جامعــة األزهــــــــر – غـــــزة

عمادة الدراســـــــــــــــات العميــــــــا

كـمـيــــــــــــــــــــــــة اآلداب والعموم اإلنسانية
قســـــم العمــــــوم السيــاسيـة

السياسة الخارجية اإليرانية وأثرها عمى المستقبل السياسي لميمن
(3126 – 3122م)

Iran's foreign policy and its impact on the political future of
)Yemen (2011 –2015

إعـــــداد الباحث:
مصطفى زهير مصطفى الرزاينة

إشـــــــــراف:
األستاذ الدكتور /رياض عمي العيمة
أستاذ العموم السياسية
قدمت هذه الرسالة استكماالً لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير
في العموم السياسية من كمية اآلداب والعموم اإلنسانية – جامعة األزهر  -غزة

3127م 2548-ه

قال تعالى:

{وَأَلفَ بَيْنَ قُلُىبِهِمْ لَىْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا
أَلفْتَ بَيْنَ قُلُىبِهِمْ ولَََٰكِن اللَ أَلفَ بَيْنَهُمْ إِنهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ{ (األنفال ,من آية)63:
صدق الل العظيم

ب

اإلهــــــداء

 إىل والدي ووالدتً األعساء.....املثل والقدوة " أرق كلوات العرفاىوالتقدٌر" .
 إىل زوجيت وأبنائً.....كل احلب والتقدٌر. إىل مجٍع إخىاًً وأخىاتً األعساء.....كل احلب والتقدٌر. إىل األكرم هنا مجٍعاً.....شهداء فلسطني وأبطال اإلًتصار. إىل القابضني على مجرتً الدٌي والىطي. إىل كل طالب علن ال تفرت مهته. -إىل كل هسلن ٌؤهي بالسٍادة يف الدًٍا والسعادة يف اَخرة.

إلٍهن مجٍعاً ...أهدي أول مثرات حصادي العلوً

ج

شـــكر وتقــدير
ال حمد هلل العظيم األكرم ,الذي عمم بالقمم ,عمم اإلنسان ما لم يعمم ,عزيز الثناء ,جميل
ثناء عميك أنت كما أثنيت عمى نفسك ,والصالة والسالم عمى النبي
العطاء ,ربنا ال نحصي ً
المعمم ,الذي أوصانا بالشكر ,وعممنا البر ,وزين باإلسالم أخالقنا ,فجزاه اهلل عنا خير الجزاء
يقول الحق سبحانو وتعالى في كتابو العزيزَ ...[ :ر ِّب َأ ْو ِز ْعنِي َأ ْن َأ ْشك َُر ن ِ ْع َمت َ
ت َع َ ََّل
َك ا َّلتِي َأ ْن َع ْم َ
اد َك الص ِ
ك ِِف ِعب ِ
ِ ِ
وع ََل والِدَ ي و َأ ْن َأعم َل ص ًِ
ْحتِ َ
اِلني] " .النمل ,آية."19:
َّ
َ
اِلا ت َْر َضا ُه َو َأ ْدخ ْلني بِ َر ْ َ
ْ َ َ
َ َ َ َّ َ
أحمده سبحانو عمى جزيل نعمو ,وما غمرني بو من فضل وتوفيق إلتمام ىذا الجيد المتواضع,

أسأل اهلل أن ينفع بو وأن يكون عوناً لي عمى طاعتو.

وانطالقاً من حديث المصطفى – صمى اهلل عميو وسمم ":لم يشكر اهلل من لم يشكر الناس" فإني

أجد لزاماً عمي أن أتقدم بالشكر والتقدير لألستاذ الدكتور /رياض العيمة ,لتفضمو بقبول اإلشراف
عمى ىذه الداسة وعمى ما بذلو من جيد وما أسداه إلي من نصح وتوجيو.

كما يطيب لي أن أتقدم بالشكر الجزيل لعضوي لجنة المناقشة والحكم كل من األستاذ الدكتور/

كما األسطل ,والدكتور /عدنان أبو عامر  ,المذان زاداني شرفاً بقبول مناقشة ىذه الرسالة .

ِ ِ
[...وما تَوفِ ِ
يب]".ىود ,آية."88:
يقي إِ ََّّل بِاَّللَِّ ۚ َع َل ْي ِه َت َو َّك ْل ُ
ت َوإِ َل ْيه ُأن ُ
ََ ْ
واهلل من وراء القصد
الباحث :مصطفى زهير مصطفى الرزاينة

د

فهرس المحتويات
الصفحة

الموضوع
اإلىداء.

ب

الشكر.

ج
و -ح

فيرس المحتويات.
قائمة الجداول.

ط

قائمة الخرائط.

ط

ممخص الدراسة.

ي -ن

الفصل األول -اإلطار النظري لمدراسة:
 -مقدمة.

2

 -مشكمة الدراسة.

3

 -أىمية الدراسة.

3

 -أىداف الدراسة.

4

 -منيجية الدراسة.

4

 -حدود الدراسة.

5

 -مصطمحات الدراسة.

5

 -الدراسات السابقة.

6

الفصل الثاني -المحددات والمتغيرات المؤثرة في صنع

36-11

السياسية الخارجية اإليرانية:
مقدمة.

12

 -مفيوم السياسة الخارجية.

12

المبحــــث األول :العوامل للل والمتتي ل لرات الداخميل للة المكونلللة لمسياس للية الخارجيل للة

14

اإليرانية.
 -العامل االقتصادي.

14

 -العامل الجترافي الديمترافي.

16

 -العامل األيديولوجي.

20

 -العامل العسكري.

21

ه

الموضوع

الصفحة

ثانيل لاً :العوام للل والمتتيل لرات الخارجي للة الم للؤثرة ف للي ص للنع السياس للة الخارجي للة

26

 -عمى المستوى اإلقميمي.

26

 -عمى المستوى الدولي.

31

المبحــث الثــاني :أىللداف ومبللادئ السياسللة الخارجيللة اإليرانيللة بعللد ثللورة عللام

33

اإليرانية.

1979م.
 -أىداف السياسة الخارجية اإليرانية.

33

 -أسس ومبادئ السياسة الخارجية اإليرانية.

33

الخالصة.

35

الفصل الثالث -الفاعمون الرئيسيون في اليمن وعالقتهم بإيران:

60-37

 -مقدمة جترافية وتاريخية عن اليمن.

38

المبحث األول :تعريف عام باألزمة اليمنية.

39

المبحث الثاني :العالقة بين إيران واليمن.

41

المبحث الثالث :الفاعمون الرئيسيون في اليمن ( داخميا ).

45

 -جماعة الحوثي(أنصار اهلل).

45

 -حزب المؤتمر الوطني العام.

47

 -التجمع اليمني لإلصالح.

49

 -الحراك الجنوبي.

50

 -القبائل اليمنية.

51

 -تنظيم القاعدة في اليمن.

53

المبحث الرابع -الفاعمون الرئيسيون الخارجون في اليمن:

54

 -المممكة العربية السعودية.

54

 -دول مجمس التعاون الخميجي.

55

 -الواليات المتحدة األمريكية.

57

 -روسيا.

58

 -الصين.

58

 -الخالصة.

59

و

الصفحة

الموضوع
الفصل الرابع -التنافس اإلقميمي عمى اليمن:

80-61

 -مقدمة.

62

المبحث األول :العالقات السعودية اإليرانية.

63

المبحــث الثــاني :عمميللة عاصللفة الحللزم فللي اللليمن وأثرىللا عمللى العالقللة بللين

68

إيران والسعودية.
المبحث الثالث :العممية السياسية في اليمن.

75

 -الموقف السعودي من العممية السياسية في اليمن.

76

 -الموقف اإليراني من العممية السياسية في اليمن.

77

 -موقف األمم المتحدة من العممية السياسية في اليمن.

78

 -أثر استمرار الحرب عمى العممية السياسية في اليمن.

79

 -الخالصة.

79

الفصل الخامس -مستقبل اليمن في ضوء التدخالت

92-81

اإلقميمية:
مقدمة.

82

المبحث األول :مستقبل العممية السممية في اليمن بعد عاصفة الحزم.

83

المبحث الثاني :مشاريع التسوية السياسية في اليمن.

87

 -مشروع األقاليم الستة.

88

 -قرار مجمس األمن رقم (.)2216

89

 -مؤتمر جنيف.

90

المبحث الثالث -رؤية استشرافية لمستقبل اليمن السياسي.

91

الخاتمة.

93

النتائج.

95

المراجع.

97

ز

قائمة الجداول
الرقم
-1

عنوان الجدول
طللول س لواحل إي لران البحريللة مللع المسللطحات المائيللة التللي تطللل عمييللا

الصفحة
18

الدولة.
-2

النسب المئوية لألقميات السكانية العرقية في إيران.

19

-3

أعداد القوات البرية اإليرانية حتى عام 2016م.

22

-4

أعداد القوات الجوية اإليرانية حتى عام 2016م.

24

-5

أعداد القوات البحرية اإليرانية حتى عام 2016م.

25

-6

ص ل للورة إيل ل لران ل ل للدي مل ل لواطنين دول مجم ل للس التع ل للاون الخميج ل للي حت ل للى

28

2003م.
-7

أعداد المؤسسات التي سيطر عمييا الحوثيين في اليمن.

43

قائمة الخرائط
عنوان الخريطة

الرقم

الصفحة

-1

خريطة إيران السياسية.

16

-2

الخارطة السياسية لميمن.

39

-3

الصراع عمى شرايين الطاقة في منطقة البحر األحمر.

64

-4

الدول المشاركة في عممية عاصفة الحزم ضد الحوثيين في اليمن.

70

-5

أقاليم اليمن الستة.

88

ح

ملخص الدراسة
تناولت ىذه الدراسة :السياسة الخارجية اإليرانية ,وأثرىا عمى المستقبل السياسي لميمن

( 2015–2011م) ,وىدفت إلى توضيح سياسة إيران الخارجية من خالل تدخالتيا في الشؤون
العربية لتحقيق أىدافيا.
وتمثل اليمن ساحة ميمة لمنفوذ اإليراني بما تتميز من موقع استراتيجي وحدود مع السعودية التي

ال تربطيا عالقات مع إيران ,وتعتبر إيران المنافس لمعرب من خالل تدخميا بأزمة اليمن ,حيث
تقربت من اليمن من خالل عدة محاور منيا:

 -1عقدت تحالفات مع الحوثيين والرئيس اليمني السابق عمي بن صالح.
 -2دعمت الحراك الجنوبي والقوى االنفصالية.

 -3تبنت دعم انفصال الجنوب عن الشمال لجني مكاسب استراتيجية ليا باليمن.
لكن التموض ما زال مالزماً لمسياسية الخارجية اإليرانية عبر مراحميا التاريخية الممتدة من

الثورة اإليرانية عام(1979م) وحتى مرحمة ما بعد ثورات الربيع العربي بعد عام (2011م) ,فإن

المجتمع الدولي لم يكن جاداً في حل األزمة اليمنية فما يشتل المجتمع الدولي ىو الحرب عمى

اإلرىاب ,ويبحث عن حمول لمشاكمو في اليمن ,وبعد ثورة(2011م) أصبحت اليمن ساحةً

لمصراع اإلقميمي.

فالمشاركة العربية في اليمن من خالل عاصفة الحزم ضعيفة ,وال تنسجم مع المواقف السياسية
والعسكرية رغم ,أن السعودية ومصر مع التحالف العربي قادرون عمى التحرك الجاد إلنقاذ

مصالحيا في اليمن.

المشيد الدولي واإلقميمي والحالة النشوة التي تعيشيا إيران في المنطقة متداخل من خالل

المجموعات واالنقسامات الداخمية بين اليمنيين أنفسيم ,إال أن المشيد اإلقميمي ىو الالعب القوي
في المنطقة العربية ىو المنتصر.

حيث تناول الفصل األول -اإلطار العمم لمدراسة.
ودرس الفصل الثاني -المحددات والمتتيرات المؤثرة في صنع السياسية الخارجية اإليرانية.
وعرض الفصل الثالث -الفاعمون الرئيسيون في اليمن وعالقتيم بإيران.
وتطرق الفصل الرابع -التنافس اإلقميمي عمى اليمن.
وجاء الفصل األخير الخامس ليرصد مستقبل اليمن في ضوء التدخالت اإلقميمية .

ط

من خالل ىذا الفيم يطمح ىذا البحث في إعطاء صورة واضحة ألبعاد ىذه السياسة ,وما يترتب

عميي ا من نتائج ومشاكل وانعكاسات مستقبمية ,واشتممت الدراسة عمى أىم النتائج وجاءت عمى
النحو التالي:
النتائج:
 -1وضحت الدراسة أن إيران دولة محورية في منطقة الشرق األوسط تمتمك من المقومات ما
يؤىميا لمعب دور إقميمي خاصة في المنطقة العربية.

 -2كشفت أن السياسة الخارجية إليران تصطدم بحائط التطبيق ,وتحمل الكثير من
المتناقضات.

 -3أكدت أن عممية التناغم بين إيران والواليات المتحدة من خالل صنع توازن بين أقمية شيعية
وأغمبية سنية في المنطقة ساعد إيران في صنع معادالت جديدة في المنطقة العربية.

 -4أكدت أن األطراف اليمنية الداخمية ليا دور ميم في تأجيج الصراعات اإلقميمية خاصة بين
إيران والسعودية ,في ظل استقواء أغمب األحزاب السياسية اليمنية بالخارج لحل المشاكل

الداخمية.

 -5أبرزت أن المشاكل االقتصادية واالجتماعية ,وغياب العدالة وىيبة الدولة من أىم األسباب
التي تعوق أي جيود إلحالل السالم في اليمن.

 -6وضحت أن األطراف الدولية واإلقميمية تنظر إلى الحل في األزمة اليمنية من خالل
مصالحيا في ظل االستقطاب الدولي الحاد ,وعدم تالقي اإلرادات الدولية.
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Abstract
This study addressed: Iran's foreign policy and its impact on the
political future of Yemen (2011 - 2015) It aimed at clarifying Iran's
foreign policy through its interference in Arab affairs to achieve its
goals, especially in Yemen.
Yemen is an important area for the Iranian power because of its
strategic location and borders with Saudi Arabia, which has not had
relations with Iran. Iran is considered as a rival of the Arabs through its
intervention in the Yemen crisis. Iran has made sereverl connections
with Yemen including:
Held coalitions with Houthis and the former Yemeni President Ali
Saleh.
Has supported Southern Movement and separatist forces.
Has supported the secession of the south from the north to earn its
strategy goals in Yemen.
The history of Iranian foreign policy is not clear from the Iranian
revolution in 1979 until the post-Arab Spring after the year 2011. The
international community is not serious in resolving the Yemeni crisis.
But caring in the war on terror, and looking for solutions to its problems
in Yemen. After the 2011 revolution of Yemen it became an arena for
regional conflict.
As the Arab participation in Yemeni Asefat Alhazem is weak. Because
it is not in line with the political and military positions. despite that
Saudi Arabia and Egypt with the Arab coalition are able to move hard to
save its interests in Yemen. Despite the power of Saudi Arabia and
Egypt with the Arab coalition to protect its interests in Yemen.
International and regional scene and the overlapping situation of Iran in
the region due to groups and internal divisions among the Yemenis
themselves. While the regional scene is the strong player in the Arab
region.
The first chapter discusses: the theoretical framework of the study.
Chapter II discusses: determinants and variables in Iranian foreign
policy-making.
Chapter III shows: the main actors in Yemen and their relationship with
Iran.
Chapter IV discusses: regional competition for Yemen.
The last chapter V monitors Yemen's future in light of the regional
interventions.
This research seeks to give a clear picture of the dimensions of this
policy. Along with the consequent results and future problems and
reflections. The study included the most important results as follows:

ك

Results:
1. The study shows that Iran is centrality a centrality country in the
Middle East. It has enough ingredients to run a regional role, especially
in the Arab region.
2. The foreign policy of Iran has some problems in applying it with a lot
of contradictions.
3. Confirmed that the process of harmony between Tehran and the United
States lurks in making a balance between the Shiite minority and the
Sunni majority in the region. This helped Iran in making new equations
in the Arab region.
4. Confirmed that the Yemeni Interior parties have an important role in
fueling regional conflicts, particularly between Iran and Saudi Arabia.
In light of the power of most of Yemen's political parties abroad to
resolve internal problems.
5. Highlighted that the economic and social problems and the absence of
justice of the state are the main reasons that hamper any efforts to
establish peace in Yemen.
6. Explained that international and Yemeni parties consider the solution
of Yemeni crisis through its interests in light of the polarization of the
international and non-international.

ل

الفصل األول
اإلطار العام لمدراسة

1

المقدمة:
شػػتدت اارطرطػػس اايةطيػػةس اتحػػطاـ ريػػكثت ذرةػػس يرػػرت اشػػاؿ ااةػػر ت ػ اا ظػػطـ ااػػدكا

اأامتػ ف د ػػد ػػطدت ػػذ ااريػػكثت إاػ ا ػػطق

ػػطت دكاةػػس مرجةػرة كمر ػػددة كراػػر ت كريطاتػػطت

دةدةف كمتدت ااطرةؽ يمطـ ميطكثت ااركيع كاايةطرةف كاريت متتكـ اامصتيس اا كمةس اأ ـ

اامحطةةر اارػ ريػدد ااح ػطت دػ اا ظػطـ ااػدكا اا دةػدف كدػ ظػؿ ػذ ااريػكثت ريػح ااػدكؿ
إا ػ ايػػرج ؿ اا تػػكذ كمصػػطدر اا ػػكة اامر ػػددةف كغةػػر اار تةدةػػس د ػ ر رةػػر يةطيػػطرتط اارطر ةػػس

(ياك مرافف.)2:2014

كرحػ ػػد إة ػ ػراف ػ ػػكة إ تةمةػ ػػس ر ةي ػ ػس د ػ ػ م ط ػ ػػس ااشػ ػػرؽ ا كيػ ػػط اتضػ ػػؿ كرتػ ػػط ااحيػ ػػارةس

كاث رصطدةس كاااشػرةس كاررتػط اار ػطد كاايضػطرمف كرجةةر ػط ااميػرمر ثيػررارة ةرتط دػ اارحػطط

مع اا ضطةط اادارتةس كاإل تةمةس كاادكاةسف كاا طيطت اار ي رتط ااداتكمطيةس كااحيارةس اإلة ار ةس

د ارةر مف اامتتػطتف اػطف ا ازمػطن تػ اااطيػث :محردػس اارك تػطت ااميػر اتةس اتيةطيػس اارطر ةػس

اإلة ار ةػػسف رطصػػس د ػ اامتػػؼ ااةم ػ مكضػػكع ااايػػثف امػػط ا ػ مػػف ػػدرة ت ػ ميػػركل اااي ػػث
ا اطدةم د ظؿ رت ر يزمطت ااةرة د اام ط س مرؿ :ا زمػس اايػكرةس كااح ار ةػس كاايػرب تػ

اإلر طب (  Katzmanف.)2:2016
دطاردرؿ اإلة ار

ػرؼ ا زمػس ااةم ةػس
د ااةمف اطت كاضيطن مف ر ؿ د ـ ااحدةػد مػف يط ا

رطصػػس احػػد اارػػكرة ااةم ةػػس اارػ يططيػػت اػػطار ةس ااةم ػ اايػػطاؽف " تػ

اػػد ال صػػطا "ف كمػػف

ر ؿ ريطاؼ ا رةر مع مط س ي صطر ال( :اايكرةػس)ف كاارػ رعحراػر يااػر م ظمػس ميػتيس دػ
شا اا زةرة ااحراةس .

د زاد اامشتد رح ةدان صحكد كل كدط تةف دد دارتةطنف كا ترطح اامشتد ت ث اةف إ تةمةف مرػؿ:

اايحكدةس كاإلمطرات ف إضطدس إا

ت اارح ةدات ا م ةس ااكايحسف كا يطـ اا ػةش ااةم ػ مػط اػةف

مؤةػػد اشػػر ةس ااػػر ةس " اػػد را ػ م صػػكر ػػطدم" كمؤةػػد اتػػر ةس اايػػطاؽ " ت ػ
كيضكر مط طت مرطردس مرؿ ر ظةـ اادكاس.

اػػد ال ص ػػطا "

كيطكؿ ااايث ايراشػطؼ مػآثت ااكضػع دػ ااػةمفف كااػذم ةػرـ دةػ محردػس ميػر اؿ ااػا د

اكيػػدة يةطيػػةس دػ ظػػؿ اارتػػؿ كاث اشػػطؼ ا م ػ كاايةطيػ اتػػا د ايػػاب اايػػربف كاارػػدر ت
غةر اامياك س د ش ك مف ِاؿ إةرافف رطصس كدكؿ اا كار اإل تةم ذات ااػدكر اامراػزم دػ
ر رةر مير اؿ ااةمف اكيدة يةطيةس كايدة.
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أولا -مشكمة الدراسة:

رح ػػد اا متكرة ػػس اإليػ ػ مةس اإلة ار ة ػػس م ػػف يا ػػرز اا

ا ػػةف اإل تةمة ػػةف دػ ػ م ط ػػس ااش ػػرؽ

ا كيػػطف كا ارػػر رػػأرة انر ك تػػكذان ت ػ اايػػطيس اإل تةمةػػسف ك ػػد امرػػد ػػذا اارػػأرةر اةشػػمؿ اايػػطيس

ااةم ةس رصكصطن احد ااركرة ااةم ةس طـ(2011ـ)ف ك د اػرز ااػدكر اإلة ار ػ اػدا ـ ر ػةس كشػا
كيةد ا مط س اايػكر ف اارػ

ػطدت رمػردان تػ اارػكرة ااةم ةػسف كريطاتػت مػع ػدك ط اا ػدةـ " تػ

اد ال صطا " كيةطرت ت ااحطصمس ص حطقف كم ططؽ كايحس مف اا متكرةس ااةم ةس.

كرريدد مشاتس اادرايس د ميطكاس اإل طاس ت ااريطؤؿ اارطا :

 -ما هي انعكاسات السياسة الخارجية اإليرانية عمى اليمن بعد الربيع العربي وما أثرها عمى

مستقبمه السياسي؟

كةرترع مف ذا ااريطؤؿ دة ريطؤثت در ةس ررمرؿ د :
 -1مط
 -2مط

ااحكامؿ ااميددة اتيةطيس اارطر ةس اإلة ار ةس احد طـ (1979ـ)؟.
اةف اار ةيةةف د ااةمف؟.

يدكد اح س إةراف اطا

ت كيدة كاير رار ااةمف؟.

 -3إا يم مدل يرر اار طدس اإل تةم

 -4مط ك مير اؿ ااةمف د ضكق ااردر ت اإل تةمةس؟.

ثاني ا  :أهمية الدراسة:

 -1رعارز اادرايس اادكر اإلة ار
يمف كاير رار ككيدة ااةمف.

د ااةمف رطصس احد ااركرة ااةم ةس طـ()2011ف كيرر ت

 -2رع دـ راقة متةس اتمرجةرات ت اايطيس ااةم ةس د ااصراع اإل تةم .
 -3ريرحرض اادرايس دكر ااطط تةس اامذ اةس كاايةطيةس د ص ط س ا ي ؼ اادارتةس كاارطر ةس
د ااةمف.

 -4ر طكاتط مكضك طن ييطيطن ك طمطن در اارطرؽ إاة مف اؿ اااطيرةف ايدارر ف ك تس ا رمطـ
اااطيرةف ااحرب اط زمس ااةم ةس د

ظؿ ا رمطـ امتتطت يطر س ت

اايطيس ااحراةس مرؿ :

(اا ضةس اايكرةس كااح ار ةس كااتتيطة ةس)ف ممط ة حت ةشاؿ ط دة ا ط ؽ اايكث ممطرتس
يررل.

 -5إرراق ااماراس ااتتيطة ةس كااحراةس د
اارطر ةس ا

م طؿ اايةطيس اارطر ةس مف يةث درايس اايةطيس

ب اإل تةم متـ د م ط س ااشرؽ ا كيط.
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ثالث ا -أهداف الدراسة:

رتدؼ اادرايس إا دتـ ي ة س اايةطيس اارطر ةس اإلة ار ةس كا حاطيطرتط ت ا زمس ااةم ةسف

مف ر ؿ راقة مكضك ةس كريتةتةس اتذ اايةطيس احد ااركرة ااةم ةس اطإلضطدس إا ذاؾ:
 -1دتـ ميددات كي داؼ اايةطيس اارطر ةس اإلة ار ةس.
 -2ايرحراض اا

اةف ا يطيةةف د

اايةطيس اادارتةس.

 -3ايرةضطح دكر اار طدس اإل تةم

اامشتد ااةم

اادارت

كدكر اارطرج د

صط س

ت ااةمف.

 -4اارحرؼ إا مير اؿ ااةمف د ظؿ اار طذاطت اإل تةمةس كاادارتةس.

رابع ا -منهجية الدراسة:

رحد م ت ةس اادرايس مف ي ـ اا كا د ااضطاطس م درايس تمةس صيةيسف اػذا د ػد ا رتػد

اااطيث د دراير اأف ايرردـ يارر اام ط ج اام مػس امرػؿ ػذا اا ػكع مػف ااد اريػطتف يةػث رػـ
ػػرض كررا ػػع اايةطي ػػس اارطر ة ػػس اإلة ار ة ػػس رطرةرةػ ػطن اطاكص ػػؼ كااريتة ػػؿف م ػػف ية ػػث اامي ػػددات

كا داؼ كا دكاتف كريتةؿ مضمكف اارططاػطت كاااةط ػطت اامرحت ػس امكضػكع كيطػراؼ ااد اريػسف
كايرشراؼ مير اؿ ا زمس ااةم ةس

ااركازف اإل تةم كيرر ط ت ريرةؾ اا
كدةمط ةت

ضكق اارطكرات اإل تةمةسف مع ا رذ احةف اث راطر ظرةس
اةف دةمط اة تـ اطر ط ا زمس ااةم ةس.

رض األيطاةب ااحتمةس ااميرردمس-:

 -1المنهج التاريخي:
ية ػػث ررا ػػع مي ػػطر صػ ػ ع اايةطي ػػس اارطر ة ػػس اإلة ار ة ػػس م ػػذ اداة ػػس ركررت ػػط ػػطـ(1979ـ)ف

امحردس يارز ااميددات كا داؼ كاادكادع كراق متةس ص ط س اايةطيةس اارطر ةػس إلةػراف كصػتطن

كريتة ن.

 -2المنهج الستقرائي التحميمي:
ر ػػـ م ػػف ر اػ ػ ف ريدة ػػد ااح طص ػػر اار ةيػ ػس اارػ ػ ر ػػرياـ دػ ػ ص ػػةطغسف كارر ػػطذ اا ػ ػرار دػ ػ

اايةطيػػس اارطر ةػػس اإلة ار ةػػسف اػػـ ايػػرردـ اااطيػػث يداة ريتةػػؿ اامضػػمكف اريتةػػؿ رططاػػطت اا ػػطدة
د ااةمف كاةراف كاايحكدةس ثيرر ص اارك تطت كاارؤل.
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 -3المنهج الستشرافي:

استتتخدم الباحتتث ػػذا اامػ تج ثيرشػراؼ ااميػر اؿف كدتػػـ اارك تػػطت كاارحػػرؼ إاػ مػػآثت

ا يػػداث امػػط ةرػػص ميػػر اؿ ااػػةمفف رػػـ كضػػع اايػػة طرةك طت ااميػػر اتةسف ايةػػث راػػكف يصػػةتس

محردةػػس اصػػط ع اا ػرار ااحراػ كااةم ػ اطاريدةػػدف ار ػػب ا رطػػطر اار ػ ريػػدؽ اميػر اؿ ااػػةمفف
ك دـ رارار يرططق اامطض .

خامسا -حدود الدراسة:

 -1اايد اازمط :
-

طـ (2015 – 2011ـ).

 -2اايد ااماط :

 -إةراف كااةمف إضطدسن إا دكؿ اارتةج ااحرا .

 -3اايد اامكضك :

 -رر ػػطكؿ ػػذ ااد اريػػس اايةطيػػس اارطر ةػػس اإلة ار ةػػس ر ػػط ااػػةمف كا حاطيػػطرتط ت ػ ا زمػػس

ااةم ةس د ضكق اايرب اايط دة
سادس ا -مصطمحات الدراسة:
 -1أيديولوجية :

طؾ.

طرج متةس راكةف يؽ دارم ػطـ ةتيػر ااطاةحػس كاام رمػع كااتػردف

كةي ػػدد مك ػػؼ دا ػػرم مح ػػةف ةػ ػراط ا دا ػػطر دػ ػ مررت ػػؼ اامة ػػطدةف ااتارة ػػس كاايةطي ػػةس

كا ر

ةس كااتتيتةس ( .مكيك س صةد ااتكا د )

 -2براغماتية  :اراغمطرةس ايػـ مشػرؽ مػف ااتتػظ ااةك ػط
مػ ػػذ ب دتيػ ػػت يةطي ػ ػ ةحراػ ػػر

" اراغمػط " كمح ػط ااحمػؿف ك ػ

ػ ػػطح ااحمػ ػػؿ اامحةػ ػػطر ااكيةػ ػػد اتي ة ػ ػػس دطايةطي ػ ػ

اااراغمػػطر ةػػد ا دا م ػطن اأ ػ ةرصػػرؼ كةحمػػؿ مػػف ر ػ ؿ اا ظػػر إا ػ اا رػػط ج ااحمتةػػس
اامرمػ ػرة اارػ ػ ػػد ة ػػؤدم إاةت ػػط ػ ػرارف ك ػػك ث ةرر ػػذ ػ ػرار ا ػػكي م ػػف داػ ػرة مي ػػا س يك

يةدةكاك ةس يةطيػةس ميػددة ف كا مػط مػف رػ ؿ اا رة ػس اامرك حػس احمػؿ  .كاااراغمػطرةكف
ث ةحرردػػكف اك ػػكد ي ظمػػس دةم راطةػػس مرطاةػػس إث ي تػػـ د ػ ااكا ػػع ة ػػطدكف اأةدةكاك ةػػس

مرطاةػػس ميػػرررة ط مػػس ت ػ اايرةػػس اامطت ػػس ف كمحػػطداة اػػؿ اا ظرةػػطت ااشػػمكاةس كيكاتػػط

اامطرايةس ( .مكيك س صةد ااتكا د )

 -3ثتتورة الشتتباب اليمنيتتة  :ػ رػػكرة شػػحاةس ا طت ػػت ةػػكـ اا محػػس 11دا ارةػػر/شػػاطط ػػطـ
)2011ـ) ااذم يطتؽ تة ايـ " محس ااجضب" ك ك ةكـ ي كط ظطـ يي
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ماطرؾ

د مصر مرأررة امك س اثير ط ػطت ااحطرمػس اارػ ا ػداحت دػ ااػكطف ااحراػ مطتػع

طـ(1201ـ) كارطصس ااركرة اارك يةس اار يططيت اطار ةس" زةف ااحطادةف اف ت "

كرػػكرة  25ة ػػطةر اامص ػرةس اارػ يططيػػت اػػطار ةس "يي ػ

ماػػطرؾ"  .ػػطد ػػذ اارػػكرة

ااشاطف ااةم ةكف اطإلضطدس إا ييزاب اامحطرضس اتمططااس ارجةةر ظػطـ ااػر ةس " تػ

اد ال صطا "ااذم ياـ ااا د م ذ  33طمطنف كاا ةطـ اإص يطت يةطيةس كا رصطدةس

كا رمط ةس ( مكيك س اا زةرة ).

 -4الصتتراع :ةشػػةر ااص ػراع إا ػ مك ػػؼ ر طدي ػ رػػطصف ةاػػكف طردػػط يك يط ارد ػ ف ت ػ
دراةس احدـ ااركادؽ د اامكا ػؼ ااميػر اتةس ااميرمتػسف كاارػ ةاػكف اػؿ م تمػط يك مػ تـ
مضػػط انر دةتػػط إا ػ را ػ يك اررػػطذ مك ػػؼ ث ةركادػػؽ مػػع اامصػػطا ااميرمتػػس اتطػػرؼ

اارط

يك ا طراؼ ا ررل ( ادكلف .) 36:1997

يغ

اام ططؽ د ااحطاـ اطا تط كاامحػطدف كررمرػع امراػز ايػررارة

 -5الشتترا األوستتط :ةشػػةر إا ػ م ط ػػس رشػػاؿ امرػػدادان اتشػػر ةف ا د ػ كا ص ػ ف ك ػ

ػطـ اػةف اا ػطرات

اار رػ ػػس يكركاػ ػػط كريػ ػػةط كيدرة ةػ ػػط كرشػ ػػمؿ اتػ ػػداف شػ ػػا اا زة ػ ػرة ااحراةػ ػػس كااح ػ ػراؽ كاة ػ ػراف
كيدجط يػػرطفف ك ردر ػ ااكاطاػػس اتطط ػػس ااذرةػػس ػػطـ(1989ـ) اأ ػ اام ط ػػس ااممرػػدة مػػف

اةاةػػط غراػطن إاػ إةػراف شػػر طنف كمػػف يػػكرةط شػػمطثن إاػ ااػػةمف
ةضػػـ مةػػع ااػػدكؿ ا

كاػطن .ك ردػ ررػػركف ي ػ

ضػػطق دػ اا طمحػػس ااحراةػػس كاةػرافف كةضػػـ إاةػ اامررصصػػكف

د ااكثةطت اامريدة ا ن مف يرةكاةط كاطايرطف كيدجط يرطفف كاادكؿ اإلي مةس اامير تس
يدةرطن د ريةط ااكيط (اادةبف .)11 :2015

 -6التنتتتافس :متتػػكـ يةطي ػ ةشػػةر إا ػ يطاػػس مػػف اثرػػر ؼ اػػةف ااػػدكؿ ث رصػػؿ إا ػ
مريت ػػس ااصػ ػراعف كرأر ػػذ ياح ػػطدان ا رص ػػطدةس يك يةطي ػػةس اري ة ػػؽ مص ػػطا كماط ػػس دػ ػ
اإلططر اادكا يك اإل تةم (اادةبف .)12 :2015

سابع ا -الدراسات السابقة:

( -1أبو جزر  )2014العالقات اإليرانية السعودية وانعكاساتها عمى دول الجوار العربي:
ر طكا ػ ػػت ػ ػػذ ااد اري ػ ػػس ااح ػ ػػطت اإلة ار ة ػ ػػس ااي ػ ػػحكدةسف كا حاطي ػ ػػطرتط تػ ػ ػ دكؿ اا ػ ػ ػكار

ااحرا (2005-1997ـ)ف ك رضت اادرايس ااميددات اامػؤررة دػ رطػكر ااح ػس اػةف اااتػدةفف
كدكر اا ةطدة اايةطيةس اإلة ار ةس د رحزةز ذ ااح طتف كايرحرضت ررػطر رطػكر ااح ػطت اػةف
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إةػ ػراف كااي ػػحكدةس دػ ػ ظ ػػؿ"ر ػػطرم " ت ػ ػ دكؿ اا ػ ػكار ااحراػ ػ ك ػػزع ااترة ػػؿ ااط ػػط ت كاارػػػكرر
ا ةدةكاك

د رتؾ ااتررة.

( -2الشريف  )2009التمرد الحوثي في اليمن لحساب من ؟
ايث د م تس ااش كف ااحراةس اار رصدر ط ا مط س ااحطمػس ا طمحػس ااػدكؿ ااحراةػسف يةػث

ايػػرحرض اااي ػػث اارػػطرة اايةطيػ ػ ا مط ػػس ااي ػػكر مػػف رػ ػ ؿ د اريػػس ش ػػأرتـ –

ة ػػدرتـ –

ي ػػدادتـف كمصػػطدر د متػػـ اارطر ةػػس كااػػكثقات د ػ ا زم ػس اامررتتػػس كااي ػػب اايةطيػػةس اار ػ
ركاات ت ااةمف.

اق ياطف ت ااصحةد
يكضيت اادرايس دكر ااد ـ اإلة ار اا ميدكد ا مط س اايكر يك ن
اايةطي كريـ ية طرةك طت اامير اؿ اتذ اا مط سف يـ ت صحةد ااد ـ اامطا كااحيارم د

اايركب اايرس اار رطضرتط اا مط س مع اادكاس ااةم ةس.

كركصػػتت ااد اريػػس إاػ ركضػػة ييػػاطب دشػػؿ ااػػدكؿ ااحراةػػس كارطصػػس ااميةطػػس دػ ااػػةمف

مف م طاتس اا تكذ اإلة ار ف امط ر طكات اادرايس ااكزف ااي ة

د ظؿ ا شجطؿ اااتداف ااحراةس د يزمطرتط اادارتةس.

اتةمف د مةزاف اايةطيس ااحراةس

( -3اةكضةف  )2008ااح طت اارطر ةس اإلة ار ةػس مػط اػةف ػطم (2006-1997ـ) اايػحكدةس
– درايس يطاس:

يا ػػت ػػذ ااد اري ػػس ااض ػػكق تػ ػ رط ػػكر ااح ػػطت اارتة ة ػػس اإلة ار ة ػػس م ػػذ(1989ـ)ف ر ػػـ

رحػػدت ذاػػؾ ارتيػػةر اار ػػطرب اارتة ػ اإلة ار ػ ف كا يػػاطب اار ػ يدت إا ػ يػػدكث ػػذا اار ػػطربف
كطريت ااراط د د ااح ػطت اارتة ةػس ككضػيرتطف كياػرزت رػأرةر اار ػطرب اايػحكدم تػ دكؿ

اارتةج.

( -4جازع  )2011الحركة الحوثية في اليمن :دراسة في الجغرافية السياسية ,مجمة ديالى:
ر طكاػػت ػػذ ااد اريػػس اطاايػػث كااريتةػػؿ دكادػػع ظتػػكر رةػػطر اايكرةػػس اظػػط رة د ػ اام رمػػع

ااةم ػ ف كاارػ ييػػتر

تػط راػػدؿ دػ اام تػػطج ااتاػرم ااػذم ا رمػػد تةػ رةػطر اايكرةػػس دػ ر رةػػر

ماػػطدئ اامػػذ ب اازةػػدمف كااػراز ااحكامػػؿ اارػ يدت إاػ ريػػكؿ اايراػػس اايكرةػػس مػػف يراػػس دة ةػػس

إا يراس يةطيةس رـ يارةسف كدكر "ييةف ادر اادةف اايػكر " دػ إ شػطق ر ظػةـ ااشػاطب ػطـ
(1992ـ)ف كةحراػػر داػػر ػػذ اا مط ػػس دا ػ انر صػػدامةطن اري ةػػؽ دا ػر اايراػػس اا دةػػدف كمػػف ي متػػط
إ ػػطدة ياػ ػـ ااكثة ػػس اا ػػذم يط ػػة اػ ػ

ػػطـ(1962ـ)ف كي ػػداؼ ير ػػرل مرراط ػػس اأ ػػدات إ تةمة ػػس

كارطصس(اإلة ار ةس).
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درايس صطدرة ف محتد اااك جرس ا مرةا اتدرايطت.

اإلةر ة ػػسف كي ػػـ مي ػػددارتط رطص ػػس اامي ػػددات
ا
ر طكا ػػت ػػذ ااد اري ػػس اايةطي ػػس اارطر ة ػػس

ا ةداك ةس كااميددات اا ط مس ت ري ةؽ اامصطا اا كمةس إلةراف.

ايرحرضت ااحكامػؿ اادارتةػس ااميػط دة اري ةػؽ اايةطيػس اارطر ةػس اإلة ار ةػس مرػؿ( :ااحطمػؿ

اث رصطدم كااحطمؿ ااحيارم).

ا ػػذاؾ يكض ػػيت دكر اامي ػػط دات اارػ ػ ر ػػدمتط إةػ ػراف إاػ ػ يتتط ت ػػط دػ ػ اام ط ػػس ارحزة ػػز

ماط رتػػط كيضػػكر ط اإل تةم ػ رطصػػس د ػ ظػػؿ ا رمطد ػػط ت ػ يةطيػػس ا ذرع اإل تةمةػػسف كرا ةتػػط
اشةحس اام ططؽ ااحراةس.

 ( -6العناني  ) 2015األزمة اليمنية الحسابات والمآلت :
ر طكات ذ درايس رطكر ا يداث د ااةمف احد يةطرة اايػكرةةف تػ ااحطصػمس صػ حطق
كاازيؼ يك دف كرتدةػد يػتطس ااػر ةس اامرتػؽ تةػ " اػد راػ م صػكر ػطدم" ف امػط ر طكاػت

ا ياطب اار ددحت اايحكدةس اتاػدق احمتةػس " طصػتس اايػزـ" ف كيكضػ اااطرػب يف

ػطؾ ييػاطاطن

محت سن كراق متةس " طصتس اايزـ" رمرتت د يمطةس ااشػر ةس دػ ااػةمف ممرتػس اػطار ةس ػطدم ف
كرتاةؾ اا درات ااحيارةس ا مط س اايكر اك تط يةطرت ت  %70مف درة اا ةش كضمطف
ػػدـ رتدةػػد اايػػكرةةف مػػف اارتػػةج كرطصػػس اايػػدكد اايػػحكدةس ف اػػذاؾ يكضػ اااطرػػب يف

ػػطؾ

يي ػػاطاأ غة ػػر محت ػػس م ػػف ي مت ػػط ري ػػةـ اا ت ػػكذ اإلة ار ػ ػ دػ ػ اام ط ػػس ااةم ة ػػس ف كا ػػطدة اارػ ػكازف
اإل تةم اةف ااحرب كطتراف .

كركصػػتت ااد اريػػس إا ػ ي ػ مػػف ااصػػحب رك ػػع ا رتػػطق ااحمتةػػطت ااحيػػارةس د ػ ااػػةمف دكف

ااركصؿ إا يؿ يةطي ةددع احدـ رارار ا زمس مرة يررل .

 ( -7المسممي  ) 2015لماذا فشمت العممية النتقالية في اليمن  ,دراسة حالة :
ر طكاػػت ػػذ ااد اريػػس اطاايػػث كااريتةػػؿ ااماػػطدرة اارتة ةػػس اارػ يطت رتػػط دكؿ اارتػػةج ا ةػػطدة
اايػحكدةس اتػدؼ اارػركج ايػؿ يةطيػ األزمػس ااةم ةػس اارػ ا ػداحت احػػد رػكرة ااشػاطب دػ ااػػةمف
امط ر طكات اادرايس اامظتػس اادكاةػس اارػ كدررتػط ا مػـ اامريػدة اتػذ ااماػطدرة مػف رػ ؿ ماحكرتػط

اارطص مطؿ اف مر ف كاادكر اايتا ااذم احار ا مـ اامريدة د

ذا اإلططر .

امط ر طكات اادرايس ا ياطب اار يدت إا دشؿ ااحمتةس اث ر طاةػس ك يػمتط اااطيػث إاػ :

يياطب ةم ةس دارتةس فكيياطب ررحتػؽ اطا تػطت ااضػطم س اتػذ اثرتط ةػسف كييػاطب ررحتػؽ اطاماػطدرة

8

اارتة ةػػس تيػػتط ف امػػط ركصػػتت ااد اريػػس إا ػ ي ػ اػػف ةاػػكف د ػ م ػػدكر يم مػػكذج ايػػؿ اا ػزاع
كري ةؽ ااي ـ د ااةمف ف إث إذا ركدرت ةػطدة يةطيػةس مػط رةف كاارػزاـ دكاػ دحتػ ايػؿ ا زمػس

اث رصطدةس د ااةمف .

( -8العالم )2015 ,الصراع السعودي اإليراني عمى اليمن  ,وجهة نظر يمنية ,ورقة عمل:
ر طكا ػػت ػػذ ااكر ػػس ض ػػةس ااصػ ػراع اإلة ار ػ ػ ااي ػػحكدم تػ ػ اا ػػةمف ف كاا ػػذم ا ػ ػ

ط مػ ػطن

اطاكاطاػػس يرػ إيػ طط اايػػكرةةف اتحطصػػمس ااةم ةػػس صػ حطق كر طكاػػت ااكر ػػس يةضػطن مػػط رررػػب ت ػ

ػذ اايػةطرة مػػف رطػكراتف ػػددت ا مػف اايػػحكدم ااػدارت كاا تػػكذ اايػحكدم دػ اام ط ػس امػػط

ط شػػت ااكر ػػس راح ػػطت ا ػػؿ رت ػػؾ اارط ػػكرات تػ ػ اا ػػدارؿ ااةم ػ ػ ف كرتص ػػت اااطير ػػس إاػ ػ ر ر ػػس
ايرمطثت مرر اس اتمكا تس اايحكدةس اإلة ار ةس كرمرتت د :
ي -ايرمرار ااضراطت اا كةس اايحكدةس .

ب -رتاةؾ ااح س اةف إةراف كيتتط تط د ااةمف .

ج -إة طؼ ااضراطت اا كةس كايرمرار اايرب اادارتةس .

 ( -9مركتتز أبعتتاد لمدراستتات والبحتتوث )2017,عامتتان عمتتى انطتتالا عاصتتفة الحتتزم فتتي

اليمن_ الثابت والمتحول_ تقدير موقف .

ر ػػط ش ااكر ػػس اارطاػػت كاامريػػكؿ رػ ؿ ػػطمةف مػػف اايػػرب ضػػد اايػػكرةةف كاا ػكات اامكااةػػس اتػػر ةس
اامرتػكع " تػ

اػػد ال صػػطا "ف كااػذم ةشػػمؿ إ ػػطزات ااحمتةػػطت ااحيػارةس كرطرطػػس اايػػرب كامػػط

رشةر اادرايس إاػ اارطاػت كاامريػكؿ دػ اامك ػؼ ااػدكا ف كراشػؼ يةضػطن يف إةػراف ريػرحد إلطػ ؽ

ػطق ا ػ ف كررتػػص ااد اريػػس إاػ ر ػػدةـ ػػدة
ر ظػػةـ يػػارم دةػػد ةررػػذ مػػف رةػػطر يةطيػ دةػػد غطػ ن
ية طرةك طت رياـ دصكؿ اايرب د ااا د مر يسن اايػة طرةك اارػط مػف ضػمف ػدة يػة طرةك طت
ك :

 -ااييـ ااحيارم .

 ااييـ ااحيارم اا ز مع اايؿ اايةطي . -ية طرةك اايؿ اايةطي .

 -ردر ت إ تةمةس كدكاةس ارتط ا كراؽ .
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( -10أحمديان )2015 ,الموقف اإليراني من تطورات اليمن :وجهة نظر إيرانية .

يكض اااطرب يف مك ؼ إةراف مف ا زمس ااةم ةس ة درج ضمف طرةف ف األولى -يف ااةمف اا كم

كاامي ػر ؿ اجػػض اا ظػػر مػػف ةيام ػ راي ػطن ايػػررارة ةطن إلة ػراف امػػط كةػػرل د ػ الثانيتتتة -يف إا ػػطق
اا ضطةط دارؿ اإلططر ااكط

ةيكؿ دكف ي تمت ااصراع كامرداد زم ةطن ك جرادةطن .

يارز اااطرب ظرة إةراف اثيررارة ةس ر ط ااةمف كاامرمرتس د اآلر :

 -ر يةـ اام ط س ت ييس طط تةس ةضحؼ دكر إةراف اإل تةم .

 ريكةؿ ااةمف إا دكاس مؤررة كدط تس د مةزاف ااركاز طت اإل تةمةس. تكض ااةمف اامير ؿ ةرة إةراف كةؤرؽ اايحكدةس.تعقيب عمى الدراسات السابقة:
مف ر ؿ ايرحراض اادرايطت اايطا سف ةرضػ يف محظػـ ااد اريػطت اارػ ر طكاػت اايةطيػس
اارطر ةػػس اإلة ار ةػػس ر ػػط ااػػةمف ر طكارتػػط اشػػاؿ ز ػ كغةػػر شػػمكا ف دمحظمتػػط ر ػػطكؿ اايةطيػػس
اارطر ةس اإلة ار ةس ر ط اارتةج دكف اإلشطرة إا ااةمفف يك اإشطرة طمشةس اـ ريتط ااضكق ا ػدر

اطؼ ت دكر إةراف د رحزةز تكذ ط دػ

ػذا اااتػد ااحراػ ف ك ػذا مػط يػاب ػدرة دػ ااد اريػطت

اايدةرس اار ر طكات ذا اامكضكعف كةر ػع ذاػؾ إاػ يدارػس ػذ ااترػرة يك ا شػجطؿ اااػطيرةف دػ

اق ياط ػػت دارتةػػس يـ إ تةمةػػسف مرػػؿ :ا زمػػس اايػػكرةس كاايػػرب ت ػ مػػط
ضػػطةط راةػػس متمػػس ي ػك ن
ةيم اطإلر طب.

كممط اتت ا راط اااطيثف اادرايس اار يصدر ط مراز ااايكث اارطاع اتاك جرس ا مرةا ف

اار يرذت اش ق مف اارتصةؿ كركضة ا احطد ااي ة ةس اتيةطيس اارطر ةس اإلة ار ةسف كا دكات
اار ػ ريػػرردمتط إة ػراف اري ةػػؽ ػػذ اايةطيػػس كيكضػػيت ااد اريػػس اش ػ ق مػػف اارتصػػةؿ اا ضػػةس
ااةم ةس كاادكر اإلة ار
كرػػأر

د ص ط س ا زمس د

ػػذ ااد اريػػس ا مػػع مػػط رتػػرؽ دػ

ذا اااتد ااحرا .

ػػذ ااد اريػػطت اامر ك ػػسف كاثيػػرتطدة م تػػط مةحػطنف

كصةطغرتط د م ظكمس ررتؽ مع م ت ةس اادرايسف كصكثن إا رػأرةر اايةطيػس اارطر ةػس اإلة ار ةػس
ت ااةمف كمير ات .

اػػذاؾ ةيػػح اااطيػػثف ف راػػكف ػػذ ااد اريػػس إيػػتطمطن دةػػدان د ػ م ػػطؿ د اريػػس اايةطيػػس

اارطر ةسف يةث ايرطط ت اادرايس اإل طاس ت ااريطؤثت اارػ اػـ رعطػرح ميػا طن تػ يػد تػـ

اااطيث د اادرايطت اايطا س ممط ةشاؿ إضطدسن اتايث ااحتم د
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ذا اام طؿ.

الفصل الثاني

المحددات والمتغيرات المؤثرة في صنع
السياسية الخارجية اإليرانية

11

المحددات والمتغيرات المؤثرة في صنع السياسية الخارجية اإليرانية
مقدمة:
رح ػػد د اري ػػس اامي ػػددات اام ػػؤررة دػ ػ رش ػػاةؿ اايةطي ػػةس اارطر ة ػػس ااطرة ػػس اار ةيػ ػس امحرد ػػس

ا داؼ اار ريح إاةتط اادكاس مف ر ؿ يةطيرتط اارطر ةسف كاػذاؾ ااكيػط ؿ اارػ ريػرردمتط

اتيتػطظ تػ مصػػطايتطف ك ػذ ااميػػددات رمرػػؿ م مك ػس اا ةػػكد كااظػػركؼ اارػ رحمػػؿ اايةطيػػةس
اارطر ةػ ػػس ضػ ػػم تطف كرتحػ ػػب دك انر ييطيػ ػػةطن د ػ ػ ريدةػ ػػد رةػ ػػطرات صػ ػػط ع اا ػ ػرارف كاتػ ػػذ اارةػ ػػطرات
رص ةتطت دةدة م تط:

 -1دارتةس كرطر ةس.

 -2مرجةرات مكضك ةس كذارةس.
 -3مطدةس كمح كةس.
كدػ

ػػذا ااتصػػؿ حػػرض ميػػددات اايةطيػػةس اارطر ةػػس اإلة ار ةػػسف ا رمػػطدان تػ اارصػ ةؼ

ااذم ة يمتط إا ميددات دارتةس كرطر ةس.

ك اؿ رض ااميددات اادارتةػس كاارطر ةػس اامػؤررة دػ صػ ع اايةطيػةس اارطر ةػس اإلة ار ةػس

رطرؽ امتتكـ اايةطيةس اارطر ةسف كرمطةز ط ف اػط

ميؿ اادرايس.

اامتػط ةـ اامشػطاتس مػف ي ػؿ دتػـ ااظػط رة

مفهوم السياسية الخارجية:
رحػػددت متػػط ةـ اايةطيػػةس اارطر ةػػسف ككضػػع رحرةػػؼ ميػػدد كشػػطمؿ اتيةطيػػةس اارطر ةػػسف

وستتتتيقوم الباحتتتتث اطيػ ػػرحراض احػ ػػض اارحرةتػ ػػطت كاامتػ ػػط ةـ اار ػ ػ ر طكاػ ػػت مكضػ ػػكع اايةطيػ ػػةس
اارطر ةس.

( -1اكرت*) :ردتط اأ تط "اايةطيةس اارطر ةس ادكاس مف اادكؿ ريدد دتيترتط ر ط اادكاس

ا ررلف إ تط ار طمج ااجطةس م

رصؿ إا يد اايرب".

ري ةؽ يدضؿ ااظركؼ اامما س اتدكاس اطاطرؽ اايتةمس اار

كةضةؼ اكرت ي تط رحاػر ػف م مك ػس إ مطاةػس مػف رتػؾ ااماػطدئ اارػ دػ ر اتػط ر ػدر

طت دكاس مع اادكؿ ا ررل.

إث يف ػػذا اارحرة ػػؼف م رص ػػر تػ ػ ط ػػب كاي ػػدف كث ةأر ػػذ اا ط ػػب ااحي ػػارم مي ػػطذاةن
اري ةؽ اايةطيةس اارطر ةس(اا حةم ف.)25 :2012
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ث

 -2ميمد يتةـ :ردتط اأ تط م مك س مف ا داؼ كاثرراطططت ريطكؿ اادكاس اكايطرتطف

كمػػف ر ػ ؿ اايػػتططت ااميػػددة ديػػركرةطن اترحطمػػؿ مػػع ااػػدكؿ ا
اطيرحمطؿ اا تكذ كاا كة اؿ كااح ؼ د

اةػػس كمشػػا ت اااة ػػس اادكاةػػس

احض ا يةطف"(يتةـف .)8 :1998

( -3مطري ػػةؿ مة ػػرؿ) :ةح ػػرؼ اايةطي ػػةس اارطر ة ػػس اأ ت ػػط " ذا ػػؾ اا ػػزق م ػػف ش ػػطط اادكا ػػس

اامك

اترطرج ااذم ةترـ اس اايةطيػةس اادارتةػس اطاميػط تس ااكا حةػس مػط كراق اايػدكد"(.اا حةمػ ف

.)28 :2012

 -4يطمػػد راةػػع :ردتػػط اأ تػػط " مةػػع صػػكر اا شػػطط اارػػطر

ير ػ كاػػك اػػـ رصػػدر ػػف

اادكاس ام دمس ظطمةػسف يف شػطط اا مط ػس اك ػكد يضػطرم يك اارجةػرات ااذارةػس اةصػكر اايرةػس
اتيراػ ػ ػ ػػس اارطر ةػ ػ ػ ػػس ر طػ ػ ػ ػػكم كر ػ ػ ػ ػػدرج ريػ ػ ػ ػػت ػ ػ ػ ػػذا اااػ ػ ػ ػػطب ااػ ػ ػ ػػذم رطتػ ػ ػ ػػؽ تة ػ ػ ػ ػ اايةطيػ ػ ػ ػػةس

اارطر ةس"(يتةـف)8-7 :1989

 -5اد اام ةد ااحادا  :دـ رحرةتطن طمطن" :اأ تط مف ريةةر اتدكؿ اايةطيةس اارطر ةػس دػ

اق ياط كا يشرطصطن دكاةةفف يـ دكؿ كم ظمطت دكاةس
مةع اامةطدةف مع ا ةس ااممرتةف اادكاةةف يك ن
يك مط طت ضجط دكاةس يررلف ك ذا ااتف ريام اامصتيس ااكط ةس"(اا حةم ف.)29-28 :2012

طق تة ف كاطا ظر إا اارحرةتطت اايطا س امتتكـ اايةطيةس اارطر ةػسف يتر الباحتث :يف
كا ن
اايةطيس اارطر ةس ر طكات كا ب مررتتسف كذاؾ ث راطرات رر ع إا رتتةػطت اااػطيرةف كطاةحػس
اامريتس اار رـ دةتط اارحرةؼ.

امط ة يظ يف اايةطيةس اارطر ةس اتط دؼ محةف ريح ااتكا ؿ اادكاةس إا ري ة ػ ف يث

ك ػػك اامص ػػتيس ااكط ة ػػسف كذا ػػؾ اطي ػػررداـ ي ػػتكؾ يةطيػ ػ ر ػػطر

ػػطرج ػػف رك ت ػػطت دارتة ػػس

اتكيػػدة اايةطيػػةس ريػػح مػػف ر اػ إاػ اارػػأرةر تػ ااكيػػدات ا رػػرل ااماك ػػس ات ظػػطـ ااػػدكا ف

ك ك ةررذ يشاطثن مرحددة ييب طاةحس ا داؼ اار ريح ااكيدة إا ري ة تط.

إف ااحكامؿ اار رؤرر د ص ع اايةطيةس اارطر ةس ررضمف إ مطثن اامرجةػرات كااميػددات

اادارتة ػػس كاارطر ة ػػسف ية ػػث ر ػػكـ اامرجةػ ػرات اادارتة ػػس ا ػػدكر ة ػػؤرر ي ػػتاطن يك إة طاػ ػطن دػ ػ ااي ػػتكؾ
اايةطي اارطر

م دكاس(اارمضط ف  62 :1991ػ .)63

يمط ااحكامؿ اادكاةس دت رتؾ ااحكامؿ اا طش س مف اااة س اارطر ةػس اتكيػدة اادكاةػسف يم رتػؾ

اار ر شأ ف اارتط ػؿ مػع كيػدة دكاةػس يرػرلف كرشػمؿ رتػؾ اامرجةػرات اا يػؽ ااػدكا ف كااميػطدس

اادكاةس كاارتط

ت اادكاةس كاإل تةمةس(يتةـف.)138 :1998
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العوامل والمتغيرات الداخمية المكونة لمسياسية الخارجية اإليرانية:

راريػػب ااحكامػػؿ اادارتةػػس دك انر طمػػط د ػ ص ػ ع اايةطيػػةس اارطر ةػػس اإلة ار ةػػسف كاار ػ ر ػؤرر

اػػدكر ط ت ػ ري ةػػؽ اارك تػػطت كاثيػػررارة ةطت كا ػػداؼ اار ػ ريػػح إاةتػػط إة ػرافف كمػػف ي ػػـ
ااحكامؿ اادارتةس اامؤررة د اايةطيةس اارطر ةس اإلة ار ةس مط ةت :ػ

أولا -العامل القتصادي:

ة صػػد اطاحطمػػؿ اث رصػػطدم مػػط رمتا ػ اادكاػػس مػػف م ػكارد طاةحةػػس كاش ػرةس مرطيػػس امصػػطدر

ااطط س كاارحدةف كاإلماط طت ااز ار ةسف كيةضطن اا درات اااشرةسف دركادر ذ اامكارد اتدكاػس ةضػمف
اتط ا يطس اامطدم ات مك اث رصطدمف كةما تط مف اادركؿ د

.)34 :2014

طت رطر ةس مارت (اامتدمف

كةحد ااحطمؿ اث رصطدم مف ي ـ ااحكامؿ كاامرجةرات اامريامس د

تػ يةطيػػرتط اارطر ةػػسف

ػ ااػػدا ـ ا يطيػ ااػط

ك درات اتدكاس ر حتتط رير ؿ ف اارأرةر اارطر

كة اادكاس كدػ اارػأرةر

ااحكامػػؿ ا رػػرل امػػط ةػػكدر مػػف إماط ةػػطت

كرؤرر اآاةطرتط اث رصطدةس.

ام ػػط كرررا ػػز تةػ ػ ا ػ ػكاع ا ر ػػرل م ػػف ػػكة اادكا ػػسف دتػ ػ ر ػػأرةر تػ ػ إماط ة ػػطت اادكا ػػس

ااحيػارةس كاايةطيػةس كاث رمط ةػس كاا تيػةس كاارتط ػػؿ اإلة ػطا اػةف اا مػط ةر كاا ةػطدة اايةطيػػةسف
كاطارطا ةصا مررذ اا رار يارر مرك سنف دطادكاس ااضحةتس ا رصطدةطن راػكف يارػر رضػسن اترتدةػد
كااراحةس اايةطيةس مف غةر ط(اامتدمف.)34 :2014
إاػ ػ

ط ػػب ذا ػػؾ ة ػػب رػ ػكادر ش ػػركط ػػدرة اا ظ ػػطـ تػ ػ اي ػػررمطر اامػ ػكارد كاإلماط ػػطتف

كركظةتتط اشاؿ صية اردمس اايةطيةس اارطر ةس اتدكاس(اااتطر س.)24 :2009 :

كد ضكق ذاؾ كضع ااديركر اإلة ار

ددةف ييطيةةف ا رصطد ك مط:

 -1ري ةؽ اثير ؿ اث رصطدم.
 -2اار مةس اإل يط ةس.

يةػػث كضػػع ااديػػركر شػػر كيػػط ؿ اري ةػػؽ ػػذةف ااتػػددةفف كذاػػؾ رتحػػة ن اتتتيػػتس اث رصػػطدةس
اتر ػ ػػكرة اا ط م ػ ػػس تػػ ػ يي ػ ػػطس :اإليػ ػ ػ مةس كاثي ػ ػػر اةس كي ػ ػػةطدة اادكا ػ ػػسف كرك ػ ػ ػ

اث رصطدةس مؿ اادكاس كاام رمع مف ر ؿ ر رس ماك طت مؤييةس ك :
ي -اا ططع ااياكم .

ب -اا ططع اارحطك .

ج -اا ططع اارطص( .ديركر اا متكرةس اإلي مةس اإلة ار ةسف ااتصؿ.)431
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ػ ػػذ ااتتي ػ ػػتس

كرحػػد ط ػػدات ااػ تط كااجػػطز اامصػػدر ا كؿ اػػدرؿ اادكاػػس اإلة ار ةػػسف كي ػ اةصػػحب اايػػدةث

ػػف يػػب ميػػددة د ػ

ػػذا اإلطػػطر ايػػاب غةػػطب ير ػػطـ ريػػمةسف غةػػر يف ا ر ػػطـ ركض ػ اشػػاؿ

طـف يف اا ططع ااحطـ كشا ااحطـ ث ةزاؿ ةيةطر ت

.)31:2013

ر ػ (ةتػكحف
يك  %85مف اث رصػطد اإلة ا

ككد ػطن يػػداث اار ػػدةرات اشػػراس( )British petrolumeااارةطط ةػػسف دػػإف إة ػراف ريرػػؿ

اامراػ ػ ػ ػػز اارطاػ ػ ػ ػػث د ػ ػ ػ ػ ايرةططػ ػ ػ ػػطت ااجػ ػ ػ ػػطز ااطاةح ػ ػ ػ ػ ااحػ ػ ػ ػػطام امحػ ػ ػ ػػدؿ  33.6ررةتةػ ػ ػ ػػكف ـ3ف
كا يػػاس()%18ف كاييػػب اار رةػػر تيػ ريرػػؿ إةػراف اامراػػز اا اراػػع طامةػطن دػ ايرةططػػطت ااػ تط
ا ياس( )%9.4ا يك  157متةطر ارمةؿف كذاؾ احد د زكة كاايحكدةس كا دا(ةتكحف.)4-3: 2013

اػػذاؾ ةحراػػر اا ػ تط اام ػػكـ ا يطي ػ ااػػذم ةحرمػػد تة ػ اث رصػػطد اإلة ار ػ ف كرػػؤرر ر تاػػطت

ييػػحطر اشػػاؿ ااةػػر ت ػ اايةطيػػس اارطر ةػػس اإلة ار ةػػس دت ػ ريرػػكم م ػػططؽ تطةػػس طمػػسف يةػػث

ريػػةطر ت ػ ميػػطيس( )34مةػػؿ مػػف مضػػةؽ رمػػز ااكا ػػع ت ػ اارتػػةج ااحرا ػ ف إضػػطدسن إا ػ

يػػةطررتط ت ػ اا ػػزر اإلمطرارةػػس اار رػػسف كةمػػر( )13.6متةػػكف ارمةػػؿ تػػط د ػ ااةػػكـ اػػر ػػذا
اامضةؽف كيم رار اضرب إةراف يةؤدم يرمطن إاػ ايػرحمطاتط اتػذا ااممػر اػرد دحػؿ تػ ذاػؾف

امػ ػ ػػط كةمرػ ػ ػػؿ اا طػ ػ ػػطع اا تط ػ ػ ػ ( )%80مػ ػ ػػف ااػ ػ ػػدرؿف كرشػ ػ ػػاؿ( )%60مػ ػ ػػف درػ ػ ػػؿ ااياكمػ ػ ػػس
كيكاا ( )%30مف إ مطا

اا طرج ااميت (ياك مراف.)19_18 :2014

كة ػػدر اإل رػػطج ااميت ػ اإلة ار ػ اي ػكاا ( )928.9متةػػطر دكثر د ػ

ػػطـ(2011ـ)ف ك ػػد

كصػتت ااػػدةكف اارطر ةػػس إلةػراف ػػطـ (2010ـ) إاػ ( )12.84متةػػطر دكثرف كرشػػةر اامصػػطدر
إاػ يف يػػاس اارضػػرـ د ػ إةػراف ات ػ ( )%13.5دػ

ػطـ (2009ـ)ف كا رتػػض إا ػ ()%11.8

طـ (2010ـ)ف راد تط محدثت مررتحس مػف ااػدةف ااحػطـ إاػ ( )%16.8ػطـ (2009ـ) رػـ ػطد

كا رتض إا ( )%16.2طـ 2010ـ(ا غطف.)59 :2015

إضػػطدسن إا ػ ذاػػؾ ةمرػػؿ اإل تػػطؽ ااحيػػارم ااضػػرـ مشػػاتس ا رصػػطدةس ك ا ػطن ت ػ مة از ةػػس

اادكاػػس ك ت ػ

ػػدررتط اث رصػػطدةسف يةػػث ك ػ غطااةر ػ ارمكةػػؿ مشػػطرةع إ رػػطج ا يػػتيس ااميتةػػس

كشػ ػراق ا ي ػػتيس م ػػف اار ػػطرجف ط ة ػػؾ ػػف ت ػػكد ا ػػطق ط ػػدة ا ػػدرات ي ػػارةس غة ػػر ر تةدة ػػس:

(متط

ت ككةس) يط ـ ذا د رتط ـ ا زمس اث رصطدةس د إةػرافف كزاد ػط يػكقان رذاػذب ييػحطر

ااػ ػ تطف مم ػػط حتت ػػط غة ػػر ػػطدرة تػ ػ رجطةػ ػس اا ت ػػطت اامرحت ػػس اطمكيت ػػط اثي ػػررارة
يةطيرتط اارطر ةس (اارزارف.)72: 2004
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كر تة ػػذ

ثاني ا -العامل الجغرافي الديمغرافي:
ر ػػع إةػراف دػ

ػػكب غػػرب ػػطرة ييػػةطف شػػمطؿ شػػر شػػا اا زةػرة ااحراةػػسف ريػػد ط ركيػػةط

كاير زكةف شمطثنف كيدجط يرطف كاطايػرطف شػر طنف كاارتػةج ااحراػ كرتػةج مػطف

كرراةط غراػطنف ر ػع إةػراف دػ اا ػزق اا ػكا ااجراػ ا ػطرة ريػةطف كرمرػد اػةف دا ررػ

 )40شمطثن كرط

طكؿ( )63 -44شر طن (يمةدف .)183 :2002

كاػطنف كااحػراؽ

ػرض(-25

كرات ػ ميػػطيرتط 136333188اػػـ ف ك ػ اػػذاؾ رص ػ ؼ ضػػمف ااػػدكؿ ااااة ػرة ػػدان ييػػب

رص ةؼ ( :كرمف اطك دز)ف ك

جردػ ( :ااحػراؽف
ياار دكاس إذا مط رـ م طر رتط اػدكؿ اا ػكار اا ا

رراةػػطف اطايػػرطفف يدجط يػػرطف) امػػط كرشػػاؿ إة ػراف يػػك ( )%75.7مػػف ميػػطيس ااممتاػػس ااحراةػػس
اايحكدةس (يمةدف  :2002ص. )18

كرأر إةراف اطامرراس اايطديس مف يةث ااميطيس دػ

ػطرة ريػةطف دميػطيرتط ي طرتػط ي مةػس

ةكاكارةاةس يةطيةس ا رصطدةس ك يارةس زادت مف كرتط اإل تةمةس دػ اام ط ػسف ممػط كاػد

شحك انر اطا كة ا حاس ذا ت يةطيرتط اارطر ةس ك

رتط اإل تةمةس(ااادةرمف .)348 :2008

خارطة رقم ()1

خريطة إيران السياسية

اامصدر)https://arabic.rt.com :ف)http://www.siironline.org
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ػد ط

كرشاؿ إةراف اتذا اثمرداد مرترطن ةمرد مف ااشػمطؿ إاػ اا ػكب كرمرػؿ مػس اػطؿ(:ي ار ارت)

ييطي ػ ػ ػطن اتػ ػ ػػذا اامرتػػ ػػث كر ػ ػ ػػع ػػ ػػذ اا مػ ػ ػػس د ػ ػ ػ ي ص ػ ػ ػ شػػ ػػمطؿ إة ػ ػ ػراف ػ ػ ػػرب اايػ ػ ػػدكد اإلة ار ةػ ػ ػػس
اارراةس(ااادةرمف.)144 :2008

كةات ػ اررتط ػ  5165ـف ك ػػك اراػػطف ػػط ـ رجطة ػ اارتػػكجف ة ػػع د ػ شػػمطؿ م ط ػػس شػػرؽ

ا طضكؿ اميطدظس يغرمف ت احد  16اتػـ مػف اايػدكد مػع إةػرافف كاتػذا اا اػؿ ارراػطط كرةػؽ
ر ةمةس). ( http://mawdoo3.com) https://ar.wikipedia.org
اطادةط طت اإلا ا

كااؿ دكاس اا طػطؽ ا رضػ اا ج اردػ اايةطيػ اارػطص اتػط كاذ ةرػأاؼ مػف م مك ػس مػف
اادكا ػػس اارػ ػ رش ػػمؿ ػػذا اا ط ػػطؽ ا رضػ ػ

ااح طص ػػر ررض ػػطدر كررتط ػػؿ م ػػع احض ػػتط امػ ػ

ػػكة

كرمطيػػؾ دارت ػ ككزف يةطي ػ ردةػػع ت ػ ااميػػركل اإل تةم ػ كااػػدكا ف ك ػػدمط رر ػػطدر ماك طر ػ

اايةطيةس رؤدل إا رتاؾ دارت ف كةضحؼ رأرةر اادكاس تػ ااميػركل ااػدكا كاإل تةمػ ف كمػف
ي ـ

طصر اا ططؽ ا رض :

 -1ي ـ م ط س يةطدة اادكاس.
 -2شاؿ امرداد ططؽ اادكاس.
 -3ااحمؽ ااددط

.

 -4اث ترطح ت ااايطر.

 -5مراز ص ط س اا رار اايةطي .

 -6ا مطط اامررتتس مف ااارطدطت اايدكدةس
 -7اامك ع اطا ياس اتم ططؽ اايةكةس .

إضػػطدسن إاػ ذاػػؾ رشػػاؿ اامرجةػرات اث رمط ةػػس اارػ رضػػـ ي ػػـ اايػػاطف طمػػس دك انر ر ةيػطن

د اا كة اايةطيةس اتدكاس ف كد

دتـ يداة اار مةس كااددطع(مصةتي ف.)14 :1992

ارراط رطرة إةراف اايةطي كاث رصطدم ارراطططن كةطن امك حتط اا جراد ف يةث رطؿ إةػراف

ت ر رس ميطيطت مط ةس ر طرةس د ااحطاـف ااذم ةحد ماك طن يةكةطن مف كرتط.
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جدول رقم ()1

طول سواحل إيران البحرية مع المسطحات المائية التي تطل عميها الدولة:
طول الحدود بالكم

منطقة الحدود
اارتةج ااحرا

 1200اـ

اير زكةف

 740اـ

رتةج مطف

 1240اـ
 3180اـ.

اام مكع

اا دكؿ مف مؿ اااطيثف اامصطدر):http://mawdoo3.com):ف( إيمط ةؿف :2010ص)1

من خالل الجدول رقم( )1يالحظ أن/:

 -يطػػكؿ يػػدكد ايرةػػس إلةػراف مػػع رتػػةج مػػطف 1240اػػـ مػػف اام مػػكع اااتػ ايػػدكد ط ااايرةػػس

اااطاجس 3180اـ ا ياس .%39

 -يػكايؿ م ط ػػس اارتػػةج ااحراػ رػػأر رػػط

.%3737

يطػػكؿ يػػدكد ايرةػػس إلةػراف اتجػػت 1200اػػـ ا يػػاس

 اير زكةف ااذم ة ع شم ن ةات يدكد ااايرةس مع إةراف740اـ ا ياس .%2333يستنتج من الجدول( )1ما يمي/:

 مك ع إةراف ااايرم ةحد ماك طن يةكةػطن مػف كرتػطف مػف رػ ؿ إشػرادتط تػ رػ ث تػطت مط ةػسطمس ك ف رتةج مطف كاارتةج ااحرا كاير زكةف.

 يف ااتدؼ اار ةس مف اايةطرة ت م ط س اارتةج ااحرا مػف رػ ؿ طػكؿ يػكايتتط ااايرةػسػ ػػكف د ػ ػػـ ااي ػ ػػكرةةف اتر ػ ػػدرؿ دػ ػ ػ ش ػ ػػؤكف ااح ػ ػػرب اادارتة ػ ػػسف اتي ػ ػػةطرة تػ ػ ػ م ط ػ ػػس ااتػ ػ ػ ؿ

اايحةد(:ااةمف).

اػػذاؾ يػػط د طػػكؿ ااي ػكايؿ ت ػ

ةػػطـ م ػكا ي إة ار ةػػس دةػػدة ي متػػط ( :ػػط اتػػطرف ا ػكاررف

كيطيػؾ) إث يف ي متػط مة ػػطق (:ػط اتػػطر) اارػ ي شػأر ااياكمػػس اإلة ار ةػس ط ػػدة يػارةس ايرةػػس
اترض ك كد ط ك ةم رتط د

ااميةط اات دم( ت ف .)152: 2009

رحػػد ااميػػطيس مػػف اامحػػطةةر اامتمػػس ا ةػػطس ػػكة اادكاػػسف كي مةرتػػط ااحيػػارةس كاث رصػػطدةس

اكصتتط اام طؿ اايةكم ااذم رريرؾ دة اادكاس ارطاةؽ ي شطرتط.

18

كيةض ػطن رحػػد اام كمػػطت اايػػاط ةس اشػػاؿ رػػطص مػػف ي ػػـ ااراػػط ز اار ػ ر ػػكـ تةتػػط اادكاػػس

كي مةرتػػط اا ةكاكاةرةاةػػس كاادكاةػػس كاإل تةمةػػس رظتػػر اار ػ رحراػػر اامك ػ ااػػر ةس ايةطيػػةس اادكاػػس
اادارتةس كاارطر ةس(ااادةرمف .)349 : 2008

ككصػػؿ ػػدد يػػاطف دكاػػس إة ػراف ييػػب إيصػػط ةس (2006ـ) إا ػ  70متةػػكف يػػمسف كزاد

ااحدد ييب اإليصط ةطت ااريمةس اامحت س طـ (2011ـ) إا ( )80متةكف يمس.

ككدػػؽ ر رةػػر م ظمػػس ةػػكمف ارةػػرس ككرػػش احػػطـ (2015ـ) يػػكؿ ييػػداث ػػطـ (2014ـ)ف اػػـ

رش ػػتد إةػ ػراف يم ريي ػػف متم ػػكس دػ ػ م ػػطؿ ي ػػكؽ اإل ي ػػطفف دكاص ػػتت
كاا ض ػػطق كيطدظ ػػت تػ ػ

.)2015

طص ػػر ػ ػكات ا م ػػف

ماط رت ػػط امررا ػػب ر ػػةس ث رتطا ػػطت اي ػػكؽ اإل ي ػػطف(اار رة ػػر ااح ػػطام :

جدول رقم ()2

النسب المئوية لألقميات السكانية العرقية في إيران(الصمحة)2016,

النسبة%

األقميات
ااترس

51

ا ذرةكف

38

اااتكش

1

كااررامطف
10

ي ؿ ااي س

100

اام مكع
من خالل الجدول رقم( )2يالحظ أن/:

 -اام رمػػع اإلة ار ػ ةرشػػاؿ مػػف رراةاػػس ر ةػػس مرحػػددةف إذ ةيػػةطر ااتػػرس كا ذرةػػكف تػ

ػػذ

ا تةػػطت ااحر ةػػس ا يػػاس  %89مػػف اام مػػكع ااات ػ اتيػػاطفف كةشػػاؿ ااتػػرس  %51كا ذرةػػكف

.%38

 -اااتكش كااررامطف كا تةطت ا ررل ةشاتكف  %1مف اام مكع ااات اتياطف.

 -ي ؿ ااي س مف ااحرب كغةر ااحرب ااميتمةف ةشاتكف ا ياس  %10مف إ مطا ااياطفف ك ػد

ةصتكف إا  %20كةصؿ دد ـ يكاا

( )20متةكف يمس (ااصتيسف .) 2016
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يستنتج من الجدول( )2ما يمي/:
 -يف ااحطمػػؿ اايػػاط

اارتةج ااحرا .

 -يف ااحطمؿ ااياط

ةشػػاؿ طمػػؿ ػػكة ايةطيػػةس إة ػراف اارطر ةػػس د ػ ايػػط يػػةطررتط ت ػ م ط ػػس
ةحد طس ػكة دػ ددػع اايةطيػس اارطر ةػس إث ي ػ دػ ااك ػت تيػ ةمرػؿ طػس

ضحؼ ظ انر اتر كع ااحر

كاادة

ثالث ا -العامل األيديولوجي:

كاامذ ا دارؿ إةراف.

ارراط ػػت د اري ػػس كريتة ػػؿ اااح ػػد اا ػػدة

دػ ػ اايةطي ػػةس اارطر ةػ ػس دػ ػ

ط ػػب م ت ػػط امتت ػػكـ

ا ةداك ةػػسف يةػػث ظػػر احػػض م ظػػرم اايةطيػػةس اارطر ةػػس األةداك ةػػس ت ػ ي تػػط اإلطػػطر ااحػػطـ
اريتةػؿ ا احػػطد اادة ةػػس كاار مةػػس كااح ةػػدة كاار طدةػس كاايضػػطرةس تػ ميػػطر اايةطيػػس اارطر ةػػسف إذ
ةرك ؼ دكر ا ةداك ةس ت م مك س مف ااييطاطت اامردارتسف م تط:

 -1مػػدل ػػدرة اارة ػػطرات اادارتة ػػس ك ػػطدة ااتا ػػر تػ ػ اار ػػأرةر كااض ػػجط تػ ػ ص ػػط ح

ػػرار

اايةطيةس اارطر ةس مف طيةس.

 -2مػ ػػدل ػ ػػدرة ا داػ ػػطر كاا ػ ػػةـ ا ةداك ةػ ػػس ت ػ ػ ااػ ػػر يـ مػ ػػع ا ي ػ ػكاؿ اايةطيػ ػػةس ااحطمػ ػػس

( صطرف.)2015

إف يةداك ةط ااركرة اإلة ار ةس اار يططيت اشط إةراف طـ (1979ـ)ف يػط مت اشػاؿ ااةػر
د اارأرةر ت اايةطيةس اارطر ةس اإلة ار ةسف كيييت ا ظطـ دة

ا ػ ( )suprime guideاامرشػد ا
كايد (katzmanف.)2 :2016

مجتؽ ط ـ ت اا كة ااركيةس

تػ ف كااػذم ةميػؾ ازمػطـ اايػتطس اادة ةػس كاايةطيػةس دػ رف

ا د رماف( :اارمة ) مف ركظةؼ ااططاع ااح ط دم اتركرة اإلة ار ةسف إذ دـ دارر ااميػمط :

(ااياكمس اإلي مةس) ت ييطس كثةػس اات ةػ ممػط ي طػ ا كاكةػس اتحطمػؿ ااح ط ػدم دػ راػكةف
اادكاس كيتكاتط اايةطي اارطر .

ك ػػدمط اط ػػت اامصػػتيس ا ةداك ةػػس ررصػػطدـ مػػع اامصػػتيس اثيػػررارة ةس امػػط يصػػؿ د ػ

اارمط ة ػػطت م ػػف اا ػػرف اامطضػ ػ اط ػػت اث را ػػطرات اثي ػػررارة ةس ررت ػػكؽ اطي ػػرمرار اطا ي ػػاس إاػ ػ
اإلة ار ةةفف ذا اةس ر ط ضػطن كا مػط إيػدل ي ػط ؽ اامصػتيس ااكط ةػسف اػذاؾ ث ة ظػر ياػطـ إةػراف

إا ا ةدكاك ةط اي ة س مطت س.

كايػػر طدان إاػ كزةػػر اارطر ةػػس اإلة ار ػ اايػػطاؽ (:اػػطس مػػطاا ) اػػـ رحػػد اايةطيػػةس اارطر ةػػس

اإلة ار ةس رير د ت ا ةدكاك ةط كيد ط م ذ زمف طكةؿف دط ةداك ةس رح

يف ةرحةف تة ػط را ػ

يةطيػػطت ر طصػػر ااميػػتمةف دػ اػػؿ ااحػػطاـف كةما ػػط اا ػػكؿ ي ػػط طصػػر ااميػػتمةف دػ اػػؿ ي يػػطق
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ااحػػطاـف كااػػف ث ػػد ـ ااميػػتيةف د ػ ااشةشػػطفف إذا اط ػػت ا ةػػدكاك ةط ااميػػرؾ ا كؿ اتيةطيػػةس

اارطر ة ػػس اإلة ار ة ػػس إذا ةرح ػػةف تػ ػ

إةػ ػراف يف رتح ػػؿ ذا ػػؾف كاا ػػف إةػ ػراف ا ػػـ رتح ػػؿ ذا ػػؾ (اااح ػػكدف

.)215:43

اذاؾ ي مع ااحدةد مف اااطيرةف ت ي مةس اادكر ااذم رتحا ا ةدكاك ةط كااارغمطرةس ت

يد يػكاق دػ اثيػررارة ةس اايةطيػةس اترطر ةػس اإلة ار ةػسف يةػث ةؤاػد ار ػط از

(2004ـ)ف تػ

ك ػػكد ر ػػكرر ر ػػطرةر مي ػػرمر ا ػػةف اام ت ػػةفف تػ ػ يف اام طر ػػس ااارغمطةر ػػس اط ػػت مر ػػذرة دػ ػ

اامرايؿ ا كا مف اارػكرةف كااػف رطػكرت دػ درػرة مػط احػد اارمة ػ ف كر ازةػد رأرةر ػط كضػكيطن مػع

ااػػزمفف كياػػد( ت ػ ار يػػةطا ) (1994ـ)ف

ػػدمط ػػطؿ :يف اارجة ػرات اااراغمطرةػػس اار ػ ط ػريت ت ػ

اايةطيس اارطر ةس اإلة ار ةس ارر ت إا مصطدر ا راطر ط إ طدة رك ف يمط(:درةدةمطف) دشػدد تػ
يف ر ار ػػع ا ةداك ة ػػس ا ػػةس يار ػػر م ػػف رارة ػػؾ ارغم ػػطر ف كيف اايةطي ػػس اارطر ة ػػس اإلة ار ة ػػس را ػ ػ

إيررارة ةس رادةاطاةس كركرةس ااططاع(اات ة ف )3 : 2014

رابعا -العامل العسكري:

رحد اا كة مف ي ـ راط ز اايةطيةس اارطر ةس اؿ كيرطر طف ك

ػدؼ ييػم ريػح ااػدكؿ

إا ري ة اضمطف مصطايتط اا كمةػس كماط رتػط دػ اا ظػطـ ااػدكا ف كمػف

ػط ة ػب دصػؿ اا ػكة

ػف اامصػػتيس اط راطر ػػط ااحطمػػؿ اايطيػػـ دػ ماط ػػس اادكاػػس اطا يػػاس اتػػدكؿ ا رػػرلف كاا ػػكة رشػػمؿ
طصر مطدةس كمح كةس:

األولى -رر ت د اا درة اث رصطدةسف كاايةكةس كاا درة ااحيارةس.

الثانيتتتتتتتتة -رش ػ ػ ػػمؿ اا ػ ػ ػػدرة اامح كة ػ ػ ػػس اإلرادة اا كمة ػ ػ ػػس كا ػ ػ ػػداؼ اثي ػ ػ ػػررارة ةس كاا ػ ػ ػػدرة
ااداتكمطيةس(اااط ة

ف .) 2011

كد ضكق ذاؾ رحرمػد إةػراف ايػررارة ةس ددط ةػس ط مػس تػ

ػكة ااػردع كرطكةر ػطف كاشػجطؿ

اارصكـ دػ ميػطيطت طمشػةسف كز ز ػس اثيػر رار يك ػكة اإلرادة اػدل اارصػكـ ااميرمتػةف مػف
ر ؿ ميطكاس ص ع يزاـ تكذ كددطع ةكدر إلةراف م طن ايررارة ةطن رطرج يدكد طف كررراػز تػ
ر رس ي زاق.

 -1اا ةش اا ظطم ()arteshف كاذاؾ ماك طت ر ةيس مرؿ اايرس ااركرم.
 -2اا كات اايرةس ت رييتط كة اا دس.
 -3رريط س ااكا ق كااحم ق.

د ػطا ةش اإلة ار ػ

ػػك ػػةش ايػػرر ط

مػػف اػػةف ةػػكش ااحػػطاـف دتػػك ػػةش ظػػطم ةرمةػػز

اح ة ػ ػ ػػدة كا ػ ػ ػػطق ػ ػ ػػكة ذات ط ػ ػ ػػطاع ص ػ ػ ػػطاطت غة ػ ػ ػػر مرا ػ ػ ػػطدي ية ػ ػ ػػث ط ػ ػ ػػكر اا ػ ػ ػػةش ااح ة ػ ػ ػػدة
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اامكي ػػكةس()mosaicdoctrineف كاارػ ػ ييطي ػػتط اثمر ػػطع ػػف اا ة ػػطـ اي ػػركب مراطد ػػس اا ػػرلف
كاثيػػر زاؼ ااميػػرمر د ػ اام ػػططؽ اامد ةػػسف كردػػع راتتػػس اايػػرب اترصػػكـف كيػػةمط د ػ اام اريػػؿ

اار ر ج

تط اير ؿ ي زاق مف إةراف( ة ار ك كز يا ف .)2003

كرراكف اا كة ااحيارةس اإلة ار ةس مف/:

 -1القوات البرية:

اي ـ ااةر مف اا كات ااارةػس م طر ػسن ا ةػكش دكؿ اارتػةجف كة ػكؿ:

ةرمرع اا ةش اإلة ار

(اكرديمطف كاامديطف) :إف ػدد ااػداطاطت اػطا ةش اإلة ار ػ شػتدت زةػطدة متيكظػس دػ اايػ كات
اايػ ػ ػػطا سف مػ ػ ػػف  13135ػ ػ ػػطـ 2000ـ إا ػ ػ ػ  13565د ػ ػ ػ

2003ـ ك  13613ػ ػ ػػطـ 2006ـ(

اكرديمطف كاامديطف ف )2015

امػػط يف ػػدد ااػػداطاطت "اايدةرػػس" طا ػطن اتمحػػطةةر اايػػط دة ث ررحػػدل ااػ ػ  580داطاػػسف ك ػػدد

ااداطاطت اا ط زة ا يرحمطؿ ث ررحدل ااػ 13000ف كيف إةراف ريركرد ا يتيس اامضطدة اتداطاطت
مػػف ركيػػةط كااصػػةف كيكا ار ةػػطف امػػط رص ػ حتط ميتة ػطن طا ػطن ات مػػطذج اايػػكدةرةس اار ػ رمرتاتػػطف امػػط
ر رج اامصط ع اايراةس ااميتةس طذدطت ااصكارة اامرحددة.
جدول رقم()3

أعداد القوات البرية اإليرانية حتى عام 2016م.
العدد

النوع
اا كات ااارةس

5703000

ااداطاطت

1693

اامرااطت

1285

اامدادع

9095

كااحراطت
اامرحددة

894

ااصكارة

اا دكؿ مف مؿ اااطيثف اامصطدر (:اكرديمطف كاامديطفف )2015ف()https://arabic.rt.comف
))http://www.siironline.org
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من خالل الجدول رقم( )3يالحظ أن/:
 -ػػدد اا ػ ػكات اا ظطمة ػػس دػ ػ اا ػػةش اإلة ار ػ ػ كص ػػؿ ا ػ ػ 5703000

اثيرةطط يكاا  350ياؼ شرص.
 -اارطكر اارا كاك

كصؿ دد ااداطاطت ير

ػػدةطن ا ػػدكف ػ ػكات

شتد رطك انر متيكظطن د ص ط س كايرةراد ا يتيس دػ إةػرافف يةػث

طـ 2016ـ إا .1693

 -اامرااطت كااحراطت اارطاحس ات كة ااحيارةس زادت مع اارطكر اإلة ار ػ كصػؿ ػدد ط إاػ

.1285

 -ا ي ػػتيس ا رض ػػةس ات ػ ػكات ااارة ػػس م ػػف م ػػدادع مرح ػػددة اام ػػطؿ كصػ ػكارة ف كغةر ػػط م ػػف

ا يتيسف رطكر يةضطن مف طـ ااركرة ير
يستنتج من الجدول( )3ما يمي/:
 -يف إةراف رحرمد د

طـ (2015ـ).

كرتط ااحيػارةس تػ صػ ط طرتط اادارتةػس كصػت طرتط مػع دكؿ ااحػطاـ

اامصدرة األيتيس كارطصس ركيةط كااصةف كيكا ار ةط.

 -يف إةػراف رحرمػد ا رمػطدان ااةػ انر تػ ااصػ ط طت اادارتةػسف كريػرر يارػر مػف  %70مػػف

كرتط اامطدةس د ااص ط طت ااحيارةس.

 -رغػػـ اارييػػة طت اادارتةػس دػ ر ظػػةـ كا ػػداد ػكات اا ػػةش اإلة ار ػ ا كرػ ااحيػػارةسف ث

ازاػػت رحػػط

مػػف صػػكر د ػ

ػػدررتط ت ػ صػػةط س اامحػػدات اايراةػػسف كرػػكدةر اإل ػػداد كاارػػدرةب

اااطد اتمكارد اااشرةسف كذاؾ اياب اا ةكد اادكاةس اامتركضس ت إةراف طا طن ات مطذج كاامحطةةر
اادكاةس اارطصس د ص ط طرتط.
 -2القوات الجوية:

رراػػكف اا ػكات اا كةػػس اإلة ار ةػػس مػػف  523000شرصػطن امػػط دػػةتـ مػػف  153000دػ

ااددطع اا كمف كرمرتؾ إةراف يارر مف  300طط رة يراةسف كيف اا كات اا كةس رحط
د إماط ةطت ااصةط سف كدةمط ةت

رض اتمكارد اا كةس.
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طػػطع

مف ضحؼ

جدول رقم()4

أعداد القوات الجوية اإليرانية حتى عام 2016م.
العدد

النوع
اا كات اا كةس

523000

ااطط رات

501

م ظكمس صكارة

2500

اا دكؿ مف مؿ اااطيثف اامصطدر (:اكرديمطف كاامديطف ف )2015ف()https://arabic.rt.comف
))http://www.siironline.org

من خالل الجدول رقم( )4يالحظ أن/:

 اا كات اا كةس رأر دػ اامرراػس اارط ةػس مػف يةػث ي ػداد اا ػكات ااحطمػس ات ػكات اإلة ار ةػساحد اا كة ااارةسف يةث كصؿ ااحدد إا 523000

دم.

 -ػػدد ااطػػط رات زاد مػػف ػػطـ آلرػػرف كاطام طر ػػس مػػط اػػةف ػػطـ اارػػكرة اإلة ار ةػػس ير ػ

(2015ـ).

ػػطـ

زاد ي ػػداد اطػػط رات ا يػػاس طاةػػس ػػدان رتػػكؽ ااػ ػ %100ف ارصػػؿ إاػ  501طػػط رة مػػط اػػةف

م طرتس ك ؿ كايرط ع ك مكدةس كردرةب.

 -إةراف ا رمت ارطكةر ص ط رتط اتصكارة اا كةس اامر ك س ك كف كيرض كف كددطع

كم ارصؿ إا . 2500

يستنتج من الجدول( )4ما يمي/:
 -يف إةراف رحرمد ا رمطدان ااة انر ت اا كة اا كةس رغـ ي تط رأر د اامرراس اارط ةس احد

اا كة ااارةس مف يةث ااحدد كااحرطدف إث ي زاد اث رمطـ اتط احد اايرب اإلة ار ةس ااح ار ةسف

(1980ـ)ف كيرب اارتةج ا كا كاارط ةس.
 -رغـ اارطكر اارا كاك

ة يظ يف اام درات اا كةس ات كات اإلة ار ةس ث ررر

اتص ط طت اامر دمس م طر س اطا كات اا كةس اإل تةمةس ا ررل.
 -3القوات البحرية:

رحد اا كات ااايرةس اإلة ار ةس

يكا اا كات ااايرةس اامحركدس د اارتةج ااحرا

ايررارة ةطن كرطرةرةطنف مف ميؤكاةرتط اايتطظ ت اايكايؿ ااايرةس اإلة ار ةس.
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جدول رقم()5

أعداد القوات البحرية اإليرانية حتى عام 2016م.
العدد

النوع
اا كات ااايرةس.

183000

ااجكاصطت.

16

كااتر طططت.

5

زكارؽ صطركرةس كيطيتةطن

99

كارمط ةطن.

اامرااطت اامرحددة.

403

محدات مضطدة األاجطـ.

5

اا دكؿ مف مؿ اااطيثف اامصطدر (:اكرديمطف كاامديطف ف )2015ف()https://arabic.rt.comف
))http://www.siironline.org

من خالل الجدول رقم( )5يالحظ أن/:

 -اا ػكات ااايرةػس ي ػػؿ اا ػكات ي ػدادان مػػف اا ػكات ااارةػػس كاا كةػسف إذ ةصػؿ ػػدد اا ػكات ااايرةػػس

إا  18000دم.

 -كصؿ ي ػداد ااجكاصػطت ااايرةػس إاػ  16غكاصػس م تػط 3غواصات منانم اوعمكيلاوماروسياي م

سحواريم21مغواص مصغيوةمننم وعمغديوف دد ااتر طططت كصؿ إا .5

 إةػ ػراف ا رم ػػت دػ ػ ا ػػطق رري ػػط رتط ااايرة ػػس م ػػف رػ ػ ؿ امر ات ػػط ات ػػزكارؽ اا ار م ػػس اتصػ ػكارةكاازكارؽ ايطيتةس كااارمط ةسف يةث كصؿ ااحدد إا .99

 -اامرااطت اامرحددة كصتت ي ػداد ط إاػ  403مرااػس مػف دكرةػطت كد ػـ كايػرط ع كمضػطدة

اتجكاصطتف كاذاؾ ي داد اامحدات اامضطدة األاجطـ دد ط .5
يستنتج من الجدول( )5ما يمي/:

 -مف ر ؿ ا ر طـ ااكاردة د اا دكؿ ة يظ يف اا كة ااايرةس اإلة ار ةس اار رحد تيتط

كة إ تةمةس ايرةس مف ر ؿ رريط رتط ااحيارةس اـ رصؿ إا در س اارطكر اتم طديس م طر سن مع

اادكؿ اإل تةمةس اااارل كارطصس اادكؿ ااممرتاس اتي ح اا ككم.
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 -يف اام رمع اادكا كارطصس يمرةاط ريطصر كرترض ةكد ت ص ط س ا يتيس

دارؿ إةراف مف ر ؿ متةطت اارترةش ااميرمر م دكاس ر كـ اص ط س ا يتيس اااةمطكةس امط
يصؿ اطاحراؽ.

العوامل والمتغيرات الخارجية المؤثرة في صنع السياسة الخارجية اإليرانية:

إف اارمةز اةف اايةطيةس اادكاةس كاايةطيةس اارطر ةػس ػد ةاػدك كاضػيطن دػ غةػر يط ػس إاػ

ريدةػػد مػػط إذا اط ػػت اايةطيػػس اارطر ةػػس ػ ػ امرػػداد اتيةطيػػةس اادارتة ػػس كاايةطيػػةس اادكاةػػس ػ ػ
م مكع ااماطدئ اامرراطس اطا شطط اادكا (اا حةم ف .)41: 2012

كةراز ااريتةؿ اتيةطيةس اارطر ةس مف م ظكر اا ظطـ اادكا ا رمطم

ت ااميركل ااات

اتريتةؿف كة صب اث رمطـ اار ةس دةتط تػ اامرجةػرات دػ اااة ػس اادكاةػس اارػ دةتػط ااػدكؿ ر تػذ
يةطيرتط اارطر ةسف ك ط ةشطر إا يف يم رجةرات د مزاةط اا ظطـ اادكا رؤدل إا رجةرات د

اايتكؾ اارطر

اتدكؿ اار

راكف ذا اا ظطـ(ياك مرافف .)23: 2014

كرحد إةراف مف اادكؿ اار رؤرر د اا ظطـ اادكا كررأرر ا ف اذاؾ يررطرؽ اادرايس

ي ػػـ ااميػػددات كااحكامػػؿ اامػػؤررة د ػ يػػتكاتط اارػػطر

اا ػػدكؿ ااميةط ػػس ات ػػطف ك
ي ػرر طكؿ

ف

ت ػ ااميػػركل اإل تةم ػ ف كااػػذم ةشػػمؿ

رت ػػط م ػػع دكؿ اارت ػػةج كااحػ ػراؽ كاا ػػةمفف يم ػػط تػ ػ اامي ػػركل اا ػػدكا

ػػس إة ػراف اا ػػؿ م ػػف ااكثةػػطت اامري ػػدة كركيػػةطف كاة ػػؼ ير ػػرت ػػذ ااح ػػطت تػ ػ

يةطيةس إةراف ار ط ااةمف مف ر

أولا -عمى المستو اإلقميمي:

دة ميركةطت:

د اارمط ة ةطت مف اا رف اامطض ف كضحت إةراف مشركع "اثيررارة ةس ااكط ةس يـ اا رلف

كةكص

ذا اامشركع كضع إةراف د ااحطاـ اإلي م ي مةس كيضت

تةتػط طاػس مػف اا ديػةسف

امػػط ي ط ػ ي مةػػس كرصػػكر امك ػػع إة ػراف اا ةكاػػكاةا د ػ اايةطيػػس اارطر ةػػس مػػف ي ػػؿ ري ةػػؽ
اارمػػدد اإل تةم ػ كدػػرض ااتةم ػػس ااحيػػارةسف كرراػػكف ػػذ اثيػػررارة ةس د ػ رطكطتػػط ااحرةضػػس
ت ر رس

طصر(ااةر :)8 : 2013

ي -اايتطظ ت ااططاع اإلي م ات ظطـ اإلة ار
ب -ااددطع ف يمف إةراف دارتةطن كرطر ةطن.

ك ت مك ع إةراف د ااحطاـ اإلي م .

ج -ااركيع إ تةمةطن.

إث يف ػ ػػذ اثيػ ػػررارة ةس ردضػ ػػت كايػ ػػرادات اطيػ ػػررارة ةس يرػ ػػرل رحػ ػػرؼ اطيػ ػػـ مشػ ػػركع

"اثي ػػررارة ةس اإلة ار ةػػػس ااحشػ ػرة ةس(2025 _2005ـ)"ف ك ػ ػ كرة ػػس ريػ ػػمةس رض ػػع اارصػػػكرات
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اامير اتةس اتػدكر اإلة ار ػ رػ ؿ شػرةف يػ س كد ػطن اتػذا اثيػررارة ةسف مػف اامترػرض يف ريظػ
إةػراف ارصكصػػةس تػ ااميػػركل ااػػدكا ف كااتػػطـ اتحػػطاـ اإليػ م
اح

طرتط مع اادكؿ ااحراةس مف ر ؿ(:ااةر )9 : 2013

تػ يف ةػ حاس ذاػػؾ إ تةمةػطن

 -1عالقة إيران بدول الخميج:

رعظتر يطاس اايراؾ اايةطي كاإل تةم كاادكا د م ط س اارتةج ااحرا ف يف إةراف اػديت
رترض يةطررتط ت ذ اام ط س مف ر ؿ رتحةؿ ميطكر ةكاكارةاةس دةف م تط:
ي -ااردرؿ ا م

غةر اامحتػف دػ يمػف كايػر رار ااػدكؿ اارتة ةػس كارطصػس اارػ رركا ػد

اتػػط ػكات يمرةاةػػس اري ةػػؽ ي ػػداؼ ايػػررارة ةس ي متػػط ر تػػس اامشػػركع( :ا

ت ػك يمرةا ػ ) د ػ

ااشرؽ ا كيط ااتػطدؼ إاػ رجةةػر ا ظمػس اايطامػس دػ احػض ااػدكؿ مػف ضػم تط إةػرافف تمػطن

يف إةػ ػراف رح ػػد ػػذا اار ػػدرؿ ا م ػ ػ ف كاا ػػد ـ ااتك ي ػػر اتم ظم ػػطت اامي ػػتيس اام ػػطكية اتكثة ػػطت
اامريدة زقان مف إيررارة ةرتط اارطصس اطاددطع ف يم تط اا كم .

ب -ركيػػةع ار طم تػػط اا ػػكم كااحمػػؿ ت ػ رطػػكةر كرتػػط ااحيػػارةس اتػػرض يطاػػس ر ػكازف

اا كل د م ط س اارتةج ااحرا

رصكصطن كااشرؽ ا كيط مكمطن(ااادةرم ف.)343 :2008

ا ػػد مرتػػت اارػػكرة اإلة ار ةػػس رتدةػػدان شػػر ةطن ات ػ ظـ اايطامػػس د ػ دكؿ اارتػػةج ااحرا ػ ف د ظػػطـ

اارػػكرة اإلة ار ةػػس اػػـ ةاػػف ظطم ػطن متكرة ػطن ة رصػػر رتدةػػد ات ظػػطـ اايةطي ػ اارتة ػ اايػػطاـ ا ظػػطـ
متا يك يمةرم ميطدظ دييبف اؿ إ ػ ظػطـ ةردػع شحطر"اإليػ ـ اارػكرم" كةيػح إاػ رصػدةر

كةر ػ ػ ا تة ػػطت ااش ػػةحةس دػ ػ ااي ػػحكدةس كدكؿ اارت ػػةج كة ػػد ك اتر ػػكرة كايػ ػ طط ااػ ػ ظـ اايطام ػػسف

دطإلي ـ ااركرم ااذم طري اارمة
إا إي ـ طام

اطف محطدةطن ات ظطـ اامتا ف د د د ت اا متكرةػس اإلة ار ةػس

مشيكف اشي س يةطيةس طاةس( اد ااريمفف .)43 :2004

دطارجةرات د ااررةطس اايةطيةس كاا جرادةس اار شتدرتط اام ط س ااحراةس احد طـ

(2011ـ)ف ك ةػػطـ رػػكرات ااراةػػع ااحراػ ف اارػػداقان مػػف رػػك س ااشػ اررة ا كاػ ف كمػػف رػػـ رػػكرة

مصػرف اارػ كاػػدت م طرػطن ركرةػطن كركيػطن يرااةػس كايػػحس دػ ا ةػػس اااتػداف ااحراةػس دػ اةاةػط كااػػةمف
كيكرةط.

كاػػـ راػػف دكؿ م تػػس اارحػػطكف اارتة ػ ام ػػأل مػػف ػػذا ااي ػراؾف اػػؿ ػ ا يػػرع رػػأر انر

اػػطامزاح ااحرا ػ ااحػػطـف كث يػػةمط د ػ اػػؿ اااي ػرةف كيػػتط س مػػطف اار ػ

ردػػت اطاحزاػػس كااتػػدكقف

اار ػ يك ػػدت ارر دػػطت كاضػػيس د ػ يةطيػػطت دكؿ م تػػس اارحػػطكفف يػػةمط د ػ اا ضػػطةط اادكاةػػس
كاا ضطةط اامرحت س ادكؿ اا كارف كاامكا ؼ مف اا ضطةط اإل تةمةس كاادكاةسف كارتطؽ ذ اادكؿ دػ
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دة كا ب ت ااميركةةف اادارت كاارػطر ف كارطصػس يف ا مػف اػطف م رر ػطن يك تػ ا ػؿ

مرراططن امط ةطتؽ تة " :اارطر اإلة ار " ااذم ةزداد اريط طن ةكمطن احد ةكـف كرراط دكؿ اارتػةج
د

اارحطمؿ مح (اااتكش ف_ 23 :ػ )52

كاـ ر رصر اامكا ؼ اارتة ةس ر ط إةراف ت ااميركل ااريم ف اؿ امردت إا ااميػركل

ااشػػحا ف ك ػػك مػػط يظتػػر ايػػرط ع ات ػريم ي رر ػ مؤييػػس زغا ػ األايػػطث ػػطـ (2013ـ) ت ػ
ة س مف شرةف ياؼ مكاطف د ( )17دكاس راةس ( )3دكؿ إي مةس م طكرة إلةراف

كيذراة طف كاطايرطف(اشؾف .)83 : 2014

رراةط

جدول رقم()6

صورة إيران لدي مواطنين دول مجمس التعاون الخميجي حتى (2003م).
الصورة السمبية ليران %

الدولة
اايحكدةس

84

طر

79

اإلمطرات

69

اااكةت

50

اا دكؿ مف مؿ اااطيثف اامصطدر(:اشؾف )83 : 2014ف(مؤييس زغا األايطثف 2013ـ)

من خالل الجدول رقم( )6يالحظ أن/:
 -صػػكرة إة ػراف اايػػتاةس مػػف يةػػث

طرتػػط مػػع دكؿ اا ػكار يرػػذت اطثررتػػطع كا يػػب طاةػػس ف

كرحراػػر اايػػحكدةس دػ مرراػػس ااػػدكؿ ااحراةػػس ا كاػ مػػف يةػػث صػػكرة إةػراف اايػػتاةس كصػػتت تػ

.%84

 -طر ريرؿ اامراز اارط

مف يةث يكق صكررتط إلةرافف كصتت إا .%79

 دكاس اإلمطرات كاااكةت ت ااركاايستنتج من الجدول( )6ما يمي/:

ياس صكرة إةراف اايتاةس ت .%50-69

 -اثرر ؼ اامذ ا مط اةف شةح كيػ

ف ػك ااػذم يدل تػ رشػكة صػكرة إةػراف ااشػةحةس

مف اؿ ااحػرب اايػ ف كذاػؾ ف إةػراف رصػدر يراط تػط ااشػةحةةف اػزر تـ دارػؿ م ط ػس اارتػةج
ااحرا ف ار كةس تكذ ط ااشةح د اام ططؽ ااحراةس.
-2

س إةراف اطاحراؽ:
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رشػػةر اطدػػس ااػػدث ؿ اارطرةرةػػس إاػ يف اارغاػػس اإلة ار ةػػس اايػػط اا تػػكذ تػ ااحػراؽ رمرػػد إاػ

ي ػػب زم ةػػس اػػديت م ػػذ ػػركف احةػػدةف دم ػػذ

ػػكـ ااتػػرس اتمػرة ا كاػ كايػػر ؿ مدة ػػس اطاػػؿ ػػطـ

(539ؽ ـ)ف كصكثن إا ااركرة اإلة ار ةس رـ ااجزك ا مرةا اتحراؽ كمط ر
ذ اادث ؿ اارطرةرةس تةس األياطب اارطاةس:ػ
 -1اامك ع اا ةكيررارة

مػف رػدا ةطت اػرزت

اتحراؽف كااذم ةؤدل دك انر طمطن د محطداس ااركازف.

 -2يطاػػس ػػدـ اثيػػر رار ااػػدارت دػ ااحػراؽ م ػػذ (2003ـ)ف ك ػػذا ةرةػػر مرػػطكؼ إةػراف

مف ايرمطاةس اار يةـ ا مر ااذم يةاكف ا ردا ةطت ماطشرة ت ا مف اا كم اإلة ار .

 -3ااري ػػدم اامػ ػذ ا ف اا ػػذم ث ةػ ػزاؿف ياكم ػػس ش ػػةحةس دػ ػ ااحػ ػراؽ رركاد ػػؽ ية ػػداك ةطن م ػػع

طتراف.

 -4ريدم ااتكةس اا كمةسف يةث ريرؿ اا ضةس اا ةكيةطيةس اا كمةس اتحراؽف كرأرةر ط ت

اام ػػطاع اا كمةػ ػس كا م ػػف اا ػػكم اإلة ار ػ ػ يصػ ػ ن رطارػ ػطنف ف ااتكة ػػس ااي ػػاط ةس اار رة ػػس اتحػ ػراؽ:
(ااشةحسف ااي سف ا اراد) كةمةؿ اا تؽ اإلة ار
كارطصس إماط ةس ر يةـ ااحراؽ ك ذا اا تؽ ا
رتةتسف .)4-3 : 2015

اشأف ا احطد اايػتاةس اارػ
ت

ػد ةيمتتػط ػذا اارحػدد

ر ةس(رؿ
اادكاـ ميكر اايةطيةس اارطر ةس اإلة ا

كاحد اثير ؿ ا مرةا اتحراؽ ريكؿ ااحراؽ إا يطيس رتتةػس إلةػراف مطريػت مػف ر اػ

اامكا تس كاارحطكف مع ااكثةطت اامريدةف ك متت ا ػكة تػ د ػـ ةػطـ ظػطـ مػكاؿ اتػط مػف رػ ؿ
شػػااس

ػػطت كريطاتػػطت مح ػػدة كاي ػػحس مػػع اا ػػكل اادكاةػػسف اية ػػث ث ري ػػرحةد اػػأم ش ػػاؿ م ػػف

ا شػػاطؿ اا ظػػطـ اايػػطاؽف كة ػذار يف ااح ػراؽ ك ػػع مػػع إة ػراف يارػػر مػػف( )170ارتط ةػػس د ػ اطدػػس
اام ػػطثت امػػط ات ػ ي ػػـ اارحػػطم ت اار طرةػػس ػػطـ (2009ـ) يػػك( 7متةػػطرات دكثر) كةيػػح
اااتػػداف إاػ ر مةػػس ااماػػطدثت اار طرةػػس مرػػؿ ريػػتةؿ مػ
ةصػػا ااح ػراؽ اااتػػد اارػػط

رأشػػةرات اتر ػػطر اإلةػ ار ةةفف كةرك ػػع يف

احػػد اإلمػػطرات ااػػذم رك ػػع مػػع إة ػراف ارتط ةػػس اار ػػطرة ااي ػرة ف كاػػذاؾ

يصػػايت إة ػراف ااطػػرؼ ا ػػكل ااػػذم ررغػػب ااكثةػػطت اامريػػدة د ػ ااي ػكار مح ػ اشػػأف ميػػر اؿ

رؽ( ررةي ف .)5-4 :2011
ااح ا

 -3عالقة إيران باليمن:

طق ت يدكد
ةؤدم اار طير ااطط ت إا اير ططب مذ ا ة يـ م ط س ااشرؽ ا كيط ا ن
كييس ةحكد ت ااميركل اثيررارة اطام ط س إا طاةس اا كة ()polarizationف رؤدم إاػ
رزاةد ااصراع يدة كاريط طنف كرصا رطكط اار يةـ كاضيس ت رتؾ اايدكدف كراكف ااح طت

اة تمط ص ار ةس ت ااميركل اارططا كااحمتػ ف اػذا ر ظػر إةػراف إاػ ااشػرؽ ا كيػط م يػمطن
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إا

طاةف ت ييس طط تةس اط راطر ييػد ا دكات ااميػرردمس إلضػحطؼ دكر ػط اإل تةمػ ف مػف

ذا اام ظكر كاإططر ريتةت ةماف ا راطر ميطكاػس اايػد مػف ر يػةـ ااشػرؽ ا كيػط إاػ

طاػةف

طػػط تةةف كااحمػػؿ ت ػ رشػػدةد مكاز ػػس رشػػمؿ يارػػر مػػف طاػػةفف ػ ايػػررارة ةس إة ػراف اإل تةمةػػس

ااشطمتس اار رجط

ااةمف(ايمةدافف .)3 :2015

:

مرت ااح طت ااةم ةس اإلة ار ةس ار ث مرايؿ

األولى :ت مدل اايرب ااح ار ةس اإلة ار ةس د ـ ااةمف ااحراؽ د يرا ضد إةراف يةطيةطن

ك يػػارةطنف شػػطرؾ رثؼ اامرطػػك ةف كااحيػػارةةف ااةم ةػػةف ضػػمف مػػط اػػطف ةيػػم ياكةػػس ااحركاػػسف
كاػطف ااػر ةس ااةم ػ " تػ

اايرب.

الثانيتتة :د ػ

اػد ال صػطا " مػف ااز مػطق اا

تطةػػس يػػرب اارتػػةج اارط ةػػسف اػػديت

ػؿ ااػذةف زاركا اتػس اا رػطؿ ير ػطق

ػػطت ااػػةمف مػػع إة ػراف ررييػػفف ك ػػذا

اارييف ايرمر ير اداةطت طـ (2004ـ).

الثالث اة :مع اداةطت صةؼ ااحػطـ 2004ـ اشػرحتت يكؿ مكا تػس اػةف اا ػكات ااةم ةػس كرةػطر

اايكر ف كاار ا رتت امصرع ز ػةـ ػذا اارةػطر "ييػةف اػدر ااػدةف اايػكر " دػ ااحػطـ تيػ احػد
ر رس شتكر مف اا رطؿ( مركف .)2013

كةرل دد مف اام ار اةف يف ااػد ـ اإلة ار ػ اتيػكرةةف ػك مػف ي ػؿ رترةػت ااكيػدة ااةم ةػسف

ااذم يرذ يشاطثن مر ك س م تط:
 -1ااد ـ اايةطي

كمتـ د ااةمف.
مذ ا

 -2اا ػػد ـ اا ػػدة

ت اؿ ااميركةطت اادكاةس كاإل تةمةس ار اؿ اايكرةةف اتط ؿ ر ةسف

ػػف طرة ػػؽ يش ػػد كر ة ػػد ااش ػػاطب دػ ػ ص ػػتكؼ اا مط ػػس م ػػف م طػ ػؽ

 -3ااد ـ ااحيارم ااذم ة دم إةراف مػف رػ ؿ رػدرةب كريػتة م ػطرت اا مط ػس اأيػدث

ا يتيس اامرطكرةف يةث ياد ر رةر ا مـ اامريدة يف إةراف ر دـ ييتيس إاػ اامرمػردةف اايػكرةةف
د ااةمف م ذ طـ (2009ـ).

م ػػذ ػػطـ (2012ـ) كاة ػراف ريػػطكؿ اثيػػرتطدة مػػف ااحكامػػؿ اامرجة ػرة د ػ ااػػةمفف كمػػف رػػـ

دمت اؿ ااريتة ت اتيػكرةةفف تػ يمػؿ يف رصػا مرػؿ "يػزب ال" دػ اا ػطف م ػرد يدا دػ
احاس طتراف اإل تةمةسف ك ك مط كرد د يدةث ت شةرازم ممرػؿ تػ رػطم

اإلة ار

اكاطاس ااصيطدس اإلة ار ةس د ة طةر (2015ـ)(اشةرف .)2015
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اامرشػد ا

تػ

ثاني ا -عمى المستو الدولي:
رػػؤرر ا ةػػس اا ظػػطـ ااػػدكا

ت ػ اايةطيػػةس اارطر ةػػس اتػػدكؿف ديػػدكث يم رجةةػػر د ػ ا ةػػس

اا ظطـ ةراح اطاضركرة رجةر د اايةطيةس اارطر ةػس اتػدكؿف كمػف ػذا اام طػؽ رررتػؼ اايةطيػةس
اارطر ةػػس اإلة ار ةػػس د ػ اامػػدة ااكا حػػس مػػط اػػةف ػػطم ( 1979ك1991ـ)ف يم د ػ ظػػؿ اا ظ ػطـ
ااحطام ر ط

اا طاةس ف مرةترتط د

اامدة ااكا حس مف طـ 1991ـ(اا حةم ف.)247 :2012

 -1عالقة إيران بالوليات المتحدة:

ر ؿ ااحطمةف ا كاةف مف إدارة اار ةس يكاطمطف راددت اارغاس ا مرةاةس د إ طمس

طت

داتكمطيػػةس مػػع إةػراف اطايػػر س اارػ ظتػػرت دةتػػطف داحػػد اا تػػكد اارػ اػػذارتط إداررػ اتركاصػػؿ مػػع

طتراف طـ (2009ـ)ف راةف يف اايح إا ااداتكمطيةس د اير تذف كا رتػ اطاتشػؿف امػط يظتػر
ػػف إش ػراؾ إة ػراف كاررةػػطر دػػرض ااح كاػػطتف كرامػػط ااحمػػؿ ااحيػػارم

ااػػر ةس يكاطمػػط إا ػ ااررت ػ

رػ ؿ يػ كات دةػػدة يصػػايت إةػراف ااطتػػؿ اامػػداؿ د ػ يةطيػػس إشػراؾ اارصػػكـ اارػ ا رمػػدرتط
إدارة يكاطمػػطف دطاتشػػؿ مػػع إة ػراف ث ةػػؤرر د ػ ميػػر اؿ ااح ػػطت ا مرةاةػػس اإلة ار ةػػس دييػػب اػػؿ

ةطرح يةضطن ميأاس م طدع ااداتكمطيةس ااؿ(اطرزمف .)5 :2012

دطاح س اةف ااكثةطت اامريدة كاةراف يدت ي ة س يف اايةطيةس اارطر ةس ااؿ م تمط ر كـ

تػ ػ يي ػػطاطت ردم ػػس اامص ػػتيس ااحتة ػػط اتدكا ػػسف دطاكثة ػػطت اامري ػػدة ا ػػكة ظمػ ػ ات ػػط يةطي ػػرتط

اااك ةسف كييطاطرتط اارطصس امط يف اايةطيس اإلة ار ةس اإل تةمةس كاادكاةس ث ريامتط ااحكاطػؼ كث
ا ػ ػكاق كااش ػػحطرات ااحت ة ػػسف د ػػإةراف اةي ػػت دكا ػػس

ط دة ػػس دػ ػ يةطي ػػرتط اارطر ة ػػس ام ػػط ةحر ػػد

ااارةػػركفف دػػد ـ مصػػطا ا تةػػطت ااشػػةحةس د ػ ااحػػطاـ إيػػدل ااػػد ط ـ ا يطيػػةس ايةطيػػس إة ػراف
اارطر ة ػػس اا ػػذم ة ػػكـ تػ ػ يي ػػطس كاي ػػد ػػك م ػػدل ردم ػػس اام ػػذ ب ااش ػػةح ايةطي ػػةس اادكا ػػس

ااحتةط(مراز دتيطةف اتدرايطتف .)6 _5 :2010

ك كدة إا

كا

تد ااػر ةس يكاطمػط د ػد را ػ يػرب يدجط يػرطف اراػكف يراػ ااشرصػةسف كاا ػ

مشا ت يةمس د

ذا اااتد اك ةحةش د يػركب ميػرمرة م ػذ يكارػر يػاحة طت اا ػرف

اامطضػ ف كاارػ ررمرػػؿ دػ اامشػػا ت اث رصػػطدةس كااحيػػارةس اارػ يطكاػػت إدارة ااػػر ةس يكاطمػػط

يف ريتتط اميط دة دكؿ اا كارف
اا

( :اطايرطف كركيةط كااصػةف كاات ػد كاةػراف)ف اارػ يصػايت

ب ا اار د اثيررارة ةس ا مرةاةس اا دةدةف يةػث رمرتػؾ إةػراف ااحدةػد مػف ا دكات اارػ

رما تػػط مػػف احػػب دكر ػػكم د ػ

.)25 :2010

ايػػر رار اام ط ػػس طا ػطن اترؤةػػس ا مرةاةػػس(مراػػز دتيػػطةف اتد اريػػطتف
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 -2عالقة إيران بروسيا:
ررل ركيػةط اثريطدةػس يف ا ػطق شػااس
اامة ػزاف اا ةكيػػررارة

ػطت كةػس مػع إةػراف ةرػدـ يةطيػةطت مكيػاك دػ

ايتػػظ اار ػكازف د ػ م ط ػػس ريػػةط ااكيػػط ف د ػ م ػكازاة اث ترػػطح ااررا ػ

ت ػ دكؿ اام ط ػػس اػػد ـ مػػف ااكثةػػطت اامريػػدة كااجػػربف مػػف ػػذا اازاكةػػس ةماػػف دتػػـ محطرضػػس

ركيػػةط م مػػؿ يػػارم ضػػد إة ػرافف يك رشػػدةد ااح كاػػطت اث رصػػطدةس ايةػػث ةماػػف يف رػػؤدم

إا ز ز س ظطـ ااياـ كاثير رار كةماف رترةص ذاؾ دةمط ةت :ػ

ي -ااح طت اامرطكرة مع إةراف ر ب ا تةطر م ظكمس ا مف د اير زكةف.
ب -ي مة ػػس اا ػػدكر اإلة ار ػ ػ دػ ػ اام ط ػػس اح ػػد يراػ ػ ااحػ ػراؽ كيدجط ي ػػرطفف كامي ػػطؾ إةػ ػراف

اأكراؽ كةس د متتطت راةس( :ااحراؽ كيكرةط كااةمف كاا طف).
ج -دكر إةراف اامتـ د ااصراع ااحرا اإلي ار ةت .

د -ااتكا د اث رصطدةس اار ر ةتط ركيةطف ث يةمط د ظؿ ااح كاطت اادكاةػس تػ ركيػةط

احد ضـ شا

زةرة اا رـ(راشدف .)2015

ت ػ ااصػػحةد اار ػػطرب ا مرةا ػ اإلة ار ػ رشػػحر اا راػػس ااركيػػةس اػػطا تؽ اااػػطا مػػف د ػػداف

اارأرةر اايةطي كاث رصطدم د ااشرؽ ا كيط رطصس احد ركرات ااراةع ااحرا ف ك رة سن اػذاؾ
ذا اا راس إا اايصكؿ ت ضػمط طت احػدـ رضػرر اامصػطا ااركيػةس اشػاؿ ااةػر إذا

ريح

ر (اكز طدكؼف.)2012
مط ي ط اا ظطـ اإلة ا

كدػ ضػػكق ذاػػؾ ة ػػكؿ ااميرشػػرؽ ااركيػ "إاػراـ يػػطاةركؼ" يف اايػػدةث ػػف إاػراـ شػرااس

ايررارة ةس اةف مكياك كطتراف يدةث يطاؽ كا ف كذاؾ اك كد ر ؼ يطد د يكيطط اا ةطدة
اإلة ار ةػػس يػػكؿ ماػػطف اارك ػ ااركي ػ كيكاكةر ػ د ػ اايةطيػػةس اارطر ةػػس اإلة ار ةػػسف كاامتطر ػػس يف

اارطكر ا

ـ د ااح طت اار ط ةس ي ز اامي كاكف د اا ططع ا م

ممرت اا طط طت اث رصطدةس.
كةضةؼ ي

دإف اارك

كااددطع كاا ػةشف كاػةس

ت اارغـ مف اامؤامرات كااصراع ت اايتطس اةف اايةطيةةف دػ طتػرافف

يك ااشرااس اثيررارة ةس مع مكيػاك كااػةف ث ةػزاؿ يكاكةػس دػ اايةطيػةس اارطر ةػس

اإلة ار ةػػسف ااػػف اام طز ػػطت اادارتة ػس رػػؤرر مشػػطرةع ااش ػرااسف كاحػػد اا ػػطح د ػ اا ط ػػب ا م ػ
كااحيارم يةاكف ااك ت م مطن ارتحةؿ ااشرااس اث رصطدةس(يطةةركؼف.)2014
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أهداف ومبادئ السياسة الخارجية اإليرانية بعد ثورة عام (1979م):

رمرػػؿ يةطي ػػةس إةػ ػراف اارطر ةػػس إش ػػاطاةس يػ ػكاقان تػ ػ ااميػػركل ااريتةتػ ػ اا ظ ػػرم يـ تػ ػ

ااميركل ااحمت ف ك ذا مط ياب إراطاطن اتمرحطمتةف محتطف كمرد ذاػؾ يف إةػراف ث رريػدث اصػكت
كايػػدف كيف رمػػس محيػػارةف د ػ إةػراف ةراػػطدثف رتػػؾ ااميػػط تس دضػ ن ػػف طاةحػػس يةطيػػرتط اايػػذرة

كاامح دة(اط ة

ف.)2016

أهداف السياسة الخارجية اإليرانية:
-1اايح ارأيةس يمس طامةس كايدة:

ةؤيػػس اإلة ار ة ػكف اتػػذا ااتػػدؼ مػػف م طتػػؽ اآلةػػس اا رر ةػػس "إف ػػذ يمػػراـ يمػػس كايػػدة كي ػػط

رااـ دطر كف" (اامؤم كف )52 :إذا ي تـ يركا يف اإلي ـ ةد ك مةػع ااميػتمةف اتكيػدة كاثريػطدف
اذاؾ ةيرـ ت ااياكمس اإلي مةس ااحمؿ ارأيػةس ا ػر ؼ إيػ م
ريت اكا .

ػطام ة مػع يمػس اإليػ ـ

-2يمطةس ااميرحطتةف يمطـ ااميراارةف:

رحمػػؿ ااياكمػػس اإلي ػ مةس د ػ إة ػراف ضػػمف ي ػػدادتط ت ػ إيػػحطد اا ػػطس د ػ اام رمحػػطت

اااشػ ػرةس اطد ػػس كاف اثي ػػر ؿ كاايرة ػػسف كا ػ ػرار ياكم ػػس ااح ػػدؿ كااي ػػؽ ات ػػك ي ػػؽ مات ػػكؿ ا مة ػػع
شحكب ااحطاـ(ااديركر اإلة ار ف اامطدة .)14

-3صيانة الستقالل وحماية الحدود:
ريح إةراف إا اايتطظ اصػةط س ايػر ؿ ي ارضػةتط كا ػطق يػدكد ط احةػدة ػف اطدػس يشػاطؿ

اارتدةػػدات اارطر ػػسف كا رتػػطج يةطيػػس رطر ةػػس ميػػر تس اتيتػػطظ ت ػ ا د ػػط ات ػدادع ػػف يػػدكد ط
ك تكذ ط(ااديركر اإلة ار ف اامطدة .)15
-4الدعوة:

مػف ي ػػداؼ ككظػػط ؼ اايةطيػػةس اارطر ةػػس يةضػطن ااػػد كةف امح ػ د ػػكة غةػػر ااميػػتمةف إاػ

اإلي ـ(ييفف.)2007

أسس ومبادئ السياسة الخارجية اإليرانية:
اكف ااركرة اإلة ار ةس ركرة يةداك ةس ةيمتتط ذاؾ ضركرة يمطةرتط كااددطع

تػط رطصػسف كيف

اامذ ب ااشةح مذ ب مر ددف ك ذا مط يط د ااركرة اإلة ار ةس د اثيػرمرار دػ ااياػـ كمكاااػس
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اارجةػ ػرات اادكاة ػػسف ك ػػك م ػػط د ػػـ اث رم ػػطد تػ ػ

ػػذا اام ػػذ بف كا ػػد ص ػػطغ اادي ػػركر اإلة ار ػ ػ

ااماطدئ ا يطيةس اار رحرمد تةتط إةراف د إدارة يةطيرتط اارطر ةس كمف ي متط.
 -1مبدأ تصدير الثورة:

ك ػػك ةح ػ ك ػػكد دكر دط ػػؿ ات ظػػطـ اارػػكرم د ػ ميػػط دة ػػكل ررمةػػز ا ػ تس ا داػػطرف كيف

اق ك ط ةػطن ةيمػ
يدضؿ كيط ؿ ااددطع
اات ػكـف يةػث ةحػد اارػدرؿ دػ شػ كف دكؿ يرػرل إ ػر ن
اارػػكرة مػػف يم ػػكـ تةتػػط يػكاقان ياػػطف مػػف اا ػػكل اإل تةمةػػس يـ اادكاةػػس اامحطدةػػس اترػػكرةف كرتػػدؼ
إا رصدةر ااياـ اإلي م ااطدس اادكؿف ك د طؿ اارمة ػ دػ

ةػد اارػكرة ا كؿ :يف ااشػحكب

ياكمرةف إي مةرةفف ر دس " ت اف ياػ ططاػب" "رضػ ال

ػ "ف كياكمػس إةػراف اارػ اػديت

اإلي مةس ة ب يف ر تض ضد ياكمطرتط اا ط رة امط ا رار يف اارطرة اإلي م اـ ةحرؼ إث

د

طـ (1979ـ)( صطرف.)2016

ك حتػت اايةطيػػس اإلة ار ةػػس ماػػدي رصػدةر اارػػكرة ػػددطن يةكةػطن كمصػةرةطن يػكاق ياػػطف دػ اااحػػد

ااح ط دم يـ اااحد اامرحتؽ امصتيس اا ظطـف ككضػع اػ ايػررارة ةس رطصػس كيةطيػطت ريػر د إاػ

مص ػػطدر كاماط ة ػػطت كطط ػػطت ار تة ػػذ طف كاطار ػػطا يص ػػا رص ػػدةر اار ػػكرة كي ػػةتس كغطة ػػس ااي ػػب
اام طصرةف إلةرافف كمكا تس ااريدةطت اارطر ةس كاضتطق ااشر ةس تةتط(ييةفف .)2014
 -2مبدأ الستقاللية:

يا ػػدت اام ػػطدة( )152م ػػف اادي ػػركر اإلة ار ػ ػ

تػ ػ يف ر ػػكـ اايةطي ػػةس اارطر ة ػػس اإلة ار ة ػػس

اإلي مةس ت ييطس ردض يم كع مف ي كاع ااريتط كاارضكع كاايتطظ ت اثيرج ؿ اارػطـ

اكيدة يراض ااا د كااددطع ف ي كؽ ااميتمةف اطدسف ك دـ اث يةطز ات كل اامريتطس.
يمػػط اامػػطدة( )153رؤاػػد ت ػ م ػػع إا ػراـ يم محط ػػدة رتض ػ إا ػ اايػػةطرة ا

اار ػػركات اث رص ػػطدةسف كرأاة ػػد ط تػ ػ ااري ػػرر اث رص ػػطدم رػ ػ ؿ م ػػع ا
شراطت يك مؤييطت مف ططع اار طرة كااص ط س.

اإلة ار

اةػػس ت ػ

ط ػػب م ػػف رأي ػػةس

ك ػػطؾ احػػض مػكاد ريػػذر ا ػػطق كا ػػد يػارةس كاػػك اػػطف ػػددتط غػراض يتمةس(ااديػػركر
مطدة 152ف مطدة )153

 -3مبدأ الحياد:

م ػػذ ةػػطـ اارػػكرة دػ إةػراف ك ػ رردػػع شػػحطر" :ث شػػر ةس كث غراةػػس" دػ يةطيػػرتط اارطر ةػػس
ذاػػؾ ااشػػحطر ااػػذم ةح ػ اايةػػطد مػػف اام ظػػكر اايةطيػ ( :اايةػػطد ػػف ااارتػػس ااشػػر ةس كااجراةػػس)ف
كاراطع يةطيةس ااكثةس اإليػ مةس تػ اام رمػع مػف اام ظػكر ااػدة
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كد ػطن اآلةػس اا رر ةػس "ةػط يةتػط

ااػػذةف يم ػكا ث رررػػذكا ػػدكم ك ػػدكاـ يكاةػػطق رت ػػكف إاػػةتـ اػػطامكدة ك ػػد اتػػركا امػػط ػػطقاـ مػػف

اايؽ"(ااممري س)1 :ف(ييفف.)2007

الخالصة-:

ةرتص اااطيث مف ر ؿ ايرحراض اايةطيس اارطر ةس اإلة ار ةس إا مط ةت :

أولا -إةراف رمتؾ مف اام كمطت مػط ةؤ تتػط اتحػب دكر إ تةمػ كاضػ دػ ظػؿ يطاػس ااتػراغ

ااػػذم رحةشػ اام ط ػػس كدػ ظػؿ غةػػطب مشػػركع ػػطظـ اتػػدكؿ ااحراةػػسف دػػإةراف كاحػػد ردػػع ااح كاػػطت
طمػؿ ااركيػع شػر طن

تط ضمف ارتط ةػطت اامتػؼ اا ػككم اإلة ار ػ اػديت رراػز اشػاؿ ااةػر تػ

اطر ػ ػػط اام ط ػ ػػس ااحراةػ ػػسف ككضػ ػػحت اػ ػػذاؾ اػػػؿ اإلماط ةػ ػػطت اث رصػ ػػطدةس كاايةطي ػػةس كااحيػ ػػارةس
كاإل

مةس اردمس ذا اامشركع ااركيح .

ثانيتتت ا -ة ػػدة رص ػػدةر اام ػػذ ب كاار ػػكرة م ػػط ازا ػػت مي ػػةطرة تػ ػ

ػػكؿ اا ػػطدة اإلةػ ػ ار ةةف

امررتؼ رك ةتطرتـ اإلص يةس كااميطدظس ار ا رتطج يةطيةس رطر ةس ط مس تػ ااداتكمطيػةس

ااتطد سف كااركازف د ااح طت اارطر ةس كاا مع اػةف اا ػكة ااصػتاس كاا ػكل اا ط مػسف كرجتػؼ ػذ
ااداتكمطيػ ػػةس ااتطد ػ ػػس امحػ ػػطةةر طاةػ ػػس مػ ػػف ااشػ ػػؾ كاايػ ػػذر ااشػ ػػدةد اا ػ ػػط ـ ت ػ ػ

اارطر ةس.

ظرةػ ػػس اام ػ ػؤامرة

ثالثتتت ا -اايةطيػػس اارطر ةػػس اإلة ار ةػػس رص ػػطدـ اي ػط ط اارطاةػػؽف كريمػػؿ مػػف اامر ط ض ػػطت

ااارةرف دررل يف مادي اايةطد كاثير اةس ةصطدـ مع مادي رصػدةر اارػكرة كيمطةػس ااميرضػحتةف
ضد ااميراارةفف كةصطدـ مع اادكر اارطةر ااذم رتحا إةراف د اام ط س ااحراةسف مف ر ؿ:
ي -رػػأ ةج ااص ػ ار طت ااطط تةػػس كاامشػػطراس د ػ اػػؿ اتػػطت اا رػػطؿ اامشػػرحتس د ػ يػػكرةط

كااحراؽ كااةمف.

ب -د ـ طرؼ ت ييطب طرؼ ررر دطا ظرةػس ااكا حةػس اا ط مػس تػ اا ػكة كاامصػطا
اا ظرةس ااميةطرة ت

ااكط ةس

تةطت ص طع اايةطيةس اارطر ةس اإلة ار ةس.

يمػػط ا ةػػدكاك ةط درعكضػػع ط ا ػطن د ػ ارةػػر مػػف ا يةػػطف دمصػػطتيطت" :اامػػكت مرةاػػط

كاامػكت إليػ ار ةؿ كااجػػدة اايػرطط ةس كااشػػةططف ا ااػر كاارشػدؽ اطا ضػػةس ااتتيػطة ةس ك مظتكمةػػس

ااشحب ااةم

اار رتطكت يمطـ ممطريطت إةراف ت ا رض.

رابع ت ا -يف ااجمػػكض كاثاراػػطس مػػط زاؿ م زم ػطن اتيةطيػػةس اارطر ةػػس اإلة ار ةػػس اػػر مرايتتػػط

اارطرةرةػس ااممرػدة مػف اارػكرة اإلة ار ةػػس ػطـ (1979ـ) كيرػ مريتػس مػػط احػد اارػكرات ااحراةػس احػػد
ػػطـ (2011ـ)ف ك ظػػطـ ااياػػـ اإلة ار ػ اا ػػط ـ ت ػ ماػػطدئ اارػػكرة ػػط ض اشػػاؿ ااةػػر رػػكرات
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ااشحكب اام رتضس ضد ظـ اثيراداد د مصر كيكرةط كااةمفف اؿ د ـ اارػكرات اامضػطدة دػ

ذ اااتدافف كريتؿ مف ر ؿ د ـ ذ ااركرات اامضطدة ار تةػذ مططمحػ اإل تةمةػس تػ ييػطب

ي كؽ ااشحكب ااميرضحتس.

خامستت ا -يف متةػػس اار ػػطغـ اػػةف طت ػراف كااكثةػػطت اامري ػدة مػػف ر ػ ؿ ص ػ ع ر ػكازف اػػةف

يغتاةس ي ةس كي تةس شةحةس د اام ط سف يط د إةراف د ص ع محطدثت دةدة د اام ط س ط مس
ت ػ ري ػػةـ كاضػػحطؼ اإلي ػ ـ ااي ػ

مصطا ااطردةف اإلة ار

كا مرةا .

ااكيػػط كمػػؿق اات ػراغ دارػػؿ ػػذا ااميػػةط امػػط ةي ػػؽ
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الفصل الثالث
الفاعمون الرئيسيون في اليمن
وعالقتهم بإيران.
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الفصل الثالث
الفاعمون الرئيسيون في اليمن وعالقتهم بإيران.
مقدمة جغرافية وتارخية عن اليمن.
جغرافية اليمن:
ر ع ااةمف اةف دا رر

رض  12 َ 40ك  17 َ 26شػمطثنف كاػةف رطػ طػكؿ 30

َ  42ك 46 َ 31شر طن(اامكيك س ااحراةس.)http://www.arab-ency.com/ar/

كر ػ ػػع

ػ ػػكب غ ػ ػػرب ش ػ ػػا اا زة ػ ػرة ااحراة ػ ػػس دػ ػ ػ غراػ ػ ػ ريػ ػػةطف راتػ ػ ػ مي ػ ػػطيرتط يػ ػ ػكاا

5273968اػػ ػ ػ ػ ػ ػػـ2ف كةات ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
ااياط
كا

ػػ ػ ػ ػ ػ ػػدد يػػ ػ ػ ػ ػ ػػاط تط  2636873000يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمس يي ػ ػ ػ ػ ػ ػػب اإلي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ طط

احطـ (2015ـ)ف ةيد ااةمف مف ااشمطؿ اايحكدةس كمف ااشرؽ يتط س مطف اتط يطيؿ
ت اير ااحرب كيطيؿ غرا

ت اااير ا يمرف كادل ااةمف يارر مف  200زةػرة

د ػ ػ ػ ػ ػ ااايػ ػ ػ ػ ػػر ا يمػ ػ ػ ػ ػػر كايػ ػ ػ ػ ػػر ااحػ ػ ػ ػ ػػرب ياار ػ ػ ػ ػ ػػط زةرر ػ ػ ػ ػ ػ
ااحراةس.)http://www.arab-ency.com/ar/

ي ػ ػ ػ ػ ػ طرل كي ػ ػ ػ ػ ػػةش(اامكيػػ ػ ػ ػ ػك س

كةشػػرؼ ااػػةمف اػػذاؾ ت ػ رتػػةج ػػدف مػػف اا ػػكبف ك ػػك مػػط ةماػػف ػػد مػػدرؿ ااميػػةط

اات ػدم ااػذم رػػزداد ي مةرػ يةضػطن اياػـ ا مةػس اث رصػػطدةس كاثيػررارة ةس اتػػدكؿ اامطتػس تةػ ف
كث راحد ااةمف ف إدرة ةط يكل 24اػـف ك ػك ػرض مضػةؽ اػطب اام ػدبف كةاتػ طػكؿ ااشػرةط

اايدكدم اػةف ااػةمف كاايػحكدةس اراػس  13458اػـ ك  288اػـ مػع ع مػطف مػف تػس ااشػرؽ.رطؿ
اا ػ ػػةمف تػ ػ ػ اااي ػ ػػر ا يم ػ ػػر كاي ػ ػػر ااح ػ ػػربف كةاتػ ػ ػ ط ػ ػػكؿ ااشػ ػ ػرةط ااي ػ ػػطيت ات ػ ػػةمف 2500
اـ(.(Saeed Shaher, 2007:1

تاريخ اليمن:

ةا ػ ػ ػػدي ر ػ ػ ػػطرة اا ػ ػ ػػةمف اا ػ ػ ػػدةـ م ػ ػ ػػف يكار ػ ػ ػػر ا اتة ػ ػ ػػس اارط ة ػ ػ ػػس ؽ.ـف ية ػ ػ ػػث طم ػ ػ ػػت ممتا ػ ػ ػػس
يػاأ كمحػػةف ك راػػطف كيضػػرمكت ِ
كي َّ
مةػػرف كاػػط كا ميػػؤكاةف ػػف رطػػكةر ييػػد ي ػػدـ ا ا ػػدةطت دػ
ااحطاـ اامحركدس ارط اامي د).( K.A , 1994:135

ك طمػػت ػػدة دكؿ د ػ ااحصػػكر ااكيػػط مرػػؿ اادكاػػس اازةطدةػػس اادكاػػس ااةحترةػػس كاإلمطمػػس

اازةدةػػس كااطط رةػػس كي كا ػػط اط ػػت اادكاػػس ااريػػكاةسف ايػػر ؿ مػػط ع رؼ اشػػمطؿ ااػػةمف ػػف اادكاػػس
ااحرمط ة ػػس ػػطـ (1918ـ)ف ك طم ػػت ااممتا ػػس اامركاتة ػػس ااةم ة ػػس إاػ ػ إيػ ػ ططتط ػػطـ (1962ـ)ف
ك ةطـ اا متكرةس ااحراةس ااةم ةسف اة مط ا

كب ااةمف ميمةس ارةطط ةػس إاػ ااحػطـ (1967ـ)ف
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ك ةػطـ متكرةػس ااػةمف اادةم راطةػس ااشػحاةسف ري ػت ااكيػدة ااةم ةػس دػ  22مػطةك (1990ـ) .
)) Burrowes, Robert ,2007

ا ػػداحت اير ط ػػطت شػػحاةس مططااػػس اإي ػ طط ظػػطـ" ت

اػػد ال صػػطا " د ػ (2011ـ) ف

كااػػذم ياػػـ ااػػةمف م ػػذ (1978ـ)ف كر ي ػ ااػػر ةس صػػطا ف كيع ررػػب ط ا ػ " اػػد را ػ م صػػكر
طدم" د ا ررطاطت مرش كايد د  21داراةر (2012ـ) ار طيس مريتس ا ر طاةس امدة ي رةف.
خارطة رقم()2

الخارطة السياسية لميمن

اامصدر( www.mapsofworld.com ):

تعريف عام باألزمة اليمنية/:

يصػػا ااػػةمف يػػطيسن اتصػراع ااػػدارت كاارػػطر ف داػػةف مصػػطا دارتةػػس امؤييػػطت ريػػمةس

ممرتػسن دػ اار طيػػس كاا ػةش إاػ مؤييػػطت غةػر ريػػمةس اػػطا كل اايةطيػةس كا يػزاب اامحاػرة ػػف
مصطا كيداػطر مررتتػسف إاػ ر ظةمػطت ك مط ػطت

دةػس ميػتيسف كمصػطا رطر ةػس دػ ااشػرؽ

ا كيطف كيارز كرةف مط (إةراف كاايحكدةس)ف ك ك مط ةحرار يرب تكذ دػ اام ط ػسف كدػ

ػذا

اإلط ػػطر ةي ػػطكؿ اا ػػاحض رتي ػػةر رصػ ػردطت كمكا ػػؼ ا طػ ػراؼ اادارتة ػػس دػ ػ اا ػػةمفف كد ػ ػطن اتاح ػػد

اارػػطر

مػػف م ظػػكر طػػط ت ف يةػػث رػػد ـ إةػراف كصػػكؿ مط ػػس اايػػكرةةف إاػ يػػدة ااياػػـ دػ
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ااةمف اراكف كر س ضجط إة ار ةس ت يدكد اايػحكدةسف اتػدؼ رصػدةر اارػكرةف كاامػذ ب ااشػةح

إا اارتةج كم إا

اام ط س ااحراةس(ييفف .)2015

ػػطـ (2011ـ) ػػطقت ارحزةػ ػز اثرر دػػطت ا ػػةف اا مط ػػطت اارػ ػ يدل

كييػػداث ااراة ػػع ااحرا ػ

ركاز تػػط اا يػػا د ػ اايػػتطس مػػع ميػػرتؿ ااراةػػع ااحرا ػ إا ػ ا رمط تػػطف ك حػػؿ اامتطكضػػطت د ػ

مػ ػػؤرمر ااي ػ ػكار ااةم ػ ػ مما ػ ػػسف كا ح ػ ػػدت تيػ ػػطت ااي ػ ػكار ااػ ػػكط ااةم ػ ػ د ػ ػ  18مػ ػػطرس
(2013ـ)ف كارررمػػت اػػطارك ةع تػ ااكرة ػػسف كرػػـ رمدةػػد درػرة ر طيػػس ػػطدم ايػ س يرػػرل مػػف ِاػؿ
اامشطراةف ر ؿ ذاؾ اامؤرمر ).(Middle East Institute 61

رمس ر رس رطكرات متمس ركض اارتيةرات اار ي ات اامؤرمر ااكط

اتيكار:

 -1يف اامشتد اايةطي يصا رادةاطاةطن كميػر طاطن إاػ ي صػ يػدف ك ػك مػط شػكش تػ

مةع ركااط اارمطيؾ كاارحطكف اةف اا مط طت ت ييطس اارشطا اارطرةر كاار طد .

 -2اارجةةر د مةػزاف اا ػكل كمرك ػس ااراةػؼ اامركاصػتس ااػؿ مط ػس مػف ػذ اا مط ػطت

اامرصطر س اطارتطؤؿ اري ةؽ ااتةم س ت اآلررةف.
 -3ا حداـ اار س ادل مكاط

(مرريا ف .)8-7 : 2015

ااػةمف اياكمػس مرازةػسف كاطاحمتةػس اايةطيػةس ايػؿ امشػطاتتـ

كااصػ ػراع دػ ػ اا ػػةمف م ػػررـ ا مط ػػطت كمص ػػطا مرحطرض ػػسف ك ػػد طم ػػس ااح ػػداق ك ز ػػس

اآلررف اةف اازةدةس د ااشمطؿف كااشطدحةس د ا
اارشػػكةش يرػ
شرةس).

زاق ااكيط كاا كاةس مف ااةمفف إاػ در ػس

ػػف رؤةػػس ااتػكارؽ ااتحتةػػس اػػةف اازةدةػػس(:ااشػػةحس اارميػػةس) كشػػةحس إةػراف(:اإلر ػ

كة ػػرل ذاػػؾ ت ػ

يػػك رػػطص اػػر رشػػاة مػػذ ب اايػػكرةةف امػػذ ب اات ػرسف كايػػرردام

كيةتس اتراط اة تمطف ك د يكرد ر رةر رذار/مطرس ام مك س ا زمطت اادكاةس يف اامذ اةس:
( شػةح – يػ

) اػػـ راػف مك ػػكدة يػػطا طنف ك ػد يصػػايت ي ة ػػس كا حػس دػ ظػؿ اثيػػررداـ

اامرزاةد اترططب ااطط ت مف اؿ اام مك طت اامريطراس د

ااةمف(مرريا ف .)4 : 2015

كدرتت إةػراف ا ػكة تػ رػط ا زمػس دػ ااػةمف ميػرجتسن ضػحؼ يػةطرة ااياكمػس اامرازةػس

د ػ ص ػ حطق احػػد اارػػكرة ااةم ةػػس د ػ

ػػطـ (2011ـ) ارزةػػد مػػف د متػػط ا مط ػػس اايػػكر ف كاػػطف

اار ػػدرؿ إلةػ ػراف م مػ ػطن ػػدانف ية ػػث إف اا ػػةمف ةمر ػػؿ درص ػػس ي ػػتتس اام ػػطؿ كم رتض ػػس اارا ػػطاةؼ
اطا ياس إلةراف اتضجط ت رصكمتط اايحكدةةف.

د يةف ر كـ اتر م طؿ دةد اركيع مصػطايتط اايةطيػةس كاث رصػطدةسف يةػث ػطـ يػزب

ال ااتا ػػط

اايتةػػؼ اإل تةم ػ إلة ػراف ار ػػدةـ اارػػدرةاطت كااػػد ـ ااحيػػارم اتيػػكرةةفف كاحػػب دك انر
41

طمطن ايت س كصؿ اةف طتراف كاايكرةةفف ك طمػت إةػراف دػ ااك ػت تيػ اطيػر ططب شرصػةطت

ةي ػػطرةس يةطي ػػةس دػ ػ اايػ ػراؾ اا ػػكا

تػ ػ ك ػ ػ اارص ػػكصف كم ػػف اا ػػذةف ر ػػط ترتـ ااما ػػطدرة

اارتة ةػػس اار ػ مرتػػث ميػػط انر ث ر ػػطؿ اايػػتطسف ك زاػػت ااػػر ةس اايػػطاؽ " ت ػ
كاجض اا ظر ف ااركيع د ااد ـ اإلة ار
كرف اطاد ـ ااذم ر دم إةراف ايتتط تط د

.)4 :

اػػد ال صػػطا "ف

إث ي ػ ةا ػ دػ إطػطر اثيػررمطر ااميػدكد إذا مػط

ااحراؽ كيكرةط كاا طف(م مك س ا زمطت اادكاةػس ف 2015

ويتتر الباحتتث :يف ااػػد ـ اإلة ار ػ اػػدي د ػ اارصػػط د احػػد ا ط ػ ؽ متةػػس طصػػتس اايػػزـ

2015/3/26ـف ية ػػث ي ا ػػرت ػػذ ااحطص ػػتس ااي ػػكرةةف تػػ اثر ػػط ي ػػك إةػ ػراف ات ػػؾ ااحزا ػػس

اػػك تـ اايتةػػؼ ااػػدكا ااكاضػ كااكيةػػدف كااػػذم حػػؿ مػػف ااػػدكر اإلة ار ػ يارػػر ي مةػسن ممػػط اػػطف
تةػ يػػطا طنف ك ػػذا ممػػط ةػػددع إاػ ااريػػطؤؿ ػػف ػػدرة اايػػحكدةس كااػػةمف تػ ااػػررتص مػػف اا تػػكذ

اامرزاةد إلةراف اكف إةراف رحرمد ت اثيررارة ةس ااميردامس ك تةتس ااراتتس.

العالقة بين إيران واليمن:

يريت اايةطيس اارطر ةس اإلة ار ةس احدان دكضكةطن دػ ااحػطاـ ااحراػ احػد اارػكرة اارمة ةػس دػ

ػ ػػطـ (1979ـ)ف دط مػ ػػت اػ ػػذاؾ اار دػ ػػطت اامذ اةػ ػػس كاايةطيػ ػػةس اػ ػػةف ااشػ ػػحكب كاحضػ ػػتطف امػ ػػط
كايرتطدت إةراف مف اايرب ت اإلر طب اإي طط ظطمةف مط:
 -1يدجط يرطف (2011ـ).

 -2ااحراؽ طـ (2003ـ).
ادق اادكر اإلة ار

د ااةمف ماا انر احد ااكيػدة ااةم ةػسف كرحػطد إةػراف مػف اايػرب ااح ار ةػس

اإلة ار ةسف كدرار(:ييةف اايكر ) يامؤيس ككااد (:ادر اادةف اايكر ) إاػ طتػراف رػـ اا ػطف احػد
يرب صةؼ (1994ـ).

درتػػت إة ػراف ت ػ رػػط ااريػػطاؼ اػػةف مط ػػس اايػػكر ك" ت ػ

اػػد ال صػػطا " رغػػـ د ػػـ

اايػػكرةةف اتيرا ػػس اث تص ػػطاةس دػ ػ ااػػةمفف ك ػػطق ػػذا ااري ػػطاؼ اميطراػػس ااح ػػدك اامش ػػررؾ ي ػػزب

اار مع ااةم

اإلص ح اامييكب ت

مط س اإلركاف ااميتمةفف كمع شكب يكؿ يرب دػ

(2004ـ) ك ت ػػت ااياكم ػػس ااةم ة ػػس يص ػػطاع اثرت ػػطـ إلةػ ػراف ا ػػد ـ اارم ػػرد ااي ػػكر ف كاي ػػرمرت
اايػػركب اايػػرس يرػ (2009ـ)ف كيػػطكؿ صػػطا اثيػػرتطدة مػػف اا تػػؽ اارتة ػ ر ػػط د ػػـ إةػراف
اتيػػكرةةف ارت ػ ااػػد ـ امة از ةر ػ اارطصػػسف كد ػ ااك ػػت تي ػ اار ػػت ياكمر ػ امي ػ كاةف إة ػ ار ةةف

كي ت ت ركرةؽ ااح

س محتـ( طشـف .)2015
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احػػد رػػكا ااػػر ةس ااةم ػ " ادرا ػ م صػػكر ػػطدم" م طاةػػد ااياػػـ دا ارةػػر (2012ـ) د ػػط

إةػ ػراف اح ػػدـ اار ػػدرؿ دػ ػ اا ػػةمفف ك ت ػػت إةػ ػراف د ػػـ مط ػػس ااي ػػكر اامي ػػتيسف كد ػػـ اايػ ػراؾ
اث تصطا د اا كب.
ومن أهم المستجدات فيما يتعما بطبيعة الدور اإليراني في اليمن:
طـ (2009ـ) د مت إةراف رطس ا تصطؿ اا كبف كا طدة ياـ اإلمطمس اتشمطؿ كرـ

 -1د

ريمةرتط "ةمف ركشرطؿ" كرح

كاارمرد ااميت .

ااةمف اايحةد

ار طرة رةف متمرةف ااتكض

اا مط ةرةس

 -2دمت إةراف شرات ااشي طت مف ا يتيس ا مط س اايكر اةف (2013 –2006ـ)
 -3د

رذار– مطرس(2013ـ) رـ ااياـ ت

اصطا

طترافف كااركاصؿ مع

مكاط ةةف ةم ةةف رمس ي كات ارتمس اار يس
يتطرة طتراف د

طمتةف د

ااةمفف كاط ت اارتمس ريتـ

محتكمطت د ة س ف ا مف اا كم ااةم .

 -4ركدةر ااردرةب د
اا كاةةف.

اؿ اام طثت ااحيارةس كاايةطيةس كا م ةس اتيكرةةف كاث تصطاةةف

 -5ايرج ؿ إةراف يطاس اا كح يك اادةم راطةس دحمدت ت د ـ ييزاب اايةطيس اا دةدة.

 -6يييت إةراف ر ث كات ةم ةس طـ (2012ـ)ف ك شرت رااس شر صيؼ اطإلضطدس إا
ااحدةد مف اامكا ع اإلااررك ةس(اام ةر ف .)2015

 -7رمطدل اايكرةكف يتتطق إةراف د ايررداـ اا كة اترض يةطررتـ ت ااةمف ا كة ااي ح إا
يف كصتكا ااحطصمس.
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جدول رقم()7

أعداد المؤسسات التي سيطر عميها الحوثيون في اليمن.
العدد

المؤسسة
ياكمةس يارةس كيزاةس

48

ياكمةس مد ةس

13

مةس

8

رحتةمةس

26

طاةس

5

إ

دة ةس ميط د

355

يا ةس

62

اام مكع

517

من خالل الجدول رقم( )7يالحظ أن/:
-

دد اامؤييطت ااياكمةس ااحيارةس كاايزاةس كصتت إا
ك 29م انر يزاةطن.

 -اامؤييطت اادة ةس اامرمرتس د

كصتت إا 355مؤييس دة ةس.

-

 48مؤييس م تط  19يارةس

ااميط د اتط اا صةب اااار د

مةع اامؤييطت ااياكمةس اامد ةس مف ردمطرةس كا

يةطرة اايكرةةف

تةتط

مةس كرحتةمةس كصيةس كصؿ دد ط

 52مؤييس مكز س ت ااركاا ف  13ياكمةس مد ةس ك 8إ

مةس ك 26رحتةمةس ك 5طاةس.

 اام طزؿ اـ ريتـ مف يةطرة اايكرةةف تةتط كارطصس اام طزؿ اارطاحس ا ةطدات يارةسف يةثكصؿ دد ط  62م زؿ.

يستنتج من الجدول( )7ما يمي/:
-

دؼ يةطرة اايكرةةف ت

اامؤييطت اادة ةس مف محردرتـ يف ذ ااميط د ماطف ارحتةـ

اام تج ااي ف كريرةض ت إةراف يتةتتـ ا كؿ.

 -ااد ـ اإلة ار

كرصدةر اايتكؾ ااحدكا

راط تـ اايكرةةف دد اايةطرة كاارياـف كااردرؿ

د ش كف ااةمف دارتةطن.
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اػػـ ةيػػتـ اامػكاطف مػػف اطػػش اايػػكرةةف يرػ اػػك اػػـ ةاػػف اػ
احض اا مط طت ااميتيس.

ػػس مػػع اا ػكات ااحيػػارةس يك مػػع

احد ذاؾ يصايكا ةرغمكف اار ةس طدم ت ر تةػذ ػ اررارتـف ا مػر ااػذم د ػط إاػ ر ػدةـ

ايػػر طار اةضػػحك احػػد ذاػػؾ ريػػت اإل طمػػس اا ارةػػسف كاحػػد ركا ػ إا ػ
شر ةر كادارة يمكر ااا د مف

(ااحطاـ ف .)7-6 : 2015

ػػدف د ػ ميطكاػػس اتػػرض

طؾ اي كا ا ات ضػطق تةػ ف كاايػةطرة تػ ااياػـ اشػاؿ اطمػؿ
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الفاعمون الرئيسيون في اليمن(داخميا):
أول :جماعة الحوثي(أنصار اهلل):
احد إ

ف

طح ااركرة اإلة ار ةس ماطشرة طـ(1979ـ) اط ت اامظػط رات اامؤةػدة اترمة ػ

ر ػكب شػكارع صػحدة دػ ااػةمف ف يةػث ا راػػرت ػذ اامظػط رات ايػرت از انز اتدكاػس ااةم ةػسف يةػػث
اطف يراطع اازةدةس د صحدة ة ظركف إا

ذ ااركرة ت ي تط اس يمطكةس إل طذ ارامس اايرةػس

اإلي مةسف ك ت اامر تةف ؿ ممط دةتط يك اصمطرتط كيداطر ػط اػؿ ييػب م ػدار ميػطدر ااح دةػس

م تط.

كاػػطف يكؿ ريػػرؾ مرمػػر كمػػدركس د ػ

ػػطـ (1982ـ) ت ػ ةػػد ااح مػػس اازةػػدم(:ص ػ ح

ييمد دتةرس)ف كااذم ي شأ طـ (1986ـ) اريطد ااشاطبف كاطف مف ضمف مط رـ ردرةا مطدة ػف

ااركرة اإلة ار ةس كماطد تط كركا ردرةيػتط( :ميمػد اػدر ااػدةف اايػكر ) شػ ةؽ (:ييػةف اػدر ااػدةف
اايكر ) ا اارف كد

طـ (1988ـ) ر ػدد اا شػطط اكايػطس احػض اارمػكز اامتاةػس اارػ

إا ااممتاس ااحراةس اايحكدةس
كد

زيػت

ب ركرة (1962ـ) ك طدكا احد ذاؾ كم تـ ادر اادةف اايكر .

طـ (1990ـ) رك تت اايرب ااح ار ةس اإلة ار ةس داػدي ا مػر ةصػب دػ صػطا اازةدةػس

دػ ااػػةمف يةػػث ا رتػ اامك ػػؼ اايػػتا اتياكمػػس ااةم ةػػسف ار ػػط طتػراف اكضػػحتط يتةت ػطن اتح ػراؽ
ضد إةراف ير طق اايربف كاػذاؾ كدػطة اارمة ػ كم ػ ق (:طشػم راديػ ط ) صػطيب اارصػدةر
اا ط ـ اتركرة ك ةطـ ااكيدة ااةم ةس دػ  22مػطةك (1990ـ) كاارػ يدػرزت ريػكثت يةطيػةس متمػس

ييطيتط اارحددةس اايةطيةس كااتارةس كاايمطح ارأيةس ا يزاب(ااش طعف )17-16 :2012

ايػػرتطد طشػػطك اازةدةػػس ااػػذةف مػػطاكا اتر ػػطرب مػػع إة ػراف مػػف ااميػػر دات كايػػرجتكا ا شػػطس

اامك ػػكدة اا ػػطق مشػػرك تـ اايةطي ػ ف يةػػث ي شػػأ يارػػر مػػف  60يزا ػطن د ػ ااػػةمف ممرتػػةف ا مةػػع
اارك تػػطت اا كمةػػس كااةيػػطرةس كاإلي ػ مةس كااتةارااةػػسف اة مػػط رمرتػػث ا ي ػزاب ااشػػةحةس د ػ يػػزب
اايؽ كاريطد اا كل ااشحاةس(ااش طعف .)17 :2012

وير الباحث :ممط ياؽ يف طدة اازةدةس دتمك اامحطةطت ااميتةس كاإل تةمةسف كاار رمرتت

دارتةطن د ااكيػدة ااةم ةػس كاام ػطخ اايةطيػ اامػرفف كرطر ةػطن دػ
احػد اايػرب ااح ار ةػس اإلة ار ةػسف ك ػػد

ػطح رػكرة اارمة ػ كايػر رار ط

يػكا دػ ااحاػكر يػك اامشػػركع اايةطيػ اارػطص اتػـ ػػف

طرةؽ ااارغمطرةس اا كةس اار مطريك ط دارتةطن مع ااياكمس ااةم ةس كاامؤرمر ااشةح ااحطـ.
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رحرار ميطدظس صحدة اامح ؿ اار ةس ا مط س ي صػطر ال اايكرةػس يةػث ر ػع صػحدة تػ

طكؿ اايدكد ااشمطاةس مع ااممتاس ااحراةػس اايػحكدةسف ك ط ػت ااميطدظػس مػف ااررتػؼ كاارتمػةشف
كاريمت صحدة امط ةت :

 -1ضحؼ اايةطرة اامرازةس اتدكاس تةتط كريةطر تةتط اا كل ااميتةس.
 -2ي تػػط مػػف يد ػػر ميطدظػػطت ااػػةمف كث ريصػػؿ إث ت ػ اا ػػدر ااةيػػةر مػػف اارػػدمطتف

ك رة ػ ػسن احكام ػػؿ اات ػػر كاارتم ػػةش اث رص ػػطدم كاث رم ػػط

كاايةطيػ ػ

ت ػػزت ص ػػحدة تػ ػ ي ػػتـ

ا يػػداث د ػ ااػػةمفف يةػػث اػػدي ص ػراع ميػػت اػػةف اايػػكرةف كااياكمػػس ااةم ةػػس اداةػػس مػػف ػػطـ
( 2004ير ػ ػ 2010ـ)ف كد ػ ػ  6ػ ػػكثت رػ ػػطؿ ضػ ػػطرةس ارتمػ ػػت ااياكمػ ػػس ااةم ةػ ػػس اامرمػ ػػردةف
اايكرةةف اطاريرةض ت ااطط تةس ك شر اارطرؼ كاث يراؼ.

اديت اايرب د صحدة دػ شػتر ةك ةػك/يزةراف (2003ـ) اميطكاػس اا ػاض تػ ييػةف

اايكر ارتمس ةطدة رمرد ميت ضد اادكاس ااةم ةسف كا رتت اا كاس ا كا ام رؿ ييةف اايكر

دػ يػػارمار(2004ـ)ف كر ػػددت دػ مػػطرس (2005ـ)ف كركااػػت اثشػػراطاطت امػػدة  6ي ػكاـ دػ
يت كثت ير

طـ (2009ـ)ف كةحكد ياب طكؿ دررة اايرب إا ا ياطب اارطاةس/:

 -1طاةحس ا رض اا اتةس اار ريتؿ يرب ااحصطاطت كث رييـ يارةطن ايتكاس.
 -2اث يػػطمطت دارػػؿ اا ظػػطـ ااةم ػ دػػطار ةس  :ت ػ

اػػد ال صػػطا " زج ايتةت ػ

تػ

مييػػف ا يمػػر اجػػرض إ تطا ػ ير ػ ث راػػكف ا ػ اا ػػدرة تػ اام طديػػس د ػ ركرةػػث ااياػػـ اار ػ
ةرطط اتط اار ةس ااةم .

 -3ااطاةحػػس اا اتةػػس اتػػةمف يػػط دت ت ػ راػػكةف ريطاتػػطت اتط ػردةف ممػػط يػػط د ت ػ مػػد

اايرب اطا كل اااشرةسف كاطارطا إدامس اايرب.

 -4ااريطاؼ اةف ااياكمس كيػزب اإلصػ ح كاا ػكل اايػتتةسف يةػث ايػرجؿ " تػ

صطا " ااحطمؿ اامذ ا يرب ااي س ضد ااشةحس اري ةؽ مآرا .

اػد ال

 -5ظتكر طا س مف اام رتحةف مف ا رصطد اايرب مرؿ:

ي -اارترةب.

ب -ر طرة ااي ح.
دحزز ذاؾ رريط س مف ااي ح داطرت اايرب ررجذل مف تيػتطف كرمرتػؾ ػكة ااػددع ااػذار

كث ةيرطةع ييد اايةطرة تةتط يك إة طدتط.
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 -6ااماطيب اامطاةس اار ي تط " ت

اايكرةةف ةد إةراف ت يدكد ااممتاس .
إ

اد ال صػطا " مػف دكؿ م تػس اارحػطكف اط راػطر

 -7ااػػد ـ اإلة ار ػ ااكاض ػ ا مط ػػس اايػػكر ي ػكاقان ياػػطف ااػػد ـ يةطيػػةطن يـ يػػارةطن يـ

مةطن (ش طع اادةفف .)5 : 2015

طشػػتط اا ػةمف ير ػػطق كاحػػد رػػكرة دا ارةػػر

ايػػرطط ت إة ػراف يف ريػػرتةد مػػف ا كضػػطع اار ػ

(2011ـ) ارحزةز تكذ ط كد متط ايتتط تط اايكرةةفف كر كةرتـ د ياةؿ إةصطاتـ اتيتطس كاطف
ذاؾ ت مريترةف.

 -1مرحمة ما قبل إسقاط العاصمة صنعاء:
كرحرار ذ اامريتػس ػ اامريتػس ا يطيػةس اارػ رػـ دةتػط ااررطػةط كااا ػطق اتكصػكؿ إاػ

ا ػداؼ اارػ ي تػط اايكرػكف دةمػط احػدف كامرػدت ػػذ اامريتػس مػف ااترػرة اارػ رتػت رػكرة دا ارةػػر
/شاطط إا ةكـ ي كط ص حطق /21يارمار كمف يارز يمطت ذ اامريتس/:

ي -رريػػة ااركا ػػد اإلة ار ػ د ػ ااػػةمفف دػػإةراف ررش ػ مػػف ااريػػطرة د ػ يػػطؿ ي ػ ط ظػػطـ

اشػػطر ا يػػد دػ يػػكرةطف اطإلضػػطدس إاػ اارتدةػػد ااػػذم ركا تػ دػ ااحػراؽ داػػطف ث اػػد مػػف مكا ػػع
يررل رضمف ات كة اإلة ار ةس ااراطت د يطيس صراع اا كل اإل تةمةس.
ب -ااػػد ـ اإل

مػ كاايةطيػ كااحيػػارم ارصػػكةر اايػػكرةف ي تػػـ مػػف ة ػػكد اارػػكرة كي تػػـ

ااماكف ا كل دةتط.
 -2مرحمة ما بعد إسقاط صنعاء:
ػ ااريػػطاؼ اإلة ار ػ اايػػكر د ػ إي ػ طط ااحطصػػمس ص ػ حطق د ػ  /21يةتػػكؿف كيميػػؾ

اايكرةكف ازمطـ ا مكرف كمف يارز يمطت ذ اامريتس /:
ي -يصػػايت ااح ػػس اػػةف اايػػكرةف كاإلة ػ ار ةف

اايكرةةف ااير ااحزاس اادكاةس
ب -ااػػد ـ اإلة ار ػ

ي تط كدكد ياكمةس إا

تـ.

تػ شػػاؿ ارتط ةػػطت كمػػذارات رتػػط ـ كاط ػػت اازةػػطرات اايكرةػػس تػ

طتراف(ااحطاـف .)6-5 :2015

ثاني ا -حزب المؤتمر الوطني العام:

رأيس طـ (1982ـ) ار طيس " ت

يطام ػطن اتػػةمف ااشػػمطا

ػػس اػػةف دكارػػةف كاػػطف ت ػ إة ػراف د ػػـ

اد ل صػطا " ر ػةس اا متكرةػس اايػطاؽف ااػذم اػطف

اػػؿ ااكيػػدة ف كضػػؿ ةطتػػؽ تة ػ اايػػزب اايػػطاـ ير ػ

ػػطـ (2011ـ)ف

ةص ؼ اايزب اأ اةس ا يةداك ةط كاضيسف كاةس ا ار ػطمج يةطيػ ميػددف ك ػد مػع ريػت
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ي ير ػ د ػػطت ك ػػكل مررتتػػس مػػف اام رمػػع ااةم ػ ك ت ػ يريػػتط اا اط ػػؿف كا را ػر ك تػػس متضػػتس

اتراغاةف د اا تكذ.

رطض يزب اامؤرمر دة يركب د ميطدظس صحدة ااشمطاةس ضد اايػكرةةفف كاػـ ري ػؽ

يم صر يارمف امػط كيػةطر اايػزب تػ م رةػطت اايةػطة اايةطيػةس دػ ااػةمفف كاػطف ةتػكز
اأغتاةػػس اام ط ػػد د ػ اث ررطاػػطت كةش ػاؿ ااياكمػػس ميػػر دان إا ػ د ػػـ ات ػ ف اػػذاؾ مػػؿ يػػزب
رترة ييزاب رطةرة مرراطس ا مف يةث اا شأة كاارمكةؿ(ااتأسف .)2015

اامؤرمر ت

د ـ اايزب ظط رةطن اار ةس ااةم

" ادرا م صكر ػطدم" احػد ااماػطدرة اارتة ةػسف كاارػ

امك اتط ررؾ صطا اايػتطس م طاػؿ ػدـ م ي رػ ضػط ةطنف ك ػد شػطرات ةػطدات مػف اايػزب دػ

يكؿ ياكمس ا ر طاةس امط ة طرب %40مف اام ط د ااك ازرةسف كاطف اايزب طردطن د مؤرمر اايكار

ااكط

ااذم

د د مطرس(2013ـ)ف كااذم اطف ةتدؼ إا /:

 -1ااركادؽ يكؿ ااحدةد مف اا ضطةط ي متط:
ي -صةطغس ديركر دةد.

ب -إة طد يتكؿ اتت طت اامتمشس د اا كب.
ت-

ةاتس اا ةش ااةم .

ك ػػد شػػطرؾ اايػػزب اػ ػ  112ضػػك دارػػؿ ا ػػطف اامػػؤرمر اامررصصػػسف ك ػػد اػػطف ية تػػط مؤةػػدان

اتاػرة اايػكار كاا ػ اررات اارػ طريػػت(ييػفف  )2015ف دػ ااك ػػت تيػ د ػػد يع اػػر ااػػر ةس ااةم ػ
اايػػطاؽ " ت ػ

اػػد ال صػػطا " اامػػؤرمر ااحػػطـ ت ػ ااريػػطاؼ مػػع مط ػػس اايػػكر اػػد ـ إة ار ػ

كاض ف يةث اطف م يظطن اشرراؾ شرصةطت مف اامؤرمر إمط د ااحمؿ ااحيارم اايػكر ف يك
د ددع اط تتـ إا

دـ مكا تس اايػكر

تػ ا راػطر يف اايػرب اارػ شػ تط اايػكر ايػرتددت

رص ػػكـ اام ػػؤرمرف كات ػػذ ااي ػػس م ػػؿ اام ػػؤرمر تػ ػ إيػ ػ طد ااركي ػػع ااي ػػكر ف كي ػػةطرر

تػ ػ

ااحطصمس كمتطصؿ اادكاس كمؤييطرتط كمحيارات اا ةش(ااصكد ف )2016ف ايػرجتت إةػراف ركيػع

ااريطاؼ اةف اايكر كصطا اترأرةر ت اامشتد اايةطي ااةم

مف ر ؿ:

-1اثرصطؿ ا مةع ااماك طت اايةطيةس ااتط تس مف ي ص ااةمةف ير ي ص ااةيطر.
-2ضػػـ اامحػػطدةف ايػػزب اإلص ػ ح ااةم ػ ميػػرج ن يطا ػس ااحػػداق ا ةػػداك

مػػع ػػذا اايػػزب

إلة طد يرضةس مف اارحطكف اتريطاؼ يك اار يةؽ مع اايكرةةف ا كة ممرتس إلةراف(ااش طعف .)2013
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ثالث ا -التجمع اليمني لإلصالح:

يزب يةطي ةم ػ رر ػع ػذكر إاػ اإلرػكاف ااميػتمةفف رػرج إاػ ااممطريػس ااحت ةػس مػع

ػػد اام ػػؤرمر اارأيةي ػ ايض ػػكر 1200

ةػػطـ اا متكرةػػس ااةم ة ػػس د ػ  22م ػػطةك(1990ـ)ف رػػـ

شرصةس مؤييس يةث رـ اررةطر  60شرصطن ا س ريضةرةس اإلص ح.

ػ ػػطـ

شػ ػػطرؾ اايػ ػػزب د ػ ػ اػ ػػؿ اث ررطاػ ػػطت اا ةطاةػ ػػس اداة ػ ػسن مػ ػػف اث ررطاػ ػػطت ا كا ػ ػ د ػ ػ

(1993ـ)ف يةث يصػؿ تػ  62م حػد كشػطرؾ دػ ياكمػس ا ر دةػس يرػ اث ررطاػطت ا رةػرة
اار

دت د

طـ(2006ـ)ف كد ـ مرش ر مع اات طق اامشررؾ كيصؿ ت

م مكع ا صكات(ر طيس اا متكرةس ااةم ةسف .)2014

ياس  %7مػف

ةحرار يزب اإلص ح ي ػكل ييػزاب اامحطرضػس ااةم ةػسف إذ ةرمرػع اػد ـ شػحا كايػع تػ

ميركل ااا دف كاد ـ مطا ااةر مف ر طؿ ي مطؿ اطرزةف مرؿ( :يمةد ا يمر)ف ةشططر يػزب
اإلص ػ ح اامػػؤرمر ااشػػحا ااحػػطـ تػػس اامك ػػؼ مػػف اا ضػػةس اا كاةػػسف إذ ةحراػػر ا ػ اا ػػط اةف
مؤةػػداف ا ػػكة اتكيػػدةف كةحاػراف ػػف ػػدـ ااريػػطم إزاق م ط شػػس اث تصػػطؿ كةمػػة ف اشػػاؿ رتةػػؼ

إا اارةطر ااتةدراا .

كمف ك ير ا

ضطق اا كاةػكف ةترزمػكف اك تػس

رمرع يزب اإلص ح اط ضاطط دارت

شطرؾ اايزب د ااركرة ااةم ةػس ضػد ظػطـ ااػر ةس " تػ

اػد ال صػطا " كردػض اارحػدةؿ

د م ط شس اا ضةس اا كاةس( م مك س ا زمطت اادكاةس ف ) 16 : 2011

ظر اايزب

ااديػػركرم ااػػذم ر ػػدـ ا ػ ا رةػػر إلططاػػس يمػػد يام ػ اتػػا د كدػػر اااػػطب إلماط ةػػس ركرةػػث ااياػػـ
ثا ييمد.

ةرصؼ اايزب اطاارغمطرةس د اارحطمؿ مع اا ضطةط ااميتةس كااردر ت اإل تةمةس د ااةمف

كةماف إاراز ذاؾ د اا طط اارطاةس /:
 -1اامشطراس ا كة د

ةطدة اثير ط طتف كاارياـ د

ميطر ط رطصس احد إ

ف ااتكاق

مييف ا يمر رأةةد اتمرظط رةفف كاارركج ت "اار ةس اايطاؽ صطا " "اايتةؼ اايطاؽ".

 -2اامشطراس د

ياكمس(:اطي دكة اث ر طاةس) اار

اادارتةس كاارحتةـ كاامطاةس كاإل
 -3اارك ةع

ت

ا ار ت

ف ااماطدرة اارتة ةس اركا

ت

ك ازرات

ـ كااحدؿ كااررطةط كاارحطكف اادكا .

ارتطؽ اايتـ كااشرااس ار طةس ا مـ اامريدة د

امشطراس اايكرةةف احد اايةطرة ت ص حطق ممط ا رار ر ار حطن اتكراق.
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21يارمار/يةتكؿ (2014ـ)

-4

د ا رمطع غةر مياكؽ د

كدمار (2014ـ) مع اد اامتؾ اايكر اايث ةم س اايكرةةف

ةحرمد يزب اإلص ح ااةم

م طراس ك تطت ظر اإلركاف ااميتمةف د اارحطط مع يةطيس

ااتكض ( مكيك س اا زةرةف .)2014

ت ااحطصمسف كرتض ااركرر كاايةتكاس دكف ي كط د

إةراف اارطر ةس ر ط اا ضةس ااةم ةسف كااد ـ اا ميدكد اتيكرةةفف ك ذا مط يرر

اا ز س

ت

اث ر طمةس اار ا رت رتط مط س اايكر احد اايةطرة ت ص حطقف يةث ا ر تت ااحدةد مف ةطدات

اإلص حف كصكدرت ممرتاطرتـ كد رت دد مف م طزاتـ كةرتـ يزب اار مع ااةم
إةراف اطاحدةد مف اثرتطمطت كمف ي متط /:

 -1ر تس ااماطدرة اارتة ةس كراةطت اار تةذف كردض مرر طت اايكار ااكط
 -2رحمةؽ ااترز اام رمح ااطط ت اةف مكاؿ اتيتتةس كم طظر اتيكرةس .
 -3ااحمؿ ت ااترز اام طط
 -4ااددع مف ر ؿ اإل

كد ـ ا تصطؿ اا كب.

ـ ااممكؿ إة ار ةطن اتيةطرة

ااياكمس رة س درض يمر كا ع اطاي ح كاإل

اتمد اإلة ار

ـ د

ت

اإلص ح

.

متطصؿ اادكاسف كي زاق ااةرة مف

ظؿ رشرذـ اا كل ااكط ةس اام ط ضس

ر تط اايكر ( طشـف .)2014
كذ ا

رابع ا -الحراك الجنوبي:

دػ يكارػػر ػػطـ (2006ـ)ف اػػديت م مك ػػس مػػف اامر ط ػػدةف دػ ميطدظػػس ااضػػطاع ار ظػػةـ

اثير ط ػ ػػطت كاث رص ػ ػػطمطت كاامططاا ػ ػػس ارد ػ ػػع ركار ػ ػػب اامر ط ػ ػػدةف يك إ ػ ػػطدرتـ إاػ ػ ػ ااردم ػ ػػس

ااحيارةسف د يةف اػطف ااػدادع ا ير ػطج مظػطاـ ميػددةف اػطف اام ػطخ دػ اا ػكب طضػ طن مػف
ي ػػؿ اثير ط ػػطت د ػ يكايػػط ػػطـ (2007ـ) اػػديت يكيػػطط ااةػرة مػػف مػكاط

ااػػةمف اا ػػكا

اايػ ػطاؽ ش ػػمتت مدريػ ػةف كم ػػكظتةف م ػػد ةكف م ػػد ةةف ك ي ػػارةةف كش ػػاطب ػػططتةف ػػف ااحم ػػؿ
ا ضمطـ إا اايراؾ اا كا كاط ت مططااتـ ررترص د اآلر /:

 -1كضع يد ايةطيس اارمةةز اامراحس ضد اا كاةةف كططااكا اطاميطكاة د اامكاط س.
 -2ااميطكاة يمطـ اا ط كف.

 -3در ياار مف ااياـ ااميت .
 -4ركزةع طدؿ األراض كر يةـ اامكارد اةف ااياكمس اامرازةس كاايتططت ااميتةس.

اط ػػت اثير ط ػػطت ي ػػتمةس دػ ػ ااح ػػطـ ا كؿف اا ت ػػط عكات ػػت ا ػػطا مع ااممػ ػ تج كاار ػػطزثت
اػد ال صػطا "(and others , Ahtisarri
ااميدكدةف كميطكاس اثيػرمطاس مػف اػؿ ياكمػس " تػ
.)2001 : 6-7
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احا ػ ػػت إةػ ػ ػراف دك انر ااةػ ػ ػ انر دػ ػ ػ اي ػ ػػرمطاس اح ػ ػػض دص ػ ػػط ؿ اايػ ػ ػراؾ اا ػ ػػكا ك تػ ػ ػ يري ػ ػػتط

دصػػةؿ (:ت ػ ي ػػطاـ اااػػةض) ط ػػب ااػػر ةس ااةم ػ ػ ا يػػاؽف كاا ػػذم ة ةػػةـ يطاةػ ػطن د ػ ااض ػػطيةس

اا كاةس د اةركتف ك د زار ا رةر إةراف دة مػرات كيطتػؽ ػطة دضػط ةس ريػم " ػدف ثةػؼ"
راث ارام تط مف اا ػطفف كرػد ك إاػ ا تصػطؿ اا ػكبف كاييػب مصػطدر ياكمةػس درمػس دصػط ؿ

ميتيس يررل م طكةس ريت اايراؾ ررت

يمكاثن مف إةرافف ك ذا مط د ط ااػر ةس ااةم ػ

ادراػ

م صكر طدم دػ مػؤرمر صػيت دػ اػراةف دػ  14يارػكار (2012ـ) إاػ ارتػطـ إةػراف اػد ـ

اث تصطاةةف ك طؿ" :إف د اا كب يرااةفف يرااطن يتمةطن كي اراػطن ميػتيطن مػد كـ مػف إةػراف ةرةػد

اث تصطؿ" كاذاؾ يدرات ااياكمس ااةم ةػس يف اا تػكذ اإلة ار ػ اػـ ةحػد م صػك انر تػ د ػـ اازةدةػس
اؿ امرد إا ميطدظطت يػ ةس دػ اا ػكب ػ رحػز كاب يةػث ة ػع مضػةؽ اػطب اام ػدب ضػمف
طط تط(اام طرمف .)2013

ةماف رترةص ذاؾ د اا طط اارطاةس :
 -1ا تصطؿ اا كب ارراةار ااي ةس ةيط د ت اارتكؽ ااشةح د ااشمطؿ.
 -2ا شجطؿ اادكاس اطا ضةس اا كاةس ةيط د اايكر

ت اارمدد كاار طط ا تطسف ايةث ةاكف مف

اايتكاس إياطـ اايةطرة ت اامكا ع اار رـ اثيرة ق تةتط كارطصس ااحطصمس ص حطق.

 -3دكاس ةم ةس مكيدة يرصحب ت اإلة ار ةةف متةطت اثررراؽف كاذ مط رماف اا كاةكف مف
اث تصطؿ دإف اادا مةف ا يطيةف اإلة ار ةةف يةاكف اتـ يضكر كم د اااتد ااكاةد.
امط كةحاس اث رمطـ اإلة ار

اطا كب ا طق ط ػدة إة ار ةػس دػ

زةػرة صػب ا رررةػس دػ

اااير ا يمرف كرزكةد ذ اا ط دة اصكارة احةدة اامدلف كصػكارة مضػطدة اتيػتف كااطػط رات
كيراكف متمرتط:

 -1ااركا د اطا رب مف مضةؽ اطب اام دب .
 -2د ـ يتتطق إةراف د

ااةمف اا كاةةف كاايكرةةف ( مركف .)2013

خامسا :القبائل اليمنية-

رترض اا اةتس تيتط ا

احدة اث رمط

ب ث ةماف ر ط ت د اامشتد ااةم

يدةرطن ك دةمطن رطصس دػ

ك اايةطي كمع اث تةطر اايرةع اتدكاػس ااةم ةػسف كغةػطب اادكاػس يػطا طن ريكاػت

اا اةتس إا م ذ ةكدر ا مطف إا يةف ايرحطدة دكر اادكاس اامت كد.
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د ػ ااػػةمف ةحاػػركف ػػف ااح ػػس اػػةف اادكاػػس كاا اةتػػس يف" :اا اةتػػس ػ اادكاػػس كاادكاػػس ػ

اا اةتس"ف كر يدت دحتةطن د

س كةس اةف اار ةس اايطاؽ " تػ

اػد ال صػطا " م ػذ صػحكد

يدة ااياـ ػطـ (1978ـ) مػف تػسف كز ػةـ اةتػس يطشػد ااشػة  ( :اػد ال اػف ييػةف ا يمػر)

مف تس يررل.

ك ػػد ازد ػػرت ااتاػرة احػػد م رػػؿ ااػػر ةس( :إاػ ار ةـ اايمػػدم) ػػطـ (1977ـ) ااػػذم ة ػػطؿ ي ػ

ااحدك ا اار اتارة ياـ اادكاس ار اا اةتس(ار طمج ااكا ع ااحرا ف .)2015

اػػـ ةحػػرؼ ااػػةمف اادكاػػس اامرازةػػس اا كةػػس ط ػكاؿ رطرةر ػ ااكيػػةط كاايػػدةثف إث د ػ در ػرات

ميػػدكدة اتجطةػػس كير ػػطق ػػذ ااترػ ػرات ف اط ػػت اايػػتطس ااتحتةػػس دػ ػ يةػػدم اامشػػطة ك ػػطؿ اا ػػرل

كا م طقف كايرطط ت اا اةتس يف ررحطةش مع اايتطس اامرازةس.

مػػع ااك ػػتف كام رض ػ ااح ػػس اارحطةشػػةس كاػػد د ػ ا ػكااةر اا ػػرف ااحش ػرةف ظػػطـ ث ريػػطـ

اايػػتطس ػػرؼ ا ظ ػػطـ اات ػ ػرة ف امك اػ ػ را ػػكف اايػػتطس دػ ػ اام ػػدف اتدكا ػػس كااي ػػتطس دػػ اارة ػػؼ

كاااطدةس ات اةتسف كاطف ذا اا ظطـ شطن ث ةطاؽ إث د

ااحطصمس ص حطق(ااشري ف .)2009

اتػػذ ا يػػاطب اػػرزت اا اط ػػؿ ا ػػكة م ظمػػس ميػػتيس طمػػت تػ مكا تػػس ا ػ ب اايػػكر ك

صطا .

شاؿ ي كط ااحطصمس ص حطق د ةػد مط ػس اايػكر ضػراس ااةػرة اػدكر اا اط ػؿ كارطصػس

احد ي كط محط ؿ اارل اا اط ؿ (:اط ؿ رؿ ا يمر ) د يطشد إث يف اامشػتد ا تػب يريػطن تػ
ػػب احػػد ةػػطـ ااممتاػػس ااحراةػػس اايػػحكدةس احمتةػػس " طصػػتس اايػػزـ" يةػػث اػػرزت اايط ػػس إاػ

ػػكة

ارةس م ظمس د ظؿ غةطب اا ػةش ااةم ػ ف يةػث يصػا اا ػةش متااػطن كم يػمطن تػ ذارػ اػؿ

يص ػػا  %80م ػػف ػ ػكات اا ػػةش ري ػػت ي ػػةطرة ااي ػػكرةةفف ك ػ ػكات ااي ػػرس اا مت ػػكرم اارطاح ػػس
اتر ةس اايطاؽ " ت

اد ال صطا ".

كاياب ذ اا كة اار رشػاتتط اا اط ػؿ اػديت احاػس ااريطاتػطت رأرػذ دكر ػط كيضػكر ط اا ػكم

د اايرب اادا رة يطاةطن د ااةمف دمط زاات مط س اايػكر ك ػكات " تػ

ااارة ػر مػػف ػػطط اا ػػكة د ػ اااحػػد اا ات ػ ف إث يف ػكات ااريػػطاؼ ااحرا ػ

اػد ال صػطا " رمتػؾ

ت ػ ا رض مػػط ازاػػت

ري ؽ اا طيطتف كااذم مف شأ يف ةجةر مكازةف اا كةف كةجةر ااارةر مف ط طت اا اط ؿ اارػ

د مت " ت

اد ال صطا " ك مط س اايكر (ااصاطي ف .)2015
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سادس ا -تنظيم القاعدة في اليمن:

ااةمف ك مكطف ام مك س مف اايراطت اا تطدةس اار يدتيػت دػ ر ةػد م ػطت اام ػطرتةف

ا اريطؽ د اؤر ااصراع د ااشةشطف كاااكي س كااحراؽ كيدجط يرطف إاطف ااي اس اايػكدةرةسف ك ػد
غػػطدر د ػ اايطاػػس ا رة ػرة "اايػػكدةرةس " 27ياػػؼ ةم ػ ات ت ػطد ضػػد اا ػكات ااجطزةػػس دجط يػػرطفف
كاحد ذاؾ طد إا ااةمف ي داد ااةرة ممف غطدركاف كشاؿ ؤثق كاة ااحمؿ ااميت د ااةمف.

كاااط ث ات تؽ ااميت كاإل تةم د ااةمف ك ك كد دد مف اار ظةمػطت اإليػ مةس غةػر

اامر ط ي ػػس كاامػ ػرراط احض ػػتط ار ظ ػػةـ اا ط ػػدةف اا ػػذم يييػ ػ ااي ػػحكدم( :يي ػػطمس ا ػػف ثدف) دػ ػ

يدجط يرطفف يةث ةحرار درع ااػةمف ػك ا شػط مػف اػةف ا دػرع ا رػرلف ك يػب إاةػ ااحدةػد مػف

ااحمتةػػطت اار ػ ايػػرتددت اا ػكات ا مرةاةػػس كاايػػةطح ك اام شػػآت اا تطةػػس د ػ ااػػةمف كمػػف ػػذ
ا

مطؿ/:

 -1رت ةر اامدمرة ا مرةاةس اكؿ د

دف ي س (2000ـ).

 -2متةس رت ةرةس ضد اايةطح ا ياطف د شتر ةكاةك(2007ـ).
-3

كـ اط يتيس د ة طةر (2008ـ) ت يط يةف ات ةاةةف.

-4

مطت ططات داتكمطيةةف غراةةف د ص حطق (2008ـ).

-5

كـ ت يتطرة ااكثةطت اامريدة د

ص حطق يارمار(2008ـ)(مكغطف .)2010

احػد اارػكرة ااةم ةػس ك رة ػسن ايػةطرة اايػكرةةف

تػ صػ حطق ا راػر ر ظػةـ اا ط ػدة ااريػدم

ا رط ػػر ااػ ػ اا م ػػط رةف اامري ػػطرارةف دػ ػ اا ػػةمفف ية ػػث اي ػػرجتت اا ط ػػدة ااتػ ػراغ ا م ػ ػ دػ ػ

اا ػػكب كاث ررػػطؿ اايةطي ػ د ػ ص ػ حطق اريػػةطر ت ػ م ػػططؽ كايػػحس مػػف ميطدظػػس ياػػةفف
كي ػػةطرت تػ ػ اطمػ ػػؿ ااميطدظ ػػسف ك رة ػ ػسن ا ػػذاؾ ايػػػرحدت اا ػ ػكات ااياكمة ػػس اارطاح ػػس اتػ ػػطدمف
كارحطكف مع اات طف ااشحاةس ااميتةس ا رطؿ ر ظةـ اا ط ػدة كدػ  12يزةػراف (2012ـ) ايػرحطدت

اا كات ااياكمةس كيتتطؤ ط مدة س ز اطر كاتدة حطر اا رةاس م تط.

يشػػطر ر رةػػر ام مك ػػس ا زمػػطت اادكاةػػس إاػ يف مػػك اا ط ػػدة دػ ااػػةمف كرضػػرةـ ك كد ػػط

ةحكد إا ااصراع اادارت
يف " ت

ت اايتطس اةف اا رب ااشمطاةس د اا ظطـف كامط يشطر اار رةر إا

اد ال صطا " كرصكم ةيرحم ف ايـ اا ط دة اتيصكؿ ت :

 -1ااد ـ ااجرا اارطص اماطديس اإلر طب.

 -2كاثيػػرتطدة مػػف ااشػرااس مػػع ااجػػرب ايتتػػطق يةطيػػةةف ك يػػارةةف ث ةماػػف اثيػػرج طق ػ تـ

د اايرب ا مرةاةس ت

اإلر طب(.)Pickering , 2011:27
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الفاعمون الرئيسيون الخارجون في اليمن.
أولا -المممكة العربية السعودية:

ركصؼ ااح س اةف ااممتاس ااحراةس اايحكدةس كااةمف اأ تط

س درةسف كاةيت اررةطرةػس

ريامتػػط ي ػط ؽ اارػػطرة كاا جرادةػػط كاام رمػػعف يةػػث يػػةطرت ااممتاػػس ااحراةػػس اايػػحكدةس تػ ػ

اامشػػتد اايةطي ػ ااةم ػ اح ػػكد مػػف ااػػزمف اػػر د متػػط اامػػطا اشػػااس اا ةػػطدات اا اتةػػس كاادة ةػػس

كاايةطيػةسف كمػػرت ارػػطرة يطدػػؿ مػػف اارطػػكراتف اط ػػت مشػػاتس رريػػةـ اايػػدكد ػ اايػػمس ا اػػرز

اار يامت ااح س اةف اااتدةف.

دمع ةطـ ااكيدة ااةم ةس د  22مػطةك (1990ـ) اػدي اث رمػطـ اايػحكدم تػ يشػد ار ػط

يؿ مشاتس اايدكدف ااف ييداث يرب اارتةج يةطرت ت ميطر

طت اااتدةف.

إا ػ يف ػػطق رك ةػػع م ػػذارة اارتػػط ـ دػ ػ دا ارة ػػر (1995ـ) اةحاػػر ػػف اداةػػس اث تػػراج دػ ػ

ااح س اةف اااتدةفف اار ايرت اايكا ز اا تيةس اةف اااتدةف.

كرحكد ااح س ااص ار ةس اةف اايحكدةس كااةمف م ػذ ػطـ (1995ـ) كيرػ

ػطـ (1999ـ)

إاػ ػ ااح تة ػػس ااي ػػحكدةس اارػ ػ ر ػػرل يف كي ػػدة اا ػػةمف ي ػػرحزز مص ػػطا اا ػػةمف اارتط تة ػػس كا م ة ػػسف
كرحطةتـ كر س ضجط إضػطدسن اتمططااػس اػأرض دارػؿ اايػحكدةس مػف اػؿ ااياكمػس ااةم ةػسف اػذاؾ
ممط زاد ااركرر مك ؼ ااةمف مف غزك اااكةت كرأةةد ااحراؽ د ية تط(مياكبف .)2014
كةحكد اث رمطـ اايحكدم اطاةمف األياطب اارطاةس/:

 -1رمرؿ ااةمف ااحمؽ اثيررارة

كاااشرم اتمتاس ااحراةس اايحكدةس.

 -2ريد ااممتاس ااحراةس اايحكدةس ااةمف ايدكد ارةس طكةتس.

 -3ةشرؼ ااةمف ت مضةؽ اطب اام ػدبف كااػذم ةحراػر مػف اارطػكط اام يةػس اامتمػس

د ااحطاـف كااذم ةمر ار مط ة رب  %40مف تط ااحطاـ ر رةاطن.

 -4اام طراس ا م ةس اار ة ظر مف ر اتط ص طع اا رار اايحكدةةف اط راػطر ااػةمف ة ػدرج

د إططر ا مف اا كم اايحكدم.

 -5ك كد اايراطت اامرطردس اا شطس د ااةمف كاار رتدد ااممتاس ااحراةس اايحكدةس .

 -6ظت ػػكر مط ػػس ااي ػػكر اي ػػزب يةطيػ ػ ةمرت ػػؾ ياا ػػر متةش ػػةط مي ػػتيس دػ ػ اام ط ػػسف

كريطات مع اام طدس اإل تةم اتيحكدةس إةراف.

 -7مك س ااراةع ااحرا اار مػرت اػطاةمف زادت مػف اث رمػطـ اايػحكدم ركدػطن مػف ا ر ػطؿ

اامك س يك مف ريمؿ راحطت اايرب اادا رة د

ااةمف(مك ع يطيس اكيتف .)2015
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كةمرػػؿ صػػحكد مط ػػس اايػػكر ا مط ػػس يةطي ػةس ميػػتيس مظت ػ انر ر ةي ػطن ارتػػؾ ااريػػكثتف

كاػ ػػطا ظر مػ ػػف طػ ػػطؽ كايػ ػػع ارطػ ػػكر
اامرصػػط دة كرطػػطاتـ اإل

اا كة اث تةمةس ااصط دة د

ػ ػػرتـ اايمةمػ ػػس مػ ػػع إة ػ ػرافف دػ ػػإف طمكيػ ػػطت اايػ ػػكرةةف

م ػ ااطمػػكح ةتػػدد اا تػػكذ اايػػحكدم د ػ ااػػةمفف كةػػذ ب ا ػ اصػػطا

إةراف(اامذي

كررركف ف .)2015

ثاني ا -دول مجمس التعاون الخميجي:

ث ةزاؿ اامك ؼ اارتة ػ ر ػط ا زمػس ااةم ةػس ةتتػ ااارةػر مػف ااجمػكض كاار ػط ض دمرتمػط

اطف مك ؼ ذ ااػدار ر ػط رػكرة  11دا ارةػرف اارػ يططيػت ا ظػطـ ااػر ةس اايػطاؽ " تػ

اػدال

صػػطا "ف راػػرر ذات اامك ػػؼ دةمػػط ةرػػص مط ػػس اايػػكر ف كم ػػذ ا ػػدثع رػػكرة ااشػػاطب ااةم ػ

اط ت مكا ؼ دكؿ اارتةج مر ط ضػسف كاػطف ة ظػر إاػ اارػكرة اامردير ػس اط راطر ػط يزمػس يةطيػةس

ا ػػدال ص ػػطا "ف ككد ػ ػطن ا ػػذاؾ ر ػػـ ر ػػدةـ ااما ػػطدرة

ا ػػةف ػػكل اار ػػكرة ك ظ ػػطـ اا ػػر ةس ااي ػػطاؽ " تػ ػ

اارتة ة ػػسف كاارػ ػ ةيي ػػب ااارة ػػر م ػػف اامػ ػ ار اةف ي ت ػػط ي تض ػػت اار ػػكرةف كيكارت ػػط إاػ ػ مػ ػط ةش ػػا
ااصراع ت

اايتطس اةف ركار داراةر كاا ظطـ اايطاؽ(صطا ف .)2015

إف اايةطيػػس اارطر ةػػس اػػدكؿ اارتػػةجف كدكر ػػط ااميرمػػؿ دػ ااػػةمف ميػػدكد كةر ةػػد احػػدد مػػف

ااحكامػػؿ اامشػػرراس اػػةف ػػذ ااػػدكؿف ظػ انر إا ػ رصكصػػةطت اػػؿ دكاػػس مػػف دكؿ اارتػػةج دأيػػتكب
ص ػ ع اايةطيػػةس اارطر ةػػس كرطاة تػػط ػػطدة مػػط ةاػػكف شرصػػةطن اتجطةػػسف كة رصػػر ت ػ ااػػطر يد ػراد
ا ي ػػر اايطام ػػس ف كرا ػ ػ اا ػػدرة اامؤيي ػػطرةس اصػ ػ ط س اايةطي ػػطت كر ي ػػة تط كر ت ػػذةتط كمرطاحرت ػػط

ميدكدة دان( ةر كغ ف .)2015
ُ -1عمان:

ااحمط ةس ررمةز ارطرة طكةؿ مف شػا اث حػزاؿ اارػطـ ػف اػط
د يف اايةطيةس اارطر ةس ع
دكؿ اارتةج كاث ترطح ت ااحطاـ ا كيعف كمع يطاػس مدركيػس ثراػطع رةػطر ارغمػطر دػ ضػكق
اارتدةػػد اامر ازةػػد اػػدكؿ اا ػكار اإلة ار ػ ف يمػػط ػػف

رتػػط اػػطاةمف دطريػػمت مػػط اػػةف اارص ػػكمس

كااحػداكة مػػف طيةػػس كمػط اػػةف ااصػػدا س كييػػف اا ػكار مػػف طيةػػس يرػػرلف كر تػ ذاػػؾ دػ مك ػػؼ

ع مطف مف ااةمف إاػطف رأةةػد ااػةمف اجػزك ااحػراؽ اتاكةػتف يةػث يصػايت ع مػطف ااصػدةؽ ااكيةػد
اتةمف مف اةف دكؿ اارحطكف اارتة ( ةؿ ك كدمطفف .)10: 2011
ااحمط ةس ر ط ااةمف احد ااركرة مف اازكاةط اارطاةس/
كةماف ريتةؿ اايةطيةس اارطر ةس ع
ي -ررطتع مطف إا احب دكر ااكيةط اةف يطراؼ ااصراع دارتةطن كرطر ةطنف يةث رردض

ع مطف ا راطر إةراف رطر ايررارة

تةتط اس دكؿ اارتةج ا ررل.
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ب -ررطتع ع مطف ار كد ماطدرة ميػر تس ايػؿ ا زمػس ااةم ةػس ايةػث راػكف ااماػطدرة مر طغمػس
مع رؤةس ااكثةطت اامريدة كاةراف كاط يطراؼ ا زمس ااةم ةس(اااتكش ف .) 65: 2015
 -2األمارات:
يمػػط اإلمػػطرات دط ررطػػت د ػ اػػؿ اا تػػكد اايػػحكدةس اارطصػػس ايػػؿ ا زمػػس ااةم ةػػس ي ػكاقان

ياط ػػت ت ػػكدان ي ػػارةس يـ يةطي ػػةسف د ػػد د م ػػت اإلم ػػطرات ااما ػػطدرة اارتة ة ػػس كمي ػػط
اامريػػدة كشػػطرات دػ ااحمتةػػطت ااحيػػارةس اا كةػػس كااارةػػس كدػ

احد(ااصطة ف .)2015

ا م ػػـ

متةػػس ريرةػػر كرػػأمةف ػػدف دةمػػط

كرغـ ذاؾ ير الباحث يف اامك ؼ اإلمطرار شطا ااجمكض األياطب اارطاةس:

ي -مط زاات اإلمطرات ررراط اح طت يةطيةس كر طرةس مع إةراف.
ب -ث ر ؼ اإلمطرات ت

ر طصر يزب اار مع ااةم
ج -ا ػ

تس ااميطدس مف مةع ماك طت ااشحب ااةم

دت مط زاات

اإلص ح ااحداق مع ي ةمرؿ ريس اايراس د اام طكمس ااشحاةس.

اػػدال صػػطا " (:ييمػػد) يػػتة انر دػ اإلمػػطرات

ػػؿ ااػػر ةس ااةم ػ اايػػطاؽ " تػ

ير مط احد ااماطدرة اارتة ةس ممط ةمرؿ رطك انر اتح طت مع اا تس اامحطدةس اتركرة ااةم ةس.

د -رر ت ااارةر مف ا صكات اإلمطرارةس اار ر طدم اطث تصطؿ ف اامك ؼ اايحكدمف

كاث ييطب مف طصتس اايزـ اار

طدرتط اايحكدةس.

 -3البحرين:
يم ػػط ااايػ ػرةف دت ػػدةتط مػ ػكارد تةت ػػس ا ي ػػررداـ كياطمت ػػط ةرش ػػكف إةػ ػرافف كاارػ ػ ر ػػد

يف

ااايرةف إ تةـ رطاع اتطف كة اع ردرتتط د ااةمف د إططر ااركؼ مػف اامػد ااشػةح اػكف ااشػةحس
ةمرتكف ياس ث ةيرتطف اتط مف دد ااياطف.

 -4الكويت:
يمط دةمط ةرحتؽ ايةطيس اااكةت اارطر ةس ر ط ااػةمف دمػط زاؿ د ػـ ااػةمف اتحػراؽ دػ غػزك
اااكةػػت ةػػؤرر اش ػاؿ ااةػػر ت ػ ااح ػػس اػػةف اااتػػدةفف كممػػط ةػػداؿ ت ػ ذاػػؾ محطرضػػس اااكةػػت
ث ضمطـ ااةمف ام تس اارحطكف اارتة

ير

طـ (2010ـ) إا يف يظةت ااماطدرة اارتة ةس

اػػػد ـ اااكةػػػتف كايرضػ ػػطدت اااكةػػػت ااميطدرػ ػػطت ااةم ةػػػس د ػ ػ
اااكةرةس اايي س مع إةراف.
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ػ ػػطـ (2016ـ) ظ ػ ػ انر اتح ػ ػػطت

-5قطر:
يمػػط دةمػػط ةرحتػػؽ ا طػػر دأصػػايت ااح ػػس ااتط تػػس د ػ يػػؿ ااص ػ ار طت اإل تةمةػػس كصػ ػ ع

ااي ـ امط د ذاؾ اثيرحداد اتمرططرة ف كيصايت ا ارر ايرحدادان مف يم دكاس إ تةمةس يرػرل

إلطػ ؽ ماػػطدرات ا ػػطقة طمػػس دػ ااػػةمف مػػف رػ ؿ دكر ػػط اكيػػةط مػػع اا ط ػػب اايػػحكدم ري ػت

مصطت

"إدارة يصيطب اامصتيس"( ةؿ ك مكمطف ف .)11- 10 : 2011

ثالثا -الوليات المتحدة األمريكية:

اـ راف ااةمف رمرؿ اتكثةطت اامريدة يارر مف اك تط متتطن يم ةػطن يك رجػرة ث ة اجػ

ػداق

يمرةا ػػط اام ػػركر م ػػف ر ات ػػط ارتدة ػػد ممطا ػػؾ ااػ ػ تط ااكا ح ػػس دػ ػ ااش ػػمطؿف ية ػػث م ػػرت ااح ػػطت
ا مرةاةس ااةم ةس احدة م حطتطت اطف مف ي متط:

 -إاداق اارغاس مف طرؼ ااةمف دػ اارحػطكف ااصػطدؽ مػع كاشػ طف دػ ماطديػس اإلر ػطب

احػػد يطدرػػس اث رػػداق ت ػ اامػػدمرة ا مرةاةػػس( :ة ػكيس يس اػػكؿ)ف إا ػ يػػد اارت ػرةط د ػ احػػض
مظط ر اايةطدة ااكط ةس يةث ر طزؿ ااةمف ر طزثت ضرمس اطف مف ي متط/:

 -1دػػر اام ػػطؿ اا ػػكم ااةم ػ يمػػطـ ااطػػط رات ا مرةاةػػس كارطصػػس ااطػػط رات اػػدكف طةػػطر

اضرب ااح طصر اامشراتس اطإلر طب .

 -2ةطـ اامي ةف ا مرةاةةف اطير كاب اامشراتةف اطإلر طب ت ا راض ااةم ةس.
 -3إاجطق اارحتةـ اادة
ي متط:

كاغ ؽ اامحط د اادة ةس اط راطر –ك طق -ةرررج م اإلر طاةكف.

ت ػ اا ػرغـ مػػف رتػػؾ اار ػػطزثت ي ػػؽ اا ظػػطـ ااةم ػ م مك ػػس مػػف اام ػػطدع اارطصػػس مػػف

ي -ر ار ع اث رمطـ ا مرةا ا ضطةط اادةم راطةس .
ب -ايرج ؿ ا مػكاؿ اارػ رت ط ػط اا ظػطـ اةصػردتط دػ م تػكدات اايػرب تػ اإلر ػطبف

ارد ةـ يراطف يام ( اد اايتةـ ف .)107: 2012

دػ  11دا ارةػػر (2011ـ) ػػطؿ ػػطةمس ا اػػر( ) james clappezمػػدةر اثيػػرراطرات

ااكط ة ػػس ا مرةاة ػػس دػ ػ شػ ػتطدة رػ ػ ؿ تيػ ػس اي ػػرمطع دػ ػ ااا ػػك جرس" :إف ااري ػػدةطت اايةطي ػػةس
كا م ةسف كريدةطت اار مةس رمرؿ يااػر رتدةػد اتػةمف م ػذ اايػرب ا تةػس ػطـ (1994ـ)" كا راػر

ا اػػر "يف رػػد كر ااياػػـ يػػةمرؿ ريػػدةطت رطةػرة اتمصػػطا ا مرةاةػػس ك اإل تةمةػػسف امػػط دػ ذاػػؾ

ي ػ يػػة حؿ ر ظػػةـ اا ط ػػدة د ػ كضػػع يدضػػؿ ةيػػم ا ػ ارػػداةر كر تةػػذ ا رػػداقات دارتةس( اػػد

اايتةـف )119 :2012
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كدػ  23دا ارةػػر(2011ـ) ياػػدت م تػػس(:كاشػ طف دػػكرةف اكايػ ) ا مرةاةػػس اارػ ركصػػؼ

ااك ت ػػط م تػػػس اايةطيػ ػس اارطر ةػ ػػس ا مرةاة ػػس :يف تػػػس تةتػػػس د ػػط د ػ ػ ااج ػػرب ةريميػ ػػكف ارة ػ ػ انر

اتدةم راطة ػػس دػ ػ صػ ػ حطقف كيض ػػطؼ اار رة ػػر يف " اث ر ػػطؿ اامت ػػط ي ا ػػةف ش ػػةس كض ػػيط ط إاػ ػ
اادةم راطةس د ث ةاكف ك اايؿ( اد اايتةـف .)120 :2012

كةظت ػػر م ػػف اارصػ ػرةيطت ااي ػػطا س يف اا ط ػػب ا مرةاػ ػ ةرمػ ػ إاػ ػ يت ػػظ اام ط ػػس م ػػف

ااتكض كةمةؿ يك اثير ارر ت ييطب ركرة ااشاطب كرطتحطر اامير اتةس.
رابع ا -روسيا:

احد رتاؾ اثريطد اايكدةر غطات ركيةط رمطمطن ف اامشػتد اايةطيػ ااػدكا ف كد ػدت يضػكر ط

اار تةػػدم د ػ ااػػةمفف يةػػث اػػـ رشػػتد اايطاػػس ااةم ةػػس إيػػتطمطن ركيػػةطن دػػط ن ر ػ ؿ ااح ػػكد اار رػػس

اامطضةسف ااف ركيةط طدت م ددان اريػ ؿ مك تػطن راتػكر مػؤر انر دػ م تػس ا مػف ااػدكا ك ة ػس

ا مـ اامريدة.

كةماػػف اا ظػػر امك ػػؼ ركيػػةط مػػف ا زمػػس ااةم ةػػس مػػف زاكةػػس اار دػػطت ا مرةاةػػس ااركيػػةس
تػ رطػكط يكا ار ةػط كيػكرةط يةػث إف اارطاػت يف

كاار ؼ اػةف ركيػةط كيتػؼ شػمطؿ ا طتيػ

ركيةط ررمكضع رتؼ اامك ؼ اامحطدم اتيةطيس ا مرةاةس( اد ااحزةزف .)2015

رغػػـ ذاػػؾ كااػػطف اارػػكرة يطدظػػت ركيػػةط تػ

رتػػط ااػػؿ ااماك ػػطت ااةم ةػػس يػكاقان ياط ػػت

اايتطس اايطامس يـ اامحطرضسف كذاؾ اصحكاس اامشػتد ااةم ػ كصػحكاس اار اػكق اميػر ات ف يةػث

د ػط كزةػر اارطر ةػس ااركيػ (:يػةر

ثدػركؼ) دػ إارةػؿ (2011ـ) ا يػزاب اامحطرضػسف دػ

ااةمف اتكصكؿ إا يؿف كد يكا ؿ ةك ةك د ط إا

اكؿ كرة س م تس اارحطكف اارتة

اترركج

مف ا زمس.

ك ػػط رؤاػػد اارطر ةػػس ااركيػػةس مػرة يرػػرل تػ ضػػركرة اايػكار ايػػؿ ييطيػ دػ ااركصػػؿ

إا ارتطؽ ةرض

مةع ا طراؼ د ااةمفف يةث ةشطرؾ اا ط ب ااركي د ااحمتةس اايةطيةس

ااةم ةسف كذاؾ اصتر إيدل اا تطت ااضطم س ار تةذ ارتطؽ اارةػطض كشػط دة تػ
.)40-39 :2013

رك ةحػ ( ارشػدف

خامس ا -الصين:

يمػػط امػػط ةرحتػػؽ امك ػػؼ ااصػػةف مػػف ا زمػػس ااةم ةػػس دةحرمػػد مك تتػػط ت ػ ارةػػر مػػف اايػػذر

كاث ر ط ة ػػس اتمكاز ػػس ا ػػةف يطػ ػراؼ ااصػ ػراع ااميتة ػػةف كاإل تةمة ػػةف ات ػػدؼ اايت ػػطظ تػ ػ مص ػػطا
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ااصػػةف اثي ػػررارة ةس دػ ػ اام ط ػػسف كر ػػرل ااص ػػةف يف رمػػس يرط ػػطر رت ػػدد مص ػػطايتط دػػ اا ػػةمف
كررمرؿ د اآلر /:

ي -يمطةس ايررمطرارتط كي مس طمتةتط د ااةمف.
ب -ر تس طرؽ إمداد اا تط اارطـ د اام ط س.
ج -إ ط س ممرات اا ؿ ااايرم د رتةج دف.

د -مك اارطرؼ د م ط س ااشرؽ ا كيط.

ق -اايتطظ ت ايررارة ةس ركزاف ضد اايةطرة ااجراةس د ااشرؽ ا كيط.
كا طقان ت رتؾ اامتددات دإف اارؤةس اث ر ط ةس د اارحطمؿ مػع ا زمػس ااةم ةػس كررمػؿ دػ

اآلر /:

 -صكرت اصطا

رار يظر اةع ااي ح اتيكرةةف.

 د ت إا ك ؼ ااضراطت اا كةس اايحكدةس ضد اايكرةةف ك كات صطا . -يرت ت اذؿ تكد دكاةس ايؿ ا زمس ااةم ةس ار ااميطدرطت.

ةمػػر ااػػةمف يطاة ػطن امريتػػس اطاجػػس اارح ةػػد كاارطػػكرة يةطيػػةطن كا رصػػطدةط كيم ة ػطن كا رمط ة ػطن ف

كرحراػػر اارػػكرة ااةم ةػػس ااشػػحاةس اارػ ا طت ػػت ضػػد اا ظػػطـ اايػػطاؽ دػ دا ارةػػر (2011ـ) مػػف ي ػػـ
ااميططت اايةطيةس اارػ شػتد ط ااػةمف دػ ااحصػر اايػدةثف كيف اارػكرة ااةم ةػس يدػرزت ريػكثت
درةػػس د ػ اامشػػتد اايةطي ػ ف كمػػف يارز ػػط ي ػ كط ظػػطـ ااػػر ةس اايػػطاؽ " ت ػ

اػػدال صػػطا "ف

كرجةةر ررةطس ااريطاتطت اايةطيةس كااص ار طت ااميتيس اةف يطػراؼ يةطيػةس اط ػت دػ اايػطاؽ

مريطاتػػس دةمػػط اة تػػط إض ػطدسن إا ػ زةػػطدة اارػػدر ت اارطر ةػػس" اإل تةمةػػس كاادكاةػػس" ااػػؿ ر ط ضػػطرتطف
كرأرةر ط ااماطشر ت ااميطر اايةطي كااكا ع ااةم

احمكمةر .

وير الباحث:
يف اام رمع اادكا اـ ةاف ػطدان دػ يػؿ ا زمػس ااةم ةػس دمػط ةشػجؿ اام رمػع ااػدكا

ػك

اايػػرب ت ػ اإلر ػػطبف يةػػث إف اام رمػػع ااػػدكا ةايػػث ػػف يتػػكؿ امشػػطات د ػ ااػػةمفف ك ػد
ركاطػػأت مح ػ اػػؿ اا ػػكل اادارتةػػس اااطيرػػس ػػف ااشػػر ةس اادكاةػػسف كةا ػ ااػػةمف كمشػػطات رػػطرج

ا رمطمطت اا مةع كةماف رترةص ذاؾ د
أولا -ا طراؼ ااميتةس رحط

دة طط/:

مف غةطب اإلدارة ااركاد ةسف كمط زاات ر ف ااح تةس اار تةدةس د إدارة

اادكاس كاام رمع ك ةم س ا طر اايزاةس كاا اتةس.
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ثاني ا -اررت ت اا كل ااميتةس اإلرادات اارطر ةس" :اإل تةمةس كاادكاةس" كظتت رايث ف ااشر ةس
اادكاةس ك دمت ااارةر مف اار طزثت ت ييطب ااةمف كااشحب ااةم .

ثالث ا -ااكثةطت اامريدة كااجرب ة ظراف إا ااحمتةس اايةطيةس اث ر طاةس د ااةمف مف زكاةط اامصطا
ااضة س دة ار ط ي تط متةس ؿ امتؼ اايرب ت اإلر طب مف صطا إا

رابع ا -رحرار إةراف ااراا اارارةا

ا اار د

ا زمس ااةم ةس د د

طدم إا اايكر مؤر انر.

يت د

ايرمطاس ااارةر مف

ااتر طق ك دت ريطاتطت دةدة اريطاؼ اايكر صطا ف كد مت اايراؾ اا كا كاا كل اث تصطاةس

اشاؿ اطمؿف كرا ت اصرايس د ـ ا تصطؿ اا كب

ف ااشمطؿ امط اذاؾ مف ريرةع ا

ااماطيب اثيررارة ةس اار رر ك إاةتط إةراف د ااةمف.
خامس ا -ريح دكؿ اارتةج ك ت رييتط ااممتاس ااحراةس اايحكدةس إا اايتطظ ت ااةمف ادكاس
رم س كمير رةف ف ااةمف ةمرؿ صمطـ ا مطف امصطا رتؾ اادكؿ ير كاف اطف ااياةؿ اتكصكؿ

إا ذاؾ ت ييطب ااةمف تي .

سادسا -رمرؿ ااةمف يطيس متمس مف يطيطت اا تكذ إلةراف امط ررمةز ا ااةمف مف مك ع ايررارة
كيدكد طكةتس مع اايحكدةس اام طدس اإل تةم

اارطاةس /:

إلةرافف كةحكد اث رمطـ اإلة ار

اطاةمف األياطب

 -1راتتس ااصراع د ااةمف ز ةدة احاس اارمف اار رددح إةراف د يكرةط دت ااةمف رك د متةشةط
ميتيس كةس رطضت دة يركب ضد اادكاسف كاتط شااس ريطاتطت كامردادات اتةس كيةطيةس كةس.
 -2ااصراع د ااةمف ةرجذل مف ذار يم يف ك كد ااصراع دارت دطاي ح مركدر ااررة كاا كل
اااشرةسف كاذاؾ كاإلرادات اايةطيةس كاا اتةس اار ةيتؿ ايرج اتط.
سابع ا :اامك ؼ ااركي كااصة

ط ـ ت اايتطظ ت اامصطا ف كاراطت اايضكر د اامتتطت

اارطصس ام ط س ااشرؽ ا كيط.
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الفصل الرابع
التنافس اإلقميمي عمى اليمن.
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الفصل الرابع
التنافس اإلقميمي عمى اليمن

مقدمة -:

يضي ااةمف يطيس ر طدس ميمكـ ا كل اا تكذ كااتةم س كااصراع اإل تةم كاادكا كرش
إا ػ اايػػط د ػ م ػكا ازة ذاػػؾ ي مػػطط مررتتػػسف كمرحػػددة مػػف ااص ػ ار طت د ػ ااػػدارؿ ااةم ػ اار ػ
ر ك ػػت ا ػػةف اايةطي ػ اايزاػ ػ كاايةطي ػ ااح ط ػػدم كاث رمػػط

ااطا ػ ػ كاا ج ارد ػ اام ػػطط

كااطط ت اامذ ا كصراع اامصطا كاا تكذ.
ػ

إف مط ة رم د ااةمف ةصػحب رتيػةر رة ػسن اارػرة اامػدر ت كاامػؤررات كةصػ يف ة ػطؿ
ػػدة يػػركب د ػ يػػرب كايػػدة كص ػ ار طت غةػػر مر ةػػسف كيػػرب ظػػط رة محت ػػس ك ػ يػػرب

ااريطاؼ ااحرا

ر (ااحمطرمف .)2015
كيتطس اار ةس طدم ضد محيار اايكرةةف كيتةتتـ اإلة ا

غةػػر يف ػػذ اايػػرب دػ م مك تػػط صػ ار طت مرحػػددة دػ ااػػدارؿ ااةم ػ مررتتػػس يةطيػ نػةط

كمردارت ػػس ا رمط ةػ ػطنف كةرػ ػكازل ػػذا ااصػ ػراعف كةر ػػططع دػ ػ اا ػػدارؿ ااةم ػ ػ م ػػع صػ ػراع اا ت ػػكذ

ااداتكمطيػ كاث رصػػطدم ات ػػكل ااجراةػػس :ارةطط ةػػط كيامط ةػػط كدر يػػط كااكثةػػطت اامريػػدة دةمػػط اة ػ تـ
اذاؾ صراع اادكؿ اإل تةمةس ضد اإلي ـ اايةطي كركرات ااراةع ااحرا

(ااحمطرمف .)2015

ا طت ػت اارػكرات ااحراةػس اارػ اطرارتػط إةػراف دػ مصػػر دػ اػداةرتط كااايػرةف كااػػةمف كريت

ي تػػط ميػػرتتمس مػػف اارػػكرة اإلة ار ةػػسف كاررتػػؼ ريةتػػط د ػ اارػػكرة اايػػكرةس ف ار ار ػػط م ػؤامرة مػػف ي ػػؿ
اإلططيػػس اميػػكر اام طكم ػػسف كي ة ػػس ا م ػػر يف اارػػكرات د ػ اا ػػةمف كاااي ػرةف رركاد ػػؽ مػػع اا ت ػػكذ

اإلة ار ػ دػ اام ط ػػس اػػؿ كرزةػػد ف دػػطاركرة ااةم ةػػس اط ػػت ريػػط د تػ ااصػػمكد اايةطيػ ايتتط تػػط
اايكرةةف كد ااايرةف يةزداد اا تكذ اإلة ار

د يطؿ صحكد ياكمس شةحةس مكااةس إلةراف .

إف ػػدـ ك ػػكد رؤةػػس مشػػرراس مػػف اام ط ػػس اػػةف ػػكرةف إ تةمةرػػةف اي ػػـ إةػراف كاايػػحكدةس

حػػؿ مػػف اام ط ػػس يػػطيس ر ػػطدس كصػراع يػػطر س اػػةف ػػطرةف اا ػػكرةفف كريػػطكؿ اػػؿ كايػػدة م تػػط
اثيرتطدة مف اامرجةرات اار طريت اياب ااركرات كريةف ااترصس اضرب تكذ ا رػرل كايػراز
ر دـ اصطايتط ( طاـ ف .)3: 2015

إف ريػ ػػكؿ ااػ ػػةمف مػ ػػف دكاػ ػػس ت ػ ػ يطشػ ػػةس اارطػ ػػكرات اإل تةمةػ ػػس إا ػ ػ دكاػ ػػس رػ ػػؤرر ار تتػ ػػط

اثيررارة

ت ااركاز طت اإل تةمةس رايطن ايررارة ةطن إلةراف اذاؾف كاجض اا ظر ف مف ةياـ

ااةمف ف دإف تكض ااةمف اامير ؿ ذم اا كة ااصط دة ةرة إةرافف كاا ةؤرؽ اايحكدةس ييب
ك تػػس اا ظػػر اإلة ار ةػػس ف اطإلضػػطدس إاػ ذاػػؾ دػػإف إةػراف ريػػطكؿ ط ػػدة ا ػػطق
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ػػطت كطةػػدة دػ

ااػػدكؿ ااحراةػػس اار ػ رمرتػػؾ إماط ةػػطت ااريػػكؿ إاػ
صطايتط

ػػكل إ تةمةػػس ف دػػإف ػػذا اام ي ػ يةصػػب د ػ

د إ طدة ريـ كرررةب مكازةف اا كل ت ااميركل اإل تةم امط ي يةم ع اايػحكدةس

ر ةؿ مف ا طق ريطاتطت ك اتطت إ تةمةس امكا تس إةراف (ييمدةطفف )3: 2015
كاي ا

كاتتـ طاةحس اار طدس اإل تةم د ااةمف ةرك ب تة ط درايس ااح طت اايحكدةس مع إةراف

اط راطر ـ اا طاةف ا يطيةف د يتاس ااص ارع اإل تةمةس يك ت ا ؿ د مط ةرحتؽ اطاةمف.

العالقات السعودية اإليرانية:

ػ ػػطت اي ػ ػػررارة ةس رترض ػ ػػتط اا جرادة ػ ػػط كاار ػ ػػطرة

رحرا ػ ػػر ااح ػ ػػطت ااي ػ ػػحكدةس اإلة ار ة ػ ػػس

كاامصطا اامشرراس كاير رار اام ط سف رغـ ذاؾ دإف ااصراع كاار طدس اطف ك ااح صر اايطاـ

د إدارة ااح طت اةف اا ط اةفف اذا غتػب تةػ ااراػطةف اايػطد دػ ااػركل

ػـ اا ضػطةط كاررتػطق

صكرة اارحطكف اامشررؾ إث دةمط ذرف ا ػد مرتػت اارػكرة اإلة ار ةػس رتدةػدان شػر ةطن ا ظػطـ اايػطاـ دػ

اايحكدةس دطا ظطـ اا دةد د إةراف اةس ظطمطن ة رصر رتدةد ات ظطـ اايػطاـ دػ اارةػطض ا ظػطـ

متاػ ميػطدظ اػػؿ ي ػ ظػػطـ ةردػػع شػػحطر اإليػ ـ اارػػكرمف كةيػػح إاػ رصػػدةر كةرػػز ـ ا تةػػطت

ااشػػةحةس د ػ اايػػحكدةس كدكؿ اا ػكار ااحرا ػ ا رػػرل كةػػد ك إا ػ اارػػكرة كاي ػ طط اا ػ ظـ اا ط مػػسف
دطإلي ـ اارػكرم ااػذم طريػ اارمة ػ اػطف محطدةػطن ات ظػطـ اامتاػ د ػد د ػط اارمة ػ إاػ إيػ ـ
طام

مشيكف اشي س يةطيةس طاةس(ي مسف .)1980:680

ا راػػرت اايػػحكدةس طػكاؿ

ػػد اارمط ة ػػطت يف مصػػطدر اارتدةػػد مػػف اارتػػةج ااحراػ رامػػف

د ػ إة ػراف كاي ػ ار ةؿف دتػػذا دػػإف اايةطيػػةس اايػػحكدةس ر ػػط يمػػف اارتػػةج رراػػزت ت ػ يمػػف ااػػدكؿ
ااحراةس اارتة ةس اامرشطاتس محتط.

ك د اررازت اايةطيس اارطر ةس اايحكدةس د رتؾ ااتررة يكؿ دة ميطكر م تط:ػ

 -1ريةةد م ط س اارتةج ف اايركب ااظط رة.
 -2ا طق كة رد ةس يحكدةس رير د ت
 -3اتكرة ااراطمؿ اارتة

كة ايرةس ك كةس كارةس دط تس.

اطيرر طق ااحراؽ( اد ااريمفف .)56 :2004
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خارطة رقم ()3

الصراع عمى شرايين الطاقة في منطقة البحر األحمر

إف اػػركز إة ػراف ا ػػكة إ تةمةػػس د ػ اام ط ػػس كاػػد ػكا س يم ةػػس مررتتػػس اػػدل دكؿ م تػػس

اارحطكف اارتة

كارطصس اايػحكدةس ػراق ر ػطم اا ػكة ااحيػارةس اإلة ار ةػسف كاامرػططر ااميرمتػس

ايةطرة إةراف ااتحتةس ت مضةؽ رمز ااممر اا ط شا ااكيةد د اارتةج ااحرا ف كرحززت
ذ اامرطكؼ احد

طح إةػراف دػ ر كةػع ػدرارتط ااحيػارةس كررصػةب ااةك ار ةػكـف ك ػد

ػطت

مػ ػػع اار محػ ػػطت ااشػ ػػةحةس د ػ ػ اتػ ػػداف اارتػ ػػةج ااحرا ػ ػ اار ػ ػ يرػ ػػذت رططاػ ػػب اي ك تػ ػػط اايةطيػ ػػةس
كاث رصطدةس كاث رمط ةس(اااحكدف )38: 2015

ظت ػػت ااي ػػحكدةس شػ ػرةاطن ييطي ػػةطن اتكثة ػػطت اامري ػػدة ث ي ػػةمط تػ ػ اامي ػػركل اثي ػػررارة

كاث رصطدم م ذ يػ كات احةػدة دطاح ػس اايػحكدةس ا مرةاةػس يػا ت ايػر ؿ محظػـ دكؿ اارتػةج

ا ررل اح كد ف امط ا ةت م حدان ييةطيةطن د رحزةز كرطكةر اثيررارة ةس ا مرةاةس د اام ط س
م ػػذ اايػػرب ااحطامةػػس اارط ةػػس حتػػت اايػػحكدةس اا ػكاد ا مرةاػ ااػراا دػ اام ط ػػس

ػػب رػػركج

إةراف مف اايتؼ ا مرةا احد ااركرة اإلة ار ةس  .ك ت ااحاػس ظتػت إةػراف دػ اارؤةػس اايػحكدةس

ررراكح اةف ا راطر ط ريدةطن دػ ااي اػس ااارةطط ةػس كم طديػطن دػ ااي اػس ا مرةاةػس ف اةػد يف ا ػدثع

ااركرة اإلة ار ةس ؿ ااح س إا اار طدس ا رب اتحداق .
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ك د ار ا مةر ررا ااتةصػؿ ر ػةس اامرػطارات اايػحكدةس اايػطاؽ دػ يدةرػ دػ

طمحػس

طردطرد دػ مػطةك (2013ـ) " رمػس دةػد مػف اايت ػطت اارػ ررةػر اارػكرر اػةف اااتػدةف اػةس ي تتػط
اار ؼ اإلر

شرم ااحرا – ااتطري كااطط ت ااي

– ااشػةح اػةف اااتػدةف ك ػطؾ يةضػطن

اار ؼ يكؿ ااار ػطمج اا ػككم اإلة ار ػ ف كااشػةحس اايػحكدةةف دػ اام ػططؽ اا تطةػس كاام طكشػطت
ػكدمار (2012ـ) دضػ ن ػف ػدد ااشػةحس ااحػطمتةف

اامرحت س اآاطر ااػ تط كااجػطز امػط يػدث دػ

د م طؿ ااطط ػس اايػحكدم ف كرتدةػدات إةػراف دػ مضػةؽ رمػز ف ط ةػؾ ػف اا كادػؿ اإلة ار ةػس

د ػ ػ ػ مكيػ ػ ػػـ اايػ ػ ػػج كاار دػ ػ ػػطت يػ ػ ػػكؿ اااي ػ ػ ػرةف كااح ػ ػ ػراؽ كيػ ػ ػػكرةط كااػ ػ ػػةمف كااص ػ ػ ػراع ااحرا ػ ػ ػ
ر ةت (.) Rayan , 2013
اإلي ا

كاميطكاس دتـ ااح س اايحكدةس اإلة ار ةس تة ط يف يردرؾ اامرجةرات ااتطمس اارػ يصػتت

د ػ م ط ػػس ااشػػرؽ ا كيػػطف كدكر ااكثةػػطت اامريػػدة ا مرةاةػػس اصػػترتط اا ػػكة ااحطامةػػس ااحظم ػ
اامريامس د إة طع اايةطيس اادكاةس .

أولا  -ااح طت اايحكدةس اإلة ار ةس احد ااراةع ااحرا .

اؿ ا دثع ركرات ااراةع ااحرا مرػؿ ااحػراؽ طػس اارػكرر ا اػرز اػةف إةػراف كاايػحكدةس إذ

ضػػتت اايػػحكدةس رػػرتـ إة ػراف اميػػطكثت ايػػط تكذ ػػط ت ػ ااح ػراؽ ميػػرتةدة مػػف ةػػطـ ااكثةػػطت

اامريػدة ارػدمةر مؤييػػطت اادكاػسف ك تػ يريػتط اا ػةش كريػػتةـ اايػتطس ايتتػػطق إةػراف ف تمػطن يف
اايحكدةس اـ ر ـ اأم مؿ ام ع ااكثةطت اامريدة مف ااحدكاف غةر اامارر ت ااحراؽ .

كاحد ا ط ؽ ططرة ااراةع ااحرا اط ت مكا ػؼ ااطػردةف ممػط ة ػرم دػ اام ط ػس ميػدكدة

اط راط ارت ةكيةطيةس كاضيس ف ث

س اتط ا ضػطةط ااشػحكب اارػط رة كمططااتػط ف ك ػ مكا ػؼ

مر ط ضس د اا ك ر اةف اايحكدةس اار ريح ثيردامس ااكضع اا ط ـ د اام ط س كاةراف اارػ

ث رتكت درصس ارجةةر امصتيرتط اكصتتط دكاس غةر م رتحس ارراةاس اا ظطـ اإل تةم كرك ةتطت

ي ططا ( كيدة ريتةؿ اايةطيةطت ف .)2016

كير الباحث كاااطرب اإلة ار ػ يااػر

ػ يف ريػكؿ اا ػزاع ا يطيػ دػ اام ط ػس إاػ

ػزاع اادةم راطةػػس كاثيػػراداد ػػك اػػطاكس ااةػػر اتممتاػػس ااحراةػػس اايػػحكدةسف كيف اايػػحكدةس رحراػػر

ااراةع ااحرا در س اارلف كيضطؼ إا يف اايحكدةس را ت رططػطن مكيػحس ررضػمف رجةةػر ميػطر
ااراةع ااحرا اشاؿ اطمؿ يةػث ةػرل

اإلة ار ةس اايحكدةس يارز ط:

ػ يف اارطػط اايػحكدةس اػطف اتػط رػط ج تػ ااح ػس

ي -ريكةؿ صراع اادةم راطةس كاثيراداد إا يرب طط تةس ي ةس شةحةس.
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ب -اامظػػط رات د ػ ااايػرةف اط ػػت مد كمػػس مػػف إةػراف اشػػاؿ ااةػػرف ااػػف رػػدرؿ اا ػػةش

اايحكدم مع رتؾ اامظط رات د مطرس (2011ـ) ممط شاؿ دص ن متمطن مػف دصػكؿ ااصػراع

اػػةف اااتػػدةف اايػػحكدةس د مػػت ا

مصر ك ار "

ا ػطن ات ػػكل ااحيػػارةس ضػػد ر ػػةس ػػطق اط ررطاػػطت شػػحاةس د ػ

يف ياكمس اإلرػكاف ااميػتمةف دػ مصػر اػـ راػف دػ مصػتيس إةػراف يةضػطن

تط ررةد اإل تراد اطاريدث اطيـ اإلي ـ".

ج -ااػػد ـ اإلة ار ػ غةػػر ااميػػدكد اشػػةحس ااح ػراؽ ايػػرتز اايػػحكدةس ارة ػ انرف كريكاػػت اتػػداف

مرؿ ااةمف كيكرةط كاا طف ايطيطت يرب اةف اااتدةف (ط ف .)2014

ثانيا  -اامك ؼ ا مرةا مف اار طدس اايحكدم – اإلة ار :

ر يػػد ااح ػػس اػػةف ااكثةػػطت اامريػػدة كاة ػراف ي ة ػػس يف اايةطيػػةس اارطر ةػػس اتػػدكارةف ر ػػكـ

ت ييطاطت ردمس اامصتيس ااحتةط اتدكاسف دطاكثةطت اامريدة ا كة ظم اتط يةطيرتط اااك ةس
كيي ػ ػػطاطرتط اارطص ػ ػػسف ام ػ ػػط يف اايةطي ػ ػػةس اارطر ة ػ ػػس اإلة ار ة ػ ػػس ث ريامت ػ ػػط ااحكاط ػ ػػؼ كا ػ ػ ػكاق

كااشحطرات دإةراف اةس دكاس

ط دةس د يةطيةرتط اارطر ةس امط ةحر د ااارةركفف دد ـ ا تةػطت

ااشػػةحةس دػ ااحػػطاـ ث ة ػػكـ تػ ييػػطس يمطةػػس رتػػؾ ا تةػػطت اػػؿ ة ػػكـ تػ ييػػطس مػػدل ردمػػس
ػػذ ا تة ػػطت اتمصػػطا ااحتة ػػط اتدكاػػس اإلة ار ة ػػسف ك ت ػ

ت ػػس اا ط ػػدة ر ػػكـ ييػػس

ػػس إةػػراف

اطاكثةػػطت اامريػػدة ااةػػكـ دػ ظػػؿ إدارة ااػػر ةس ( :يكاطمػػط ) تػ ااػػرغـ مػػف غةػػطب يطاػػس ااركادػػؽ
اايةطي ااحت .

دػ ضػػكق ممػػط يػػاؽ كاحػػد اامػػأزؽ ا مرةاػ دػ يدجط يػػرطفف دػػإف ااكثةػػطت اامريػػدة ريػػطكؿ

إة طد مررج م ف اديت إةػراف اطيػرج ؿ ااترصػس ك طػؼ اارمػطر اتػذا اامػأزؽف د ػد ي ػطدت داػرة
اارحطكف اثيررارة

د متتػ يدجط يػرطف كااحػراؽ تػ ططكاػس صػط ع اا ػرار ا مرةاػ ممػط ددػع

إةػراف كيتتطؤ ػػط ااجػراةةف إا ػ ر ػػدةـ ر ػػطزثت ذرةػػس إا ػ إةػراف د ػ مكا ػػع ك ضػػطةط رطة ػرة ميػػت

ا م ػ ػػف كاامص ػ ػػطا ااحتة ػ ػػط ا ػ ػػدكؿ اارت ػ ػػةج ااحراػ ػ ػ
اثيررارة ةسف .)7-6 : 2010

زز اار طرب اإلة ار

كارطص ػ ػػس ااي ػ ػػحكدةس (محت ػ ػػد دتي ػ ػػطةف اتد اري ػ ػػطت

ا مرةا كارطصس احد رك ةع اثرتطؽ اا ػككم اإلة ار ػ اإلدراؾ اػدل

اايحكدةس اررتػ ااكثةػطت اامريػدة ػف ااشػرؽ ا كيػط اصػطا إةػراف دح ػطت ااكثةػطت اامريػدة
مع اايحكدةس اط ت ريامتط ااطاةحةس ااا ةكةس اار رحكد إا طاةحس ااريطاؼ غةػر اامرمطرػؿ اػةف

يػػتطس ي ػػكل كيػػتطس يضػػحؼف ة ػػكؿ تػػف ي ػ طةدر ييػػرطذ ااح ػػطت اادكاةػػس ا مرةا ػ يف اا ػػكة

ا ضػػحؼ د ػ مرػػؿ ػػذ ااريطاتػػطت ػػد ر ػػد تيػػتط دا م ػطن اػػةف مرػػطكؼ مرحطرضػػس مػػف اإلة ػػطع
كاإل مطؿ( طصرف .)2016
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إف مدارؿ ااركرر د ااح طت اايحكدةس ا مرةاةس اـ ةاف كاةد ااتيظسف كا مط طق رة ػس

رراامػػطت ممرػػدة اػػديت م ػػذ كصػػكؿ ااػػر ةس ( :يكاطمػػط ) إاػ اايػػتطس كرتط مػػت ايػػاب ااحدةػػد مػػف
ا زمطت اإل تةمةس د ااشرؽ ا كيط.

دم ػػذ ريػػتـ ااػػر ةس ( :يكاطمػػط ) كااػػذم ا ػػط يةطيػػر

ت ػ ماػػدي إش ػراؾ اارصػػكـ د ػ ااشػػرؽ

ا كيػػطف ا راػػرت اايػػحكدةس ذاػػؾ ا مػػر ايررضػػطق كرتػػطكف يمرةا ػ مػػع رصػػكمتط د ػ اام ط ػػس
ف ييػ

دمك ؼ ( :يكاطمط ) مف ااركرة اامصرةس كررتة

ماػطرؾ يز ػج اايػحكدةس اشػاؿ ااةػرف

اذاؾ اامك ؼ مف ا زمس اايكرةسف كر ار ع( :يكاطمط) ػف رتدةدارػ ارك ةػ ضػراس

طاةػس ات ظػطـ

اايكرم طـ (2013ـ) زاد مف مشط ر اإلياطط اايحكدةس ادر س ي تط اػديت رت ػد ر رتػط اريطاتتػط
مع ااكثةطت اامريدة ( طصرف .)2016

احد ي كط ص حطق اةد اايػكرةةف دػ يػارمار (2014ـ) ف اػدا يف إةػراف ايػرامتت يصػطر

اايحكدةس دتػ ااشػمطؿ اػديت إةػراف ررتػطرر اريامتػط امتطصػؿ اا ػرار دػ دمشػؽ كاجػداد كاةػركت
امط يصػايت رػرياـ اصػ حطق دػ اا ػكب كريػرمر دػ ز ز ػس ايػر رار ا ةػس دكؿ اارتػةج( :مػف

ااايػ ػرةف كاااكة ػػت) .كا ػػطف ذا ػػؾ ةي ػػدث دػ ػ ااك ػػت اا ػػذم ا ػػديت دةػ ػ ااكثة ػػطت اامري ػػدة رري ػػدث
اص ػرايس ػػف ضػػركرة يف راػػدي دكؿ اارتػػةجف ك ت ػ يريػػتط اايػػحكدةس رريمػػؿ اا يػػط ا ااػػر مػػف

ي اػػطق ااػػددطع ػػف يم تػػط كمصػػطايتطف ف اايتةػػؼ ا مرةاػ اػػـ ةحػػد ام ػػدكر اا ةػػطـ اػػذاؾ إث إذا
رحرضػػت مصػػطاي ااماطش ػرة اترطػػر  .كاػػذاؾ طمػػت اايػػحكدةس احمتةػػس " طصػػتس اايػػزـ" احػػد يف

يصايت إةراف رتدد ط د رطصررتط اا كاةس .

د اا تس اام طاتس ك حت إةراف اثرتطؽ اا ككم مع اا كل ااحظم كادا كاضيطن يف ااكثةطت

اامريدة ريح إا إ شطق ركازف د اا كل اةف اايحكدةس كاةراف .

كك حػػت ااكثةػػطت اامريػػدة ػػذا اار ػكازف د ػ يػػةطؽ ص ػراع طػػط ت اػػةف محيػػار ي ػ

اايحكدةس كمحيار شةح

ر كد إةراف( كيدة ريتةؿ اايةطيطت ف .)2016

ر ػػكد

ثالث ا  -الدور اليمني في تأجيج الصراع بين السعودية و إيران:

إف مػػط ةػػد ـ ااك ػػكد اإلة ار ػ دػ ااػػةمف ػػك ك ػػكد ر رػػس ػػكل يةطيػػةس ةم ةػػس رػراط ري ةػػؽ

ي دادتط كمشطرةحتطف اطيرمرار اركيةع اا تكذ اإلة ار

د ااػةمف دػطايكرةكف تػ ك ػ ااةػر اػأف

ػػطيتـ دػ اثيػػرة ق تػ اايػػتطسف كا ػػطدة ياػػـ اإلمطمػػس دػ ااػػةمف مػػف دةػػد مػرراط اطاػػد ـ

اإلة ار ف ك تس ا مر ةرحتؽ ا طح اايراؾ اا كا ااذم ة كد  " :ت يطاـ اااةض" دتػك ةػراط
ري ةؽ ي داد اتػؾ ااكيػدة اػةف ااشػمطؿ كاا ػكب كدػرض اث تصػطؿ اطيػرمرار ريطاتػ مػع إةػرافف
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تػ ااػد ـ اايةطيػ كاامػطا ف اػػذاؾ ااػػر ةس اايػطاؽ (:تػ

كيصػكا

اػد ال صػػطا ) كي صػػطر

ةرراط ري ةؽ ي دادتـ د إ طدة اارجةةر اايةطيػ ف كرامػط ااحػكدة إاػ اايػتطس امػد صػترتـ اػإةراف
كيتتط تػػط اطاػػدارؿف كةماػػف ا راػػطر ػػدؼ إة ػراف مػػف ذاػػؾ ػػك إة ػػطد يطاػػس مػػف ااتكض ػ كااح ػػؼ

كايداث ا ت ت يم

كيةطي د ااةمفف اا ريرتةد مف ا كضطع اامضطراس ارمرةػر ي ػدادتط

كي ػػدرتط دػ ػ اام ط ػػس كري ػػح ا ح ػػؿ اا ػػةمف ط ػػس ا طػ ػ ؽ ر ةيػ ػس اممطري ػػس دكر ػػط اإل تةمػ ػ ف
كايرتداؼ اايحكدةس كاارتةج(اا ـف .)2013

امط احات ا طراؼ ااةم ةػس اادارتةػس ااتط تػس دػ ااػةمف دك انر ااةػ انر دػ رػأ ةج ااصػراع اػةف

اايػػحكدةس كاة ػراف كاةصػػطا إا ػ

طػػس اارصػػطدـ ف دطار ػػدةرات اارطط ػػس يك اامددك ػػس مػػف اارػػطرج

طدت اار ةس طدم إا ريتةـ ص حطق اتيكرةةف يةث يتمت اامحيارات طكا ةسف كرػـ ااررػطذؿ
ػػف اارػػدرؿ ايمطةػػس مػراف د ػػد يراد ػػطدم ااػػررتص مػػف تػػكذ يػػزب اإلصػ ح اارػػطاع اإلرػكاف

ااميتمةف ف كاـ ةيرطع اا

مطح ااطمكح اايكر اامد كـ إة ار ةطن .

احب اايكرةكف دك انر ااة انر د رأاةػد مرػطكؼ اايػحكدةس اشػأف يم تػط اا ػكم ف يةػث يطت ػكا

رصرةيطت متطد ط ي تـ يةيرحةدكف مػدف ةػزاف ك يػةر ك ػراف مػف اايػحكدةسف ك طمػت مط ػس

اايػػكر اػػإ راق م ػػطكرات اػػطا رب مػػف اايػػدكد اايػػحكدةس اػػؿ رحػػدل ا مػػر ذاػػؾ إاػ

صػػؼ اامػػدف

اايدكدةس اايحكدةس ( طاـ ف .)4: 2015
عممية عاصفة الحزم في اليمن وأثرها عمى العالقات بين إيران والسعودية:
يرذت ااممتاػس ااحراةػس اايػحكدةس دػ إ ػطدة اا ظػر دػ يةطيػرتط اارطر ةػس كيكاكةػطت يم تػط

اا ػػكم د ػ ي ػػطب ااريػػكؿ ااػػذم ط ػ ير ت ػ اام ط ػػس اامرمرػػؿ د ػ اار ػػرب اإلة ار ػ ا مرةا ػ ف
دت ػ ػػطؾ يراح ػ ػس ييػ ػػاطب ر ةي ػ ػس ر حػ ػػؿ اايػ ػػحكدةس ريػ ػػدث تػ ػػس ااة ػ ػرة د ػ ػ رؤةرتػ ػػط اثيػ ػػر اررة ةس
كيةطيةطرتط اارطر ةس ك :ػ
-

ااريػكؿ ااػدارت دػ ا يػرة اايطامػس مػع ايػرحداد اا ةػؿ اارطاػث ارػكا ااياػـف كمرػػطكؼ
ا ػػدثع مش ػػطاؿ دارتة ػػس اي ػػاب ااري ػػكثت اإل تةمة ػػس كاادكاةػ ػس كزكاؿ ااػ ػ تط امص ػػدر ػػكة

ايررارة ةس اتمتاس .

ػػؿ اإل تةمةػػس احػػد ااراةػػع ااحراػ ف كاارػ يططيػػت اط ظمػػس اثيػػرادادةس دػ ي اػػس مػػط

-

اا

-

ميطكاس مكاااس اارجةةر اإلة ار

احد ااريرر مف اثيرحمطرف كمرطكؼ مف ا ر طؿ رأرةر ط إا اادارؿ اايحكدم.

د اام ط س يةث ريرحد طتراف ايصد ماطيب ريكثت

ااح د اامطض احد ي كط ظطم صداـ ييةف كططااطف كاذاؾ اثرتطؽ اا ككم اإلة ار .
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-

ااريػكؿ د ػ ايػػررارة ةس ااكثةػػطت اامريػػدة اار ػ ظتػػت يطمةػسن ا ظػػطـ ااياػػـ د ػ اايػػحكدةس
م ػػذ يػػاحةف ػػطـف كذاػػؾ ازةػػطدة اث رمػػطـ اشػػرؽ ريػػةط تػ

ييػػطب ااشػػرؽ ا كيػػط(مراػػز

ص ط س ااتار اتدرايطت كا ايطثف .)2015

احد يةطرة اايكرةةف ت ص حطقف كرمدد ـ

كاطن اطر ط

دف اامطتس تػ مضػةؽ اػطب

اام ػػدب ي تػػف اايػػتةر اايػػحكدم د ػ كاش ػ طف " ػػطدؿ اا اةػػر " ت ػ إط ػ ؽ متةػػس يػػارةس

كايػػحس ض ػػد ري ػػطاؼ ااي ػػكر صػػطا فكذا ػػؾ اي ػػر طاسن اطت ػػب ااػػر ةس ااةم ػ ػ " ادراػ ػ م ص ػػكر

ػػطدم" كذاػػؾ امشػػطراس دكؿ اارت ػػةج دةمػػط ػػدا ن مػػطف إض ػػطدسن إا ػ ا ردف كاايػػكداف كاامج ػػربف
كاد ـ اك ير مف ارةطط ةط كااكثةطت اامريدة.
-

اطف ااريرؾ اايحكدم متط طن د ضؿ ريكثت إ تةمةس كدكاةس ك ميتةس مف ي متط /:
ريكثت د اايةطيس اارطر ةس اايحكدةس اا ط مس ت اثرزاف .

اامشػػتد اامرراػػؾ إ تةمةػطن ك متةػػس اثصػػطتطؼ ااطط تةػػس إذ ايػػرطط ت اايػػحكدةس يف رشػػاؿ
ريطاتطن ضـ دكثن راةس كاي مةس د ظرؼ يةطـ محدكدة .

ريكثت د اامشتد ااةم
إاػ

تي إذا شتد يدكؿ كل كصحكد يررل(اام ةدم ف .)2015

ط ػػب ممػػط يػػاؽ ك رة ػسن ايةطيػػطت ااركيػػع اإلة ار ػ ااػػذم ا رتػػز درصػػس اا تػػؽ كاثضػػطراب

كدػ ػراغ اا ػػكة دػ ػ اا ػ ػكار ااحراػ ػ اامص ػػطياس ث طػ ػ ؽف كرحر ػػر يرا ػػس اار ػػكرة كاارجةة ػػر ير ػػذت
اايحكدةس رار ااردرؿ ااحيارم ااماطشر األياطب اارطاةس -:

 -1اايكرةةف ريراكا يرةحطن اميط دة ر ةيةس مف كيدات اا ةش كاايرس اا متكرمف كاا كات
اارطصس اامكااةس اصطا

احد اثيرة ق

ااحطصمس اتيةطرة

ت

ت

ااميطدظطت ااةم ةس

ا ررل .

 -2يف ااكثةطت اامريدة اايتةؼ اار تةدم اتيحكدةس ف يرارت اارةطض كاصكرة كاضيس يف اةس
ادةتط مف رطس اتردرؿ د

يك ميطكاس إ طدة ااركازف د

ااشأف ااةم

اايطيس اايةطيةس

ااةم ةس(.مراز اا زةرة اتدرايطت ف )2015

كاترحرؼ يا دثثت طصتس اايزـ د د ركات اايحكدةس زمطـ ماطدرة رطرة اتدؼ صةطغس

رررةاطت يم ةس كيةطيةس اارل د اإل تةـ

كا تط اار ةس ك مكا تس إةرافف كك ؼ رمدد ط.

ةطدة اا ظطـ ااحرا مف اا اتس اامصرةس إا

كارزت ااحمتةس امترؽ طرؽ د ااريكؿ د

ػكة دةػػدة ااممتاػػس ااحراةػػس اايػػحكدةس اارػ اػػـ ر ػػـ اػػأم مػػؿ يػػارم رػػطرج يػدكد ط م ػػذ يػػرب
اارتةج طـ (1991ـ) اؿ اارتت ت مدار
راكف طردطن دةتط مرؿ ااةمف.

كد ار دةـ د ـ مطا ير دػ ااصػ ار طت اارػ
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كا ػػدا ات ػػاحض يف ااحمتة ػػس ااحي ػػارةس ػػطقت اتح ػػؿ رجةة ػػر اا ة ػػطدة ااي ػػحكدةس اا دة ػػدة اارػ ػ

ا رت ت يةطيس ااصت طت كراق ا اكاب اامجت س إا يةطيس ت ةس ط مػس تػ اامصػتيس ااكط ةػس
ااصرةيس.

يػػت يػػطكة ااداتكمطيػػةس اايػػحكدةس د ػ ا ةػػطـ ا كا ػ د ػ

مػػع مصػػر ك رراةػػط ك طػػر

ريػػت ي ػ ؼ ريػػطاؼ كايػػد كاػػطف ااتػػدؼ ااػػر ةس مػػف ااحمتةػػس ااحيػػارةس رك ة ػ ريػػطاس اتكثةػػطت

اامريػػدة اار ػ ر ػػؼ د ػ ااريػػطكر مػػع إة ػراف يػػكؿ ار طم تػػط اا ػػككم يف يم رررةاػػطت دةػػدة د ػ

اإل تةـ ة ب يف رمر ار اايحكدةس( رمطفف .)2015

خارطة رقم ()4

الدول المشاركة في عممية عاصفة الحزم ضد الحوثيين في اليمن

ي ت ت دكؿ ااريطاؼ ااحرا ا رتطق متةس طصتس اايزـ كادق متةطت "إ طدة ا مػف" امػط
ةشمؿ ذاؾ مف متةطت اإلغطرس كااد ـ اتم طكمس ااشحاةس مع إماط ةس ايرمرار ا

مطؿ ااحيارةس

كدؽ يطر مررتتس كذاؾ ام طاتس يم رتدةد مف اايكرةةف يكاقان ياطف ذاؾ د اادارؿ يـ اارطرجف

ك د اطت اطإلماطف م يظس مط ي زر رتؾ ااحمتةطت ااحيارةس مف ماطيب يةطيةس ي طدت شة طن

مف ااركازف د اامحطدثت اايةطيةس كاثيررارة ةس د اام ط س(.مصطت ف)2015

كمػػف ي ػػـ ػػذ اإل ػػطزات اارػػأرةر ااماطشػػر ت ػ اامشػػركع اإلة ار ػ اامر ػػدد ااطػػطم إا ػ

إيػ ػ ؿ ظ ػػطـ إ تةمػ ػ

دة ػػد ػػط ـ تػ ػ ا ػػطق ػ ػكات ردع ادةت ػػس ػػف اا ة ػػكش اا ظطمة ػػس ييطي ػػتط
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اامتةشػػةطت اا ط مػػس ت ػ ااػػكثق ااطػػط ت ف اػػذاؾ يرػػرت متةػػس " طصػػتس اايػػزـ" ت ػ اام طةضػػس

اارػ را رػط إةػراف اػةف مشػركع اا اتػس اا ككةػػس كمشػركع اارمػدد اإل تةمػ ف كيرةػ انر يظتػرت طصػػتس
اايزـ يف اا ظطـ اإلة ار

ط ز ف يمطةس يراط

كم طصرة

ت ا ؿ د ااةمف .

وير الباحث :يف ذ اايرب متمط اط ت د ة س كمك تػس إث ي ػ ػد صػطياتط دمػطر كايػع

اا طػػطؽ ك كا ػػب ا رصػػطدةس كيةطيػػةس كا رمط ةػػس يػػرحط

اػػؿ ااماك ػػطت ااةم ةػػس مػػف ررطر ػػط ف اػػذا

ة ػػب ت ػ دكؿ اارتػػةج رحزةػػز ااكضػػع اايةطي ػ اا طشػػيف كاػػذؿ تػػد ر مػػكم ااةػػر كيف ةػػدرس

ا دة ػػس إ ط ػػطق اا ػػةمف كض ػػحطن رطصػ ػطن دار ػػؿ م ت ػػس اارح ػػطكف يرػ ػ ركض ػػع اا ػػا د تػ ػ ي ػػاس

اثير رارف كرركدر ا يصط س اطدةس مف ااردر ت ا

اةس كاارشظ ااطط ت كاام طط

.

ك ط ة ب يف ذار إ طزات طصػتس اايػزـ ااحيػارةس اط راطر ػط ػطدت إاػ ريػكثت ااةػرة

مف ي متط :

 -1ريرةػ ػػر ميػ ػػطيس كايػ ػػحس مػ ػػف ا ارض ػ ػ امػ ػػط دةتػ ػػط محظػ ػػـ ا ارض ػ ػ د ػ ػ ااميطدظػ ػػطت
اا كاةػػسف كرػػأمةف احػػض اام ػػططؽ ااجراةػػس ااتطمػػس مرػػؿ مضػػةؽ اػػطب اام ػػدب كمة ػط
اامرط كمةدم .

 -2رما ػػت ػكات ااريػػطاؼ مػػف ا ػػطق ػػةش كط ػ
يارةط د اام ططؽ ااميررة كد

كام ػ  200000م طرػػؿ رت ػكا رػػدرةاطن

كا د يارةس د يررةرةطف ك ت اايدكد اايحكدةس

ااةم ةس .

 -3رما ت ياكمس اار ةس طدم اتمرة ا كاػ احػد ريرةػر ػدف دػ يغيػطس (2015ـ)
مػػف ااريػػكؿ مػػف ااػددطع إا ػ اات ػػكـ د ػػد ػػطدت اا ػكات اامكااةػػس اتػػطدم

-

كات صطا كاايكرةةف كدؽ يراحس ميطرات:

ااميطر ا كؿ -اطر ط ص حطق كاار دـ إا يدكد مدةرةس يريب .

-

ااميطر اارط  -اطر ط مة طق اايدةدة اثيررارة

-

ااميطر اارااع -اايةطرة ت مة طق مةدم كرأمةف اايدكد مع اايحكدةس.

-

كمػطن اطر ػػط

احد ريرةر مة طق اامرط غرب رحز.

ااميطر اارطاث -اطر ط مدة س صحدة مح ؿ مط س اايكر .

 -4كدة ياكمس ام ت إا

دف( .كيدة ريتةؿ اايةطيطتف.)2017:4

أولا  -الموقف اإليراني من عاصفة الحزم:

ةاػػػدك يف طت ػ ػراف دك ػ ػػت احمتةػ ػػس طصػػػتس اايػ ػػزـف كيف ذاػ ػػؾ شػ ػػاؿ دش ػ ػ ن ذرةح ػ ػطن

ت ػ ػزة

اثيػرراطرات اإلة ار ةػس اارػ رتط ػػت اتػذا اات ػػكـ احػػدمط رك حػػت يف رصػمت ااػػدكؿ ااحراةػػس تػ
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اارم ػػدد ااي ػػكر كااي ػػةطرة تػ ػ

ػػدفف كرارتػ ػ اطاشػ ػ ب كاثي ػػر اطر يك اارتدة ػػد تػ ػ يدض ػػؿ

ا ي ػكاؿف ك رة ػسن اػػذاؾ يك ػػزت إة ػراف اتيػػكرةةف اطثيػػرة ق ت ػ اػػطب اام ػػدب كاا ػػكب ااةم ػ

يةضطن اايط يةطررتط ت اطمؿ ااةمف.

كةظتػػر ػػذا اثرراػػطؾ اإلة ار ػ مػػف ر ػ ؿ ااميػ كاةف اإلة ػ ار ةةف كمػػف رػػـ ا رصػػطر اايػػدةث

ت ضركرة ك ؼ ااضراطت كاات كق إا اايؿ كاارتطكض اايتم ف امط اارتػت اار طيػس اإلة ار ةػس

اإدا رتط اتضػراطت اا كةػس اايػحكدةس تػ

اإلة ار

مط ػس اايػكر ف كاارتػ ر ػةس م تػس ا مػف اا ػكم

اطارتدةد كيف " طر اايرب ت ااةمف يرررد ت

اايحكدةس"( مطؿف .)2015

ظتػػرت رص ػرةيطت اػػكزةر اارطر ةػػس اإلة ار ػ اايػػةد ميمػػد ػكاد ظرةػػؼ د ػػط دةتػػط اتػػداف

اام ط س كااجرب إا ر ب ااتحاس اار رردـ اا ط ػدة دػ ااػةمف ك طاػت اامريدرػس اطيػـ اارطر ةػس
اإلة ار ةػػس مرضػػةس يدرػػـ يف ايػػررداـ اارةػػطر ااحيػػارم د ػ ااػػةمف مػػف شػػأ يف ةزةػػد مػػف رح ةػػد

ا مكر كاريطع ر حس ا زمسف كا تطق درص ااركصؿ ايتكؿ يتمةس امط كصػتت ااحمتةػس ااحيػارةس
اأ تط رطةرة كمجطةرة ات كا ةف كا

راؼ اادكاةس .

مف ط ب ررر ي تف ر ةس ا س ا مف اا ػكم كاايةطيػس اارطر ةػس دػ ااارامػطف اإلة ار ػ

ػ ػ ق ارك ػػردم " يف ااي ػػرب تػ ػ اا ػػةمف ي ػػرررد تػ ػ ااي ػػحكدةس دا ةػ ػطن إاػ ػ ك ػػؼ ااحمتة ػػطت

ااحيارةس د

ااةمف (اايتم ف )2015

إضطدسن إا ذاؾ متت إةراف د ار ط ةف ار طكز ااضراطت اا كةس ضد يتتط تط اايكرةةف

ية ػػث ا ػػطف اثر ػػط ا كؿ مك تػ ػطن إاػ ػ ااي ػػحكدةسف كدكؿ اام ط ػػس كا ػػأت دةػ ػ إاػ ػ ش ػػف ي ػػرب

إ

مةس كاط ؽ رتدةداتف كميطكاس إضتطق صاجس طط تةس ت ااصراع كارتػطؽ ااريػطاؼ ااػذم

ي شأر اايحكدةس.

يمط اثر ط اارط

داطف مك تطن اتيكرةةف ف يةث طمت إةراف ار دةـ د ػـ يػارم كاغػطر

ار يتة س " شط د إةراف " كاار درغت يمكارتط د

ةاكر ( طاـ ف .)8-7 : 2015

ثاني ا  -موقف األحزاب اليمنية من عاصفة الحزم:

احد ةطـ اايحكدةس كااريطاؼ ااحرا احمتةس طصتس اايػزـ يصػا مك ػؼ ياػرز يػزاةف دػ

اايطيس ااةم ةس كاضيطن دةمط دضتت ا يزاب ا ررل ااصمتف كيررل اث رراض اامشركط.

د د طق مك ؼ يزب اإلص ح طق متط طن ارأةةد " طصتس اايزـ" كا راػر رطػكة شػ ط س

ايزب ػد ةرحػرض تػ إرػر مك تػ

ػذا ااػ اام ي ػس كاث ر ػطـ مػف اػؿ ريػطاؼ اايػكر صػطا

د يطؿ ططؿ يمد اايرب ف كارتمت مط س اايكر يزب اإلص ح اطارةط س ااحظم .
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كمف تر اطف يزب اامؤرمر ااشػحا ااحػطـ ااػذم ةرز مػ ااػر ةس اايػطاؽ " تػ

صػػطا "ف كاضػػيطن اريطات ػ مػػف مط ػػس اايػػكر ممػػط حػػؿ كار ػ

مكا تس مط كصت " اطاحدكاف اايحكدم"( ااحرا اا دةد ف .) 2015

اػد ال

ػػددطن ارتػػؾ ااحمتةػػس دػػد ط إاػ ػ

يمػػط اطا يػػاس اترةػػطر اايػػتت دػػإف متةػػس " طصػػتس اايػػزـ" رامػػط رمرػػؿ إيػػدل يػػاؿ ػػكدة ذاػػؾ

اارةػػطر مػرة يرػػرل إاػ محط تػ دػ ااػػةمف مرػػؿ دار اايػػدةث دػ اتػػدة دمػػطج دػ ميطدظػػس صػػحدةف
ك محةػػس اايامػػس اميطدظػػس رحػػز ك محةػػس اإلييػػطف اميطدظ ػس يضػػرمكتف اػػذاؾ رمرػػؿ ااحمتةػػس

رك ةتطن اتمضطة طت اايكرةس ضد اارةطر اايتت اط راػطر ـ مػف يااػر اارطيػرةف مػف اارمػدد اايػكر

د ػ ااػػةمفف كا ظ ػرة طمػػس اترةػػطر اايػػتت يف اث رصػػطر ت ػ

مط ػػس اايػػكر ف كك ػػع رمػػدد ط ث

ةاكف إث اطاي ح د ط ا ددع ااارةر مف ااشاطب اايتت إاػ اث رػراط دػ اا رػطؿ ضػد اايػكرةةف

ضمف م ظكمس اا اط ؿ يك مط ةحرؼ اطام طكمس ااشحاةس كارطصس د اا كؼ كمأرب كغةػر ـ مػف

اامدف ااةم ةس.
اػػؿف

يمط دةمط ةرحتؽ اطارةطرات اا تطدةس دتـ ةرياكف احمتةس طصتس اايزـ اةس ياطن د يطرادتط
تػػط يػػرؤدم إا ػ إضػػحطؼ اايػػكرةةف ممػػط يػػةرة احػػكدة اا ط ػػدة إا ػ مشػػتد ا يػػداث مػػف

دةد د ااةمف اصكرة يارر شطططن رطصسن احد شػااس ااح ػطت اارػ ي طمتػط اار ظػةـ مػع اا اط ػؿ

د مكا تس رمدد اايكر ممط يررج اا ط دة مف زارتط كما تط مف ر ةد اام طرتةفف إضػطدسن إاػ
يصػػكاتـ تػ امةػػطت ااةػرة مػػف ا يػػتيس دػ ااترػرة اامطضػػةس دػ رضػػـ دكضػ اايػ ح اارػ

ر رطح ااةمف يطاةطن(اارف .)2015

يمػػط دةمػػط ةرحتػػؽ امك ػػؼ مط ػػس اايػػكر اط راطر ػػط اامرضػػرر ا ااػػر مػػف متةػػس طصػػتس

اايػػزـ ػػد د ػط اامريػػدث ااريػػم اطيػػـ اايراػػس ميمػػد اػػد ااي ػ ـ د ػ يػػدةث رػػطص اصػػيةتس
اكةرةس ي ػ ث ةك ػد ماػرر م رػدرؿ يػارم رتة ػ دػ ااػةمفف مشػة انر إاػ يف مػط ةيػدث دػ

ااةمف ركرة شػحاةس اتػط مططاػب مشػرك سف كارتػـ اػد اايػ ـ ر ظػةـ اا ط ػدة اطار يػةؽ مػع ااػر ةس

ااةم

" اد را م صكر طدم" اضرب اارػكرة ااةم ةػسف كيضػطؼ يف يم ريػرؾ يػارم مػف يم

طػػرؼ رػػطر

مردػػكض كيف ااشػػحب ااةم ػ ث ةيػػر ةب اتضػػجكطف كيػػةاكف ا ػ مك ػػؼ يطيػػـ

كيض ػػطؼ اا ة ػػطدم ااي ػػكر يف مك ػػؼ اح ػػض اا ػػدكؿ اارتة ة ػػس ػػك م ػػف ةي ػػرحدم إةػ ػراف ات ػػةمفف

كةضػػرـ مػػف دكر ػػط مػػد ةطن يف إةػراف اػػةس اتػػط يضػػكر دػ ااػػةمف كيف مػػف ةضػػرـ ػػذا اايضػػكر
يطراؼ يةطيةس ةم ةس اتط مصتيس د

إرطرة مرطكؼ دكؿ اارتةج(مي ف .)2015
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ويتتر الباحتتث :ي ػ كاحػػد ػػطمةف مػػف اايػػرب دػ ااػػةمفف ث راػػدك ااصػػكرة ماشػرةف ديػػةطرة
اايكرةةف ت ص حطق كرمدد ـ رطرج صحدة يرطر ييطيػةطت طط تةػس كم طط ةػس ف دػطايرب رجةػر
ةػؼ كايػرم ار ار ط ة ػرج يطاػس مػػف ااتكضػ ريػرتةد م تػط اااةط ػطت اا طشػ س تػ

اام رمػع اشػاؿ

يي ػػطب اات ػػط تةف اار تة ػػدةةف دار ػػؿ اا ػػةمفف ية ػػث ا ػػرز دكر اامتةش ػػةطت تػ ػ يي ػػطب ا يػ ػزاب
طمس اتررة مط احد اايرب مف ي متط:

اار تةدةس اامحركدس إضطدسن إا ذاؾ رارز م م

 -1دشػػؿ د ػ إدارة م ػػططؽ اايػػةطرةف دمػػر ن اام ػػططؽ اار ػ ر ػػع ريػػت يػػةطرة اايػػكرةةف رحػػةش
يزمػػطت ا رصػػطدةس كيةطيػػةس كا رمط ةػػس ف دطث رصػػطد ػػط ـ ت ػ ا رصػػطد اايػػكؽ اايػػكداق

كا رص ػػطد اايػ ػػرب ػ ػػك اايػ ػػط دف إض ػػطدسن إا ػ ػ رتاػػػؾ اإلطػ ػػطر ااح ػػطـ اتدكا ػػس اص ػػطا يػ ػػتطس

اامتةشةطت .

 -2اارطرؼف إف اااحد ااطط ت

ؿ اا رطؿ د ميركل مف ضمف رحرةتطت احةدة ف اايةطيػس

ف دظط رة اايكرةةف كرطتـ ا ةداك ف ية ظ د

تكس ااةم ةةف د ااطرؼ اآلرر ااي

ييطيػػةس اامػػذ ب ف دظتػػكر اا ط ػػدة مػػف اارتػػطق كاايػرةس إاػ ااحتػػف ا ط ػػب ر ظػػةـ اادكاػػس

يصا مأاكدطن د ااشطرع ااةم

.

 -3ارةػػر مػػف ا ط ػراؼ اادارتةػػس كاارطر ةػػس ريػػح إا ػ إططاػػس يمػػد ااص ػراع د ػ ااػػةمفف كردػػع

ااراتت ػػس اااشػ ػرةس اتي ػػرب إض ػػطدسن إاػ ػ ااراتت ػػس اث رص ػػطدةس مم ػػط ي ػػة حؿ اارح ػػطةشف كا ػػطدة
ااكضع اايطاؽ امط اؿ ااركرة ااةم ةس صحب اؿ مف ضركب ااميريةؿ

العممية السياسية في اليمن:

مرتث ااماػطدرة اارتة ةػس يكؿ متةػس ا ر ػطؿ اايةطيػ احػد اارػكرة ااةم ةػس (2011ـ) يةػث

يظةػػت ااحمتةػػس اػػد ـ م تػػس اارحػػطكف اارتة ػ كااكثةػػطت اامريػػدة ا مرةاةػػسف ك ك صػػت ت ػ

ر طيػػـ اايػػتطس اػػةف ريػػطاؼ اايػػزب اايػػطاـ كرارػػؿ اامحطرضػػس ف ك صػػت اثرتط ةػػس تػ يف ةيػػتـ

صطا اار طيس ا ط ا " اد را م صكر طدم"ف د يةف ةرا

صطا

ت ريس يزب اامػؤرمر

ااشػ ػػحا ااحػ ػػطـ امػ ػػط ةػ ػػرـ رشػ ػػاةؿ ياكمػ ػػس كيػ ػػدة كط ةػ ػػس مػ ػػف ااط ػ ػردةف كر يػ ػػـ ااػ ػػك ازرات ا ػ ػر

ااميطصصػػسف امػػط م يػػت ااماػػطدرة اارتة ةػػس ااػػر ةس ػػطدم يػػتطس ااياػػـ ا ػرار غةػػر ميػػدد ف
كم ي ػػت " تػ ػ

ا ػػد ال ص ػػطا " كي ض ػػطق إداررػ ػ يص ػػط س ش ػػطمتس م ػػف اام ي ػػس اا ض ػػط ةس دػ ػ

ااةمف(مشركع ااي ـ د ااةمفف .)8 : 2015

كاطف ميكر ااريكؿ اايةطي د مريتس مط احد ااماطدرة اارتة ةس ك

ػد مػؤرمر اايػكار

ااػػكط ف مػػؤرمر طكةػػؿ ا مػػد األيػزاب كااتصػػط ؿ ااةم ةػػس اارػ رػػـ رشػػاةتتط ارشػػمؿ اام مك ػػطت
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اار رـ إ صطؤ ط د اامريتس اث ر طاةس مرؿ اا شطط ااركرةةف ااميػرت ةف ااشػاطب كاامػريةف كممرتػ

اايػراؾ اا ػػكا كاايػػكرةةف إث يف ا غتاةػػس اايػػطي س اتم ط ػػد رػػـ م يتػػط اتيػػزب اايػػطاـ كييػزاب
اات طق اامشررؾ كممرت اا كبف كاحد دة رأ ة ت رـ

د اا تيس ا كا اتيكار ااكط

ةػكـ

 18مػػطرس (2013ـ)ف ار طيػػس ػػطدم ك ضػػكةس  565ضػػكان مػػف اا ػػكل اايةطيػػةس اامررتتػػس ك
صػػتتـ مػػف اا ػػكب ك  %30مػػف اا يػػطق ك %20مػػف ااشػػاطب  .ك ػػد كدػػد ا مػػةف ااحػػطـ األمػػـ

اامريػػدة اامجػػرب مػػطؿ اػػف مػػر ميرشػػطر دػ ااشػػأف ااةم ػ اإلشػراؼ تػ اامريتػػس اث ر طاةػػس

كاحػػد  10يشػػتر كريدةػػدان دػ  25اارةػػؿ ( 2014ـ)
كرة س اايكار ااكط

ااذم ا ارؽ

ػػدت اا تيػػس ااررطمةػػس اتيػكار ااػػكط

ااشطمؿف كاار ايركت تػ

ف

ػدة دصػكؿ ر طكاػت اا ضػطةط

ااحطا ػػس ايػػؿ اار ػ ؼ د ػ ااػػةمف كي متػػط ضػػةس اا ػػكب ف ك ضػػةس صػػحدةف كاامص ػتيس ااكط ةػػس
كااحدااس اث ر طاةسف كا ػطق اادكاػس كااياػـ اارشػةد كا ػطدة ةاتػس اا ػةش ف كايػر اةس ااتة ػطت ذات

اارصكصةس كااي كؽ كاايرةطت كاار مةسف ك ػد ضػ اايػكار اإ مػطؿ اا ظػطـ ااتةػدراا دػ ااػةمف
كر يةـ ااةمف إا

يرس ي طاةـ( حمطف ف .)2014

اـ ة اؿ اايكرةكف ا رط ج اايكار ااكط

كارطصس ا د اار يةـ اإلدارم ايرس ي طاةـ ميكررػ

ت يد ز متـ غةر طاؿ اتيةطةف ك ف اإل تةـ ااذم ريت يةطررتـ ث ةمتؾ م كمطت اا كة اار
ر حت مير ن ف اامراز يةث ر ص اامكارد كاام طدذ ااايرةسف كاتذا تزكا ت

رػط ج اايػكار

كريراكا يارةطن اضػـ اا ػكؼ ااج ةػس اػطا تطف كريراػكا اطر ػط مدة ػس ي ػس اتيصػكؿ تػ م تػذ
ايرم د مة طق مةدم.

دشؿ اار ةس طدم د متمس إ طدة ةاتس اا ػةش يةػث ػطـ ارجةةػرات غةػر كا حةػس شػمتت

احض اإل طثت كاارصتةطتف كرجةةر ااميمةطت اا ط مس م ذ 3

ػكد ف ك رة ػسن اػذاؾ ااتشػؿ

ػ

اايكرةػػكف د ػ دػػرض ا مػػر ااكا ػػع كدرت ػكا ص ػ حطق دكف م طكمػػس رػػذار ف كغت ػ ااػػرغـ مػػف ذاػػؾ
ايرمرت اا تكد اايةطيةس اار

رج

تط ارتط ةػس اايػتـ كااشػرااس ااكط ةػس اارػ ايرػكت  17ماػدين

كمتي ػ ػطن يم ةػ ػطن م ػػف  7ا ػػكدف إث يف اامتط ػػس اط ػػت در ػػكؿ ااي ػػكرةةف صػ ػ حطق دػ ػ  21ي ػػارمار

(2014ـ) ف رـ ةك حكف احد ط ارتط ةس اايتـ كااشرااس ااكط ةس( م ردل ااادا ؿ ااحرا ف .) 2015

ردض ريطاؼ اايكر صطا اارطرطس ا ممةس اتيؿ اايةطي د ااةمف ير طق مشطكرات اااكةت رـ
ي ت كا ت

ؿ ف اام تس اايةطي ا

ت ااذم ةريي صطا ااصمطد ييد اا ةطدات اايكرةػس

ف ااف ير طف مط دات اار دطت اةف طرد ااريطاؼ ا رةػر ف رػـ ي ت ػكا ػف رشػاةؿ ياكمػس مػف

 42ي ةاس ك ازرةس

ياار ياكمػس ردتػط ااػةمف تػ مػدار رطرةرػ اايػدةث ف يةػث اػطف ااتػدؼ
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مف رشاةؿ اام تس اايةطي كياكمس اإل طذ ك اايصكؿ ت رأةةد إ تةم كدكا ف إث يف ذا

اػـ ةيػػدث إث دػ يطاػػس ػػطدرةف رمرتػت دػ زةػػطرة اايػتةر ااركيػ امػػؤرمر إ ػ ف اام تػػس اايةطيػ

يةث ا رارت ركيةط ذ اازةطرة مف اطب ر رةب ك تطت اا ظر اػةف ااتر ػطق ااةم ةػةف (مراػز ياحػطد

اتدرايطتف.)2017:9

أولا -الموقف السعودي من العممية السياسية في اليمن:

احد اؿ مط يػدث دػ ااػةمف ث ةماػف اتممتاػس ااحراةػس اايػحكدةس يف ر اػؿ اا ػطق ظػطـ ياػـ

يةطي ػ ةػػؤرر ت ػ مصػػطايتط د ػ اام ط ػػسف كة تػػؽ يػػدكد ط اا جرادةػػس مػػع ااػػةمفف كاػػذاؾ اػػديت
احمتةس إدارة دةدة اتح طت مع ااماك طت ااةم ةس مف ر ؿ راط
ايزب اار مع ااةم

ػطت مػع ا طػراؼ ااتط تػس

اإلص حف كيطراؼ اايراؾ اا كا كاايتتةكف كاا كل اايةطيػةس ااكط ةػسف

مف ي ؿ اايتطظ ت ميطر ااحمتةس اايةطيةس كدؽ مط ررةد اارؤةس اايحكدةسف كامط ةيتػظ اتػةمف

يم كاير رار امصتيس ايررارة ةس اتيحكدةس .

كيييػػت ااممتاػػس ا ػػس ايرشػػطرةس مػػف  30شرصػطن مػػف ةػػطدات ا يػزاب اااػػطرزة دػ ااػػةمف

اريدةػ ػػد مي ػ ػػر اؿ ااحمتة ػ ػػس اايةطيػ ػػةس دػػ ػ اا ػ ػػةمف ريػ ػػت إش ػ ػراؼ كرك ةػ ػ ػ مػ ػػف م ت ػ ػػس اارح ػ ػػطكف
اارتة

(مراز ااايكث كاادرايطتف .)2016

متةػػس " طصػػتس اايػػزـ" كااػػد ـ ااحيػػارم اام ػػدـ

دػ مػكازاة اارػػدرؿ ااحيػػارم اامرمرػػؿ دػ

ات ػػةش اام ػكاا ار طيػػس اا متكرةػػس كاام طكمػػس ااشػػحاةس ةمرػػؿ رةػػطر اارػػدرؿ ااداتكمطي ػ اااػػدةؿ

ا مرؿ امط ةرضم مف ميدكدةس ااراتتس كيتكاس اار تةذف كازدةطد درص

طي دػ ضػكق ااراػرة

اارطرةرةس د اارحطمؿ مع ا زمطف ااةم ةسف كااف ةضؿ ذا ااادةؿ غةػر اػطؼ دػ ضػكق رصػط د
اا رطؿ د ااةمفف كاطارطا ريح اايحكدةس إا اراطع ييتكب ااردرج د اارةطرات اايةطيةس طا طن
ام تج ااراتتس كااحط د ف إذ ررل ااممتاس يف اارةطر ا مرؿ ػك إ تػطق ا زمػس مػف رػ ؿ اارتػطكض

كااي ػكار اػػةف طرد ػ ااص ػراع د ػ ااػػةمف مػػع إرتػػطؽ مك ػػؼ اايػػكرةةف اارحػػطك ف ك دا مػػةتـ د ػ

اارػػطرج مػػف رػ ؿ ااريراػػطت اادكاةػػس كاإل تةمةػػس مػػع ػػدـ ايػػراحطد اارةػػطر ااحيػػارم(م شػػطكم ك اػػد

ااركابف .)2014

ثانيا -الموقف اإليراني من العممية السممية في اليمن:
ار ف اا رار اثيررارة

اإلة ار

ت

زةمس اايحكدةس ت ةد اايكرةةف ةضحؼ ااممتاس

يػػارةطن ييػػب ك تػػس اا ظػػر اإلة ار ةػػسف ك رمػػرس مط ػػس اايػػكر

ت ػ اا رػػطؿ ك ت ػ ااميػػركل

اإل تةم ػ كااػػدكا اػػـ راػػف إة ػراف رايػػث ػػف ااصػػداـ مػػع اايػػحكدةس كاط ػػت رايػػث ييػػب ك تػػس
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م صاطن ت ماطدرة مف ر رػس ا ػكد

ظر ميتتةتط ف ااي ـ د ااةمف اذاؾ اطف ااديب اإلة ار

ك /:

 -1ك ؼ اايرب د ااةمف.
 -2ادق يكار ةم

– ةم

ادكف ردرؿ رطر .

 -3رش ػػاةؿ ياكم ػػس ا ر دة ػػس ا ػػـ رت ػػؽ ااما ػػطدرة اإلة ار ة ػػس رريةاػ ػطن م ػػف ااي ػػحكدةس ف ا راررت ػػط
اايػػحكدةس ر مػػة ن اك ػ إةػراف اة مػػط ر ظػػر إةػراف إاػ ااػػةمف اامػػأزكـ اأ ػ رتدةػػد إ تةمػ

ةػػزداد رط ػ انر اطزدةػػطد ػػكة اا ط ػػدة كدا ػػش دة ػ ف كرزاػػزؿ مك ػػع اادكاػػس اجػػض اا ظػػر ػػف

ااياكمس كمف ةياـ ص حطق(ييمدةطفف .) 5-4 :2015

اػػذاؾ ا صػػات اا تػػكد اإلة ار ةػػس ت ػ يكاكةػػس اايػػؿ اايػػتم كاايةطي ػ ف كاةصػػطؿ ااكضػػع
ااةم

-

إا يؿ ةرض ا طراؼ كة ت ا زمس ف كةماف رحتةؿ ذاؾ اط ياطب اارطاةس :
رأاةد ط ت اايؿ اايةطي .

ر ػػؿ إةػ ػراف ري ػػطاس ااك ػػكؼ إاػ ػ

ط ػػب يتتط ت ػػط ا ػػر ااحم ػػؿ تػ ػ ايرػ ػكاق ا زم ػػس دكف

ريطةـ إ طزارتـ اادارتةس كاارطر ةس ف ك ػ ريػطاس مك تػس ايتتط تػط كم طديػةتط تػ يػد

يكاق .
-

رايث إةراف ف درصس د اام ط س ارظتر ي تط ث ب ة شر ااي ـف كث ة شر ااتكض

-

يصػ ػػا ااػ ػػةمف احػ ػػد رػ ػػكرة (2011ـ) كمػ ػػط راحتػ ػػط مػ ػػف ييػ ػػداث يػ ػػطيس اتص ػ ػراع ااػ ػػدارت

ك دـ اثير رار د
كاارطر

ااشرؽ ا كيط(ييمدةطفف .)5: 2015

ف اةف مصطا دارتةس امؤييطت ريػمةس كغةػر ااريػمةس كمصػطا رطر ةػس دػ

إ ت ػػةـ ااش ػػرؽ ا كي ػػط كاارػ ػ يتتتر الباحتتتث :يف يا ػػرز ػػكرةف ذات مص ػػتيس م ػػط إةػ ػراف
كاايحكدةس ك مط ةدكر د ااةمف ك يرب تكذ د

اام ط س(ييمدةطفف .)5: 2015

ثالثا -موقف األمم المتحدة من العممية السياسية في اليمن:
احد يراع ي كات مف ادق اث ر طؿ اايةطي ا ةطدة ا مـ اامريدة كاحد طمةف مف ااردرؿ

ااحيارم ا ةطدة ااممتاس ااحراةس اايحكدةس د دت ا مـ اامريدة دكر ط اامرازم اميةر ر ةس د
ضطةط ااةمف كمتتتط اادكا ارتحب اايحكدةس اادكر ادثن م تط د ريدةد ميطر اامتؼ ااةم

داة مط رمرع ااماحكث اايطاؽ

مطؿ اف

مر ايتطس كةسف كرتكةض شا مطتؽ

ت

دكاةطن.

ااصحةد

اادكا ف دإف ااماحكث اايطا اـ ةرمرع اطارصكصةس اايطا س ديتطر ميدكدة كطط م يصجر مف
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يطا ف كيغتب ذا ااطط ـ يدةث اارارة اطا ضطةط ااةم ةس امط يف ذا ااماحكث ث ةرمرع ا در مف
اا كة كااد ـ ااذم ةرمرع اتمط ااماحكث ا مم إا يكرةط مر ن(.ااميتم كاايرةرمف.)2016
إف اادكؿ اارمس دا مس ااحضكةس د م تس ا مف مر طغمس دةمط ةرص اامتؼ ااةم
ركيةط اار

ا

كاد ت اأ ؿ تد مماف ت

دـ ايررداـ ااتةرك ضد اا رار ()2216ف ك ك اا رار

ـ ام تس ا مف اشأف ااةمف.

كاطاميركل تي ر ط تت اا كؿ ااجراةس ا زمس اامرتط مس د

اامتطكض طت ااةم ةس د

امط د ذاؾ

ااةمف رطصس احد رحرر

كاس

يكةيراف يةث رمرؿ ااةمف م ط س م رتضس اارمف اتم طةضس كاام طم ت

مف م ظكر اامصطا اادكاةسف رطصس مع ر ط ض اامصطا اادكاةس اامر طمةس د اام ط س اشاؿ طـ

كااةمف اشاؿ رطصف اؿ يف ااةمف ي ؿ يظطن د

اا تط اار رحرار ي ر اازاكةس د

ييطاطت اامصطا ااماطشرة ثدر طر ط امصطدر

متةس إدارة اامصطا د اام ط س(ااميتم كاايرةرم.)2016:

وير الباحث :يف اايرب د ااةمف ررزامف مع ييدث إ تةمةس مضطراس كيركب إ تةمةس د يكرةط
كااحراؽف كاركز ضطةط ااةرة مرؿ ضةس اا

ةف كاايرب ت

اإلر طبف اؿ ذاؾ ا حاس ت

اث رمطـ اادكا اطاةمف دا ف ا ياطب اار ذار ط ط يطا طنف كاامرمرتس د اامصطا اادكاةس.

رابع ا -أثر استمرار الحرب عمى العممية السياسية في اليمن:
احد ا ضطق يارر مف طمةف ت

اايرب د

ااةمف مط رزاؿ ا زمس ااةم ةس رراكح ماط تطف
يم اتس

ك ذ اامراكيس مرراطس اطارح ةدات اار ي ر رتط اايربف اذاؾ ااحمتةطت ااحيارةس اـ رر

مف طرد ا زمس ت ييطب اآلرر ف اشاؿ ة حت ةمض م تردان د رأيةس اامير اؿ ااةم

ف

دطاةمف اآلف ةشتد يكضط طن إ يط ةس مرد كرة احد طمةف مف اايرب ا تةس يةث ص حت ااتكةطت
ااصجةرة كااا ار ةس اار رتي تط ممط ةحزز ايريطاس اارحطةش كااكيدة كيكات اايرب ذا اااتد اات ةر

كاامرحب
(اامذي

ت

رزاف مشرحؿ يةتيؽ يض ار انر اطام ط س

يطراؼ اا زةرة ااحراةس إا

ف.)2016
داحد

طمةف مف اايرب رح د ميطر اا ضطةط اامرازةس د

كرح ةدات إضطدةس ف دمشتد اا ضةس اا كاةس ا تر

ااةمف كا تريت

ت

ركح

ت اارجةةرات ااحمةس د مكازف اا كل اا كاةس

اياب اايرب ف كا رتطق ايراطر ممرت دصط ؿ اايراؾ اا كا ات ضةس اصحكد دط تةف دد يارز ـ

اايتتةكف اا كاةكف ااذةف ةيضكف اد ـ رتة

كاض كث ةر ططحكف ارة انر مع مططاب اا كاةةف

اامد كمةف مف إةرافف كةركازل ذاؾ مع ا اشطؼ ااميطدظطت اا كاةس يم ةطن اشاؿ غةر مياكؽ يمطـ
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ايررمرت اايرب اركطةد تكذ ط ف كةرتؽ ذاؾ كضحطن يم ةطن

ي شطس اا مط طت اامرطردس اار

كيةطيةطن مح دان يةؤ ؿ اا ظر د يؿ رةب ات ضةس اا كاةسف كد ظؿ يكاكةطت مكا تس اارطرؼ
ااذم د ةيرتةد مف يم ميطرات دكضكةس د ةؤكؿ اتط ااذ طب يك رةطر اث تصطؿ

(اامذي

ف.)2016

وفي هذا اإلطار ير الباحث:
أولا  -يف رصردطت ا طراؼ اادارتةس د ااةمف ررـ كد طن اتاحد اارطر
امح

مف م ظكر طط ت ف يم

يص يف اامشاتس اادارتةس ااةم ةس ي ت اأ دات طط تةس إ تةمةس .

ثاني ا  -مف ااكاض يف إةراف رريرؾ د ااةمف كدؽ رؤةس اادكارةف امح
اارتكؽ اازةدم اامريكؿ إا

شرم يدةرطنف كاارط ةس د

اإلر

دةتط احد ااد ـ كاثيرضطف ااااةرةف ات ةطدات اا كاةس

كايدة د ااشمطؿ رضمف

اا كب راكف إلةراف ااةد اامطت س

ثالث ا  -يحت اايحكدةس إا اايتطظ ت شااس ااح طت اار تةدةس اار ا رتط د ااةمف م ذ

كدف

كااتحب ت اامرجةرات كدؽ اامصتيس اا كمةس اتيحكدةس داحد ااراةع ااحرا ررمت اايحكدةس ايتةتتط
ت

اد ال صطا كضم ت ا اارركج اآلمف كدؽ ااماطدرة اارتة ةس إاطف ااركرة ااةم ةس دت اذاؾ

ضم ت يمرةف ييطيةف/:

 -1إ تطض ااركرة ااةم ةس اط راطر ط يزمس يةطيػةس اػةف ااياػـ كاامحطرضػسف كاطارػطا م ػع

ا ر طؿ ااحدكل إا اادارؿ اايحكدم .

 -2رررة ػػب اامي ػػرح اايةطيػ ػ ااةم ػ ػ ف كاي ػػرةحطب اا ػػكل اا دة ػػدة ري ػػت إط ػػطر ااياكم ػػس

ااشػػر ةس د ػ ااػػةمفف ك ػػدـ ا ػػزثؽ ااػػةمف د ػ ااتكض ػ اط راػػطر اايتػػطظ ت ػ ا مػػف د ػ ااػػةمف
مصتيس كمةس يحكدةس .

رابعا  -يحت إةراف إا
ااكط

كد مت اث

ر تس ااماطدرة اارتة ةس كاآلاةس اار تةذةس اتط كردضت مرر طت اايكار

ب تةتط .

خامس ا  -اـ ركدؽ اايحكدةس د

ةطس كة اارمرد اايكر ف كااد ـ اام دـ ا إة ار ةطن د د غضت

ااطرؼ ف يةطرة اايكرةةف ت ااحطصمس ص حطق دأرادت اذاؾ ااررتص مف اا تكذ اا كم ا مط س

يزب اار مع ااةم

اإلص ح د

مط س اإلركاف ااميتمةف د ااةمف كاا اط ؿ اامريطاتس مح د

مراف كيزاـ ااحطصمس ص حطق اط راطر ـ ااك كد ا يطي

اايحكدةس ريرات يارةطن د ط

اتركرة ااةم ةس ف كااداةؿ ت

د ي كط دف اامدة س اا كاةس .
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ذاؾ يف

سادس ا  -متةس طصتس اايزـ
ااريطاؼ ااحرا

متةس يحكدةس امشطراس راةس دطامشطراس ااحراةس ضحةتس ف

ةيكد ااارةر مف اارر ؿف ك دـ اث ي طـ د

ذاؾ يرارت اايحكدةس ي تط طدرة

ت

اامكا ؼ اايةطيةس كااحيارةس رغـ

ااريرؾ اا طد إل طذ مصطايتط د

ااةمف كايرت ااشاؿ

اا مط اتيةطيس اارطر ةس اايحكدةس اا ط مس ت اثرزافف ك دـ ااردرؿ ااحيارم كاثارتطق ارمكةؿ

ااص ار طت مف احةد.

سابعا -ر ار ف إةراف ت

زةمس اايحكدةس د ااةمف ميرر حس رطرة ااردر ت د ااةمفف كرجةةر

ااةمف درصس ايررارة ةس كةس اتط اط راطر ردرتتط د

ااماطيب دكف راتتس

ااةمف ردرؿ غةر ماتؼ ط ـ ت

ثامن ا ا رحرار اا مط طت كا يزاب اايةطيةس ااةم ةس زقان ييطيةطن مف ا زمس ااةم ةس اك تط مط طت
مير كةس اطارطرجف ك ذا مط ش ع ك كل اار طدس اإل تةم

ااةم ةس .
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اا طد ت

ااةمف كيططؿ مر ا زمس

الفصل الخامس
مستقبل اليمن في ضوء التدخالت اإلقميمية
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الفصل الخامس
ةحػػط

مستقبل اليمن في ضوء التدخالت اإلقميمية

ااػػةمف مػػف يزمػػس يةطيػػةس م رمحةػػس شػػطمتس كمرااػػس اػػةس ت ػ ميػػركل اا ظػػطـ اايةطي ػ

دييبف اؿ ت ميركل ااح س اةف اام رمع كاادكاس إضطدسن إا ذاؾ دػطايرب ااةم ةػس اادارتةػس
كااردرؿ ااحيارم اارطر

اطف رة س طاةحةس اتشؿ اا رب اايةطيةس ااةم ةس دػ ر يػةد اإلرادة

ااشػػحاةس د ػ ري ةػػؽ اارجةةػ ػرات اادةم راطةػػسف كر ػػطم يػػدة اار ط ض ػػطت اإل تةمةػػس اار ػ ا حاي ػػت
اشػػاؿ ماطشػػر تػ ااكضػػع ااػػدارت

مةػػس ااػػةمف اا جرادةػػس كاثيػػررارة ةس ف إاػ

ط ػػب

ػػز

ا مػـ اامريػػدة دػ إدارة اامريتػػس اث ر طاةػػس مراػؿ ي ػػـ ا يػػاطب إلدارة ااصػراع دػ ااػػةمف دػ ظػػؿ
ضحؼ اامؤييس اادكاةسف ك دـ دررتط ت درض رؤةرتط اتيؿ ت در طق ا زمس ااةم ةس .

إف ا زمػػس ااةم ةػػس مح ػػدة اارراةػػب مرحػػددة اا كا ػػب كمردارتػػس ا يػػداثف كرراػػكف مػػف ش ػ ةف

دارت كرطر

ف ااشؽ ا كؿ ةمرػؿ ااصػراع تػ اايػتطس اػةف اا ػكل اايةطيػةس ااةم ةػس اارػ ث

اتمشركع ااكط

يط د إا يد ااةر د ردػع يػدة ااصػراع دػ ظػؿ ظػطـ ااميطصصػس كااتيػطد

رمتػػؾ يم مشػػركع كط ػ مشػػررؾ يرػ اطايػػد ا د ػ ف كغةػػطب ااماػػكف اايةطيػ اامػ ظـ اايطمػػؿ
كاامييػػكاةس كاإلدارة اايػػة سف كايػػرمرار غةػػطب ااركادػػؽ حػػؿ ااػػؿ رأاةػػد يػػؿ ا زمػػس يارػػر رح ةػػدان

كيم ػ ػ انر ميػ ػػرية ن اري ةػ ػػؽ اثيػ ػػر رار ااػ ػػدا ـ كاارػ ػػط

ةر يػ ػػد اطار ط ضػ ػػطت كااص ػ ػ ار طت اإل تةمةػ ػػس

كارطصػػس إةػراف كاايػػحكدةس ااترػػطف رر طديػػطف تػ ااػػدكر اإل تةمػ ف كايػػط ايػػررارة ةرتمط دػ ظػػؿ

اامحطة ػػطت كاامي ػػر دات اادكاة ػػسف كازدة ػػطد ااري ػػدةطت ا م ة ػػس اش ػػاؿ غة ػػر مي ػػاكؽ دػ ػ اام ط ػػس

ااحراةس(شميطفف .)2015

د ػد شػػاؿ ااميػطر اايةطيػ ااػذم ياػػت إاةػ اارػكرة ااةم ةػػس ااشػحاةس اايػػتمةس دػ ااػػةمفف كاارػ

يططيػػت اػػطار ةس اايػػطاؽ " ت ػ

اػػد ال صػػطا " اارةػػطر ا مرػػؿ ا تػػكذ اا ػػكل اادكاةػػس كاإل تةمةػػس

كاادكؿ دا مس ااحضكةس د م تس ا مف اار د مت م ذ ر ث ي كات ك ةؼ ااماطدرة اارتة ةػس

ثيرػ ػكاق اث رتطض ػػس ااش ػػحاةس اارػ ػ ش ػػاتت اا م ػػكذج ااكية ػػد دػ ػ ات ػػداف ااراة ػػع ااحراػ ػ كيظةػ ػت

اإ مػطع كد ػػـ ااػدكؿ ااااػػرل ف إاػ يػػد كضػع اايطاػػس ااةم ةػس ريػػت ااتصػؿ اايػطاع ف دػ رطػػكة
دير ط م ار اكف ت ي تط ريطاؼ ايمطةس اامصطا .

كاـ ةرك ؼ ا مر اطا ياس ا كل اا تكذ اإل تةمةس كاادكاةس د ااػةمف

ػد ايرػكاق اارػكرة ااةم ةػس

ااي ػػتمةس ف ا ػػؿ رح ػػدت إاػ ػ اررط ػػطؼ اا ػ ػرار اايةطيػ ػ كااي ػػةطرة تػ ػ اامش ػػتد ااةم ػ ػ ارمرػ ػ ف
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كااريػػرؾ كااحمػػؿ ريػػت غطػػطق كر طةػػس ااػػدكؿ ااحشػػر اتمريتػػس اث ر طاةػػس ف كاااػػدق ار تةػػذ ااماػػطدرة
د ااةمف (ااحمطرمف .)2016

اارتة ةس كاإلشراؼ ت م رةطت اايكار ااكط

كةماف رترةص ايرمرار ا زمس اايةطيةس اار ةمر اتط ااةمف د ا ياطب اار رس اارطاةس :
 -1ادر طر اارك

ااريم امصدا ةس ا رذ ا ك ر ةـ ااريكؿ اادةم ارط كاايح ارشكةت

كااريطة ػػؿ تةػ ػ ف كاثارت ػػطق ا ػػؿ ااش ػػاؿ دكف اا ػػك ر م ػػع اي ػػرمرار اارمي ػػؾ ا م ػػكذج اامص ػػتيس

ااضػػة س مػػف اػػؿ مةػػع ااماك ػػطت اايةطيػػةس كاث رمط ةػػسف اا ػػط ـ ػػف ضػػحؼ راػػط ز اػػؿ مػػف
اام رمع كاادكاس.

 -2ا زمس اار ةحط

م تط ااةمف يارر رح ةدان كرراةاطن مػف اك تػط يزمػس م رمحةػس ذات ياحػطد

يةطيةس كا رصطدةس كر طدةس كيم ةسف اؿ امردت اراكف إ تةمةس كدكاةس(ييف كررركفف .)6-5 :2010

 -3كضع إةراف مكطي دـ اتط ت يػدكد اايػحكدةس كيػطيؿ ااايػر ا يمػرف كاػذاؾ راػكف

إة ػراف يطريػػس اتمم ػرات اامط ةػػس د ػ ااشػػرؽ ااكيػػطف كاري ةػػؽ رتػػؾ ااجطةػػس ريػػح اا ػدكؿ اإل تةمةػػس
ت ا طق ااةمف ضحةتط كارطصس اا ةشف كةتير ذاؾ اررتطع ميركل ااضحؼف كاررراؽ اا ػةش

م ػ ػػف ا ػ ػػؿ اامةتةش ػ ػػةطت كض ػ ػػحؼ اا ػ ػػكثق م ػ ػػف ا ػ ػػؿ اا ػ ػػكد كاا ػ ػػطدةف اي ػ ػػاب م ط ػ ػػؽ اإل ص ػ ػػطق

اام طط

(ااش طع ف.)2014

مستقبل العممية السممية في اليمن بعد عاصفة الحزم:

احػػد ا طػ ؽ طصػػتس اايػػزـ دػ مػػطرس (2015ـ) كمػػط رررػػب تةتػػط مػػف رػػط ج كاحػػد ريػػكؿ

ااحمتةس د اامضمكف كا داؼ إا

متةس ايرحطدة ا مؿف كمػط رػ

مػف صػدكر اا ػرار 2216

ػػف م تػػس ا مػػف اش ػأف ااػػةمف ا طت ػػت اامتطكضػػطت اػػةف اايػػكرةةف كيتتػػط تـ مػػف تػػس كاػػةف

ياكمس اار ةس " اد را م صكر ػطدم" مػف تػس يرػرل دكف ااكصػكؿ إاػ

رػط ج رػذار رة ػس

اار ػػدر ت اارطر ة ػػسف كاصػ ػرار ااي ػػكرةةف تػ ػ اايص ػػكؿ تػ ػ م ػػط ةش ػػا "اارت ػػث اامحط ػػؿ" دػ ػ
ميطكاس اير يطخ ار راس يزب ال اايةطيةس د اا طف.

دةمػػط يشػػطرت رص ػرةيطت ااماحػػكث ا عمم ػ إيػػمط ةؿ كاػػد ااشػػة إا ػ ك ػػكد د ػػكة ااة ػرة د ػ

ااماطيرطت اار رازت ت :

ي -ا ييطب اايكرةةف كاام مك طت ااميتيس مف اامدف.

ب -ريتةـ ا يتيس اار ةتس كاامركيطس.

ج -إ طدة مؤييطت اادكاس كاير طؼ يكار يةطي

د -إ شطق ا س رطصس اتمحر تةف كااي طق.
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طمع.

إا ػ يف ػػذ ااماطيرػػطت ػػد دشػػتت رغػػـ ااميػػط

اإلة ار ةسف .)2016

اادكاةػػس إل ػػطح ااي ػكار(مراػػز اارتػػةج اتد اريػػطت

كاترحػػرؼ يارػػر إا ػ م رةػػطت ا كضػػطع اايةطيػػةس ااميػػر اتةس ة ػػب اار ػػكع اتمطض ػ اد اريػػس
اامريتس اث ر طاةس

طيطرتط كارتط طرتط اتتـ ااكضع اايطا كاامير اؿ مف ر ؿ:

أولا -يياطب دشؿ ااحمتةس اث ر طاةس د ااةمف:

اصرؼ اا ظر ف ااتكض اار رمةزت اتط ااحمتةس اث ر طاةس د ااةمف دإف ااحمتةػس ي ػت

ددةف ميكرةةف:

 -1ر ب يرب ي تةس اطف مف اامماف يف راكف مدمرة.
 -2إ اطر ر ةس ااةمف اايطاؽ ت

اد ال صطا

ت اار ي .

إضػػطدسن إا ػ ذاػػؾ د ػأف اامريتػػس اث ر طاةػػس ز ز ػػت ييطيػػطت اا ظػػطـ د ػ ااك ػػت تي ػ دريػػت

اآلدطؽ يمطـ إريطق كا د دةدة إلدارة ااتحاس اايةطيةس د ااةمف.

ا ػػد ش ػػتدت ااػ ػةمف إا ػػطف اامريت ػػس اث ر طاة ػػس احا ػػس ا اريػ ػ مكي ػػة ةس يةطي ػػةسف ية ػػث راطدا ػػت

دصػط ؿ اا راػس ا ما ػس مػع دصػط ؿ يرػرلف كدةمػػط ط ػت ماك ػطت ييطيػةس يرػرل اارتمػةش ير ػػطق
رتؾ ااتررة كمف ي متـ اايكرةةفف كاايراؾ اا كا ف كشاطب ااركرة.
إضطدسن إا ذاؾ ط ت ااةمف ااارةر مف اامشا ت ي متط:

ي -ااتراغ ا م

ااذم يم ارطكةر ااتار اامرطرؼ د ااةمف.

زا ػػت غة ػػر مر ػػكدرة اتمػ ػكاطف ااةم ػ ػ (م مك ػػس
ب -اثيرةط ػػطت اث رمط ة ػػس كاث رص ػػطدةس مط ا
ا زمطت اادكاةسف.)2012

د ػػد ػػطدت ا مػػـ اامريػػدة اػػر ماحكرتػػط ااػػدكا اارػػطص (:مػػطؿ اػػف مػػر) تػػكدان مض ػ ةسن

اتحاػكر اطامريتػس اث ر طاةػػس إاػ اا ط ػب اامرطػػط اػ مػف اػػؿ ااػدكؿ اا ار ةػس اتػػذ اامريتػس ك تػ

رييتط ااممتاس ااحراةس اايحكدةسف ك ت اارغـ مف رصط د اا رطؿ رـ إزايس اار ةس ااةم ػ " تػ
اد ال صطا " احد إدراا اأ اػف ةيػرطةع ااصػمكد دػ ك ػ اارةػطرات اام طك ػس اػ ف كرػـ رحةػةف

" اػػد را ػ م صػػكر ػػطدم" ارطػػكة يكا ػ مػػف اامريتػػس اث ر طاةػػس اار ػ اػػطف مػػف اامترػػرض يف ث
رر طكز ااحطمةف إث يف ااماحػكث ااػدكا اػطف اػ دكر دػ دشػؿ ااحمتةػس اث ر طاةػس دػ ااػةمف إاػ
ط ب ااردر ت اإل تةمةس كاادكاةس كذاؾ األياطب اارطاةس:

 -1طرة س يداق اف مر اامتةم س ت ارةػر مػف اامتتػطت داػطف مػف ااصػحب تػ شػرص

كايد يف ةردار اتحطاةس اؿ ااميطرات اامكازةس احمتةس ص ع ااي ـ د ااةمف.
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 -2إ داـ اف مر ت رجةةر ااطط ـ ااميط د اػ رػ ث مػرات رػ ؿ اايػ كات ااػر ث اارػ

مؿ اتط.

صػػت تةتػػط اامػػطدة 16ف مػػف

 -3ايػػر ـ مارػػب اػػف مػػر ا ػػس اارتيػػةر اامشػػرراس اار ػ

اثرتط ةس كاارطصس ارتيةر اثرتط ةطتف كريكةتتط إا رطكات إ ار ةس دكف إشػراؾ يم طػرؼ مػف
اامررطصمةف يك ااشراطق اإل تةمةةف.

 -4م يػػت ااما ػػطدرة صػػطا كمحطك ةػ ػ يصػػط سن م ػػف يم م ي ػػس ط ك ة ػػس كريطشػػت محطا ػػس
ضطةط ي كؽ اإل يطف اار ارراات إاطف ااركرة د (2011ـ).

 -5اشػػررطت ت ػ صػػطا ااررت ػ

ػػف م صػػا كاػػـ رشػػررط تة ػ ااررت ػ

اط راطر زا يةطيةطن اطف ييد اامططاب ا يطيةس اتركرة.

 -6اـ رػراع ااماػطدرة اارتة ةػس يف ااػةمف ةحػط

مػف يزمػطت ا رصػطدةس كيم ةػس مرشػحاسف كيف

ا مر ةرطتب إيداث دطرؽ متمكس اتمكاط ةف .

 -7اايػػر س اارػ طريػػت اتػػط ااماػػطدرة كاايػػر س اارػ
ااريضػػةر ااتحت ػ ا ػ ف ػػذا ا مػػر يدم إا ػ

اارظتمطت ااحط تس.

 -8كضػػع ميػػكدة ااديػػركر ت ػ

ػػف اايةطيػػس

تػػذ اتػػط مػػؤرمر اايػكار ااػػكط

ػػطش شػػاؿ اا ظػػطـ اايةطي ػ

دكف

اػػؿ محطا ػػس

ػػؿ كر يػػةـ ا ػػطاةـ د ػ متتػػس زم ةػػس مػػدرتط ييػػاك ةفف
ت ػ اثيػػرترطقف اط ػػت مػػطدة كةػػس اةػػد اايػػكرةةف

كميطكاػػس دػػرض ااديػػركر اػػؿ طري ػ

اتشحكر اطارطر كاثيرة ق كاا ةطـ ارطكات إيراط ةس (ااميتم ف.)2015

إضطدسن إا ذاؾ يط مت اا ضطةط اإل تةمةس كاادكاةػس اامردارتػس دػ ا تةػطر ااحمتةػس اايةطيػةس
امط د ذاؾ ااصراع اايحكدم اإلة ار ف كااصػراع ااػدكا

مػع اإلرػكاف ااميػتمةف( ياميػتم ف

.)2015

ثانيا -الحراك الجنوبي ومشروع النفصال:
ا ػد يصػطب ااػدمطر م ػططؽ كايػحس مػف ااػػةمف ريػةطر تةتػط مط ػطت ميػتيس مررتتػسف ك ػػذا

ااػػدمطرف كاف اػػطف ةاتػ ايصػػر اا رػػطؿ دػ اا اتػػطتف دإ ػ ث ةاتػ إل اػػطر ا طػراؼ اامريطراػػس
ت ػ رك ةػػع محط ػػدة ي ػ ـف دتػػذ ا ط ػراؼ ػػد ا ةػػت مريص ػ س د ػ اامكا ػػع د ػ اام ػػططؽ اار ػ

رت ػػرض ي ػػةطررتط تةت ػػطف مراػ ػزةن يرات ػػط دػ ػ اا ػػددطع
ااشػػمطا دػ يػػةف ػػد

ت ػػطف ك ػػد ي ػػةطر اايكرة ػػكف تػ ػ اا ي ػػـ

يػػت اا ػكات اامكااةػػس اامك ػػكدة دػ اام تػ (:يػػطاـ اااػػةض كزمػ ؤ ) دػ

ااددطع ػف اام ػططؽ ااشػمطاةس كااكيػط مػف ااػا دف كةػر
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يف ةيػطدظ ي صػطر ػطدم كاام طكمػس

ت

ااشحاةس كاايراؾ اا كا

اتس مكيدة يػاةطن دػ اا رػطؿ ضػد ػدك ط اامشػررؾف اػطارغـ مػف

ي تمط مط زاث م يمةف اشأف اارطرطس اايةطيةس امير اؿ ااةمف(مرريا ف.)13:2015
ك كدة إا اارطرة

طؾ ركاةرطف يكؿ ضةس ااكيدة ااةم ةس طـ 1994ـ:

 -األولى /يف اايرب يغت ت متؼ اث تصطؿ ك ززت ااكيدة.

الثانية /مر ط ضػس دصػكرت يػرب ػطـ(1994ـ) اكصػتتط اداةػس اثيػر ؿ ااشػمطا ات ػكبفكيف اامكاط ةف اا كاةةف يصايكا مكاط ةف در س رط ةس د يييف ا يكاؿ.
ػػذ اامظػػطاـ اا كاةػػس اط ػػت ميػػرؾ ات مط ػػطت اار ػ يييػػت ااي ػراؾ اا ػػكا اايػػتم

ػػطـ

(2007ـ) اؿ ااراةع ااحرا ف ك د ا رتزت ذ اا مط طت دررة ااراةػع ااحراػ ف كا ررطػت ايػذر
د اثير ط طت اار كااات ااركرة ااةم ةس كااتررة اث ر طاةس.

ا د اطف اتركرة يرر مح د ت اايراؾ كاا ضةس اا كاةس اشاؿ يكيػع دمػف تػس كدػرت اارػكرة

ميػػطرات دةػػدة اتيػػؿ اايػػتم ات ضػػةس اا كاةػػسف امػػط كدػػرت اتريػػرؾ ااحيػػارم ا تصػػطؿ ا ػػكة
ااي ػ ح ميػػرجتسن يطاػػس ااتكض ػ ا م ةػػسف كيطاػػس اثصػػطتطؼ اإل تةم ػ اايػػطد اماك ػػطت ااػػدارؿ

ااةم ػ مػػع رضػػطرب مصػػطا
اادكاةسف .)10:2011

ػػذ اا ػػكل اإل تةمةػػس مػػط اػػةف ااكيػػدة كاث تصػػطؿ(م مك ػػس ا زمػػطت

اح ػػد اار ػػكرة ااةم ة ػػس زاد اا ش ػػطط اايةطيػ ػ د ػ ػ اا ػػكب ية ػػث ا ػػدي ا ػػطارراةز تػ ػ ميػػػطرةف
ميرمتةف اتر دـ د ااحمتةس اايةطيةس ييب ك تس ظر اارةطرات اا كاةس ك مط:
 -ميطر ةد م

ت يطاـ اااةض اامد كـ إة ار ةطنف كااذم ةرمرع اشحاةس كةس اةف ااحدةد مف

مط ػػطت ااي ػراؾف كااػػذم ةػػد ك صػػرايس إا ػ اث تصػػطؿف ك ػػذا اث ر ػراح ا ػ صػػدل ػػكم د ػ

مي ػػطدظر ااض ػػطاع كاي ػػجف ك م ػػط اام ط ر ػػطف ااتر ػػطف ريػ ػررط ااي ػػتطس اح ػػد ااي ػػرب ا تة ػػس ػػطـ

(1994ـ) كشاترط اا ط دة ا يطيةس اد ـ اايراس اا كاةس م ذ إ شط تط.

 -ااميػػطر ااتةػػدراا ااػػذم ك ػػد د م ػطن اػػؿ اارػػكرة ااةم ةػػس مػػف ػػدد مػػف اامر تػػةف اا ػػكاةةفف

يةث ادي ةراتكر ا دةس احد ااركرةف كةضـ طةػؼ مػف اايػراؾ كمػد كـ مػف احػض ةػطدات اام تػ

مرؿ( ت

طصر ميمد)( كيةدر ااحططس).

اتذا اامح

دإف إيدل ااراحطت ااحطمس اتركرة ااةم ةس ررمرؿ د كضػع ااتةدرااةػس تػ ططكاػس

ااميػػطكمس اميػػطر ػػطد ك طاػػؿ اتيةػػطة يػػك ااميػػر اؿف يةػػث ػػطؿ (:اػػد ااج ػ اإلرةػػط ) ااميػػر ؿ
"ا د مرت اا ضةس اا كاةس د مريتس ريػكؿف دػ اااداةػس اػطف اا ػطس ةػد كف إاػ اثيػر ؿ إث

ي ت ػػـ ردػ ػكا يف ذا ػػؾ اات ػػدؼ غة ػػر كا حػ ػ ...اآلف رجة ػػرت ا م ػػكرف كا ػػطت ايرم ػػطؿ اثي ػػر ؿ

مك كدانف ك ذا ة حؿ اا ػطس ةتاػركف دػ رةػطرارتـ(م مك ػس ا زمػطت اادكاةػسف  )13:2011فك ػد احػب
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اار ػػطدس اإل تةم ػ

ت ػ ااػػةمف دك انر طم ػطن د ػ إذاػػطق متةػػس ا تصػػطؿ اا ػػكب إذ ة ػػكؿ(:اػػركس

رةدؿ) مدةر مشركع اثيرراطرات د (محتد اركاة جز) يف ري ةؽ ا تصطؿ

كب ااػةمف ك حتػ

اإلةر ةةف يةاكف ماياطن ايررارة ةطن اطتراف د رحكض ريطرة يكرةط د يطؿ ي كط اشطر
ا
يتةتطن

ا يػػدف دتػػـ ةحػػدكف اتػػرياـ اأ ػػؿ ر ػػدةر د ػ مضػػةؽ اػػطب اام ػػدبف كةرش ػ يف ريػػرردـ إة ػراف
يتتط تػط ااحيػػارةةف تػ طػػكؿ اػطب اام ػػدب ارحطةػؿ ااشػػيف

ػطؾف امػػط يطكاػت يف رتحػػؿ تػ

ػكات مػف

طكؿ يطيتتط ت مضةؽ رمزف يةث إف مضةؽ اطب اام دب كمضةؽ رمز

إمػػدادات ااطط ػػس دػ ااحػػطاـ رمرػػؿ طط رػ اام ر ػػس %22كد ػطن إلدارة محتكمػػطت ااطط ػػس ا مرةاةػػسف
كاتذ اايةطرة دإف إةراف طدرة ت

ر ؽ اث رصطد ااحطام ( طشـف .)2014

مشاريع التسوية السياسية في اليمن.
رجةةر طـ طػ ير تػ اايػطيس ااةم ةػس رمرػؿ دػ رحمػؽ اث رػراط ااػدكا دػ اايةطيػس ااميتةػس
ااةم ةػػس ف د ػػرل ا رػراط دكؿ م تػػس اارحػػطكف كا

ضػػطق ااػػدا مكف دػ م تػػس ا مػػفف كااماحػػكث

اادكا " مػطؿ اػف مػر" مػةحتـ يػط دكا دػ ااركصػؿ إاػ ريػكةس يةطيػةس اطاشػرااس مػع يامط ةػط
كرراةط ك كا دا كااةطاطف كااا ؾ اادكا كص دكؽ اا د اادكا إث يف ذا ااردرؿ اادكا اطف

-1

ي يطن ذا يدةف:

اا ط ب اإلة طا يةث ةضمف اار طاس كااضمط س اإلضطدةس ار تةذ اثرتط ةطت.

 -2اا ط ػػب اايػػتا م ػػف ر ػ ؿ غة ػػطب اار يػػةؽ ا ػػةف رتػػؾ ااكي ػػططس اار ػ

رد ػػت د ػ اااداة ػػس

ام مك س ااحشرف كاريحت إا مط ةزةد ف ذاؾ ك يمت ااحمؿ دةمط اة تط إا اآلر :
ي -ااكثةطت اامريدة ر كد اإلص ح ااحيارم ا م .

ب -اثريطد ا كركا كركيةط ة كداف متةس ااركاصؿ كاايكار ااكط .
ج -در يط كيامط ةط ةرازاف ت

اإلص ح ااديركرم(م مك س ا زمطت اادكاةسف .)17:2011

إف ااح ػػس اػػةف رتػػؾ ااماك ػػطتف كم مك ػػس يصػػد طق ااػػةمف اار ػ يطت رتػػط ارةطط ةػػط د ػ ااحػػطـ

(2010ـ) ػػد يػػط مت د ػ راػػكةف اامشػػاتس اار ػ مرتػػت ااريػػدم ا ااػػر د ػ ظػػؿ ػػدـ ضػػمطف
اار يػػةؽ مػػع اايػػحكدةس اارػ رػػرياـ دػ رةػػكط ااتحاػػس دػ ااػػةمفف اػػذاؾ ظتػػكر اا

ػػب اإلة ار ػ

اا دةـ اا دةد ااذم ةيح اري ةؽ ااركازف مع اارةطض مف ر ؿ شراط ااميتةةف .ك رة سن ارتػؾ

ااردر ت اإل تةمةس كاادكاةس رـ ريكةؽ كدرض ػدة مشػطرةع مػف اػؿ رتػؾ اا تػطت تػ ااكضػع
اامرأزـ د ااةمف كاطف مف ي متط:
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 --1مشروع األقاليم الستة/:
ركاد ت اا كة ااةم ةس ت كرة س رـ إ

تط د  25ة طةر طـ (2014ـ) رضم ت:

ي -إ طدة ا طق اادكاس ت ييطس(دةدراا ).

ب -رتكةض ر ةس اا متكرةس د رشاةؿ ا س اريدةد ا طاةـ يك ااكثةطت د اادكاس.
ج -كضع رك تطت طمس كماطدئ ييطيةس اتديركر اا دةد.

ك تػ ااػػرغـ مػػف اثرتػػطؽ تػ را ػ اا ظػػطـ اثريػػطدم اط راػػطر ي ػ ن امشػػا ت ااػػةمفف كةحػػطاج

يياطب اا از طت اث تصطاةس د ااا د ككضع ا يس اام مس اتركزةع ااحطدؿ اترركةف دإف
ريػػدةطت ةرةر ػػط ػػذا اا ظػػطـ

طؾ

ػػد اارطاةػػؽف ك ػػذا مػػط يػػدث اطاتحػػؿ ايػػاب كا ػػع اام رم ػع ااةم ػ

كيدارس اار راس ااةم ةسف كاار ؼ اامرك ع يكؿ ييس ركزةع اارركة كااكضع ا م .

ا رتػػت ا ػػس ريدةػػد ا ػػطاةـ ريػػمةط د ػ  15دا ارةػػر ػػطـ (2014ـ) إا ػ إ ػ ف اا متكرةػػس

ااةم ةس دكاس اريطدةس رضـ يرس ي طاةـ إ تةمةف دػ اا ػكبف كيراػع ي ػطاةـ دػ ااشػمطؿ ايػؿ كيػط

اةف اار يةـ كااكيدة د

إططر اادكاس اامرازةس(م شطكم ك اد ااركاب ف .)2014

الخارطة رقم ()5

أقاليم اليمن الستة.
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ااػػف رمػػس

اا كل اا كاةس.

ػػطؾ مػػف ردػػض ػػذا اامشػػركع مرػػؿ اايػػكرةةف كاايػػزب اثشػػرراا ااةم ػ كاحػػض

دطايكرةةف ةحراركف يف ذ اار يةمس ث رم يتـ يم م تذ ايرم ت اااير ا يمرف كاػذاؾ

اـ ةرـ مشطكررتـ مف اؿ اار ةس ااةم

إضػطدس إاػ ادر ػطر اإل تػةـ اارػطص اتػـ اتمػكارد اا تطةػس

كااطاةحةسف اذاؾ ةحرار اايكرةكف يف ذ اار يةمس مف ص ع اايحكدةس.

يمط اطا ياس ااحض كة اايراؾ اا ػكا دػإ تـ ةتضػتكف ا تصػطؿ اا ػكب اػإ تةـ كايػد كاػةس

إ تةمةف( BBCرا ف .)2015

 -2رار م تس ا مف ر ـ:2216
را

م تس ا مف اادكا

يةث ص ت :
 -1درض

ػرار ر ػـ  2216دػ

تيػر اام ح ػدة ارػطرة  14إارةػؿ 2015ـ

كاطت رمرتت د ر مةد يرصدة.

 -2يظػػر يػػتر ططاػػت ز ػػةـ اايػػكرةةف اػػد اامتػػؾ اايػػكر ف كييمػػد ت ػ

اػػد ل صػػطا

ػػؿ

اار ةس اايطاؽ كاا ط د اايطاؽ اتيرس اا متكرم ااةم ف اامرتمةف اػ ر كةض ااي ـ كا مف دػ

ااةمف.

درج ت ػ
 -3إ ا
ةية ااياةـ ت

اػػد ال صػػطا كار ػػةف مػػف ػػطدة اايػػكرةةف مػػط اػػد اارػػطاؽ اايػػكر ك اػػد ال
ط مس ااح كاطت اادكاةس د

كدمار2014ـ.

 -4يظ ػػر ركرة ػػد ا ي ػػتيس كااحر ػػطد ككي ػػط ؿ اا ػػؿ ااحي ػػارم ا مة ػػع اام ػػذاكرةف ي ػ ػ ف كاطد ػػس
ا طراؼ اار رحمؿ اصطايتـ يك ر تةذان ارحتةمطرتـ د ااةمف.

 -5مططااس اادكؿ اام طكرة رترةش ااشطي طت اامر تس إا ااةمف.

 -6مططااس اايكرةةف اك ؼ اا رطؿ كييب كارتـ مف اام ططؽ اار درضكا يػةطررتـ تةتػط امػط
د ذاؾ ص حطق.

-7

اارتة

د ػ ػ ػػكة اا مةػ ػ ػػع إا ػ ػ ػ اامشػ ػ ػػطراس د ػ ػ ػ مػ ػ ػػؤرمر اارةػ ػ ػػطض ريػ ػ ػػت ر طةػ ػ ػػس م تػ ػ ػػس اارحػ ػ ػػطكف
(اامراز اادةم راط ااحرا ف .)2015

كدػ رح ةػب إةػراف تػ اا ػرار ياػد اةػطف اكاطاػس (ر ار ػط) ااكاطاػس ااريػمةس اإلة ار ةػس يف اا متكرةػس

اإلة ار ةػػس ث رػػؤمف اأيػػتكب اايػػؿ ااحيػػارم دػ ااػػةمفف كططااػػت تػ ااػػدكاـ اإ تػػطق اا ػزاع كيػػؿ
اار دطت ف طرةؽ اايكارف كااحكدة إا اآلاةطت اا ط ك ةس كاايرةس كيضطؼ اااةطف يف اايػحكدةس
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م ػػذ يار ػػر م ػػف ػػطـ شػ ػ ت ي ػػرب كاي ػػحس تػ ػ اا ػػةمف ككص ػػتت ااي ػػرب اجة ػػر اامراطد ػػس كغة ػػر

اام ط ةس (كاطاس ر ار ط األ اطقف .)2016

ثالث ا  -مؤتمر جنيف :

ر ازةػػدت ااػػرؤل د ػ ااػػدارؿ ااةم ػ يػػكؿ مػػؤرمر

ةػػؼ ااػػدكا اارػػطص اػػطاةمف اة مػػط ةػػرل

ططع مف اا كل اايةطيةس كاام طكمس ااشحاةس ي ةمرؿ ايػ انر احزاػس اايػكرةةف اارػ درضػتط تػةتـ

اام رمػػع ااػػدكا ف كةحرار ػػط ررػػركف رضػػكرطن كا ر ارد ػطن اشػػر ةس مػػف اايػػكرةةفف كش ػرةاتـ اايػػطاؽ

ااػػر ةس " ت ػ

اػػد ال صػػطا " ف كر ار ح ػطن ػػف اث ػ ب ف د ػ يػػةف ةأمػػؿ ااشػػطرع ااةم ػ يف

ةاكف اامؤرمر طس ريكؿ اطر ط اثرتطؽ ت ك ؼ اايرب كا طذ ااا د مف اايرب كاا رؿ .

اػػد ااك ػػطب ااشػرد ةػػرل ي ػ ث رك ػػد زاػػس اتيػػكرةةف يرػ

مػػدةر مراػػز رصػػد ااػػدةم راط

ةؼ ك ذ ػطب غةػر

اآلف ف كاا مةع محررؼ اتـ اطرؼ د ااحمتةس اايةطيةس ف كذ طاتـ إا

مشركط ف ممط ةح ػ يف اػؿ اا ػطط رطضػحس اترتػطكض امػط دةتػط اث رػراؼ اطاشػر ةس تػ ااػرغـ

مػف يف رأاةػد ااػػر ةس " اػد راػ م صػػكر ػطدم" ك ط اػ رطاػػد ايػطح تػ يف
مػػف ي ػػؿ اارشػػطكر ت ػ

ػػد مػؤرمر

ةػػؼ

ر تةػػذ اا ػرار  2216كاػػةس اارتػػطكض مػػع اايػػكرةةف كش ػػراطؤ ـ( ػػطةشف

 )2016ت اارغـ مف ذاؾ د د ا طت ت مشطكرات

ةؼ ايضكر كدد ااياكمس ااةم ةس ف كااػذم

اار ػ ا مػػةف ااحػػطـ األمػػـ اامريػػدة اػػطف ا ػ مػػكف كماحكر ػ اارػػطص اتػػةمف إيػػمط ةؿ كاػػد ااشػػة

ييمدف كغطب د اداةس اامؤرمر مط س اايكر كصطا اياب رأرةر إ ع طط ررتـ مػف مطػطر
ةاكر

ياطب كصتت اطار ةس .

ةر اأ ارةر مف ااميتتةف ااةم ةةف اتشؿ مؤرمر

ةؼ م ػذ اداةرػ ك يركا يف اامػؤرمر اػف راػكف

ا رط ج إة طاةس ت ميطر إ تطق اايرب .
دطااطرب كااميتؿ اايةطي

اد ال دكاتس كصؼ ااكيةط اادكا ( كاد ااشة ) احدـ كضكح

اارؤةس كادر طر ااركازف ف دمرة ةؤاػد يف اارشػطكر اػةف يػتطس شػر ةس كا

يف اارشطكر اةف يطراؼ كماك طت يةطيةس .

مػف ط اػ ةػرل مػدةر م رػدل اا زةػرة ااحراةػػس اتد اريػطت

اةػةفف كمػرة يرػرل ة ػكؿ

ةػب غػ ب يف

ػطؾ ر ط ضػطن اػػةف

رؤةس ا مف اايكرةةف كصطا امط ةرص اامريتػس اا طدمػس يك طاةحػس اار ػطزثت اارػ يػر دـ دػ

اامؤرمر كيضطؼ يف رراةاس مط ػس اايػكر مح ػدة كث ةما تػط يف ريػرمر إث اػطايرب ف اط راػطر
اايرب رؤرر ا ت طر اار ط ضطت دارؿ ذاؾ ااريطاؼ( طةش ف .)2015
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رؤية استشرافية لمستقبل اليمن السياسي:
ةحط

اام رمع ااةم

مف يزمس راطمؿ كط

كا رمطقارتـ مط زاات مر تس يك ةطـ ميت

كيزمس كةسف كذاؾ اياب يف كثقات يدراد

مف ااكطف كاادكاس( :اكثق ات اةتسف

ميدكد يد

ااطط تسف ااي اسف اام ط س).
كةادك يف ا يداث اار ةحةشتط ااةمف م ذ طـ (1994ـ)ف كير اآلف مط ة حت ط را إا
رطكرة دركؿ ااةمف د يزمس راطمؿ كط .
إف مط ةيدث د ااميطدظطت اا كاةس مف ااةمف ة ذر ايضكر يزمس كةسف كراطمؿ كط ف

يةث ظترت شحطرات كمتط ةـ د غةر صطا ااكيدة ااةم ةسف كذاؾ اياب يف اادكاس د اير زدت
شر ةس ااكيدة دكف اث ر طؿ إا شر ةس اإل طز كدحطاةس ا داق.
إف
دررتط ت

ز ااياكمس اامرازةس ف درض يةطررتط كيةطيطرتط ت
ااكصكؿ إا اطدس ماك طت اام رمع ف يط د ا كة ت

اإل تةـ ايةطير ااماطشرة ت ااةمف(ييف كررركفف .)6:2010
اذاؾ

حتت اثضطرااطت اار

يطدت ااحطاـ ااحرا

د

اطمؿ إ تةـ اادكاسف ك دـ
اؿ كدرض

اارجتجؿ اإل تةم

ي طب ااراةع ااحرا ف كرصط د

اارصكمس اةف إةراف كاايحكدةس مةع ا طراؼ ااةم ةس يف ري ـ ف ر دةـ ر طزثت اتركصؿ إا

ريكةس ف إذ ةرمرؿ ااريدم اا ط ـ اامطرؿ يمطـ ااتر طق ااةم ةةف اآلف ك ااحركر ت

ميطر اك ؼ

اارصحةد رغـ ركيع ر حس اا رطؿ د م ططؽ ةم ةس مررتتس.
إف ااردرؿ اإل تةم كارطصس اإلة ار

مط زاؿ ةي ف اامشاتس اادارتةس ااةم ةس ا ر س طط تةسف

كاذاؾ يراكف ااةمف اارطير ا اار دةتطف ف اايركب ااطط تةس اامتركضس اطاكاطاس اـ رترز ااارةر
مف اام رصرةف(م مك س ا زمطت اادكاةس .)7:2015

وتالحظ الدراسة :يف ا زمس ااةم ةس رركادر اتط مةع ااشركط اار رؤ تتط ا يرمرار ي كات
دةدة د اثيرمرار د ا زمس د ااك ت تي د د

يت ميطكثت اارتطكض د ااركاصؿ مع

مةع ا طراؼ ااةم ةس ر رةاطن ف ممط ةحزز اا كؿ اايط د يف ااؿ تس دؼ محةف ريح إا ري ة

يكاقان ياط ت اطا رطؿ يـ اطامتطكضطت يك اايب ااك ت ارتة س ااظركؼ اإل تةمةس كاادكاةس.
اذاؾ رك د دة ية طرةك طت ميرمتس اتصراع د ااةمف:
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 -1عدم استقرار السمطة والسيطرة:

دـ اير رار اايتطس كاايةطرة اير طدان إا
ةراح رطكر اكضع اا ار ف د ااةمفف كةا اااتد غةر م يـ اكيدة يةطيةس د يةف ث ررك ؼ
اايرب كرشف

يك ااةر ف

اادة طمةاةطت اايطاةس اتصراع ت

مطت مركاصتس ف يةث ريةطر يطراؼ مررتتس ت م ططؽ يك ررير ط.

 -2أقاليم متحاربة في اليمن:

إف اث طزات اار ري تط ياكمس طدم كاام طكمس ااشحاةس د اام ططؽ اا كاةس مف ااصحب
طؾف كاذاؾ

رارار ط د اام ططؽ ااشمطاةسف ف اايكرةةف ةرمرحكف ا در اطؼ مف ااد ـ ااشحا

اإلي طد اا كم اام دـ مف اايتؼ ااحرا غةر اطؼ اييـ اامحراس مط اـ ةحزز ا كة يرضةس طدرة
ت ااييـ كاميطؾ ا رض كاثيرتطظ اتط.

 -3النفصال:

د يطؿ كضع ي ن اتح ؼ ف ية رر مير اؿ اااتد مف محظـ ا طراؼ ذات ااصتس ا مع

ميط دة اام رمع اادكا ف كايدل اا رط ج اامما س يف ة رر اامرتطكضكف اطيريطاس ا طق ااةمف
دكاس مكيدة ةارمكف ارتط ط ار يةم ف ك ذا ا مر اةس يت نف ااف ةت
كرطر

كارطصس إةراف.

رأةةدان دارؿ ااةمف

 -4الوفاا الوطني:

ت اارغـ مف ايريطاس ذا ااية طرةك د ااك ت اا ار ف إث يف متطكضطت ااي ـ د رتض

إا ك ؼ إط ؽ اا طر كر طيـ اايتطس اةف مةع ااماك طت اايةطيةس امط ةيتظ كيدة ااةمفف

ااف اةس اطاشاؿ ااذم اطف تة مط اؿ ااراةع ااحرا .
وير الباحث :ي

مف ر ؿ راقة اامشتد اإل تةم

إةراف اآلف كرصدر ط اامشتد اإل تةم

اامتؼ ااح ار

كاايكرم كااتا ط

اا ذرم د

اايةطيس اارطر ةس د

اإل تةمةسف دإف ااية طرةك اارط

ا

كاادكا ف كيطاس اا شكة اار

رحةشتط

ت

صحةد

ب كم كاث رصطرات اار

رطصس احد اثرتطؽ اا ككم اإلة ار
اايحكدةس اامرمرتس د

ري تط

مع اا كل ااحظم كاارجةر

اث رراط اا كم د

اامشطاؿ

اامرمرؿ د ا طق ااةمف اأ طاةـ مريطراس اجرض إ تطؾ اايحكدةسف

كاك ت اامدل اا صةر كاامركيط ايةف ييـ اامحطرؾ د يكرةط.

إف متةس اير زاؼ اايحكدةس اار ر كد ط إةراف ار كا تط د ااةمف

ايةطيس إةراف اارطر ةس ف طرةؽ إدامس ااصراع د

ااةمفف كرجذةر كاام طكرة رطرة اطايتكؿ

اايةطيةسف كرطرة اطا رطؿ د اام ططؽ ااةم ةس ك ااية طرةك ا ر
مير ا ن إا ااية طرةك اارطاث اامرمرؿ د اث تصطؿ.
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ذا ااك تف كااذم د ة كد
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أولا -الخاتمة:

ايػػرحرض ااايػػث اايةطيػػس اارطر ةػػس اإلة ار ةػػسف كيرر ػػط تػ ااميػػر اؿ اايةطيػ اتػػةمف مػػف

طيةس اا جرادةط كاارراةاس اايةطيةس ف كارطصس احد ةطـ ركرات ااراةع ااحرا ف كايرمرار إةراف د

يةطيػػس رصػػدةر اارػػكرة كاامػػذ ب اتم ط ػػس ااحراةػػس ف اػػر ا رتط تػػط يةطيػػس رطر ةػػس ط مػػس ت ػ
اا مع اةف اا كة اا ط مس كاا كة ااصتاس ف كا رمػطد رتػكؽ اا ػكة تػ اا ػكار ااحراػ اط راػطر اا ػكة
ا مةػػع يشػػاطاتط اايةطيػػس كااحيػػارةس كاث رصػػطدةس ف ااضػػطمف ا يطي ػ امصػػطا إة ػراف اا كمةػػس

كماط رتط د اا ظطـ اإل تةم .
ريػػطدظ إة ػراف ت ػ شػػااس

ػػطت كايػػحس دارػػؿ ااػػةمف ف ممػػط ةرػػة اتػػط اام ػػطؿ اترػػأرةر ت ػ

م رةطت ا يداث د ااةمف ف دطاد ـ اا ميدكد اتيكرةةف ة طات د ـ كاض اتيراس اث تصطاةس
دػ اا ػػكب كد ػـ يةطيػ اػاحض ا يػزاب اار تةدةػس كا يػزاب ااصػجةرة كارطصػػس اارػ يييػػت
احػػد رػػكرة ااشػػاطب د ػ ااػػةمف ف د ػ اام طاػػؿ رمرتػػؾ اايػػحكدةس شػػااس

متمس د اادارؿ ااةم

ػػطت دةمػػس مػػع ماك ػػطت

ف ريرت احضػتط احػد ااراةػع ااحراػ ااػذم رحراػر اايػحكدةس در ػس ااػرل

كرا ػػت رططػطن مكيػػحس مػػف ي ػػؿ رجةةػػر ميػػطر اشػػاؿ اطمػػؿف كااػػذم ػػرج

اام ط ػػس مػػف ػزاع اتدةم راطةػػس كاثيػػراداد إا ػ ص ػراع ي ػ

ػ ريكةػػؿ اا ػزاع دػ

شػػةح ف يةػػث رحراػػر ااػػةمف إيػػدل

يطيطر اامترتاس .

رركدر د ا زمس ااةم ةس مةع ااشركط اار رؤ تتط ا يرمرار ي كات طكةتس ف دتاػؿ طػرؼ مػف

يط ػراؼ ا زمػػس ااةم ةػػس ػدؼ محػػةف ةيػػح إا ػ ري ة ػ ي ػكاقان ياػػطف اطا رػػطؿ يـ اطامتطكضػػطت يـ
اايب ااك ت ارتة س ظركؼ إ تةمةس يـ دكاةس رردـ ي داد .

إف متةس ااي ـ د ااةمف مط زاات ررراكح ماط تط اياب اارراةز ت اايؿ ااحيارم األزمس د
ااػػةمف ف اػػذا ة اج ػ يف ررضػػمف يم ايػػررارة ةس اترحطمػػؿ مػػع ااتر ػػطق د ػ ااػػةمف

صػػر اامشػػطراس

كاث دمطج د يم متةػس يػ ـ ميػر اتةس دػطايكرةكف مػر ن :يػةا كف ػزقان مػف ااصػراع ااػدا ر إاػ

يف ةصايكا زقان مف اايػؿ ف اػذاؾ اا ػكل اا كاةػس ااصػط دة اام طدةػس ث تصػطؿ اا ػكب ايط ػس

إاػ ريةةػػد ف كيكاػ

ػػذ اارطػكات يػػؿ اامظػػطاـف ك يػػؿ اامططاػػب ااحطداػػس

ااية طرةك ا يكي اامرمطرؿ د اث تصطؿ .
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ػػؿ اا ػػكب ارتػػطدم

ثانيا -نتائج الدراسة:

خمصت الدراسة إلى النتائج التالية-:

 -1يادت اادرايس يف إةراف دكاس ميكرةس د م ط س ااشرؽ ا كيط رمرتؾ مف اام كمطت مط ةؤ تتط

اتحب دكر إ تةم د اام ط س ااحراةس اار رحةش يطاس مف ااتراغف كغةطب اادكؿ ااحراةس اااارل

اطاحراؽ كمصرف داحد اثرتطؽ اا ككم اإلة ار

يطت ت ااكثةطت اامريدة ا مرةاةس ةد إةراف اتركيع

شر طن يةث كضحت اؿ إماط ةطرتط اث رصطدةس كاايةطيةس كااحيارةس كاإل
ااجرض.

ذا

مةس اري ةؽ

ا -2يادت يف اايةطيس اارطر ةس اإلة ار ةس ريمؿ ااارةر مف اامر ط ضطت دمادي اايةطد كاثير اةس
ةصطدـ مع

ةدة رصدةر ااركرة كاامذ بف كيمطةس ااميرضحتةف ضد ااميراارةف.

ا -3اة ت اادرايس يف اامكا ؼ اامر ط ضس إلةراف مف ركرات ااراةع ااحرا
اار يطت تط اا طدة اإلة ار ةكف.

اشؼ زةؼ ااشحط ارت

 -4يادت اادرايس يف متةس اار طغـ اةف إةراف كااكثةطت اامريدة مف ر ؿ ص ع ركازف اةف ي تةس

شةحةس كيغتاةس ي ةس د اام ط س يط د ط د ص ع محطدثت دةدة د اام ط س ط مس ت ري ةـف
كاضحطؼ دكر اإلي ـ ااي

اإلة ار

كا مرةا .

ااكيط كمتي ااتراغ دارؿ ذا ااميةط امط ةي ؽ مصطا ااطردةف

 -5اشتت اادرايس يف ااكثةطت اامريدة رررت اشاؿ ردرة

ف يتتط تط اار تةدةةف د

اارتةج

ااحرا اصطا اا كة ااصط دة د إةراف ممط زز متةس ريطاتطت ادةتس كايحس كاصطتطؼ إ تةم

كاض د م ط س ااشرؽ ا كيط.

 -6اة ت اادرايس يف دكؿ اارتةج ك ت رييتط ااممتاس ااحراةس اايحكدةس اـ رييف راقة اامشتد

اايةطي اشاؿ ةد كارطصس ا زمس ااةم ةس ممط زاد مف ااريدةطت ت ااصحةد ا م
دـ ك كد رؤةس مشرراس ادكؿ اارتةج ر ط ا زمس د ااةمف.

 -7يادت اادرايس يف ا طراؼ ااةم ةس اادارتةس ر كـ ادكر متـ د
رطصس اةف إةراف كاايحكدةسف د

اامشطاؿ اادارتةس د ااةمف.

د ظؿ

ااصر طت اإل تةمةس
ا
رأ ةج

ظؿ اير كاق يغتب ا يزاب اايةطيةس ااةم ةس اطارطرج ايؿ

 -8يارزت اادرايس يف اامشطاؿ اث رصطدةس كاث رمط ةسف كغةطب ااحدااس ك ةاس اادكاس د

ااةمف

مف ي ـ ا ياطب اار رحكؽ يم تكد إلي ؿ ااي ـ دةتط ف دأم تكد يةطيةس ث ررطرؽ ارتؾ

اامشطاؿ يةاكف مصةر ط ااتشؿ.

 -9كضيت اادرايس ي مف ااصحب إة طد يؿ األزمس د ااةمف اياب اثير ططب اادكا ف ك دـ
ر

اإلرادات اادكاةس كااميتةس إل تطق ا زمس ااةم ةس .
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القرآن الكريم:
أولا -الكتب:

 -1رررةط اطرزمف إةراف كاام رمع اادكا ف اا صس اااطمتس اتم طكثت اايةطيةس كي ط ؽ
اامتطكضطت يكؿ اامتؼ اا ككمف اادكر ااحراةس اتحتكـ طشركفف اةركتف مرر ـ رر مس

زة س إدرةسف .2012

 -2راشد اطيـف اامصطا

اامر طراسف دكر

دةد اركيةط د

طام

ااراةع ااحرا ف ماراس

اإليا درةسف كيدة اادرايطت اامير اتةس ف اإليا درةسف .2013

 -3يتةـ ميمد اايةدف ريتةؿ اايةطيةس اارطر ةسف ط2ف ماراس اا تضس اا ط رةف .1989
 -4ميمد صطدؽ إيمط ةؿف إةراف إا يةف...؟ مف ااشط إا

طدف ااحرا ات شر كااركزةعف

ط1ف اا ط رةف .2010

 -5مصةتي دري ميمدف ررةطس اا كل اايةطيةس كررطةط ا مف اا كم اطاشرؽ ا كيط
كاام ط س ااحراةسف .1992
ييمد دكزمف

 -6اا حةم

متةس ص ع اا رار د

ي مكذ طف ز راف ات شرف ا ردفف .2012

اايةطيةس اارطر ةس ااكثةطت اامريدة

 -7اا حةم ييمد كرمف اايةطيةس اارطر ةس اإلة ار ةسف دار اا طف ات شر كااركزةعف .2012

كرم ييمد ف اايةطيةس اارطر ةس اإلة ار ةس  1979ػ 2011ف دار اا طف ات شر

 -8اا حةم

كااركزةعف مطفف .2012

 -9ةر كغ يرةتفف يمراق ككيططق كاةرك راطةكف اا تط كاادكاس د ااممتاس ااحراةس اايحكدةسف
مطاحس طمحس اكردةؿف . 2010

 -10ةؿ

ة

ك كدمطف ااةمف كااممتاس ااحراةس اايحكدةس كدكؿ اارتةجف يةطيطت ااةمف

كايرةط طت ااشطرع كااداتكمطيةسف شطذمطف طكسف مذارة 1/2011ف ارةطط ةطف .2011

ثاني ا -الرسائل العممية:

 -1ا غ ػػط ميمػػػد ػػكدة ف ااح ػ ػػطت اا طرة ػػس كاإلة ار ةػػػس كا حاطي ػػطرتط ت ػ ػ اا ض ػػةس ااتتيػ ػػطة ةسف
ياطدةمةس اإلدارة كاايةطيةسف غزةف .2015

 -2اادةب ا حطفف ااصراع اإلة ار

اإلي ار ةت

ت ااػدكر كااماط ػس دػ ااشػرؽ ا كيػطف ياطدةمةػس

اإلدارة كاايةطيسف غزةف .2015
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 -3ميمػػد صػػطدؽ إيػػمط ةؿف إة ػراف إا ػ يةػػف...؟ مػػف ااشػػط إا ػ
ط1ف اا ط رةف 2010

ػػطدف ااحرا ػ ات شػػر كااركزةػػعف

 -4مي ػ ميمػػكدف اايػػكرةةف ةتػػددكف اااكةػػت اػػرد رادع امشػػطرارتط د ػ
ااةكـ اايطاعف اا ط رةف .2015

طصػػتس اايػػزـف صػػيةتس

 -5مراز اارتػةج ااحراػ اتد اريػطت كااايػكث اإليػررارة ةسف إةػراف كاارتػةج ػدك ي ة ػ يـ صػدةؽ
ي ة فمراز اارتةج ااحرا اتدرايطت كااايكث اإليررارة ةس ف . 2014

 -6مراػػز ص ػ حطق اتد اريػػطت اإليػػررارة ةسف مشػػركع ااي ػ ـ د ػ ااػػةمف ()YPPف يةطيػػس ااكثةػػطت
اامريدة كااصراع ااميت د ااةمفف . 2015

 -7مصػػةتي دريػ ػ ميمػػدف ررةط ػػس اا ػػكل اايةطي ػػةس كررطػػةط ا م ػػف اا ػػكم اطاش ػػرؽ ا كي ػػط
كاام ط س ااحراةسف .1992

 -8م شطكم إا ار ةـ ك اد ااركاب ييمدف ية طرةك طت كرةطرات ااصحكد اايكر كمير اؿ يمػف دكؿ
م تس اارحطكف اارتة

ف اامراز ااحرا اتايكث كاادرايطتف .2014

 -9صػػطر كاةػػد مةر ػػطف اامذ اةػػس د ػ اايةطيػػةس اارطر ةػػس اإلة ار ةػػس ر ػػط ااشػػرؽ ا كيػػطف اامراػػز
اادةم راط ااحرا

يـ اادرايطت اإلة ار ةسف .2016

ثالثا -الدوريات العممية:

 -1ييم ػػدةطف يي ػػفف اامك ػػؼ اإلة ار ػ ػ م ػػف رط ػػكرات اا ػػةمف ك ت ػػس ظ ػػر إة ار ة ػػسف مرا ػػز اا زةػ ػرة
اتدرايطتف اادكيسف .2013

 -2رؿ رتةتس اطةتس ف اا تػكذ اإلة ار ػ دػ ااحػراؽف مراػز ااايػرةف اتد اريػطت اإليػررارة ةس كاادكاةػس
كااطط سف ااايرةفف .2015

 -3ي ةر يطرم كررركفف طس اث تةطر ضةس ااةمف اا كا ف م مك ػس ا زمػطت اادكاةػسف ر رةػر
ااشرؽ ا كيط ر ـ 114ف اركايؿف . 2011

 -4اطايةر ت ييةفف اإلاحطد اا ةكايررارة ةس اتيةطيرةف اإلة ار ةس كاارراةس يةطؿ يكرةطف اامراز
ااحرا األايطث كدرايس اايةطيةطتف .2013

 -5اااط ة ػ ػ ػ

ةػ ػ ػػطد ييمػ ػ ػػدف ػ ػ ػراقة د ػ ػ ػ اايةطيػ ػ ػػةس اارطر ةػ ػ ػػس اإلة ار ةػ ػ ػػسف ميػ ػ ػػدد اا ػ ػ ػػكةف م اػ ػ ػػر

اايرةسف.2011

 -6اااط ة ػ ػ ػ

ةػػ ػػطدف اايةطي ػ ػػةس اارطر ةػ ػ ػػس اإلة ار ةػػ ػػس د اري ػ ػػس دة ػ ػػس م طر ػ ػػسف مراػ ػ ػػز ااد اريػػ ػػطت

اإليررارة ةسف .2016
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 -7ااػػر تػ ف رةػػطرات اإليػ ـ اايةطيػ دػ ااػػةمف ك متةػػس طصػػتس اايػػزـ اامكا ػػؼ كاارػػدا ةطتف
اايةطيةس اادكاةس ااريتةؿ اآلفف مؤييس ا راـف اا ط رةف .2015

 -8رررةط اطرزمف إةراف كاام رمع اادكا ف اا صس اااطمتػس اتم ػطكثت اايةطيػةس كي ػط ؽ اامتطكضػطت
يػػكؿ اامت ػػؼ اا ػػككمف اا ػػدكر ااحراةػػس اتحت ػػكـ طشػػركفف اة ػػركتف مرػػر ـ رر م ػػس زة ػػس إدرة ػػسف
.2012

 -9ارشػ ػػد اطيػ ػػـف اامصػ ػػطا اامر طراػ ػػسف دكر ػ ػػطام

دةػ ػػد اركيػ ػػةط د ػ ػ ااراةػ ػػع ااحرا ػ ػ ف ماراػ ػػس

اإليا درةسف كيدة اادرايطت اامير اتةس ف اإليا درةسف .2013

 -10ركف ة ػ ار دةك ةػػؿ كز يػػا ف ػػؿ يصػػايت إة ػراف رػػطرج اار ػكازف اثيػػررارة
اتدرايطت ف .2003

ف مراػػز يطتػػس

 -11ي مس غيطفف اايةطيةس اارطر ةس اايحكدةس م ػذ 1945ف د اريػس دػ ااح ػطت اادكاةػسف محتػد
اإل مطق ااحرا ف اةركتف .1980

 -12يتةـ ميمد اايةدف ريتةؿ اايةطيةس اارطر ةسف ط2ف ماراس اا تضس اا ط رةف .1989
 -13ااشػػر ا

ػػطدؿف اا صػػر كااػػدةكاف ااػػدكر اايةطيػ ات اةتػػس دػ ااػػةمفف اامرصػػد ااةم ػ اي ػػكؽ

اإل يطفف ص حطقف .2009

 -14طاـ يمؿف ااصراع اايحكدم اإلة ار
اادكيسف . 2015

ت ااةمف ك تس ظر ةم ةسف مراز اا زةػرة اتد اريػطتف

 -15ااحػ ػػطاـ يمػ ػػؿف ااح ػ ػػطت اايكرةػ ػػس اإلة ار ةػ ػػسف يتػػػؼ مصػ ػػتي اجطػ ػػطق م ػػذ ا ف مرا ػػز اا زة ػ ػرة
اتدرايطتف اادكيسف .2015

 -16اػػد اايتػػةـ اػػد الف ااكثةػػطت اامريػػدة ا مرةاةػػس كااريػػكثت ااركرةػػس ااشػػحاةس د ػ دكؿ ميػػكر
اث رداؿ ااحرا 2011 - 2016ف طمحس اا طح ااكط ةسف دتيطةفف .2012

 -17اػ ػد اايػ ػ كاة ػػدف إةػ ػراف مي ػػر اؿ ااماط ػػس اإل تةمة ػػس ػػطـ 2020ف اا از ػػرف مرا ػػز ااد اري ػػطت
اارطاة ةسف .2010

 -18اد ااريمف ر ػدةف ااح ػطت اإلة ار ةػس اايػحكدةس 2000 -1990ف كمحتػد ااد اريػطت ا درة ةػس
كاآليةكةسف ااررطكـف .2004

 -19اد ااتطدم ييةفف اايةطيػةس اارطر ةػس اإلة ار ةػس كيرر ػط تػ اارك ةتػطت ا مرةاةػسف مكيػك س
اارشةدف .2014
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 -20رمطف ييمدف يدكد اادكر طصتس اايزـ كدكر اايػحكدةس دػ اا ظػطـ اإل تةمػ ااحراػ ف مراػز
ااركااط اتايكث كاادرايطت اإليررارة ةسف .2015

 -21ااتطس إيراقف ا يزاب اايةطيةس ااةم ةسف جرادةط ااةمف اامريراسف مك ع ػطة اام ػطرف اةػركتف
.2015

 -22اااتطر ػػس ييم ػػد ػػطرؼف ااحكام ػػؿ اام ػػؤررة دػ ػ
درايطت دكاةسف ااحدد اارط

 -23اكرديػػمطف ا رػػك

كا راحكفف .2009

متة ػػس ارر ػػطذ اا ػ ػرار دػ ػ اايةطي ػػةس اارطر ة ػػسف

كاامػػديطف رطاػػدف ػػكة إة ػراف ااحيػػارةس مػػف م ظػػكر كاشػ طف ف محتػػد اإلمػػطـ

ااشةرازم اادكا اتدرايطتف كاش طفف ااحدد 73ف .2015

 -24ا راةمك دف ااصةف كاايرب د ااةمف دـ اث يةطز كاايؿ اايتم ف مراز اا زةرة اتدرايطتف
اادكيسف .2015

 -25مرريػػا يااي ػ درف اايػػرب ا تةػػس د ػ ااػػةمف ص ػراع مح ػػد كردػػطؽ مراطة ػػس ف اامراػػز ااحرا ػ
األايطث كدرايس اايةطيةطتف اادكيسف .2015

 -26م مك ػ ػػس ا زم ػ ػػطت اادكاة ػ ػػسف اي ػ ػػرم ارر ااصػػ ػ ار طت كاارتدة ػ ػػدات اارػ ػ ػ ررح ػ ػػرض ات ػ ػػط ااحمتة ػ ػػس
اث ر طاةسف ر رةر م مك س ا زمطت اادكاةػس ر ػـ  125يػكؿ ااشػرؽ ا كيػط صػ حطق اركايػؿف

.2012

 -27م مك ػػس ا زم ػػطت اادكاة ػػسف اا ػػةمف دػ ػ يطا ػػس ي ػػربف إيطط ػػس ي ػػكؿ ااش ػػرؽ ا كي ػػط ر ػػـ 45
ص حطق اركايؿف.2015

 -28م مك س اطيرةفف يدكار ااتط تةف اإل تةمػةف دػ ااػةمف كدػرص صػ ط س اايػ ـف مراػز صػ حطق
اتدرايطت اإليررارة ةسف ا دفف .2015

 -29اامذي

مط د كررركفف يدكار ااتط تةف اإل تةمةةف د ااػةمف كدػرص صػ ط س اايػ ـف مراػز

ص ػ ػ حطق اتد اريػ ػػطت اإليػ ػػررارة ةس غردػ ػػس ا زمػ ػػطت ااةم ةػ ػػسف كر ػ ػػس يةطيػ ػػطت ر ػ ػػـ 1ف ص ػ ػ حطقف

.2015

 -30اامراز ااحرا األايطث كدرايس اايةطيطتف كيدة ريتةؿ اايةطيطتف ااركرر اايحكدم اإلة ار ػ
ذكر ا زمس كردا ةطرتطف .2016

 -31ااميتم

طرعف امطذا دشتت ااحمتةس اث ر طاةس د ااةمفف مراز اطر ج اتي ـ اادكا ف كمراز

ااشرؽ ا كيطف .2015
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 -32اامشػػةر ميمػػكدف إة ػراف ا ػػددطع اارػػكرة د ػ م طاػػؿ ااح ػز ااحرا ػ يػػكرةط كااػػةمف مكذ ػػطف مك ػػع
إي ـ يكف ثةفف .2015

 -33محتػػد دتيػػطةف اتد اريػػطت اإليػػررارة ةسف ااػػدكر اإلة ار ػ د ػ يدجط يػػرطفف مراػػز إاػػداعف غ ػزةف
.2010

 -34اام طةػ ػػرم

ةػ ػػؿف اارجتجػ ػػؿ اإلة ار ػ ػ د ػ ػ ااػ ػػةمف كاارتػ ػػةجف اامػ ػػؤرمر اارطاػ ػػث ارااطػ ػػس تمػ ػػطق

ااميتمةفف رراةطف .2013

 -35اامتدم ميمد ييةفف اايةطيػةس اارطر ةػس اإلة ار ةػس ر ػط دكؿ اامشػرؽ ااحراػ ف طمحػس ميمػد
يصةرف اا از رف .2014

 -36اا ـ محرزف ااةمف ضيةس مف؟ف اامراز ااػدةم راط ااحراػ اتد اريػطت اث رصػطدةس كاايةطيػةس
كاإليررارة ةسف .2013

 -37اا حمػػطف مصػػطت ف ا ػػطاةـ اايػػرس ػػؿ ر ػػذ ااػػةمف مػػف اث تةػػطر؟ صػػيةتس ااشػػرؽ ا كيػػطف
.2014

 -38اا حةمػ ييمػػد دػػكزمف متةػػس صػ ع اا ػرار دػ اايةطيػػةس اارطر ةػػس ااكثةػػطت اامريػػدة ي مكذ ػػطف
ز راف ات شرف ا ردفف .2012

 -39اا حةم ييمد كرمف اايةطيةس اارطر ةس اإلة ار ةسف دار اا طف ات شر كااركزةعف .2012
 -40ةاػ ػػكثم اكز ػ ػػط دػ ػػكتف
كاش طفف . 2012

ػ ػػطت ركيػ ػػةط كاة ػ ػرافف محت ػ ػد كاش ػ ػ طف ايةطيػ ػػس ااشػ ػػرؽ ا رد ػ ػ ف

رابع ا -الصحف والمجالت:

 -1ييمد مركف دكر إةراف د اايح إا ا تصطؿ

كب ااػةمفف م تػس اااةػطفف مراػز ااد اريػطت

كااايكثف .2014

 -2يشرؼ ميمد اشؾف متصتس مر ددةف يمف اارتةج د اارؤةس اإلة ار ةس م تػس اايةطيػةس اادكاةػسف
دار ا راـف .2014

 -3اػػدكل م ةػػرف متتػػكـ ااص ػراع د اريػػس د ػ ا صػػكؿ اا ظرةػػس األيػػاطب كا ػكاعف م تػػس د اريػػطت
مير اتةس ااحدد3ف طمحس ييةكط. 1997 :

 -4ااادةرم إةطد طةد كاا ف اادكر اثيػررارة

إلةػراف دػ م ط ػس اارتػةج ااحراػ ف م تػس اا طديػةس

اتحتكـ اإل يط ةس اام تد 11ف اجدادف .2008
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 -5يي ػف إي ػ ـف يط ػراؼ ااص ػراع د ػ ااػػةمفف ييػػطاطت يمرةاةػػسف م تػػس شػػاطب ةا ػ ااميػػر اؿف
.2015

 -6ييةف صكد ييفف اايةطيػةس اارطر ةػس اإلة ار ةػس ا متكرةػس إةػراف اإليػ مةسف م تػس
إة ار ةس دد 86ف .2007

ػطرات

 -7اارزار دتدف اا متكرةس اإلي مةس اإلة ار ةس كمكارد اير زكةفف رؤةس ريتةتةس اترص اايةطيػةس
اارطر ةس كمحر رتطف م تس درايطت إة ار ةسف ااحدد .5-3

 -8ااش ػ طع ييمػػدف احػػد اارػػكرة ااشػػةحةس ااةم ةػػس إة ػراف ك اايػػكرةةف م ار ػػع كمكا ػػعف م تػػس اااةػػطفف
ماراس اامتؾ دتد ااكط ةسف اارةطضف . 2012

 -9ااص ػػاطي ييم ػػدف دكر اا اةت ػػس ااةم ة ػػس ةزد ػػر اح ػػد طص ػػتس ااي ػػزـف م ت ػػس اااةػ ػطفف اارة ػػطضف
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