلف السػػا دلا  سػػمطنا سمػػاف.  تةػػرؼ سمػػا  تةػػا الػػلمف

لممػ     مضلؽ مان المنػدن الػذ  لػرمط المنػر األنمػر  المنػر األمػلض المت سػط مػالمنلط الهنػد 
كػػـ مػا سنمػاف مػف جهػػا  288كػـ    458 1قرامػا  طػ ؿ الةػرلط النػد د  مػلف الػػلمف  السػا دلا

تطػػؿ الػػلمف سمػػا المنػػر األنمػػر  منػػر الاػػرن  لممػػ  طػػ ؿ الةػػرلط السػػانمه لمػػلمف كمػػا  الةػػرؽ.
ا    ػ  مػا نسػم 288 408 25نػ اله سكاف اللمف  سدد لةدرلما مف نل  السكاف ف كـ 2500
م قػػػػا الػػػػلمف       ػػػػذا رافهالرةػػػػؿ الػػػػدلم   ها ملػػػػزو لجػػػػر  مالنسػػػػما لممنطةػػػػا الجملجلػػػػا   ػػػػهػػػػلمنن

ةا مػلف السػا دلا  سػمطنا سمػاف ت اسانا لراع منمه  د له  جل لًا لنه ااالستراتلجه جامه
 . لطؿ سما مضلؽ مان المندن لند ل ـ الماامر المائلا فه الاالـ

 ػػػػه النػػػػد د التػػػػه لةػػػػترؾ فلهػػػػا الػػػػلمف مػػػػا السػػػػا دلا مػػػػف  كػػػػـ 2000 ننػػػػ  
الةػػرؽ سػػمطنا سمػػاف   تةػػترؾ الػػد لتاف منػػد د لممػػ  ط لهػػا الةػػماؿ  ملنمػػا تنػػد الػػلمف مػػف جهػػا 

كلم مترًا  تمتد الجمها المنرلا لملمف   تطؿ سمػا منػر  2500سما مسافا قدر ا  .كلم متراً  288
مػف فلتكػ ف م قا اللمف المنر    لما الارن  جملع سدف مف الجن ن   المنر األنمر مف الفرن

مضلؽ مان المندن لند المضائؽ المائلػا المهمػا ماستمػار  طبللتح سما  جمهتلف مائلتلف  لتملز م
لمػر     سنؽ الزجاجػا مالنسػما لممنػر األنمػر   الػذ  لػتنكـ مػالطرؽ التجارلػا مػلف الةػرؽ  الفػرن

مػػف الطمػػػن الاػػػالمه  %4 مرملػػػؿ ناػػط  ممػػػا نسػػػمتح 3300000 نػػػ الهسمػػر مػػػان المنػػػدن ل ملػػًا 
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  لف الةػننات التجارلػا التػه تمػر سمػر الممػر سػالنا سػن لًا  ل 21000سمػا الػناط   تمػر سمػر  
 1.مف الةننات التجارلا الاالملا %10تاادؿ 

 ػػذ  الجلػػائص جامػػت مػػان المنػػدن لنتػػؿ المرتمػػا الرالرػػا سالملػػًا ماػػد مضػػلؽ 
 رمز   مضػلؽ ممةػا مػف نلػ  كملػا الػناط التػه تامػر  ل ملػًا  ممػا زاد ل ملتػح االسػتراتلجلا   زاد 

 .مف قلمتح االقتلادلا

 مما لضاسؼ مف ل ملا م قا اللمف انتةار جزر  المنرلػا فػه ملا ػح اإلقململػا 
المهػـ  االسػتراتلجه لجاػؿ  الم قػا     ػذاسما امتػداد منػر الاػرن   جمػلع سػدف   المنػر األنمػر

منػػح اللػػـ  سػػانا لػػراع منمػػه  د لػػه   لجاػػؿ مػػف الجهػػا المسػػلطرو السمػػًا لساسػػلًا فػػه المنطةػػا  
 2.التنكـ ممدجؿ لند ل ـ الماامر المائلا فه الاالـ لاطلح الةدرو سما 

َلَ ملَّتَػػح االسػػتراتلجلَا منػػذ افتتػػار قنػػاو السػػ لس  مضػػلؽ مػػان المنػػدن كتسػػنالةػػد 
ـ    فَّػػرت طملاػػا الجفرافلػػا لمػَلػَمػػػف مامتبلكػػح  ػػذا الم قػػا سػػمطَا الػػتنكـ مػػح  د ف لف 1869سػػاـ 

لمػػدجَؿ ال نلػػَد لممنػػر األنمػػر  إضػػافًا إلَػػػا التػػداجؿ تكػػ َف مالضػػر رو تممػػؾ الةػػ و لػػذلؾ  ماستمػػار  ا
ػػػز  ماستمار مػػػا طػػػرلَةلف لمنػػػاقبلت المنممػػػا مػػػناط  ال رلػػػؽ مػػػلف مضػػػلؽ مػػػان المنػػػدن  مضػػػلؽ  نرمن
ـَ األمنه لمجزلرو الارملػا    مػزو  لػؿي مػلف إفرلةلػا  الجملع ماتجا  ل ر ما  نا لؾ سف استمار  النزا

 . الجزلرو  الجملع

الػَلػَمػػفن لا جامت اللمف ضمف لطماع الد ؿ الكمػر  فمػربل نجػد لف إف  ذ  األ م
امتلػازات السػلطرو سمػا ل ػـ ماالػؿ  مػف جػبلؿ م قاهػا الػذ ضمف دائػرو االسػتهداؼ األمرلكػه  

طػػرؽ التجػػػارو الد للػػػا  نةػػػؿ الطاقػػا  مضػػػافًا إللهػػػا مجػػػز َف الرػػر ات الهائمػػػا فلهػػػا  فتضػػػمف مػػػذلؾ 
ف الذا مػػا إلَػػػا الةػػارو األفرلةلػػا  األ ر ملػػا  ضػػماف قطػػا الطرلػػؽ ل راَؽ الضػػفط سمػػا تجػػارو اللػػل

                                                           
 ./http://maulanasonson.blogspot.com ،(10/2015) :خلسن باشا، " اليمن أمهية ادلوقع ا سرتاتي ي". يف 1
 .المرجع نفسو 2

http://maulanasonson.blogspot.com/
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سمػػا جطػػ ط نةػػؿ الطاقػػا الر سػػلا التػػه تطمػػس ر سػػلا إلنةػػائها مػػف جػػبلؿ االسػػترمار فػػه مجػػاؿ 
الفػاز  الػناط فػه الػَلػَمػػف  رمطهػا مجػط  ػاز المت سػط  ت لػلمح إلَػػا ل ر مػا  ل  تن لمػح إلَػػا آسػػلا 

 مػػػذلؾ تكػػػ ف لمرلكػػػا لػػػانما اللػػػد الاملػػػا فػػػه الػػػتنكـ   ”قػػػ و سػػػلملرلا“التػػػه ال للػػػمها جػػػط لمػػػد ؿ 
 1.مالمللر الاالمه لماـ لق   الجلـ  الد لللف

سػػػػػػػتراتلجه مػػػػػػػف جػػػػػػػبلؿ االطػػػػػػػبلالت المنرلػػػػػػػا منكـ م قاهػػػػػػػا الهػػػػػػػاـ  اإلإذف فػػػػػػػ
لػمس منطػا ألطمػاع الكرلػر مػف ل حاللمف مكانا جل سلاسلا  امػا  جامتػ لمتازاالستراتلجلا الته 

ؿ مف جها   م قاا  اما  ركلزو لمنلا لد ؿ مف جها لجر    لنكـ م قاها فه الجرلطػا فػه الد  
الجزع الجن مه الفرمه لةمح الجزلرو الارملا  جامها مذلؾ نسلجا لساسلا فه  ذ  المنطةا  جالػا 
ضػػمف النسػػلع األساسػػه لمػػد ؿ الجملجلػػا  إذ لػػرتمط مػػد ؿ مجمػػس التاػػا ف لػػد ؿ الجمػػلع الارملػػا 

و مست لات تارلجلا  إرنلا  ق ملا    ػ  األمػر الػذ  لجاػؿ الػلمف ذ  ل ملػا كملػرو   امػا سما سد
لد ؿ مجمس التاػا ف  فنجػد األ ملػا االسػتراتلجلا  مػف جػبلؿ اطػبلؿ الػلمف سمػا ةػ اط   اسػاا 

ةػػرافح سمػػا مػػداجمهـ فػػه مػػان المنػػدن جالػػا  مػػا إضػػافا إلػػا إسمػػا المنػػرلف األنمػػر  الارمػػه  
لمنػػدن مػػف ل ملػػا ماستمػػار  قنػػاو لتلػػدلر الػػناط الجملجػػه  المناػػذ الجنػػ مه لمجمػػلع لتملػػز مػػح مػػان ا

لنػػػح الم امػػا الجن ملػػػا لممنػػػر األنمػػر  جمػػػلع سػػدف  مػػػدجبل لساسػػػلا إلػػا المنػػػلط الهنػػػد   ستمػػار ام
كممر تجػار    تمرػؿ األ ملػا األمنلػا لمػلمف منػ ر ا تمػاـ د ؿ الجمػلع  المجمػس ممػا لنػد  فػه 

مػف  لػر الممكػف فلػؿ لمػف الػلمف سػف لمػف د ؿ مجمػس التاػا ف  التػه تتااسػؿ  اللـ   ك نػح لنػح
مػػػا الػػػلمف  األنػػػدا  الممكػػػف نػػػد رها فلهػػػا تػػػمررا  تػػػمرلرا   لمػػػرز مرػػػاؿ سمػػػا ذلػػػؾ نالػػػا التػػػدجؿ 
االلرانه  د ر  فه اللمف  سلطرو نركا لنلار اح الن ره سما جزع مف اللمف   ه النالا التػه 

 2 تنا ؿ التمرلر فلها. تمررت مها د ؿ المجمس

                                                           
 http://www.dham ،(25/01/2017) حسرن اننيرد، " ادلوقرع ا سررتاتي ي للريمن: أسراس ادلطرامع األمريكيرة وأىرم أسربا" العردوان." يف: 1

arnews.com/archives/ ، 
 .70.، ص2013، 1د ع، ا2، املمجلة الدراساتخل و" الزويري، "مستقب  التحوال  يف اليمن إيران واحلوثيون"، 2 
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الست ماإلضافا الا الػلمف ةػمح  اف د ؿ مجمس التاا ف لد ؿ الجملع الارملتك   
الجزلرو الارملػا    ػ  األمػر الػذ  لػدؿ سمػا ل ملػا الػلمف مالنسػما لػد ؿ الجمػلع مػف جػبلؿ تكامػؿ 

ملػػا فػػه لػػ رو جرلطػػا ةػػمح الجزلػػرو الارملػػا  امنهػػا االقملمػػه  فػػانتزاع الػػلمف مػػف ةػػمح الجزلػػرو الار 
سلطرو الرانلا سملح  جذن لمن ر ا لاد ممراما نارو فه جدار  تمكػف الجلػـ  مػف التسػمؿ داجػؿ 
منطةػػػا ةػػػمح الجزلػػػرو الارملػػػا  تهدلػػػد لمػػػف  اسػػػتةرار الػػػد ؿ الجملجلػػػا  كمػػػا نجػػػد لف د ؿ المجمػػػس 

االقململػا ممل ف نسما      ما لانه ت ازف سػكانه ملػنهـ  مػلف األطػراؼ  80 اللمف لك ن ف نن  
األجػػر   األمػػر الػػذ  للػػن فػػه لػػالس د ؿ المجمػػس متجطػػه لزمػػا الجمػػؿ السػػكانه التػػه تاػػانه 
منها  فتةكؿ مػذلؾ الػلمف الم امػا الجن ملػا لػد ؿ المجمػس  ملنمػا تاتمػر  ػذ  األجلػرو ممرامػا الامػؽ 

 االستراتلجه لملمف.

ف مرثلػػػػا إال لف د ؿ مجمػػػػس التاػػػػا ف كانػػػػت تنظػػػػر لهػػػػذ  األ ملػػػػا الكملػػػػرو لمػػػػلم
ضلةا  تل ر تارلجه ماستمار اللمف تهدلد استراتلجه لنمفػه  ضػاح تنػت المراقمػا سمػا الػد اـ  

المماةػػػرو الممكػػػف نػػػد رها فػػػه الػػػلمف  المنتمػػػؿ  ر ال قػػػ ؼ فػػػه  جػػػح التهدلػػػدات المماةػػػرو ل   لػػػ
الػذ   اللمنلػاانتةالها لد ؿ المجمس      األمر الذ  لظهػر مػف جػبلؿ تػارلأل الابلقػات الجملجلػا 

كاف فه مجممح مجلما لآلماؿ مف نل  إمكانلا التبلنـ الجملجػه اللمنػه  كمػا لنػح  مػف المبلنػظ 
فاػػه نػػاؿ تػػمـز  اتػػح الابلقػػات لامػػؿ  كانػػت تتسػػـ ماػػدـ الرةػػا اللمنلػػا  –لف الابلقػػات الجملجلػػا 

ا د ناسػػح مجمػػرً فاػػف نػػد   ل  لزمػػا لجػػالجملجلػػ ف مممػػدل مػػف لػػلس ماػػه فهػػ  ضػػد   فممػػا الػػلمف 
مػػا لبلننلػػاز ألنػػد االطػػراؼ مػػا مػػا لترتػػن سػػف ذلػػؾ مػػف جسػػارو  ل  سػػدـ االننلػػاز أل  طػػرؼ إ

 1 مةاع الابلـ جلدو ما الطرلؽ  لكف لجسر ما ماا.

  إلػػا ال اجهػػا زمػػا اللمنلػػا ممػػؼ ضػػـ الػػلمف إلػػا مجمػػس التاػػا فلةػػد لسػػادت األ
لد ؿ الجملع الارملػا  نل  مدلت االل ات تتاالا منادلا مضر رو ضـ اللمف إلا مجمس التاا ف

                                                           
 .109(، ص2015ليج لسياسا  التنمية، . )الكويت: مركز اخلعالقة اليمن مع دول مجلس التعاون وتطوراتها بعد االنتفاضة العربيةعبد اهلل الفقيو، 1
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ماػػد  ػػد ع األزمػػا  التػػه لػػـ تهػػدل مػػؿ تن لػػت إلػػا لػػراع   لػػر لف د ؿ المجمػػس لػػـ تفتػػنـ فرلػػا 
التاػػا ف مػػلف د ؿ ةػػمح الجزلػػرو الارملػػا مةػػكؿ  رلػػؽ مػػف لجػػؿ دنػػض كػػؿ التهدلػػدات المنتممػػا  

 ػ  األمػر الػذ  لذلؾ فمةد ةكؿ استمااد اللمف مف مجمس التاا ف تةسلما لةمح الجزلػرو الارملػا    
للػػالنها  اضػػافا إلػػا  لػػلس جاػػؿ قػػدرات د ؿ المجمػػس فػػه التػػمرلر سمػػا الػػلمف اجتماسلػػا  رةافلػػا

اساقػػا نركػػا التجػػػارو الجملجلػػا  كمػػػا ف تػػت د ؿ المجمػػس فرلػػػا االسػػتاادو اقتلػػػادلا مػػف جػػػبلؿ 
الجمػػلع   التاػػا ف ال رلػػؽ ملنهػػا  مػػلف الػػلمف  فالتػػارلأل لةػػلر إلػػا لف المهػػاجرلف اللمنلػػلف فػػه د ؿ

جالا السا دلا قد ساسد ا فه مناع  ػذ  الػد ؿ مػف جهػا   م ناػاش االقتلػاد اللمنػه مػف جػبلؿ 
التنػػػػ لبلت الماللػػػػا مػػػػف جهػػػػا لجػػػػر     ػػػػ  مػػػػا للػػػػن فػػػػه لػػػػالس الطرفػػػػاف  لػػػػف د ؿ المجمػػػػس 
سارضت ت سا المجمس  ضـ فه اللمف  إال لف  ذا االستمااد سما سكػس تلػ ر د ؿ المجمػس 

  ةكؿ اللمف الماز ؿ  لرضا جلما لت اجػد التنظلمػات االر املػا مهػا  لمرز ػا فالـ ال رلؽ  نل
 1تنظلـ الةاسدو الطه اتجذ مف اللمف منطةا لتجنلد مةاتملح.

كػػػػاف ل ل لػػػػا تمارػػػػؿ الةػػػػلـ  م ضػػػػ عالػػػػذ  اتماتػػػػح د ؿ المجمػػػػس فػػػػه  ؿلمإف السػػػػ
إضػافا السلاسػلا  السلاسلا مف جبلؿ تك لف فضػاع سلاسػه مةػترؾ مػلف د ؿ متةػاركا فػه الةػلـ 

دس و األردف  المفرن  ذلؾ النااظ سما ال ضا الةائـ  نظاـ النكـ السائد   امرز مراؿ سما إلا
لف انضػػػماـ األردف لممنظ مػػػا الجملجلػػػا لجمػػػؽ تمػػػاس مػػػر  مػػػا  فاػػػه نػػػلفلبلنضػػػماـ لممجمػػػس  

نػه لاػن المفرن لةرن المجمس مف المةكؿ اللنرا   مػا لا   ف فاسرائلؿ  الةضلا الامسطلنلا 
 .2المجمس د ر فاسؿ فه نؿ النزاسات الد للا

 

                                                           

-http://carnegie ،(2016جرررررررررا في15) فرررررررررارع ادلسرررررررررلمي، "الررررررررريمن والرررررررررس التعررررررررراون اخللي ررررررررري: تررررررررراري  حافررررررررر  برررررررررالفرص الفائ رررررررررة". يف:1 
mec.org/diwan/.  

اخليررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررارا  وا ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررددا ". يف:  سررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررعودالتمامي، "توسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررعة ع رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروية الررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررس التعرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراون اخللي رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري: 2
(25/12/2016.)http://studies.aljazeera.net/ar/files/gccpath.  

http://carnegie-mec.org/diwan/
http://carnegie-mec.org/diwan/
http://carnegie-mec.org/diwan/
http://studies.aljazeera.net/ar/files/gccpath
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 /http://mawdoo3.comالملدر: 
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 .المطمب الثاني: التحالف العربي وفعاليتو في الصراع اليمني

فه ظؿ سدـ استراؼ النػ رللف مالنػؿ السػممه  مةػاع سػلطرتح سمػا لػنااع     
قلػػػادللف فػػػه إلػػػراف مػػػمف لػػػنااع للػػػمنت الاالػػػما الارملػػػا الراماػػػا التػػػه تةػػػا تنػػػت تلػػػرلنات 

  2015مػارس  25السلطرو االلرانلا  لطمةت د ؿ الجملع مةلػادو السػا دلا زماسػترناع سمػاف  فػه 
" فه اللمف   الذ  ضـ سةر د ؿ  فه تفلر ماػاج  لمسلاسػا الجملجلػا  ما سرؼ مػ"سالاا النـز

ف   الته كانت قمؿ سالاا النـز تاتمد طرقا  لر مماةرو فه التاامػؿ مػا تجا  اللراع فه اللم
التمػػدد االلرانػػه فػػه الػػلمف   جػػاعت الاالػػاا قملػػؿ سػػاسات مػػف منا لػػا النػػ رللف اقتنػػاـ سػػدف 
الجن ملػػػا الاالػػػما المثقتػػػا لمػػػلمف التػػػه استمػػػد ا الػػػرئلس سمػػػد رمػػػح منلػػػ ر  ػػػاد  ماػػػد اقتنػػػاـ 

لنػػ ره  نلػػ  لسػػاؽ  جػػـ  سالػػاا النػػـز النسػػـ الاسػػكر  الةلػػر الرئاسػػه مػػف قمػػؿ مسػػمنه ا
لفاع تاالؿ االسبلف الدست ر  الذ  لقر   ماد استةالا الرئلس  اد  منلػ ر   الػذ   لمن رللف   ان
كانػػت نتلجػػا سػػتك ف  جلمػػا سمػػا الػػلمف  د ؿ الجمػػلع  كمػػا جػػاع ت قلػػت سالػػاا النػػـز قمػػؿ للػػاـ 

امع النػػ    االلرانػػه مػػلف طهػػراف  الفػػرن  الػػذ  كػػاف قملمػػا مػػف ت قلػػا االتاػػاؽ النهػػائه نػػ ؿ المرنػػ
 تمرلر  سما د ؿ الجملع سممه  األمر الذ  لد  إلا زلادو ت جسهـ مف السلاسا االلرانلا.

لةد تزامف مدع سمملا سالاا النـز ما تفلر فه الةلػادو السػا دلا  نلػ  كانػت 
لػػا التةملػػد    كانػػت السػػا دلا متجمػػه الةلػػادو الجدلػػدو سػػف نهػػع السلاسػػا الجارج  نهالمثةػػرات تػػ

لكمػػر المتضػػررلف مػػف ت سػػا النػػ رللف فػػه الػػلمف مػػف جهػػا   ال قػػا الارملػػا ال نلػػدو الةػػادرو سمػػا 
 1الارمه. النراؾم اجهتهـ ماد الفلان الملر  سما السانا الارملا نتلجا 

 نلػ لةد جػاعت سالػاا النػـز كجطػ و ل للػا مػف لجػؿ الةػاؼ التمػدد اإللرانػه  
ةاركت السا دلا كؿ مف االمارات  قطر  المنػرلف  الك لػت  ملػر  األردف  المفػرن  السػ داف 

                                                           
 (2015أفريررررررررررر 25). يف: 8تقريرررررررررررر الدوحرررررررررررة  ررررررررررردو : "الررررررررررريمن بعرررررررررررد العا رررررررررررفة". الدوحرررررررررررة: ادلركرررررررررررز العرررررررررررريب، ل  رررررررررررا  ودراسرررررررررررة السياسرررررررررررا ، ص 1
،http://dohainstitute.org/palbum/ff7b6271-c77d.   

http://dohainstitute.org/palbum/ff7b6271-c77d
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 ماكسػػتاف فػػه سمملػػا سالػػاا النػػـز  التػػه اكتسػػمت اسسػػها الةػػرسلا مػػف الطمػػن الػػذ  تةػػدـ مػػح 
لةػػػػاؼ انةػػػػبلن  الػػػرئلس سمػػػػد رمػػػػح  ػػػاد  منلػػػػ ر مضػػػػر رو تػػػدجؿ جملجػػػػه  اقملمػػػػه فػػػه الػػػػلمف  ان

السػا دلا د ف  طػاع د لػه ل  سرمػه  حف قرار مدع الامملػات الاسػكرلا اتجذتػالن رللف  ماستمار ل
ل  مػػف مجمػػس التاػػا ف  نتلجػػا جػػر ا ال اللػػات المتنػػدو األمرلكلػػا مػػف ت ازنػػات الةػػ   الجملجلػػا  

 كما لسطا التمللد الماكستانه  التركه الامملا ت ازنا  لر مسم ؽ لمسا دلا ما إلراف.

"   لسمنػػػت السػػػا دلا لف قػػػرار النػػػرن لػػػلس قػػػرار لاػػػد انطػػػبلؽ "سالػػػاا النػػػـز
السا دلا فنسن مؿ    قرار الػد ؿ المتنالاػا ككػؿ فػه الامملػا ر ػـ لف نةلةػا األمػر تػ نه مػمف 
قػػرار التػػدجؿ فػػه الػػلمف كػػاف فػػه المدالػػا سػػا دلا فةػػط   مػػا مةػػاركا لرمػػا د ؿ فةػػط مػػف مجمػػس 

جاػػؿ الملػػاف الجملجػػه نػػ ؿ سمملػػا  التاػػا ف فػػه الامملػػا إلػػا جانػػن السػػا دلا مػػا امتنػػاع سمػػاف 
 سالاا النـز للدر ماسـ الد ؿ المةاركا فه الامملا  لػلس ماسػـ مجمػس التاػا ف لػد ؿ الجمػلع

   جاع االناراد السا د  مالةرار مةمف الامملػا لت جسػح مػف اتلػاالت النػ رللف مػا ملػر الارملا
  التةارن األردنه  االلرانه.

كػػاف سػػػامبًل  دجؿ السػػػا د  فػػه الػػػلمف تػػمملػػػا  الالتمللػػػد األمرلكػػه الا  لمػػد  لف
كمػػا لمػػدت ال اللػػات المتنػػدو األمرلكلػػا اسػػتاداد ا تةػػدلـ مسػػاسدات فنلػػا  نطػػبلؽ الامملػػالساسػػلًا ال

 استجماراتلا  اسداد منؾ األ داؼ الضر رلا لطائرات التنالؼ  لكف مف د ف تلرلس سما نجػـ 
تنػدو األمرلكلػا اسػتازاز الػراف قمػؿ للػاـ مػف م سػد ال اللػات الم تالمساسدات  ت رلةها  نل  تجنم

 1لةاع ل زاف ن ؿ الممؼ الن    اإللرانه.

لا  الممػادرات السلاسػلا لنػؿ ممالنم ؿ السػ استنااذماد   تك ف الامملا قد جاعت
اللػراع   لاتمػػر الهػػدؼ الاػػاـ مػػف  ػػذ  الامملػػا  ػػ  تمسػػلس تػػ ازف قػػ   سلاسػػلا  سسػػكرلا جدلػػدو 

                                                           
 ،(2015)مررررررررررررررررررارس . يف:6، ص2015أفريررررررررررررررررر   2"عا رررررررررررررررررمة احلررررررررررررررررررزك: اعررررررررررررررررراد  ترتيرررررررررررررررررر  األوراد االقليميرررررررررررررررررة". مركررررررررررررررررررز انزيرررررررررررررررررر  للدراسررررررررررررررررررا ،  1

http://studies.aljazeera.net/ar/positionestimate.   

http://studies.aljazeera.net/ar/positionestimate
http://studies.aljazeera.net/ar/positionestimate
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ت ازنػات المنطةػا   الةػاؼ الناػ ذ ال ماادلػا لاػد تممػص الجانػن األمرلكػه مػف فه الةرؽ األ سػط 
االلرانػػه  الػػذ  مػػدل مػػا سػػة ط نظػػاـ لػػداـ نسػػلف فػػه الاػػراؽ  نلػػ  كػػاف الت جػػح االلرانػػه ننػػ  
 اللمف مف لجؿ مػؿع الاػراغ السلاسػه النػاجـ سػف سػدـ االسػتةرار السلاسػه  لللػمس مػذلؾ التػدجؿ

ل  نالػا مػف سػدـ االسػتةرار فػه  لف ؿ الػلمف  لمػف د ؿ الجمػلع  إذناجا ممنا مف لج السا د 
الػػػػلمف سػػػػلنجـ سنػػػػح تهدلػػػػد اقتلػػػػاد   سسػػػػكر  لػػػػد ؿ مجمػػػػس التاػػػػا ف ملػػػػاا جالػػػػا  ألف ل  
اضػػطران فػػه الػػلمف سػػتك ف تمااتػػح االقتلػػادلا  األمنلػػا  جلمػػا سمػػا د ؿ المجمػػس  لػػذلؾ كػػاف 

 د ؿ مجمس التاا ف. منا إلراف مف التدجؿ فه ةث فلالتدجؿ فه اللمف 

 سلاسػػلا ػداؼ المامةػػا لمنػرن  فكانػت اسػػتاادو الةػرسلا اللمػا فػه جلػػ ص األ
لمػػػرئلس سمػػػد رمػػػح  ػػػاد  منلػػػ ر الػػػذ  تػػػـ اجتلػػػار  مطرلةػػػا قان نلػػػا  سػػػزؿ الػػػرئلس السػػػامؽ سمػػػه 
لػػالس سػػف ل  سمملػػا سلاسػػلا فػػه مسػػتةمؿ الػػلمف  كمػػا كػػاف مػػف اال ػػداؼ المامنػػا نػػزع السػػبلر 

نركػػا لنلػػار الن رلػػا   سػػنن المناضػػملف النػػ رللف مػػف ةػػ ارع نركػػا االلػػبلر الػػذ  تمتمكػػح 
 المجػػػاف الةػػػاملا زالنةػػػد الةػػػامه   كمػػػا نػػػرص التنػػػالؼ سمػػػا ضػػػر رو النلػػػ ؿ سمػػػا  طػػػاع 
قان نه  ةرسه مف جاماا الد ؿ الارملا  المجتما الد له  فػاأل ؿ لقػرت مةػرسلا سمملػا سالػاا 

ةػلأل  لمػا مػف جهػا األمػـ المتنػدو فمةػد الػدر مجمػس االمػف النـز فه اجتماسها السن   مةػـر ال
تنػػػت الالػػػؿ السػػػاما  الػػػذ  لثكػػػد سمػػػا ةػػػرسلا الامملػػػات الاسػػػكرلا لةػػػ ات  2216الةػػػرار رقػػػـ 
 1التنالؼ.

ر ػـ لف  ػذ  الامملػا اسػػتطاست ارمػاؾ الطػرؼ االلرانػػه  جمػط ل راقػح   الػػلمف  
اع سمػػػا مجػػػػازف السػػػبلر  الػػػػذجلرو  فةػػػػاؿ جطػػػر اللػػػ ارلأل الماللسػػػػتلا   الةضػػػإكمػػػا اسػػػتطاست 

إضػػافا إلػػا تازلػػز األطػػراؼ الم اللػػا لهػػا  كسػػمهـ  كػػ سبلف سمػػد الػػرنمف النملمػػه قائػػد المنطةػػا 

                                                           
 ،(2015). يف: 5، ص2015عسرررررررررررررررران شرررررررررررررررربا و، "عمليررررررررررررررررة عا ررررررررررررررررفة احلررررررررررررررررزك: األىرررررررررررررررردا  وادل رررررررررررررررراطر". مركررررررررررررررررز انزيررررررررررررررررر  للدراسررررررررررررررررا ، أفريرررررررررررررررر  1

http://studies.aljazeera.net/ar/reports.  

http://studies.aljazeera.net/ar/reports
http://studies.aljazeera.net/ar/reports
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كمػػا نةةػػت قػػ ات التنػػالؼ  1الاسػػكرلا األ لػػا سػػف دسػػـ لامملػػا سالػػاا النػػـز  الةػػرسلا اللمنلػػا.
األرض فػه المطػارات  إال انتلار سسكر   استراتلجه مضرن الطػائرات التاماػا لمنػ رللف سمػا 

لف الهػػدؼ السلاسػػه لػػـ لتنةػػؽ  لتمرػػؿ فػػه سػػ دو الةػػرسلا م سػػادو الػػرئلس الةػػرسه إلػػا منلػػمح 
 فػػػه دسػػػـطػػػ ؿ مػػػدو النػػػرن التػػػه كانػػػت مااػػػؿ اسػػػتمرار الػػػراف   ػػػذا راجػػػا ل ممارسػػػتح لمسػػػمطا  

نػػا مر لت قػػؼ ماػد قػػرار مجمػػس األمػف ماػػرض نلػػا  ػذا التم لػػؿ النػ رللف مالػػذجلرو  المام مػػات 
انتةػػاؿ االسػػمنا إلػػا م اقػػا النػػ رللف  المػػ اللف لمػػرئلس السػػامؽ  األمػػر الػػذ  سػػلثد  إلػػا جمػػ س 

النػػػػػػ رللف  راألطػػػػػػراؼ سمػػػػػػا طا لػػػػػػا الماا ضػػػػػػات  الةمػػػػػػ ؿ مالنػػػػػػؿ السلاسػػػػػػه  ماػػػػػػد كػػػػػػمس جمػػػػػػا
 2 ت سااتهـ.

لكػػف  مػػالر ـ مػػف  اتػػح االنتلػػارات لمتنػػالؼ الارمػػه  الةػػرسلا اللمنلػػا  إال لف 
سمػػا ل ػػـ الم اقػػا اللمنلػػا فػػه  مسػػلطرلف مػػف  رائهػػـ الػػراف ال لزالػػ ف فػػه سػػدو النكػػـ    النػػ رللف

مةػػػػدمتها الاالػػػػما لػػػػنااع التػػػػه تاتمػػػػر ال رقػػػػا التاا ضػػػػلا لمنػػػػ رللف فػػػػه نػػػػاؿ نجػػػػار الامملػػػػا 
الاسكرلا لمتنالؼ  ماإلضػافا إلػا سػلطرو النػ ره سمػا مػ ان  مهمػا فػه السػانؿ الفرمػه لمػلمف  

الامملػات الاسػكرلا تنةلػؽ ا ػدافها   لـ تستطامملف مف مدالا سالاا النـز   ذا  ماد ساملف كا
 لرجػػػا  ػػػػذا التمػػػاطث إلػػػػا سػػػػدـ التاػػػا ـ التػػػػاـ مػػػلف د ؿ التنػػػػالؼ سمػػػػا ل ػػػداؼ منػػػػددو مةػػػػتركا 
 تضارن االجندات الداجملػا مػلف الػد ؿ التنػالؼ  ػذا مػف جهػا  مػف جهػا لجػر  نجػد االجػتبلؼ 

  كمػػا م قػػؼ التنػػالؼ الارمػػه لمةػػرسلاالمثلػػدو لمتنػػالؼ  الداسمػػا   التمػػالف مػػلف األطػػراؼ اللمنلػػا
 لر  اضس مف الر رو اللمنلا  ف اسمها السلاسلا  لمرز ا الجها الممرما فػه االسػبلمللف  كػالتجما 

الذ  ل لؼ مف قمػؿ د ؿ الجمػلع  سمػا رلسػهـ السػا دلا  االمػارات  كامتػداد  اللمنه لئللبلر 
 الم ض ع مف قمؿ الد لتلف سما قائما االر ان    ػ  مػا لسػا ـ فػه  المسمملف  لجماسا اإلج اف

سػػدـ النسػػـ السػػرلا فػػه الػػلمف  نظػػرا لاػػزؿ  انػػد  مػػف ل ػػـ ف اسػػؿ النلػػاو السلاسػػلا اللمنلػػا.  فػػه 

                                                           
 .2015، أفري  13293 ع. جريدة الشرق االوسطسلمان الدوسري، "ى  جنحت عا فة احلزك". 1
 .www.alarabiya.net/ar/politics ،(12/04/2015) يف حتقيق اىدافها". يف: اميان بدر، "حقيقة جناح عا فة احلزك2

http://www.alarabiya.net/ar/politics
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النػػػراؾ المنطةػػػا ككػػػؿ فػػػه لػػػ رو نركػػػا مػػػف النركػػػات االسػػػبلملا التػػػه كانػػػت د ؿ الجمػػػلع للػػػاـ 
ه مةامػؿ تمػدد المةػر ع االلرانػه   ػذا ماإلضػافا إلػا سػدـ تركز سمػا دنضػها فػ السلاسه الارمه

فهػػـ ل  منا لػػا فهػػـ د ؿ الجمػػلع  المجمػػس لجل لػػلا المجتمػػا اللمنػػه  دراسػػا مجتمػػؼ ط ائاػػح 
 الماتةػػػدات المسػػػلطرو سملػػػح  ل  دراسػػػا المجتمػػػا اللمنػػػه متاةلداتػػػح المجتماػػػا   مالتػػػاله منا لػػػا 

األمر الذ  كاف سلرجا مالاائػدو سمػا قػ ات التنػالؼ فػه استفبلؿ الماد االجتماسه  التمرلر فلح  
 1سمملاتها الاسكرلا      األمر الذ  استفمتح الراف   ه تجنه رمار  اآلف.

كػػػؿ  ػػػذا اللػػػراع السػػػا د  االمػػػاراته فػػػه الػػػلمف  الػػػذ  لمةػػػه مظبللػػػح  سمػػػا زد
االمػارات فػػه  سمػا التنػالؼ الارمػػه   مػف لمػػرز ماػالـ  ػػذا اللػراع االطانػا مجالػػد المنػار رجػػؿ

 ػاد  منلػ ر رجػؿ السػا دلا فػه المةػهد اللمنػه اضػافا  الػرئلس اللمف  مف منلػمح مػف طػرؼ
نظػػرا لر متهػػا فػػه سػػدـ التاامػػؿ مػػا التجمػػا اللمنػػه لئللػػبلر  لػػادو إلػػا رفػػض االمػػارات تنرلػػر

مسػػمن التمػػالف السلاسػػه ملنهمػػا  اضػػافا إلػػا ت اجػػد نجػػؿ الػػرئلس السػػامؽ انمػػد سمػػه لػػالس فػػه 
.االمػػا   ػػ  األمػػر الػػذ  لد  إلػػا  2رات  ر ػػـ لف  ػػذ  االجلػػرو تةػػارؾ فػػه سمملػػا سالػػاا النػػـز

 ػػ  تاملػػؽ قطػػر لمةػػاركتها فػػه التنػػالؼ  سمملػػا  مػػف تاةلػػد ال ضػػاانسػػنامها فلمػػا ماػػد   مػػا زاد 
سالػػػاا النػػػـز مسػػػمن االجػػػتبلؼ مػػػا ملػػػر  الػػػذ  زاد تلػػػاسد  مػػػا اتهػػػاـ ملػػػر لمد لػػػا مػػػدسـ 

لػػػا ت جلػػػح اتهامػػػات لمطلػػػارلف الةطػػػرللف ممسػػػةاط اسػػػمنا فػػػ ؽ منػػػاطؽ جماسػػػا االجػػػ اف  اضػػػافا إ
 3الن رللف     األمر الذ  ناتح قطر.

 

 
                                                           

 http://www.aljazeera.net/knowledgegate ،(16/02/2017)  بي  البك ي، "عامان على عا فة احلزك وماذا بعد؟". يف:1 
/opinions.   

، (2016سررربتمر 10). يف: 3ادلصرررري للدراسرررا  السياسرررية واالسررررتاتي ية، ص غا ررردي عنررررت ، " الصرررراع السرررعودي االمرررارا" ومسرررتقب  الررريمن". ادلعهرررد 2
http://www.noonpost.org/content/. 

 .المرجع نفسو 3
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المبحث الثالث: السيناريوىات المستقبمية لمجمس التعاون لدول الخميج العربية من 
 خالل الصراع في اليمن.

الةػػػرار تاتمػػػر الدراسػػػات المسػػػتةمملا مػػػف ل ػػػـ الدراسػػػات التػػػه لهػػػتـ مهػػػا لػػػانا ا 
نطبلقػًا مػف  ػذا سػننا ؿ ا  نل  تاطه رثلا مستةمملا سف ظا رو مػا  فػه ةػكؿ تنمػث    السلاسه

 لف ندرس السلنارل  ات المنتمما لتمرلر اللراع فه اللمف سما مجمس التاا ف. 

   .: سيناريو التفككالمطمب األول

  ملػػاالتاكػػؾ إلػػا رثلػػا سػػمملا لمجمػػس التاػػا ف لػػد ؿ الجمػػلع الار  انتمػػاؿلةػػلر 
ل  متنالػػز المجرجػػات لمةػػاكؿ دفلنػػا مػػلف    التػه تػػر  متاكػػؾ نتلجػػا مجرجػػات اللػػراع فػػه الػػلمف

ألف النػد د المنر سػا فػه منطةػا الجمػلع     ذا راجػا  لمرز ا الجبلفات الند دلا  د ؿ المجمس
مػػف  تمالاػػراؽ . الك لػػت رس ػػ  فمػػربل النػػد د مػػلف السػػا دلا  كانػػت مػػف قمػػؿ المسػػتامر المرلطػػانه

 لجرا مف جلمح قممػا  فػه دقػائؽ كانػت النػد د  1922المند ن المرلطانه "ملرسه ك ك س"  قمؿ
اكػػػس األ ػػػداؼ للمػػػر    ػػػ  األمػػػر الػػػذ  كػػػاف سػػػمما فػػػه نػػػرن الجمػػػلع الرانلػػػا    ػػػ   قػػػد رسػػػمت

 1الجزر  الممرات المائلا ملف د ؿ الجملع .  السلاسلا لمملالس الفرملا سما لماكف الناط

تمػػػػرز كممػػػػا ظهػػػػر لسػػػػا د  الةطػػػػر  مػػػػف لكرػػػػر النزاسػػػػات التػػػػه لاتمػػػػر النػػػػزاع ا
إلػػػا نػػػزاع المنػػػػرلف الةطػػػر  الػػػذ  لػػػػرتمط  إلػػػػافا  فلهػػػا  الد للػػػااللػػػراسات اإلقململػػػػا  م ضػػػ ع

 1998فلػػح الطرفػػاف إلػػا منكمػػا الاػػدؿ الد للػػا سػػاـ  التجػػمنلػػ    مسػػتةممح مالتنالاػػات اإلقململػػا
ؼ ا  ػذا لثةػر سمػا ضػ   التكتبلت داجؿ المجمس لبلستةطانإال لنح جمؼ مناجا  انتهائح ر ـ 

  كمػػا ت جػػد فػػه المنطةػػا جبلفػػات كامنػػا  لجػػر  سمنلػػا  الملػػت الجملجػػه فػػه نػػؿ قضػػالا  الداجملػػا

                                                           
 ،(05/12/2016)يف: واخلارجيررررررة". علرررررري خلمررررررد حسررررررني العررررررامري،"  زاعررررررا  ادلنطقررررررة اخللرررررريج العررررررريب بررررررني القررررررا ون الرررررردول وا ررررررددا  الدالليررررررة 1

democracy.ahram.org.eg/UI/Front/InnerPrint.aspx. 
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إلػػا   لثكػػد سمػػا جطػػ رو  ػػذ  الجبلفػػات  ػػ  لف إمااد ػػا كانػػت متاػػددو مػػف لمنلػػا سلاسػػلا لكػػف مػػا
 1سسكرلا  نتا إجتماسلا.

الت سػػا السػػا د  فػػه  الجبلفػػات الند دلػػا   ػ  نػاؾ إةػػكاللا لجػػر  فػه جانػػن 
إلػا الػلمف  نتػا  متادلا الذ  نتع سف جبلفات ند دلا تةرلما ما جملا د ؿ المجمس   المنطةا
لػذلؾ لمكػف   مػف الاػداد الجاػه  الكػامف لهػذ  الػد ؿ ضػد السػا دلا اً   ػ  الػذ  ةػكؿ ن سػ  ملر

اؿ الجبلفػػات مػػف جدلػػد جالػػا مػػا للػػمس اللػػراع فػػه الػػلمف ممرامػػا سػػ د الرةػػان الػػذ  سلةػػ فل
 .2إناراد السا دلا م دارو اللراع فه اللمف

  ػ  األمػر   مػلف د ؿ المجمػس  السلاسػه  فه المةامؿ مؿ نجد الجػبلؼ الاكػر 
 الابلقػػا مػػا   الػػذ  لتمرػػؿ فػػه سمملػػا سالػػاا النػػـز  الػػذ  لػػثرر فػػه الامػػؿ الجملجػػه المةػػترؾ

ف كػػاف  ػػذا    التػػه تاارضػػها مػػاقه د ؿ المجمػػس  اإلجػػ اف المسػػمملف المثلػػدو مػػف قطػػر نركػػا  ان
  الجػػبلؼ لػػـ لػػثرر سنػػد منا لػػا السػػا دلا  اإلمػػارات تنللػػد نركػػا اإللػػبلر مػػف المةػػهد اللمنػػه

إال لنػػػح فػػػه المسػػػتةمؿ  لػػػ  المالػػػد لمكػػػف لف لالػػػد إلػػػا األذ ػػػاف نادرػػػا     ػػػ  الػػػذ  رفضػػػتح قطػػػر
 ـ مػف قطػر   ػ  النػد  علف سارانل  سنن كؿ مف السا دلا  اإلمارات  المنر  2014مارس 

 ػذ  األزمػػا إال لف آرار ػا المسػػتةمملا مػا إمكانلػػا إسادتهػػا  انتهػػاع ر ػـ   الارلػد فػػه تػارلأل المجمػػس
 اناػداـإلا السطس مف جدلػد مػا مػا لنػتع سػف اللػراع فػه الػلمف إال لف  ػذ  األزمػا كةػات سػف 

ف لسضػائح  سػدـ  جػ د  آللػا لتسػ لا لنظاـ لنكػـ الابلقػا مػل افتةادنتلجا  الرةا ملف د ؿ المجمس 
جهػػاز مسػػث ؿ سػػف متاماػػا قػػرارات المجمػػس  إضػػافا إلػػا سػػدـ  جػػ د مثسسػػا ل   النزاسػػات ملػػنهـ
 .3 ال منكما جملجلا تضمف  ذ  الةرارات   اإلةراؼ سملها

                                                           
 .106(،ص2002. )االمارا : دار الكتا" للحديث، الحدود العربية العربية في منطقة الجزيرة العربيةخلمد حسن العيدروس،  1
 .109، صالمرجع نفسو 2
 .بقامرجع سإسالك لالد حسن،  3
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سمػػا االقتلػػادات الجملجلػػا  لمكػػف لتػػدنه لسػػاار الػػناط لاتػػرو ط لمػػامػػف جانػػن 
كمػػا قػػد   الجمػػلع لملزانلػػات د ؿ  ػػذا نظػػرا أل ملػػا الػػناط الكملػػرو   لا مرامجهػػا السلاسػػلا  الاسػػكر 

لػثد  تراجػا ل ملػا الػػناط الجملجػه مػا ظهػ ر مدائمػػح إلػا نتػائع  جلمػا .نظػػرا لةػل ع مػدائؿ طاقػػا 
  ػ  األمػر   السمملا فلما ملنها فػه لسػ اؽ الػناط الاالملػا االطاقا الن  ل  جدلدو كالفاز اللجر 

ؿ فلح الاامؿ الجارجه فػه لػ رو ال اللػات المتنػدو األمرلكلػا  الػد ؿ الفرملػا الذ  لمكف لف لتدج
 مف جها لجر  تاػد السػا دلا  الته لمكف لف تتاامؿ ما د ؿ المجمس مناردو ما لاكس اللراع

تةػػدلرا ممممػػ    استماد ػػاسػػدد سػػكانها  الرتاػػاعلسػػاار الػػناط نظػػرا  انجاػػاضلكمػػر المتضػػررلف مػػف 
 الػػذ  سػػلثد  تمةائلػػا إلػػا     لةػػكؿ ضػػفطا سمػػا الملزانلػػا الاسػػكرلا لهػػااألمػػر الػػذ  د الر 90

سػػادو األمػػؿ  إضػػااؼ سمملػػا سالػػاا النػػـز لػػاةا السػػبلر التػػه سةػػدتها السػػا دلا مػػا  فمػػر ـ   ان
 التػه سػدت مػف   2017فػه مػا   الجانن األمرلكه ماد زلارو الػرئلس األمرلكػه ترامػن لمرلػاض

تػػدنه لسػػاار الػػناط   ػػذا إف لػػـ تنهػػار لسػػاار الػػناط كملػػا فػػػه  إال لف مةػػاع  لكمػػر ناةػػات السػػبلر
األمػػػر   سػػػتنالا سةػػػد السػػػا دلا لػػػاةات سػػػبلر لجػػػر اسػػػلثد  إلػػػا   المسػػػتةمملف الةرلػػػن  المالػػػد

فػػه مةامػػؿ قػػ و   الػػذ  سػػلثرر فػػه الةػػدرات الاسػػكرلا السػػا دلا مػػا إطالػػا مػػدو الامملػػات الاسػػكرلا
نظرا لفلان جطا تنملا مدلمػا سػف الػناط ر ػـ  ج د ػا فػه  الطرؼ اإللرانه  مرامجح الن    .  ذا
 1.اللمفاإلمدادات نتلجا اللراع فه  تذمذنكؿ مف اإلمارات  قطر .إضافا إلا 

 فاجتمػػػػاعسػػػػلمان د را فػػػػه مسػػػػتةمؿ مجمػػػػس التاػػػػا ف   مسػػػػتةمؿ الػػػػلمف لمػػػػد  لف
ا نةػد داجمػه  سػدـ قػدرو الػرئلس منلػ ر  ػاد  سمػ اقتلػادنتلجا الناط مػا  االقتلادلااألزما 
  ػػذا نػػاتع سػػف   ر ضػػاؼ ادارتػػح لؤلمػػ    جماػػح الكلمائلػػا السلاسػػلا  جالػػا  االجتماسلػػالمةػػ   

  ػػ  الجلػػار الػػذ    سػػدـ إجػػبلص الجانػػن السػػا د   الػػرئلس  ػػاد  لجلػػار ال نػػدو  التمسػػؾ مػػح
نكػػاـ   سمػػا ال ضػػا فػػه الػػلمف هطالػػن مػػح الكاػػن مػػا لػػثد  إلػػا سػػلطرو النػػ رللف مػػدسـ إلرانػػ  ان

                                                           
، (25/04/2017)يف:  .9.،ص03/12/2016، ورقةةةةة بح يةةةةة قتصررررادي لرررردو  الررررس التعرررراون".د الرررررحيم: "قررررراق  يف مسررررتقب  االخلمررررد خلمررررود عبرررر 1

https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com. 
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نتلجػػا األ ضػػاع   له سمػػا الم امػػا الجن ملػػا لػػد ؿ المجمػػس فػػه لػػ رو مػػان المنػػدناتهـ مالتػػقمضػػ
جالػا مػا مةػاكؿ سػ ع التاامػؿ التػه لاػان ف منهػا فػه    لر المستةرو  الجاللات المت اجدو مكررو

جالػا فػه الػد ؿ التػه تنػ     االسػتةرارإلا نالا مف سػدـ  ماض الد ؿ     األمر الذ  لثد 
 التػه لمكػف لف تلػؿ   ةلالا التػه ستسػتفؿ ال ضػا كػالمنرلف  سمػاف  نتػا السػا دلاالطائاا ال

ف لػـ لكػف  ػذا األمػر   فلهػا مػدسـ جػارجه فػه لػ رو إلػراف اً مػثرر  إلا السػمطا ل  تلػمس سػامبلً   ان
  ػػ  األمػػر الػػذ  سػػلثد  إلػػا   ناللػػا إال لنػػح لمكػػف طرنػػح سمػػا مسػػت   المسػػتةمؿ المالػػد اً متانػػ

 لتلف مف المجمس كما قد لتنمؿ  ذا السلنارل  التاكؾ الكامؿ لممجمػس  الػذ  نسنان د لا ل  دا
 سمػػػا الػػػذ  لمكػػػف لف لػػػثرر   نتلجػػػا الجبلفػػػات الداجملػػػا مػػػلف االسػػػرو الناكمػػػا لمكػػػف لف لنػػػد 

اللراع اللمف  فةداف السلطرو سملح ل  نتلجا لراع سلاسه ملف د ؿ المجمس فه الةمف اللمنػه 
ماػػد قرار ػػا اقالػػا منػػافظ    االتهامػػات المتمادلػػا ملنهمػػا  اته فػػه الػػلمفكاللػػراع السػػا د  االمػػار 

سػػدف  الػػ زلر مػػف لرلػػؾ المنسػػ ملف سمػػا االمػػارات ممػػا نػػد  إلػػا تنرلػػؾ االمػػارات الػػا قضػػالا 
تجالؼ الت جح السا د  مربل كاناةاد مػثتمر " نضػرم ت الجػاما" د ف م افةػا سػا دلا  الػدار 

فػػػػه  ا المةػػػػاركا االماراتلػػػػا المماةػػػػرو مػػػػا الجانػػػػن األمرلكػػػػهقػػػػرارات تجػػػػالؼ ت جههػػػػا إضػػػػافا الػػػػ
الامملات الاسكرلا االمرلكلا فه اللمف ضد الةاسدو د ف تنسلؽ ما السػا دلا   ػ  مػا لضػر فػه 

 1 الذ  لثد  اللراع ملنهما الا فتس تكتبلت داجؿ المجمس ت نه متاككح.  الابلقا ملف الممدلف

اللرانلػػػا التػػػه مػػػدلت تماسػػػكها ماػػػد زلػػػارو جالػػػا مػػػا تطػػػ ر الابلقػػػات الامانلػػػا ا
النػراؾ  متاػددو االماػاد ماػد  مػ تلرو متسػارسا ةػهدت لػا دا   2009السمطات قػام س لطهػراف 

 تػػمته  ػػذ  الابلقػػا مػػف جػػبلؿ نمػػذ النظػػاـ الامػػانه  2013 زلػػارو قػػام س لطهػػراف ا ت  السلاسػػه
سالاا النـز .لتند  ةػرجًا لتمته   لمانؼ مف جها  الجبلؼ السا د  الامانه مف جها لجر 

                                                           
 http://www.almersad.net/( ،01/05/2017.)لقمان عبد اهلل،" الصراع السعودي ا مارا": جتاوز احلدود.". يف:  1

http://www.almersad.net/
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الجملجلا ماد امتناع سماف المةاركا فه سمملا سالاا النـز   ػ   فه مسار الابلقات الامانلا.
 1ما لهدد منظ ما األمف الة مه الجملجه.

مكانية توسع المجمسسينار  :المطمب الثاني  .يو االتحاد وا 

االلػا د ر اللػراع لجاملػا سػف فإ مسػتةمملارثلػا   لمته  ذا السلنارل  مف جػبلؿ
الػػػرئلس األمرلكػػػه  إلداروفػػػه الػػػلمف  لمكػػػف تمرلػػػر  ػػػذا السػػػلنارل  امتػػػداع مػػػف الت جلهػػػات الجدلػػػدو 

راؾ ل مامػا نلػ  مػدا اد نالد ترامن فه المنطةا الجملجلا سما سكس سامةتها إمػاف نكػـ الػرئلس مػ
ه تكتػؿ تهدلػدا لػد ؿ الرئلس ترامن سهدتح مالامملػات الاسػكرلا فػه الػلمف ضػد تنظػلـ الةاسػدو التػ

زلػارو المجمس  لمنهػا  فػه مةػدمتها السػا دلا التػه سانػت لسػن ات ط لمػا مػف  ػذا التنظػلـ مػر را م
سبلمل ف لف سممها األزما اللمنلا   ػ  مػا ذكرتػح ترامن األ جلرو لمرلاض  الته رل  فلح منمم ف  ان

سمػػػا اف الملػػػت ف الزلػػػارو سبلمػػػا  اضػػػنا لفػػػه  2017مػػػا   17فػػػه  لػػػنلاا " اةػػػنطف تػػػالمز"
األمػػػلض لتنػػػالؼ مػػػا الرلػػػاض مػػػا اسػػػتمرار اللػػػراع مػػػلف السػػػا دلا  الػػػراف   ػػػ  اننلػػػاز  اضػػػس 
لمطػػػرؼ السػػػا د  فػػػه اللػػػراع اللمنػػػه جالػػػا ماػػػد لػػػاةا األسػػػمنا التػػػه اسػػػتااد منهػػػا الجانػػػن 

   ػ  االمػر الػذ   االسػتجماراتلا. إضافا الػا المسػاسدو األمرلكلػا مال سػائؿ الم جسػتلا 2األمرلكه
سلك ف فه لالس الطػرؼ السػا د  فػه مةامػؿ الطػرؼ اإللرانػه الػذ  ال لمةػا الػدسـ الكػافه مػف 
النملؼ الر سه فه اللمف ما لنتع سنح انهاع اللػراع اللمنػه للػالس السػا دلا مػا امكانلػا ضػـ 

الػػػلمف فػػػه المجمػػػس  فانضػػػماـالػػػلمف لػػػد ؿ المجمػػػس  ت سػػػلاح لمنػػػا تكػػػرار التػػػدجؿ اإللرانػػػه فلػػػح 
قػػػ   فػػػه المنطةػػػا الجملجلػػػا سػػػ اع مػػػف نانلػػػا الجفرافلػػػا السلاسػػػلا ا  مػػػف نانلػػػا الرةػػػؿ سػػػلك ف األ

تهػن منػح رلػار التػدجبلت  الػدلمفرافه  الناػ ذ سمػا الممػرات المنرلػا  مالتػاله إ ػبلؽ المػان الػذ 
   3.الجارجلا

                                                           
 .57.، صمجلة دراساتمرمي يوسف البلوشي،" أثر العالقا  العما ية ا يرا ية يف أمن دو  الس التعاون بعد الربيع العريب."  1
 .rassd.com/206523.htm، ( 17/05/2017) عبده عمار ، " اليمن: كلمة السر يف زيار  ترام  إىل الرياض." يف: 2
 .(2015أكتوبر26)، 13481، عجريدة الشرق األوسطعبد الرمحان الراشد، ضم اليمن للم لس اخللي ي".  3



اليمن في الصراع ظل في لعربيا الخميج لدول التعاون مجمس         الثالث  الفصل  

 

124 

 

 ذا فه ظؿ ما جرجت مػح الةمػا الارملػا االسػبلملا االمرلكلػا  دجػ ؿ الابلقػات 
جدلدو  ةراكا ق لا متلنا سما نػد قػ ؿ  زلػر الجارجلػا السػا د  سػادؿ  تارلجلاما مرن الجملجلا

الجملػػر فػػه نػػلف تطػػرؽ الجانػػن االمرلكػػه الػػا نمػػذ الت سػػا  الهلمنػػا االلرانلػػا فػػه الػػلمف  سػػ رلا 
ككػػؿ م نلػػا اتاػػاؽ سػػا د  امرلكػػه سمػػا الامػػؿ سمػػا  الجملجلػػاا االسػػتةرار فػػه المنطةػػا سػػ زسز 

   1ه فه المنطةا .كمس الت سا االلران

 مػػا لثكػػد األمػػر  ػػ  سلاسػػا اإلدارو األمرلكلػػا تجػػا  الػػراف  مماهػػا النػػ     التػػه 
فػه ظػػؿ  جػػ د مةػػرملف مػػف ترامػن لنممػػ ف م قاػػا سػػدائلا مػػف إلػراف  فػػه مةػػدمتهـ "د نكػػاف مػػالتز" 

 رس السامؽ الذ  لدافا سف فكرو استاماؿ التكتلكه فػه األسػمنا الن  لػا ضػد إلػراففسض  الك ن
 الضػفطاالنت اع ما إمكانلا  سلاسا مالتاله فالسلاسا األمرلكلا تجا  الراف تتجح الا الا دو إلا 

   لمكػف لف لكػ ف ذلػؾ مػف جػبلؿ دسػـ الطػرؼ السػا د  فػه 2الاسكر  كن ع مف سلاسا الاةان
ضػػااؼ التم قػػا اإللرانػػه فػػه الجمػػلع  األمػػر الػػذ  لػػثد  ضػػاؼ م قاهػػا  إلػػا اللػػراع اللمنػػه  ان

رػػػػر سمػػػػا لماهػػػػا النػػػػ    كمػػػػا اف م قػػػػؼ ترامػػػػن الماػػػػاد  لمممػػػػؼ النػػػػ    اإللرانػػػػه األمػػػػر تجػػػػا  م
  ػ  األمػر  3 االنتجامات الرئاسلا الرانلا سةرو فه إلراف  الته ستثرر سلاسا ترامن فػه سػلاقاتها

 التػػه تسػػتامؿ سمػػا فلمػػا ملنهػػا الضػػمنبلؿ  .د سمػػا المجمػػس فػػه لػػراسها فػػه الػػلمفالػػذ  سػػلرت
ه الػذ  لماػن سمػا  تػر الطائالػا فػه د ؿ المجمػس  ػذا االتنػاد الػذ  لػثد  زلػادو الجطػر االلرانػ

   .ق و المجمس فه المنطةا الجملجلا

 ػػذا االتنػػاد الػػذ  للػػمس ضػػر رو ممنػػا فػػه ظػػؿ التنػػ الت السلاسػػلا الرا نػػا   
التنػػدلات التػػه تسػػت جن إسػػراع فػػه سمملػػا االتنػػاد  ػػ  مػػا طالمػػت مػػح السػػا دلا لكرػػر مػػف مػػرو 

الػػه المنػػرلف  انطبلقػػا مػػف  اتػػح المطالمػػات لمكػػف قلػػاـ االتنػػاد مػػلف د لتػػلف ل  لكرػػر مػػف  إضػػافا
                                                           

 .(22/05/2017)، 14055، عجريدة الشرق األوسط ايف الراشد، " إتفاد سعودي أمريكي على وقف التدل  ا يراف يف ادلنطقة."  1
 ،.http://www.eipss-eg.org ،(31/01/2017) ه إيران" ادلعهد ادلصري للدراسا . يف:خلمد بوسعد ، "سيناريوىا  سياسة ترام  جتا 2
 http://www.aljaze،(05/01/2017)خل ررررررررررررو" الزويررررررررررررري،" أمريكررررررررررررا ترامرررررررررررر  وسرررررررررررريناريوىا  العالقررررررررررررة مررررررررررررع إيررررررررررررران". يف:  3

era.net/knowledgegate/opinions ، 

http://www.eipss-eg.org/
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions
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المجمس مػا مةائهمػا ضػمنلا لمكػف اف لسػا ـ فػه انطػبلؽ المسػلرو الجارجلػا ننػ  تنةلػؽ االتنػاد 
االتنػاد مػلف السػا دلا  المنػرلف لمرػؿ جطػ و تمهلدلػا ننػ  االتنػاد الجملجػه كمػا نلػؿ  ف مكانلا
الػذ  ةػكؿ ت لػد لساسػلا لم نػدو مػلف  1968دمػه  لمػ  ظمػه سػنا  نػاد سػامةا مػلف امػارته ذا االت

 1االمرات الارملا للنتع لنا  ذا االتناد د لا االمرات الارملا المتندو.

الرا نا  اللا مات الته ت اجهها الد ؿ فه المنطػؽ  فه ظؿ التن الت اإلقململا
ا نةػػص السػػل لا لػػد ؿ المجمػػس نتلجػػا انهلػػار سػػ اع مػػف الجانػػن األمنػػه ا  االقتلػػاد جالػػا مػػ

سمػػا ضػػر رو إنػػدا   لممجمػػس قػػد اتاةػػت د لػػح 2016فػػه نػػ فممر 37لسػػاار الػػناط  كانػػت الةمػػا 
نةمح ت سلا االقتلاد الجملجه لثكد رئلس ال زراع المنرلنه سما ضر رو التاػا ف الجملجػه لكرػر  

لتةرلر الذ  للػدرتح الةػركا "ارنسػف مةلرًا إلا لف التاا ف الجملجه لمر مللر  . جالا ماد ا
 2030سادس لكمر اقتلاد فػه الاػالـ منمػ ؿ   ل ن " ن ؿ إمكانلا لف للمس االقتلاد الجملجه

ق و التكامؿ "كما لرر  له الاهد السػا د  قػائبل : ننػف مناجػا  سن اف "  ذا التةرلر الذ  نمؿ
 2إلا لف تكتؿ فه سلر التكتبلت.

 إلتجاىي ) بقاء الوضع(.المطمب الثالث: السناريو ا

 لنطمػؽ  ػذا السػػنارل  مػف رثلػػا  تمرػؿ مةػاع ةػػكؿ مجمػس التاػػا ف لػد ؿ الجمػػلع 
 لمكف تمرلر  ذا السنارل  مما لنلؿ مػف سمملػات سسػكرلا سمػا  الارملا سما نالح د ف تفللر.

اع  لػنا مدالػا اقترامػح مػف الاالػما منالرو التنالؼ الارمه مةلادو السا دلا لرض ال اقا فما 
إضػػافا إلػػا مةاتمػػا الجانػػن اإللرانػػه فػػه الادلػػد مػػف الجمهػػات    ػػ  مػػا لاطػػه ل ل لػػا جمهػػا سػػف 
لجر  جالا  لف إلراف ت له ل ملا كملرو لس رلا  لمناف ك ف  ػذ  الجمهػا تنػ   الطائاػا الةػلالا 

رلػا  للس الزلدلا فػه لػ رو النػ رللف فػه الػلمف  مالتػاله فػبل لمكػف لف ترػؽ إلػراف مالجماسػا الن  
                                                           

 .89.، ص مرجع سابقعبد ا سن اليف الشمري،  1
، /http://alkhaleejonline.net/articlesيوسرررررررف حسرررررررا، "حتميرررررررة التكامررررررر  ا قتصرررررررادي تررررررردفع دو  اخللررررررريج  رررررررو إحتررررررراد مصررررررر ي." يف:  2
(06/12/2016.) 
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إذا سممنػػا لف اللػػراع فػػه الػػلمف  ػػ  لػػراع طػػائاه مالدرجػػا األ لػػا فكػػؿ طػػرؼ لسػػاا لمسػػلطرو 
مػػػف جهػػا لجػػر  نجػػد دجػػ ؿ الػػػرئلس    تازلػػز ت اجػػد  المػػذ مه  ػػذا مػػػف جهػػا  مػػف جهػػا لجػػر 

السامؽ سمه سمد اح لالس جط اللراع مف لجؿ منا لا س دتح سما السانا اللمنلا مف جػبلؿ 
تنالااتػػػح الةمملػػػا  مػػػف جػػػبلؿ  للف   ػػػ  الػػػذ  ال لػػػزاؿ لممػػػؾ ةػػػاملا فػػػه الػػػلمفالتنػػػالؼ مػػػا النػػػ ر

  إضػػافا إلػػا لف لنلػػار  لتن سػػ ف فػػه المػػذا ن  فػػه مجتمػػؼ منػػاطؽ الػػلمف   ػػ  األمػػر ال اسػػاا
إضػػافا إلػػا لف   الػذ  نػػارم   فػه سػػت نػر نملػالس  فهػػ   لفسػػدـ رةػا النػػ رلالػذ  لػػثد  إلػا 

ره قتػػؿ مةػػرار منػػح مطملاػػا النػػاؿ  إلػػا جانػػن جةػػلتهـ مػػف زسػػلـ الجماسػػا  مثسسػػها نسػػلف النػػ  
 .تةممات لالس المار فا

تةػػ لش سمػػا الجماسػػا فػػه منػػاطؽ نا ذ ػػا.  األمػػر الػػذ  لثكػػد  ػػذا منا لتػػح ال
تة لػا  لكرر فه الػلمف  لػ ال إلػا تمرلؿ المنطةا الزلدلا فالن رل ف لهدف ف إلا السلطرو مف لجؿ

فػه المسػتةمؿ الةرلػػن ل  المالػد  مػػم  نهالػػا  ػذا التنػػالؼ  ؿتػد فكػػؿ المثةػرات ضػاها السلاسػه. 
  ػػ  األمػػر الػػذ  لامػػؿ سملػػح الن رلػػ ف   ل  مػػف جػػبلؿ سامػػؿ ال قػػت  التػػدجؿ اإلقملمػػه   سػػلما

ظـ لف تػن  مػف الضػر ر  لمةػ   السلاسػلا النزملػا اللمنلػا    لهدف ف إللح   انطبلقا مف  ذا سلك ف
 سػػدـ  الةػان  تفملػن ملػػالس  إلػػا النػؿ السلاسػػه لمػح  ناسػها  تػدجؿ اللػػراع لكػف مضػػر رو تن

 1    ما لثد  إلا س دو المةا رات السلاسلا ملف األطراؼ.. التا لؿ سما الجارا

للاػػػتس   إضػػػافا إلػػػا لف  ػػػذا األمػػػر سػػػلثد  إلػػػا اننسػػػار د ر إلػػػراف فػػػه الػػػلمف
ل ضا فػه ا سما الطرلؽ لما التس لا السلاسلا السمملا منل  لتجح ال ضا نن  سلطرو السا دلا

اللمف ماد اننسار ضاؼ إلراف فه اللمف الناتع سػف تاػدد جمهاتهػا التػه تاػد الػلمف لقػؿ جمهاتهػا 
لف  2016فػػه مػػارس   زلػػر الجارجلػػا السػػا د  سػػادؿ الجملػػر فػػه  ػػذا السػػلاؽ لػػرر    تمامػػاً ا

ترلػػد  مػػا نػػؿ األزمػػا اللمنلػػا  ػػ  نػػؿ سلاسػػه  فػػه إةػػارو إلةػػراؾ النػػ رللف فػػه ذلػػؾ النػػؿ    ػػذا 

                                                           
  .(http://www.almashhad-alyemeni.com ,(11/09/2017)يف:  ميساق ش اع الدين، " احلوثي و احل حتالف مرىون". 1
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ال اللات المتندو األمرلكلا مف جبلؿ نؿ األزما مف جبلؿ ماا ضات نػدلر ا األمػـ المتنػدو د ف 
سمػػا   لمػد  لف  ػذا سػمن زلػارو ترامػن لمسػا دلا نلػ  لامػؿ الجانػن األمرلكػه  سػزؿ ل  طػرؼ

الممػػػؼ اللمنػػػه الػػػذ  سػػػلك ف فلػػػح الن رلػػػ ف جػػػزعًا مػػػف الهػػػـر السلاسػػػه فػػػه  السػػػا دلا  لف تػػػدلر
إضافا إلا الدس ات األجلرو لضـ اللمف إلا المجمس سلارض سما الجملػا الجمػ س إلػا د. المبل

إلػا ضػماف   مػف جهػا لجػر  تسػاا ال اللػات المتنػدو األمرلكلػا  دائرو الن ار  التاا ض السممه
سػ اع مال سػاطا ل  مػف بلناراد ماللمف كما كانت نتا نهالا الةػرف الماضػه  لمرلطانلا  سدـ س دو

لمػا مرلطانلػا فػر ـ سػدـ ظهر  ػا ال اضػس فػه الػلمف إال لنهػا . اللمنه كالة   النزملا مػربلً  الداجؿ
الةػرار األممػه  لممةػر ع األمرلكػه المتمرػؿ فػه جػبلؿ مسػالرتهامػف  تامؿ ملمت     ما لبلنظ

نص سمػػا  جػػ ن اسػػتئناؼ الماا ضػػات لمت لػػؿ إلػػا نػػؿ سلاسػػه  لػػ الػػذ   2266األجلػػر رقػػـ 
لجانػػػن المرلطػػػانه ممسػػػكا مملػػػالنح فػػػه المنطةػػػا  لػػػ  مػػػف جػػػبلؿ الماا ضػػػات مةا ال مالتػػػاله سػػػ

الػػدسـ الػػذ  تنظػػا مػػح اإلمػػارات مػػف مرلطانلػػا  الػػذ  مكنهػػا مػػف   مػػف جػػبلؿ  الةػػراكا األمرلكلػػا
 1  لمرز ا سدف.اإلةراؼ األمنه سما ما لسما المناطؽ المنررو السلطرو  

ؿ مجمس التاػا ف لػد ؿ الجمػلع   ذا األمر لكرس لنا مةاع الت سا السا د  داج
الارملػػا  مػػف جػػبلؿ الػػدسـ األمرلكػػه  تجنػػن الجطػػر األلرانػػه  ممنا لػػا إنتػػ اع النركػػا الن رلػػا 
نتلجػػا إدجالهػػا لممسػػار السلاسػػه اللمنػػه   الت قػػؼ سػػف ت جهػػات التػػه لطمػػا سملهػػا الطمػػا الرػػ ر  

جاه ماد سلطرو اإلمػارات  المسمس   مف جها لجر  مةاع اللراع السا د  اإلماراته  ل  مةكؿ 
سمػػػا منػػػاطؽ نا ذ ػػػا داجػػػؿ الػػػلمف  الػػػدسـ المرلطػػػانه. مػػػا لانػػػه مةػػػاع المجمػػػس كتكتػػػؿ فةػػػط د ف 

 الت جح نن  ال ندو.

لف  ػػػػذا الجلػػػػار  لنػػػػتع سػػػػف ضػػػػفط ال اقػػػػا  جط رتػػػػح لجملػػػػا لطػػػػراؼ اللػػػػراع 
منلػػ  ل جػػح الداجملػػا  اإلقململػػا  نتػػا الد للػػا   سػػدـ قػػدرو ل  طػػرؼ مػػف الاػػ ز  فػػرض السػػلطرو 

                                                           
 http://www.alraiah،(09/05/2016)ي". يف: عبرررررررررد اهلل باذيررررررررر ، " ىررررررررر  إقررررررررررت" إ  رررررررررماك الررررررررريمن  لرررررررررس التعررررررررراون اخللي ررررررررر 1

.net/index.php/political-analysis/item. 
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 ػػػذا الضػػػفط كػػػؿ طػػػرؼ ننػػػ  المنػػػ  سػػػف نػػػ ار سػػػممه  تةػػػرؼ سملػػػح األمػػػـ المتنػػػدو  مجمػػػس 
التاػػا ف لػػد ؿ الجمػػلع الارملػػا  د ف سػػزؿ ل  طػػرؼ   ضػػا جماسػػا النػػ ره فػػه المنلػػا السلاسػػلا 

إضػػافا إلػػا الامػػؿ سمػػا تنسػػلف األ ضػػاع فػػه   لمنظػػاـ اللمنػػه   منػػا ل  لػػراع فػػه المسػػتةمؿ
نتجامػات لةػارؾ فلهػا جملػا ط ائػؼ المجتمػا اللمنػه   مػا لاػزز  ػذا  ػ  الػا الجن ن    لػ ال إ

ستضػػافا نػػ ار لةػػمؿ جملػػا األطػػراؼ إللجػػاد نػػؿ ام افةػػا الممػػؾ سػػمماف مػػف سمػػد الازلػػز سمػػا 
لملػراع فػه الػػلمف  فػاللمف  اللمنلػلف لػػدلهـ تػارلأل فػه النػػ ار مػا مػلف الةػػماؿ  الجنػ ن نتػا فػػه 

  1ل قات سللما  لراسات.
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 :خالصة الفصل

لةػػد نا لػػت إلػػراف منػػذ سػػن ات سدلػػدو لف تسػػلطر سمػػا المنطةػػا الجملجلػػا  مػػف 
سػػتفبلؿ ق تهػػا الاسػػكرلا  فػػه مةػػدمتها اسػػتراتلجلا جمػػؽ المةػػاكؿ فػػه المنطةػػا   جػػبلؿ إتماسهػػا ال

سػػتفمت إلػػراف ال ضػػا المػػزر  فػػه امرنامجهػا النػػ    لتج لػػؼ د ؿ الجمػػلع   فػػه  ػػذا المجػاؿ فةػػد 
مف جبلؿ التمدد داجػؿ الػلمف سػف ف لتضفط سما د ؿ مجمس التاا ف لد ؿ الجملع الارملا  اللم

طرلؽ الن رللف  ماستمار ـ لد الراف فه اللمف  لكف د ؿ مجمس التاا ف لـ تةؼ مكت فػا األلػد   
ضػطرت د ؿ الجمػلع لمةلػاـ مامملػات سسػكرلا انل   مػد ناػاذ النمػ ؿ السػمملا  التلػالد النػ ره 

المػػد النػػ ره   فػػػه جضػػ   ػػذا كمػػػح لطاػػ  سمػػا السػػطس مسػػػتةمؿ مجمػػس التاػػا ف لػػػد ؿ إللةػػاؼ 
الجمػػلع الارملػػا فػػه ظػػؿ الماطلػػات السػػامةا  لكػػف  مهػػا كػػاف السػػلنارل  المنتمػػؿ ف نػػح المػػد لػػد ؿ 

 مجمس التاا ف لف تتند فلما ملنها.
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الصراع في اليمن يعتبر من أخطر الصراعات الراهنة  فةي منط ة  الخمةي   يبدو أن
ورغةةأ أن العربةةي وهةةبج الة يةةرة العربيةة ي والةةتق ي ةةدد ملةةت ب  مةمةةل التعةةاون لةةدو  الخمةةي  العربيةة ي 

المةمل كان لج دور فعا  في البحث عن حمو  تطفى نار الصراع فةي الةيمني هن ةا لةأ تكةن كافية  
تلةة ي افةةاف  الةةى تةةاخر دو  المةمةةل التعةةاون الةةدو  الخمةةي  العربيةة  فةةي حلةةأ المو ةة   اد لتح يةة  

من تع يد الصراعي من خال  التاخر في التدخ  العلكرق في صورة عاصةف  الحة أ مةن طرف ةاي مةا 
 .لمح بالحوثين وبدعأ ايراني في اليمن التق يهك  خطرا عمى المةمل

أن تلةةارع فةةي اون لةةدو  الخمةةي  العربيةة  مةمةةل التعةةعمةةى دو   حةةت أان مةةا لةةب  ي
لال التق ي وأ عميج أمن ا وأمن منط   الخمةي  العربةي مث  واهتحاد بين ما والتق هو الوليم  اهاال

ككة ي ابتةدأ بالخالفةات البينية  الةى لمخالفةات اال ميمية  دون االعتمةاد عمةى الخةارجي وهةو االتحةاد لةن 
ير المهةةةةتر  الةةةةتق يةعم ةةةةا  وتةةةةةاو ا هةةةةاك  ل افةةةةي يحصةةةة  ويةةةةاتي دون ادرا  هةةةةت  الةةةةدو  لممصةةةة

والتعامةة  مةةت التعديةةدات الةديةةدة بةةروح مهةةترك  وع النيةة ي افةةاف  الةةى ادرا  الةيةةد وااللةةتفادة مةةن 
  الى االدرا  الةيد وااللتفادة من تةارب التي مةرت عمةى رب بروح المهترك  وع الني ي افافالتةا

يةةاد  منط   الخمي  العربي ي وبالتةالي يمكةن ااةابة  و  الصةراعات الةديةدة مةن خالل ةاحمةوف م ا وا 
كممةةا  ادت هةةدتج كممةةا كةةان تةةاثير  أكثةةر عمةةى مةمةةل التعةةاون عةةن اهةةكاليتنا بةةان الصةةراع فةةي الةةيمن 
بفةةرورة  تا التةةاثير لةةمبيا يةةىدق الةةى تفكةة  المةمةةل أو ايةابيةةا  لةةدو  الخمةةي  العربيةة ي لةةوا  أكةةان هةة

 التوةج نحو االتحاد الخميةي.
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 :التوصيات

نطال ا من الدرال  التةي تطر نةا في ةا الةى مةمةل التعةاون ومةد  تةاثر  بالصةراع ا  
 في اليمني ومن خال  النتائ  المتحص  عمي ا يمكن أن نوصي:

تحةةةةاد الخميةةةةةيي مةةةةت اهةةةةرا  مختصةةةةين لدرالةةةة  مهةةةةروع الوحةةةةدة رورة االةةةةراع فةةةةي بنةةةةا  االفةةةة  -
 الخميةي .

نطةال  مةن عتبةار االابةين دو  مةمةل التعةاون لةدو  الخمةي  العربية ي ب  تصةادق يادة التعةاون اال -
نت ةةا  مةةن الليالةة  الةةدنيا الةةى الليالةة  العميةةاي  تصةةادق يةةىدق الةةى التكامةة  الليالةةي باالالتعةةاون اال

 تحاد اهوروبي.وهو لر نةاح التةارب التكاممي  وفي م دمت ا اال

عةةاوني مةةن أةةة  تح يةة  التةةوا ن  بين ةةا وبةةين الطةةر   يةةادة تع يةة  ال ةةوة العلةةكري  لةةدو  مةمةةل الت -
 اايراني.

فرورة انهةا  هيئة  لتلةوي  الن اعةات الداخمية  بةين دو  المةمةلي حتةى ال تلةتخ  هةت  الخالفةات  -
 من اهطرا  الباحث  عن تفتيت المةمل.

انهةةا  صةةندو  أ مةةاتي تهةةار  فيةةج كةة  دو  المةمةةلي لملةةاعدة أق دولةة  عفةةو عنةةد مواة ت ةةا  -
 ه مات ومهاك  معين .

ان نةاح أق عممي  تكاممي  يتطمب ت الما  لممهةاك  والخلةائري وتهةاركا  فةي حم ةاي ولةيل لةيطرة  -
 نفرادها بالمكالب دون أن تك ن هريكا في الخلائر.ادو  عف  أو 

فةةةرورة انهةةةا  برنةةةام  نةةةووق خميةةةةي لةةةمميي مةةةن أةةةة  معدلةةة  ال ةةةوة النوويةةة  فةةةي منط ةةة  الخمةةةي   -
 اهولط. والهر  
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 ممخص الدراسة
 

 ممخص الدراسة بالعربية:

يعتبر التكامل الحل األمثلل لملل ل لم اة لل التحلليال  الع بلال التلك ت ل  كحلاة  
فللك يريللا بمللاب ماللت بم ا  مم  للاح لا للل فللك حالللل  ةلل ل  للرارال ت لللل امم للا  االلت رار اح  ل لللل 

للل ل يغ التكامللل ملل   للحا لللل ل ل مةمللت التعللا   لللل ل اللملليأ العربيللل    تح للا  للي ل ملل  
غيلر  ..الليا  ل  الللافال ازبلر  لتكامم لا التعا   فيما بيم ا  محا لل ت ة  ا  ابر  لا التحللا األمملك

قميميلل فلك  ل المةملت التعلا   ملال ال لررال اإ  ال راع فك اليم  كش  رل   لع بل تعاملل ل 
رمللل   ملللر الللليا يعةلللل مللل  الللر رن اتحال لللا  قلللل بميلللل  لللي  اللرااللللاأل حظلللل تكتلللل التكاملللل المتبلللال

 ما ملى تأثير ال راع فك اليم  رم  مةمت التعا   لل ل اللميأ العربيل؟شكاليل التاليل: اإ

  : قل ت  مل إل  المتائأ التاليل

يعتبللر مةمللت التعللا   لللل ل اللملليأ العربيللل  مللل   بللر  التةللارع التكامميللل رملل  ال للعيل العلللال   -
   .فيما بيم االعربك     تكتل بي  ل ل لميةيل  ليل بالتعا   

حتةاةلللال شلللبابيل إلللل    ملللل لتتمظ لللر رمللل  شلللكل  لللراع فلللك ال لللل تح للللل الثللل رن اليمميلللل مللل   -
 .األلير

  ا.امميل لل ل اللميأ لالميا  لارةي ثر ال راع فك اليم  رم  العمميل التك - 

تحلللال ل ل اللمللليأ العربيلللل فيملللا بيم لللا مللل   ةلللل الحلللل مللل  األليلللار التلللك ت للللل ا فلللك االللر رن  -
 .الممي ل

 : مةمت التعا   لل ل اللميأ العربيلح ال راع فك اليم ح التملل اإيرامك.الكممات المفتاحية
 

 

 

 



 ممخص الدراسة
 

Abstract: 

It is the integration of the best solution for countries to meet 

the challenges and obstacles that stand as a barrier by building its future 

growth, especially in the case of conflicts threaten its security and stability, 

and I have tried the Gulf Cooperation Council (GCC), to achieve a formula 

of Dag integration through cooperation among them, and try its orientation 

towards unity , what helped to withstand the challenges they face, most 

notably the security challenge, which is the motivation most prominent 

integration ... but the conflict in Yemen revealed the difficulty of dealing 

GCC countries with regional conflicts under block followed integration, 

which the \ j accelerates the necessity of their union was built this study on 

persons The following mechanism:  

It has reached the following conclusions: 

- The Gulf Cooperation Council (GCC) is considered one of the most 

important integrative experiences in the Arab world.  

- It is a conglomerate among Gulf states that have cooperated with each 

other The Yemeni revolution has turned from youth protests into a crisis to 

emerge as a conflict in the latter. 

- The impact of the conflict in Yemen on the integration process of the 

Gulf states internally and externally. 

- The need for the Gulf States to unite among themselves in order to 

reduce the threats that threaten them in the region. 

Keywords: Gulf Cooperation Council (GCC), Yemen Conflict, Iranian 

Expansion. 
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