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سياسية

مقدمة:
آخذذر فذ ذ حلطذذن ح يكةك ذ لح األذذة اشا ذ

حلذذس فذ ذ لذذة أ لى ذ

فذ ذ لوق ذ

لس هأ اثكال عأ آخسه بتعكةد ت تد عة ت ع ال صس ع اد ز إلقألة ةذ ف ذ انطكذ
لشذذسم ا ض ذ

نذذر تاتذذد د ت لد لة ذ لذذرلو لطذذس عم ننطألذذل ا ذ وح اك ذ ل

لت ألةأل ملطول هر اأ فهسة اسنصن اف ده :
إنذذب بعذذد ا ذ نكذذس اذذأ لثالن ذ لعذذو

نطذذة اذذأ حلذذس لتدا ن ذ ل ذ نشذذن عأل ذ

لة أ ا نعسِّف عأ نفطب بذ " لت لة لعسب " ،فذ ظذل اذ نشذ إلةذب قذي اعطةذ ت
حلس اأ ضت ل يط

لط حل ليٍ اأ طسفة م نند اأ ملنطك جد  -ف ذ هذره

لأل ع ذ لت زةة ذ ب ل ذذر ت  -لح نكذذو لص ذ

اد ز تقألة ةذذ ملش ذ زن فذ ذ ه ذذره

حلذذس لعنثةذ  -اتذذد د ت ا لد لةذ نذذرلو  -مبس جعذ يطذ ب ت ا تضذذة تةحة
ل بنو عأل لض ض قس زها ب لتوزط فة  ،ذلو اذأ خذالل وذس ع ا ف ذ ضذتحال
ملف ذذسد ت ملتعألكذ ذ مبكواذ ذ ت لد زه ذذا فة ذ ذ ا ذذدر ف عألةذ ذ تأل ذذو اد ز ف ذ ذ حتكة ذذل
اط حل ا لوطنة  ،لةت هنو عأل ىو ذلو اأ تكةةا ادر جذد ر ضذت س زها ف ذ
وأ هره حلس اأ عداب.
باهحاااهٛمي نلااّ ارحةاااز ٓاارا ابةاااي لراباا ٞأووٚااى ً٘يااست اٗ زلااا أزا ٜاضحػااازٜ
"ط٘ر"ٛت يد ٙطآٍ فا ٛدفع اصعاث األدٗاز  -ضاهفا ٛاهركس  -باجتاٖ إرااد ٝاهِعاس
فااا ٛضٚاضاااجٍٔ إشاً ١وااس األشًااٗ ٞاه ااسا فااا ٛاهاا ٌّٚراً اٞإمي ٗإشا ١ااااسث اهحدًرلٙااٞ
اهسآِ ٞرو ٟاه ٌّٚب ف ٞخاص.ٞ
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هحعةق جوم ابطآٌ ٞضٚحضٌّ ابةاي ازبع ُةاط زٚ٢ط 8ٞٚظٚز ٙطوط اهةاظز اهضا٘١
فا ٛاٗىل جوام اهِةااط ً -اّ خا ي هةتااد جاز ٚا ٞضاس - ٞ ٙروا ٟطة ٚا ٞجا ذرل راًاى
اهحدخى اخلازش ٛفاً ٛوس األشًٗ ٞاه سا فا ٛاهًِ ٌّٚر اه ااَ َ3661مي كٌاا دادد
فااا ٛاهِةتاا ٞاهراُٚاا ٞطة ٚا ٞاصااعاث األدٗاز اليوٌٚٚاا ٞاهسآِاا ٞفااا ٛاهااٌّٚمي هِٚحةااى فاااٛ
اهِةتاا ٞاهراهراا ٞإىل جِاااٗي واادداد ٗآاادال ٗغاا٘آد جواام األدٗاز اليوٌٚٚااٞمي ًٗااّ ذااٍ
دوى فا ٛاهِةت ٞاهساب  ٞاه ٘اًى ابؤذس ٝرو ٟودٙد فاروٚحٔا.
أوالً :ملف األزمة والصراع يف اليمن (تدخل خارجي برسم التعقيد)
ال زٙت اْ ً تٚاد ًوس األشًٗ ٞاه سا اهطٚاض ٛفا ٛاهًِ ٌّٚر اه اَ ٗ َ3661ظحاٟ
ً 63ازع  َ6132كاُخ فا ٛاصى ًِػٔ٣ا  -رو ٟاهدٗاَ  ً -تٚاد وو .ٞٚهلّ ًاّ
اهرابخ جاز ٚااإ  -اٙضااإ  -اْ راًاى اهحادخى اخلاازش ٛأاليوٌٚاٗ ٛاهادٗهٛت اهةاابع با
ذِاٙا ذهم ابوس ظى رو ٟاهدٗاَ راً إ ً ةِّداإ ب تٚاجٕ ًٗ سي إ لًلاُٚاد ظوإٗ .دْٗ
اهدخ٘ي فا ٛجفاصٚى ًحػ ة ٞظ٘ي اب اد جوم ابط ه 8ٞنلّ الغازِٓ ٝا باخح از إىل
ظةٚةاا ٞاْ اهفااسع اه دٙااد ٝاه ا ايجٚعااخ هوٌِٚاا ٚهو ااسٗط ًااّ اجااْ٘ األشًااٗ ٞاه ااسا
اهطٚاض ٛفا ٛاكرس ًّ ًِاضاة ٞخا ي اهفاذل ٝضااهف ٞاهاركسمي كاُاخ جح غاً ٟاسازاإ
بف ى اهح ذرل اهطويب اهرً ٜازضٕ رؤٚا راًى اهحدخى اخلازش .ٛفاألشً ٞاهطٚاض ٞٚاه
اُده خ فا ٛاه اَ  َ3661ب طسفا ٛاالاٍ نُاران أاباؤوس ٗاالغاذلاكٛت ٗكاادد
اْ جتد طسٙةٔا هوعى اهطوٌ ٛردل االجفاق اهطٚاض ٛاهػااًى اهارٗ ٜي إ اهتسفااْ فااٛ
اه اصااٌ ٞاألزدُٚاا ٞأٗذٚةاا ٞاه ٔااد ٗاالجفاااقتمي ضااسراْ ًااا ج ةاادد ٗٗصااوخ ظااد اُاادال
ااسث اهػاًو ٞب اهتسف فا ٛصٚس َ3661مي ٗذهم ب اد اْ دخاى روا ٟخاط األشًاٞ
راًى اهحدخى اليوٗ ٌٛٚاهدٗه.ٛ
رواا ٟابِاا٘اي ُفطاإمي فاااْ اشًاا ٞاه اااَ  َ6133اها اُااده خ إذااس ًااا رااسل ظِٔٚااا براا٘زٝ
اهػااةاث اٗ أاهسبٚااع اهاا،ٌٚتمي ت جطااحلٌى  -فاااٗ ٛايااع اااااي  -غاٙاااد ظواأا اه ا
ج ضطااخ بِااا ى ١رواا ٟبِاا٘د ابةااادز ٝاخلوٚصٚااٗ ٞنهٚحٔااا اهحِفٚرٙاا 8ٞإذ إْ اهاادٗز اليوٌٚااٛ
ٗاهدٗه ٛأاهط ٘د - ٜاألًسٙل ٛباهدزش ٞاألٗىلت ابفذلض بٕ  -نُاران  -زراٙا ٞشٔا٘د
اه ٌِٚٚااى األشًاٗ ٞوةٚاق جتو ااجٍٔ ابػاسٗر ٞرادل جِفٚار بِا٘د ابةاادز ٝاخلوٚصٚاٞمي
ضسراْ ًا و٘ي إىل دٗزٍ ً تىٍ هحوم اجلٔ٘د ًٗ سيىٍ هحِفٚر بِ٘د ابةاادزٗ ٝفةااإ يهٚحٔاا
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اهحِفٚرٙااا ٞاهاا كاُاااخ فاااا ٛاألضااااع ًِحصاااإ ضٚاضاااٚاإ نِٚاااإ ج٘افةٚاااإ غاااازكخ جوااام
األطسال اليوٗ ٌٞٚٚاهدٗه ٞٚفا ٛصٚاغحٕ ٗزراٙحٕ ٗاهح٘يٚع رو ٕٚبضٌاْ جِفٚرٖ.
هةااد زلعااخ األطااسال اليوٌٚٚااٗ ٞاهدٗهٚاا ٞاهسارٚاا ٞهوٌةااادز ٝاخلوٚصٚاا ٞباااخذلاق ٓااادٜ
ٗظوفاٗ ٕ٢جتاٗشٍٓ ً -سازاإ  -هةِ٘د جوم ابةادزٗ ٝنهٚحٔا اهحِفٚرٞٙمي كٌا ضااُدجٍٔ فااٛ
اضح٣رازٍٓ باهطوتٗ ٞاهطٚتس ٝرو ً ٟتٚاد رٌو ٞٚاالُحةااي اهطٚاضاٛمي ٗإي اا ١باايٛ
اهػسكا ١اهطٚاض ٚفا ٛجوم اه ٌوٗ ٞٚاالضحة٘ا ١اهطٚاضٗ ٛاباد ٜرؤٍٚمي األًس اهرٜ
ًرّى  -نُران  -راً إ ًؤشِّصاإ هو سا اهطٚاضًِٗ ٛحصا إا ألضاةابٕ ًاّ شدٙاد .كٌاا اْ
جغاض ٛجوم األطسال اليوٗ ٌٞٚٚاهدٗه ٞٚرّ اهفػى اهطٚاضا ٛااادٗ ٜفطااد ظلً٘حإ
ٗجغا٘ي ظوفا٢إ روا ٟغاؤْٗ اهدٗهاٞمي ًرّاى ضاةة إا نخاس الضاحدراً٘ ١شا ٞضا ط غا يب ت
جطحٔدل ظِٔٚا ٓادٗ ٜظلً٘حٕ ٗظوفا ٕ٢فعطتمي بى اضحٔدفخ اٙضااإ جوام األطاسال
اليوٗ ٌٞٚٚاهدٗه ٞٚذاجٔا.
فااا ٛابةابااىمي كاااْ هطاات٘ ٝاهاادٗز ّٙاليوٌٚااٗ ٛاهاادٗه ٛأاهط ا ٘دٗ ٜاألًسٙلاا ٛفاااٛ
ابةاَ األٗيت ٗضغتٌٔا روٓ ٟادٗ ٜظلً٘حٕ ٗظوفا٢إ هحٌسٙاس ًػاازٙع ضٚاضا ٞٚأغارل
ج٘افةٞٚت رو ٟظٔس ابةادز ٝاخلوٚص ٞٚأكٌػسٗ جةط ٍٚاألياهٍٚتمي باهغ األذس فا ٛج ةٚد
ً تٚاد ابػٔد اهطٚاضٗ ٛدفع األطسال اهطٚاضا ٞٚاب ازضا ٞهحوام ابػاازٙع إىل ًسباع
اهح٘شظ ًّ ٗص٘ي رٌو ٞٚاالُحةاي اهطٚاض ٛإىل طسٙاق ًطادٗد اٗ اُحٔأ٢اا ل سشااد
ًػ٘ٓ ٞال جحفق ًع اب وع ٞاه٘طِٚاٗ ٞجتو ااد اهػا ت اها،ٌٚمي باى ٗجاؤد ٜإىل اظحٌااي
اُدال ظسث آو.ٞٚ
هةد ًاازع اهتسفااْ اليوٌٚاٗ ٛاهادٗه ٛأاهطا ٘دٗ ٜاألًسٙلا ٛودٙاداإت دٗزاإ ً ةاداإ
بوااس األشًااٗ ٞاه ااسا فااا ٛاهااٌّٚمي ظٚااز ت ٙلحفٚااا لصااسد اهطااٚتس ٝرواآ ٟااادٜ
ٗظلً٘حاإ ٗظوفا٢اإ ٗاهضااغط رواا ٍٔٚهحااةٗ ،وسٙااس ًػااازٙع ضٚاضاا ٞٚغاارل ج٘افةٚااٞمي
ٗظرٍٔ كرهم روً٘ ٟاشٔ ٞاهة٘ ٠اهطٚاض ٞٚاب ازضا ٞهحوام ابػاازٙع 8باى إْ اهتاسف
أاهط ٘دٗ ٜاألًسٙلٛت ج دزا فا ٛكاررل ًاّ األظٚااْ ًػأد اب٘اشٔا ٞاهطٚاضاً ٞٚاع
جوااام األطاااسال اه٘طِٚااا ٞاب ازضاااٞمي ًٗازضاااا إشآ١اااا اغااالاالإ ًح اااددً ٝاااّ اهحٔدٙاااد
ٗاهذلٓٚت .األًس اهر ٜرةد واًاإ ًوس األشًٗ ٞاه سا فا ٛاهُٗ ٌّٚةوٕ الظةاإ إىل ًداز
إيو – ٌٛٚدٗه ٛفا ٛارةاث اختاذ اهتسف أاهطا ٘دٗ ٜاألًسٙلاٛت ياساز غاّ اااسث
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رو ٟاهة٘ ٠اهطٚاض ٞٚطابا ٗيفخ فاٗ ٛشٕ دٗزٌٓا اهحدخو ٛااادل إىل فسض اه٘صااٞٙ
رو ٟاه.ٌّٚ
مما ضةقمي جحضح فداظا ٞاهحا ذرل ابادًس ه اًاى اهحادخى اخلاازش ٛأاليوٌٚاٗ ٛاهادٗهٛت
ضٌّ ً تٚاد ًوس األشًٗ ٞاه سا اهطٚاض ٛفا ٛاهًِ ٌّٚر اه اَ ٗ .َ3661هرامي فااْ
اااسث اهسآِا ٞروا ٟاها ٌّٚهٚطاخ ضا٘ ٠جتا٘ز طة ٚا ٛهارهم اهحا ذرل ابادًسمي ظٚاز ال
ج ً ،ط ه ٞغّ اااسث روا ٟاها ٌّٚظادٗس ا ٜاخاح ل فااً ٛادخ د راًاى اهحادخى
اخلازشً ٛتوةاإمي بةدز ًا ج  ،جسمجحٕ باضح داَ ٗضٚو ٞجدخى اكرس رِفااإ ٗفحلااإمي
ٗٓ ٛااسث ذاجٔا.
إمجاااالإمي ب ااد رسضااِا فاااً ٛااا جةاادَ ظاا٘ي ٗشاا٘د دالالد ٗاضااع ٞرواا ٟختاا٘ز ٝراًااى
اهحاادخى اخلااازش ٛفااا ٛجا شٚض ًوااس األشًااٗ ٞاه ااسا اهطٚاضاا ٛفااا ٛاهاٌّٚمي جياادز بِااا
اهح كٚد ِٓا رو ٟاْ ٓدل ذهم اه سض ت ٙلّ هفخ اُحةآِاا كٌِٚا ٚإىل ضاسٗزٝ
اضحػ از جوم اخلت٘زٗ ٝاهاحٌ ّ فاا ٛجادارٚاجٔا رواً ٟطاحةةى بوادُا ٗغا ةِامي ظٚاز اْ
ٓادل ذهام اه اسض ٓاا٘ اه٘صا٘ي إىل ُفااً٘ ٛضا٘رٗ ٛاي اا ٛأل ٜادراا١اد ياد ٙطاا٘ئا
اصاعاث األدٗاز اهحدخوٚاا ٞاخلازشٚاا ٞفااا ٛاهاا ٌّٚظاا٘ي اْ جدخواأٍ ٔٙاادل إىل ظااى ًوااس
األشًٗ ٞاه سا فا ٛاه ٌّٚلا فا ٛذهم االدرا ١حبٌا ٞٙاهاً ٌّٚاّ جادخى يا٘ ٠خازشٚاٞ
اخس٠مي فاهحازٙخ ٙرةخ رلظ جوم االدرا١ادمي ٗاااسث اهسآِا ٞجؤٙاد خ صااد ذهام
اهحااازٙخٗ .باهحاااهٛمي فاااْ جِاٗهِااا هاايدٗاز اليوٌٚٚاا ٞاهسآِاا ٞهحواام األطااسال فااا ٛاهااٌّٚ
ضااِٚتوق  -بلااى ازدٚااً - ٞااّ يارااد ٝاهةعااز فااا ٛاألٓاادال ااةٚةٚاا ٞهحواام األدٗاز
ٗودداجٔا اخلاص ٞل احل اصعابٔامي ًّٗ ذاٍ ضاِِحٔ ٛإىل ووٚاى ًاد ٠فاروٚا ٞجوام
األدٗاز ٗاُطصأًا ًع آدال اصاعابٔا ٗخادًحٔا ب ااأٍ ًاّ ردًإ .ا ٜاْ شا٘ٓس
ٓرا ابةاي اهحعوٚو ٘ٓ ٛاهةعز فا ٛظطاباد ً احل اهة٘ ٠ابحدخو ٞفا ٛاهٌّٚمي ال فاٛ
ظطاباد ً ااِا حنّ فا ٛاه.ٌّٚ
ثانياً :حتديد أصحاب األدوار اإلقليمية فـي اليمن
ًةدٚ٢اإمي نلّ اهح كٚد رو ٟاْ شرٗز األشًٗ ٞاه سا اهطٚاض ٛفاا ٛاها ٌّٚوحاد -
ًااّ اهِاااظٚح اهصًِٚااٗ ٞاب٘ضاا٘ر - ٞٚإىل رااد ٝرةاا٘د ًضااخمي هلااّ ً عااٍ ج ةٚااداجٔا
اهسآِاا ٞجسشااع فااا ٛاألضاااع إىل اه اااَ َ6133مي ٗذهاام رواا ٟارحةاااز اْ شع ا ّى اب تٚاااد
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اهسآِ ٞهيشًٗ ٞاه سا جدٗز ظ ٘ي ًضاٌْ٘ ًاا جوا ٟذهام اه ااَ ًاّ جطا٘ٙاد ٗاجفايااد
ضٚاض ٞٚجة حٔاا رٌوٚا ٞاُحةااي ضٚاضاً ٛحصاًِا إً ٞاع ظا٘از ٗطا ،غااًىٗ .ذهام  ٙا ،اْ
آحٌااَ ٓاارا ابةاااي اهحعوٚواا ٛض ِٚاات فااا ٛاألضاااع رواا ٟجِاااٗي األدٗاز اليوٌٚٚاا ٞاها
وازع فا ٛاه٘يخ اهسآّ ُػاطاإ ًا فا ٛاألشًٗ ٞاه سا فاا ٛاها ٌّٚألاا فٔٚاا اااسث
اهسآِ ٞرو ٟاهٌّٚتمي ٗجدٙس صساراجٔا اليو ٌٞٚٚروٓ ٟاًؼ ذهم كوإمي دْٗ اْ ِٙفااٛ
ذهم ظةٚة ٞيدَ ٗش٘د ب ا

جوام األدٗاز أاهادٗز اهطا ٘د ٜفاا ٛابةااَ األٗيت فاا ٛذِاٙاا

شرٗز األشًٗ ٞاه سا فا ٛاه ٌّٚفا ٛفذلاد ضابة.ٞ
باهحاااهٛمي نلااّ ودٙااد ابااسش اصااعاث األدٗاز اليوٌٚٚاا ٞاهسآِاا ٞضااٌّ ًوااس األشًااٞ
ٗاه سا ٗااسث فا ٛاهٗ ٌّٚفةاإ با  ٙج7ٛ
 -3ابٌول ٞاه سب ٞٚاهط ٘د.ٞٙ
 -6الًازاد اه سب ٞٚابحعد.ٝ
 -1اجلٌٔ٘ز ٞٙالض ً ٞٚالٙساُ.ٞٚ
ب ف ٞراًٞمي جيدز بِا اهحِِ٘ٓ ٕٙاا إىل اْ ودٙاد اهادٗي اهار س ضااهف ٞاهاركس ًاة،
فا ٛاألضاع رو ٟرد ٝارحةازاد ً٘ض٘ر 8ٞٚاٗي جوم االرحةازاد ًفادٖ اْ ِٓان باهف ى
صسا إيو ٌٛٚجدٗز زظاٖ ب اهدٗي اهر س رو ٟظطاث األشًٗ ٞاه اسا اهطٚاضا ٛفااٛ
اهٌّٚمي ٗٓ٘ صسا ال نلّ جتآى ٗش٘دٖ ًتوةاإمي ٗذاُ ٛجوم االرحةازاد اْ ضٍ جوام
اهاادٗي اهاار س وااخ رِاا٘اْ ٗاظااد ال ٙوغاا ٛظةٚةاا ٞاْ ظاادٗد ادٗاز جواام اهاادٗي ٗدزشااٞ
جدخؤا فا ً ٛتٚاد األشًٗ ٞاه سا اهطٚاضٗ ٛااسث هٚطخ رواُ ٟفاظ ابطاحً٘ ٠اّ
اهةاا٘ٗ ٝاااادٝمي اًااا االرحةاااز اهراهااز ف ِٚااسل إىل ظةٚةاا ٞاْ اه يااً ٞااا ب ا ضااو٘ن
األدٗاز اهر ذٗ ٞخمسشاد جدخ جٔا فا ٛاألشًٗ ٞاه سا اهطٚاض ٛفا ٛاهٗ ٌّٚب زؤٙاٞ
ً عااٍ اهٌِٚااٗ ٚودٙاادٍٓ هتة ٚاا ً ٞااوعحٍٔ اه٘طِٚاا ٞجحةااا - ّٙإىل ظااد ب ٚااد  -فاااٛ
ج ذرلاجٔا رو ٟشاُيب اهطوت ٗالجياثمي ٗٓ٘ جةا ّٙجفسضٕ فا ٛاألضاع طة ٞ ٚاألٓدال
اخلاص ٞبلى ًّ جوم اهدٗي اهر س ٗر يحٔا لعح٘ ٠اب وع ٞاه٘طِ ٞٚاه.ٌِٞٚٚ
إمجاالإمي ضححضح فع٘ ٠االرحةازاد اهر ذ ٞضاهف ٞاهركس فاا ٛإطااز ًاا ضاٚحٍ رسضإ
ًّ افلاز ضٌّ ُةاط الظة ٞفآ ٛرا ابةاي.
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ثالثاً :األدوار اإلقليمية يف اليمن (احملددات ،األهداف ،الشواهد)
 - 1لد ز خل زج لألد ل  :بني اشس عة تنتط
ِٙتواااق ووٚوِاااا هتة ٚاااٗ ٞظااادٗد األدٗاز اها ا

جس مل زض

وازضااأا اهااادٗي اهااار س أاهطا ا ٘دٞٙمي

الًازادمي إٙساْت فاً ٛوس األشًٗ ٞااسث فا ٛاه ًّ ٌّٚابة٘الد ابح وة ٞبِعس ٞٙاهدٗز
فا ٛاه وَ٘ اهطٚاض 8ٞٚإذ ِٙعس روٍ اه ياد اهدٗهٚا ٞإىل اهادٗز اليوٌٚا ٛاهار ٜنلاّ
اْ وازضٕ اهدٗي خاازط ظادٗدٓا باضاح داَ ٗضاا٢ى ًح اددٝمي بارحةاازٖ ظاآس ٝطةٚ ٚاٞ
فا ٛاهطو٘ن اخلازش ٛهودٗه.ٞ
هةااد اخضااع روٌااا ١اه ياااد اهدٗهٚاا ٞظااآس ٝممازضاا ٞاهدٗهاا ٞهاادٗز خااازش ٛهوةعااز
ٗاهحعوٚى فا ٛإطاز ًا اصةح  ٙسل بِعس ٞٙاهدٗز فا ٛاه ياد اهدٗهٞٚمي ٗٗفةاإ بةا٘الد
جوم اهِعسٞٙمي فاْ ممازض ٞا ٜدٗه ٞهدٗزٍ ًا خازط ظدٗدٓا أض٘ا ١كاْ دٗزاإ إيوٌٚٚاإ اَ
دٗهٚاإ اٗ كؤٌٚا ً اإت ال بد اْ ٙسار ٛج٘فس ذ ذً ٞحغرلاد اٗ غسٗط زٚ٢طٞٚأ3ت7
أات إدزان صاُع اهةاساز لًلاُااد ٗيادزاد دٗهحإأ6تمي ًٗ٘ي ٔاا ااةٚةا ٛفاا ٛخازطاٞ
ً٘اش ّٙاهة٘ ٠اليوٗ ٌٞٚٚاهدٗه ٞٚأآ ٛدٗه ٞرعٌ ٟاَ كادل ٠اَ إيوٌٚٚا ٞاَ صاغس ٠تمي
ٗباهحاه ٛودٙدٖ  -بدي - ٞهح٘شٔٔا اهطٚاض ٛاخلازش ٛاه٘اي  ٛأٓى ٙلْ٘ إيوٌٚٚااإ اَ
رابٚاإ اٗ كؤٌٚا ً اإ ت.
أثت ياادز ٝصاااُع اهةااساز رواا ٟودٙااد ٗضااةط دٗافااع أآاادالت اهطٚاضاا ٞاخلازشٚااٞ
هد ٗهحاإمي ٗإدزاكاإ بااد ٠ج٘افةٔااا ًااع اًلاُاجٔااا ًٗ٘ي ٔااا اليوٌٚااٗ ٛاهاادٗهٗ ٛغاٙااٞ
ج٘شٔٔا اهطٚاض ٛإشا ١وٚتٔا اخلازش.ٛ
أطت إدزان صاااُع اهةااساز اصااٍ ٗر٘اياات اهحغااٚرلاد اه ا دحٌااى اْ داادذٔا ممازضااٞ
دٗهحٕ هودٗز اليو ٌٛٚاٗ اهدٗهٛمي ٗيدزجٕ روا ٟجةٚا ٍٚذهام اهادٗزمي ٗاختااذ ًاا ٙواصَ إشا١
ا ٜجدارٚاد يد جؤذس ضوةاإ رو ً ٟاحل دٗهحٕ.
 - 1الموسوعة السياسية؛ متوفر على الرابط:
http://www.political-encyclopedia.org
 - 2وفقا دلنطلقات نظرية السياسة اخلارجية يف أدبيات العلوم السياسية ،تتضمن معايًن قياس امكانات وقدرات الدولة (قوهتا)
رلموعتٌن من العناصر إحدامها ذاتية واألخرى مكتسبة؛ حيث تشمل العناصر الذاتية :ادلوقع اجلغرايف للدولة وادلساحة وعدد
السكان وادلوارد الطبيعية ،فيما تشمل العناصر ادلكتسبة :القدرات االقتصادية والعسكرية وادلهارات البشرية وادلستوى التكنولوجي
ومعدالت النمو االقتصادي والتطور الدميقراطي واالستقرار الداخلي ودرجة االندماج واالستقرار الوطين.
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كٌا جحضٌّ ًة٘الد ُعس ٞٙاهدٗز فا ٛاه ياد اهدٗه ٞٚاضطااإ راد ٝهحعوٚاى اهطاو٘ن
أاهادٗزت اخلاازش ٛهودٗهاٞمي ًٗاّ جوام األضااظ ًاا اغااز إهٚإ ابفلاس أكااي ٓ٘هطا ت
ظ٘ي طة ٞ ٚاه ي ٞب ي٘ ٝاهدٗهٗ ٞضو٘كٔا اخلاازشٛأ3ت 8إذ ٙاس٘ٓ ٠هطا با ْ اجتااٖ
جوم اه يا ٞياد

حواس ًاّ دٗها ٞألخاس٠مي فٔا٘ هاٚظ باهضاسٗز ٝاجتااٖ طاسد ٜباهِطاةٞ

هلى اهدٗيمي ظٚز اْ ِٓان دٗي يد جحػابٕ فا ٛراًى اًح كٔا ب ادز اهة٘ ٝهلِٔا
ختحوس فا ٛضو٘كٔا اخلازشٛمي فِٔان دٗي ي٘ٙا ٞفاا ٛاه اات هلِٔاا ال واازع ادٗازاإ
ًؤذس ٝإشا ١وٚتٔا اخلازش ٛأإيوٌٚٚاإ  -دٗهٚاإتًٗ .سد ذهم ٗ -فةاإ ا٘هط ٘ ٙ -د فاٛ
األضاع إىل زؤ ٞٙصاُع اهةساز ٗج ٘زٖ هدٗز دٗهحٕ بارحةازٖ ًحغرلاإ ٗضٚتاإ ودد شدٗ٠
ممازضحٕ ٗاًلاُٚاد جناظٕ ًحغرلادٌ اخس ٠اصٚوٞمي ٗٓ ٛابحغرلاد اهر ذ ٞاه ٗزدد
ضٌّ اهفةس ٝاهطابة.ٞ
اًا ًّ ُاظ ٞٚرٌوٞٚمي فةد اضٍٔ باظر٘ اه ياد اهدٗه - ٞٚبدٗزٍٓ  -فا ٛج صٙص األطس
اهحتةٚةٚاا ٞبةاا٘الد ُعسٙاا ٞاهاادٗزمي ظٚااز اُ ااسف٘ا إىل اهةعااز فاااً ٛطااا٢ى رااد ٝجح وااق
لٌازضاد ف و ٞٚألدٗاز إيوٗ ٌٞٚٚدٗه ٞٚواددً ٝاّ طاسل اه دٙاد ًاّ دٗي اه ااتمي ًاّ
جوم ابطا٢ى  -رو ٟضةٚى ابراي  -ودٙد امناط األٓدال اه غاهةااإ ًاا جضا ٔا اهادٗي
ُ ت رِٔٚٚا رِد ممازضحٔا هدٗزٍ ًا إشا ١وٚتٔا اخلازش ٛأاليو ٌٛٚاٗ اهدٗهٛتًّٗ .
جوم األٓدال ًا  ٙجٛأ6ت7
أات يد ٔٙدل اهدٗز إىل جغٚرل األٗضاا اهسآِا ٞبػالى شارزٜمي ًٗاّ ذاٍ ٙحضاٌّ دٗزإا
جاادخوٚاإ ُػاااٚتاإ فااا ٛاهػاااؤْٗ اهدٗهٚااٞمي ًراااى دٗز اهدٗهاا ٞأياراااد ٝاهراا٘زٝتمي ٗج ااا٘زٓا
بطاااؤٗهٚحٔا فاااا ٛيٚااااد ٝااسكااااد اهر٘زٙااا ٞفاااا ٛاخلاااازط ٗإًااادادٓا ب غااالاي اب ُ٘اااٞ
ابحِ٘ر.ٞ
أثت يد ٙطحٔدل اهدٗز جةد ٍٙأمن٘ذطتمي ك ْ جةَ٘ اهدٗه ٞبةِاا ١منا٘ذط جٌِا٘ ٜداخواٛ
نلّ اْ ٙػلى ُةت ٞشرث هوة٘ ٠اهدٗه ٞٚاألخس.٠
أطت مملّ اْ ٙط  ٟاهدٗز إىل جلسٙظ اضح داَ اهة٘ ٝفا ٛاه ياد اهدٗه.ٞٚ

 - 1ادلوسوعة السياسية ،مرجع سابق.
 - 2المرجع السابق.
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أدت يد ٙةح س اهدٗز رو ٟجمسد اهدفا اليو ٌٛٚرّ جمٌ٘راً ٞاّ اهادٗي فااً٘ ٛاشٔاٞ
اه دٗاْ اخلازش.ٛ
أٓات ياد ٙح ار اهادٗز آاداف إا اٙد٘ٙه٘شٚاٙ ٞادافع رِٔاا ضاد آادال اٙد٘ٙه٘شٚا ٞاخاس٠
ًِافط ٞاٗ ً اد.ٞٙ
بِااا١ى رواا ٟاهفةااساد اهطااابةٞمي ًٗااّ ُاظٚااً ٞفآٌٚٚااُ ٞعسٙاا ٞجمااسدٝمي ٙحضااح شو ٚااإ اْ
ممازض ٞاهدٗه ٞهدٗز خازش ٛإشا ١وٚتٔا اليو ٌٛٚاٗ اهادٗه ٙ ٛاد اًاساإ طةٚ ٚااإ ٗظةااإ
ًػااسٗر إا جفسضاإ طة ٚاا ٞاه ياااد اهدٗهٚااٗ ٞظااق اهاادٗي فااا ٛمحاٙاا ً ٞاااأا .هلااّ
باااهسغٍ ًااّ ذهااممي ٗاُت ي ااإ ًااّ إطاااز ً٘ضاا٘رٗ ٛجتةٚةااٛمي جعااى ِٓااان اه دٙااد ًااّ
االرحةازاد اه جيت اْ جؤخر فا ٛااطةاْ رِد اادٙز رّ ظق اهدٗي فا ٛممازضاٞ
ادٗاز إيو ٌٞٚٚاٗ دٗه ٞٚإشا ١وٚتٔاا اخلاازش 8ٛإذ اْ ذهام اااق جيات اْ ٙةةاً ٟةٚادإا
ًااّ اهِاااظٚح اب٘ضاا٘رٗ ٞٚاهةاُُ٘ٚاا ٞلااا ٗض ا ٕ اهةاااُْ٘ اهاادٗهٗ ٛاب٘اذٚااق ٗاألرااسال
اهدٗه ٞٚابح دد ًّ ٝي٘ٚد ًٗا ايسجٕ كارهم ًاّ ظةا٘ق ٗاهحصاًااد فاا ٛإطااز اه يااد
ب اهدٗي ًّٗ .ذهم ًا ٙح وق لةدا وس ٍٙاهحدخى فا ٛاهػؤْٗ اهداخو ٞٚهودٗيمي ًٗةدا
جتس ٍٙاه دٗاْمي ٗيارد ٝجةٚٚد ااق باضح داَ اهة٘ ٝفا ٛاه يااد با اهادٗي إال فااٛ
ظاااه اهاادفا ٗزد اه اادٗاْ اٗ وااخ زخ اا ٞياُُ٘ٚااً ٞااّ جموااظ األًااّ اهاادٗه .ٛل ِااٟ
نخااسمي ال  ٙااد غااسرٚاإ ً -توة ااإ  -ا ٜدٗز إيوٌٚاا ٛاٗ دٗهاا ٛوازضاإ ا ٜدٗهااٗ ٞفااق ُٔااض
ٙحضٌّ ضو٘كاإ جدخوٚاإ اٗ رادٗاُٚاإ اٗ رطالسٙاإ أدْٗ جفا٘ٙ

امماٛت 8إذ اْ ممازضاٞ

دٗزٍ ًرى ذهم اهدٗز هّ جلْ٘ ض٘ ٠شسن ٞجسجلةٔا جوم اهدٗهٗ ٞجطحعق رؤٚا االداُٞ
ٗاهحصس ٍٙل٘شت اهةاُْ٘ اهدٗه.ٛ
ًاّ ُاظٚاا ٞاخاس٠مي ٗاُت يااإ ًاّ األب اااد اب٘ضا٘ر ٞٚابحضااٌِ ٞفٌٚاا رسضااحٕ اهفةااساد
اهطاابة ٞظا٘ي ًةاا٘الد ُعسٙا ٞاهاادٗزمي ٙةادٗ ٗاضااعاإ اْ ممازضا ٞا ٜدٗهاا ٞهادٗزٍ ًااا إشا١
وٚتٔا اخلازش ٛاليوٌٚا ٛاٗ اهادٗه ٛال نلاّ اْ  ٙاد دٗزاإ خادًااإ ب ااأا ًاا ت
جح٘افس فً ٕٚحغرلاد ذ ذا ٞجح واق فاا ٛجمٌوأا لاد ٠جِاضات يا٘ ٝاهدٗهاًٗ ٞلاُحٔاا ًاع
ظصٍ اهدٗز ٗارةإ٢مي ٗكرا يدزجٔا ًّ األضاع رو ٟممازض ٞذهم اهادٗز بِصاال هفاذلٝ
ط٘ٙوُ ٞطةٚاإمي ٗاٙضاإ ًد ٠إدزان صاُع اهةساز ُ -فطٕ  -هحوم ابطا٢ىمي ٗكارا يدزجإ
رو ٟظطاث ج ذرلاد اهدٗز ٗجدارٚاجإ اتحٌوا ٞروا ً ٟااحل دٗهحإمي باى ٗظطااث ًاد٠
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شاادٗ ٠ذهاام اهاادٗز هحعةٚااق جواام اب اااحل فااا ٛابةاااَ األٗي .ل ِاا ٟنخااسمي ال نلااّ -
ًتوةا ااإ  -اظحطااااث ا ٜدٗز إيوٌٚااا ٛاٗ دٗهااا ٛوازضااإ ا ٜدٗهااا ٞضاااٌّ خاُااا ٞوةٚاااق
ً اأا اه٘طًِ ٞٚا ت ٙلّ ذهم اهدٗز دةاق ف وٚااإ ً ااأا جواممي ًٗاا ت ٙلاّ
هرهم اهدٗز ًةً٘اد ذاج ٞٚظةٚة ٞٚجضٌّ جناظٕ ٗهفذل ٝط٘ٙوُ ٞطةٚاإ جحِاضت ًع ظصاٍ
اب٘ازد اب٘شٔ ٞهحِفٚرٖمي ًٗا ت جلّ ًلاضت ذهام اهادٗز ابحعةةا ٞف وٚااإ اكراس ًاّ
خطا٢سٖ 8إذ اْ دٗزاإ ال ٙحضٌّ كى جوم ابحغرلاد هاّ ٙلاْ٘ ضا٘ ٠دٗز ًادًس ب ااحل
اهدٗهٗ ٞذةةاإ اض٘داإ ٙوحٍٔ ًةً٘اد بعِآا اهطٚاضٗ ٞٚابادٗ ٞٙاهةػس.ٞٙ
 - 2لبسش حمدد ت اد ز إلقألة ة لألد ل لثالث:
 حمدد ت لد ز لطعودي:جِتواااق ابٌولااا ٞاه سبٚااا ٞاهطا ا ٘د ٞٙفاااا ٛواٗهحٔاااا ه ااات دٗز خاااازش ٛإشا ١وٚتٔاااا
اليو ًّ ٌٛٚج ٘زاد صِا ضٚاضحٔا اخلازش ٞٚهتة ً ٞ ٚاأا ضٌّ ذهام اتاٚط.
ٗنلااّ إمجاااالإ ودٙااد جمٌ٘رااً ٞااّ ابااسش اه ٘اًااى اٗ اتاادداد اه ا ٙفااذلض أُااا
جػلى الطاز اه اَ اهر ٜجِةرق ًِٕ جوم اهح ٘زادمي ٗذهم رو ٟاهِع٘ ايج7ٛ
أات طة ٚاا ٞاألفلاااز ٗاب حةااداد اهطٚاضااٗ ٞٚاهدِٚٙاا ٞاه ا  ٙحِةٔااا صااِا اهةااساز فاااٛ
ابٌولاا ٞاه سبٚاا ٞاهط ا ٘دًِ ٞٙاار ج ضٚطاأا يةااى ًااا ٙسباا٘ رااّ  51راً ااإ .ظٚااز ياًااخ
اهط ٘دًِ ٞٙر ُػ جٔا رو ٟاضاع ٙحضٌّ ًصجياإ ًحػابلاإ ًٗ ةاداإ ًاّ اه يااد با
اهدٗ ّٙاهطٚاضٞمي ٗذهم فا ٛظى ااوس أغرل ابلح٘ثت اهار ٜمجاع ًاا با ًؤضطأٚا
األٗا٢ى ٗدر٘ ٝاهػٚخ وٌد بّ رةد اه٘ٓاثمي ٗٓ ٛاهدر٘ ٝاه اخترد ًّ غ از إظٚا١
اهح٘ظٚد ٓدفاإ ااامي ٗاُاحعٍ واهفٔاا ًاع ني ضا ٘د فاا ٛغالى ظسكا ٞشٔادٙا ٞرسفاخ
ظِٔٚااا حبسكاآ ٞصااس الخاا٘اْ فااا ٛظاا  ٙسفٔااا اهلااررل ًااّ اب اااهف بااسكااٞ
اه٘ٓابٚااٞمي ٗٓاا ٛااسكاا ٞاه ا ضاااُدد بػاالى ف اااي شٔاا٘د ًؤضااظ دٗهاا ٞني ض ا ٘د
اهسآِااا ٞأابوااام رةاااداه صٙص ني ضاا ٘دت .فةاااد ُػاا د جوااام ااسكاااٗ ٞاه ااااب اه سباااٛ
ٗالض ًٚ ٙ ٛػاْ اُحلاضااد راد ٝروا ٟابطاح٘ٙاد اهطٚاضاٗ ٞٚاالشحٌارٚاٞمي ٗياًاخ
باهحاااه ٛرواا ٟاضااظ فلسٙاا ًٗ ٞحةااداد ًرٓةٚاا ٞجٔاادل إىل ً٘اشٔاا ٞذهاام اه٘ايااع ًااّ
ًِتوةاد جتَّٔعس - ٞٙوٚٚصٞٙمي ظٚز ارحدل اه٘ٓاب ْ٘ٚاُفطأٍ "اهفسيا ٞاهِاشٚا"ٞمي ٗرادٗا
ًّ خاهفٍٔ ًّ ابطوٌ يً٘اإ ضاه دحاشْ٘ إىل ااداٗ ٞٙاهسش٘ إىل ًِٔض اهح٘ظٚاد.
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ٗباهحاااهٛمي ٙااس ٠صااِا اهةااساز فااا ٛاهطا ٘د ٞٙأُااٍ اصااعاث زضاااه ٞجياات اْ جااؤد ٠راادل
ممازض ٞدٗهحٍٔ هدٗز إيوً ٌٛٚؤذسمي بى ٗيٚاد ٜاٙضاإ.
أثت طة ٚاا ٞزؤٙاا ٞصااِا اهةااساز فااا ٛاهط ا ٘د ٞٙهو ياا ٞب ا ً ااادز اهةاا٘ ٝااليح ااادٞٙ
ٗاهطٚاضاا ٞاخلازشٚااٞمي ٗذهاام ٗفااق ًِعاا٘ز ٙسكااص رواا ٟاٗه٘ٙاا ٞج٘شٚاإ ًاا٘ازد اهدٗهااٞ
االيح اد ٞٙحن٘ ج صٙص اهدٗز اخلازش ٛهوٌٌولٗ .ٞاجلدٙس بالغازِٓ ٝا اْ جوام اهسؤٙاٞ
 فاٗ ٛايع اااي  -جحضاٌّ منتا إا بادا ٚ٢إا هو يا ٞضااهف ٞاهاركس 8إذ إْ ج٘شٚإ ًا٘ازداهدٗه ٞاهط ٘د ٞٙهسفاد دٗزٓاا اليوٌٚا ٛظاى روا ٟاهادٗاَ و ا٘زإا ضاٌّ مناط إُفاايٛ
اضحٔ ك ٙ ٛحٌد إمجاالإ رو ٟاب ادز األشِةٞٚمي ظٚز ت ٙةٍ صاِا اهةاساز فاا ٛذاد
اه دد ب  ٜخت٘اد ف اه ٞباجتاٖ إُػا ١يارد ٝاضحرٌاز ٞٙوو ٞٚفاا ٛاجملااالد ابح اددٝ
هدرٍ جِفٚر اهدٗز اليو ٌٛٚهدٗهحٍٔمي ٗذهم ًّ يةٚاى ً 7اادز اهةا٘ ٝاهِارٌاٗ ٞاهح اِٚع
اه طلسٗ ٜاه ِاراد اهرةٚو ...ٞإخل.
أطت طة ٞ ٚإدزان صِا اهةساز فا ٛاهط ٘دٗ ٞٙج ٘زاجٍٔ ظا٘ي ًطا ه ٞودٙاد اخل اَ٘
ٗاألردا ١هدٗهحٍٔمي ظٚز اذةحخ اه دٙاد ًاّ اهػا٘آد بٌازضا ٞاهطا ٘د ٞٙادٗازاإ إيوٌٚٚاٞ
اْ ِٓان خوٚط ً ةد ٗغرل ًدلز اظٚاُ إا جحضٌِٕ واهفاد ابٌولً٘ٗ ٞاشٔاجٔا ًاع دٗي
ٗمجاراد ضٚاضٗ ٞٚجِع ٌٞٚٚخمحوف 8ٞفابٌول ٞرو ٟضةٚى ابراي وٌى ه٘ا ١اهدفا رّ
ابةدضاااد الضا ً ٞٚفااا ٛفوطاات رواا ٟارحةاااز اْ إضااساٚ٢ى ٓاا ٛاه اادٗمي هلِٔااا فاااٛ
اه٘ياااخ ذاجااإ جطاااحِلس راااّ جةاااد ٍٙا ٜدراااٍ ظةٚةاااٗ ٛفاراااى اسكااااد ابةاًٗاااٞ
اهفوطت ِٞٚٚاٗ اهطوت ٞاه٘طِٞٚمي باى ٗج حادل جوام ااسكااد رادٗإا ااامي ُآٚام راّ ًاا
جةدً ًّ ٕٙسُٗ ٞضٚاض ٞٚإشا ١إضساٚ٢ى ًٗا جةَ٘ بٕ ًّ واٗالد هوحتةٚع ً ٔا.
أدت طة ٞ ٚج٘شٔاد صِا اهةساز فا ٛاهط ٘د ٞٙإشاً ١ط ه ٞاه يً ٞع اه٘الٙااد ابحعادٝ
األًسٙلٚااٞمي ظٚااز كااسع اهحعاااهس اهط ا ٘د - ٜاألًسٙلاا ٛمنت ا إا جة  ٚااإ رواا ٟجواام
اه يٞمي كٌا داث اهتسفاْ رو ٟج صٙص ص٘ز ٝذهم اهحعااهس فاا ٛإطااز ٗظٚفاا ٛوحاى
ف ٕٚاهط ٘د ٞٙدٗز اه٘كٚى اليو ٌٛٚألًسٙلاا فاا ٛابِتةآٗ .ٞا٘ األًاس اهارٙ ٜحٌروإ -
رو ٟاهدٗاَ  -صِا اهةساز فاا ٛاهطا ٘د ٞٙرِاد صاٚاغحٍٔ ألب ااد ممازضا ٞدٗهاحٍٔ هادٗز
إيو ٌٛٚفا ٛابِتةٞمي ظٚاز ٌ ٙواْ٘ روا ٟاضحعضااز راًاى اهح ٚٙاد ٗاهادرٍ األًسٙلاٛ
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رِاااد صاااٚاغحٍٔ هحوااام األب اااادمي ٗاهح اااسل باهحااااهٗ ٛفةاااإ بةحضاااٚاد وةٚاااق ً ااااحل
اهتسف أاه٘كٚى ٗاب٘كِّىت.
 حمدد ت لد ز إلا ز ت :كٌا ٓ٘ اهػ ْ باهِطة ٞهوط ٘دٞٙمي جِتوق الًازاد اه سب ٞٚابحعد ٝفا ٛواٗهحٔا ه ت
دٗز خااازش ٛإشا ١وٚتٔااا اليوٌٚااً ٛااّ ج اا٘زاد صااِا ضٚاضااحٔا اخلازشٚاا ٞهتة ٚااٞ
ً اأا ضاٌّ ذهام اتاٚطٗ .نلاّ إمجااالإ ودٙاد جمٌ٘راً ٞاّ اباسش اه ٘اًاى اٗ
اتدداد اه ٙفذلض أُا جػلى الطاز اه اَ اهر ٜجِةرق ًِٕ جوم اهح ٘زادمي ٗذهم
رو ٟاهِع٘ ايج7ٛ
أات جة ،اهةااد ٝالًاازاج ٚهفلاس ٝاضاحعةاق الًاازاد هوةٚااد ٝاليوٌٚٚا ٞاُت يا إا ًاّ
من٘ذشٔا اهحٌِ٘ ٜابحٌٚاص ٗابحفاسد فاا ٛابِتةا .ٞظٚاز  ٙحةاد صاِا اهةاساز الًاازاجْ٘ٚ
باااًح ن دٗهااحٍٔ هوٌِاا٘ذط اهحٌِاا٘ ٜاألفضااى رواا ٟاالط ا ق فااا ٛابِتةااٙٗ .ٞذلافااق ذهاام
االرحةاد ًع غ ٘زٍٓ ب٘ش٘ث اضحرٌاز جف٘ق ذهم اهٌِا٘ذط اهحٌِاً٘ ٜاّ خا ي ضٚاضااد
ج٘ض  ٞٚفا ٛاتٚط اليو ٌٛٚاا ٜ٘ٚهدٗهحٍٔمي ٗذهم رو ٟارحةاز ج ٘زٍٓ ب ْ دنً٘اٞ
جِافط ٞٚذهم اهٌِا٘ذط ٗجف٘يإ جطاحوصَ ج صٙاصٖ ًاّ خا ي فاحح نفااق شٚا٘  -اضاذلاجٚصٞٚ
إيوٌٚٚااً ٞح اادد ٝاًاًاإمي ٗذهاام هضااٌاْ وااددٖ االيح اااد - ٜاالضااحرٌاز ٜباااهة٘ ٝفاااٛ
ازاض ٛاهدٗي اجملاٗز ٝأاهضا ٚفً ٞاّ ٗشٔاُ ٞعاسٍٓتمي كٌاا جطاحوصَ دنً٘ا ٞجِافطاٞٚ
ذهم اهٌِ٘ذط ٗجف٘يٕ اٙضاإ محاٙحٕ ًّ خ ي اه٘ش٘د الًازاج ٛابةاغس رو ٟازاض ٛجوم
اهدٗي ردل إُػا ١اهة٘ارد اه طلس.ٞٙ
أثت طة ٚاا ٞزؤٙاا ٞصااِا اهةااساز فااا ٛالًااازاد هو ياا ٞب ا ً ااادز اهةاا٘ ٝااليح ااادٞٙ
ٗاهطٚاضاا ٞاخلازشٚااٞمي ٗذهاام ٗفااق ًِعاا٘ز ٙسكااص رواا ٟاٗه٘ٙاا ٞج٘شٚاإ ًاا٘ازد اهدٗهااٞ
االيح اااد ٞٙحناا٘ ج صٙااص اهاادٗز اخلااازش ٛه ًااازادً .ااع اْ ٓاارٖ اهسؤٙاا - ٞكػااةٔٚحٔا
اهط ا ٘د -ٞٙجحضااٌّ منت ا إا بااداٚ٢اإ هو ياا ٞضاااهف ٞاهااركس 8إذ اْ ج٘شٚاإ ًاا٘ازد اهدٗهااٞ
الًازاجٚااا ٞهسفاااد دٗزٓاااا اليوٌٚااا ٛظاااى روااا ٟاهااادٗاَ و ااا٘زاإ ضاااٌّ مناااط اُفاااايٛ
اضاااحٔ ك ٙ ٛحٌاااد إمجااااالإ روااا ٟاب اااادز األشِةٚاااٞمي ظٚاااز ت ٙةاااٍ صاااِا اهةاااساز
الًازاج ْ٘ٚفا ٛذاد اه دد ب  ٜخت٘اد ف اها ٞباجتااٖ إُػاا ١ياراد ٝاضاحرٌاز ٞٙووٚاٞ
ظةٚة ٞٚفا ٛاجملاالد ابح ادد ٝهادرٍ جِف ٚار اهادٗز اليوٌٚا ٛهادٗهحٍٔمي ٗذهام ًاّ يةٚاى7
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ً ادز اهة٘ ٝاهِارٌٗ ٞاهح ِٚع اه طلسٗ ٜاه ِاراد اهرةٚوا ...ٞإخل .فالًاازاد ٗفةااإ
هاارهم اهتااسل جط ا  ٟبٌازضاا ٞدٗز إيوٌٚاا ٛب ا دٗاد ًٗاادخ د ٓاا ٛفااا ٛجمٌواأا غاارل
إًازاجٞٚمي بى إُٔاا ج حٌاد فاا ٛمحاٙاٗ ٞش٘دٓاا ٗضاٌاْ أًِاا ٗاضاحةسازٓا روا ٟاخلاازط
أاهة٘ارد اه طلس ٞٙاألشِةٞٚت.
أطت طة ٞ ٚإدزان صِا اهةساز فا ٛالًازاد ٗج ا٘زاجٍٔ ظا٘ي ًطا ه ٞودٙاد اخل اَ٘
ٗاألردا ١هدٗهحٍٔمي ظٚز اذةحاخ اه دٙاد ًاّ اهػا٘آد بٌازضا ٞالًاازاد ادٗازإا إيوٌٚٚاٞ
ب ِٔٚا اْ ِٓان خوٚط ً ةد ٗغرل ًدلز اظٚاُاإ جحضٌِٕ واهفااد الًاازاد ًٗ٘اشٔاجٔاا
ًاع دٗي ٗمجاراااد ضٚاضاٗ ٞٚجِعٌٚٚاا ٞخمحوفاا .ٞفالًاازاد  -رواا ٟضاةٚى ابراااي  -ج وااّ
ردآ١ا اه٘اضح هوعسكاد الض ً ٞٚراًٗ ٞمجار ٞاالخ٘اْ ابطاوٌ ب اف ٞخاصاٞمي
ُآٚاام اٙض ااإ رااّ اجلٌاراااد الزٓابٚااٞمي هلِٔااا فااا ٛاه٘يااخ ذاجاإ ال جتااد ًاُ ااإ ًااّ
اهح اْٗ ٗاهحعاهس ًع ب

جوم ااسكاد ٗاجلٌارااد فاا ٛاها ٌّٚودٙاداإ 8فٔا ٛأاٜ

الًازادت جتِد ٗجطوح اجلٌاراد اهطوف ٞٚابحػدد ٝفا ٛاتافعاد اجلِ٘بٗ ٞٚاهػسيٞٚ
ٗجةاجى ً ٔا فا ٛاهطاظى اهغسب ٛشِةاإ إىل شِتمي كٌا جحعااهس ًاع جِعا ٍٚداراؼ فااٛ
جوم اتافعاد ٗجطح دًٍٔ هضاسث خ اً٘ٔا فاا ٛاهحعااهس اه سبا ٛأظلً٘آ ٞاادٜ
ٗظوفا ٕ٢الص ظٗ ْ٘ٚجِع ٍٚاهةاردٝت ًّ .شاُت نخسمي ج واّ الًاازاد ً٘اشٔا ٞاه ادٗ
الٙساُااا ٛأاهػاااٛ ٚت فاااا ٛاهاااٌّٚمي هلِٔاااا فاااا ٛاه٘ياااخ ذاجااإ واااسع روااا ٟر ياجٔاااا
االيح اد ٞٙابحٌٚصً ٝع إٙساْمي بى ٗجحصآى  -فا ٛابةاَ األٗي  -اظح ي إٙاساْ جلصزٓاا
اهر س أاب٘ ً٘ضٗ ٟطِت اهلدلٗ ٠اه غس٠ت!
أدت طة ٞ ٚج٘شٔاد صِا اهةساز فا ٛالًازاد إشاً ١ط ه ٞاه يً ٞاع اه٘الٙااد ابحعادٝ
األًسٙلٞٚمي ظٚز كسع اهحعاهس الًازاج - ٛاألًسٙل ٛمنت إا جة ٚاإ هحوام اه ياٞمي
كٌاا داث اهتااسل الًاازاج - ٛباهااراد  -روا ٟج صٙااص صا٘ز ٝذهاام اهحعااهس فااا ٛإطاااز
ٗظٚفا ٛو حى ف ٕٚالًاازاد دٗز ٗكٚاى اًسٙلاا اليوٌٚا ٛابِاافظ هوا٘ك  ١ايخاسّٙ
فا ٛابِتة ٞأاهط ٘دٗ ٞٙيتس ودٙداإت ٘ٓٗ .األًاس اهارٙ ٜحٌروإ  -روا ٟاهادٗاَ  -صاِا
اهةساز فا ٛالًازاد رِد صٚاغحٍٔ ألب ااد ممازضا ٞدٗهاحٍٔ هادٗز إيوٌٚا ٛفاا ٛابِتةاٞمي
ظٚااز ٌ ٙوااْ٘ رِااد ممازضااحٍٔ هاارهم اهاادٗز رواا ٟاضحعضاااز راًااى اهح ٚٙااد ٗاهاادرٍ
األًسٙلُ ًّ ٛاظٞٚمي ٗدسصْ٘ ًّ اهِاظ ٞٚاألخس ٠رو ٟجةد ٍٙدٗزٍٓ ذان فا ٛإطاز
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مناااط جااادخو ٛاكراااس اُغٌاضاااإ ٗظااادٝإ ٗٗشااا٘داإ روااا ٟاألزض ًةازُاا إ ٞباا دٗاز اهااا٘ك ١
ايخااس ّٙأاهط ا ٘د ٞٙاضاض ااإ ٗيتااس بدزشاا ٞايااىتمي ٗاهح ااسل باهحاااهٗ ٛفة ااإ بةحضااٚاد
وةٚق ً احل اهتسف أاب٘كِّى باهدزش ٞاألٗىل ًّٗ ذٍ اه٘كٚىت.
 حمدد ت لد ز إلنس ن :رو ٟابِ٘اي ُفطٕ  -ضاهس اهاركس  -باهِطاة ٞهوطا ٘دٗ ٞٙالًاازادمي جِتواق مجٔ٘زٙاٞ
إٙساْ الض ً ٞٚفاا ٛواٗهحٔاا ه ات دٗز خاازش ٛإشا ١وٚتٔاا اليوٌٚاً ٛاّ ج ا٘زاد
صااِا ضٚاضااحٔا اخلازشٚاا ٞهتة ٚاا ً ٞاااأا ضااٌّ ذهاام اتااٚطٗ .نلااّ إمجاااالإ
ودٙد جمٌ٘ر ًّ ٞاه ٘اًى اٗ اتدداد اه ٙفذلض أُا جػالى الطااز اه ااَ اهارٜ
جِةرق ًِٕ جوم اهح ٘زادمي ٗذهم رو ٟاهِع٘ ايج7ٛ
أات طة ٞ ٚاألفلاز ٗاب حةداد اهطٚاضٗ ٞٚاهد ِٞٚٙاه  ٙحِةٔا صِا اهةساز فاا ٛإٙاساْ
ًِاار اهراا٘ز ٝالٙساُٚاا ٞفااا ٛاه اااَ َ3646مي ظٚااز اظاادذخ جواام اهراا٘ز ٝواا٘الإ غاااً إ فاااٛ
ج٘شٔااد اهطٚاضاا ٞاخلازشٚاا ٞلٙااساْ ٗزؤٙاا ٞصااِا اهةااساز فٔٚااا هتة ٚاا ٞدٗز دٗهااحٍٔ إشا١
وٚتٔااا اخلااازش ٛرواا ٟابطااح٘ ٙاليوٌٚااٗ ٛاهاادٗه ٛبِااا ١روااُ ٟطااق يٌٚااٗ ٛافلاااز
ضٚاض ٞٚوسز ٞٙذ٘زٗ .ٞٙيد وروخ ابسش ًعآس ذهام اهحعا٘ي فاا ٛاُحةااي إٙاساْ ًاّ دٗز
اهحابع ٗاه٘كٚاى اليوٌٚا ٛألًسٙلاا فااًِ ٛتةا ٞاخلواٚض فاا ٛرٔاد اهػااٖ أدٗز غاسطٛ
اخلوٚضتمي إىل دٗز اهفارى اليو ٌٛٚابطحةى .كٌا جةو٘زد زؤ ٞٙصِا اهةاساز فاا ٛإٙاساْ
إشا ١دٗز دٗهااحٍٔ اليوٌٚااً ٛااّ ًِتوةاااد اهِطااق اهةٌٚاا ٛهوراا٘زٝمي ظٚااز اظحو اخ ًط ا هٞ
"ُ س ٝابطحض ف " فا ٛاه ات ش٘ٓس جوم اهسؤٞٙمي ًٗروخ يض ٞٚفوطت ٗاه سا ًع
اهلٚاااْ اه اأ ُٛ٘ٚاٗه٘ٙاا ٞكاادل ٠فااا ٛجواام اهسؤٙااٗ .ٞباهحاااهٛمي ٙااس ٠صااِا اهةااساز فاااٛ
إٙساْ أٍُ اصعاث زضاه ٞجيت اْ جؤد ٠ردل ممازض ٞدٗهحٍٔ هدٗز إيوً ٌٛٚؤذس.
أثت طة ٚااا ٞزؤٙااا ٞصاااِا اهةاااساز فا اا ٛإٙاااساْ هو يااا ٞبا ا ً اااادز اهةااا٘ ٝااليح اااادٞٙ
ٗاهطٚاض ٞاخلازشٞٚمي ٗذهم ٗفق ًِع٘ز ٙسكص رو ٟإظداس اي  ٟيدز ًّ اهح٘اشْ ب
ج٘شٚإ ًا٘ازد اهدٗهاا ٞااليح ااد ٞٙحنا٘ ج صٙااص اهادٗز اخلاازش ٛلٙااساْمي ًٗحتوةااد درااٍ
جِفٚر ذهم اهدٗز ًّ خ ي بِا ١يارد ٝجٌِ٘ٗ ٞٙج ِٗ ٞٚ ٚجلِ٘ه٘شٚا ٞظدٙراٗ .ٞاجلادٙس
بالغازِٓ ٝا اْ جوم اهسؤ - ٞٙفاٗ ٛايع ااااي  -جحضاٌّ منتااإ ًحةادًاإ هو يا ٞضااهفٞ
اهركس 8إذ جحٌحع إٙساْ دْٗ غرلٓا ًّ اه رة اليو ٌٚٚفا ٛابِتة ٞلةً٘اد ذاجٚاٞ
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رو ٟيدز رايٍ ًّ اهحت٘ز ٗاهلفا ٝ١هسفد ممازضاحٔا ألدٗاز إيوٌٚٚا ٞفارواًٗ ٞاؤذس ٝفااٛ
ابِتة.ٞ
أطت طة ٚاا ٞإدزان صااِا اهةااساز فااا ٛإٙااساْ ٗج اا٘زاجٍٔ ظاا٘ي ًط ا ه ٞودٙااد اخل ااَ٘
ٗاألردا ١هدٗهحٍٔمي ظٚاز اذةحاخ اه دٙاد ًاّ اهػا٘آد بٌازضا ٞإٙاساْ ادٗازإا إيوٌٚٚا ٞاْ
ِٓااان جتاُطااإ إىل ظااد ب ٚااد جحضاإٌِ واهفاااد إٙااساْ ًٗ٘اشٔاجٔااا ًااع دٗي ٗمجاراااد
ضٚاضٗ ٞٚجِع ٌٞٚٚخمحوف .ٞفاٙساْ ال ج اُ ٛفا ٛودٙدٓا هتة ٞ ٚاخل َ٘ ٗاألرداً ١اّ
ظاها ٞاالشدٗاشٚااٗ ٞاالزجةااان اها  ٙأُٚااا الرةااْ٘ إيوٌٚٚااْ٘ نخاسْٗ فااا ٛابِتةاا 8ٞظٚااز
جضااع إٙااساْ اٗه٣اام اخل ااَ٘ ٗاألراادا ١فااا ٛإطاااز ج٘صااٚس ٗاضااع ًٗطااحةس ٙحضااٌّ ًااا
جطااٌ" ٕٚياا٘ ٠االضااحلةاز اه اااب"ٛمي ٗٙاادخى فااا ٛذهاام اهح٘صااٚس إضااساٚ٢ى ٗاه٘الٙاااد
ابحعد ٝاألًسٙلٗ ٞٚاهدٗي ٗااسكاد ٗاجلٌاراد اهحاب ٗ ٞاه ٌٚو ٞاا فا ٛابِتة.ٞ
ظوااخ إٙااساْ ٗ -فة ااإ هوح٘صااٚس ضاااهس اهااركس  -وافع اٞإ رواا ٟدٗز إيوٌٚاا ٛذابااخمي
ٗزكصد ًّ خ ي ذهم اهدٗز رو ٟج تٚاى ًػاازٙع "يا٘ ٠االضاحلةاز اه ااب "ٛهوحادخى
ٗاا ٌِٞٚفا ٛابِتةٞمي ٗج صٙص اجطا و٘ز ابةاًٗ ٞاه سب ٞٚهحوم ابػازٙعمي ٗزفد يدزاد
ظسكاد ابةاًٗ ٞاه سب ٞٚلضساٚ٢ى ًّٗ .اب ظغ ُ ًّ -اظ ٞٚووٚو - ٞٚاْ بِاا ١إٙاساْ
اٚلااى واهفاجٔااا اليوٌٚٚااٙ ٞسكااص فااا ٛشاُاات كااةرل ًِاإ رواا ٟاألب اااد اهطٚاضاا 8ٞٚإذ
جػرل جلِ٘ٙااد ذهام ااٚلاى إىل جضااؤي جا ذرل اه اًاى اهاد ،ٙأابارٓيبت فاا ٛبِا٢إمي
ظٚز وحد واهفاجٕ هحضٍ ًلُ٘اد إض ًًٗ ٞٚطٚع ٞٚأرسبٞٚتمي ٗكرا غٗ ٞٚ ٚضِٞٚ
رو ٟاهط٘اً .١ا  ٙا ،اْ إٙاساْ ياد اضاحة دد رات ١اه اًاى اهاد ،ٙأابارٓيبت ًاّ رواٟ
كآى دٗزٓا اليوٌٛٚمي ٗذهم فاً ٛةابى ًا ٙحعٌوٕ اه رةْ٘ اليو ٌْ٘ٚٚايخاسْٗ ًاّ
رت ١ذهم اه اًى ٗجدارٚاد جةِ ٍٔٚهٕ رو ٟفسع جنال ادٗازٍٓ اليو ٌٞٚٚفا ٛابِتة.ٞ
 - 3يكةك جود اد ز إلقألة ة يف لة أ :لشو هد آلن ز
ًةاادٚ٢اإمي نلااّ الغاااز ٝفااآ ٛاارا اه اادد إىل اْ ِٓااان بااْ٘ غاضااع فاااً ٛااد ٠شدٙااٞ
اهػاا٘آد اهداهاا ٞروااٗ ٟشاا٘د األدٗاز اليوٌٚٚاا ٞاهحدخوٚاا ٞفااا ٛاهااً ٌّٚااا ب ا اهط ا ٘دٞٙ
ٗالًازاد ًّ ُاظٞٚمي ٗإٙساْ ًّ ُاظ ٞٚاخاس 8٠إذ فاا ٛاه٘ياخ اهار ٜنلاّ فٚإ ج اداد
جمٌ٘ر ًّ ٞجوم اهػ٘آد اباد ٞٙابوٌ٘ض ٞباهِطة ٞهودٗز ّٙاهطا ٘دٗ ٜالًاازاجٛمي فااْ
ًااا ٙااحٍ جداٗهاإ ج اا٘ع ٗشاا٘د هواادٗز الٙساُاا ٛال ٙحصاااٗش ظاادٗد اه٘ضااا٢ى االر ًٚااٞمي
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ٗذهاام دْٗ جةااد ٍٙا ٜغاا٘آد ًادٙااً ٞوٌ٘ضاا ٞج اا٘ع ٗشاا٘د ذهاام اهاادٗزٓٗ .اا٘ األًااس
اهر ٜضٚحضح إمجاالإ ًّ خ ي اضح ساض غ٘آد ادٗاز اهدٗي اهر س ٗفةاإ هآلج7ٛ
(ل) لد ز لطعودي:
 يٚاد ٝاهط ٘د ٞٙهوعٌو ٞاه طلس ٞٙاجل٘ٗ ٞٙاهدلٗ ٞٙاهةعس ٞٙرو ٟاه.ٌّٚ اه٘ش٘د اه طلس ٜاهط ٘د ٜابٚداُ ٛرو ٟاألزاض ٛاه.ٌِٞٚٚ اهطااٚتس ٝاهطٚاضااٗ ٞٚاألًِٚاا ٞابٚداُٚاا ٞهوطاا ٘د ٞٙرواآ ٟااادٗ ٜظلً٘حاإ ٗاهةاا٘اداهحاب  ٞاا.
 و٘ٙى جمٔ٘د ااسث رو ٟاهٌّٚمي ٗاهحلفى بِفةاد ٓادٗ ٜظلً٘حٕ.( ) لد ز إلا ز ت :
 ابػازك ٞاالًازج ٞٚفا ٛااٌو ٞاه طلس ٞٙاجل٘ٗ ٞٙاهدلٗ ٞٙاهةعس ٞٙرو ٟاه ٌّٚوخيٚاد ٝاهط ٘د.ٞٙ
 اه٘شاا٘د اه طاالس ٜالًااازاج ٛابٚااداُ ٛرواا ٟاألزاضاا ٛاهٌِٚٚااٞمي ٗجػاالٚى الًااازادبٚوٚػٚاد ًطوعٗ ٞجماًٚع ًّ ابسجصي ٞاألشاُت ج ٌى وخ يٚادجٔا.
 اهطٚتسٗ ٝاهحعلٍ األً ،الًازاج ٛابٚداُ ٛروٓ ٟادٗ ٜظلً٘حٕ. اهطٚتسٗ ٝاهحعلٍ ابٚداُ ٛالًازاج ٛرو ٟاب٘اُٗ ٤اب٘ازد ٗابِػآد اه اً ٞاه.ٌِٞٚٚ(ج) لد ز إلنس ن :
 اه دٙاااد ًاااّ اهةٚاُااااد اهطٚاضاااٗ ٞٚاالر ًٚااا ٞاه اااادز ٝراااّ يااا٘ ٠اهحعااااهس اه سباااٛٗاًسٙلااا ٗراادد ًااّ اهاادٗي اهغسبٚاا ٞاه ا جااحٍٔ إٙااساْ بحصٗٙااد اُ اااز ا

"اااا٘ذ" ٚ

باألضوعٗ ٞاه ٘ازٙخ اهةاهٚطحٞٚمي ٗب٘ش٘د رطلس ٙإٙاساُٗ ٚخادلاٌ ٙ ١واْ٘ ًٚاداُٚاإ
إىل شاُت يا٘اد اُ ااز ا

"ااا٘ذ" ٚمي ٗذهام دْٗ اْ جحضاٌّ جوام اهةٚاُااد ا ٜدهٚاى

ًادً ٜوٌ٘ع ٙؤٙد اجٔاًاجٔا جوم.
 ًا ٗزد فا ٛجةسٙس فسٙق خدلا ١األًٍ ابحعد ٝاب  ،باه ًّ ٌّٚإغاازاد ب٘شا٘د اغاحةاٖب ا ْ ًِػ ا جتاا٘ٙس اه اا٘ازٙخ اهةاهٚطااحٙ ٞٚااسجةط ل اادز إٙساُااٛمي ٗذهاام دْٗ اظحاا٘ا١
اهحةسٙس رو ٟا ٜاده ٞذة٘ج ٞٚنلّ اهسكْ٘ إهٔٚا ًّ اهِاظٚح اب٘ض٘رٗ ٞٚاهةاُُ٘.ٞٚ

69

الصااع اإلقليمي والحاب على اليمن :مقوما

األدوا وفاعليتها

 - 4لهد ف اد ز إلقألة ة ملعألن يف لة أ:
(ل) لهد ف لطعودن :
نلّ ودٙد ابسش األٓدال اب وِ ٞهودٗز اليو ٌٛٚاهر ٜوازضٕ اهط ٘د ٞٙإشا ١اهاٌّٚ
فا ٛايج7ٛ
 إرادٓ ٝادٗ ٜظلً٘حٕ الٍ اه.ٌّٚ -اهةضا ١رو ٟاُ از ا

ٗاهة٘ ٝاه ازٗخ.ٞٚ

 ٗيس ًا جطٌ" ٕٚاهحٌدد اهػ ٛ ٚالٙساُ."ٛ وازب ٞاهحِعٌٚاد الزٓاب ٞٚفا ٛاه.ٌّٚ محا ٞٙظدٗدٓا اجلِ٘ب.ٞٚ محا ٞٙخت٘ط اب ظ ٞاهدٗه ٞٚفا ٛاهةعس األمحس.( ) لهد ف إلا ز ت:
نلّ ودٙد ابسش األٓدال اب وِ ٞهودٗز اليو ٌٛٚاهر ٜوازضٕ الًاازاد إشا ١اهاٌّٚ
فا ٛايج7ٛ
 ٗيس اهحٌدد الٙساُ.ٛ اظح٘ا ١ظسك ٞالخ٘اْ ابطوٌ ٗوازب ٞاهحِعٌٚاد الزٓاب.ٞٚ محا ٞٙخت٘ط اب ظ ٞاهدٗه ٞٚفا ٛاهةعس األمحس. ج صٙص اهح٘ضع اجل٘ٚاضذلاجٚص ٛفا ٛاتٚط اليو ٌٛٚاا.ٜ٘ٚ ضٌاْ اضحٌساز ابٚص ٝاهحِافط ٞٚه يح اد الًازاج ٛإيوٌٚٚاإ.(ج) لهد ف إنس ح:
نلّ ودٙد ابسش األٓدال اب وِ ٞهودٗز اليو ٌٛٚاهر ٜوازضٕ إٙساْ إشا ١اه ٌّٚفاٛ
ايج7ٛ
 -اافاظ روً ٟلاضت و٘ز ابةاًٗا ٞاها ج اصشد بادلٗش اُ ااز ا

كفاراى

ي٘ ٜضٌّ ًلُ٘اد ذهم ات٘زمي ٗضٌاْ اضحٌساز ًػسٗرٕ اهطٚاضا ٛابح واق
لةاًٗ ٞاالضحلةاز اه اب ٛاألًسٙلٗ ٛاه ٔ ُٛ٘ٚفا ٛاه.ٌّٚ
 ظسًااْ اخل اَ٘ ٗاألرادا ١اليوٌٚاٗ ٚاهاادٗهً ٚاّ اه٘شا٘د اه طالس ٜروااٟاألزاض ٛاه.ٌِٞٚٚ
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 اضاااحِصال اًلاُااااد ٗيااادزاد اخل اااَ٘ اليوٌٚاااٗ ٚاهااادٗه ٚروااا ٟاألزضاه.ٌِٞٚٚ
رابعاً :العوامل املؤثرة على حتديد فاعلية األدوار اإلقليمية يف اليمن
ب د اْ اضح سضِا فا ٛاهِةاط اهطابةً ٞضاً ًة٘الد ُعس ٞٙاهدٗز ابح ددٝمي ٗكرا
طة ٚاا ٞواادداد ٗآاادال األدٗاز اليوٌٚٚاا ٞاهسآِاا ٞفااا ٛاهااٗ ٌّٚاهػاا٘آد اهداهاا ٞروااٟ
دزشاٗ ٞش٘دٓااا ًٗااد ٠جدخوأا 8ضااِعاٗي فااآ ٛارٖ اهِةتاا ٞجطااوٚط اهضا٘ ١روااً ٟطا هٞ
ووٚوٚاا ٞجح وااق بحعدٙااد ًااد ٠فاروٚاا ٞادا ١اهاادٗي اهاار س هحواام األدٗازمي ًطااحفٚد ّٙفاااٛ
ذهم مما جضٌِحٕ جوم اهِةاط اهطابةٗ .ٞودٙد ًد ٠اهفاروِٓ ٞٚا ج  ،إمجااالإ اهةعاز
فا ٛج ذرل جمٌ٘ر ًّ ٞاه ٘اًى اه ٙفاذلض اْ ااا دٗزاإ ظازلااإ فاا ٛضاٌاْ جناال جوام
األدٗاز اليوٌٚٚاا ٞفااا ٛوةٚااق آاادافٔا ًااّ ردًاإمي ٗكاارا فااا ٛودٙااد ًطاااز ُحااا٢ض
اه سا اليو ٌٛٚب جوم األدٗاز.
ه ى ابسش ً ادز اه ٘اًى ابؤذس ٝروا ٟودٙاد فاروٚا ٞاألدٗاز اليوٌٚٚا ٞهوادٗي اهار سمي
ًااا ٙح وااق لااد ٠اضااح ٚابٔا هوٌااحغرلاد اهر ذاا ٞاهاا جضااٌِحٔا ًةاا٘الد ُعسٙاا ٞاهاادٗز
كػسٗط راً ٞهِصال ا ٜدٗه ٞفا ٛممازض ٞدٗز خاازش ٛأإيوٌٚا ٛاٗ دٗهاٛتمي ٗولاّ
ذهم اهادٗز باهحااهً ٛاّ وةٚاق آدافإًٗ .اّ اباسش ً اادز جوام اه ٘اًاى  -اٙضااإ ً -اا
ٙح وااق ب٘اي ٚاا ٞاألٓاادال اه ا ٗض ا حٔا اهاادٗي اهاار س ألدٗازٓااا اليوٌٚٚاا ٞفااا ٛاهااٌّٚمي
ًٗااد ٠اجطااائا كاارهم ًااع امناااط آاادال األدٗاز اليوٌٚٚاا ٞاهطااا٢د ٝفاااًِ ٛعً٘ااٞ
اه ياد اهدٗهٞٚمي ٗاها جضاٌِحٔا ًةا٘الد ُعسٙا ٞاهادٗزمي فضا إ راّ دزشا ٞاضاح ٚاث
جوم األٓدال باا جضا ٕ وادداد األدٗاز اهر ذاً ٞاّ يٚا٘د ًٗاا وِعإ ًاّ فاسع رواٟ
ازض اه٘ايع.
بِا١ى روً ٟا جةدَمي ضِطح سض طة ٞ ٚابسش اه ٘اًى ابؤذس ٝرو ٟودٙاد فاروٚا ٞاألدٗاز
اليو ٌٞٚٚهودٗي اهر س أاهط ٘دٞٙمي الًاازادمي إٙاساْت فاا ٛاهاٌّٚمي ٗذهام ٗفةااإ هوِةااط
ايج7ٞٚ
 -3ابسش اه ٘اًى ابؤذس ٝرو ٟودٙد فارو ٞٚاهدٗز اهط ٘د ٜفا ٛاه7ٌّٚ
أات اه اًااى األٗيً 7ااد ٠إدزان صاااُع اهةااساز اهطاا ٘د ٜلًلاُاااد ٗياادزاد دٗهحاإمي
ًٗ٘ي ٔا ااةٚة ٛفا ٛخازطً ٞا٘اش ّٙاهةا٘ ٠اليوٌٚٚاٗ ٞاهدٗهٚا ٞأآا ٛدٗها ٞرعٌا ٟاَ
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كااادل ٠اَ إيوٌٚٚااا ٞاَ صاااغس ٠تمي ٗباهحااااه ٛودٙااادٖ  -بديااا - ٞهح٘شٔٔاااا اهطٚاضاااٛ
اخلازش ٛاه٘اي  ٛأٓى ٙلْ٘ إيوٌٚٚاإ اَ رابٚاإ اٗ كؤٌٚا ً اإ ت.
شدٗي ٙة طة ٞ ٚج ذرل اه اًى األٗي
العام ل للل ادل ل ل ر عل ل للى مدى اتساق حجم الدور مع امكانات وقدرات الدولة ومكانتها يف إطار موازين القوى اإلقليمية
فاعلية الدور
طبيع ل للة إدرا صل ل للانع ( )1يعتقللد صللانع الق لرار السللعودي بللعن دولتللو تعللد دول لةً إقليميللة الللى وقا للد ً يطهللا اإلقليمللي
القرار للعامل ادل ر (العللر ) ودا رتللو اإلسللومية الواسللعة )2( ،يعتمللد صللانع الق لرار السللعودي يف تليللر إدرااللو لريللاد
الللدور اإلقليمللي لدولتللو (عربي لاً وإسللومياً) علللى عللد تصللورات تللوي( :أ) تصللور ديللين يتضللمن
عنصرين ا نٌن؛ يتعلق أحدمها باستحقاق يتصوره لبوده نتيجة وجود األملاان اإلسلومية ادلقدسلة
(مكللة وادلدينللة) للمن أرا لليها ،فيمللا يتعلللق اقخللر بتقللد السللعودية نممسللها اقا للد و للل للعللا
اإلسومي (السين) يف مقابل عا إسومي آخر "شيعي" من وجهة نظرىا( ،ب) تصور عسكري
ينطلللق م للن اعتق للاد ص للانع الق لرار الس للعودية بتمم للوق ب للوده عسللكرياً قياس لاً عل للى حج للم تس للليحها
العسللكري ونوعيتللو وحجللم إنمماقهللا العسللكري الكبللًن (ادلرتبللة الرابعللة عادليلاً يف العللا 2617م بعللد
أمريكللا والصللٌن وروسلليا)( ،ج) تصللور اقتصللادي ينطلللق مللن اعتقللاد صللانع الق لرار السللعودي بقللو
اقتصللاد بللوده واتسللاه بنيتهللا التحتيللة و للرامة حجللم مواردىللا الطبيعيللة (الللنممط حص لرياً) وحجللم

احتياطاهتا النقدية.
( ) 1ب ص ل ا
لممة عامللة ،مللن ال ابللس سياسللياً وعسللكرياً أن السللعودية منللذ تعسيسللها تباشللر منممللرد ً

مل ل ل ل ل ل للدى اسل ل ل ل ل ل للتيعا
الل ل للدور لواقل ل للع ت ل ل للع ًن ميللدانياً  -علللى اإلطللوق  -أي مللن ادللممللات اإلقليميللة الللد مارسللس دوراً فيهللا )2( ،علللى ادلنلوا
العامل
نممسللو ،رللارس السللعودية دورىللا اإلقليمللي ال لراىن يف اللليمن مللن خللو للال إقليمللي ودو ترا ل
أطرافو الر يسية (اإلمارات وأمريكا) على قيق مصاحلها يف اليمن حىت وإن تعار س مع ادلصاحل

السعودية )3( ،ر يل السلعودية للعلادلٌن العلر واإلسلومي (السلين) ي بلس عمليلاً يف أي سللو
سياسي أو عسكري سعودي إزاء أي من قضايا األمتٌن العربية واإلسومية ،وىو ر يل ظلل مملل
عل للى ال للدوام ص للممة م سس للية بروتواولي للة للعيممة ،وذل للا م للن خ للو س لليطرهتا عل للى مراس للم أداء
ادلسللمٌن لممريضلة احللا واستضلافتها لعلدد ملن مقلرات ادلنظملات اإلسلومية زللدود التلع ًن إقليميلاً

ودوليل لاً )4( ،بل للالر م مل للن حقيقل للة تممل للوق تسل للليح السل للعودية ونوعيتل للو و ل للرامة حجل للم إنمماقهل للا
العسلكري؛ إال أن اجللليا السللعودي يممتقللر إب حل الد بعيللد للرللات القتاليللة ،خاصلةً مللع اعتمادىللا
الدفاعي يف األساس على مظلة احلماية األمريكية )5( ،بالر م من حقيقة امتو السعودية دلوارد

طبيعللة (نممطيللة) واحتياطللات نقدي للة للرمة ،واللذا بنيللة تي للة واسللعة؛ إال أن اللل ذلللا ل للق
اقتصللاداً سللعودياً قوي لاً وفق لاً دلعللايًن القللو االقتصللادية ادلتعللارا عليهللا عادلي لاً ،إذ فيمللا عللدا الللنممط،
يممتقر االقتصاد السعودي للبىن واذلياال االقتصادية واالنتاجية والتصنيعية االست مارية ذات التع ًن
يف االقتصللاد العللادلي والتجللار الدوليللة ،بللل علللى العكللا مللن ذلللا ،فل ن السللمة االسللتهواية ىللي
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الغالبللة علللى مكونللات تلللا البللىن واذليااللل )6( ،يف واقللع احلللا  ،االقتصللاد السللعودي يف و للعو
ال ل لراىن يع للد اقتصل للاد ال للوفر ال للذي عهدت للو الس للعودية خ للو عق للود مض للس؛ فم للن ادلعل للوم أن
االقتص للاد وادلي انيل للة الس للعودية خ للو الس للنوات األخ للًن يعاني للان العدي للد م للن مظ للاىر االخ للتو
العميق ل لة ،حي للث تتص للاعد سل للنوياً مع للدالت العجل ل وال للدين الع للام والبطال للة ،وت اجل للع يف ادلقابل للل
مستويات الدعم احلكومي ل تممع أسعار اخلدمات العامة والوقود نتيجةً لذلا.

النتيج ل ل ل ل ل للة ادليداني ل ل ل ل ل للة ( )1بالر م من تمموق نوعية وحجم التسلليح والعتلاد السلعودي ادلسلتردم يف احللر عللى الليمن،
لتل للع ًن العام ل للل عل ل للى واذا ال السعودية مع قوى إقليمية ودولية يف ىلذه احللر ؛ إال أ لا تسلتطع  -ملع حلمما هلا
فاعلية الدور
 حسللم احلللر لصللاحلها طيلللة مللا ي يللد عللن للو سللنوات ونص ل  )2( ،بللالر م مللن للرامةحجللم ملوارد االقتصللاد السللعودي؛ إال أن احلللر علللى اللليمن قللد أ كتللو بضللرامة تكاليممهللا ،امللا

اسللتن فس سياسللة اس للاء احللممللاء جل ءاً مل راً مللن احتياطاتللو النقديللة )3( ،تسللتطع السللعودية
حشد العا اإلسومي (السين) وراء حرهبا على الليمن ملن منطللق ملا تروجلو علن أ لا حلر عللى
"الشيعة الروافض" ،وظلس المماهتا مع عدد من الدو العربية واإلسومية زللدود جلداً ومدفوعلة
ال من و ًن ذات جدوى ميدانياً ،ناىيا عن أن بعضاً من تللا اللدو قلد انسلحبس بالممعلل ملن
ذلا التحال (قطر ،مالي يا) أو مجدت نشاطها فيو (ادلغر ) وأخرى يتوقع انسحاهبا ابااستان
(احللي اإلسومي األال للسعودية).
التوص ل ل ل للي ال ل ل ل لواقعي اللدور اإلقليمللي السللعودي يف الليمن الللذي للاو السلعودية تنمميللذ أىللدافها ملن خولللو عللل احلللر
لطبيعل ل ل ل ل ل ل ل ل للة ال ل ل ل ل ل ل ل ل للدور التدمًنيلة اللد تشلنها عللى الليمن ملع حلمما هلا منللذ ملا ي يلد علن لو سلنوات ونصل  ،يعللد دوراً
اإلقليم ل للي السل للعودي غير متسق المكانة ،وللذلا فهلو يشلكل عب لاً اسل اتيجياً عللى مقلدراهتا االقتصلادية والعسلكرية،
يف اليمن
بل و قباً أسوداً ميكن أن يلتهم ال ذلا.

أثت اه اًااى اهراااًُ 7ٛااد ٠ياادز ٝصاااُع اهةااساز اهط ا ٘د ٜرواا ٟودٙااد ٗضااةط دٗافااع
أآدالت اهطٚاض ٞاخلازش ٞٚهدٗهحٕمي ٗإدزاكٕ باد ٠ج٘افةٔاا ًاع اًلاُاجٔاا ًٗ٘ي ٔاا
اليوٗ ٌٛٚاهدٗهٗ ٛغا ٞٙج٘شٔٔا اهطٚاض ٛإشا ١وٚتٔا اخلازش.ٛ
شدٗي ٙة طة ٞ ٚج ذرل اه اًى اهراُٛ
العامل ل للل ادلل ل ل ر علل ل للى فاعلي ل للة مدى واقعية أىداا الدور واتساقها النمطي
الدور
طبيع ل ل للة إدرا ص ل ل للانع القل ل ل لرار ( )1اختذ صانع القرار السلعودي للدوره يف الليمن أىلدافاً متعلدد عملل عللى تنمميلذىا ملن
للعامل ادل ر
خو سعيو لتكلريا اسلتردام القلو اوسليلة لمملر ذللا اللدور ،وملن ج صليا ة جلوىر
تلا األىداا يف إطار ديين مذىيب يتمحور حو

ديلد طبيعلة العلدو ادلممل

وادلتم لل

يف إيران وأنصار اهلل "الشيعة الروافض" (من وجهة نظلره اصلانع قلرار) )2( ،اعتلل صلانع
القرار السعودي أن من من مهام دوره اإلقليمي يف اليمن إعاد حلمما و اليمنيٌن بالقو
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إب سللد احلكللم )3( ،سللاق صللانع الق لرار السللعودي للمن تلي لرات دوره العسللكري يف
اليمن مسعلة استهدافو للتنظيمات اإلرىابية يف اليمن ومحاية حدود بوده اجلنوبية وتعمٌن
خطوط ادلوحة الدولية يف البحر األمحر.
مللدى اس للتيعا ال للدور لواق للع ( )1اس للتردام الس للعودية للق للو للد ال لليمن يك للن برخص للة م للن رلل للا األم للن ،ويع للد
تع ًن العامل
تكريس ل لاً ل للنها اسل للتردام القل للو يف إطل للار العوقل للات اإلقليميل للة )2( ،تك ل لريا السل للعودية
السللتردام القللو لتنمميللذ أىللدافها يف اللليمن ال يتوافللق مللع توا للع فاعليللة قواهتللا العسللكرية

على األر  )3( ،ديد إيران وأنصار اهلل "الشيعة الروافض" اعدو (ديين مذىيب) جتل
زلاربتللو يف اللليمن ،ال يتسللق مللع معطيللات الواقللع الللد ختلللو رام لاً مللن أي أبعللاد دينيللة أو
مذىبية من مل األزمة والصراه يف اليمن.
النتيجة ادليدانيلة لتلع ًن العاملل ( )1تكريا السعودية استردام القو التدمًنية يف اليمن دون أن تستطيع حسم معراتها
على فاعلية الدور
منذ أا ر من و سنوات ،أفقد دورىا اإلقليمي الك ًن ملن مقوملات تلع ًنه األخلرى يف
زليط ل للو )2( ،اس ل للتهداا السل للعودية ل ل لل"العدو الشل لليعي يف الل لليمن" (إي ل لران وأنصل للار اهلل)
بالتحللال مللع أمريكللا والتواط ل مللع إس لرا يل ،أ للع إب حل الد بعيللد قللدرهتا علللى تللرويا
ذل للا اذل للدا واقن للاه معظ للم حلمما ه للا بواقعيت للو )3( ،تع للار أى للداا ال للدور اإلقليم للي
السل للعودي يف الل لليمن أدى إب صل لراعات ومواجهل للات بل للٌن حلمما هل للا علل للى األر )4( ،

تعام للل الس للعودية مل للع األى للداا ادلتعلق للة ب ع للاد حلمما ه للا اليمني للٌن إب احلك للم وزلارب للة
التنظيمللات اإلرىابيللة ومحايللة احلللدود اجلنوبيللة ومحايللة خطللوط ادلوحللة الدوليللة ،حللو اللل
تل للا األى للداا إب أعب للاء حقيقي للة عل للى ااى للل دورى للا اإلقليم للي ،وذل للا بس للب حال للة
التعار البينة بٌن تلا األىداا وواقع ارسة الدور على األر .
التوصل للي الل لواقعي ألى للداا تتس للم أى للداا ال للدور اإلقليم للي الس للعودي يف ال لليمن بق للدر وا للح م للن ع للدم الواقعي للة يف
الللدور اإلقليمللي السللعودي يف عوقتهللا بادلصللاحل السللعودية ،امللا تتسللق رطي لاً مللع ىللديف تك لريا اسللتردام القللو ( للًن
اليمن
ادلشللروعة) يف العوقللات الدوليللة وتللعطًن الللدور للمن نطللاق ديللين مللذىيب ال للدم مطلق لاً
األمن واالستقرار اإلقليمي يف ادلنطقة.

 - 2لعو ال ملؤنسة عأل حتدند ف عألة لد ز إلا ز ت يف لة أ:
أات اه اًااى األٗيً 7ااد ٠إدزان صاااُع اهةااساز الًااازاج ٛلًلاُاااد ٗياادزاد دٗهحاإمي
ًٗ٘ي ٔا ااةٚة ٛفا ٛخازطً ٞا٘اش ّٙاهةا٘ ٠اليوٌٚٚاٗ ٞاهدٗهٚا ٞأآا ٛدٗها ٞرعٌا ٟاَ
كااادل ٠اَ إيوٌٚٚااا ٞاَ صاااغس ٠تمي ٗباهحااااه ٛودٙااادٖ  -بديااا - ٞهح٘شٔٔاااا اهطٚاضاااٛ
اخلازش ٛاه٘اي  ٛأٓى ٙلْ٘ إيوٌٚٚاإ اَ رابٚاإ اٗ كؤٌٚا ً اإ ت.
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شدٗي ٙة طة ٞ ٚج ذرل اه اًى األٗي
العامل ادل ر على فاعليلة مللدى اتسللاق حجللم الللدور مللع امكانللات وقللدرات الدولللة ومكانتهللا يف إطللار م لوازين القللوى
اإلقليمية
الدور
طبيعة إدرا صانع القرار ( )1يعتق للد ص للانع الق لرار اإلم للارات ب للعن دولت للو تع للد دول لةً إقليمي للة منافس للة ورا للد يف زليطه للا
للعامل ادل ر
اإلقليمي احليوي الذي يتجاوز الدا رتٌن العربية واإلسلومية ( )2يعتملد صلانع القلرار اإلملارات
يف تلير إدرااو لرياد الدور اإلقليمي لدولتلو عللى فكلر اسلتحقاق اإلملارات للقيلاد اإلقليميلة

انطوق لاً مللن روذجهللا التنمللوي ادلتمي ل وادلتممللرد يف ادلنطقللة )3( ،يعتقللد صللانع الق لرار اإلمللارات
بوج للو اسل للت مار تممل للوق ذل للا النم للوذج التنم للوي م للن خ للو سياس للات توس للعية يف ا لليط

اإلقليمي احليوي لدولتو )4( ،يتصور صانع القرار اإلمارات بعن دميومة تنافسية ذللا النملوذج
وتمموقو تستل م تع ي ه من خو فتح آفاق جيو  -اس اتيجية إقليمية متعدد أمامو باستردام
القو والوجود العسكري ادلباشر.
م ل للدى اس ل للتيعا الل للدور ( )1ا
بصممة عاملة ،ملن ال ابلس سياسلياً وعسلكرياً أن اإلملارات منلذ تعسيسلها تباشلر منمملرد ً
لواقع تع ًن العامل
مي للدانياً  -عل للى اإلط للوق  -أي م للن ادللمم للات اإلقليمي للة ال للد مارس للس دوراً فيه للا )2( ،عل للى
ادلن لوا نممسللو ،رللارس اإلمللارات دورىللا اإلقليمللي ال لراىن يف اللليمن للس ظللل للال إقليمللي

ودو تقللوده السللعودية )3( ،اإلمللارات يف األسللاس تتمتللع يمايللة أمريكيللة ربيللة مللن خللو
القواعد العسكرية األجنبية على أرا يها.

النتيجل للة ادليدانيل للة لت ل للع ًن بالر م من سليطر اإلملارات عللى مقاليلد األملور يف ا افظلات اجلنوبيلة وقيادهتلا لعلد جبهلات
العامل ل ل ل للل علل ل ل ل للى فاعلي ل ل ل للة عسكرية؛ إال أ ا تستطع حسم احلر لصاحلها طيلة ما ي يد عن و سنوات ونص .
الدور
التوصي الواقعي لطبيعة الدور اإلقليمي اإلمارات يف اليمن الذي او اإلمارات تنمميذ أىدافها من خولو علل احللر
الللدور اإلقليمللي اإلمللارات التدمًنيللة الللد تشللنها علللى ال ليمن للس مظلللة التحللال السللعودي منللذ مللا ي يللد عللن للو
يف اليمن
سلنوات ونصل  ،يعللد دوراً غيررر متسررق المكانررة؛ إذ ال تتمتلع اإلمللارات بادلقومللات العسللكرية
الللد ت ىلهللا دلمارسللة دور إقليمللي عللل اسللتردام القللو  ،امللا أ للا للًن قللادر يف األسللاس علللى
توفًن احلماية ألرا يها ،وتتحاشى حىت رلرد االقل ا ملن ملل احلتو إيلران جل رىلا الل و
(أبو موسى وطن الكلى والصغرى).

أثت اه اًااى اهراااًُ 7ٛااد ٠ياادز ٝصاااُع اهةااساز الًااازاج ٛرواا ٟودٙااد ٗضااةط دٗافااع
أآدالت اهطٚاض ٞاخلازش ٞٚهدٗهحٕمي ٗإدزاكٕ باد ٠ج٘افةٔاا ًاع اًلاُاجٔاا ًٗ٘ي ٔاا
اليوٗ ٌٛٚاهدٗهٗ ٛغا ٞٙج٘شٔٔا اهطٚاض ٛإشا ١وٚتٔا اخلازش.ٛ
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شدٗي ٙة طة ٞ ٚج ذرل اه اًى اهراُٛ
العام ل للل ادل ل ل ر عل ل للى مدى واقعية أىداا الدور واتساقها النمطي
فاعلية الدور
طبيع ل للة إدرا ص ل للانع ( )1اختذ صلانع القلرار اإلملارات للدوره يف الليمن أىلدافاً متعلدد عملل عللى تنمميلذىا ملن خلو سلعيو
القرار للعامل ادل ر لتكلريا اسللتردام القللو اوسلليلة لممللر ذلللا الللدور ،ومللن ج صلليا ة جللوىر تلللا األىللداا يف إطللار
اقتص للادي توس للعي يض للمن اس للتمرار تنافس للية االقتص للاد اإلم للارات إقليمي ل لاً )2( ،ح للدد ص للانع القل لرار

اإلمللارات لللدوره دولتللو يف اللليمن ىللدا "وقل التمللدد اإليلرا " )3( ،اعتللل صللانع القلرار اإلمللارات أن
من من مهام دوره اإلقليمي يف الليمن احتلواء حرالة اإلخلوان ادلسللمٌن وزلاربلة التنظيملات اإلرىابيلة
وعرقلة عود ىادي وحلمما و إب احلكم.

م ل ل ل ل ل للدى اس ل ل ل ل ل للتيعا
الل ل للدور لواقل ل للع ت ل ل للع ًن اسلتردام القلو يف إطلار العوقلات اإلقليميلة )2( ،تكلريا اإلملارات السلتردام القلو لتنمميلذ أىللدافها
العامل
يف اليمن ال يتوافق مع توا ع قدراهتا العسكرية وخل قواهتا القتالية ،والذا لعممها علن قيلق احلمايلة
( )1اسللتردام اإلمللارات للقللو للد اللليمن يكللن برخصللة مللن رللللا األمللن ،ويعللد تكريس لاً لللنها

ألرا يها واس جاه األج اء ا تلة منها )3( ،ديد إيران اعدو جي زلاربتلو يف الليمن ،ال يتسلق ملع
معطيات الواقع الد ت اد عمق العوقات االقتصادية بٌن اإلمارات وإيران

النتيجل ل ل ل ل للة ادليدانيل ل ل ل ل للة ( )1تكلريا اإلمللارات اسللتردام القلو التدمًنيللة يف اللليمن دون أن تسللتطيع حسلم معراتهللا منللذ أا للر
لتل للع ًن العام ل للل عل ل للى مل للن ل للو سل للنوات ،أفقل للد دورىل للا اإلقليمل للي الك ل للًن مل للن مقومل للات تل للع ًنه األخل للرى يف زليطل للو)2( ،
فاعلية الدور
استهداا اإلمارات لل"العدو اإليرا يف الليمن" يف الوقلس اللذي تتمتلع فيلو بعوقلات اقتصلادية متميل
مللع إي لران وتغللض الطللرا عللن احتوذلللا للج ل ر اإلماراتيللة ال ل و ؛ أ للع إب حل الد بعيللد قللدرهتا علللى
ت للرويا واقعي للة ذل للا اذل للدا عل للى مس للتويات سياس للية ع للد  )3( ،تع للار أى للداا ال للدور اإلقليم للي

اإلمللارات يف اللليمن أدى إب ص لراعات ومواجهللات بللٌن حلمما هللا علللى األر  )4( ،تعامللل اإلمللارات
ادلتعللار مللع ىللدا التحللال السللعودي ئصللوم إعللاد حلمما للو اليمنيللٌن إب احلكللم ،حللو ذلللا
اذلدا إب حقيقي على ااىل دورىا اإلقليمي ،وذلا بسلب حاللة التعلار البينلة بلٌن ذللا اذللدا
وواقع ارسة الدور اإلمارات على األر .
التوصل ل ل للي الل ل ل لواقعي تتسللم أىللداا الللدور اإلقليمللي اإلمللارات يف اللليمن بقللدر وا للح مللن عللدم الواقعيللة يف عوقتهللا بطبيعللة
ألى ل ل ل ل ل للداا ال ل ل ل ل ل للدور القللدرات العسللكرية اإلماراتيللة واحتياجاهتللا األمنيللة الللد تغطيهللا مللن خللو ق لوات أجنبيللة .امللا تتسللق
اإلقليم ل ل للي اإلم ل ل للارات تلللا األىللداا رطيلاً مللع ىللديف تكلريا اسللتردام القللو ( للًن ادلشللروعة) يف العوقللات الدوليللة وتللعطًن
الدور من نطاق توسعي ال دم مطلقاً األمن واالستقرار اإلقليمي يف ادلنطقة.
يف اليمن

 -1اه ٘اًى ابؤذس ٝرو ٟودٙد فارو ٞٚاهدٗز الٙساُ ٛفا ٛاه7ٌّٚ
أات اه اًاااى األٗيً 7اااد ٠إدزان صااااُع اهةاااساز الٙساُااا ٛلًلاُااااد ٗيااادزاد دٗهحااإمي
ًٗ٘ي ٔا ااةٚة ٛفا ٛخازطً ٞا٘اش ّٙاهةا٘ ٠اليوٌٚٚاٗ ٞاهدٗهٚا ٞأآا ٛدٗها ٞرعٌا ٟاَ
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كااادل ٠اَ إيوٌٚٚااا ٞاَ صاااغس ٠تمي ٗباهحااااه ٛودٙااادٖ  -بديااا - ٞهح٘شٔٔاااا اهطٚاضاااٛ
اخلازش ٛاه٘اي  ٛأٓى ٙلْ٘ إيوٌٚٚاإ اَ رابٚاإ اٗ كؤٌٚا ً اإ ت.
شدٗي ٙة طة ٞ ٚج ذرل اه اًى األٗي
العامل ادل ر على مدى اتساق حجم الدور مع امكانات وقدرات الدولة ومكانتها يف إطار موازين القوى اإلقليمية
فاعلية الدور
طبيع ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للة إدرا
صل ل ل ل ل ل للانع الق ل ل ل ل ل ل لرار الواسللع )2( ،يعتمللد صللانع الق لرار اإلي لرا يف تليللر إدرااللو لريللاد الللدور اإلقليمللي لدولتللو (إسللومياً)
للعامل ادل ر
عل للى نس للق قيم للي وأفك للار سياس للية رري للة وري للة للمن ذل للا ال للدور ترتكل ل عل للى اس للتقولية ال للدور
( )1يعتقد صانع القرار اإليرا بعن دولتو تعد دولةً إقليمية الى وقا د يطها اإلقليمي اإلسلومي

اإلقليمللي ،وواجل نصللر ادلستضللعممٌن ،ومرا يللة قضللية فلسللطٌن والصلراه مللع الكيللان الصللهيو )3( ،

تصللور عسللكري واقتصللادي ينطلللق مللن اعتقللاد صللانع الق لرار اإلي لرا بتممللوق بللوده يف رلللا تعظلليم
است مار قدراهتا االقتصادية يف بناء قاعد تنموية وتصنيعية وتكنولوجية وعسكرية حدي ة.
( )1بصل ا
لممة عامللة ،مللن ال ابللس سياسللياً وعسللكرياً أن اجلمهوريللة اإلسللومية اإليرانيللة منللذ تعسيسللها

مل ل للدى اسل ل للتيعا
الللدور لواقللع تللع ًن تتدخل عسكرياً د جوارىا اإلقليمي )2( ،على ادلنلوا نممسلو ،رلارس إيلران دورىلا اإلقليملي اللراىن
العامل
يف ال لليمن م للن خ للو للال سياس للي م للع أنص للار اهلل والق للوى الوطني للة ح للو مس للعلة مناىض للة ق للوى
االس للتكبار الع للادلي وإسل لرا يل ،وذل للا دون قيامه للا ب للعي ت للدخل عس للكري أو وج للود عل للى األرا للي
اليمنيللة )3( ،يتضللاء إب حللد بعيللد تللع ًن العامللل الللديين وادلللذىيب يف صلليا ة سلللو إي لران لللدورىا
اإلقليمللي حيللث تتض للمن قا مللة المماهتللا العدي للد مللن القللوى والتي للارات السياسللية لرتل ل مش للارهبا
وتوجهاهتا.

النتيج ل للة ادليداني ل للة ( )1بالر م من قدرات إيران العسكرية النوعيلة إال إن دورىلا اإلقليملي يتلورط يف احللر اللدا ر يف
لتع ًن العامل على اللليمن )2( ،ااتممللس إي لران منللذ بدايللة احلللر علللى اللليمن ب ل عون مواق ل سياسللية وإعوميللة داعمللة
فاعلية الدور
وتقد دعلم دبلوماسلي زللدود جلانل القلوى ادلقاوملة للتحلال السلعودي )3( ،تعاظملس مكاسل
الللدور اإلقليمللي اإلي لرا يف اللليمن (لظللاىره السياسللية والدبلوماسللية واإلعوميللة) يف مواجهللة خصللوم
إيلران اإلقليميلٌن واللدوليٌن ،وذللا اانعكلاس طبيعلي للتمكن القلوى ادلقاوملة للتحلال السلعودي مللن
إحباط أىداا حرهبم على اليمن واستن اا مقدراهتم العسكرية واالقتصادية والبشرية.

التوصي اللواقعي الللدور اإلقليمللي اإلي لرا يف اللليمن الللذي للاو إي لران تنمميللذ أىللدافها مللن خولللو عللل تقللد الللدعم
لطبيعل ل ل ل ل للة ال ل ل ل ل للدور السياس للي واإلعوم للي والدبلوماس للي للق للوى اليمني للة ادلقاوم للة للتح للال الس للعودي يع للد دوراً متسر ررق
اإلقليم للي اإليل لرا المكانة ،ولذلا فهو ال يشكل عب اً اس اتيجياً على مقدراهتا االقتصادية والعسكرية ،بل مي ل نافذ
يف اليمن
فرم ذلا يف مواجهة خصومها اإلقليميٌن والدوليٌن بتكالي تكاد تق من الصممر.
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أثت اه اًااى اهراااًُ 7ٛااد ٠ياادز ٝصاااُع اهةااساز الٙساُاا ٛرواا ٟودٙااد ٗضااةط دٗافااع
أآدالت اهطٚاض ٞاخلازش ٞٚهدٗهحٕمي ٗإدزاكٕ باد ٠ج٘افةٔاا ًاع اًلاُاجٔاا ًٗ٘ي ٔاا
اليوٗ ٌٛٚاهدٗهٗ ٛغا ٞٙج٘شٔٔا اهطٚاض ٛإشا ١وٚتٔا اخلازش.ٛ
شدٗي ٙة طة ٞ ٚج ذرل اه اًى اهراُٛ
العامل ل ل ل للل ادلل ل ل ل ل ر مدى واقعية أىداا الدور واتساقها النمطي
علل ل ل ل ل للى فاعلي ل ل ل ل للة
الدور
طبيع ل ل ل ل ل ل ل ل ل للة إدرا
ص ل ل ل ل للانع القل ل ل ل ل لرار سلعيو لتكلريا تغيللًن األو للاه الراىنلة بشللكل جللذري لصللاحل قلوى التحللرر ال وريللة يف اللليمن ،واسللتردم
للعامل ادل ر
لتحقيق ذلا الوسا ل ادلتناسبة مع طبيعة قلو العاملل ا للي اليملين يف ادلواجهلة ودرجلة اسلتقولية قلراره
( )1اختللذ صللانع الق لرار اإلي لرا لللدور دولتللو يف اللليمن أىللدافاً متعللدد عمللل علللى تنمميللذىا مللن خللو

السياسلي )2( ،ا ل صلانع القلرار اإليلرا لمن رسلالتو ادلتعلقلة بتحقيلق ىلدا دعملو لور ادلقاومللة
يف اليمن ،من م شرات تعطًن العدو يف مكون وحيد ىو "قوى االستكبار العادلي وإسرا يل".
م للدى اس للتيعا
ال ل ل ل ل للدور لواق ل ل ل ل للع والصلراه اإلقليمللي يف ادلنطقللة )2( ،تك لريا إي لران تغيللًن األو للاه الراىنللة بشللكل جللذري لصللاحل قللوى
تع ًن العامل
التحرر ال ورية يف اليمن ،يتسق مع طبيعة جها اخلارجي وامكاناهتا وقدراهتا الذاتية )3( ،ديد إيران
( )1امتنللاه إي لران عللن التللدخل العسللكري يف اللليمن يعللد تع ي ل اً لللدورىا يف احلللد مللن حالللة االحتقللان

لقوى االستكبار العادلي وإسرا يل اعدو يتسق راماً مع معطيات الواقع اليمين.

النتيجللة ادليدانيللة ( )1تكل لريا إيل لران ع للدم ت للدخلها العس للكري يف ال لليمن ،ح للافن ل للدورىا اإلقليم للي عل للى الك للًن م للن
لتل ل ل للع ًن العام ل ل ل للل مقومات تع ًنه األخرى يف زليطو )2( ،تتحمل إيران أعباء تذار لتحقيلق أىلدافها ادلتعلقلة باحلمملا
علل ل ل ل ل للى فاعلي ل ل ل ل للة على مكاس زلور ادلقاومة يف اليمن ،و مان استمرار مشروعها السياسي ادلتعلق لقاومة االسلتكبار
الدور
العللادلي وإس لرا يل ،واللذا حرمللان اخلصللوم واألعللداء اإلقليميللٌن والللدوليٌن مللن الوجللود العسللكري علللى
األرا ي اليمنية واستن اا امكاناهتم وقدراهتم.

تتسم أىداا الدور اإلقليمي اإليرا يف اليمن بقدر وا ح من الواقعية يف عوقتها بادلصاحل اإليرانيلة،
التوصل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للي
ال ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لواقعي اما تتسق رطياً مع ىدا تغيًن األو اه الراىنة بشكل جذري لصاحل قوى التحرر ال ورية يف اليمن،
ألى للداا ال للدور وذلا يتسق أيضاً مع طبيعة جها اخلارجي وامكاناهتا وقدراهتا الذاتية ،ومقق مصاحل الطلرفٌن (إيلران
اإلقليمل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للي واليمن).
اإلي ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لرا يف
اليمن
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خت ا مي ه ى ًةاهِا اهحعوٚوآ ٛارا ياد جناح فاا ٛراسض اب ااد اهفلاس ٝابسكصٙا ٞاها
اُتوق ًِٔا 8فٌّ اه٘اضح واًاإ ًّ جمسٙاد ابةاي اْ رو ٟصِا اهةساز فاا ٛاهطا ٘دٞٙ
ٗالًازاد  -ودٙداإ ٗ -كارا اًحاداداجٍٔ اهدٗهٚاٞمي اْ ٚ ٙادٗا ظطااباجٍٔ ظا٘ي شادٗ٠
ظااسبٍٔ اهةاٌ٢اا ٞرواا ٟاهااٌّٚمي ٗذهاام ًااّ ًِتوةاااد بساغٌاجٚااً٘ ٞضاا٘ر ٞٚحبحاا .ٞإذ اْ
ًةً٘اد ه ةٍٔ ألدٗازٍٓ اهسآِ ٞفا ٛاها ٌّٚج ااُ ٛإىل ظاد ب ٚاد ًاّ ظاها ٞرادَ اجطااق
ابلاُٗ ٞردَ ٗاي  ٞٚاألٓادال ٗرادَ كفاا ٝ١األدا ١فاا ٛوةٚاق ادُا ٟفا٢اد ٝياد ج ا٘د
رو ً ٟاحل اهةواد ّٙاه٘طِٚاٞمي كٌاا اْ ِٓاان ظاهاً ٞاّ اه ٌا ٟاالضاذلاجٚص ٛجطاٚتس
روا ٟااطااباد ابطاحةةو ٞٚهحاادارٚاد ٓارٖ اااسث روااً ٟطاحةةى اهةوادًٗ ّٙلاُحٌٔااا
اليوًٗ ٌٞٚٚةدزاجٌٔا اه طلسٗ ٞٙااليح ادٗ ٞٙزل حٌٔا اهدٗه ٞٚرو ٟابد ٠اهت٘ٙى.
هرهممي  ٙةح اادٙز رّ اْ اااسث روا ٟاها ٌّٚجطاحٔدل اظحا٘اً ١اا ٙطإٌُ٘ " اباد
الٙساُ ٛاهػ"ٛ ٚمي جمسد ظدٙز غرل ذِ ً ٜا 8ٟفلى اهػ٘آد جؤكد اْ ًِتوق ذهم
ااااادٙز غااارل ً٘ضااا٘رٛمي فااااٙساْ كدٗهااا ٞإيوٌٚٚاااً٘ ٞشااا٘د ٝروااا ٟخازطااا ٞاب ااااحل
اليوٌٞٚٚمي ٗضحعى فا ٛض ً ٛطحٌس هحعةٚق ً اأا ٗذهم اًس طة ٛ ٚفا ٛاه ياد
اهدٗهٞٚمي هلِٔا رو ٟرلظ اهط ٘دٗ ٞٙالًازادمي ت جِحٔض ضٚاض ٞاهحدخى ٗااسثمي
ٗظافعااخ إىل اب ااد ًااد ٠رواا ٟياادزاجٔا ًااّ اهحاا٘زط فااا ٛااااسثمي ٗٓاا ٛبا زٙاات ج ااد
اهلاضت اليو ٌٛٚاألكدل.
ب

ابِ س ابحصسدمي ٗفاا ٛظااي اضاحٌسد ٓارٖ اااسث اهعابا ٞاه ةرٚا ٞروا ٟاهاٌّٚمي

ٙةاادٗ ًااّ ابؤكااد اْ ابطااحةةى ابِعاا٘ز

فااا ٛاهلر ٚااس ًااّ اهطااِٚازٓ٘ٙاد اجملٔضااٞ

هتٌ٘ظاد اهدٗهح أالًازاد ٗاهط ٘دٞٙتمي هٚظ فا ٛاها ٌّٚفعطاتمي باى ٗفاا ٛاليواٍٚ
ب ف ٞراً.ٞ
فٔى نْ األٗاْ ه ِا اهةساز فا ٛاهسٙااض ٗابا٘ ظايب اْ ٙطاحفٚة٘ا ًاّ ٓارا اهلااب٘ع
ابسٙع !
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