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دراسة في , التدخالت العسكرية في النزاعات الدولية

السياقات السياسية و القانونية في المرحلة الراهنة ؛ 

 .أنموذج التدخل السعودي االماراتي في اليمن



 ..إهداء..

 ..نجاحي سر ؤهدعا كان من إلى..

 .. الغالي والدي إلى ..

 .. الحبيبة أمي .. الحبايب أغلى إلى ....

 ..العزيزة  زوجتي لىا ..

 ..الى اساتذتي الكرام ..

 ... ممن تشرفت بالدراسة معهم  لى الطلبةا ...

 .. عملي  ثمرة أهدي جميعا   ليكما ..



 تقدير و شكر

 يسعني فال عمللا ذاه أتممنا أن بعد و توقيفه و  اهلل من بعون

 الى المتنانا و عرفانلا جزيل و شكرلا صلبخا قدمتأ أن اال

 كان الذياهلل بلغيث عبد الدكتور  رسالةلا ذهه على المشرف

 اخراج في كبرألا األثر سديدةلا نصائحهو  قّيمةلا ته توجيهال

 . وجودلا الى عمللا هذا

 جامعة في كراملا ذتيتأسا مهعلم من نهلت الذين الى و 

 ،مستغانم كلية الحقوق و العلوم السياسية قسم العلوم الساسية

 الخمس  خالل جهود من وهلبذ لما حترامو اال شكرلا أقدم

المرحلة من  ذهه الى ولصو لا من مكنتني تيلاية دراس نواتس

 البحث العلمي.

 تخص معلومة لي قّدم أو يحةنص لي أسدى من كل الى و

 .وتخدمها الدراسة
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إن السياسات الدولية المتعددة العوالم أثرت عل القانون الدولي و العالقات 
الدولية و هذا التأثير ليس مجرد اختالف وقائع مشتركة أو شعارات سياسية بل هو 

حيث بأنه بتضاعف  اكتشاف لمواضيع الضغط الفعال على النظام العالمي الجديد,
التطورات في مجاالت الحياة العالمية ظهرت العديد من الشعارات  التي تلتزم بها 

 مبادئالكثير من الدول العظمى و كذا المنظمات االقليمية تدعو الى الدفاع عن 
أن العالم الدولي مزود بالوعي السياسي و التحرري و  إالعامة في االنسانية الدولية, 

الدفاع عن حقوق االنسان في اطار محاولة زعزعة المجتمع الدولي و  مخلط بشبكات
المدني بالخصوص و اشعاره بضرورة االلتزام بقواعد المسؤولية الدولية في اطار 

 الشرعية الدولية.

حيث أن موضوع التدخل الدولي في اطار المسؤولية الدولية موضوع شائك 
ن الدولي من جهة, و هو مبدأ السيادة نظرا الرتباطه بمبدأ اصيل في قواعد القانو 

الذي ال مجال  من ضرورة احترامه قانونا عاما دوليا و بين التدخل من اجل حماية 
البشرية من أنواع االنتهاكات المختلفة و حماية حقوق االنسان  باعتبارها مفهوما 
حديثا قديما في نفس الوقن يختلف تطبيقها من مكان آلخر و من وقت آلخر في 

لوقت الذي لم تستكمل فيه بعد هذه الحقوق أبعادها في المجتمع الدولي المعاصر. ا
 اذ ال يزال الكثير منها اي هذه الحقوق ينتظر االنجاز.

في الوقت الذي تطالب فيه الدول بسيادة ال حد لها, قلما تتوافق مع مقتضيات 
ن كانت هذه الظاهرة التعاون الدولي, برزت ظاهرة التدخل االنساني بصورة كبيرة, و ا

ليست جديدة في العالقات الدولية, إال أنها أصبحت بارزة في بعد انتهاء الحرب 
 الباردة, و بروز النظام الدولي الجديد بهيمنة أمريكية.
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تتميز العالقات بين اليمن و السعودية بطابع متميز تربطه روابط معينة و 
احداث كبيرة و تاريخ و روابط أدت هذه الروابط لم تحدث بطريقة عفوية انما هناك 

الى حسن العالقات بينهما , مثل الدين و اللغة , و الثقافة , والتاريخ و الجوار وأيضا 
هناك عوامل اخرى أدت الى توطيد العالقات بينهما و استقرارها لمدة طويلة مثل 

 العامل السياسي واالقتصادي و االجتماعي والجغرافي.

في النظام السياسي المتشابه بين البلدين فكان النظام  يتمثل العامل السياسي
نظاما ملكيا و هو النظام الوهابي الذي كان يقوم  2691السياسي لليمن قبل ثورة 

على مبدأ أن الحكم البد أن يكون في أحد البطنين و هما الحسن والحسين اوالد 
ة والسالم(, سيدنا على )رضي اهلل عنه(, زوج فاطمة ابنة الرسول )عليه الصال

فكانت السعودية تعمل على مد و دعم هذا النظام الوهابي عسكريا و ماديا ضد ثورة 
التي كانت تهدف الى االطاحة بالملك محمد البدر ,  لكنها  2691سبتمبر  21

فشلت بسبب تدخل الجيش المصري الذي دعم الثورة ضد النظام الملكي و الذي قد 
 .الف جندي مصري تقريبا 07 بلغ عدده في تلك األيام حوالي

ايضا العامل الجغرافي الذي لعب دورا اساسيا في التوحيد و االستقرار بين 
, حيث تقع اليمن جنوب غرب المملكة العربية السعودية كما يعتبر مضيق  البلدين

باب المندب ضمن مياه اليمن اإلقليمية مما يكسبها موقعا استراتيجيا , و تعتبر كال 
و جبل ابن مشنوق من الحدود البرية التي تشترك مع المملكة العربية  من الخرخير

السعودية , كما تعتبر جزر جيزان و نجران من اهم المواقع البحرية المميزة و التي 
تشترك مع السعودية أيضا والتي اشتد فيها الصراع و دام لفترات طويلة و لكي 

البلدين قام بعقد اتفاقية اعادة ترسيم  يحافظ الرئيس اليمني على استقرار العالقات بين
و هي  2691و تضمنت االتفاقية ما نصت عليه اتفاقية  1777الحدود بينهما عام 

 .الى السعودية  اعتراف رسمي من اليمن بضم جزيرتي جيزان و نجران” 
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اما العامل القبلي ايضا من خالل البنية االجتماعية للبلدين و الذي يتمثل في 
د لعب هذا العامل اهمية كبرى في التوحد االقتصادي و الثقافي و القبيلة و ق

السياسي بين البلدين , فقد تميزت اليمن بالمجتمع القبلي أي ان للقبيلة دور سياسي 
مهم حيث لها تأثير كبير في وضع في وضع السياسات و في منح الشرعية لسلطة 

عبت دورا كبيرا في ادارة ما و منعها فيما يتفق أو يتعارض مع مصالحها , كما ل
 ضد النظام الزيدي . و 2691الصراعات الداخلية و الخارجية و دعم الثورة اليمنية 

من اشهر التجمعات القبلية هناك قبائل بكيل و الحاشد التي ينتمي اليها علي عبد 
اهلل صالح , كذلك األمر في المملكة العربية السعودية و التي تميزت بالدور القبلي 

 .مجتمعها طوال تاريخها و حتى يومنا هذافي 

للمملكة العربية السعودية ادوار كثيرة في التدخل في الشئون الداخلية لليمن 
فتدخلت في اليمن اثناء الثورة اليمنية  سياسيا و ماليا و عسكريا و له عدة أسباب,

 و التي كانت تهدف الى اسقاط النظام الوهابي بقيادة محمد البدر و 2691عام 
مما دفع السعودية للتدخل بالدعم المادي للنظام الزيدي ضد   اقامة نظام جمهوري

 الثوار و ذلك ألن إقامة نظام جمهوري على حدودها يمثل تهديد امنيا على النظام
 .الحاكم في المملكة العربية السعودية
له طابعه الخاص بحيث  أن له تأثير  1722لكن الصراع في اليمن عام 

قوي في زعزعة البنية السياسية لليمن و اإلقليم العربي , ويمتاز بظهور فاعلين 
ل نفوذها ءاقليمين جدد, فقد أدى هذا الصراع إلى ضعف سيطرة السعودية و تضا

سياسي في اليمن نتيجة تحول بعض من حلفائها إلى قطر و إيران , على المشهد ال
و ايضا ظهور جماعة الحوثيين المسلحين في المشهد اليمني بالقرب من حدودها 
مما قد يؤدي إلى تدخل و سيطرة الدولة اإلسالمية في أي لحظة مما دفع السعودية 

عاصفة “طلق عليه بالتدخل العسكري الجوي باستخدام سالح الطيران و الذي  ا
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بقيادتها و لم تستطع ان تستخدم السالح البري و التدخل المباشر أمام ” الحزم
ففضلت الحرب غير المباشرة أو ما يسميها الباحثون الحرب بالوكالة بينها   الحوثيين

 .و بين إيران
و لعل أهم األسباب ايضا التى دفعت المملكة العربية السعودية الى التدخل 

شقيقتها اليمن و هو رغبة إيران في عمل حزام أمني و حصار الحدود في شؤون 
كما استطاعت محاصرتها من الشمال في سوريا و   السعودية من الجنوب في اليمن

على الحوثيين األقرب لهم في المذهب , ا , وذلك من خالل اعتماده و لبنان العراق
ة تكسبها مساحة أخرى ن سقوط اليمن تحت سيطرتها هي ميز أحيث اعتبرت إيران 

من مساحات التنافس مع المملكة العربية السعودية من أجل الهيمنة اإلقليمية , كما 
يقاف فرار أن سيطرة  الحوثيين على  اليمن و  الرئيس الشرعي عبد ربه منصور, وا 

العمل بّاليات المبادرة الخليجية , أدى إلى اسراع السعودية بعمل تحالف عربي مع 
العربية  خاصة االمارات العربية المتحدة ماعدا قطر من أجل عمل  معظم الدول

و نزع  على الشرعية تدخل عسكري حاسم في اليمن إلسقاط الحوثيين المتمردين
 .السالح منهم, و لمنع التغلغل اإليراني 

دولة االمارات العربية المتحدة بالدور الرئيسي الى جانب السعودية   اضطلعت  
ن كان الحوثيون كجزء افي التدخل العسكري في اليمن  لمحاربة االقلية الحوثية ، و 

من الفسيفساء  الديمغرافية  والسياسية اليمنية، لم تستسغ الدول المجاورة لليمن 
قليات المشاركة في العملية السياسية على امكانية وصولهم الى الحكم كمبدأ يخول لأل

ترابهم، لعدة أسباب اهمها أما   العالقات االماراتية االيرانية فقد عرفت بحالة من 
البرود والتحفظ نتيجة النزاع القائم حول الجزر الثالث التي احتلتها ايران والتابعة 

ي اآلن محل نزاع بموجب المعاهدات الدولية لسيادة االمارات العربية المتحدة وه
 قضائي دولي.
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بعد أن  1721مارس  19لذلك أطلقت السعودية اولى عمليات عاصفة الحزم 
نجحت في الحصول على موافقة الحكومة الشرعية الذي يتمثل في دعوة الرئيس 
منصور الهادي الموجهة لدول مجلس التعاون الخليجي يناشدهم بالتدخل و حماية 

ضا في استصدار قرار أي و نجحت  ,الشرعية و الشعب اليمني من اعتداء الحوثيين
 و الحصول على تأييد إقليمي و دولي. 1720لعام  1129أممي رقم 

 :أهمية الدراسة
تتجلى أهمية البحث في موقف القانون الدولي من التدخل السعودي  
اإلماراتي العسكري في اليمن إذا كان شرعيا أو غير شرعي حيث وضع القانون 

معينة البد وضعها في االعتبار لكي يكون التدخل مشروعا, و ال  ا الدولي شروط
يكون مشروعا إذا انتهك أي شرط من هذه الشروط فنوضح كيف راعت كال من  
السعودية و االمارات قواعد القانون الدولي في التدخل العسكري في اليمن و كيف 

نظام السعودي و تعدتا  على بعض المبادئ , و إن كانت  الشروط التي راعاها ال
 .االماراتي  كاملة  أم ليست كاملة؟

أهمية البحث ايضا هنا توضح لنا األهمية اإلستراتيجية لليمن بالنسبة 
للسعودية و االمارات  و الواليات المتحدة أيضا حيث ان اليمن تقع جنوب السعودية 

المتحدة  الواليات و االمارات ,كما بها مواقع استراتيجية تريد كال من السعودية
السيطرة عليها , فالسعودية ترى أن اليمن جزأ ال يتجزأ منها و أنها تقع تحت نفوذ 
الرياض , و الواليات المتحدة تريد السيطرة على خليج عدن و مضيق باب المندب 

كما يربط  ,نظرا ألهميته اإلستراتيجية في التجارة الدولية و مركز لحركة السفن
  توسط عن طريق البحر األحمر.المحيط الهندي بالبحر الم
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أما بالنسبة إليران فاليمن تعتبر منطقة تنافسية جديدة تريد أن تستخدمها لعمل 
حصار على الحدود الجنوبية للسعودية مثلما نجحت في عمل حصار على حدود 

بالسالح و  لذلك فهي تقوم بدعم الحوثيين ,السعودية الشمالية في العراق و سوريا
 تعطيل المسار الديمقراطي في اليمن حتى تتمكن من إخضاع السعودية.

تستعرض الدراسة دور الطائفية المذهبية و السياسية في صناعة االحالف 
 الداخلية و الخارجية  في اليمن.

 :أهداف الدراسة
 :تهدف الدراسة إلى عدة أهداف منها

 خل االنساني.تحديد موقف القانون الحالي من مسألة التد 
 أسباب التدخل السعودي االماراتي  في اليمن. 
 الدور اإليراني في الصراع اليمني من أجل السيطرة على المنطقة. 
  معرفة اهمية اليمن اإلستراتيجية بالنسبة لكل من السعودية, االمارات  ,إيران

 .و الواليات المتحدة
 استيضاح دور التنافس االقليمي على اليمن. 
 و السياسات التي تستخدمها السعودية في اليمن لمواجهة النفوذ  األساليب

 .إليرانيا
 مدى احترام الفاعلين االقليميين و الدوليين في اليمن لمبادئ القانون الدولي. 

 : الدراسات السابقة  
 :اوال دراسات باللغة العربية
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 ( بعنوان 1722دراسة جاسم محمد )“ اسباب تحالف العرب مع السعودية ضد
 ”الحوثيين في اليمن

 أدت ثورات الربيع العربي إلي تغير انظمه الحكم في معظم البالد مثل مصر,
اليمن , وكان من المفترض أن نظم الحكم الجديدة في هذه البالد  تونس و ليبيا,

ستوفر استقرارا في المنطقة لكن حدث عكس ذلك تماما , حيث أن نظم الحكم 
الجديدة أصبحت تابعه للنظم السابقه الفاسدة في نفس االتجاهات والسياسات وأيضا 

الحوثيين  اعش وظهرت جماعات مسلحة ومتطرفة على حدود البالد وداخلها مثل د
 مما دفع هذه الدول باالستعانة بالدول المجاورة لها والموالية للغرب مثل السعوديه ,

اإلمارات , هذا ما دفع السعودية لعمل تحالف عربي بقيادتها ويضم كل  و المغرب
السودان للتدخل في اليمن , مصر, البحرين, المغرب, األردن, الكويت, ماراتمن اإل

إليران , خصوصا بعد طلب الرئيس  ةلجماعات المسلحه المواليوحمايتها من ا
حيث طلب قوات  ,الشرعي لليمن عبد ربه منصور بمؤتمر القمة العربية بشرم الشيخ

عربية مسلحة لحماية الشرعية ولعل الهدف الرئيسي وراء التدخل السعودي في اليمن 
نما هو مكافحة أى ليس لحماية شرعية الرئيس عبد ربه منصور كما هو  مزعوم إ

استقرار نظام  ىعل اذلك ألن هذا يشكل خطر  و ,نظام ثورى في البالد المجاورة لها
حدودها من  ىالخطر اإليراني الذي يحاوطها عل حكمها والسبب األخر هو مواجهة

منعهم من السيطرة علي مضيق باب  و ,الجنوب في اليمن عن طريق الحوثيين
 . بالقرب منهاالمندب ومنع المد الشيعي 

  المركز العربي لألبحاث و  ”اليمن بعد الثورة“دراسة الدوحة بعنوان ,
 .االستراتيجيات
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في اليمن إلى دخول اليمن في ساحة الصراع اإلقليمي  1722أدت ثورة 
بالسيطرة علي معظم المواقع اليمنية في  خصوصا بعد ما قامت جماعه الحوثيين

 أيضا قاموا بتحالف قوى و ,الشمال والجنوب واقتحام مقر الرئيس عبد ربه منصور
أو محطة تنافس جديدة ضد السعوديه حيث  ةمع إيران من أجل جعل اليمن منطق

 موال واألمتمثل في  1771إيران بتقديم دعم مادي للتمرد الحوثي منذ   تقوم
في المقابل كانت السعوديه تقوم بتقديم دعم لنظام  و ة,شرعياللسالح غير صفقات ا

إيران لذلك أطلق على الصراع في اليمن بالحرب  عبد اهلل صالح ضد الحوثيين و
ن هذا انتصار جديد  اعترفت إيران أ ,بالوكالة وبعد سقوط صنعاء في أيدي الحوثيين

رفضهم الوصول  ة إلى تمرد الحوثيين ودول الخليج العربي باإلضاف و ةأمام السعودي
مما دفع السعوديه لعمل تحالف عربي ضخم بقيادتها  ,لحل الصراعات يةإلى أي تسو 

 لضرب الحوثيين ومنع تمدد الخطر اإليراني , وأطلقت عليه )عاصفة الحزم ( و
إليران حتى وقعت  ةغير المباشر  ةتعتمد علي العراق في المواجه ةكانت السعودي

ران في اإلقليم كما تمدد إي العراق تحت االحتالل األمريكي مما زود من قوة و
و ّاليات  ةلتعاون الخليجي المبادرة الخليجيبمساعدة دول مجلس ا ةوضعت السعودي

قضائية مقابل  ةمن أي مالحق ة,لتي منحت علي عبد اهلل صالح حصانتنفيذها وا
انتخاب رئيس جديد لكنها  و ,م تشكيل مجلس نواب جديدالتنازل عن السلطة كما ت

الممنوحة له  ةعلي عبد اهلل صالح استغل الحصان فشلت لعدة أسباب منها أن
 واستغل ايضا األغلبية التي حصل عليها حزبه ) حزب المؤتمر الشعبي العام ( و

تابع أيضا وجود حزب اإلصالح ال و ,ذلك بوضع عراقيل لمنع سير وتقدم المبادرة
مما منع دول مجلس التعاون   ,لإلخوان المسلمين في حكومة اللقاء المشترك

الخليجي من تقديم أي مساعدات ما عدا قطر , وأيضا الحوثيين الذين اعتبروا أن 
 هذه المبادرة قد عصفت بثورة الشباب.
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  من : قصة التدخالت السعودية تبتلع الي“دراسة يوسف الهاجري بعنوان
 . ”ون الشطر الشمالي اليمنيؤ شالسعودية في 

هو النظام القبلي فقد  مع نظيره في اليمن و ةالحكم في السعودي يتشابه نظام
العربية وحارب األتراك الذين كانوا  ةعبد العزيز ّال سعود علي المملك استولى

الذين كانوا يسيطرون على بعض المواقع مما دفع  ةالشعبي ةومايقاومونه بجانب المق
 .االتراك لدعم حكم ّال رشيد ألنهم رأوا أن عبد العزيز ّال سعود ال يطبق سياستهم

كذلك األمر في اليمن حيث حاول الزيديين السيطرة علي اليمن واشتد الصراع 
 ,عالميه األولىبينهم وبين االتراك وقد استولى اإلمام يحى على اليمن أثناء الحرب ال

بعد خروج تركيا من الحرب وتسليم مناطق نفوذها إلى حلفاءها لذلك أعلن نفسه  و
إلى زيد بن   حاكم للبالد وأعتبر نفسه له الحق المطلق في حكم اليمن ألنه ينتمي

علي بن الحسين بن علي ) رضي اهلل عنه ( ولذلك هناك تشابه بين الحكم اليمني 
 كم في بالدهم بناءا على أسس دينية . والسعودى في تأسيس الح

أما نقاط االختالف بينهما تتمركز في أن نظام عبد العزيز ّال سعود يطبق 
أما نظام ّال يحيى يطبق النظام الزيدي  ,المذهب السّني استنادا إلى الحركة الوهابيه

فالمذهب الزيدي يرى أن  ,وهو فرع من فروع الشيعه أي أن كالهما يكفر اآلخر
قتل  يجب محاربتها وعدم االعتناق بها و جديدة في اإلسالم و ةبدع ةلوهابيحركة اال

معتنقيها, والخالف األخر يتمثل في الخالف على الحدود بينهما في الجنوب 
 .السعودي والشمال اليمني في عسير وجيزان ونجران

 ( بعنوان 1729دراسة الشجاع )“و أهدافه و  التدخل اإليراني في اليمن حقائقه
 .”سائلهو 
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هدف الباحث إلى اظهار إيران كإحدى الدول االستعمارية التي تتستر 
أن هناك أهدافا دينية و أطماعا تاريخية تلعب دورا بارزا في  , وةبالشعارات البراق

 تحديد مسار السياسة اإليرانية في اليمن , و أوضح حقيقة التدخل اإليراني في اليمن
على أحد كما اوضح في دراسته ارتباط  ىال الباحث يخفالذي لم يعد كما ق

بإيران, ارتباط قائم باألساس على المصلحة المشتركة , وهذه الدراسة تتفق   الحوثيين
 . مع الدراسة الحالية عبر األهداف و االرتباط المباشر مع إيران

 :ثانيا دراسات باللغة األجنبية
 ( 1722دراسة للمؤلف رونالد بوب)  الحرب على اليمن : ثورة و تدخل ” بعنوان

 ”سعودي

بعد أن قام  1721بدأت السعودية بالتدخل في شئون اليمن بداية من مارس 
عبد ربه منصور الرئيس االنتقالي بتقديم استقالته و خروجه إلى السعودية بعدها قام 

ء عام بما فيهم العاصمة صنعا ,الحوثيين بالسيطرة على أهم المواقع في اليمن
, فبدأت السعودية بعمل تحالف عربي و دولي من أجل التدخل لحماية  1722

شرعية الرئيس منصور الهادي لكن هذا التدخل قد ال يفيد شيئا , فحل المشاكل 
سياسيا و وقف إطالق النار هي الطريقة األفضل التي تنهي األزمة و تصل لحل و 

 تحافظ أيضا على أمن السعودية.

حصل صراع على السلطة من قبل االحزاب و الجماعات  1722فبعد ثورة  
بعد تدخل   لكن قد تم حل هذا الصراع .السياسية كما حدث في مصر و تونس

و تم تشكيل حكومة من ائتالف حزب االغلبية  ,السعودية و وضع المبادرة الخليجية
ألشكال التي و االحزاب األخرى من المجلس لكن هذه الحكومة أي شكل من ا

 . شاركت في الثورة و هم الشباب و نشطاء المجتمع فتم استبعادهم من الحكومة
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 دراسة للمؤلف كجيتيل سلفيك ( Kjetil Selvik)(2015)  الحرب في “بعنوان
 ”اليمن : من وجهة نظر إيران

اعتبرت السعودية أن الحرب في اليمن هي حرب ضد الدولة اإلسالمية كما 
 ,رانية السياسية المعادية للتدخالت العسكرية السعودية في اليمنتوضح الصحف اإلي

حيث ترى ان العمليات العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن أدت إلى تعميق 
المأزق اإلقليمي . كما تبرر السعودية أن تدخالتها في اليمن هو استجابة الستغاثة 

الحوثيين على صنعاء و امتالكها عبد ربه منصور لحماية الشرعية ألنها رأت سيطرة 
اسلحة ثقيلة و حصار القصر الرئاسي هو تعطيل للحياة السياسية و تعدي على 
الشرعية , بينما ترى إيران أن ظهور الحوثيين هو نتيجة طبيعية للقمع التي كانت 
تقوم به حكومة علي عبد اهلل صالح حيث تعتبر ان هذا الوقت المناسب التي تطالب 

كما توضح أيضا ان الحوثيون يختلفون عنهم في المذهب فهم يتبعون بحقها , 
الزيدية و كل ما في األمر انهم يؤيدونهم في وجهة نظرهم ألسياسية لكن ترى 

 السعودية أن الحوثيين حليف  إليران و تقوم بتدعيمها. 

 دراسة للمؤلفان فوزين جان و شازين ماجد (Fozin Jan, Shazin Majid)  
 . ”األزمة اليمنية و دور السعودية“بعنوان  (2017)

أو جماعة انصار اهلل كما  بدأت السعودية بعد أن قامت الحركة الحوثية
يسمونها بالسيطرة على مواقع استراتيجية في اليمن و خاصة صنعاء في سبتمبر 

, و أعلنت الواليات المتحدة ان عبد ربه منصور هو الرئيس الشرعي للبالد  1721
كما قامت بدعم  الجانب السعودي , واتهمت السعودية أن الحوثيين هم حلفاء إليران 

ل تحقيق مصالحها و أهدافها و ليس اهداف اليمن كما ان طهران و تعمل من أج
تقدم لهم الدعم المادي و السالح و تدريب الحوثيين من أجل تمكينهم من السيطرة 
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على اليمن , لكن طرد منصور لم يعد انقالبا من قبل الحوثيين لكن حدث ذلك ألنه 
ى السلطة بمفرده و تحويل مدعوم من الواليات المتحدة و الغرب و يريد السيطرة عل

 .اليمن لدولة سلطوية طاغية كما حدث في عهد علي عبد اهلل صالح

 :صعوبات الدراسة
واجهتنا صعوبات كثيرة في إيجاد مصادر و مراجع علمية حديثة حول 

 اجهتنا و تعلقة بالتدخل االماراتي  , كما الموضوع محل الدراسة خاصة تلك الم
صعوبات أيضا في الحصول على الوثائق و التقارير بحكم أن الموضوع مازال حديثا 
و الزال يشهد العديد من التطورات التي لم تنته بعد, كما إن هذا الموضوع لم يشهد 
 كتابات كثيرة من قبل الباحثين و األكاديميين نظرا لحداثة عهده على الساحة الدولية.

 :المشكلة البحثية
عودية  و االمارات بسبب تطور األوضاع داخل اليمن نتيجة قلقت الس

الصراعات على السلطة بين الجماعات و األحزاب السياسية اليمنية مما أدى إلى 
المنتمون إلى المذهب الزيدي و هو فرع من فروع الشيعة و   ظهور جماعة الحوثيين

السيطرة على اهم التي كانت تتلقى دعما من إيران ماليا و عسكريا و تمكنوا من 
كما تمكنوا من حصار القصر الرئاسي و طرد عبد  ,المواقع اإلستراتيجية في اليمن

ربه منصور الرئيس الشرعي لليمن , مما دفع السعودية و االمارات العربية المتحدة  
إلى عمل تحالف عربي بمباركة األمم المتحدة للتدخل العسكري في اليمن لمواجهة 

لمسلحة والتي اعتبرتها كل من السعودية  و االمارات طليعة إليران جماعة الحوثيين ا
 .اليمن , حيث تستخدمها إيران لمحاصرة السعودية من الجنوب  في
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و هنا تدور المشكلة البحثية حول أن السعودية و االمارات  تعتبران  الحوثيين 
ن و جماعة مسلحة اعتدت على الشرعية و تريد العصف بالثورة و الضرر بأم

و تبرران تدخلهما العسكري بأنه جاء بناءا على طلب منصور  ,استقرار الخليج
الهادي من أجل حماية الشرعية و نزع السالح من الحوثيين , لكن إيران تبرر وجود 
الحوثيين بانه أمر طبيعي ناتج من القمع و التعذيب التى كانت تمارسه حكومة علي 

ما “إلجابة على السؤال البحثي الرئيسي و هو لذلك نحاول  هنا ا ,عبداهلل صالح 
هي الدوافع السياسية و المسوغات القانونية المرتكز عليها في التدخل السعودي 

 " االماراتي في اليمن ؟

حاول أيضا االجابة على السؤال الرئيسي من خالل اإلجابة على عدة تساؤالت ن و
 :فرعية تندرج تحت السؤال الرئيسي

 ما هو مفهوم التدخل وفقا للقانون الدولي؟    

 ما هي اشكال و صور التدخل الدولي االنساني؟

 كيف واجهت كل من  السعودية و االمارات  الخطر اإليراني في اليمن ؟

 ما موقف المجتمع الدولي من عاصفة الحزم؟

ما هي الحلول التي يمكن طرحها إلنهاء الصراع داخل اليمن و استعادة 
 النظام؟

  :  الدراسةفرضيات 

  في الشرق األوسط درج بعض المثقفين و المحللين بأن االعالم خدم الحوثيين - 
 من خالل االهتمام المتزايد بأخبارهم و بوضعهم باستمرار تحت األضواء.

 التدخل السعودي االماراتي في اليمن جاء وفقا لمبادىء القانون الدولي.- 
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 بين السعودية و ايران. ايديولوجي اقليمي  صراعمة اليمنية هي نتاج األز - 

و يقوض العملية السياسية في التدخل العسكري في اليمن يهدد األمن اإلقليمي - 
  .اليمن

 و يجعلهم أكثر عنفا. , يغير من سلوك جماعة الحوثيالتدخل العسكري   -

 : تتناول الدراسة ثالثة حدود : تحديد الدراسة  
بدأت السعودية تظهر على المسرح الدولي بعد قيام ثورة  :التحديد الزماني -أ
في اليمن و خلع الرئيس على عبداهلل صالح و بدأت بالتدخل في شئون  1722

اليمن بعد ظهور جماعة الحوثيين حاملين السالح  و قيامهم بمناورات عسكرية على 
عاصمة صنعاء حدود السعودية الجنوبية و سيطرتهم على مواقع استراتيجية أهمها ال

و طرد الرئيس الشرعي لليمن عبد ربه منصور الهادي في  1721سبتمبر  12في 
 .. و ذلك لمعرفة اخر التطورات التي تحدث في اليمن1722مارس 

تحدد الدراسة اليمن كمكان لالشتباك و المواجهة بين  التحديد المكاني:-ب      
يران , حيث تستخد م السعودية سالح الطيران و السعودية مدعومة باالمارات  وا 

للهجوم على اليمن من أجل حماية الرئيس  ”عاصفة الحزم“الذي يطلق عليه 
 .الشرعي منصور الهادي

سنتحدث في هذه الدراسة عن دور الفاعلين   التحديد الموضوعي : -ج
اإلقليميين في إدارة الصراع اليمني و مدى احترامهم للقانون الدولي و المواثيق 

 .الدولية في استخدام القوة العسكرية و التدخل في أرض اليمن

 : مناهج الدراسة  

 حيث البحث، طبيعة مع لتناسبها المناهج مجموعة من على دراستنا في اعتمدنا
 :ب استعنا
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 الباحث تساعد التي العلمية الخطوات من مجموعة يوفر ألنه : التاريخي المنهج
 المتغيرات يحدد فهو علينا، المترتبة النتائج استيعاب و الظاهرة ماضي دراسة على
 ,الرئيس الهدف و معينة ظاهرة نشوء أسباب عن يبحث و معين زمن في حدثت التي
 للوقوف عميقا و دقيقا تحليال اإلنسانية الظواهر تحليل إنما و األحداث سرد ليس
 بدوره هذا و األحداث سير على تؤثر التي أو تطورها على تقوم التي العوامل على

  .األحداث تلك تشكيل في هام دور لها كان التي الظاهرة ماضي معرفة .على يساعد
 يعتمد التي القانونية األسس إلى العودة خالل من ذلك و : القانوني اإلقتراب 

 التي القانونية راء الفقهيةاآل إلى مختلف والتطرق العتبارات إنسانية، التدخل عليها
 .البحث لموضوع تعرضت
 كانت التي سواء للتدخل في اليمن  التطرق خالل من  المنهج دراسة حالة 

 أسبابها لمختلف والتطرق الحماية، مسؤولية باسم اإلنساني  أو التدخل ظل في
 .ودوافعها

 :تقسيم الدراسة
مع مقدمة و خاتمة , كما تم ترتيب الفصول  وفقا  فصول تنقسم الدراسة إلى أربعة  

 :لسياق الموضوع على النحو األتي
  : مفهوم التدخل الدولي و مدى شرعيته.الفصل  األول. 
  : في اليمن و عالقتهم بالسعودية و االمارات  يونسساالفاعلون األالفصل الثاني 
  :  أساليب التدخل السعودي  االماراتي في اليمن لموجهة النفوذ الفصل الثالث

 .اإليراني
  : مستقبل اليمن في ضوء التدخالت االقليميةالفصل الرابع 
 .خاتمة 
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  تمهيد

 فهو ، 1648 واستفالیا معاهدة قبل ما إلى إنسانیة تار االعتب التدخل جذور تعود 

 برز قدیمة لممارسات جدید مفهوم هو بل الدولیة، العالقات في جدیدة ظاهرة لیس

 .الجدید الدولي النظام بمیالد الدولیة العالقات شهدتها التي التحوالت بفعل أكثر

 یتم لم إذ اإلنساني، التدخل حول الدولي القانون فقهاء بین دائم جدل ثار وقد

 محاولة رغم الدولیة، للمشروعیة الفتقاده ظران تعریفه، حول إجماع إلى التوصل

 بهدف وهذا التدخل بفعل القیام تستدعي التي ترراالمب من بجملة وتقییده ضبطه

 من التقلیدي الدولي القانون مبادئ مع, ناحیة من علیه الدولیة المشروعیة إضفاء

 التدخل لتأثیر را نظراجعا ت عرفت التي الوطنیة، السیادة مع السیما أخرى، ناحیة

 . اإلنسان بحقوق الدولي االهتمام یدالتز  وذلك علیها إنسانیة رات العتبا الدولي

 

 .إنسانیة العتبارات  التدخل ماهیة  :األول المبحث
 

 العتبارات التدخل تعریف مسالة حول الدولي القانون الفقهاء اختلف         
 هؤالء أن غیر رأیه، لتدعیم تبریرات وحجج فیقدم زاویة من إلیه ینظر فكل إنسانیة،
 المراد السامي بالهدف االنحراف لمنع وشروط ضوابط وضع عن ینشغلوا لم الفقهاء
 للتدخل المؤید التیار فإن ولهذا اإلنسانیة إنقاذ وهو أال التدخل، فعل من تحقیقه

 في تتمثل والتي التدخل ضرورة تحتم التي األسباب من مجموعة یضع اإلنساني
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 من التدخل و أخیرا  الدیمقراطیة، إلرساء التدخل وكذلك الدولیین واألمن السلم حفظ
 التدخل یفتقد إذ المشروعیة إشكالیة لتجاوز وهذا ،اإلنسانیة المساعدات تقدیم أجل

 38 المادة لنص وفقا تأسیسه أنصاره محاولة رغم یبرره، قانوني ألساس اإلنساني
 . الدولیة العدل لمحكمة األساسي النظام من
 

 .إنسانیة تاالعتبار  للتدخل الضیق المعنى :األول المطلب
 

 للتدخل الضیق المعنى عن ونعالمداف قدمها التي التعاریف من جملة هناك
 على أجمعوا أنهم إال منها، البعض ضار عباست نقوم سوف والتي إنسانیة، تاالعتبار 
  .اإلنساني للتدخل أساسا المسلحة القوة اعتبار
 لهدف العسكرية القوة استخدام " :أنه على "Stewell" األستاذ عرفه فقد       

 والتعسفية االستبدادية، المعاملة من أخرى دولة رعايا حماية في يتمثل مبرر
 حدودها ضمن تتصرف أن يفترض التي السلطة حدود تجاوز والتي المتواصلة

 ."ة الحكم و العدالة أساس على المعنية الدولة حكومة
 التي الحاالت تلك " : بأنه"David Scheffer"   األستاذ عرفه جهته من

 أخرى دولة في للتدخل منفردة بطريقة العسكرية  القوة الدولة، فيها تستخدم
 األخرى االنتهاكات أو حياتهم يهدد مما األصليين، السكان من جماعات لحماية

 تكون أو المحلية، الحكومة بمعرفة ترتكب والتي اإلنسانية، حقوقهم تهدد التي
 "1فيها مشاركة

                                                           
 عالم في األمن مجلس :الدوليين واألمن السلم حفظ في األمن مجلس دور تطور ،اهلل عبد أحمد العالء أبو 1 

 152 ..ص ، 2008 مصر، الجدید، الجامعة دار ،متغير
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 على اإلنساني التدخل وصف بشأن اتفقا أنهما التعریفین كال عن یالحظ ما و   
 یرجع األول فالتعریف سببه؛ حیث من یختلفان ولكنهما العسكریة، للقوة استعمال أنه

 ممارستها المفترض السلطة حدود تتجاوز والتي االستبدادیة للمعاملة التدخل سبب
 وجود إلى استنادا التدخل فعل فبرر الثاني التعریف أما السیادة صاحب قبل من

 .اإلنسان قحقو  تهدد خطیرة انتهاكات
 فعلي ضغط" بأنه اإلنساني التدخل عرف "عوض الدين محي" األستاذ أما

 تأتيها تعسفية، تصرفات عن بقصد الزامها بالعدول أخرى دولة على دولة تمارسه
 األقليات أو أرضها، على المقيمين الدول من غيرها لرعايا لرعاياها أو بالنسبة
 . "1بإقليمها المقيمة السياسية أو الدينية أو الجنسية

 تقوم الذي اإلنساني التدخل بین میز الذي "إدريسكار ب" األستاذ عكس هذا و      
 للقوانین المنافیة المعاملة وقف على حملها بهدف أجنبیة حكومة ضد دولة به

 الدولة قیام عدم حالة في الخارج في الرعایا لحمایة التدخل وبین لرعایاها اإلنسانیة
 أو خاصة لمعاملة تعرضهم حالة في أو لقوانینها، وفقا حقوقهم متراباح المضیفة
 .2حقهم في مجحفة أحكاما الوطني القضاء إصدار حالة في أو اعتداء،

 – إنسانیة تاالعتبار  التدخل أن نستنتج السابقة التعریفات من انطالقا و
 السیاسیة الضغوطات دون المسلحة، القوة استخدام به یعنى -الضیق المعنى حسب

 الصارخة االنتهاكات عن الكف على الدولة إجبار بهدف وذلك الدبلوماسیة، و
 .غیرها رعایا ضد أو رعایاها ضد تمارسها التي اإلنسان لحقوق

                                                           
 305 ..ص ،سابق مرجع  1

 ،  1990الجزائر، للكتاب، الوطنیة المؤسسة ،المعاصر الدولي القانون في التدخل عدم مبدأ إدریس، بوكرا  2 
 .76-  75 ص.ص 
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 اإلنساني التدخل لربط االتجاه هذا بأصحاب دفع الذي السبب لعل و
 المجتمع میل تؤكد التي الدولیة، الممارسة إلى یعود للتدخل كآلیة القوة باستعمال

 .1الجسیمة اإلنسان حقوق انتهاكات ردع أجل من المسلحة القوة استخدام إلى الدولي
 

 

 .إنسانیةرات العتبا للتدخل الواسع المعنى: الثاني مطلب ال
 

 القوة باستخدام إنسانیة راتالعتبا التدخل بین یربط األول االتجاه كان إذا
 راتالعتبا التدخل ممارسة آلیات من وسعوا قد الثاني االتجاه أنصار فإن المسلحة،

 أو والسیاسي االقتصادي الضغط كوسائل عسكریة غیر أخرى تدابیر لیشمل إنسانیة
 ما دولة على الضغط أجل من الوسائل هذه استخدام تم إذا ما حال ففي الدبلوماسي،

 .إنسانیا تدخال هذا فیعد اإلنسان، حقوق انتهاكات وقف على ٕاجبارها و
  

 أن یقر الذي "Mario Bettati" األستاذ نجد االتجاه هذا أنصار من و
 في حكومیة دولیة منظمة أو دولة تدخل خالل من یتحقق أن یمكن اإلنساني التدخل
 أن ذلك على ویزید معینة، لدولة الداخلي االختصاص صمیم من تعد التي الشؤون

 من أو خاصة شركات أو مؤسسات قبل من أو عادیین أشخاص قبل من التدخالت
 مخالفات تعد وٕانما دولیا، تدخال تشكل أن ترقى ال حكومیة غیر دولیة منظمات قبل

 .2للدولة الداخلي القانون لها یتصدى داخلیة

                                                           
 الدولي القانون في دكتوراه أطروحة ،السيادة ومبدأ اإلنسان حقوق لحماية الدولية اآلليات أحمد، وافي  1

 . 181, ص.0211/ 0212 ،الجزائر جامعة الحقوق، كلیةالدولیة,  والعالقات

 
 

  والنشر للطباعة الهدى دار ،الدولي الصعيد على اإلنساني الدولي القانون تطبيق آليات حسام، بخوش 0 
  174 ..ص ، 2012 الجزائر، والتوزیع،
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 التدخل دائرة من وسع "Bettati"األستاذ أن نالحظ التعریف هذا خالل من و
 الوسائل كل إلى یتسع وٕانما العسكریة، القوة استعمال فقط یشمل ال أنه إذ  اإلنساني

 بشرط اإلنسان، حقوق راماحت على وٕاجبارها الدولةراه إك إلى تؤدي أن شأنها من التي
 .الغربي للفقه بالنسبة هذا حكومیة، دولیة منظمة أو دولة طرف من یتم أن

 تقديم " :أنه على "بسيوني عبير" األستاذة عرفته فقد العربي للفقه بالنسبة أما
 المساعدات هذه تقديم وتفرض تحميها، مسلحة قوة ظل في اإلنسانية المساعدات

 للصليب الدولية اللجنة بدور االكتفاء يمكن فكان صعوبات هناك تكن لم فإذا
 المساعدات لتوفير مسلحة بقوة التدخل ولكن األخرى، اإلغاثة ومؤسسات األحمر،
 في األخرى االطراف  أو القائمة الحكومة إكراه سواء إكراه، حالة وجود يتضمن
 تقديم إلى ويهدف محضة، ألسباب إنسانية التدخل يقع أن ويجب النزاع،

 طريق عن يتم أن يجب أنه تضيف كما المحتاجين راد لألف اإلنسانية المساعدات
 "1 منها صريح بتفويض أو وأجهزتها المتحدة األمم

 للمحتاجین إنسانیة مساعدات تقدیم إلى یهدف عندما إنسانیا التدخل یكون وبالتالي
 أو الدولة رفض حالة في إلیه اللجوء یتم قد مسلح، جانب على ینطوي قد أنه إال
 .المساعدات لهذه راف النزاعأط

 هذا أنصار حسب إنسانیة ألسباب التدخل علیه یقوم الذي فالمبدأ إذن 
 الدول تجد نجاعتها عدم حالة في ولكن العسكریة، غیر الوسائل استعمال هو االتجاه

 تقدیم أجل من المسلحة القوة استخدام على مجبرة نفسها الدولیة المنظمات أو
 نیة.اإلنسا المساعدات

 

 

                                                           
  .212 -210.ص ص ،نفسه المرجع1



تهشرعي دىــــــم و دوليـلــــــــــا التدخل هومــــــمف  الفصل األول  
 

 23 

 .إنسانیة راتالعتبا التدخل رراتمب و شروط  :الثاني مبحثال
 

 كرستها والتي الدولي، الفقه نتاج من فكرة إنسانیة ارات العتب التدخل أن بما
 .صریحة بصفة الدولي القانون في صداها تجد لم فإنها بعد، فیما الدولیة الممارسة

 الطابع طغیان إلى باإلضافة عنه رةالمنج واآلثار التدخل فعل لخطورة راونظ
 الشروط من جملة وضع إلى الدولي الفقه ارتأى الدولیة، العالقات على المصلحي

 .التدخل بفعل القیام قبل افرهاتو  الواجب
 

 إنسانیةارات العتب التدخل شروط :األول لمطلبا
 

 التدخل لتنفیذ أساسیین شرطین على الصدد هذا في الدولي القانون فقهاء اجمع      
 فعل وراء من السعي یجب بحیث به، االنحراف لتفادي وذلك إنسانیة،ارات العتب

 وشیكة أو حالة جسیمة النتهاكات حد وضع أو إنسانیة مصلحة تحقیق هذا التدخل
 .اإلنسان حقوق تطال
 اإلنسانية المصلحة شرط  :أوال

 تدخل أي بشرعیة رافلالعت "Verwey"األستاذ یشترط اإلطار هذا في
 فعل راءو  یقف الذي الرئیسي الدافع هي اإلنسانیة ارات االعتب تكون أن إنساني
 أو سیاسیة أهداف تحقیق وراءه من المتدخلة الدولة ترمي ال أن بمعنى التدخل؛

 .1لوجه اإلنسانیة خالصا تدخلها یكون أن یجب إذ غیرها، أو اقتصادیة

                                                           
 دار ،العام الدولي القانون وأحكام مبادئ ضوء في اإلنساني التدخل  المحمد، اهلل عطا الدین عماد 1 

  481 ..ص ، 0227 القاهرة، العربیة، النهضة .
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 التدخل بأن اعتبرت التي  "Perez- vera"  األستاذة أقرته ما نفس هو و
 اإلنسانیة المصلحة وراء  السعي وهو أساسي، شرط على یتوفر أن یجب اإلنساني

 المصلحة بشرط االلزام  یؤدي منطقیا و 1سواها دون الحامیة الدول طرف من
 تقدم لن الدول أن أساس على اإلنساني، للتدخل حالة أیة وقوع عدم إلى اإلنسانیة

 . 2التدخل من المستهدفة الدولة في مصالح لها یكون أن دون التدخل فعل على
 

  :نااإلنس لحقوق وشيكة أو حالة جسيمة انتهاكات وجود  :ثانيا
 الجانب، أحادي إنسانیة راتالعتبا بالتدخل تحیط التي الجمة للمخاطر نظرا

 لحقوق خطیرة انتهاكات وجود حالة في فقط به الترخیص ینبغي التدخل هذا مثل فإن
 إلى یؤدي مما ممنهج و النطاق واسع بشكل ،3وقوعها احتمال أو األساسیة اإلنسان

 األمر الدولیین، واألمن السلم تهدید وبالتالي الشعوب، وسالمة ألمن خطیر تهدید
 القانون لقواعد المعنیة فرااألط راماحت فرض أجل من اإلنساني، التدخل یبرر الذي

 .4اإلنساني الدولي القانون خاصة الدولي
 أفعال ردود أیة لها تكن لم اإلنساني التدخل لسیاسة المؤیدة الدول أن غیر 
 على والدلیل خطورتها، رغم الدول بعض في اإلنسان حقوق انتهاكات إزاء حقیقیة

 خلفت أن بعد إال فیها فرنسا تتدخل لم بحیث رواندا، في المرتكبة المجازر ذلك
 وهذا الالجئین، من اآلالف مئات و قتیل  2000000 عن یزید ما األهلیة الحرب

                                                           
1 

M.TSAGARIS Konstantininos , le droit d’ingérence humanitaire, mémoire en vue d’obtention du 

DUA droit international et communautaire, faculté de science juridiques, politiques et sociales, 

Université de Lille2, 2000 - 2001,P.24,in: 
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 عبر يوميا ترتكب " :أنه قائال العشرین القرن بدایة في "rougier"األستاذ قرهأ ما
 ألية ليس الن ذلك لها حد وضع  في دولة أية تفكر أن دون همجية ألف العالم
 "...1ذلك في مصلحة دولة

 
 .إنسانیة راتالعتبا التدخل رراتمب :الثاني مطلب ال

 
 رغم إنسانیة اراتالعتب الدولي بالتدخل رافاالعت في الدول من الكثیر تتردد  

 و عنه، تنجر قد التي التبعات بسبب واإلنسانیة األخالقیة الناحیة من ضرورته
 من جملة صیاغة إلى التدخل فكرة تتبنى التي الدول لجأت التردد هذا على للقضاء

 :بینها من مشروعیته تدعم التي رراتالمب
 . 2اإلنسانیة المساعداتم تقدی ،راطیةالدیمقء إرسا الدولیین، واألمن السلم على الحفاظ

 
 .الدوليين واألمن السلم لحفظ التدخل :أوال 

 :یلي ما على المتحدة األمم میثاق من 39 المادة تنص
 وقع ما كان أو به إخالل أو للسلم تهديد وقع قد كان إذا ما األمن مجلس رريق"

 ...العدوان أعمال من عمال
 االختصاص صاحب باعتباره األمن مجلس أن نستنتج أعاله المادة نص باستقراء 
 الحالة تكییف في التقدیریة السلطة یملك 1الدولیین واألمن السلم حفظ في األصیل

 من  41 المادة منحت ذلك على وبناءا له، تهدیدا أو بالسلم إخالال تشكل أنها على
                                                           

 في التدخل مشروعية أسس) اإلنساني التدخل حق إلى اإلنسانية لصالح التدخل من  سمیر، ستیتي1
 الحقوق، جامعة كلیة اإلنسان، لحقوق الدولي القانون في ماجستیر مذكرة ،(اإلنسان حقوق لحماية الدول شؤون
 .02 -11.ص ص ،2003 وزو، تیزي معمري، مولود

 العلوم في دكنوراه  أطروحة ،"المعاصر الدولي القانون في إنسانية ألسباب الدولي التدخل" أمال، موساوي 0
 لخضر، الحاج جامعة السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة الدولیة، والعالقات الدولي القانون تخصص  القانونیة،

 .19, ص.2011/0210  باتنة،
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 حالة وفي قراراته، لتنفیذ فعالة تدابیر اتخاذ سلطة األمن لمجلس المتحدة األمم میثاق
 صالحیة األمن لمجلس منه 42 المادة نص المیثاق في خول نجاعتها، عدم

 نص في الوارد االستثناء وهو الدولیین، واألمن السلم استتباب أجل من القوة استعمال
 .2المیثاق ذات من 0/7 المادة 

 
 راطيةالديمق إرساء أجل من التدخل :ثانيا

 التدخل عرفها التي الحاالت بین من طیةاالدیمقر  أجل من التدخل یعتبر
 التهدیدات من حمایته أو طي،ادیمقر  نظام بإیجاد أي فرضها بغرض وهذا اإلنساني،
 وحریاته اإلنسان وحقوق السلطة ترتیب إرساء إلى تهدف أنها حیث به، المتربصة
 التدخل من النوع هذا ظهور بوادر وترجع.الدولة إطار في بینهما مشاركة وتحقیق

 الشرعیة و ٕاضفاء ملكي نظام إرساء منأجل األوروبیة الملكیات التحالفات وقت إلى
 .3ضدها القائمة األنظمة مواجهة في وهذا علیه

 عن دول عدة أو دولة تدخل بأنه طیةقراالدیم اجل من التدخل تعریف فیمكن
 منظمة أیة من سابق تفویض دون فعلیا، استخدامها أو القوة باستعمال التهدید طریق

                                                                                                                                                                      
 استعمال بسبب الدولیین واألمن السلم حفظ مجال في بصالحیاته القیام عن األمن مجلس عجز حالة في 1

 ذلك في بما المشتركة االجراءات  بشان األمن مجلس ألعضاء توصیاتها تقدم أن العامة للجمعیة یحق الفیتو،
 المسلحة، القوة استخدام

 إحدى توافرت إذا ما تكییف لها یحق وبالتالي العدوان، أعمال من عمل أو بالسلم إخالل هناك یكون حینما
  377 (7)قرار   من األولى الفقرة  بموجب من میثاق األمم المتحدة وهذا  21الیها في المادة  المشار الحاالت

 ،"السالم اجل من االتحاد " باسم و المعروفة 1192نوفمبر  22المؤرخة في 
https://www.un.org/ar/documents/ods/ (01/04/2019 15:30) 

 

0مجلس األمن الدولي , قرار رقم 866 )1991(, الصادر في 50 افريل 1991, بشأن الحالة في العراق, وثیقة 

 .   :رقم 

(add 1_3 et s/22454)                                                                        
www.un.org/french/document/scres . ( 27/50/2019. 18:30)       
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 بالحكومة اإلطاحة أو الحكم، سدة إلى مخلوعة طیةادیمقر  حكومة إعادة بذریعة دولیة
 .1فیها المتدخل الدولة في طيرادیمق نظام وفرض الدیكتاتوریة

 من المتحدة لألمم واحدا تدخال سوى یرصد لم الباردة الحرب مرحلة خالل و
 فئة استحواذ بعد وهذا رودیسیا جنوب في األمن مجلس تدخل حیث طیة،قراالدیم أجل

 في اإلقلیمیة التدخالت إلى إضافة الدیكتاتوریة، وقیام السلطة على البیضاء األقلیة
 تحت بمفردها الدول أو اإلقلیمیة المنظمات إما بها قامت وقد الباردة، الحرب فترة

 إعادة بغرض 1979 عام الوسطى إفریقیا في فرنسا تدخل ومنها إقلیمي، غطاء
 الحاكم الرئیس قیام عقب 1989 عام بنما في أمریكا تدخل وكذا الجمهوري، النظام
 أیضا وتدخلها خصمه، فوز عن أسفرت التي األولى الرئاسیة االنتخابات نتائج بإلغاء

 ما وهذا بالقوة،اراغوا  نیك حكم الساندستیة الحكومة تولي إثر  1984 "اراغوانيك" في
 في المتمردین لدعم العسكریة وغیر العسكریة باألنشطة بالقیام أ.م.الو ب أدى

 .2نیكاراغوا
 أصبح الباردة، الحرب بعد طیةاالدیمقر  إحالل أجل من التدخل مرحلة في أما

 ارتكبت إذا ما حالة في وهذا الدولیین واألمن السلم تهدید نظریة على راقاص التدخل
 مجلس وخاصة وككل المتحدة األمم فإن اإلنسان، لحقوق النطاق واسعة انتهاكات

 أن علیهما الضروري من بات بل الحیاد، على قائما تقلیدیا دورهما یعد لم األمن
 1 المادة ألحكام تجسیدا وهذا منطلقها كان التي العالم في طیةاللدیمقر  دعما یتدخال

 بطرس" المتحدة لألمم السابق العام األمین صرح الصدد هذا وفي المیثاق، من
 أن بيد المتحدة، األمم ميثاق في تظهر ال طيةراديمق كلمة إن" :قائال ،"غالي بطرس

                                                           

 .990.ص ،سابق مرجع المحمد، اهلل عطا الدین عماد  1 
  ،" و مشروعيته الدیمقراطية  ألجل العسكري التدخل عن قانوني بحث "الروقي، مروان2

http://masmak.com/email/243785516/518/false . (15/04/2019. 12 :36) 
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 الفكرة هذه أن المتحدة األمم شعوب نحن :  تقول للميثاق االستهالليةارات  العب
 ليست أصبحت الشعب،ارادة  إلى تستند التي السياسية السلطةقراطية الديم عن

 ."1عملية ضرورة أصبحت بل أعلى مثل مجرد
 هایتي في الدولي بالتدخل خاصة بصورة هنا التدخل نظریة تجسدت قد و       

سوى   یلبث لم الذي "Aristide"المرشح بفوز أفرزت رئاسیة انتخاباتاجراء  عقب
 وبناءا ،2األمریكیة الدول أدانته عسكري بانقالب به اإلطاحة تمت حتى واحد عام
 هدف أن فیه أكد 1994 لعام 940 رقم تحت هاما رراق األمن مجلس أصدر علیه

 األمریكیة المتحدة بالوالیات أدى ما وهذا  ، راطیةالدیمق إعادة هو الدولي المجتمع
 .3رارالق لهذا باالستجابة
 راأم تطبیقها وكیفیة راطیة الدیمق مفهوم یعد لم الحالي الوقت في أنه إال

 ضد دولة طرف من المسلحة القوة استخدام على ینطوي دولیا شأنا أصبح بل داخلیا،
 من النوع هذا یجعل مما علیها، معین سیاسي نموذج فرض بغرض أخرى دولة

 القوة استخدام حظر مبدأ مع یتعارض ما وهو الكبرى، الدول بمصالح مرهونا التدخل
 .الدولیة العالقات في
 

 اإلنسانية المساعدات لتقديم التدخل :ثالثا

                                                           

 القانونیة للعلوم الجزائریة  المجلة ،"الديمقراطية إرساء في األمن مجلس دور "،ناصر محمد بوغزالة  1 
 .022- 221 .ص ص ، 2013 جوان ،زائرالج جامعة الحقوق، كلیة ، 02 العدد السیاسیة، و  االقتصادیة

 الحقوقیة، الحلبي  منشورات ،"العام الدولي القانون ضوء في اإلنساني التدخل "الجنابي، ناصر غازي محمد 2 
 .071.ص ،0212 لبنان، 

  بهایتي، المتعلقة ، المسالة  1994جویلیة  31في الصادر ،  940رقم األمن مجلس قرار  3 
  juillet 1991S/RES/940(1994), du 31 :رقم وثیقة 

.00:30)9(28/04/201 http://www.un.org/french/documents/sc res 
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 تحقیق ووسیلة عام، كهدف اإلنسان حقوق حمایة إلى اإلنساني التدخل یهدف       
 المساعدات فمنها إلیها یستند التي الدولیة اآللیات باختالف تختلف الغرض هذا

 اإلغاثة إمدادات أو ، (832  رقم و قرار 819 رقم األمن مجلس) قرار  اإلنسانیة
 مجلس ر)قرا اإلنسانیة اإلغاثة نشاطات أو اإلنسانیة اإلغاثة عملیات أو اإلنسانیة

 تعدد رغم إذ ،(688 رقم األمن مجلس)قرار  المساعدة أو ،( 794رقم األمن
 للحدود عابر عمل كل بأنها تعرف أنها إال عنها للتعبیر المستعملة المصطلحات

 أجل من المختلفة والحكومات الحكومیة وغیر الحكومیة اإلسعاف منظمات تمارسه
 .1مؤكد خطر حالة في بشریة جماعة إنقاذ

 الطوارئ وحاالت الطبیعیة الكوارث لضحایا اإلنسانیة المساعدات تقدم حیث
 تتمثل والتي الشروط من بمجموعة مقیدا حقا وٕانما مطلقا حقا لیست فهي المماثلة،

 الحاجة تكون أن و اإلنسانیة، بالمساعدة المعنیة الدولة سیادةاحترام  ضرورة في
 أنصار یستند الخصوص وبهذا 2 اإلنساني العمل لمبادئ تستجیب وأن لتقدیمها ملحة
 النصوص من مجموعة إلى إنسانیة ألسباب للتدخل كصورة اإلنسانیة المساعدة تقدیم

                                                           
 151 .ص. ,مرجع سابق الجنابي، ناصر غازي محمد 1
 : في   اإلنساني العمل مبادئ تتمثل -0

 اإلنسانیة مبدأ _
 االستقاللیة مبدأ-
 الحیاد مبدأ -
 =التحیز عدم -
 في ماجستیر مذكرة ،"المسلحة النزاعات أثناء األحمر للصليب الدولية اللجنة مهام "یوسف، قاسیمي  = 

 ص ، 2005 وزو، تیزي معمري، مولود جامعة الحقوق، كلیة اإلنسان، لحقوق الدولي القانون فرع القانون،
 .08-19ص.
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 ضمنیة بصفة الدول على تفرض التي 56 و 55 المواد المتحدة األمم میثاق منها
1عاتقها على ماتاز تال

. 
 في المؤرخة 92/121 ة العام الجمعیة من الصادرین القرارین  تعتبر حیث

 لضحایا اإلنسانیة بالمساعدة المتعلقین  1112لسنة  99/122 و 1188 دیسمبر
 للمساعدة المشروعیة  لصفة بإضفائهما المماثلة، الطوارئ وحاالت  الطبیعیة الكوارث
 . الكوارث أثناء اإلنسانیة

 الحیاة في الحق أن على العامة الجمعیة أكدتقرارین ال هذین أساس على
 علیها الحصول من حرمان وأي اإلنسانیة، المساعدة إلیها تستند التي القاعدة یشكل
 كذلك علیه أقر ما وهذا الدولیة، المواثیق في المقررة اإلنسان   لحقوق انتهاكا یشكل

 المماثلة الطوارئ وحاالت الطبيعية الكوارث ضحايا ترك" أن على 121 / 92رار الق
.   "2 اإلنسان  ٕاهانة  و اإلنسانية الحياة على راخط يمثل إنسانية مساعدة بال

 في القانوني أساسه یجد اإلنساني الدولي للتدخل كمبرر اإلنسانیة المساعدات فتقدیم
 إنشاء على ینص الذي  1111 لسنة 677 رقمقرار ال مثل األمن مجلس قرارات 

   سنة الصادر 722 رقم األمن مجلس قرار  وكذا ،راقالع في اإلنسانیة رات المم
 للمتضررین اإلنسانیة للمساعدة الالزمة االجراءات  تقدیم بموجبه یطلب الذي 1110

 .3الصومالیین 

                                                           
 .128-121.ص ص ،سابق مرجع ،أمال موساوي 1

, المتعلق بتقدیم المساعدات االنسانیة الى 1188دیسمبر  28الصادر في  92/121قرار الجمعیة العامة رقم  0
 ضحایا الكوارث الطبیعیة و الطوارئ المماثلة, 

 A/RES/43/131 du 08décembre                                                          وثیقة رقم :        
https://www.un.org/ar/documents/ods. (28/04/2019 . 01:05) 

  الصومال، في بالحالة المتعلق ،  1992جانفي  23في الصادر ،  733رقم األمن مجلس قرار  2

     S/RES/733(1992), du 23 janvier 1992 )                                                                                     :رقم  وثیقة
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 .التدخل الدولي و مبدأ احترام السیادة الثالث : المبحث

 
 األساسیة األعمدة أحد تمثل التي الوطنیة السیادة بین التناقض من نوع هناك

 خرقا یعد الذي إنسانیة راتالعتبا التدخل وبین العام الدولي القانون علیها یقوم التي
 المجتمع على طرأت التي التغیرات  إلى نظرا  و أنه إال الوطنیة، للسیادة صارخا
 المفهوم من المطلقة السیادة مفهوم تغیر الجدید، العالمي النظام بفعل الدولي،
 ومن للتدخل، عرضة الدولة سیادة جعل الذي السلبي المفهوم إلى لها المطلق
 یجد والذي لها، حامیا یعتبر الذي التدخل عدم مبدأ للسیادة المصاحبة المبادئ
 بعد إال باألهمیة یحظ ولم الدولیة، واالتفاقیات اإلقلیمیة المواثیق شتى في أساسه
 . المتحدة األمم هیئة میثاق في إقراره

 
 .الوطنیة السیادة على إنسانیة عتباراتال التدخل انعكاسات :األول المطلب

 
 لبناء الزاویة حجر الوضعیة القانونیة األنظمة في الوطنیة السیادة فكرة تعد

 في سواء تتصرف الدولة أن باعتبار والخارج، الداخل في تصرفاتها وأساس الدولة
 العام الدولي القانون قواعد على بناء الدولي، المجتمع صعید على أو إقلیمها نطاق
 .1األساسیة الدعامة فیه السیادة تعتبر والذي

                                                           
 8 .2ص. ،سابق مرجع مصطفى، قزران  1
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 الساحة شهدتها التي راتالتطو  بفعل وتراجعا  هتزازا ا عرف المبدأ هذا أن إال  
 النتهاك معرضة الدول أصبحت أین اإلنسان، بحقوق منها تعلق ما السیما الدولیة،
 .بحمایتها تلتزم لم إن سیادتها

 
 .عنها المترتبة القانونیة واآلثار الوطنیة بالسیادة المقصود :األول الفرع

 
 المطلقة السلطة تمركز واقع عن یعبر للسیادة الكالسیكي المفهوم كان بینما

 العظمى، القوى فیه تهیمن واقع لرفض إلیه تلجأ الجدیدة بالدول فإذا الملوك، بید
 أجل ومن .القویة البلدان مواجهة في الضعیفة البلدان سالح السیادة أصبحت حیث

 .1وأثارها السیادة مضمون توضیح من بد ال الحدیث التطور هذا معالجة
 

 الوطنية السيادة معنى تحديد :أوال
 أن إال الوطنیة، السیادة لمفهوم الباحثون أوردها التي التعریفات تعدد رغم

 العلیا السیاسیة السلطة الوطنیة السیادة اعتبار في یتمثل بینها المشترك القاسم
 تكون أن دون توجیهاتها، فرض وعلى شؤونها وادارة نفسهإ  تنظیم على القادرة للدولة،

 عالقاتها إطار وفي أ إقلیمها داخل ذلك كان سواء لغیرها، خارجیا أو داخلیا خاضعة
 أن فبعد سلطة، أیة تعلوها ال والخارج الداخل في الدولة سلطة أن یعني ما ؛2الدولیة
 نشره الذي ،"الجمهورية عن كتب ستة " :المعنون كتابه في وذلك "بودان" عرفها

 للقوانين تخضع ال والتي والرعايا المواطنين على العليا السلطة :بأنها 1576 عام
                                                           

 جامعة ، 4العدد القانون، و السیاسة دفاتر ،"الدولية التحوالت ظل في الوطنية السيادة تراجع  "أحالم، نواري 1 
 .28.ص ،0211 سعیدة،

 الجزائر، للنشر، األكادیمیة دار ",والممارسة اإلنساني الدولي القانون بين اإلنساني التدخل "علي، سي أحمد 2 
 .021ص. , 2011
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 أو للتجزئة القابلیة عدم حدة،و ال :في تتمثل أوصافها أن على الفقهاء اغلب اجمع".
 .المسقط للتقادم وعالخض وعدم التصرف
 في دولیة ال العدل محكمة تعریف على الصدد هذا في االعتماد یمكن و

 الضرورة بحكم السيادة " :أن إلى أشارت والتي 1191 سنة "كورفو" مضیق قضیة
 السيادة راماحت أن و ومطلقة،رادية انف والية إقليمها حدود في الدولة والية هي

 "1 الدولية العالقات أسس من جوهريا أساسا يعد المستقلة الدول بين فيما اإلقليمية
 تحقیق على القادرة القوة ألنها إیجابي بمضمون السیادة تتمتع الداخلي الصعید فعلى

 هي ثم ،راداألف جانب من والطاعة الخضوع إال یقابلها ال و للدولة السیاسیة الوحدة
 مجال ال التي و التفویض، ال و التجزئة، تقبل ال التي المؤقتة غیر الدائمة السلطة

 .أخرى سلطة أمام عنها للمسؤولیة
 أخرى، سلطة ألیة الدولة خضوع عدم في فیتمثل للسیادة الخارجي الوجه أما

 یتم فال األخرى، الدول جانب من تدخل أو ضغوطات أیة عن مستقلة فهي وبالتالي
 بنفسها، أبرمتها التي واالتفاقیات العهود بموجب إال الدولي المستوى على تقییدها
 .2واستقاللها سیادتها عن بذلك معبرة

 
 .الوطنية السيادة على المترتبة القانونية اآلثار :ثانيا

 :منها نذكر عدیدة قانونیة آثار الوطنیة بالسیادة الدولة تمتع على یترتب
 الكاملة القانونية بالشخصية الدول تمتع -أ

                                                           
 الوطنیة اآلفاق) والسلطة السیادة ،"الوطنية السيادة مفهوم على الراهنة الدولية التحوالت أثر "محمد، بوبوش 1

 120 .ص. ، 2006 بیروت، العربیة، الوحدة الدراسات  مركز ،(العالمیة  والحدود

 .11ص. ،  2013جوان ،  23العدد ،الجزائر جامعة حولیات ،"مسؤولة سيادة "الهاشمي، حمادو  2
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 فالدولة السیادة، عن المترتبة اآلثار أهم من الكاملة القانونیة الشخصیة تعتبر
 وسیادة البحري، و والجوي األرضي مجاله له مستقل قانوني كیان لها السیادة كاملة
 ذات وااللتزام بالواجبات بالحقوق والتمتع باسمها، بالتصرف لها یسمح مما كاملة

 الدبلوماسي والتمثیل الدولیة، المعاهدات إبرام  للدولة فیكون ،1الدولیة األبعاد
 أصابتها األضرار التي عن بالتعویض للمطالبة الدولیة المسؤولیة وٕاثارة والقنصلي،

 المستوى على أما ،2الدولي الصعید على األضرار،هذا إصالح أو رعایاها تصیب أو
 العامة سلطاتها ترتیب في واالستقاللیة الصالحیة كامل للدولة فیكون الداخلي
 واألحكام القواعد من مناسبا راه ت تضع ما وأن والقضائیة، والتشریعیة التنفیذیة
 من تدخل أي دون إقلیمها على یتواجدون ومن رعایاها ولحكم إقلیمها، على للسیطرة
 .3الخارج

 باالستقالل الدولة تمتع -ب
 مباشرة أثناء غیرها أو أخرى دولة أیة لسلطة الدولة تخضع أال ینبغي      

 عدم ذلك على ویترتب غیرها، استقالل تحترم أن دولة كل فعلى السیادیة، تصرفاتها
  حد على الدولیة المنظمات أو الدول قبل من واالستقالل السیادة مبدأي انتهاك جواز
 المواثیق و الدولي القانون قواعد علیها نصت التي المبادئ أهم من ألنهما سواء،
 .4واإلقلیمیة العالمیة الدولیة

 األخرى الدول مع بالمساواة الدولة تمتع-ج

                                                           
  244 .ص. ،سابق مرجع احمد، علي سي 1
 2 .ص. ،سابق مرجع ،أحالم نواري 0
 51 .ص. ،سابق مرجع ،السید القوي عبد سامح2

 .نفسه المرجع4 
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 2/7 المادة نص السیما المتحدة األمم میثاق في ى هذا العنصر عل التأكید تم    
 كما للدول، الداخلیة الشؤون في التدخل وعدم الوطنیة السیادة مبدأ كرست التي منه
 .1الحقوق بنفس وتمتعها القانونیة الناحیة من الدول بین المساواة كذلك اقر

 الدول بین فعلیة أو سیاسیة مساواة ال تقابلها القانونیة المساواة هذه أن غیر
 ظل وفي الضعیف، شؤونب القوي لتدخل الفطري المیل ظل في الواقع، أرض على

 أو الجدید العالمي النظام باسم یعرف أصبح ما مع إقلیمیة أو دولیة توازنات غیاب
 .2القطبیة األحادیة
 المتحدة، األمم میثاق في كرست الدول بین السیادة في المساواة أن رغم و

 في المساواة مبدأ على المنظمة تقوم " :فیها ورد التي 1 المادة نص في وذلك
 وجود إلى رانظ وذلك مطلقا لیس المبدأ هذا أن إال ،"أعضائها جميع بين السيادة
 دون المنظمة في األعضاء الكبرى للبلدان ذاته المیثاق أقرها التي الحقوق من العدید

 الذي النقض أو الفیتو بحق المتعلقة    22/1  المادة تجسده ما هذا و, األخرى
 تعدیل لسلطة بالنسبة نفسه األمر وینطبق ،3اسواه دون الخمس الدول ، به تتمتع

 .4المیثاق
 

 .الوطنية السيادة مظاهر :الثاني الفرع
 یشكالن واللذان السلبي، والشق اإلیجابي الشق شقان الوطنیة السیادة تتضمن

 .المتكامل السیادة مفهوم معا
                                                           

 .099.ص ،سابق مرجع احمد، علي سي1 
  االقتصادیة للعلوم دمشق جامعة مجلة ،"اإلنسان لحقوق الدولية الحماية ظل في السيادة "عمران،  ماجد 2 

 467 .ص. ، 2011 دمشق، جامعة الحقوق، كلیة ، 01 العدد ، 27 المجلد ،القانونیة و    
 121 .ص. ،سابق مرجع محمد، بوبوش3  
 .المتحدة األمم میثاق من  108المادة انظر 4 
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 .الوطنية للسيادة الداخلية المظاهر :أوال

 وذلك الداخلیة، شؤونها في بالتصرف الدولة حریة تعني الداخلیة السیادة إن      
 إقلیمها فوق یوجد من كافة على سلطانها وبسط العامة فقهارام و حكومتها بتنظیم
 على الدولة سلطة فتعني الشخصیة السیادة أما اإلقلیمیة، بالسیادة یعرف ما وهذا

 مؤتمر في األوروبیة الدول علیه اتفقت ما وهذا ،1إقلیمها وخارج داخل رعایاها
 الدولي، السالم تحقیق أجل من اإلقلیمیة، السیادة مبدأ على 1648 عام واستفالیا
 داخل یقیمون الذین رادلألف الدولة معاملة اعتبرت المبدأ، لهذا ثانویة وكنتیجة

 .2الدولیة السیاسة من جزءا اإلنسان حقوق تكن لم بحیث داخلیة، مسألة ضیهاار أ
 الدولي للقانون یمكن فال الداخلیة، شؤونها إدارة في تماما مستقلةلدولة ا تعتبر و      

 دائدرة عدن تخدرج مسدائل توجدد حیدث للددول، الداخلیدة األنشدطة جمیدع إلدى یمتدد أن
 هذه حریة و الدولة، عن الصادر المستقل الحر رراللق تخضع فهي بذلك اختصاصه،

 القدانون مبدادئ مدن مبددأ اآلن تشدكل حیدث مؤكددة، و ثابتدة المجدال هدذا فدي األخیدرة
 .3وسیادتها الدولة استقالل على مباشرة مؤسسة ألنها العام الدولي

 
   الوطنية للسيادة الخارجية المظاهر :ثانيا

 غیرها مع الخارجیة وروابطها عالقاتها للسیادة الخارجیة بالمظاهر یقصد و
 حفاظا العسكریة بالقوة تنفرد أن في للدولة الحق تمنح التي هي والسیادة الدول، من

                                                           
 االزاریطیة، الجدیدة، الجامعة دار ،"الوطنية السيادة و تراجع  اإلنساني الدولي التدخل" القادر، عبد بوراس 1

 .92.ص ,0221
 6 .ص. ،سابق مرجع ،الرحمان عبد یعقوب محمد 0
 .109ص. ،سابق مرجع أمال، موساوي3
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 .1خارجي عدوان أي من ألراضیها  وحمایتها الداخلي أمنها على 
 تربطه ال الذي هو السيد" :أن "بودان جون " الفقیه قال الشأن هذا في و
 ینصرف للسیادة الخارجي الوجه أن یتبین المقولة هذه فمن،"أخرى بسيادة سيادته
 وعلیه تعلوها، أجنبیة سلطة ألیة خضوعها بعدم غیرها مع الدولة عالقة في تطبیقه
 المتعددة أو الثنائیة االتفاقات وتوقیع دبلوماسیة، عالقات في الدخول لها یحق
 اختصاصات عن تعبیرا إال التصرفات هذه وما الدولیة، المجاالت شتى في رافاألط

 .2"سیادتها
 

 ومبلدون" باخرة قضیة في الدائمة الدولیة العدل محكمة أقرت قد و
"Wimbledon" " أمر دولية التزامات عقد أهلية " :بأن 1102 أوت 17 بتاریخ 

 معاهدة رامإب في تنظر أن " ورفضت ،"الدولة سيادة اختصاص صميم من يعد
 شأنها من معاهدة كل شك وبدون (...)سيادتها عن الدولة تنازل يتم بمقتضاها

 .3 "..للدولة السيادية الحقوق ممارسة على قيدا يشكل النوع هذا من زامالت إحداث
 

 .راهنةال الدولية راتالمتغي ظل في الوطنية السيادة راجعت  :الثالث الفرع
 مفهوم تجاه النظرة تغیر هو الباردة الحرب بعد ما مرحلة سمات أهم من

 بأسباب مدفوع وبعضها سیاسیة، بأسباب مدفوع بعضها زاعاتن نشبت فقد السیادة،
 على استوجب الذي األمر أخرى، دول انهارت و الدول، ببعض التفكك وحل اثنیه،

                                                           

 الثقافة مجلس ، "الصومال( حالة إنسانية) دراسة باعتبارات المتذرع الدولي التدخل "مفتاح، مسعود غیث 1 
 .23.ص ، 0229 القاهرة، العام،

 69 .ص. ،سابق مرجع الدين، عز الجوزي  2 

 70 .ص. ،نفسه المرجع 3 
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 حد وضع و الجدیدة وراتالتط هذه مع تعامله صیغ في النظر إعادة الدولي المجتمع
 .1الدولة داخل في للفوضى

 المطلقة السيادة معنى :أوال
 في للدولة المطلق الحق الدولي الصعید على المطلقة السیادة مفهوم یعني

 ال فهي طبیعتها، كانت أیا عنها أجنبیة هیئة أیة جانب من شؤونها في التدخل رفض
 بما األسباب كانت مهما خارجیة سلطة ألیة السیادة لخصائص مباشرتها عند تخضع

 .2الوطنیة لمصالحها واستجابة برضاها، إال األخالقیة القیم ذلك في
 لو حتى الوطنیة، لمصالحها وفقا والخارجیة الداخلیة شؤونها الدولةفتدیر 

 .3األخرى الدول اختصاص إلى التسلل وبالتالي اإلقلیمي اختصاصها ذلك تجاوز
 

 المطلقة السيادة محل النسبية السيادة حلول :ثانيا
 القرن نهایة في ضعیفا أصبح الدولة لسیادة واستفالیا في المحدد النظام إن
 في للتدخل أ.م.الو مثل الكبرى الدول سعي هو هذا كل من أخطر و العشرین،

 قانون بموجب تدعیه الذي كالحق مباشر بشكل إما الضعیفة األخرى البلدان شؤون
 دعم أو االقتصادي التأثیر خالل من مباشر غیر أو 1998 لسنة الدینیة الحریة
 میدانیا تطبیقا عرف الذي األخیر هذا ، 4النظام لتغییر الدولة داخل المعارضة القوى

 إلى المنتخب الرئیس "أريستيد" إلعادة 1994 سنة هایتي في التدخل خالل من
 السالم حفظ في هدفه تحقیق علىرا قاد یعد لم المطلقة السیادة فمفهوم .الحكم

                                                           

 6 .ص. ،سابق مرجع مفتاح، مسعود غیث 1 

 236 .ص. ،سابق مرجع احمد، علي سي  2 
 ،"السيادة وٕاشكالية اإلنساني التدخل "،كریم وسعدى الجدید حسن 3 

http://www.mn940.net/forum/forum32/thread4616.html . (03/04/2019. 18 :44) 

 .644.ص ،سابق مرجع ،عمران ماجد4  
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 الدولیة یراتالمتغ ظل في واستفالیا، مؤتمر في واضعوه أراده  كما العالمي،
 كالمحافظة شاملة معالجة تفترض عالمي بعد ذات جدیدة مشاكل وبروز المعاصرة

 نفسه یفرض المسؤولیة مبدأ یجعل مما الخ،... اإلنسان وحقوق والصحة البیئة على
 أمام خاصة ،1المسؤولیة فكرة من ینطلق مقیدا مفهوما باعتباره السیادة مفهوم على

 النظرة تغییر إلى أدى الذي األمر ،2 "اإلنساني األمن "وظهور اإلنسان حقوق تدویل
 لتحقیق وذلك كالسابق بذاتها غایة ال أداة الدولة فغدت بالدول، المتعلقة التقلیدیة

 .3اإلنساني األمن
 على والدولي الداخلي العام الخیر تحقیق على یعمل للسیادة الجدید المفهوم و

 حقوق النتهاك بحجة لیست فالسیادة له، األسمى الهدف هو اإلنسان أن اعتبار
 بالقانون سیادتها لمظاهر ممارستها في مقیدة الدول وأن خاصة األساسیة اإلنسان
 أكده ما وهو ،4الحقوق هذه احترام  علیها تفرضأزمات الت من یتضمنه وما الدولي

 في األخیرة هذه تدخل بمناسبة المتحدة لألمم السابق العام األمین "عنان كوفي"
 حقوق بانتهاك للحكومات السماح المقبول غیر من انه صرح عندما الشرقیة، تیمور

 . 5السیادة مبدأ بحجة مواطنیها
 ومبادئه الدولي القانوني النظام لفهم األساسیة المرجعیة اإلنسانیة وغدت      

 .6الدول لیست و القانونیة وقواعده
 

                                                           

 158 .ص. ،سابق مرجع أمال، موساوي1  

 ن، .م .د اإلستراتیجیة، و المستقبلیة للدارسات الدولي المركز ،"اإلنساني األمن مفهوم "،خديجة محمد عرفة 2 

 .9.ص ، 2007

 8 .ص. ،سابق مرجع مصطفى، قزران   3 

 77 .ص. ،سابق مرجع الرحمان، عبد يعقوب محمد 9

 15 .ص. ،سابق مرجع أمال، موساوي9
 86 .ص. ،سابق مرجع مصطفى، قزران 6 
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 .الوطنیة للسیادة كحامي التدخل عدم مبدأ :الثاني المطلب
 

 بین من للدول الداخلیة الشؤون في التدخل عدم التدخل عدم مبدأ یعتبر       
 على يفرض الذي الدولي زام االلت" :به ویقصد الدولي القانون في األساسیة المبادئ
 من يعد عمل أي تمارس ال وأن إقليمها، داخل اختصاصها مباشرة واجب الدولة

 الدعائم من یعد المبدأ هذا أن شك الو ،"1أخرى لدولة اإلقليمي االختصاص
 .2استقاللها یرسخ الذي هو علیه الحفاظ وأن الدول سیادة لحمایة األساسیة
 هذا و  1948  لسنة األمریكیة الدول منظمة میثاق في المبدأ هذا كرس قد و

 األمم منظمة وٕانشاء الثانیة العالمیة الحرب نهایة ومع ، 3 منه  7المادة نص في
 

 قاعدة لیصبح الجهوي إطاره بذلكمتجاوزا  دولیة صبغة التدخل عدم مبدأ اخذ المتحدة
 .2/74 المادة نص في تكریسها تم عالمیة

 

 المتحدة األمم ميثاق في التدخل عدم لمبدأ القانوني األساس :األول الفرع
                                                           

 215 .ص. ،سابق مرجع إدریس، بوكرا1 
 القاهرة، العربیة، النهضة دار ،"اإلنسان حقوق حماية بذريعة الدول شؤون في التدخل "،عمر حنفى حسین 2 

 .22ص. , 2005

 دولة أية إخضاع يمكن وال عضو، لدولةرابية الت الوحدة حرمة على التعدي ينبغي ال "یلي ما فیها جاء حیث3 
 كانت مهما أخرى، دولة طرف من القمعية األعمال أشكال من شكل ألي أو عسكري، الحتالل مؤقتا ولو

 حالة تؤثر عندما أهلية، حرب أو داخلية، أزمة في المنظمة لدول الجماعي التدخل والظروف،باستثناء األسباب
 میثاق )األمریكیة الدول منظمة میثاق ."والعالمي اإلقليمي المستويين على السلمواألمن في هذه الفوضى
 ,  07/20/1137, و المعدل في 22/29/1198 بتاریخ الموقع ،( بوغوتا

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/am1.html(18/04/2019 04:55)  
 
 خیضر، محمد جامعة ، 6العدد الفكر، مجلة ،"الراهنة الدولية العالقات في التدخل عدم مبدأ  "جمال، منصر4 

 .922-908ص ص. بسكرة،
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 التدخل عدم مبدأ على اإلقلیمیة والمواثیق االتفاقیات من العدید أكدت لقد      
 من مظهر باعتباره وذلك عاتقها، على یقع كواجب دولة كل زام والت به العمل وأهمیة
 في اإلسالمي المؤتمر منظمة میثاق علیه أكد وقد ،للدول والسیادة االستقالل مظاهر
 دون الداخلیة شؤونها إدارة في للدول التامة الحریة على نصت التي (2ب)2 المادة
 دولة كلرام احت أهمیة على أكدت التي العربیة الجامعة وكذلك أجنبي، تدخل

 میثاق على ستقتصر اراستند أن إال.1 األعضاء الدول في القائمة الحكومیة لألنظمة
 را نظ وكذلك جهة، من للدول استقطابا المنظمات أكثر باعتبارها المتحدة األمم

 .أخرى جهة من الدولیة العالقات في الفعال لدورها
 

 التدخل عدم لمبدأ قانوني كأساس المتحدة األمم الميثاق من  2/7المادة  :أوال    
 

 والمكانة القصوى األهمیة الداخلیة الشؤون في التدخل عدم مبدأ یكتسب لم      
 األمم میثاق من  2/7  المادة نص في رارهإق بعد إال الدولیة , العالقات في العالیة

 المتحدة لألمم يسوغ ما الميثاق هذا في ليس ..." : یلي ما فیها ورد والتي المتحدة
 وليس ما، لدولة الداخلي السلطان صميم من تكون التي الشؤون في تتدخل أن
 هذا بحكم تحل ألن المسائل هذه مثل يعرضوا أن األعضاء يقتضي ما فيه

 الفصل في الواردة القمع تدابير بتطبيق يخل ال المبدأ هذا أن الميثاق،على
 ."السابع

 الشؤون في التدخل عدم أن یعتبر المیثاق من  0/7المادة   نص بالتالي فإن  و    
 أن النص هذا یؤكد وبالتالي علیها، یقوم التي المبادئ  األساسیة أحد للدول الداخلیة

 للدول الداخلیة الشؤون في الدولي التدخل تحریم عاتقها على أخذت المتحدة األمم
                                                           

 للكتاب، الحديثة المؤسسة ،(مقارنة دراسة) "العام الدولي والقانون الهدام التدخل "يونس، رضا محمد عدي1 

 60 .ص. ،2515طرابلس,
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 أمر أي عرض أن اعتبرت أنها حتى دولة، أیة قبل أومن قبلها من سواء األعضاء
 مشروع غیر مراأ یعد المتحدة األمم أجهزة إحدى أمام الداخلیة الشؤون بهذه یتعلق
 الدول طمأنة إلى الحاجة و توازن صفة  یجادو هذا إل ،1التدخل من نوعا یشكل ألنه
 .2الدول فوق تعلو لن المنظمة أن إلى
 .التدخل عدم لمبدأ العامة الجمعية تأكيد : ثانيا

 

 التي الشؤون في التدخل عدم مبدأ تأكید في هاما دورا العامة الجمعیة لعبت        
 من سلسلة خالل من یتضح ما وهذا للدول، الداخلي االختصاص صمیم من تكون

 :أهمها ونذكر العامة الجمعیة أصدرتها التي التوصیات
 جواز عدم تضمنت التي ، 1995 دیسمبر 21 بتاریخ الصادرة ، 31-21 التوصیة
 في نصت حیث وسیادتها، استقاللها وحمایة للدول، الداخلیة الشؤون  في التدخل
 وألي مباشرة غیر أو مباشرة بصورة التدخل حق دولة ألیة لیس بأنه األولى فقرتها

  
 .3دولة ألیة الخارجیة أو الداخلیة الشؤون في كان سبب

 التدخل جواز عدم بشأن إعالن ، 1981 دیسمبر في الصادر ، 103 رقم رار الق -
 عدم مبدأ نطاق منه الثانیة رة الفق حددت حیث الداخلیة، الشؤون في أنواعه بجمیع
 :لیشمل التدخل

 .السیادة -أ

                                                           

 73 .ص. ،سابق مرجع السید، القوي عبد سامح1  
 9 .ص. ،سابق مرجع ،مصطفى قزران 2  

 الشؤون في التدخل جواز بعدم المتعلق  1965لسنة  ( 2131 )رقم المتحدة لألمم العامة الجمعیة إعالن 3 
 وسیادتها، استقاللها وحمایة للدول الداخلیة

S/RES/2131(1965)                                                                                                                       : وثیقة رقم   
15:30) 901/04/201(https://www.un.org/ar/documents/ods  
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 السیاسي االستقالل -ب
 .اإلقلیمیة السالمة -ج
 .الوطنیة والهویة واألمن الوطنیة الوحدة -د
 .للسكان الثقافي راثالت -ه
 على الدائمة والسیادة واالقتصادي، السیاسي نظامها تقریر في الدولة حث  -و

 .1األشكال من شكل بأي تهدید أو تدخل أي دون الطبیعیة مواردها
 

 الداخلية الشؤون في التدخل عدم مبدأ على الواردة االستثناءات :الثاني الفرع
 وتحریم التدخل عدم مبدأ على ترد والتي دولیا بها المعترف االستثناءات إن        

 والمتمثلة المتحدة، األمم میثاق منراحة ص مستمدة تكون أن تعدو ال للقوة، اللجوء
 في الجماعي األمن تدابیر اتخاذ وحالة النفس، عن الشرعي الدفاع حالة في أساسا
 التدخل حق " مثل أحیانا البعض علیه یستند الذي االستثناء أما المتحدة، األمم إطار

 الوارد الحكم على كاستثناء اآلن حتى بوجوده الدولي القانون یعترف فلم ،"اإلنساني
2من المیثاق  7 /2المادة  في

 . 

 الشرعي   الدفاع حالة :أوال
 منه، السابع الفصل في الشرعي الدفاع حالة على المتحدة األمم میثاق نص

 به واإلخالل السلم تهديد حاالت في األعمال من يتخذ فيما"  عنوان تحت جاء الذي

                                                           
 أنواعه بجمیع التدخل جواز عدم بشأن إعالن, 1181الصادر في دیسمبر  23-122قرار الجمعیة العامة رقم  1

 الداخلیة، في الشؤون
  1961A/RES/36/103(1981), du 09 décembre                                                   وثیقة رقم : 

15:30) 9(01/04/201 https://www.un.org/ar/documents/ods 
 78 .ص. ،سابق مرجع الدین، عز الجوزي2 



تهشرعي دىــــــم و دوليـلــــــــــا التدخل هومــــــمف  الفصل األول  
 

 44 

 حقا الشرعي الدفاع في الحق اعتبر بحیث ,111المادة في وذلك ،"العدوان ووقوع
 سواء للدول ذكرها السابق المادة نص بحسب الحق هذا منح وقد للدول، طبیعیا
 .2جماعة أو فرادى كانت

 الدوليين األمن و السلم على للمحافظة التدخل حالة :ثانيا 
 اتخاذ بحالة يتعلق استثناءا المتحدة األمم میثاق من 0/7لقد أوردت المادة 

 یتقید ال بحیث السابع، الفصل في الواردة القمع تدابیر بتطبیق لقرار  األمن مجلس
 أن له ویكون للدول، االختصاص في التدخل عدم بمبدأ الحالة هذه مثل في المجلس

 إلى إعادته أو الدولي واألمن السلم لحفظ ضروریا یراه ماجراءات اإل من یتخذ
 .3نصابه

 مطلقة تقدیریة بسلطة المیثاق من 39 المادة لنص وفقا األمن مجلس یتمتع و      
 أي هناك أو الدولیین، واألمن بالسلم إخالل أو تهدید هناك كان إذا ما تقریر في

 التي الوقائع لتكییف ضابط أي یضع لم المیثاق أن غیر العدوان، أعمال من عمل
 األمن مجلس وصف فإن لذلك وتبعا ، 4عدوانا أو به إخالال أو للسلم تهدیدا تعد

 له یسمح ، 39 المادة نص في المدرجة األوصاف بأحد علیه المعروضة لألوضاع
 الواردة 42 و 41 المادتین في المقررة سلطاته استخدام أو للدول توصیات بتقدیم إما

                                                           
 .المتحدة األمم میثاق من  51المادة 1
 ضمن دخلت التيأو  المشترك، الدفاع اتفاقیات بینها فیما تربطها التي الدول من مجموعة العدوان ترد أن بمعنى2

 .الناتو حلف مثل عسكرية وتكتالت تحالفات

 7 .ص. ،سابق مرجع السید، القوي عبد سامح3 
 86 .ص. ،سابق مرجع الهادي، عبد یوسفي 4 
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 نظام أحكام تطبیق في البدء إلى تؤدي عملیة وهي المیثاق، من السابع الفصل في
 .1الجماعي األمن

 القوة استعمال تستلزم ال التي أو الردعیة غیر التدابیر اتخاذ للمجلس وزفیج        
 أو جزئیا وقفا ...والجویة والبحریة الحدیدیة والمواصالت االقتصادیة الصالت كوقف

  المادة لنص اللجوء للمجلس یمكن المطلوب بالغرض تفي لم إذا ما حالة وفي ،2كلیا
 .3العسكري الطابع ذات الردعیة التدابیر باتخاذ یسمح الذي المیثاق، من 42

 هي التدخل عدم مبدأ على الواردة االستثناءات أن إلى التوصل یمكن و        
 الحالتان وهما الدولیین، واألمن السلم على الحفاظ وحالة الشرعي، الدفاع حالة

 القوة باستعمال فیهما یسمح أین المتحدة األمم میثاق في راحةص الواردتان الوحیدتان
 التدخل أما الدولیة، المشروعیة طابع الكتسابهما الدولیة العالقات في المسلحة

 .له أثر فال إنسانیة اراتالعتب
 المسلحة القوة واستعمال الداخلیة، الشؤون في التدخل عدم بمبدأ اإلخالل ان و     

 في القوة سیادة إلى العودة ویمثلوراء ال إلى را تقهق یعد اإلنسان حقوق بذریعة
 .4القانون قوة سیادة من بدال الدولیة العالقات

 

                                                           

 الذي النظام ذلك  " :أنه على الفقهاء عرفه وقد ،"الجماعي األمن نظام "یعرف نص أي المیثاق في نجد ال1 
 عن بالدفاع منها كل تتعهد السيادة ذات الدول من مجموعة تضم منظمة خالل من السلم حفظ إلى يهدف
 إلى:  رجعا أكثر للتفصیل ،"للهجوم إحداها تعرض حالة في بعضها
 واإلداریة، القانونیة العلوم في ماجستیر مذكرة ،"الدولية العالقات في القوة استخدام حظر مبدأ "،خیرة طالب

, 0223/0227 تیارت، خلدون، ابن جامعة والعلوم االجتماعیة، اإلنسانیة العلوم كلیة عام، دولي قانون تخصص
 .123-101ص ص.

 .المتحدة األمم میثاق من  41المادة نص2
 .61 - 62.ص ص ،سابق مرجع الدين، عز الجوزي  2

 والعلوم للقانون النقدیة المجلة ،"سبتمبر  11بعد األمريكية المتحدة الواليات "جمال، الدین محي4  
 .92ص., 0210  وزو، تیزي معمري، مولود جامعة السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة ,21السیاسیة،العدد
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 :اليمن عن خيةيوتار  جغرافية مقدمة
 1شرقا 41و  12  ( شمااًل، وبين خطي طول 21 -21يقع اليمن بين دائرتي عرض )

خط طول وهو ما يعكس  21دوائر عرض  7ويظهر من موقع اليمن الفلكي أنها تقع ضمن 
 و ,شكل المساحة المتطاول ويحدد موقع اليمن ضمن المنطقة المدارية المتميزة بالمناخ الجاف

من ضمن الصحاري المدارية  الوال وجود التباين في التضاريس في اليمن ألضحت صحراء
يرة العربية, والمنطقة الصحراوية شرق اليمن بما يعني أن الموقع الفلكي الحارة كدول شبه الجز 

وزنها االقتصادي وعلى طبيعة الغطاء  لليمن يعد أحد مواطن الضعف الشديدة في قوة اليمن، و
النباتي, والتربة, واإلنتاج الزراعي المنخفض نتيجة قلة اإلمطار، وندرة المياه ليكون الموقع 

 .مل الثابتة والمؤثرة في الحياة االقتصاديةالفلكي أحد العوا

ويشرف  .والمملكة العربية السعودية سلطنة عمان بين جنوب غرب آسيا يقع اليمن في  
 .خليج عدن عن طريق بالمحيط الهندي البحر األحمر الذي يربط باب المندب على مضيق

كم  111كم و  2,141يحدها من الشمال السعودية ويبلغ طول الشريط الحدودي بين البلدين 
والغرب البحر األحمر وتمتد الجبهة  بحر العرب مع ُعمان من جهة الشرق. ومن الجنوب

 .2كم 1422البحرية لليمن على مسافة قدرها 

يتميز موقع اليمن البحري بأنه يتكون من جبهتين مائيتين باإلضافة إلى تحكمه 
  .أحد المضايق المائية المهمة باب المندب بمضيق

ذات الموقع الهام, والتي تضاعف من األهمية  الجزر اليمنية كما يمتلك اليمن العديد من
االنتشار, والتوزيع للمراكز التجارية, والقواعد  ةاإلستراتيجية للموقع البحري, لما تمنحه من ميز 

 الجزيرة العربية البر األسيوي مثال تشكل عقبة للقفز إلى3 سقطرى البحرية، والجوية، فجزيرة
                                                           

1  http://www.arab-ency.com/ar/العربية)20:44(12/40/1422  الموسوعة  
2 Saeed Shaher,Biology and status of sharks fishery in Yemen, 2007.12/40/1422)20:44). 

, رسالة "1020-1002أثر العوامل المحلية و اإلقليمية و الدولية على األمن القومي اليمني عبد اللطيف علي ناصر, "1
 .211-221,ص ص.1227دكتوراه, كلية االقتصاد و العلوم السياسية, جامعة القاهرة,

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7#%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7#%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%B9%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%B9%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.arab-ency.com/ar/(14:30)2019/04/21%20%20الموسوعة
http://www.arab-ency.com/ar/(14:30)2019/04/21%20%20الموسوعة
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لى البر اإلفريقي باإلضافة إلى وقوعها على طريق هام لنقل النفط العالمي عن طريق باب  وا 
 .وقناة السويس المندب

 تاريخ اليمن

يبدأ تاريخ اليمن القديم من أواخر األلفية الثانية ق.م, حيث قامت مملكة سبأ و معين  و 
مير, و كانوا مسؤولين عن تطوير أحد أقدم األبجديات في العالم قتبان و حضرموت و ح  
 .1المعروفة بخط المسند

مامة عصور الوسطى مثل الدولة الزيادية الدولة العيفرية و اإللو قامت عدة دول في ا
ص اليمن تخل   لعالمية األولىالحرب ا بعدالزيدية و الطاهرية و أقواها كانت الدولة الرسولية, 

   12ثورة  وسقطت بعد صنعاء في المملكة المتوكلية قامت و ,بشكل نهائي من التأثير التركي

 و براطورية البريطانيةاإلم ينما كانت المناطق الجنوبية لليمن تحت تأثيرب 2121 سبتمبر

قامت  و 2121 أكتوبر 21ثورة  تحديدا إلى أن نال الشطر الجنوبي استقالله عقب عدن في
على أنقاض المملكة المتوكلية في األجزاء  الجمهورية العربية اليمنية جمهوريتان في اليمن

ليمن لفي األجزاء الجنوبية. شهد العصر الحديث  يةوجمهورية اليمن الديمقراطية الشعب الشمالية
عن الحكم بسبب ضغوط قبلية وتم  األريانيعبد الرحمن  عدة اضطرابات فقد تنحى

 و 2112حرب  و أحمد الغشمي في ظروف غامضة تاله اغتيال إبراهيم الحمدي اغتيال
بين الحكومة اليمنية والحزب االشتراكي  2111حرب صيف  ثم عبد الفتاح إسماعيل مقتل

 وكلها عوامل ساهمت في إضعاف اليمن.

شهدت موجة احتجاجات على البطالة وعدد من التعديالت الدستورية  2011 في العام 
عبد ربه  انتهت بتنحيه بشروط مثيرة للجدل وتولي نائبه علي عبد اهلل صالح االتي كان ينويه
 .رئاسة الفترة االنتقالية منصور هادي

                                                           
1
K.A. Kitchen,"Documentation For Ancient Arabia", Part I, Liverpool University Press, 1994.  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_26_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_26_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_26_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_14_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_14_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B4%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B4%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1986
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1986
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%B5%D9%8A%D9%81_1994
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%B5%D9%8A%D9%81_1994
https://ar.wikipedia.org/wiki/2011
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%B1%D8%A8%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%B1%D8%A8%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%B1%D8%A8%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
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 02الخارطة 

 الموقع االستراتيجي لليمن

 

 
 edia.org/wiki/https://ar.wikip                                           كلم 2:1.200.000الرسم:مقياس 

 

 .تعريف عام باألزمة اليمنية :المبحث األول 

 .خلفية االزمة اليمنيةالمطلب األول : 

فبين مصالح داخلية لمؤسسات رسمية  أصبح اليمن ساحة للصراع الداخلي و الخارجي,     
ممثلة في الرئاسة و الجيش إلى مؤسسات غير رسمية كالقوى السياسية و األحزاب المعبرة  عن 
مصالح و أفكار مختلفة, الى تنظيمات و جماعات عقدية مسلحة, و مصالح خارجية في الشرق 

حرب نفوذ في المنطقة, و في يعتبر  )ايران و السعودية(, و هو ما األوسط, و أبرز قوتين هما
الداخلية في اليمن, وفقا للبعد  فطار يحاول البعض تفسير تصرفات و مواقف األطراهذا اال

الخارجي من منظور طائفي, حيث تدعم ايران وصول جماعات الحوثيين الى سدة الحكم في 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
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المذهب  اليمن لتكون ورقة ضغط ايرانية على حدود  السعودية , بهدف تصدير الثورة , و
 .1الشيعي الى الخليج و منه الى المنطقة العربية

جاءت لتعزيز االختالفات بين الجماعات التي أدى  1222حداث الربيع العربي عام و أ     
جتماعها, و جعل المفاوضات في اتوازنها النسبي في السلطة مع مستهل الربيع العربي الى 

, 1221مارس  21ت الحوار الوطني اليمني في مؤتمر الحوار اليمني ممكنة, و انعقدت جلسا
لسنة اخرى من قبل المشاركين   "هادي"على الوثيقة, و تم تمديد فترة رئاسة  و اختتمت بالتوقيع
 .2خالل ذلك المؤتمر

  للحوار:ثمة ثالثة تطورات مهمة توضح التفسيرات التي أعقبت المؤتمر الوطني 

إن المشهد السياسي أصبح راديكاليا و مستقطبا الى اقصى حد, و هو ماشوش على  -2
 جميع روابط التماسك و التعاون بين الجماعات على أساس التشابه التاريخي و الثقافي.

 .3انعدام الثقة لدى مواطني اليمن بحكومة مركزية, و بالعملية السياسية لحل مشاكلهم -1
مرونة التكيف المتواصلة لكل جماعة من هذه الجماعات التغيير في ميزان القوى و  -1

 المتصارعة بالتفاؤل بتحقيق الهيمنة على اآلخرين.
و الصراع في اليمن متخم بجماعات و مصالح متعارضة, و قد طمس العداء و نزعة 
اآلخر, بين الزيدية في الشمال, و الشافعية في األجزاء الوسطى و الجنوبية من اليمن, الى 

التشويش حتى عن رؤية الفوارق الفعلية بين الزيدية: ) الشيعة الخمسية( و شيعة ايران درجة 
 االثنى عشرية(.

                                                           
 .11,ص. 1224, مجلة شباب يبني المستقبل, "أطراف الصراع في اليمن, حسابات امريكية "حسن اسالم ,2
 

 المرجع نفسه, المكان نفسه.عبد اللطيف علي ناصر,  2

 دراسة السياسيات,, المركز العربي لألبحاث و "الحرب األهلية في اليمن صراع معقد و آفاق متباينة "مترسكي ألكسندر, 3 
 .1-7, ص ص.1224الدوحة,
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و يجري ذلك على نحو خاص عبر تشبيه مذهب الحوثيين بمذهب الفرس, و      
استخدام وسيلة للربط بينهما, و قد أورد تقرير مارس لمجموعة األزمات الدولية أن 

ي( لم تكن موجودة سابقا, و قد أصبحت حقيقة واقعة في ظل سن-المذهبية: )شيعي
 .1االستخدام المتزايد للخطاب الطائفي من قبل المجموعات المتحاربة في اليمن

و دخلت ايران بقوة على خط األزمة في اليمن مستغلة ضعف سيطرة الحكومة 
لجماعة زيد من دعمها تل 1222بعد الثورة اليمنية  في عام المركزية في صنعاء 

مالئما جدا, حيث أن اليمن يمثل فرصة سهلة المنال و  إليرانالحوثي, و كان التدخل 
 منخفضة التكاليف بالنسبة اليران للضغط على خصومها السعوديين.

في حين تقوم بفتح مجال جديد لتوسع مصالحها السياسية و االقتصادية, حيث 
بتقديم التدريبات و الدعم العسكري  قام حزب اهلل اللبناني الحليف االقليمي اليران

للحوثيين, و لعب دورا هاما كحلقة وصل بين طهران و الحوثيين, و قامت في الوقت 
نفسه باستقطاب شخصيات يسارية سياسية في الحراك الجنوبي على وجه الخصوص, و 

رئيس من الذين تجاهلتهم المبادرة الخليجية التي مثلت مسارا النتقال السلطة, و عزلت ال
, و بغض النظر عن التوسع في الدعم االيراني إال انه  "علي عبد اهلل الصالح"السابق 

يبقى في اطار االستثمار المحدود اذا ما قورن بالدعم الذي تقدمه ايران لحلفائها في 
     .2العراق و سوريا و لبنان 

 مظاهر األزمة  الثاني:المطلب 

 تجلت مظاهر األزمة اليمنية في :

                                                           
 .1., صمرجع سابق مترسكي الكسندر, 1

بيروت,الطبعة " االستراتيجية االيرانية في الخليج العربي,مركز صناعة الفكر للدراسات و االبحاث", نجالء مكاوي و آخرون, 1
 .121,ص.1224األولى,
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  فشل التسوية السياسية السلمية, التي ترعاها االمم المتحدة, بعد السيطرة العنيفة لمسلحي
  .جماعة الحوثي على صنعاء

  انحسار السيطرة الفعلية ألجهزة الدولة الرسمية على البالد, و زيادة السيطرة الفعلية
القوى المحلية القبلية و للميليشيات المسلحة و من بينها جماعة " أنصار اهلل" و " القاعدة", و 

الجهوية, وغيرها على أجزاء واسعة من الدولة, و هو ما أفضى إلى انتشار العنف و الفوضى و 
باجتياح مسلح لمساحات واسعة   ارتفاع معدالت الفساد و الجريمة, و خاصة بعد قيام الحوثيين
 على القوى السياسية.و وزراء جدد من البالد بما في ذلك العاصمة صنعاء, و فرض محافظين 

 د اللعبة السياسية السلمية.و االنقسام الحاد داخل الطبقة السياسية, و غياب االتفاق على قواع
دور قوى تدعو إلى انفصال الجنوب مدعومة من أطراف خارجية, و الذي تبلغ مساحته  تقدم

 .1ثلثي مساحة اليمن, تقريبا, بينما يبلغ عدد سكانه خمس عدد سكان البالد
  ضعف مؤسسات السيطرة و الضبط و تحديدا في الجيش و األمن, نتيجة تعدد الوالءات و

انتشار الفساد , و تغلغل الميليشيات, و االختراق, و ضعف التدريب و الجاهزية. فضال عن 
تراجع الخدمات الضرورية التي تقدمها الدولة, و بالتحديد في مجال األمن و العدالة, و التعليم 

 الكهرباء و الماء. و الصحة و
  اتساع دائرة التدخالت الخارجية, و التي يستهدف بعضها دعم الميليشيات المسلحة و

 الجماعات االنفصالية و المنظمات "االرهابية", كل حسب توجهاته و مصالحه.
  سيطرة ميليشيا الحوثيين المسلحة على العاصمة و تمددها الى عدد من المحافظات, و قيامها

لسلطة الفعلية في معظم أجهزة الدولة بالقوة, و استحواذ هذه الميليشيات على أسلحة بممارسة ا
 .2ثقيلة من الجيش توازي ما تمتلكه الدولة أو يزيد

                                                           
, مجلة دراسات شرق :الجذور و السيناريوهات المحتملة""األزمة اليمنية في ضوء تمدد الحوثيينعبد الناصر المودع, 2

 .11-11.,ص ص1224, 72أوسطية, العدد 
 المكان نفسه.,المرجع نفسه 1
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  تنامي قوة تنظيم "القاعدة" في أجزاء متعددة من الدولة, و خاصة في مناطق وسط اليمن و
بعمليات كبيرة في المراكز الحيوية للدولة شملت وزارة الدفاع و مقرات المناط  جنوبه, و قيامه

 العسكرية و السجن المركزي.
  ارتفاع المديونية العامة للدولة, و زيادة أعباء الدين المحلي, و التراجع الحاد في الموارد

 دات الحكومية. االقتصادية , و تحديدا الموارد النفطية التي تشكل المصدر االساسي لإليرا
 

 .العالقة بين اليمن و كال من السعودية و االماراتالمبحث الثاني : 

 .العالقة بين اليمن و السعوديةالمطلب االول : 

توصف العالقة بين المملكة العربية السعودية و اليمن بأنها عالقة قدرية, و ليست 
حيث سيطرت المملكة العربية السعودية  اختيارية تحكمها حقائق التاريخ و الجغرافيا و المجتمع,

على المشهد السياسي اليمني لعقود من الزمن عبر دعمها المالي لشبكة القيادات القبلية و 
و السياسية, و مرت بتاريخ حافل من التطورات, كانت مشكلة ترسيم الحدود هي السمة  الدينية

بدأ  2112ماي  11اليمنية في  فمع قيام الوحدةة بين البلدين, قاألبرز التي حكمت العال
ج سيطرت على االهتمام السعودي على أشده اتجاه حل مشكلة الحدود , لكن أحداث حرب الخلي

ليعبر عن بداية  2114الى أن جاء توقيع مذكرة التفاهم في فبراير مسار عالقات البلدين, 
 بلدين.االنفراج في العالقة بين البلدين, التي كسرت الحواجز النفسية بين ال

 2111و حتى عام  2114و تعود العالقة الصراعية بين السعودية و اليمن منذ عام 
داخل التراب السعودي و كذلك مما زاد  بأراضيالى تخوف الجانب السعودي من مطالبة اليمن 

 .1التوتر موقف اليمن من غزو الكويت و تأييدها للعراق 

                                                           
 .1224, مجلة إضاءات االلكترونية,إلقليمي"ا," تقدير موقف عاصفة الحزمي السياق اليمني و المجيدي حمزة2
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 التالية :  لألسبابو يعود االهتمام السعودي باليمن 

 تمثل اليمن العمق االستراتيجي و البشري للمملكة العربية السعودية. -2
 تحد المملكة العربية السعودية اليمن بحدود برية طويلة. -1
    يشرف اليمن على مضيق باب المندب, و الذي يعتبر من الخطوط المالحية المهمة في  -1

 من نفط العالم تقريبا. %12العالم, و الذي يمر عبره ما يقرب 
المقاربة األمنية التي ينظر من خاللها صناع القرار السعوديون باعتبار اليمن يندرج في  -1

 إطار األمن القومي السعودي.
 المتطرفة النشطة في اليمن و التي تهدد المملكة العربية السعودية. وجود الحركات -4
سلحة في المنطقة, و تحالفه ظهور جماعة الحوثي كحزب سياسي يمتلك أكبر مليشيا م -2

 مع ايران المنافس اإلقليمي للسعودية.
موجة الربيع العربي التي مرت على اليمن زادت من االهتمام السعودي خوفا من انتقال  -7

 .1اليمنالموجة أو من تحمل تبعات الحرب الدائرة في 
التحوالت, و بالنظر و يمثل صعود جماعة الحوثي كجماعة سياسية مسلحة مظهرا رئيسا لتلك 

طموحات الحوثيين المتصاعدة و  من نطاق واسع لتطور عالقتهم الحميمة مع إيران, فإن
خطابهم االعالمي الطموح يهدد النفوذ السعودي في اليمن, و يذهب به لصالح  القوة اإلقليمية 

 . 2الصاعدة في ايران 

 .ماراتالعالقة بين اليمن و اإلالثاني : المطلب 

 لعدة و هذا العداوة االماراتية االيرانية إن العالقة الحالية بين االمارات و اليمن تحكمها 

                                                           
 .1222,تعاون الى العالقات الطبيعية"لاليمنية من ا-السعودية"العالقات محبوب عبد الحفيظ عبد الرحيم,  1 

http://araa.sa/index.php?view=articl&id=1358( 21/40/2012. 40:30)      
مركز صنعاء للدراسات "أدوار الفاعلين اإلقليميين في اليمن و فرص صناعة السالم", و آخرون, ماجد المذحجي 2 

 .1224, صنعاء,2االستراتيجية غرفة األزمات اليمنية, ورقة سياسات رقم

http://araa.sa/index.php?view=articl&id=1358
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 . 2171عوامل تعيشها منطقة الخليج العربي منذ اندالع الثورة االسالمية في إيران سنة 

في  الحليف االساسي لإلمارات  حادثة التهجم على مقر السفارة السعودية و خاصة بعد
العالقات االماراتية االيرانية حالة من البرود والتحفظ  بعدها عرفت .1222اي طهران في م

التابعة بموجب المعاهدات الدولية  نتيجة النزاع القائم حول الجزر الثالث التي احتلتها ايران و
 لسيادة االمارات العربية المتحدة وهي اآلن محل نزاع قضائي دولي. 

المنطقة وقعا على مصير الثورات الشعبية التي عرفتها وكان لهذا الوضع المتفجر في 
في كل  االمارات  انخرطتأين  منطقة الشرق االوسط والخليج العربي وأهمها الثورة اليمنية

الجهود السعودية الخاصة بحل األزمة اليمنية سواءا أكانت جهودا عسكرية أم سياسية, فقد 
ألمم المتحدة و شاركت في العمليات العسكرية دعمت االمارات المبادرة الخليجية و مساعي ا

 . 1الجوية و البرية و في عملية تحرير و تامين عدن فيما بعد

 و رغم ذلك يرى الباحث أن الموقف االماراتي شابه الغموض لألسباب التالية:

 مازالت االمارت ترتبط بعالقات سياسية و تجارية مع ايران. -أ
مازالت من جميع مكونات الشعب اليمني فهي ال تقف االمارات على نفس المسافة  -ب

 حزب التجمع اليمني لالصالح العداء مع أنه يمثل رأس الحربة في المقاومة الشعبية. تبارز
بقي نجل الرئيس اليمني السابق " علي عبد اهلل صالح " : أحمد سفيرا في االمارت حتى  -ت

 هة المعادية للثورة اليمنية.ما بعد المبادرة الخليجية مما يمثل تطورا للعالقات مع الج
خرجت الكثير من األصوات االماراتية التي تنادي باالنفصال عن الموقف ألسعودي و  -ث

 االنسحاب من عاصفة الحزم التي قادتها السعودية.

                                                           

 
 2حبيب الصايغ, "اإلمارت و السعودية و جنحا الطائر اليمني",1224.

https://www.sahafah24.net/ar/news252299.html(13/40/2012. 21:30)      
 

https://www.sahafah24.net/ar/news252299.html
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 .الفاعلون الرئيسيون في اليمن:   المبحث الثالث

 .الفاعلون  الرئيسيون في اليمن داخلياالمطلب األول : 

 جماعة الحوثي )أنصار اهلل( أوال :
كانت المظاهرات المؤيدة  2171بعد إعالن نجاح الثورة االيرانية مباشرة عام          

للخميني تجوب شوارع صعدة في اليمن, حيث اعتبرت هذه المظاهرات استفزازا للدولة 
ينظرون الى هذه الثورة على انها هبة سماوية  اليمنية, حيث كان اتباع الزيدية في صعدة

 النقاذ كرامة الحرية االسالمية, و على المثقفين نقل مما فيها أو بصماتها و افكارها .
على يد العالمة الزيدي :  2111و كان أول تحرك مثمر و مدروس في عام 

تم  م اتحاد الشباب, وكان من ضمن ما2112صالح أحمد فليتة, و الذي انشأ عام 
تدريبه مادة عن الثورة االيرانية و مبادئها و تولي تدريسها : محمد بدر الدين الحوثي 

تجدد النشاط بواسطة بعض  2111شقيق حسين بدر الدين الحوثي االكبر, و في عام 
و عادوا بعد  2121الرموز الملكية التي نزحت الى المملكة العربية السعودية عقب ثورة 

 .1ن الحوثيذلك و منهم بدر الدي
توقفت الحرب العراقية االيرانية فبدأ االمر يصب في صالح  2112و في عام         

الزيدية ضد ايران أثناء الحرب, و كذلك وفاة الخميني  و مجيء  هاشمي رافسنجاني 
و التي افرزت  2112ماي  11صاحب التصدير الناعم للثورة و قيام الوحدة اليمنية في 

 .2ة أساسها التعددية السياسية و الفكرية و السماح بتأسيس االحزابتحوالت سياسية مهم

                                                           

مجلة البيان,مكتبة الملك فهد  "," بعد الثورة الشيعية اليمنية إيران و الحوثيين مراجع و مواجعمين الشجاع,أحمد أ1 
 .227-224, ص ص.1221, 122الوطنية,الرياض,العدد 

  2المرجع نفسه,ص221.
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استفاد ناشطو الزيدية الذين مالوا للتقارب مع ايران من المستجدات و استغلوا 
حزبا في اليمن  22االنشطة الموجودة لبناء مشروعهم السياسي, حيث أنشأ أكثر من 

سالمية و الليبيرالية, بينما تمثلت ممثلين لجميع التوجهات القومية و اليسارية و اال
 .1األحزاب الشيعية في حزب الحق و اتحاد القوى الشعبية 

و التي تمثلت داخليا  اإلقليميةمما سبق قادة الزيدية فهمو المعطيات المحلية و 
و خارجيا في نجاح  ثورة الخميني و  في الوحدة اليمنية و المناخ السياسي المرن,

و قد نجحوا في العبور نحو المشروع السياسي  اإليرانيةاستقرارها بعد الحرب العراقية 
 الخاص بهم.

تعتبر محافظة صعدة المعقل الرئيس لجماعة انصار اهلل الحوثية حيث تقع         
و عانت من التخلف و  صعدة على طول الحدود الشمالية مع المملكة العربية السعودية,

 التهميش, و اتسمت بما يلي: 
 ضعف السيطرة المركزية للدولة عليها و تسيطر عليها القوى المحلية. -2
نتيجة لعوامل الفقر و التهميش االقتصادي و االجتماعي و السياسي قفزت   -1

صعدة على سلم األحداث في اليمن , حيث بدأ صراع مسلح بين الحوثيين و الحكومة 
جوالت قتالية ضارية اتهمت الحكومة  2و في  1222الى  1221ة بداية من عام اليمني

و يعود  النحرافائفية و نشر التطرف و االيمنية المتمردين الحوثيين بالتحريض على الط
 طول فترة الحرب الى االسباب التالية : 

 طبيعة االرض الجبلية التي تسهل حرب العصابات وال تحسم عسكريا بسهولة.  -أ

                                                           
 .27,ص.المرجع نفسه2
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 مكان الدعم سياسيا أ االدعم االيراني الواضح لجماعة الحوثي سواء -ب
 .1اعالميا معسكريا أ

 تطاعت جماعة الحوثي ان تستفيد من االوضاع التي عاشتها اليمن اثناء و بعد ثورة فبراير سا
 :لتعزيز نفوذها و تقوية صفوفها في سبيل الوصول للسلطة و كان ذلك على مرحلتين 1222

 قبل اسقاط العاصمة صنعاء :  مرحلة ما-2

تعتبر هذه المرحلة هي المرحلة االساسية التي تم فيها التخطيط و البناء للوصول الى 
ير االهداف التي حققها الحوثيون فيما بعد و امتدت هذه المرحلة من الفترة التي تلت ثورة فبرا

 سبتمبر. 12الى يوم سقوط صنعاء 

 مرحلة ما بعد اسقاط صنعاء : -1

 , و من ابرز سمات هذه المرحلة:سبتمبر  12نجح الحوثيون في اسقاط صنعاء في 
 أصبحت العالقة بين الحوثيين و ايران عالقة بين دولتين و تجلى ذلك في تشكيل اتفاقيات

 
و مذكرات تفاهم و كانت الزيارات الحوثية تصدر اعالميا على انها وفود حكومية الى  

 .2طهران 
 حزب المؤتمر الوطني العام :  –ثانيا 

برئاسة " علي عبد اهلل صالح " رئيس الجمهورية السابق , الذي كان  2111تأسس عام 
 .1222ل يطلق عليه الحزب الحاكم حتى ا لليمن الشمالي قبل الوحدة , و ظحاكم

                                                           

 2 أحمد أمين الشجاع, المرجع نفسه, ص ص.12-12.
 

 1 أمل عالم ,"العالقات الحوثية اإليرانية, حلف مصلحي بغطاء مذهبي", مركزالجزيرة للدراسات, الدوحة,1224.

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2015( 24/40/2012. 15:30)                                                                                       
 

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2015
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, و لم خاض حزب المؤتمر عدة حروب في محافظة صعدة الشمالية ضد الحوثيين   
تحقق اي نصر عسكري, و عمل الحزب المسيطر على الحياة السياسية في اليمن بدعم قبلي 

 .1على تفريخ احزاب مرتبطة به من حيث النشأة و التمويل
و  دعم الحزب ظاهريا الرئيس اليمني "عبد ربه منصور هادي" بعد المبادرة الخليجية,       

التي بموجبها ترك صالح السلطة مقابل عدم مالحقته قضائيا, و كان الحزب طرفا في مؤتمر 
 و الذي كان يهدف الى : 1221الحوار الوطني في مارس 

 صياغة دستور جديد -
 ايجاد حلول للفئات المهمشة في الجنوب -
 هيكلة الجيش اليمني  -

ي عبد اهلل صالح على التحالف مع في الوقت نفسه اجبر الرئيس اليمني السابق عل        
ما في العمل العسكري إجماعة الحوثي, بحيث كان واضحا اشتراك شخصيات من المؤتمر 

و بالتالي عمل المؤتمر على اسناد  ,الحوثي أو في دفع قبائلهم في عدم مواجهة الحوثيين
 .2ت الجيشو سيطرته على العاصمة و مفاصل الدولة و مؤسساتها و معسكرا التوسع الحوثي

 التجمع اليمني لالصالح :  –ثالثا 

خوان المسلمين, خرج الى الممارسة العلنية مع سياسي يمني ترجع جذوره الى اال بحز 
 .2112 ماي 11يام الجمهورية اليمنية في ق

يعتبر حزب االصالح اقوى أحزاب المعارضة اليمنية, اذ يتمتع بدعم شعبي واسع على       
و بدعم مالي كبير من رجال اعمال بارزين مثل: حميد االحمر" , يشاطر حزب  مستوى البالد,

االصالح المؤتمر الشعبي العام نفس الموقف من القضية الجنوبية, اذ يعتبر كال الجانبين 
                                                           

 2 اسراء الفاس ," األحزاب السياسية اليمنية,جغرافيا اليمن المتحركة", موقع قناة المنار, بيروت,1224.
http://www.almanar.com.lb/29632( 20/40/2012. 21:44)      

 .1222, صحيفة العربي,"تحالف الحوثي لصالح من المستفيد "رؤى الصوفي, 1

http://www.almanar.com.lb/29632
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مؤيدان بقوة للوحدة, و يعبران عن عدم التسامح ازاء مناقشة االنفصال و يميالن بشكل خفيف 
 الى الخيار الفيدرالي.

شارك الحزب في الثورة اليمنية ضد نظام الرئيس " علي عبد اهلل صالح" و رفض 
توريث  إلمكانيةأمد حكمه للبالد و فتح الباب  إلطالةالتعديل الدستوري الذي تقدم به االخير 

 .1الحكم البنه أحمد

في التعامل مع القضايا المحلية و التدخالت االقليمية في  يتصف الحزب بالبرغماتية
 اليمن و يمكن ابراز ذلك في النقاط التالية : 

قيادة االحتجاجات خاصة بعد إعالن اللواء علي محسن االحمر تأييده في المشاركة بقوة  -2
 للمتظاهرين, و الخروج على " الرئيس السابق صالح" " الحليف السابق".

المشاركة في حكومة باسندوة االنتقالية التي انبثقت عن المبادرة الخليجية بتولي وزارات  -1
 الداخلية و التعليم و المالية و االعالم و العدل و التخطيط و التعاون الدولي.

بمشاركة  1221سبتمبر  12االمم المتحدة في التوقيع على اتفاق السلم و الشراكة برعاية  -1
 طرة على صنعاء مما اعتبر تراجعا للوراء.الحوثيين بعد السي

 و لكن  هذا لم يمنع الحوثيين من اعتقال العديد من قيادات االصالح و مصادرة ممتلكاتهم.

 الحراك الجنوبي :  -رابعا

, بدأت مجموعة من المتقاعدين في محافظة الضالع بتنظيم 1222واخر عام أفي 
و المطالبة برفع رواتب المتقاعدين أو اعادتهم الى الخدمة  االحتجاجات و االعتصامات

العسكرية, في حين كان الدافع لالحتجاج مظالم محددة, كان المناخ في الجنوب ناضجا في 
بدأت اوساط كبيرة من مواطني اليمن  1227في اواسط فالجنوب من أجل االحتجاجات 

                                                           
 .1دراسة سياسية مقارنة, ص ”, األمم المتحدة و الموقف من عمليات التدخل االنساني,”عادل حمزة 2

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=27061/1422 20:44/40/14/ 

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=27061
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كريين و شباب عاطلين عن العمل الجنوبي السابق شملت مدرسين و موظفين مدنيين و عس
 :  1لالنضمام الى الحراك الجنوبي و كانت مطالبهم تتلخص فيما يلي

 وضع حد لسياسة التمييز المتبعة ضد الجنوب و طالبوا بالمساواة في المواطنة. -2
 المساواة أمام القانون. -1
 قدر أكبر من الحكم المحلي. -1
 مة المركزية و السلطات المحلية.توزيع عادل لالراضي و تقسيم الموارد بين الحكو  -1

كانت االحتجاجات سلمية في العام األول, لكنها قوبلت بالقمع الممنهج و التنازالت المحدودة, و 
 . 2محاولة االستمالة من قبل حكومة " علي عبد اهلل صالح" 

و بحسب مصادر حكومية فثمة فصائل مسلحة أخرى منطوية تحت الحراك تتلقى أمواال        
من ايران, و هذا ما دعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في مؤتمر صحفي في برلين 

حراكين,  ب" إن في الجنو الى اتهام ايران بدعم االنفصاليين و قال :  1221اكتوبر  21في 
و بذلك أدركت الحكومة اليمنية  لحا مدعوم من ايران يريد االنفصال"سلميا و حراكا مس حراكا

أن النفوذ االيراني لم يعد مقصورا على دعم الزيدية بل امتد الى محافظات سنية في الجنوب و 
 . 3هي تعز و إب حيث يقع مضيق باب المندب ضمن نطاقها

 خامسا : القبائل اليمنية 

:" القبيلة هي الدولة و الدولة في اليمن يعبرون عن العالقة بين الدولة و القبيلة أن         
, و تجسدت فعليا في عالقة قوية بين الرئيس السابق " علي عبد اهلل صالح" منذ هي القبيلة"

 " عبد اهلل بن حسينمن جهة, و زعيم قبيلة حاشد الشيخ  2171صعوده سدة الحكم  عام  

                                                           

  1المرجع نفسه. 

 المرجع نفسه, المكان نفسه.عبد اللطيف علي ناصر, 2 

 .1221, المؤتمر الثالث لرابطة علماء المسلمين,تركيا,," التغلغل اإليراني في اليمن و الخليج"المقطيري عقيل 1
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م 2177و قد ازدهرت الفكرة بعد مقتل الرئيس " ابراهيم حمدي"  عام  ة اخرى.األحمر" من جه
 الذي يقال أنه العدو األكبر لفكرة حكم الدولة عبر القبيلة.

مع الوقت , و بمقتضى العالقة التعايشية ولد في بواكير القرن العشرين نظام القتسام 
دن للدولة و السلطة في الريف و السلطة عرف بنظام الهجرة, بموجبه تكون السلطة في الم

 ال في العاصمة صنعاء.إالبادية للقبيلة, و كان هذا النظام هشا ال يطبق 

شكل سقوط العاصمة صنعاء في يد جماعة الحوثي ضربة كبيرة لدور القبائل و بخاصة 
 بعد سقوط معاقل كبرى القبائل : "قبائل آل االحمر" في حاشد إال أن المشهد انقلب رأسا على
عقب بعد قيام المملكة العربية السعودية بعملية " عاصفة الحزم" حيث برزت الحاجة إلى قوة 
برية منظمة في ظل غياب الجيش اليمني, حيث أصبح الجيش مفككا و منقسما على ذاته بل 

من قوات الجيش تحت سيطرة الحوثيين, و قوات الحرس الجمهوري التابعة  %12أصبح 
 .1علي عبد اهلل صالح" للرئيس السابق "

 

 تنظيم القاعدة في اليمن :  –سادسا 

اليمن هو موطن لمجموعة من الحركات الجهادية التي أفلحت في تجنيد مئات  المقاتلين 
لاللتحاق ببؤر الصراع في الشيشان و البوسنة و العراق و أفغانستان إبان الحقبة السوفياتية, و 

ألف يمني للجهاد ضد القوات الغازية ألفغانستان,  17السوفيتية" قد غادر في الحالة األخيرة " 
 .و بعد ذلك عاد الى اليمن أعداد كبيرة ممن غادروا, و شكل هؤالء نواة العمل المسلح في اليمن

و الباعث للقلق المحلي و االقليمي في اليمن هو وجود عدد من التنظيمات االسالمية       
غير المتجانسة و المرتبط بعضها بتنظيم القاعدة, الذي أسسه السعودي: "اسامة بن الدن" في 

                                                           
 .1122اإلنسان,صنعاء, ,المرصد اليمني لحقوق"القصر و الديوان الدور السياسي للقبيلة في اليمن "عادل الشرجبي , 2
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أفغانستان, حيث يعتبر فرع اليمن هو األنشط من بين األفرع االخرى, و نسب اليه العديد من 
تي استهدفت القوات األمريكية و السياح و المنشآت النفطية في اليمن و منها العمليات ال

 . 1 1221الهجوم على سفارة الواليات المتحدة في صنعاء سبتمبر 

بعد الثورة اليمنية و نتيجة لسيطرة الحوثيين على صنعاء اعتبر تنظيم القاعدة التحدي          
اليمن, حيث استغلت القاعدة الفراغ األمني في الجنوب األخطر لكال الجماعتين المتحاربتين في 

و االقتتال السياسي في  صنعاء لتسيطر على مناطق واسعة من محافظة أبين, و سيطرت 
على كامل المحافظة , و نتيجة لذلك استعدت القوات الحكومية التابعة لهادي , و بتعاون مع 

استعادت القوات الحكومية  1221 جوان 21في اللجان الشعبية المحلية لقتال تنظيم القاعدة  و 
 و حلفاؤها مدينة زنجبار و بلدة جعار القريبة منها.

 

 .الفاعلون الرئيسيون الخارجون في اليمنالمطلب الثاني : 

 ايران  -أوال

بدأ الدور االيراني في اليمن مبكرا بعد الوحدة اليمنية, و تعافي ايران من الحرب العراقية         
الى طهران ثم لبنان  "بدر الدين الحوثي "المؤسس و والده : "حسين الحوثي "االيرانية, و فرار:
 .2111بعد حرب صيف 

دخلت ايران على خط التحالف بين جماعة الحوثي و " علي عبد اهلل الصالح" رغم دعم    
التحالف لمحاربة العدو المشترك حزب  الحوثيين للحركة االنفصالية في اليمن, و جاء هذا

التجمع اليمني لالصالح المحسوب على جماعة االخوان المسلمين, و مع نشوب أول حرب في 
وجهت الحكومة  اليمنية اصابع االتهام  اليران بدعم التمرد الحوثي, و استمرت  1221

                                                           

 2 موغا روبرت, "تقييم العنف المسلح في اليمن", المعهد العلمي للدراسات الدولية و التنموية,جينيف,1222.
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اه دعم ايران , و حاول صالح االستفادة من القلق الخليجي تج 1221الحروب الستة حتى 
للحوثيين بتلقي الدعم لميزانيته الخاصة, و في الوقت نفسه التقت حكومته بمسؤولين ايرانيين و 

 أعلنت توثيق العالقة معهم .

 أهم المستجدات فيما يتعلق بطبيعة الدور االيراني في اليمن 

تم دعمت ايران خطة انفصال الجنوب, و اعادة حكم االمامة للشمال و  1221في عام  -2
تسميتها " يمن خوشخال" و تعني اليمن السعيد عبر طريقتين مهمتين الفوضى الجماهيرية و 

 التمرد المسلح.
  .1222قدمت ايران عشرات الشحنات من االسلحة لجماعة الحوثي من  -1
توفير التدريب في كل المجاالت العسكرية و السياسية و األمنية للحوثيين و االنفصاليين    -1

 .1الجنوبيين
  .استغالل ايران حالة الجنوح نحو الديمقراطية فعمدت على دعم احزاب السياسة الجديدة -1
الى العديد  باإلضافة, و نشرت قرابة عشر صحف 1221سست ايران ثالث قنوات يمنية عام أ -4

 .تدعم الحوثيين 2من المواقع االلكترونية 

 :الواليات المتحدة األمريكية  -ثانيا

ملفا أمنيا أو ثغرة ال ينبغي ألعداء  للواليات المتحدة أكثر من كونهااليمن تمثل  لم تكن
أمريكا المرور من خاللها لتهديد ممالك النفط الواقعة في الشمال, حيث مرت العالقات 

                                            األمريكية اليمنية بعدة منعطفات  كان أهمها: 
في التعاون الصادق مع واشنطن في مكافحة االرهاب بعد حادثة  نإبداء الرغبة من طرف اليم

                                                           

مكتبة كلية االقتصاد و العلوم  , ”أمريكا و التدخل في شئون الدول: مرحلة ما بعد الحرب الباردة“صفاء خليفة ,  1 
 .1222السياسية, جامعة القاهرة, 

 .22-21,ص ص.1221, دار الجنان للنشر و التوزيع,عمان,"السياسة الخارجية اإليرانية ",النعيميأحمد نوري  1
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االعتداء على المدمرة األمريكية : "يوأس أس كول" , إلى حد التفريط في بعض مظاهر السيادة 
 الوطنية حيث تنازل اليمن تنازالت ضخمة كان من أهمها :

طائرات بدون طيار فتح المجال الجوي اليمني أمام الطائرات األمريكية و بخاصة ال -2
 لضرب العناصر المشتبهة باإلرهاب.

 حققين األمريكيين باستجواب المشتبهين باإلرهاب على األراضي اليمنية.مقيام ال – 1

 يتخرج منه االرهابيون. -وعاء - إلغاء التعليم الديني و إغالق المعاهد الدينية باعتباره – 1

 اليمني مجموعة من المنافع الخاصة من أهمها :على الرغم من تلك التنازالت حقق النظام 

 تراجع االهتمام األمريكي بقضايا الديمقراطية. -أ 

استغالل األموال التي تلقاها النظام ليصرفها في مجهودات الحرب على اإلرهاب, لتدعيم  -ب
 أركان حكمه.  

مدير االستخبارات  "JAMES CLAPPEZقال جايمس كالبر "  1222فبراير  22في 
الوطنية األمريكية في شهادة خالل جلسة استماع في الكونغرس : " إن التحديات السياسية و 

" و اعتبر 2111األمنية, و تحديات التنمية تمثل أكبر تهديد لليمن منذ الحرب األهلية عام 
, بما في ذلك كالبر " أن تدهور الحكم سيمثل تحديات خطيرة للمصالح األمريكية و اإلقليمية

 .1أنه سيجعل تنظيم القاعدة في وضع أفضل يسمح له بتدبير و تنفيذ اعتداءات داخلية 

 روسيا  -ثالثا

                                                           

2 عبد الحليم عبد اهلل," الواليات المتحدة األمريكية و التحوالت الثورية الشعبية في دول محور اإلعتدال العربي 1022-

.1221,جامعة النجاح الوطنية,فلسطين,"6102  
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بعد تفكك االتحاد السوفياتي غابت روسيا تماما عن  المشهد الساسي الدولي, و فقدت        
حيث لم تشهد الحالة اليمنية إسهاما روسيا فاعال خالل العقود  حضورها التقليدي في اليمن,

ة الماضية, لكن روسيا عادت مجددا لتسجل موقفا تبلور مؤخرا في مجلس األمن الدولي و ثالثال
هيئة األمم المتحدة. و يمكن النظر لموقف روسيا من األزمة اليمنية من زاوية الخالفات 

روسيا و حلف الشمال األطلسي على خطوط اوكرانيا و األمريكية الروسية و الخالف بين 
 سوريا حيث إن الثابت أن روسيا تتموضع خلف الموقف المعادي للسياسة األمريكية.

فروسيا تعتبر ايران حليفها االستراتيجي في منطقة الشرق األوسط, و هي المستورد الثالث 
 .1عالميا للسالح من روسيا بعد الصين

رغم ذلك و إبان الثورة حافظت روسيا على عالقاتها بكل المكونات اليمنية سواءا أكانت    
السلطة الحاكمة أم المعارضة, و ذلك لصعوبة المشهد اليمني و صعوبة التنبأ بمستقبله, حيث 

األحزاب المعارضة, في اليمن  1222 ريلف" في اسيرجي الفروفدعا وزير الخارجية الروسي "
دعا إلى قبول وثيقة مجلس التعاون الخليجي للخروج من  جوانحل , و في أوائل للوصول الى 

 األزمة.

 الصين :  رابعا

أما بما يتعلق بموقف  الصين من األزمة اليمنية فيعتمد موقفها على كثير من الحذر و 
صين االنتقائية للموازنة بين أطراف الصراع المحليين و اإلقليميين بهدف الحفاظ على مصالح ال

االستراتيجية في المنطقة, و ترى الصين أن ثمة أخطار تهدد مصالحها في اليمن و تتمثل في 
 :  2اآلتي

                                                           

 ,1224السياسة الدولية,السياسة الروسية و أمن الشرق األوسط:بين اإلرهاب و إيران", "عزت سعد السيد, 1 
http://google/Y8UxUF 17/04/2019(14:30). 

 المرجع  نفسه., عبد الحليم عبد اهلل2 

http://google/Y8UxUF
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 حماية استثماراتها و سالمة عامليها في اليمن. -أ
 عرقلة طرق امداد النفط الخام في المنطقة. -ب
 إعاقة ممرات النقل البحري في خليج عدن. -ت
 نمو التطرف في منطقة الشرق األوسط. -ث
 طرة الغربية في الشرق األوسط.يالحفاظ على استراتيجية توازن ضد الس -ج

و بناءا على تلك المهددات فإن الرؤية االنتقائية في التعامل مع األزمة اليمنية و تتمثل في 
 اآلتي:

 صوتت لصالح قرار حظر بيع السالح للحوثيين. -
 و قوات صالح. دعت الى وقف الضربات الجوية السعودية ضد الحوثيين -
 حثت على بذل جهود دولية لحل االزمة اليمنية عبر المحادثات. -

ن المجتمع الدولي لم يكن جادا في حل األزمة اليمنية فما شغل المجتمع الدولي هو إ
الحرب على اإلرهاب, حيث أن المجتمع الدولي يبحث عن حلول لمشاكله في اليمن, و قد 

باحثة عن الشرعية الدولية, و يبقى اليمن و مشاكله خارج تواطأت معه كل القوى الداخلية ال
 اهتمامات الجميع و يمكن تلخيص ذلك في : 

األطراف المحلية تعاني من غياب االدارة التوافقية, و مازالت رهن العقلية التقليدية في إدارة  -
 الدولة و المجتمع و هيمنة األطر الحزبية و القبلية.

الخارجية :" االقليمية و الدولية" و ظلت تبحث عن الشرعية  لإلراداتارتهنت القوى المحلية  -
 الدولية و قدمت الكثير من التنازالت على حساب اليمن و الشعب اليمني.

الواليات المتحدة و الغرب ينظران الى العملية السياسية االنتقالية في اليمن من زوايا  -
 .المصالح الضيقة 
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تيكي االكبر في األزمة اليمنية فقد نجحت في استمالة الكثير من تعتبر ايران الرابح التك -
الفرقاء و عقدت تحالفات جديدة كتحالف الحوثي صالح, و دعمت الحراك الجنوبي و القوى 
االنفصالية بشكل كبير, و تبنت بصراحة دعم انفصال الجنوب عن الشمال لما لذلك من تسريع 

 اليها ايران في اليمن. لجني المكاسب االستراتيجية التي ترنو

تمثل اليمن ساحة مهمة من ساحات النفوذ اليران لما تتميز به اليمن من موقع استراتيجي و  -
حدود طويلة مع السعودية المنافس االقليمي اليران, و يعود االهتمام االيراني باليمن لالسباب 

 التالية: 

الصراع في اليمن زهيدة بعكس الثمن الذي تدفعه ايران في سوريا ففي اليمن توجد  ةتكلف -
ميليشيات مسلحة قوية خاضت عدة حروب ضد الدولة, و لها شبكة تحالفات و امتدادات قبلية 

 و سياسية قوية.

الصراع في اليمن يتغذى من ذاته أي أن وقود الصراع داخلي فالسالح متوفر بكثرة و القوى  -
 لبشرية, و كذلك و اإلرادات السياسية و القبلية التي يسهل استغاللها.ا
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 تمهيد

تعتبر اليمن منطقة الفناء الخلفي للملكة العربية السعودية نظرا لتقارب         
الحدود بينهما فمن الطبيعي أن تتأثر باألوضاع و االحداث الداخلية التي تحدث 

 حيث من السهل أن يهدد أمنها و استقرارها. داخل اليمن,
أيضا الدور االيراني الذي توغل داخل اليمن فإيران تمثل التهديد االكبر ألمن    

و استقرار الخليج بصفة عامة و السعودية بصفة خاصة. وبالتالي بدأت السعودية و 
ء ن و مدى خطورتها على بقابفهم االوضاع التي تجري داخل اليم االمارات 

ادوات تستطيع التدخل من خاللها لمواجهة الخطر االيراني  باستخداما فبدأت ماانظمته
 و الحوثي المدعوم من إيران. 

 

 .1122مراحل التدخل السعودي في اليمن بعد ثورة  :المبحث األول
 
ضد الرئيس علي عبد اهلل صالح و  1188فبراير  81قامت الثورة في اليمن   

شملت الثورة كل طوائف المجتمع من اساتذة جامعات و طالب و موظفين و عمال 
 إلحكامو رجال و نساء و سنة و شيعة و قد استخدم صالح العنف ضد الثورة 

 .السيطرة مثل الضرب و االعتقال و احيانا القتل
 

 .: بروز االنشقاقات ألولالمطلب ا
الصحفية  اعتقالمن أكثر المواقف قمعا و بغضا بالنسبة للشعب اليمني هو 

 توكل عبد السالم كرمان رئيسة منظمة صحافيات بال حدود و ذلك ألن الحبس
 فقد اعتبر , االعتداء على امرأة يتنافى مع عادات و تقاليد مجتمع تقليدي محافظ 
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 .1كل حدوده  ن ذلك خطيئة و تعدى النظامو اليمني
أدى إلى زيادة قوى االحتجاجات الشعبية ضد نظام صالح و هذا دفع إلى مما 

االنقسام في نظام صالح و كان اكبر انقسام هو االنقسام في صفوف الجيش حيث 
باالنشقاق عن صفوف الجيش اليمني و انضمامه للقوى  "محسن األحمر"قام اللواء 
و هو قائد الفرقة الرابعة المدرعة و التي تعتبر أقوى الفرق العسكرية في الشعبية 

 "الجيش اليمني بعد قوات الحرس الجمهوري و هو ايضا االخ غير الشقيق للرئيس
من االستقاالت من القيادات العسكرية و  أالف, و تتبعها "علي عبد اهلل صالح
 .2السياسية و الدبلوماسية

كما حدث انشقاق في صفوف الجيش اليمني حدث انشقاق في صفوف  و
و حزب   "محسن االحمر "القوى الثورية و انقسموا إلى فريقين: االول بقيادة

المسلمين و شيوخ القبائل و الفريق االخر بقيادة االشتراكيين  لإلخواناالصالح التابع 
سن االحمر لعدة اسباب و الناصريين و الحوثيين الذين رفضوا االنضمام إلى مح

 :3منها
أن االشتراكيين كادوا أن يكونوا الحزب الحاكم في اليمن الجنوبية لكن استطاع     
, و الناصريين 8991هزيمتهم أثناء محاولتهم في االنفصال  "محسن االحمر"

" اهلل صالح  علي عبد"استطاع محسن االحمر افشال محاولة انقالبهم على نظام 

                                                           
التحركات الشعبية من أجل الديمقراطية في اليمن: الدواعي و المقدمات, المسارات و “عبداهلل الفقيه, 8 

 .صص , مركز دراسات الوحدة العربية, كلية االقتصاد و العلوم السياسية,  ”المحصالت و الفرص و التحديات
112-182. 

 .181-182 .صص ,  نفسه المرجع  2 
 ”,قيادي بالحزب الحاكم في اليمن: علي محسن وراء الحروب الستة مع الحوثيين“عبد العزيز الهياجم,   3 

 ,1188, 221., العدد: العربية. نت
 http://www.alarabiya.net/articles/9102/05/03/160734.html . 

 

http://www.alarabiya.net/articles/2019/05/03/160734.html
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هذا االنشقاق في قوى الثورة أدى إلى صعوبة حل الموقف بسهولة حيث  ,8929
ظلت االوضاع في اليمن مقلقة ليس على اليمن فقط انما على االقليم المحيط بها و 

 .دول الخليج بالخصوص

 : تداعيات األزمة اليمنية على دول الخليج.المطلب الثاني 

داخل اليمن و مدى الخطر  ترجمت دول الخليج العربي األوضاع التي تحدث  
, فتم عقد الدورة االستثنائية الحادية و الثالثين للمجلس هاو استقرار  هاالذي يهدد أمن

الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض و دعى االجتماع إلى عدة أهداف 
أهمها حث المجتمع اليمني على تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة و 

على طاولة الحوار للوصول لتسوية, كما اكد ايضا أن دول المجلس أجرى الجلوس 
اتصاالت مع قوى المعارضة و الحكومة و استطاعت التوصل إلى أفكار معتدلة 

 .1تستطيع الخروج من تلك االزمة
 :: المبادرة الخليجية أوال

بفضل جهود كال من أمين عام مجلس التعاون الخليجي و مفاوضات سفراء 
مجلس التعاون الخليجي و سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس االمن مع دول 

حكومة صالح و استطاعت من خاللها دول مجلس التعاون الخليجي الوصول 
 .2"المبادرة الخليجية”لتسوية و التي عرفت ب

                                                           

االمانة العامة لمجلس  ”البيان الصحفي للدورة الحادية والثالثين بعد المائة للمجلس الوزاري“,               1 
 ,, الرياض1181 جوان 1التعاون الخليجي , 

http://www.gccsg.org/arsa/Statements/MinisterialCouncilData/PressReleasesforSessions/Pages/Pressr ,

thjointm99.aspxeleaseforthefour 
 .”البيان الصحفي للدورة الثانية و الثالثين للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي“                  1
 

http://www.gccsg.org/arsa/Statements/MinisterialCouncilData/PressReleasesforSessions/Pages/Pressreleaseforthefourthjointm99.aspx
http://www.gccsg.org/arsa/Statements/MinisterialCouncilData/PressReleasesforSessions/Pages/Pressreleaseforthefourthjointm99.aspx
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لكنه  1188 ماي 11و المفترض أن الرئيس صالح كان سيوقع عليها في    
بخوض حرب شرسة  و قام بعدها بيوم ” كيف أوقع على قطع رأسي“تراجع قائال 

ضد قبائل حاشد من بيت االحمر و لكنه رجع خائب االمل حيث تمكنت قبائل حاشد 
 مؤسسة و وزارة حكومية. 81من السيطرة على أكثر من 

النهدين  زادت االحتجاجات و الفوضى في اليمن حتى وقع انفجار في مسجد  
مما اصيب بجروح بليغة و  ةاثناء صالة الجمعة و الذي كان صالح يؤدي فيه الصال

و هناك ايضا قد وقع صالح على المبادرة لكن , 1سافر للسعودية لتلقي العالج هناك
بعد أن نجح في الحصول على حصانة تحميه من أي مالحقة قانونية أو قضائية هو 

قد وصفه حسين الشبكشي في تقريره في الشرق و أعوانه بعد تركه للسلطة. و 
, كما وقعت أيضا االطراف  ”ليةهاء و مكر و خبث و مهارة ميكيافيد” االوسط ب

 : 2المعنية على المبادرة الخليجية. و أهم نصوصها
  تكلف المعارضة بتشكيل حكومة اليوم االول بعد توقيع صالح على المبادرة

 .بين الحكومة و المعارضة %01وطني بنسبة  وفاق
  يقر مجلس النواب القوانين التي تمنح صالح الحصانة القانونية و القضائية

 .هو و اعوانه في اليوم التاسع و العشرين
  في اليوم الثالثين يقدم صالح استقالته أمام مجلس النواب و يصبح نائبه

 .منصور الهادي هو الرئيس الشرعي باإلنابة
 نابة في غضون ستين يوما بإنتخابات رئاسيةيدعو الرئيس باإل. 

                                                           

 .111-111 ص. , ص18رقم  مرجع سابق1 
 

 1182, 80101جريدة الرياض, العدد: ”, نص المبادرة الخليجية  2 
 , http://www.alriyadh.com/685755                

http://www.alriyadh.com/685755
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  يشكل الرئيس المنتخب لجنة لإلشراف على إعداد دستور جديد يعرض على
 .استفتاء شعبي بعد اكتماله

  بعد الموافقة على الدستور يوضع جدول زمني لالنتخابات البرلمانية بموجب
 .الدستور الجديد

  بأكبر عدد من االصوات بتشكيل يكلف الرئيس المنتخب رئيس الحزب الفائز
 .الحكومة

  تضمن االتفاق كال من دول مجلس التعاون الخليجي و الواليات المتحدة و
 .االتحاد االوروبي

 : 1و توجد بعض المالحظات السلبية على هذه المبادرة و التي لم تؤدي إلكمالها
 الحصانة التامة لعلي عبداهلل صالح و أعوانهك. 
 عنى أنه يستطيع ممارسة نشاطه السياسي مرة أخرىعدم عزله سياسيا بم. 
  و الذي ”” المؤتمر الشعبي العام“”أصبح صالح أيضا على رأس حزبه

 .حكم اليمن لفترة طويلة
 منصور الهادي الرئيس المؤقت كان نائب لصالح هذا لم يؤدي إلى حل. 
 استمرار مجلس النواب و الذي يتمتع حزب صالح باالغلبية فيه. 
  لصالح نصف الحكومة و النصف االخر للمعارضةأصبح. 
  لم تلعب جامعة الدول العربية أي دور نشط في االزمة اليمنية و ترك

 .االمر لمجلس التعاون الخليجي
 ثانيا :  مؤتمر الحوار الوطني : 

                                                           

 .121-121 ص. , ص18رقم , نفسه   السابق المرجع1 
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و الذي انتهى من  1181حتى  1182بدأ مؤتمر الحوار الوطني من مارس     
قرار و توصية و أهمها قرار تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم  8111وضع ما يقرب من 

فيدرالية , األمر الذي أدى إلى غضب الحوثيين و استمرارهم في التمرد و المقاطعة 
لحوثيين على الحكم في سبتمبر و لم يتم تنفيذ المبادرة بأكملها بسبب إنقالب ا

11811.  
استطاع  بحيث  2يمكن االشارة هنا إلى هوية الحوثيين و مدى ارتباطهم بإيران 

مات و بفضل التحالف الواقع اين محاصرة العاصمة صنعاء و عمل اعتصو الحوث
الملك الحوثي, حتى نجحوا من دخول صنعاء بسهولة و محاصرة  بين صالح و عبد

ربه منصور و السيطرة على أهم المواقع اليمنية و  ي و احتجاز عبدالقصر الرئاس
ربه منصور من الهروب و  بالتالي قد توقفت ّاليات المبادرة الخليجية, لكن تمكن عبد

الفرار إلى عدن في الجنوب و اتخذها عاصمة مؤقته لحكمه و تم تعيين وزراء و 
المظاهرات الشعبية مما دفع شخصيات سياسية جديدة في الحكومة و أيدته في ذلك 

الحوثيين لمحاولة السيطرة على جميع أرجاء اليمن بما في ذلك الجنوب التي يقيم 
 .3فيها الرئيس الشرعي

 
  .تشكل التحالف العربي)عاصفة الحزم(  : الثالث المطلب 
ربه منصور إلى إرسال رسائل استغاثة لقادة دول مجلس  أضطر عبد 

التعاون الخليجي طالبا منهم التدخل في اليمن لحماية الشرعية و بالفعل استجابت 

                                                           
 

 ,1182, ماي ”الدعم اإليراني مهم للحوثيين في اليمن”انظر في المقالة على صحيفة رويترز8
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN0JT27420141215?pageNumber=3&virtualBrandCh,

annel=0 
9Tom Ruys, Luca Ferro, “weathering the storm: legality and legal implication of the Saudi-led 

military intervention in Yemen” , same reference number 50, p. 64.  

  ,وزارة الخارجية اليمنية –” الخطة االنتقالية السياسية المقدمة إلى المؤتمر 2
www.mofa.gov.ye/files/Political%20PaperArabic.doc1189/10/11 , )11:21(  

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN0JT27420141215?pageNumber=3&virtualBrandChannel=0
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN0JT27420141215?pageNumber=3&virtualBrandChannel=0
http://www.mofa.gov.ye/files/Political%20PaperArabic.doc
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دول مجلس التعاون الخليجي لهذا النداء ما عدا عمان صاحبة السياسة الخارجية 
ة وطنية و المستقلة و التي دعت إلى مبادرة أخرى تهدف إلى تكوين حكومة وحد

ليس عودة الشرعية للرئيس منصور الهادي. لكن الخمس دول االخرى في مجلس 
التعاون الخليجي باالضافة إلى مصر و السودان و المغرب اتفقوا على عمل تحالف 
عربي قوي بقيادة السعودية و بموافقة أمنية و لوجستية من الواليات المتحدة و 

 .1عيةاالتحاد األوروبي من أجل عودة الشر 
و التي كانت أولى عملياتها ” عاصفة الحزم”و من هنا بدأ تكوين ما يعرف ب

و تعتبر عملية غير مسبوقة في تاريخ  1180مارس  10العسكرية في اليمن في 
السياسة الخارجية السعودية حيث كانت دائما تعتمد على التدخل غير المباشر من 

في اليمن لكن ما جعلها تتدخل  8901خالل الدعم المالي كما حدث مسبقا في ثورة 
بصورة مباشرة هذه المرة هو مدى خطورة الموقف اليمني القريب من حدودها و ايضا 
خطورته على أمن و سيادة الخليج بشكل عام و عليها بشكل خاص و استمرت حتى 

 و بعدها بدأت العملية الثانية و هي العملية السياسية و الذي اطلق  1180أبريل  11
و هدفت إلى خلق مستقبل أمن و مستقر في اليمن و التي في ” إعادة األمل“ها علي

 .2الغالب باءت بالفشل بسبب التمرد الحوثي المستمر
 

 .نيوسائل مواجهة السعودية للخطر اإليرا:الثاني بحث الم
 

                                                           
 .01 ., ص  نفسه المرجع 1
 

كلية االقتصاد و العلوم و السياسية ,  انظر ايضا الحوار مع أحمد يوسف ,00 -00. ص , ص نفسه المرجع2 
 1180جريدة الشروق, مارس   ”احتماالت التسوية السياسية في اليمن بدون تدخل عسكري صفر“

,http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27032015&id=38a97004-04f9-49fd-9719-

969ce505f706)10:11(.9102/10/05  

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27032015&id=38a97004-04f9-49fd-9719-969ce505f706
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27032015&id=38a97004-04f9-49fd-9719-969ce505f706
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عن  اإلقليميةيمكن للسعودية مواجهة النفوذ اإليراني في اليمن و المنطقة 
طريق وضع إستراتيجيات سياسية و اقتصادية و امنية و دينية و غيرها , و ايضا 
عن طريق فهم و تحليل محددات و مرتكزات و ابعاد السياسة الخارجية اإليرانية تجاه 

 :عن طريق استراتيجيات متنوعة منهاو ذلك  ,الخليج العربي

 المطلب األول: االستراتيجية السياسية.
السعودية تحسين عالقتها مع دول الجوار العربية و غير  على  ينبغي    

العربية و ايضا عمل تحالفات و اتفاقيات مع الدول الكبرى االقليمية و الدولية مثل 
تركيا و الواليات المتحدة و االتحاد االوروبي حتى تتمكن من مواجهة التدخالت 

 .اإليرانية المتزايدة و رغبتها في الهيمنة االقليمية

 على المستوى االقليميأوال : 
عالقات الدول العربية مع المملكة العربية السعودية تزداد سوءا و يزداد        

توترت العالقات بين مصر ولى لربيع العربي اعدائها في المقابل, فمثال في األيام اال
و خصوصا القضية  و السعودية في بعض القضايا مثل قضية تيران و سنافير

الفتاح السيسي أن السياسة المصرية مستقلة بشأن القضية  السورية حيث أشار عبد
السورية و قامت مصر بتأييد القرار الروسي في سوريا و قامت بالتصويت له في 
مجلس األمن, مما أدى إلى توتر العالقات المصرية السعودية و تتبعها وقف تصدير 

 .1البترول السعودي لمصر

                                                           
, الشرق االوسط, أكتوبر  ”,ع إال هللكسط التوتر مع السعودية: مصر لن تر و السيسي “أخبار  CNN شبكة 1

1182. 
,https://arabic.cnn.com/middleeast/2016/10/13/egypt-saudi-sisi)80:21( 1189/10/11. 

 
 

https://arabic.cnn.com/middleeast/2016/10/13/egypt-saudi-sisi
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لكن تقاربت العالقات بين مصر و المملكة العربية السعودية كما كانت من         
قبل حيث أن العالقات المصرية السعودية متشعبة و تقوم على أكثر من محور و 
القضية السورية لن تؤثر على العالقة بينهما بشئ, فالسعودية و دول الخليج من 

يا و اقتصاديا في نظامها الحالي و أكثر الدول التي دعمت مصر ماليا و سياس
استطاعت السعودية كسب مصر في صفها عن طريق دعوة الملك سلمان لعبد 
الفتاح السيسي لحضور مؤتمر القمة العربية في األردن للنظر في القضايا و 
التحديات التي تهدد األمة العربية, و أيضا دعى الملك سلمان الرئيس المصري 

 .1عده بزيارة مصر في القريب العاجلبزيارة السعودية و و  
تحاد المغاربي تدهورت و كانت في أدنى أيضا عالقة السعودية بدول اإل        

حالتها لذلك كانت السعودية تحتاج إلى إعادة و تقريب العالقات السعودية المغاربية 
من جديد حتى تستطيع كسب الدعم و الشرعية في التدخل في اليمن لمواجهة الخطر 
اإليراني, و من أمثلة ذلك العالقات, عالقتها مع المملكة المغربية و التي هي عضو 
في التحالف االسالمي الذي أنشأته السعودية. فقام الملك محمد السادس بإعادة 
العالقات مع إيران بعد فترة مقاطعة كبيرة عن طريق إعادة سفير بالده إلى طهران 

ر بالسلب على عالقة المملكة المغربية بالمملكة مما ظن الكثير أن هذه الخطوة ستؤث
يريد الدخول في   السعودية و دول الخليج, حيث رأى الملك محمد السادس أنه ال

صراع مع إيران في القارة االفريقية كما اتفق على مبدأ عدم التدخل من جانب إيران, 
نهم و استمرت في لكن السعودية لم تعتبر ذلك الخطوة أزمة في العالقات الثنائية بي

 .الدعم المالي و االقتصادي للمغرب 

                                                           
 , ,”الملك سلمان يدعو السيسي لزيارة السعودية… في أول لقاء منذ توتر العالقات“ أخبار  CNNشبكة 1

 1182مارس 

,https://arabic.cnn.com/middle-east/2017/03/29/sisi-king-salman-meeting 

https://arabic.cnn.com/middle-east/2017/03/29/sisi-king-salman-meeting
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أيضا يتطلب من السعودية لمواجهة الخطر اإليراني إعادة النظر و التصحيح       
في عالقتها مع دول الجوار و التي تتميز بسياسة خارجية قوية و موقف قوي و 

من أهم هذه الدول تركيا فتتميز تركيا بدور سياسي قوي و  فعال في المجتمع الدولي,
مكانة دولية عالية فضال عن عضويتها في حلف الناتو مما يعطيها قدرة سياسية و 
عسكرية قوية اقليميا و دوليا فهي وحدها تستطيع مواجهة إيران و ردعها. فقد توترت 

من القضايا لعل أهمها هي العالقات السعودية التركية في الفترات االخيرة في عدد 
القضية المصرية حين قامت السعودية بدعم المؤسسة العسكرية المصرية ضد حزب 
الحرية و العدالة )االخوان المسلمين( و الذي يعتبر هذا الحزب حليف لحزب العدالة 

غان, إال أن سرعان ما تراجعت العالقة بينهم و و التنمية تحت قيادة رجب طيب أرد
موقف السعودي و التركي بشأن القضية السورية و هو التخلص من حيث اتفق ال

نظام بشار االسد فتركيا تقف ضد أيران في سوريا و التي تقوم بدعم االكراد و 
الشيعة و الذي يهدد أمن و استقرار نظام حكم أردغان في تركيا, كذلك السعودية 

يهدد أمنها و أمن تقف ضد إيران في سوريا و اليمن لمنع التمدد الشيعي الذي 
, لكن هذا التقارب ال يمكن ان يحدث في الوقت الراهن نظرا الخليج بصفة عامة

لتداعيات األزمة الديبلوماسية التي خلفها اغتيال الصحفي خاشقجي على األراضي 
 . 1التركية و الذي كان له تداعيات على الدعم العالمي للسعودية

إقليمي ضد إيران ذات المذهب يمكن للسعودية تشكيل تحالف سني كذلك 
دول سنية في  2حيث اجتمع وزراء خارجية  1112الشيعي كما فعلت من قبل في 

 باكستانمصر , تركيا, السعودية, ” اسالم ّاباد بناء على طلب باكستان و هم 
 للنظر في القضية الفلسطينية و اللبنانية و العراقية و” ماليزيا, اندونيسيا, االردن

                                                           
 ,1180, "معا تهاحتماال  و أبعاده األوسط، الشرق في التركي الدور "تركي، أحمد   1

,http://www.omandaily.com10/araa15.htm,)01031(9102/10/09, 
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 .1أيضا وجوب حل الملف النووي اإليراني 

األمر كذلك في العراق حيث استطاعت إيران التدخل في العراق و السيطرة 
, فإيران تريد عمل حزام أمني لمحاصرة 1112عليها بعد التدخل االمريكي فيها عام 

السعودية من الشمال عن طريق العراق و سوريا و لبنان و من الجنوب عن طريق 
هو ما تحاول السعودية إيقافه عن طريق قيامها بدعم قائمة السيد إياد  اليمن و

و الذي اتسم بمواقفه المعارضة  1181عالوي في االنتخابات البرلمانية العراقية 
إليران بدال من نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي الموالي إليران و الذي عرف 

ي. فضال عن الموقف السعودي في و ذلك لمواجهة النفوذ اإليران” رجل إيران”ب
القضية السوربة في اسقاط نظام بشار و التي تحاول فيه إيران مواصلة نفوذها تجاه 

 .2شرق البحر المتوسط
 على المستوى الدوليثانيا : 

تحدة و و الذي يتمثل في العالقات السعودية مع القوى الدولية مثل الواليات الم
.االتحاد االوروبي و روسيا ايضا  . 

فتميزت العالقات السعودية االمريكية بالثبات و االستقرار منذ فترة طويلة إال 
أن حدث بعض التوترات في االيام االخيرة في عهد ادارة الرئيس أوباما بسبب إتخاذه 

و في بعض القضايا التي أدت إلى توتر  ,بعض السياسات االنفتاحية على إيران
على سبيل المثال القضية المصرية  المتحدة منهاالعالقة بين السعودية و الواليات 

حيث شعرت السعودية بالقلق تجاه الموقف األمريكي و الذي كان يريد االطاحة 
                                                           

مقالة ,مركز الروابط للبحوث و ”, العالقات التركية السعودية من الشراكة إلى التوتر“                     1 
 ,1180, يناير 1212, العدد: الدراسات االستراتيجية

, http://rawabetcenter.com/archives/2707)19:91(9102/10/05. 

 

 .نفسه المرجع 2 

http://rawabetcenter.com/archives/2707.15/06/2019(02:20)
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بنظام حسني مبارك و دعم نظام األخوان المسلمين و الدليل على ذلك قطع 
 .1المعونات االمريكية عن مصر بعد عودة المؤسسة العسكرية للحكم مرة اخرة

أما في القضية السورية قد وجه االمير تركي الفيصل الرئيس السابق لجهاز 
المخابرات السعودي اتهام للدور االمريكي االوروبي المتقاعس في سوريا حيث قاموا 
بحرمان قوى المعارضة من وسائل الدفاع بينما سمحوا لنظام بشار بحمل اسلحة 

تنازالت إليران في برنامجها النووي  فتاكة. و بخصوص القضية اإليرانية قدم أوباما
مثل إنهاء بعض العقوبات المفروضة على إيران حيث كان يسعى إلى ضم إيران 
للنظام الدولي بحجة أن ضمها للمجتمع الدولي سيجعلها تلتزم بقواعد القانون الدولي, 
بينما رأت السعودية أن إيران الراعي الرسمي للجماعات االرهابية و أن حصولها 

لى أسلحة دمار شامل سيجعلها تقوم بالهيمنة االقليمية و زعزعة أمن و استقرار ع
الخليج, و أن إلغاء العقوبات من عليها سيزيد من حجم صادراتها و بالتالي ستقوم 
بتطوير برنامجها النووي و دعم الخاليا االرهابية بدال من االهتمام بتطوير البنية 

 .2التحتية للبالد
لكن استطاعت السعودية تحسين و متانة عالقتها مع الواليات المتحدة 
خصوصا بعد وصول دونالد ترامب للرئاسة االمريكية حيث كانت توجد تخوفات من 
سياسات ترامب العنصرية و كرهه للمسلمين, لكن تبين فيما بعد أن استراتيجية ترامب 

النووي و الذي وصفه هي وقف الخطر اإليراني المتزايد و وقف برنامجها 
و ايضا العودة مرة أخرى إلى سياسة ” أسوأ صفقة في التاريخ“أو ” الكارثي”ب

العقوبات التي سعى أوباما إلزالتها من إيران, فقام بفرض عقوبات على بعض 

                                                           

بجامعة  ., كلية االقتصاد و العلوم السياسية”قضايا الخالف في العالقات االمريكية السعودية“محمد كمال,  1  
 .880ص. ,القاهرة

 

 ., المكان نفسه المرجع نفسه 2 
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االشخاص و المؤسسات اإليرانية كما قام بتعيين جيمس ماتس وزيرا للدفاع و هو 
نظرا لعدائه الشديد إليران و ” الكلب المسعور“ليه من الحزب الجمهوري و يطلق ع

خصوصا الملف النووي اإليراني كما وصف إيران ايضا بالراعي الرسمي للجماعات 
  .1 اإلرهابية
قد رأى ترامب مواجهة الخطر اإليراني تتطلب تشكيل تحالف مذهبي من  

السعودية حتى الدول السنية يضم كال من مصر و األردن و دول الخليج على رأسهم 
و بالفعل زار الرئيس  ,يتمكن من مواجهة إيران و التضييق عليها سياسيا و عسكريا

وضح اثناء زيارته أن إيران تقوم بدعم االرهاب  و 1182ترامب السعودية في ماي 
و البد من وقفها من خالل عمل تحالف مع دول الخليج و العرب و المسلمين جميعا 

 .و تبريره من االرهاب سالملإلو لتطوير رؤية سليمة 
كذلك األمر بالنسبة لإلتحاد األوروبي فالعالقات معه تتوقف على العالقة مع        

الواليات المتحدة حيث أنها قائد المعسكر الغربي فإذا كانت العالقة مع أمريكا جيدة 
قة تكون مع االتحاد االوروبي جيدة و هو ما حدث في عهد اوباما عندما توترت العال

مع الواليات المتحدة توترت ايضا مع االتحاد االوروبي لكن استقرت من جديد بعد 
 .وصول ترامب للحكم

كما استطاعت السعودية تحسين عالقاتها مع أقوى حليف إليران و هي         
روسيا فقامت بتطوير العالقات الثنائية في كافة التطورات بين المملكة العربية 

 .2السعودية و روسيا و ذلك لمواجهة النفوذ اإليراني
                                                           

 -01 ص. ص ,1189, مركز دراسات الوحدة العربية,”1122 -1122حال األمة العربية “نفين مسعد,   1 
09. 

 

 -مركز الدراسات االوروبية بمعهد الدراسات الدبلوماسية ينظم ورشة العمل الثانية حول العالقات السعودية2
 .1180معهد األمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية, وزارة الخارجية ,  الروسية,
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 .االستراتيجية العسكرية و األمنية :المطلب الثاني 

أيضا عقد صفقات سالح كبيرة و عمل مناورات عسكرية استطاعت السعودية      
من نوع فريد مع كال من تركيا و الواليات المتحدة االمريكية و ذلك لبناء جيش 

 .وطني قوي يستطيع مواجهة الخطر اإليراني

قامت السعودية بتشكيل تحالف عسكري و عقد اتفاق تعاون أمني و عسكري         
رية نظرا ألن الجيش التركي من أقوى الجيوش في مع تركيا بشأن القضية السو 

المنطقة لذلك تلعب السعودية دورا في دعم الجيش التركي بأحدث أنواع االسلحة و 
الدبابات و الطائرات للتدخل في سوريا إلسقاط نظام بشار االسد, كما قامت قطر 

خوان بدور الوساطة بين تركيا و السعودية لتحقيق الخالف بينهم بسبب ملف اال
 .1المسلمين و توحيد المسلمين المقاتلين في المعركة ضد الشيعة و نظام بشار

أما من جانب الواليات المتحدة فهي تلعب أكبر دور في تسليح و تدريب 
حيث  الجيش السعودي, و تعتمد السعودية على واردات السالح من الواليات المتحدة,

مليار  10.0) 1182بلغت واردات السعودية من السالح من الواليات المتحدة عام 
مع ادارة الرئيس أوباما  1188دوالر(. كما عقدت السعودية صفقات سالح عام 

 .2و طائرات هليوكوبتر من طراز أباتشي  F16شملت طائرات مقاتلة من طراز
عودية عقد صفقات سالح و دبابات و أخيرا في عهد إدارة ترامب استطاعت الس     

 801متقدمة لبناء جيش وطني قوي لمواجهة الخطر اإليراني و شملت الصفقات 

                                                                                                                                                                      
 

, القدس ”اتفاق سعودي تركي في سوريا: الجيش من انقرة و المقاتالت من السعودية“ابراهيم درويش,  8
 ,1180ريل ف, ا210821العربي, العدد: 

http://www.alquds.co.uk/?p=326178 

2 Christopher M. Blanchard, Saudi Arabia: background and U.S. relations Washington DC., CRS 

Report, May 24, 2012, pp.8-9, https://fas.org/sgp/crs/mideast/RL33533.pdf. 

http://www.alquds.co.uk/?p=326178
https://fas.org/sgp/crs/mideast/RL33533.pdf
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مروحية من طراز بالك هوك و منظومات دفاع متطورة ضد الصواريخ الباليستية و 
كما وضح األمير محمد بن سلمان أثناء زيارته للواليات المتحدة  .اربع سفن حربية

أن السعودية تسعى إلى إنشاء شركة وطنية للصناعات العسكرية  1182في مارس  
بتزويد الجيش السعودي بأحدث أنواع االسلحة و التقليل من االعتماد على   تقوم

شركة دولية منتجة  10ستكون من أكبر  1121المصادر الخارجية و مع حلول عام 
 ”1.عات العسكريةالشركة السعودية للصنا“للقطاعات العسكرية يطلق عليها اسم 

 
 .االستراتيجية الدينية  :المطلب الثالث

السعودية تصحيح سياستها و عالقتها مع  يرى محللون سياسيون أنه على         
أو السلفية و خصوصا في اليمن و استقطابهم  التيارات االسالمية سواء االخوانية

حولها لمواجهة الدولة االيرانية الشيعية و التي تتنافى أهدافها مع أهداف الدول 
المسلمين و  لإلخوانالسنية. فيمكنها استقطاب حزب االصالح في اليمن و التابع 

 .لب عليهمغيره من التيارات الدينية السنية داخل اليمن لمواجهة الحوثيين و التغ
 

 .موقف القانون الدولي من التدخل العسكري السعودي :المبحث الثالث
و ال يعتبر  اهناك شروط البد أن تتوافر لكي يكون التدخل العسكري شرعي     
 و من هذه الشروط و المتطلبات أن تطلب الحكومة  اعسكري أو إحتالال اعدوان

الشرعية من الدولة األخرى التدخل العسكري لحمايتها في حالة وقوعها تحت إحتالل 
أو أصبحت ضحية نتيجة عدوان حدث ضد استقاللها السياسي و وحدة اراضيها , 

                                                           

, ماي "لماذا انفقت السعودية امواال طائلة على صفققات السالح األمريكي,"  BBC Arabicأخبارشبكة  1 
1182. 
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وفير أيضا في حالة وجود كوارث طبيعية أو بشرية حدثت بها فتطلب التدخل لت
 .مساعدات

ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينقص الحق  ” (12)كما نصت المادة 
الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلَّحة 
على أحد أعضاء األمم المتحدة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس األمن التدابير الالزمة 

حق لحفظ السلم واألمن الدوليين، والتدابير التي اتخذها األعضاء، استعماال ل
الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، وال تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما 

من  -بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمدة من أحكام هذا الميثاق –للمجلس 
الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة التخاذه من األعمال، لحفظ السلم 

جراءات ال تؤثر على سلطة اإل فهذه ”1  ,واألمن الدولي أو إعادته إلى نصابه
الالزمة فله الحق دائما في  جراءت القمعيةمجلس االمن في اتخاذ التدابير و اإل

 .الخطوات الضرورية إلستعادة األمن و السلم و الدوليين ذاتخا
و في حالة فشل مجلس االمن من القيام بالدور المخول له و هو حل النزاع 

ن يحق لدولة أخرى التدخل لحماية األمن و السلم و و حماية األمن و السلم الدوليي
( من ميثاق األمم المتحدة 08-29الوصول لتسوية النزاع وفقا للباب السابع للمادة )

يحق للدول الدفاع الكلي عن  ق, كما أيضا عند فشل تدابير الباب السابع من الميثا
 .جماعي مالنفس سواء فردي أ

ن على العاصمة صنعاء و انقلبوا على ففي حالة اليمن قد سيطر الحوثيي
السلطة الشرعية المعترف بها دوليا و قاموا بإحتجاز الرئيس الشرعي منصور الهادي 

                                                           

 .21.,ص 21مرجع سابق رقم  ,”الدفاع الشرعي في ظل القانون الدولي العام“العمري زقار , 1 
http://bu.umc.edu.dz/theses/droit/AELA3806.pdf.  

 

http://bu.umc.edu.dz/theses/droit/AELA3806.pdf
http://bu.umc.edu.dz/theses/droit/AELA3806.pdf
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الهرب و الفرار إلى الجنوب في عدن و إتخاذها من بالقصر الرئاسي , حتى تمكن 
عاصمة مؤقتة له و نتيجة للخطر الداهم و الزائد من الحوثيين ضده أرسل عبد ربه 

من ميثاق  (12)منصور خطابا إلى دول مجلس التعاون الخليجي و ذلك وفقا للمادة 
و معاهدة الدفاع 1من ميثاق جامعة الدول العربية  (1)االمم المتحدة و أيضا المادة 

المشترك و طلب منهم ضرورة التدخل و اتخاذ كافة التدابير الالزمة بما فيها التدخل 
العسكري لحماية الشرعية اليمنية و الشعب اليمني من خطر العدوان الحوثي المدعوم 
من إيران و استجابت دول مجلس التعاون الخليجي ماعدا سلطنة عمان صاحبة 

إعتبروا أن ما فعله ميلشيات الحوثيين هو إعتداء و  مستقلة , والسياسة الخارجية ال
 .عدوان على السلطة الشرعية و بناءا على ذلك بدأت عمليات عاصفة الحزم

 .الحزم عاصفة عمليات مشروعية و شرعية :األول المطلب
 

و يتطلب شرط استخدام القوة العسكرية للدفاع الشرعي الفردي و الجماعي        
( أن تعلن الدولة أنها ضحية لهجوم عسكري غير شرعي 08النفس وفقا للمادة )عن 

ضدها انتهك استقاللها و سيادة أراضيها أي أن يكون هناك عدوان خارجي من دولة 
و أن تطلب من الدول التدخل لحمايتها من العدوان ,  ثالثة انتهك سيادة أراضيها, 

بت التدخل أن تكون معترف بها دوليا و كما يتطلب أيضا أن تكون الحكومة التي طل
أن تكون من شخص منتخب يمثل إرادة الدولة و المواطنين و أن تفرد تلك الحكومة 
سيطرتها على كامل إقليمها, مما أثار بعض التساؤالت و الجدل حول التدخل 

 .2العسكري الذي طلبه منصور الهادي من دول مجلس التعاون الخليجي

                                                           

 المكان نفسه.,السابقالمرجع , العمري زقار1 

2 Tom Ruys, Luca Ferro,the same reference ,p.71-75. 
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قد  فيه الرئيس اليمني التدخل السعودي لحماية الشرعية  ففي الوقت الذي طلب
سيطر الحوثيين على بعض االقاليم و المواقع االستراتيجية في اليمن أهمها العاصمة 
صنعاء و بالتالي قد فقدت حكومة منصور سيطرتها الفعلية على بعض اقاليمها, 

اع الشرعي عن ( من الميثاق األممي على أنه يجوز الدف08أيضا تنص المادة )
النفس في حالة وجود عدوان خارجي من دولة ثالثة و لم تنص على أن يكون 
العدوان داخلي من قبل جماعات مسلحة داخل حدود الدولة , كما نصت أيضا يجوز 

عن طريق قيام دولة ثالثة بدعم  ”مباشرالغير “الدفاع الشرعي في حالة العدوان 
الجماعات المتمردة داخل حدود الدولة المعتدي عليها أي أن هذه الجماعات المسلحة 
التي قامت بالعدوان على الدولة هي جماعات في االصل مدعومة من الخارج 
بالسالح و المال تخدم مصالح تلك الدولة المعتدية التي تريد اسقاط الدولة و نشر 

 .1هاالفوضى ب
ربه منصور في خطابه و هو مدى العالقة الوثيقة بين  و هو ما أشار إليه عبد

فالحوثيين لهم عالقة بقوة إقليمية خارجية حيث عرف الصراع في   الحوثيين و إيران
مباشر الاليمن بالحرب بالوكالة. لكن هناك شروط معينة في العدوان الخارجي غير 

ما اشارت إليه المادة الثانية من تعريف الجمعية  يعرف بالحرب بالوكالة و هو أو ما
العامة لألمم المتحدة للعدوان على أنه لم يشمل فقط أعمال عسكرية بواسطة القوات 
المسلحة لدولة ما خارج حدودها ، لكن أيضا تقوم الدولة بإرسال جماعات مسلحة أو 

تحقيق اهدافها. عصابات أو مرتزقة لتقوم بأعمال عسكرية داخل حدود دولة أخرى ل
محكمة العدل الدولية أن تقديم مساعدات في شكل أسلحة و دعم  اعتبرتكما 

 .2استخباراتي و لوجيستي يندرج تحت العدوان الخارجي

                                                           
 .22-21., صالسابقالمرجع , العمري زقار  1

 .21., صنفسه المرجع2 
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و هو ما وضحته المحكمة ” السيطرة الشاملة”يعرف ايضا ب هناك ما
م الجماعات و هو أن تقوم الدولة المعتدية بدع الجنائية الدولية لدولة يوجوسالفيا

المسلحة في الدولة المعتدي عليها و تمتلك السيطرة الكاملة ألعمالها في سبيل 
تحقيق أهدافها عن طريق تخطيط وتنسيق األعمال العسكرية لهذه الجماعات ومدها 
بالسالح والتدريب والتمويل من اجل تحقيق غرض هذه الدولة وليس أهداف هذه 

يثبت أن ايران قامت بإرسال جماعات مسلحة أو الجماعات لذلك لم يكن هناك دليل 
عصابات أو جنود مرتزقة إلي اليمن لتخريبها ونشر الفوضى بها أو إسقاط حكومتها 
الشرعية, كما أنه لو ثبت أن إيران تقدم دعم لجماعات الحوثيين فهو ليس معناه أن 

سيطرة ليس لها  فإيرانذلك يعمل لتحقيق مصالحها عن طريق جماعة الحوثيين , 
 .1شاملة علي أفعال الحوثيين في اليمن

هناك بعض الدالئل التي تثبت أن هناك عالقة وثيقة بين جماعة الحوثيين  و
يران ففي يناير  قامت السلطات اليمنية بضبط سفينة حربية متجهة للحوثيين  1182وا 

كما تقوم قوات الحرس الجمهوري  تحمل أسلحة إيرانية وصواريخ وذخيره حية,
 .اإليراني بتدريب فرق الحوثيين علي الحرب

لكن علي الرغم من هذه الدالئل لم تكن دول مجلس التعاون الخليجي واضحة 
في األزمة اليمنية كما أن الدول أعضاء  في تحديد مدي امتداد التورط اإليراني 

علي أنها متورطة في الصراع اليمني ضد  مجلس األمن لم تذكر إيران باإلسم
الحكومة الشرعية , بل فيهم من اتهم السعودية بأنها تستغل التورط اإليراني من أجل 

 .أن تشرع وتبرر تدخلها وخططها التوسعية

                                                           

 .20 ., ص نفسه المرجع1 
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أيضًا من شروط الدفاع الشرعي الجماعي عن النفس أن تكون هناك 
الحدود داخل الدولة وخارجها  جماعات إرهابية لها قواعد وتنظيمات إرهابية عبر
هو ما أشار إليه خطاب  و ,وقامت باالعتداء علي سيادة الدولة وشرعية الحكومة

منصور الهادي إلي دول الخليج حيث طلب التدخل لحماية اليمن من خطر 
وأشار إلي القاعدة وداعش كجماعات إرهابية فهذه الجماعات  ,الجماعات اإلرهابية

الحدود علي عكس جماعة الحوثيين فهي ليس لها قواعد عبر  لها قواعد مسلحه عبر
 د.الحدو 

كان التدخل العسكري السعودي يعتبر مشروعًا من هذه النقطة إذا كان قد 
توجه ضد أعمال هذه الجماعات اإلرهابية أو ان جماعة الحوثيين تكون إرهابية لكنه 

 .1رجيةتوجه ضد أعمال جماعة الحوثيين التي لم يكن لها أعمال خا

( لعام 1180وقد جاء موافقة الواليات المتحدة وقرار مجلس األمن رقم )
علي حق السعودية في الدفاع الشرعي والفردي عن النفس ضد جماعة  1180

الحوثيين, وذلك بعد أن أرسلت دول مجلس التعاون الخليجي خطاب للواليات المتحدة 
 :توضح األتي

يمتلكون اسلحة ثقيلة وصواريخ بالستية وذخيرة حية ويقومون  ان الحوثيين"
بمناورات عسكرية علي الحدود السعودية , كما قاموا بعملية هجوم مسلح غير 

وهذا يوضح النية في عمل هجوم مسلح  1112حدودها في نوفمبر  شرعي علي
 ."مرة أخرى علي حدودها

                                                           

 .22 ., صنفسهالمرجع  1 
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عن النفس الفردي حيث هناك جدل حول مدى شرعية الدفاع الشرعي  و      
حصلت السعودية علي هذا الحق بعد الهجوم المسلح منتهية الصالحية فكان البد أن 

فاألفعال غير  1180وليس بعدها بسبع سنوات في  1119تمنح هذا الحق في عام 
 .شرعية الماضية ال تبرر تفعيل حق الدفاع الفردي الشرعي عن النفس الحاليال

تتمثل في أن الحوثيين االمارات بالخصوص  ية ولعل مخاوف السعود و    
سيقومون بهجوم مسلح علي األراضي السعودية مرة أخرى والدليل على ذلك وجود 
وقواعد مسلحة للحوثيين علي الحدود السعودية في صعدة وامتالكهم أسلحة من 
العيار الثقيل وصواريخ بعيدة المدى وذخيرة حية, وأيضًا الخبرة التي إكتسبها 

مما جعلها تطلب حق , 1119ن في الحرب ضد نظام صالح و السعودية في و لحوثيا
الدفاع الفردي عن النفس ضد أي هجوم محتمل ضدها لكن في الحقيقة ليس هناك 
ما يثبت أن الحوثيين لديهم نية أو تخطيط لضرب األراضي السعودية وأن قواعدها 

 .1غير شرعيموجودة لردع التدخل السعودي وليس عمل هجوم مسلح 
وقد جاء التدخل السعودي بناءًا علي دعوة من الحكومة الشرعية في اليمن       

الذي طلب فيه مساعدة دول الخليج واتخاذ كافة التداير الالزمة بما فيها التدخل 
من  ((1)1العسكري لحماية الشرعية من االنقالب الحوثي عليها وقد فصت المادة)

علي أنه ال يحوز استخدام قوة عسكرية خارجية داخل حدود  ميثاق األمم المتحدة 
يتعارض مع حيادة أراضيها و إستقاللها السياسي ولكن لكي ال  دولة أخرى ألن ذلك 

تنتهك السعودية المواثيق الدولية جاء التدخل بناءًا علي طلب من الحكومة الشرعية 
مان إلي االستناد إلي حق الدفاع الشرعي عن النفس وفي واقع األمر لجأ الملك سل

)الفردي( بدال من حق التدخل بناءًا علي دعوة حيث أن الحق االول يمنح مزيد من 
 الشرعية لعمليات عاصفة الحزم
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وجود حرب أهلية  كما أن حق التدخل بناءًا علي دعوة ال يجوز في حاالت 
 .دولةداخل الدولة و يحتاج ال جماع وموافقة من ال

من الدولة  اإلجماع ووهناك اربع حاالت البد أن تتوافر ليستوفي شرط الموافقة 
 :وهما

علي اقليمها وأن يكون الطلب يأتي من  ملةكاان تمثل الدولة سيطرة فعلية  .8
 شخص يمثل إرادة الشعب.

تامة عن طريق ممثلي الشعب وليس  البد أن تأتي موافقة الدولة بحرية   .1
 .1باإلجبار

 .تأتي الموافقة قبل عمل التدخل وليس بعده أن .2
 .أن تكون المساعدات العسكرية داخل مجال الموافقة . 1

كما أن من يمتلك حق طلب التدخل بناءًا علي دعوه البد ان تتوافر فيه الشرطين 
 -:التاليين

 .أن يمارس سلطة فعلية وفعالة علي إقليم الدولة .8

 . أن يستمتع باالعتراف الدولي .1

بالتالي فإن في حاالت وجود حروب اهلية يكون حق طلب التدخل بناءًا  و
ألن الحكومة أصبحت  علي دعوة يعتبر الغي أو غير مستوفي كافة الشروط وذلك 

غير قادرة علي ممارسة السلطة الفعلية علي كافة إقليمها فقد سيطرن عليه جماعات 
 .أخرى
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التدخل فعال في حالة فشل لكن هناك رأي يبين أنه قد يكون الحق في طلب 
الحكومة من السيطرة علي كافة إقليمها لكنها استطاعت أن تمثل السيطرة الفعلية 

 .علي الجزء الذي يمثل الدولة وهو العاصمة

هو االعتراف الدولي والذي يأتي عن طريق عضوية  أما الشرط الثاني و
والدولية وأيضًا إقامة  الدولة في منظمة األمم المتحدة, وغيرها المنظمات االقليمة

عالقات دبلوماسية مع الدول, وتمنع حق االعتراف الدولي مادامت تمثل إرادة الشعب 
 . وتفرد سيطرتها الفعلية علي كل حدودها

للدعوة للتدخل العسكري وهو الشرعية  اثالث اهناك من أضاف شرط و
يس العكس حيث الديمقراطية حيث أن الحكومية الديمقراطية تعوض عن الفعالية ول

 . أن الديمقراطية وحدها ليس شرط كافي لطلب التدخل

هناك مثال علي الحالة األوكرانية حيث تدخلت روسيا عسكريًا بناءًا علي 
وقد جاء التدخل بعد طلب الدعوة لكن الرئيس األوكراني لم  طلب رئيسها يانكوفيتش

يمثل إرادة الشعب االوكراني ألنه خلع من السلطة من خالل أغلبية الشعب 
االوكراني, باالضافة إلي ان الرئيس االوكراني فقد السيطرة علي اقليم دولته وأصبح 

وافقة من الدولة غير معترف به من المجتمع الدولي , كما فشل في الحصول علي م
     .1من أجل التدخل

بالتطبيق علي الحالة اليمنية نجد أن الرئيس منصور فقد بعد السيطرة على  و
بعض االقاليم المهمة في اليمن منها العاصمة صنعاء اثناء إرسال الدعوة للتدخل 
ووضع تحت االقامة الجبرية لكنه تمكن من الهرب إلي جنوب اليمن وتمكن من 
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فة أنه حصل علي تأييد من قبل السيطرة علي الجزء الجنوبي والشرقي لليمن باإلضا
أجزاء من الجيش اليمني وبعض السلطات العليا والمحافظات ولجان المقاومة 
الشعبية مما دفع البعض إلي تجاهل سلطة الحوثيين وسيطرتهم علي بعض المواقع 

 .في اليمن

هنا ما يوضح الفرق بين الحالة االوكرانية والحالة اليمنية وهي أن الرئيس  و
منتخب ويمثل إرادة الشعب وليس مخلوع ويحظى بتأييد دولي وأن التدخل اليمني 

علي عكس التدخل السعودي الذي  بتأييد دولي يشرع له التدخل  الروسي لم يحظى 
بصدور  حظي بتأييد اقليمي من جامعة الدول العربية وتأييد دولي من مجلس األمن 

دوانية وطالبهم بضرورة ( الذي أدان ان كل أعمال الحوثيين الع1180قرار )
وبالتالي فإن ,اإلعتراف بحكومة منصور الهادي حتي بعد أن سافر الي السعودية 

ن فقدت السيطرة علي بعض األقاليم  حكومة منصور الهادي تحظي بتأييد دولي وا 
أثناء  في اليمن فهي مازالت تمارس سيطرتها علي االقليم الجنوبي والشرقي لليمين 

 .1ريطلب التدخل العسك
أيضًا له الحق في طلب التدخل العسكري بالدعوة طالمًا يتمتع بشرعية  و

وجود حرب أهلية في  إقليمية و دولية لكن هناك نقاش حول حقه في طلب التدخل و
 .2إتقسموا إلي مدرستين فكريتين اليمن و

 :ىالمدرسة األول -أ

وتسمي بالمساواة السلبية أو االمتناع عن التصويت حيث تري أنه يجب علي الدولة  
هو ما تستند  تقديم مساعدات لدولة توجد بها حرب أهلية و الثالثة عدم التدخل أو
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المتحدة وهو أنه ال يوجد فصيل أو حكومة تمثل  إليه السياسة الخارجية للمملكة 
لية وترك الشعب يحدد مستقبله بحرية دون أي إرادة الدولة في حالة وجود حرب أه

وأن التدخل يمثل  تدخل , كما أن حق تقرير المصير من مبادئ األمم المتحدة 
 .من الميثاق األممي (4)1إعتداء علي المادة 

ي ويرجع إلرادة الحكومة الشرعية لتقديم ر تري أن التدخل ضرو  :المدرسة الثانية -ب
ن كان حق تقرير المصير يمنع مساعدات لها ضد الجماعات  المسلحة المعتدية وا 

التدخل في ظل وجود حروب أهلية فإن التدخل يجوز في حالة وقوع الحكومة في 
 .حالة صراع مسلح غير دولي

محكمة العدل الدولية التدخل العسكري في حالة وجود حرب  كما أباحت 
علي حق تقرير المصير  أهلية طالمًا ال يأتي التدخل ضد الحرب األهلية وال يؤثر

 .وذلك هناك شرطين البد أن يتحققا

 .التدخل لمكافحة اإلرهاب .8

 .التدخل المضاد ضد أي تدخل يعوق حق تقرير المصير .1

  1:أواًل/ التدخل من أجل مكافحة اإلرهاب

بالتالي حق تقرير المصير  و ,لألمن والسلم الدوليين افإالرهاب يمثل تهديد
يشرع التدخل بناءًا علي دعوة طالمًا لم يمس الحرب األهلية وانه جاء من أجل 
مكافحة اإلرهاب التي تمثل تهديدًا كما هو الحال في حالة التدخل الفرنسي في مالي 

ضد الجماعات اإلرهابية  االنتقاليةجاء بناء علي طلب من الحكومة المالية  1182
 .لصراع بين الحكومة والمتظاهرينولم يدخل في ا في الجنوب
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أما في الحالة اليمنية جاءت عاصفة الحزم واضحة ضد أفعال الحوثيين    
دوليًا كجماعات إرهابية وأن عبد ربه منصور أشار في خطابه إلي  يدرجواالذين لم 

هذا ما جعل التدخل العسكري  داعش والقاعدة كجماعات إرهابية وليس الحوثيين
 . 1السعودي يمس الحرب االهلية في اليمن

 :ثانيًا/ التدخل المضاد ضد أي تدخل يعوق حق تقرير المصير

احد  قد يأتي هذا التدخل المضاد في ظل وجود حرب اهلية حيث يكون  و
هذه  أطراف الحرب مدعوم من دولة ثالثة عسكريًا وماديًا وذلك لتحقيق أهدافها أي أن

 .الدولة الثالثة تملك سيطرة علي الحرب األهلية

بالتالي يأتي التدخل المضاد في صورة دفاع جماعي عن النفس لمنع تلك  و
 .الدولة من إعاقة حق تقرير المصير

بالتالي يكون التدخل المضاد بناءًا علي دعوة من الحكومة الشرعية ضد  و
وقف تدخل تلك الدولة وترك الشعب يقرر الدولة الثالثة المتدخلة يكون شرعي وذلك ل

 .مصيره ومستقبله

ففي الحالة اليمنية استندت دول الخليج إلي التدخل اإليراني الذي يقوم بدعم 
جماعة الحوثيين في الحرب االهلية لتبرر التدخل السعودي , فهناك عالقة وثيقة بين 

و إيران كما سبق االشارة حيث تمدهم بأسلحة ثقيلة وصواريخ وتدريبات  الحوثيين
عسكرية ودعم مادي و إعالمي لهم مما اعتبر ذلك عدوان وتدخل في الشئون 

يشرع التدخل  1180في  1122الداخلية لليمن فصدر قرار من مجلس األمن 
تهام الحوثيين بتعطيل حركة االنتقال الديمقرا طي ونشر الفوضى العسكري السعودي وا 
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عاقة الشعب من تحديد مستقبل لكن هذا النوع من التدخل كان يستخدم في  ه, وا 
الماضي اثناء االحتالل غير الشرعي للبالد وجاء هذا التدخل لدعم حركات 

 .إستقاللها ىاالستقالل ومساعدة الدول المحتلة في الحصول عل

هناك أيضًا تدخل عسكري يستند إلي بناء حكومات ديمقراطية لكنه ال يحظي 
وبناء حكومة  وري تبتأييد دولي كبير مثل التدخل العسكري إلسقاط النظام الديكتا

إلسقاط نظام صدام حسين  1112ديمقراطية جديدة مثل التدخل االمريكي في العراق 
دخل ال يعتبر مشروعًا طالمًا لم يحظي إنتخاب حكومة جديدة لكن هذا النوع من الت و

 .1بموافقة األمم المتحدة
الرغم من أن التدخل السعودي في اليمن قد حظي بشرعية دولية وتأييد  ىعل

إقليم و دولي وتأييد من الحكومة الشرعية في اليمن إال أنه واجه تحديات قد تنزع 
 .عنه الشرعية

 ه منصور المعترف به دوليًا ونعم جاء التدخل السعودي وفقًا لطلب عبد رب
لألمن والسلم اإلقليمي والدولي نظرًا لعالقتهم الوثيقة  اأن الحوثيين يمثلون تهديد
عنها بأنها الراعي الرسمي لإلرهاب وبالتالي تمثل خطر  بإيران والذي أعلن ترامب 

رعية , السلطة الش ىعل باالنقالباالمن الدوليين وأيضًا قاموا الحوثيين  علي السلم و
 . لكن هناك تحديات ضد التدخل حول شرعيته

أواًل/ أن التدخل جاء قبل طلب الرئيس اليمني وليس بعده وهذا يخالف للقانون 
 .الدولي
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ثانيًا/ أن الرئيس منصور فقد بعض السيطرة علي اقاليم دولة اليمن مثل العاصمة 
باالضافة إلي هروبه وسفره صنعاء والتي تمثل األقليم الذي يمثل شرعية الحكومة 

 .تمتع بتأييد دولي للرياض حتي لو

داعش والقاعدة  ىرهاب وقد أشار الخطاب الرئاسي الثالثا/جاء التدخل لمكافحة اإل
 .وليس الحوثيين كجماعات إرهابية وعاصفة الحزم جاءت موجهة ضد الحوثيين

في ظل حروب  رابعا/ أن التدخل بناء علي دعوه من الحكومة الشرعية ال يجوز
لكن توجه التدخل  أهلية لكن هناك استثناء إذا لم يمس هذا الصراع الداخلي, 

 .في الحرب األهلية االسعودي ضد جماعة الحوثيين و التي تعتبر طرف

لكن يمكن الرد علي ذلك بما يفيد شرعية التدخل السعودي وهو أن الرئيس 
والشرق وكان يتمتع بتأييد  اليمني ظل لديه سلطة علي بعض المواقع في الجنوب
قليمي ودولي وفقًا لقرار مجلس األمن رقم  أن مافعله  بما يفيد 1180محلي وا 

 .1الشرعية ونشر الفوضى وتعطيل المسار الديمقراطي ىالحوثيين هو عدوان عل

ألمن واستقرار الخليج واألمن والسلم  اأيضًا عالقة الحوثيين بإيران يمثل تهديد
إيران تقدم دعمًا للجماعات اإلرهابية ولها استراتيجيات توسعية تهدف الدوليين أيضًا ف

  بها إلي الهيمنة اإلقليمية وقد قامت بدعم الحوثيين بأحدت أنواع األسلحة والصواريخ

كما أن للحوثيين قواعد عسكرية علي الحدود السعودية وقد تعدي الصراع بين 
والحكومة اليمنية حدود الدولة حيث أطلق الحوثيين صاروخ اخترق الحدود  الحوثيين

خترق اراضيها وبالتالي تمثل تهديدًا لالمن السلم اإلقليمي والدولي.  السعودية وا 
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و قامت بقصف مطار أبها السعودي بطائرة مسيرة عن بعد مما اسفر عن 
حق الدفاع الفردي  وبالتالي أصبح للسعودية جنسية , 10اصابات مسافرين من 
 .1والجماعي عن النفس

إن كان التدخل السعودي قد مس إحدى أطراف الصراع اليمني فهذا ال  و
يؤثر على شرعيته وذلك ألن هذا الطرف مدعوم من دولة ثالثة عسكريًا وماديًا وفنيا 

جاء هذا التدخل بمثابة  و,لتخدم مصالح هذه الدولة الثالثة وليس مصالح اليمن 
مضاد ضد هذا التدخل غير المباشر الذي هو السبب في الحرب األهلية فإن تدخل 

 .التدخل السعودي ال تتأثر شرعيته

أيضًا الرئيس اليمني معترف به دوليا ويمثل إرادة الشعب , له سلطة وسيطرة 
فعلية علي بعض األقاليم واستطاع الحصول علي موافقة دولته لطلب التدخل 

يغادر إلي السعودية هو عدم توازن القوة بين الطرفين في  العسكري , وأن ما جعله
حيث يمتلك الحوثيين أسلحة وذخيرة وصواريخ ", النظام والحوثيين" الصراع الداخلي

غير جيش النظام ألن النظام وحده من يتحمل المسئولية لمتقدمة ال يجوز حملها 
لثقيلة والمتقدمة في يد الدولية و ليس الحوثيين , فإنتشار هذا النوع من االسلحة ا

 .واإلرهاب ىجماعات مسلحة يؤدى إلي نشر الفوض

 .الحزم عاصفة عمليات على الدولية األفعال ردود :الثاني المطلب
 

بعد أن نجح الحوثيين من دخول صنعاء بسهولة و محاصرة القصر الرئاسي و      
 ربه منصور و السيطرة على أهم المواقع اليمنية .  احتجاز عبد
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تمكن بعدها هادي من الهروب إلى الجنوب و تمركز في عدن و بالتالي و 
اتخذها عاصمة مؤقته لحكمه و تم تعيين وزراء و شخصيات سياسية جديدة في 
الحكومة و أيدته في ذلك المظاهرات و اللجان الشعبية مما دفع الحوثيين لمحاولة 

ي يقيم فيها الرئيس السيطرة على جميع أرجاء اليمن بما في ذلك الجنوب الت
 .1الشرعي

ربه منصور بعد أن شعر بالقلق و الخطر الداهم إلى إرسال  أضطر عبد
لتدخل في اليمن رسائل استغاثة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي طالبا منهم ا

ث أرسل خطابا لدول مجلس التعاون الخليجي و جاء البيان يلحماية الشرعية ح
ق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك، استناًدا إلى ميثا»كاألتي 

تقديم المساندة الفورية بكافة الوسائل والتدابير الالزمة، بما في ذلك التدخل العسكري 
ردع الهجوم المتوقع حدوثه في  لحماية اليمن وشعبه من العدوان الحوثي المستمر و

عدة اليمن في مواجهة أي ساعة على مدينة عدن وبقية مناطق الجنوب، ومسا
و بالفعل استجابت دول مجلس التعاون الخليجي لهذا النداء و جاء « القاعدة وداعش

انطالًقا من مسؤولياتنا تجاه الشعب اليمني الشقيق، واستجابة لما  » الرد كاألتي
ربه منصور هادي، من طلب لتقديم المساندة  تضمنته رسالة فخامة الرئيس عبد

وسائل والتدابير الالزمة لحماية اليمن وشعبه من عدوان الميليشيات الفورية بكافة ال
وجعلها قاعدة الحوثية المدعومة من قوى إقليمية، هدفها بسط هيمنتها على اليمن 

 .لنفوذها في المنطقة

مما جعل التهديد ال يقتصر على أمن اليمن واستقراره وسيادته فحسب، بل  
واألمن والسلم الدولي، إضافة إلى طلب فخامته صار تهديًدا شاماًل ألمن المنطقة 

و قد نالت عمليات عاصفة « كذلك مساعدة اليمن في مواجهة التنظيمات اإلرهابية
                                                           

1  Tom Ruys, Luca Ferro , same reference, p 64. 
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الحزم بتأييد كبير لكننا ال يمكن إغفال االطراف المعارضة و المحايدة أيضا التي 
 .أرادت التوصل لحل وسط

حيث أعربت جامعة الدول  ااسعو  اعربي افنالت عمليات عاصفة الحزم تأييد
وأعربت مصر عند دعمها   العربية عن دعمها للعمليات ضد الحوثيين في اليمن،

 ورغبتها بالمشاركة بقوة جوية وبحرية مصرية، لكنها ترددت في تقديم قوة برية ، و
أعربت كل من السودان والمغرب وفلسطين ولبنان واالئتالف الوطني لقوى الثورة 

ية عن دعمها لقرار المملكة العربية السعودية ومجلس التعاون والمعارضة السور 
الخليجي والدول العربية المشاركة في العمليات الرامية إلى الحفاظ على وحدة اليمن 
ودعم الشرعية فيه ، وحتى استعادة اليمن استقراره ووحدته. وكانت هيئة علماء 

ين وجماعة اإلخوان المسلمين المسلمين في العراق واالتحاد العالمي لعلماء المسلم
في سوريا، وحركة أحرار الشام اإلسالمية وفيلق الشام السوريان، ودار اإلفتاء الليبية 
وحركة المقاومة الشعبية البلوشية أعلنت دعمها لعملية عاصفة الحزم وتأييد الشرعية 
في اليمن متمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي. ودعت جماعة اإلخوان 

باعتداءات الحوثيين “مين باألردن الشعب اليمني للتمسك بثورته، ونددت المسل
بتغليب صوت العقل والحكمة واالنسحاب “، وطالبتهم ”واستباحتهم للدماء واألموال

 .1من جميع األماكن التي احتلوها وعدم فرض وصايتهم على الشعب اليمني

لباكستاني نواز شريف اما بالنسبة للتأييد االقليمي فقد رفض رئيس الوزراء ا
وقائد الجيش الجنرال راحيل شريف عرضًا إيرانيًا بتشكيل تحالف من كل من باكستان 
يران وتركيا، لمواجهة التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، وتشارك فيه  وا 

                                                           
الثابت و المتحول,مركز أبعاد الدراسات و -وحدة تحليل السياسات,عامان على انطالق عاصفة الحزم في اليمن,            1 

  ,9102البحوث,

www.abaadstudies.org/wp/uplouds/countentالعاصفة-موقف- تقديرpdf 

http://www.abaadstudies.org/wp/uplouds/countentتقدير
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وجاء أحد المواقف المؤيدة وذات .1  دول الخليج ومصر واألردن في األزمة اليمنية
ة والثقل اإلقليمي من قبل تركيا التي أعلنت عبر رئيسها رجب طيب أردوغان األهمي

تأييدها عملية عاصفة الحزم التي تقودها السعودية، وقد وضحت تركيا ذلك بأن 
التدخل الذي تم بطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور جاء ألن الحوثيين انتهكوا 

ي، ولم يستجيبو لدعوات الحوار االتفاقيات الموقعة وقرارات مجلس األمن الدول
وأظهروا نوايا التوجه نحو السيطرة على اليمن، مما زاد من احتماالت اندالع حرب 

 .أهلية
و بالنسبة للتأييد الدولي سواء دول أو منظمات فقد قدمت الواليات المتحدة 

 و عبر المتحدث الرسمي للبيت او ليس عسكري او استخباري الوجسيتي ااألمريكية دعم
األبيض عن أهمية عمليات عاصفة الحزم لحماية الحدود السعودية و الشرعية 

لعمليات  اسياسي اثية. و المملكة المتحدة قدمت دعمالحو  االنتهاكاتاليمنية من 
انب حلفائها و شركائها ك فرنسا التي أعربت عن وقوفها بجعاصفة الحزم و كذل

دعم و التقدم  االخارجية الكندي أن كندوضح وزير االستقرار اليمني و ايضا  إلعادة
تأييد لعمليات عاصفة الحزم في السعودية و تدعم قرارات مجلس التعاون الخليجي ال

 .2لحماية الحدود السعودية و الشعب اليمني و شرعية الحكومة
أما الدول المعارضة و التي تتمثل في أن لها مصالح مشتركة تتحقق بوجود 

ن و أكبر دولة في األقليم معارضة لعمليات عاصفة الحزم الصراع الحوثي في اليم
هي إيران و التي تقدم دعم للحوثيين بكامل أنواعه عسكري و مادي و إعالمي و 

إعتداء و اختراق لمبادئ القانون   فني و غيره, كما اعتبرت عمليات عاصفة الحزم

                                                           

، ”باكستان ترفض دعوة إيرانية لتشكيل حلف مع تركيا في مواجهة التحالف في اليمن“جمال اسماعيل، 1 
 .1180الحياه تجريبي، 

 

 .09 -02 ص. , ص نفسه المرجع 2 
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وة العسكرية او التهديد الدولي و المواثيق الدولية و األممية حيث ال يجوز استخدام الق
بإستخدامها في العالقات الدولية، وأن هذا التدخل يعتبر مجزرة البد أن تتحمل 
مسؤليتها السعودية امام المحاكم الدولية كما وضحه أية اهلل الخميني. كما وضح 
الرئيس العراقي أن عمليات عاصفة الحزم أمر غير مقبول و المشكلة في اليمن تحل 

و النظام السوري ايضا عبر عن معارضته الشديدة للتدخل  .اليمني بواسطة الشعب
العسكري السعودي في اليمن حيث إنه يعتبر عاصفة الحزم التي أطلقتها دول الخليج 

 .في اليمن عدوانا واضح
كما نددت روسيا بالتدخل السعودي و هي اكبر حليف إليران و دعت كل االطراف 
و الحلفاء بوقف إطالق النار او استخدام العنف لتحقيق مصلحة ما، و قد وضح 

ي و ليس له أي أساس اوزير خارجيتها أن التدخل السعودي في اليمن ليس شرع
 .كما كان األمر في العراق ال يجوز استخدام القوة العسكرية الخارجية قانوني و

من ” قلقة للغاية“كذلك الصين أعربت عن معارضتها للعملية، وقالت إنها 
تدهور الوضع في اليمن، ودعت كل األطراف إلى االلتزام بقرارات مجلس األمن 

 1.الدولي الخاصة باليمن، وحل النزاع عن طريق الحوار
أما المنظمات الدولية أبدت بعض القلق و الحظر حيث وضح الممثل األعلى 
لإلتحاد األوروبي للشئون الخارجية فريدريكا موغيريني أن استخدام القوة العسكرية 
ليس حال ألن التدخل العسكري أدى إلى مزيد من الضحايا في اليمن و تدهور 

المتحدة بان كي موون دعى الدول  الحالة األقتصادية، كما وضح األمين العام لألمم
 األعضاء بمجلس األمن بوقف التصويت لدعم عمليات عاصفة الحزم ألنها تؤدي

 

                                                           

 .المرجع نفسه 1 
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إلى تعقيد الموقف و أكد على الحل السياسي هو أفضل وسيلة للوصول  
 1.للسالم

بالنسية للدول المحايدة و التي تريد التوصل لحلول سلمية إلنهاء الصراع في اليمن 
 .باكستان و سلطنة عمان تتمثل في

” عاصفة الحزم“حيث تراجعت إسالم آباد عن تعهداتها للرياض بدعمها في     
التي تقودها ” عاصفة الحزم“والوقوف إلى جانبها قلبًا وقالبًا، لتعلن الحياد وعدم دعم 

السعودية، و أعلنت أنها ستؤدي دور الوسيط في هذه األزمة التي تعصف بمنطقة 
بي وستعمل على إنهائها. حدث التراجع بعد تصويت البرلمان الباكستاني الخليج العر 

برلمان “على التزام الحياد في النزاع الدائر في اليمن، وحسب نص القرار, فإن 
باكستان يرغب في أن تحافظ باكستان على الحياد في النزاع الدائر في اليمن ليكون 

األزمة، ويؤكد ضرورة مواصلة جهود بمقدورها القيام بدور دبلوماسي فعال إلنهاء 
 2.الحكومة الباكستانية إليجاد حل سلمي لألزمة

لم تشارك سلطنة ُعمان في العملية التي تقودها السعودية، فقد أعربت السلطنة عن 
استعداد “الجهود التي يقدمها األشقاء في سبيل استقرار اليمن، مؤكدًا ”دعمها لـ

السلطنة للتعامل مع كل اليمنيين على مقياس واحد، ودعم أي جهد من قبل األشقاء 
 .في مجلس الجامعة العربية، في سبيل استقرار اليمن

 

                                                           
، مارس  100العدد: ،  ”في اليمن؟” عاصفة الحزم“ما هي مواقف الدول من عملبة " ، وكالة كاتيهون  8

1180, 
,.html–http://katehon.com/ar/466  

 .01.، صالسابقالمرجع , العمري زقار 2 

http://katehon.com/ar/466--.html
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 : تمهيد

ة معقدة التركيب متعددة الجوانب و متداخلة األحداث , و تتكون من إن األزمة اليمني        
الشق األول يمثل الصراع على السلطة بين القوى السياسية اليمنية  شقين داخلي و خارجي,

التي ال تملك أي مشروع وطني مشترك , و غياب المكون السياسي المنظم الحامل للمشروع 
الوطني ساعد الى حد كبير في رفع حدة الصراع في ظل نظام المحاصصة و المحسوبية, و 

قليمية و بخاصة إيران و السعودية اللتان تتنافسان الثاني يتجسد بالتناقضات و الصراعات اال
على بسط استراتيجيتهما في ظل المعطيات و المستجدات الدولية, و ازدياد التحديات األمنية 

 بشكل غير مسبوق في المنطقة العربية.

 و يمكن تلخيص استمرار األزمة  السياسية اليمنية في االسباب الثالثة : 

لمصداقية األخذ بجوهر قيم التحول الديمقراطي مع التمسك افتقار التوجه الرسمي  -1
 بالمصلحة الضيقة.

األزمة اليمنية أكثر تعقيدا و تركيبا من كونها أزمة مجتمعية  ذات ابعاد سياسية  -2
 .1و إقتصادية و ثقافية و أمنية, بل امتدت لتكون إقليمية و دولية

قدم لها على الحدود السعودية و ساحل البحر األحمر , و  وضع ايران موطيء -3
 . 2بذلك تكون ايران حارسة للممرات المائية في الشرق األوسط

 
 
 

                                                           
  .6-2,ص ص2112,"أطراف الصراع في اليمن, حسابات أمريكية,مجلة شباب يبني المستقبل"حسن اسالم,1

 2 أحمد الشجاع," التدخل االيراني في اليمن حقائقه و أهدافه و وسائله", موقع د.سعد بن عبد اهلل البريك, 2113.
/http://www.saadalbreik.com (18/05/2019)01 :00 
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 .مشاريع التسوية السياسية في اليمن :ول المبحث ال 

تغيير هام طرأ على الساحة اليمنية تمثل في تعمق االنخراط الدولي في السياسة المحلية        
اليمنية, فنرى انخراط دول مجلس التعاون و األعضاء الدائمون في مجلس األمن, و المبعوث 

 " و تالهما المبعوث الثالثإسماعيل ولد الشيخ أحمد و الثاني" " جمال بن عمر" األول  الدولي

جميعهم ساعدوا في التوصل إلى تسوية سياسية بالشراكة مع ألمانيا و تركيا و   " جريفيث"
إال أن هذا التدخل الدولي  و السويد, هولندا و اليابان و البنك الدولي و صندوق النقد الدولي

 كان سالحا ذا حدين: 

 االيجابي حيث يضمن الرقابة و الضمانة اإلضافية لتنفيذ االتفاقيات.الجانب -1
خالل غياب التنسيق بين تلك الوساطة التي عرفت في البداية الجانب السلبي من -2

 تي: و قسمت العمل فيما بينها إلى اآلبمجموعة العشر, و اتسعت الى مايزيد عن ذلك 
 الواليات المتحدة تقود االصالح العسكري األمني. -أ

 االتحاد االوربي و روسيا يقودان عملية التواصل و الحوار الوطني. -ب
 . 1 يركزان على اإلصالح  الدستوريفرنسا و ألمانيا  -ت

إن العالقة بين تلك المكونات و مجموعة أصدقاء اليمن التي أطلقتها بريطانيا في العام        
قد ساهمت في تكوين المشكلة التي مثلت التحدي األكبر في ظل عدم ضمان التنسيق   2111

كذلك ظهور ايران الفاعل القديم الجديد الذي يسعى لتحقيق  مع السعودية التي تؤثر في اليمن,
التوازن مع الرياض من خالل شركائه المحليين. و نتيجة لتلك التدخالت اإلقليمية و الدولية تم 

 جهات على الوضع المتأزم في اليمن.تسويق و فرض عدة مشاريع من قبل تلك ال

 
                                                           

1مجموعة األزمات الدولية," استمرار الصراعات و التهديدات التي تتعرض لها العملية االنتقالية", تقرير مجموعة األزمات 
.2112حول الشرق األوسط صنعاء بروكسل,  122الدولية رقم   
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 زم.مشاريع التسوية قبل عاصفة الح المطلب الول :

 مشروع القاليم الستة. :الفرع الول

 تضمنت:  2112يناير عام  22توافقت القوى اليمنية على وثيقة تم اعالنها في 

 إعادة بناء الدولة على أساس فيدرالي.        -أ
 تفويض رئيس الجمهورية في تشكيل لجنة لتحديد األقاليم أو الواليات في الدولة. -ب
 ساسية للدستور الجديد.ع توجهات عامة و مباديء أوض -ت

و على الرغم من االتفاق على تبني النظام االتحادي باعتباره حال لمشاكل اليمن,اال        
ذا ما حدث بالفعل بسبب واقع ان هناك تحديات يثيرها هذا النظام عند التطبيق, و ه

و الخالف المتوقع حول أسس توزيع الثروة و  مع اليمني و حداثة التجربة اليمنية,المجت
 الوضع األمني.

إلى اعالن اجمهورية اليمنية  2112فبراير  12انتهت لجنة تحديد األقاليم  رسميا في       
دولة اتحادية تضم ستة أقاليم إقليمين في الجنوب و أربع أقاليم في الشمال كحل وسط بين 

 . 1ركزيةالتقسيم و الوحدة في إطار الدولة الم

و الحزب االشتراكي اليمني و لكن ثمة هناك من رفض هذا المشروع مثل الحوثيين         
 بعض القوى الجنوبية.

 الحوثييون يعتبرون أن هذه التقسيمة ال تمنحهم أي منفذ بحري على البحر األحمر,       
و كذلك لم يتم مشاورتهم من قبل الرئيس اليمني إضافة الى افتقار االقليم الخاص بهم 

 للموارد النفطية و الطبيعية متهمين السعودية بالضلوع وراء هذه التقسيمة.

                                                           
, "سيناريوهات و خيارات الصعود الحوثي و مستقبل أمن دول مجلس التعاون الخليجي"منشاوي إباهيم و عبد التواب أحمد,  1

 .2112المركز العربي للبحوث و الدراسات,
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 2الخارطة رقم 

 أقاليم اليمن الستة

 

  
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/ 

 

كإقليم واحد و  فضلون انفصال الجنوبأما بالنسبة لبعض قوى الحراك الجنوبي فإنهم ي       
 ليس إقليمين.1

 2212قرار مجلس المن رقم  الفرع الثاني :

 2112ريل فا 12جلسته المنعقدة بتاريخ  يف  2212رقم  مجلس األمن الدولي قرارا  بنىت 
 حيث نص على :

 فرض عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة. -1
 الحوثي, و أحمد علي عبد اهلل صالح نجلحظر سفر طالت زعيم الحوثيين عبد الملك  -2

                                                           

 1 المسلمي قارع," لماذا فشلت العملية االنتقالية في اليمن", مركز كارنغي للسالم لدولي, و مركز الشرق األوسط,2112.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
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الرئيس السابق و القائد السابق للحرس الجمهوري اليمني , المتهمين بتقويض السالم و  
 األمن في اليمن.

إدراج علي عبد اهلل صالح و اثنين من قادة الحوثيين هما عبد الخالق الحوثي و عبد اهلل  -3
 م.2112نوفمبر يحي الحكيم على قائمة العقوبات الدولية في 

حظر توريد األسلحة و العتاد و وسائل النقل العسكري  لجميع المذكورين أعالهو كافة  -2
 األطراف التي تعمل لصالحهم أو تنفيذا لتعليماتهم في اليمن.

 مطالبة الدول المجاورة تفتيش الشاحنات المتجهة إلى اليمن. -2
التي فرضوا سيطرتهم عليها  مطالبة الحوثيين بوقف القتال و سحب قواتهم من المناطق -6

 بما في ذلك صنعاء.
 .1دعوة الجميع الى المشاركة في مؤتمر الرياض تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي -7

و في تعقيب ايران على القرار أكد بيان لوكالة "آرانا" الوكالة الرسمية االيرانية أن          
في اليمن, و طالبت على الدوام بانهاء الجمهورية االيرانية ال تؤمن بأسلوب الحل العسكري 

 النزاع و حل الخالفات عن طريق الحوار, و العودة الى اآلليات القانونية و أضاف البيان
 السعودية منذ أكثر من عام شنت حربا واسعة على اليمن و وصفت الحرب بغير المتكافئة و

 .2غير المنطقية  

 عاصفة الحزم.:مشاريع التسوية ما بعد  الثاني المطلب 

 مؤتمر جينيف:  ولالفرع ال 

                                                           

1 عثمان أحمد ," حدود الدور عاصفة الحزم و دور السعودية في النظام اإلقليم يالعربي", مركز الروابط للبحوث و الدراسات 

.2112األستراتيجية,  
 .2116الجزيرة نت,قطر, ,"العالقات الروسية االيرانية و درس اليمن" عامر راشد,2
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بينما  ,تزايدت الرؤى في الداخل اليمني حول مؤتمر جينيف الدولي الخاص باليمن          
برى قطاع من القوى السياسية و المقاومة الشعبية أنه يمثل كسرا لعزلة الحوثيين التي فرضها 

و يعتبرها آخرون رضوخا و اعترافا بشرعية من الحوثيين, و شريكهم  عليهم المجتمع الدولي,
السابق الرئيس "  علي عبد اهلل صالح" , وتراجعا عن اإلنقالب في حين يأمل الشارع اليمني أن 

 يكون المؤتمر نقطة تحول باتجاه االتفاق على وقف الحرب و إنقاذ البالد من الحرب و القتل.

د الديمقراطي عبد الوهاب الشرفي يرى أنه ال توجد عزلة للحوثيين دير مركز رصم          
 حتى اآلن, و الجميع معترف بهم كطرف في العملية السياسية, و ذهابهم الى جينيف هو 

ذهاب غير مشروط, مما يعني أن كل النقاط خاضعة للتفاوض بما فيها االعتراف بالشرعية 
 منصور هادي" و نائبه خالد بحاح على أن عقد  على الرغم من أن تأكيد الرئيس : عبد ربه

و ليس التفاوض مع الحوثيين و  2216مؤتمر جينيف من أجل التشاور على تنفيذ قرار   
 .1شركائهم 

على الرغم من ذلك فقد انطلقت مشاورات جينيف بحضور وفد الحكومة اليمنية, و          
مون و مبعوثه الخاص "إسماعيل ولد الشيخ الذي التقى األمين العام لألمم المتحدة بان كي 

أحمد", وغاب في بداية المؤتمر جماعة الحوثي و صالح بسبب تأخير إقالع طائرتهم من مطار 
 جيبوتي ألسباب وصفت بالتقنية.

يتنبأ كثير من المحللين اليمنيين بفشل مؤتمر جينيف منذ بدايته و رأوا أن المؤتمر لن         
 بية على مسار انهاء الحرب لعدم وضوح الرؤية و افتقار التوازن.تكون له نتائج ايجا

                                                           
 , 2112 صنعاء, اإللكترونية,ك, الجزيرة و اليمني آمال و شك جينيف عايش عبده, 1

www.aldjazeera.net/news/reportsandinterviews)03:51(9102/10/01 . 

http://www.aldjazeera.net/news/reportsandinterviews
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من جانبه يرى دير منتدى الجزيرة العربية للدراسات نجيب غالب أن هناك تناقضا بين         
رؤية كال من الحوثيين و صالح بما يخص المرحلة القادمة و أضاف أن جماعة الحوثي معقدة 

 .1بو ال يمكنها أن تستمر إال بالحر 

 .: مؤتمر ستوكهولمالفرع الثاني

طراف المتصارعة ألاإقليمية، ازدادت الضغوط الدولية على  نتيجة لمتغيرات محلية و
 .2112 ديسمبر 13- 6الفترة من  لالجديدة من المفاوضات في السويد، خلعقد جولة 

 المفاوضات:السياقات المحلية والدولية التي سبقت 

بعد أن  ،2112الجديد، مارتن غريفيث ، في فبراير  األممي البريطاني تم تعيين المبعوث 
  والية اللفي اليمن إلى طريق مسدود خ المالمتحدة لصناعة الس االمموصلت جهود 

لم تصل   2116 -2112بين  إسماعيل ولد الشيخ الذي قاد عدة جوالت للمشاوراتالموريتاني 
 أرضية م كنت "غريفيث" من اعتمادها كأساس لتحركاته. ال أنها مهدتإلى نتائج إ  

الدولية التي أسهمت بتأثير  قليمي ة واإل في هذا اإلطار، يمكن تحديد السياقات المحلية و  
 :مباشر وغير مباشر في وصول الطرفين إلى اتفاق ستوكهولم على النحو التالي

لي م هدت السبيل لمفاوضات كلت عدة عوامل في السياق المحتش :السياق المحلي -1
 ستوكهولم، من ذلك

  :؛ حيث 2117الذي شهدته جبهات القتال خاصة من مطلع العام  الجمود العسكري
لم يستطع أي من أطراف الصراع حسم الصراع لصالحه. وقد صاحب هذا الجمود ارتفاع 

 .ماراتإلالسعودية وابما فيها  لت ضغوطا اقتصادية على الجميعمتزايد في تكاليف الحرب مث

                                                           

  ,2112الجزيرة االلكترونية,صنعاء, ,"محللون يمنيون, مؤتمر جينيف مصيره الفشل ",عايش عبده1  
http://studies.aljazeera.net/files/iranandstrengthfactors)03:51(9102/10/01  

http://studies.aljazeera.net/files/iranandstrengthfactors
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    على يد الحوثيين في ديسمبر ، صالح اهللمقتل الرئيس اليمني السابق، علي عبد
حدثه على الذي سي البنقالول على اأربك مقتل الرئيس خطط التحالف التي كانت تع : 2112

بتجييش قد فشلت السعودية والحكومة اليمنية في اغتنام الفرصة التي كانت سانحة  الحوثيين. و
 بين أبوظبي والرياض.  األهدافيين لدخول صنعاء وذلك بسبب صراع القبائل ضد الحوث

  راضي فشلت الحكومة في فرض هيمنتها على األ :ضعف موقف الحكومة الشرعية
ماراتي المتزايد الذي يعتمد على أدوات محلية مثل المحررة من الحوثيين بسبب النفوذ اإل

 .مني" في معظم المحافظات الجنوبيةبي وقوات "النخبة" و"الحزام األنتقالي الجنو المجلس اإل

    أعلن الحوثيون قبل بدء المشاورات عن  الصواريخ والطائرات المسيَّرة: إطالقوقف
ما  ؛1ماراتيةراضي السعودية واإلالصواريخ الباليستية والطائرات المسي رة على األ القوقف إط

مير محمد بن فتح المجال للمجتمع الدولي لممارسة ضغط على ولي العهد السعودي، األ
 .ستمرارهاسلمان، لتعليق الحرب إذ لم تعد الصواريخ ذريعة ال

    نسانية في اليمن إلى وصول الحالة اال االقتصادية:وضاع نسانية وال الحالة اإل
قتصاد حالة من بالتزامن مع ذلك يعيش اال وبئة،األ مراض وأوضاع مزرية حيث انتشرت األ

مليون  2.1سيما مع عدم تسلم قرابة الشلل زادها وطأًة انهيار العملة وزيادة رقعة الفقر ال
 . 2موظف رواتبهم منذ قرابة العامين

طراف للتفكير بجدية في البحث عن فرص أخرى قد دفعت هذه العوامل مجتمعة األ و
 ستوكهولم تستكشف إمكانية ذلكلتحقيق أهدافها فمضت إلى 

 السياق اإلقليمي والدولي-2

                                                           

  1 المرجع نفسه, المكان نفسه.
  2المرجع نفسه, المكان نفسه.
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قليمي والدولي الذي انعقدت في ظله مفاوضات ستوكهولم، فيمكن أما عن السياق اإل 
 شارة في هذا الصدد إلى بعض المعطيات المهمةاإل

  إذ بدأ  السعودية في بداية الحرب تفًككا؛ شكلته: شهد التحالف الذي تفكك التحالف العربي
ثم ما برح يتناقص حتى اقتصر على   2112ق العمليات مارس البعشر دول بحسب بيان إط

 خاصة بعد خروج قطر والمملكة المغربية و ,ماراتاإل ودولتين فاعلتين فقط، هما: السعودية 
. تراجع قوة التحالف وتفككه ساعد و بقية الدول مصرل رماليزيا، وبعد الوجود الشكلي غير المؤث

 على الوصول إلى محطة ستوكهولم

  وع للصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في  :أزمة جمال خاشقجي أدت عملية القتل المر 
في إسطنبول واتهام ولي العهد، محمد بن سلمان، بالمسؤولية  بالده، في قنصلية 2112أكتوبر 

ولة منه لتحسين عن هذه العملية إلى تحركه لتخفيف حدة الصراع في الملف اليمني في محا
  .1صورته في الخارج

 ميركي، مع تزايد الضغوط على إدارة الرئيس األ ميركي:القلق من انتهاء الدعم ال
دارة، في نوفمبر دونالد ترامب، خاصة عقب مقتل الصحفي، جمال خاشقجي، أعلنت تلك اإل

في الوقت ذاته  و ,الجوالمقاتلة بالوقود في  واإلماراتيةالسعودية  وقف تزويد الطائرات ،2112
،لصالح  2112ديسمبر   13يوم "اتفاق ستوكهولم"، ،  األميركيمجلس الشيوخ  تفقد ص و 

ا لدى وهو ما س بب قلقً  ؛212مقابل  26للسعودية في اليمن بأصوات  األميركيوقف الدعم 
  .لحربهما في اليمن األميركيبشأن استمرار الدعم  واإلماراتالسعودية 

 بريطاني:الموقف ال 

                                                           

  1 المرجع نفسه, المكان نفسه.
 .2112,لمركز العربي لألبحاث ودراسة السياساتا ,هل سقط اتفاق ستوكهولم في اليمن؟"" ,                       1 

 

https://www.arab48.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB?searchText=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB%20%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA&SearchIn=writer+title
https://www.arab48.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB?searchText=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB%20%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA&SearchIn=writer+title
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من الدولي، وقد ازداد هذا تنشط بريطانيا في الملف اليمني وبخاصة داخل أروقة مجلس األ 
ممي، مارتن غريفيث، البريطاني الجنسية في منصبه والجولة التي األالنشاط مع تعيين المبعوث 
 2112جيرمي هانت"، بين أبوظبي والرياض وطهران في نوفمبر "قام بها وزير خارجيتها، 

 .1له دعما
 جعت إيران حلفاءها الحوثيين على مفاوضات ستوكهولم كسًبا ش يراني:الموقف اإل

يات المتحدة التي أعادت فرض العقوبات عليها وروبية في صراعها مع الواللمواقف الدول األ
وروبي عن التحاد األلتفاق النووي، وقد عب رت ممثلة السياسة الخارجية بعد انسحابها من اال

  .2فلهذا الموق رضاها

 الوصول إلى مشاورات السويد

الدولية، وصلت الحكومة اليمنية  قليمية وبهذه السياقات وتلك الضغوطات المحلية واإل 
 اليمني. و المالحوثية إلى ستوكهولم، من أجل إحراز تقدم في ملف الساهلل  وجماعة أنصار

 مباشرة لمناقشة ستة ملفات:،في مشاورات غير  2112ديسمبر  6التقى الوفدان يوم 

 وضع الحديدة.  1

نهاء انقسامه. 2  وضع البنك المركزي اليمني وا 

 إعادة فتح مطار صنعاء الدولي.  3 

 سرى والمعتقلين.ألفراج عن اإلا 2

 حصار تعز.  2 

 طار السياسي للحلإلا 6
                                                           

  1المرجع نفسه.
  2المرجع نفسه..
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 الرامية لبناءخل في مجال الجهود الملفات الخمسة السابقة تد نخير فإألاعدا الملف  و
المعتقلين،  سرى وفراج عن األالثقة. وقد حقق الحوثيون والحكومة تقًدما في ملفي الحديدة، واإل

في الوصول إلى حلول بشأن  الإلى بعض التفاهمات حول تعز، في حين فش صالكما تو 
 األخرى. الثةالملفات الث

 تفاقات والضمانات المصاحبةتفاصيل اال  

قد تم توقيعه بشكل  االتفاققبل بدء المشاورات كان  :المعتقلين سرى والملف  -1
ألف  16المشاورات تبادل الطرفان قائمة بـ  خاللو  ، "عن "الكل مقابل الكل باإلفراجمبدئي 

معتقل وأسير. وهو تقدم كبير لم يحدث من قبل، خاصة وأن قائمة المعتقلين تشمل أسماء بارزة 
 ر الدفاع السابق، محمود الصبيحي،وزي حمد قحطان، وم حالصأإلمثل القيادي في حزب 

 .1وشقيق الرئيس اليمني، ناصر منصوروالقائد العسكري، فيصل رجب، 

لم يكن متوقًعا تحقيق تقدم في هذا الملف لكن الضغوط الدولية في ملف الحديدة:  -2
 :2أبرز ما جاء فيها أوصلت إلى تفاهمات بشأنه، و األخيرةاللحظات 

الحديدة، الصليف، رأس  وموانئالنار في محافظة ومدينة الحديدة  إطالقوقف  -أ
ديسمبر  12النار في  إطالق. وقد بدأ وقف االتفاقعيسى، على أن يبدأ منذ التوقيع على 

2112 . 

ليست كبيرة  اآلنأنها حتى  إالالنار  إطالقرغم حدوث بعض الخروقات في وقف  و 
في القرار وقدرة على التنفيذ رغم خروقات،  سكاالحوثيون تماظهر خاصة في المدينة. وفيما ي

                                                           

  1- المرجع نفسه.

  2المرجع نفسه.
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فهي من  اإلماراتحكومته بل بيد  فالموقف الحكومي يبدو أنه لن يكون بيد الرئيس هادي و
 . 2112 1في سبتمبر مث 2112أعلنت العملية العسكرية في 

حدثت تفاهمات من أجل فك الحصار عن مدينة تعز والوصول إلى وقف  تفاهمات تعز:
 اإلنسانيةللنار بها ووصول ويأخذ السكان طرق وعرة للوصول إلى قلبً  المساعدات  إطالق

 إلى أهلها. 

لبدء جولة  2112على يناير  االتفاقجرى  : على موعد جديد للمشاورات االتفاق
 .2يث"ات جديدة، حسب ما أعلن "غريفمشاور 

 

 .مستقبل العملية السلمية في اليمن :الثانيالمبحث 

الحديث عن اليمن في ظل االحداث الجارية وفي ظل التعقيدات المصطنعة في الداخل 
يخلو في حد ذاته عن التعقيد والتعتيم فالمعطيات في الواقع ال تشجع اصال الى  والخارج ال

االطراف, بل الن التجديد الطارئ والتقلبات الوصول الى رؤية حتى متفق عليها من جميع 
 .3االخرى بل بين اللحظة و األخر والسياسية والعسكرية واالقتصادية تفرض نفسها بين الحين 

 لألحداثامريكا وروسيا وتركيا من اهم المرتكزات  ايران و التحالف العربي وقطر و
الستكمال تحرير باقي االراضي  ة التحالف العربيلكنها في نفس الوقت تناقض سياس ,الجارية
خصوصا بعد ان تناقصت مجريات العنف في سوريا ونقصد  من السيطرة الحوثية , اليمنية

                                                           

 ،  2017، ،القاعدة قتال وليس الثروات علىرات اإلما عين, بوست  هاف 1 "
https://goo.gl/LS2uLV)01:11(9102/11/01   

 المرجع نفسه. مترسكي, الكسندر 2

5 W. Andrew Terrill, “The Conflicts in Yemen and US National Security,” Strategic Studies Institute, 2011,  
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/display.cfm?pubID=1040)01:51(9102/11/01   

 

https://goo.gl/LS2uLV
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/display.cfm?pubID=1040
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العنف السياسي في سوريا ناهيك عن دور االمم المتحدة والتي باركت اتفاق استوكهولم الذي 
 .الحوثي في السويد.. جماعة تمّخض عن حوار الدولة اليمنية مع 

االمر اكثر تعقيدا بعد ان تراجعت وتيرة حزب االصالح في تحقيق اي تقدم  لقد اصبح
 .حتى العسكري في مختلف المواجهات على الميدان السياسي او

فالتناقضات التي تعيشها اليمن في ظل صراع ناعم بين الحوثي واالصالح وبين  
ال تهدف الى انهاء الحرب او الحل السلمي القائم على استعادة الدولة والجمهورية  مراشقة

الحوثي المدعومة ايرانيا لكن يبقى السؤال في اذهان السياسيين اليمنيين  سيطرة والقضاء على 
 .والعرب مالذي تريده جماعة الحوثي حتى تلقي السالح

 احقيقي امؤسسة, إذ لم يشهد تحديثكما انه ال يمكن التعامل مع الجيش في اليمن ك
في فرع الحرس  ىالتطور الوحيد الذي طرأ عليه تجلتاريخيا طوال السنوات الماضية, و 

هو الدمج علي  كما اننا يمكن اضافة بعدا جديدا من الخلل البنيوي و,الجمهوري إلي حد ما 
ما بعد احداث  االيدلوجية التي خضعت لها وحدات من الجيش أساس المرجعية السياسية و

 .1وسيطرة الحوثيين على المعسكرات فقد عمقت االزمة 2111

مع ان الحوثيين يضعون االمل في النقيض االعالمي  سيناريوهات مستقبل اليمن:
الفئتين وان  والسياسي لهم والمتمثل في حزب االصالح اال ان مستقبل اليمن لن يخلو من هذ

تناقضتا في السلم والحرب وحتى ان حسمت المعركة عسكريا لصالح القوات الوطنية والحكومة 
مع ان التقارب اليوم معهود لمصلحة اقتصادية او سياسية او ايدلوجية فان القواسم المشتركة 
ستنفك كلما عادت الى االتفاق من خالل ما سبق يمكن ان نضع تصورا لمستقبل اليمن 

 .ياسيس

                                                           

 .11-2ص ص., المرجع نفسه, الكسندر مترسكي1 
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 :مستقبل اليمن في ظل التسوية السياسية  المطلب الول: 

فان البوابة الرئيسية للوصول الى ,اتفاق السويد ومباركة االمم المتحدة عطفا على  
تصور لمستقبل اليمن يمكن ان يكون من ضمن هذه النافذة ولو ان الخطوات لهذه الحل الذي 

فانه من الممكن ان تكون المجموعة الدولية  ,اليمنيمكن ان يرسم مؤشرات سياسية لمستقبل 
والتي توصف بالالعبون السياسيون من الخارج لفرض رئيس توافقي لمدة سنة على ان يكون 
هناك حكومة مشتركة تشرف على تنفيذ تقسيم الواقع المفروض ضمن نطاق المعارك العسكرية 

فككة وكذا المليشيات االخرى والتي معضلة الوحدات العسكرية المت ,واالنتصارات ويبقى هنا
يجدر االشارة اليه هنا ان هذا السبيل لرسم .طائفية ما  اكثرها تعقيدا تلك التي ذات ايدولوجية و

 .مسقبل اليمن ال يمكن ان يستمر بسبب الرصيد التاريخي المكرر مع جماعة الحوثي

 .مستقبل اليمن في ظل الحسم العسكري  المطلب الثاني :  

الحسم العسكري في اليمن ليس بعيدا وليس مستحيال لكن هناك مقومات وعوامل لهذا 
نا عن ما تم تقديمه ألكن في المقابل هناك الكثير من التضحيات ال تقل ش و ,الحسم العسكري
لكن هي الضرورة اليجاد حل واسع وشامل وفق مخرجات الحوار الوطني  ,في الكم والكيف

يم فرعية وفق االسس الوطنية المتفق عليها وهذا المستقبل يمكن ان يكون وتقسيم اليمن الى اقال
 هو االقرب خصوصا وان العوامل الرئيسية الخارجية والداخلية ستكون اكثر اعترافا و

انها ليست مضمونة االستمرار يرجع ذلك الى  إالمع ان كل الحلول ممكنة في اليمن  . قابلية
 الرتباطات الخارجية حتى في الفصيل الواحد ولذلك فمن اهم تعدد االيدلوجيات الخارجية وا

العوامل الرئيسية لجعل اليمن مستقبل امن هو الخروج من دائرة التبعية الى دائرة 
 .1يةضمن البوتقة العرب االنضمام

                                                           

  1 المرجع نفسه, ص.11.
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مستقبل اليمن في ظل الوضع الحالي الوضع الحالي يترجم الى ثكنات عسكرية ومناطق 
وبحسب قدرته العسكرية والسياسية واالقتصادية يصاحب ذلك  ,منطقتهحكم ذاتي كال في 

مع انحصار عناصر معترف بها دوليا في منطقة  ,المناطق و لأليدلوجياتالوضع صراع 
في ظل صراع قوات التحالف العربي مع القوات او ,اقليم محدد وبصالحيات محدودة  واحدة و

  .1حتى السياسي على مستوى واحد الجهات الممانعة لعملية الحسم العسكري او

 .رؤية استشرافية لمستقبل اليمن السياسي :الثالثمطلب ال

و ذلك بسبب أن والءات أفراده كامل وطني و أزمة هوية, تأزمة  نيعاني المجتمع اليمني م     
و انتماءاتهم مازالت متجهة نحو قيام محلي محدود أدنى من الوطن و الدولة: كوالء للقبيلة, 

 الطائفة, الساللة, المنطقة.

, و حتى اآلن ما يجعلنا ننتبه إلى 1222و يبدو أن األحداث التي يعيشها اليمن منذ عام 
  .خطورة دخول اليمن في أزمة تكامل وطني

يحدث في المحافظات الجنوبية من اليمن ينذر بحضور أزمة هوية, و تكامل وطني ,  إن ما
صالح الوحدة اليمنية, و ذلك بسبب أن الدولة قد  حيث ظهرت شعارات و مفاهيم في غير

                       استنزفت شرعية الوحدة دون االنتقال إلى شرعية اإلنجاز و فالية اآلداء.
عدم إن عجز الحكومة المركزية عن فرض سيطرتها و سياستها على كامل اقليم الدولة, و 

ساعد بقوة على التغلغل اإلقليمي بل و فرض  قدرتها على الوصول إلى كافة مكونات المجتمع,
 .2المباشرة على اليمن اإلقليم لسياسته 

لذلك جعلت االضطرابات التي سادت العالم العربي في أعقاب الربيع العربي , و تصاعد       
جميع االطراف اليمنية أن تحجم عن تقديم تنازالت للتوصل ’ الخصومة بين ايران و السعودية 

                                                           
 .12,ص.نفسهالمرجع  1
 .13,ص.المرجع نفسه 2
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تسوية, اذ يتمثل التحدي القائم أمام الفرقاء اليمنيين اآلن هو العثور على مسار لوقف الى 
 التصعيد رغم توسع رقعة القتال في مناطق يمنية مختلفة.

إن التدخل اإلقليمي و بخاصة االيراني مازال يحقن المشكلة الداخلية اليمنية بجرعة 
, ألن الحروب الطائفية المفروضة بالوكالة لم طائفية, و بذلك ستكون اليمن الخاسر األكبر فيها

 تفرز الكثير من المنتصرين.

ن  األزمة اليمنية تتوافر بها جميع الشروط التي تؤهلها لالستمرار سنوات عديدة اخرى إ
و في الوقت نفسه فقد نجحت  محاوالت التفاوض في التواصل مع جميع األطراف اليمنية 

أن لكل جهة هدف معين تسعى الى تحقيقه سواءا أكانت بالقتال  تقريبا, مما يعزز القول السائد
 .أم بالمفاوضات أو يكسب الوقت لتهيئة الظروف اإلقليمية و الدولية

 لذلك توجد عدة سيناريوهات محتملة للصراع في اليمن.

 : 1عدم استقرار السلطة و السيطرة -1

الحالية للصراع على نحو كبير, يتبعه عدم استقرار السلطة و السيطرة استنادا الى الديناميكيات 
تطور للوضع الراهن في اليمن, و يبقى البلد غير مقسم كوحدة سياسية في حين ال تتوقف 

 الحرب و تشن هجمات متواصلة,حيث تسيطر أطراف مختلفة على مناطق أو تخسرها.

يعزز االسناد الجوي المقدم من الحلف العربي بقوة ارضية  مالم : أقاليم متحاربة في اليمن -2
 قادرة على الحسم و امساك االرض و االحتفاظ بها فان التمدد الحوثي سيستمر اكثر.

  

في حال وضع حل للعنف, سيقرر مستقبل البلد من معظم االطراف ذات الصلة  االنفصال: -3
كنة أن يقرر المتفاوضون باستحالة به مع مساعدة المجتمع الدولي, و احدى النتائج المم

                                                           

  1 المرجع نفسه, المكان نفسه.
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بقاء اليمن دولة موحدة يبرمون اتفاقا لتقسيمه, و هذا االمر ليس سهال, لكن يلقى تأييدا 
 داخل اليمن و خارجه و بخاصة ايران.

على الرغم من صعوبة هذا السيناريو في الوقت الراهن إال أن الوفاق الوطني :  -2
المفاوضات السالم قد تفضي الى وقف اطالق النار و تقاسم السلطة بين جميع المكونات 

 السياسية بما يحفظ وحدة اليمن, لكن ليس بالشكل الذي كان عليه ماقبل الربيع العربي. 
اآلن  ايرانولي , و حالة النشوة التي تعيشها أنه من خالل قراءة المشهد االقليمي و الد  

و تصدرها المشهد االقليمي كالعب قوي و االنتصارات التي الزالت تحققها على الصعيد 
السوري و العراقي و اللبناني خاصة بعد التغير الجذري في السياسة الخارجية في السعودية 

فإن السيناريو الثاني المتمثل في بقاء اليمن  المتمثلة في االنخراط القوي في المشاكل اإلقليمية,
كأقاليم متحاربة بغرض انهاك السعودية, و لو على المدى القصير و المتوسط لحين حسم 

 المعارك في سوريا.
إن عملية استنزاف السعودية التي تقودها ايران عبر وكالئها في اليمن هي الهدف          

طريق ادامة الصراع في اليمن, و تغذيته و المناورة تارة المرحلي لسياسة ايران الخارجية عن 
بالحلول السياسية, و تارة بالقتال في المناطق اليمنية هو السيناريو األرجح في هذا الوقت, و 

 الذي قد يقود مستقبال الى السيناريو الثالث المتمثل في االنفصال.   
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إن دراسة موضوع التدخل الدولي اإلنساني يستوجب علينا إستخالص المباديء و  
األطر القانونية األولى و هي األحكام التي دعت اليها منظمة األمم المتحدة في احترام مبادىء 

جهة, و كذلك احترام حقوق اإلنسان و حمايتها من جميع انواع السيادة الداخلية للدول من 
 االنتهاكات المستمرة.

فآليات التدخل ال يمكن أن تتعدى حدود احترام سيادة الدول  و اختراقها دون ضابط 
قانوني و دولي , ألن ذلك يعود على المجتمع الدولي بهاجس خطير هو اباحة التدخل الدولي 

دول و كسر قيود الشرعية الدولية دون مبرر قانوني مما يؤدي الى في الشؤون الداخلية لل
استفحال ظاهرة االستبداد الدولي التي تمارسها الدول القوية على الدول الضعيفة من أجل 

 الوصول الى أطماع اقتصادية قد تم التخطيط لها من قبل.

ل األساس القانوني لكن يجدر التنبيه الى أنه بالرغم من العثور على نصوص قانونية تمث
للتدخل االنساني, فإن هذا ال يعني  اضافة صفة الشرعية على كل تدخل يدعى بتنفيذه لدواع 
انسانية فثمة قيود معينة يجب االلتزام بها لينطبق وصف الشرعية على هذا التدخل و ان تجاوز 

   مثل هذه القيود فمن شأنه نعت هذا التدخل بعذم الشرعية.

 إلى سعى الدولي الفقه أن إال اإلنساني، التدخل يجيز قانوني نص أي ورود عدم رغم و
 االنتقاد يجنبه لم هذا لكن المشروعية، من نوعا عليه تضفي التي الشروط من جملة وضع

 سلبا انعكس الذي األمر الدولي، القانون عليها يقوم التي التقليدية المبادئ أهم مع لتعارضه
 الذي الوقت ففي التطبيق، في اإلنتقائية من نوعا شهد إذ الدولية، الممارسة في تطبيقاته على

 فقد ،, سوريا, ليبيا و اليمن كوسوفو و راق الع من كل في لتطبيقه القوية البلدان فيه سارعت
 المناداة إلى أدى مما ،و في القضية الفلسطينية الرواندية األزمة أثناء المقابل في عنه امتنعت
 .به حرافاالن وتفادي فعالة بصفة تنفيذه لضمان يحتويه، جديد مفهوم إيجاد أو تقنينه بضرورة
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استعرض البحث أيضا  التدخل العسكري السعودي االماراتي في اليمن كحالة, و             
 .أثره على المستقبل السياسي لليمن من ناحية الجغرافيا و التركيبة السياسية

تتوفر في األزمة اليمنية جميع الشروط التي تؤهلها لالستمرار سنوات طويلة, فلكل     
طرف من أطراف األزمة اليمنية هدف معين يسعى الى تحقيقه سواء أكان بالقتال أم 

 بالمفاوضات أو بكسب الوقت لتهيئة ظروف إقليمية أم دولية تخدم أطرافه.

صعوبة والتعقيد إلى الحد الذي يجعلها بعيدة عن ن األزمة الحالية في اليمن هي من الإ
أي حل قد تشمله تسوية ما. في الوقت نفسه؛ استمرار األزمة بوتيرتها الحالية يخلق المزيد من 
التعقيد، وينتج عنه المزيد من العنف والفوضى في دولة تعيش في حالة قريبة من االنهيار. 

ة تحولت إلى حرب استنزاف للدولة اليمنية فالحرب التي هي أحد المظاهر الرئيسية لألزم
وللدول المشاركة فيها، لتصبح بمثابة مأزق حقيقي ألهم العبيها، بعد أن لم يعد لها من أفق 

 .واضح. وكل ذلك أدى إلى وجود رغبة شديدة لدى الدول الكبرى إليقافها

ثم إن السعودية و اإلمارات استعملتا الذريعة المذهبية الستعطاف الداخل و كسب 
التأييد, و الواقع يثبت عكس ذلك , فالسعودية دعمت محمد البدر الزيدي الذي يعتبر الوهابية 

التي قامت على  2691حركة دخيلة و يجب وأدها و رغم ذلك دعمته السعودية ضد الثورة في 
و أيضا الزيدية ال تتشابه مع المذهب االيراني رغم أنها جزء من االثنا ,  اسقاط محمد البدر

 عشرية و رغم ذلك تدعمهم ايران.

السعودية، التي تقود التحالف، تقوم بمراجعة أهدافها من   إلى جانب ذلك؛ يبدو أن
على  الحرب، وهي في طريقها لرسم استراتيجية خروج منها. ويبدو أن هذه االستراتيجية سترتكز

تغيير دور السعودية من طرف في األزمة والحرب إلى راٍع للتسوية، ومن ثم القيام برسم 
الخطوط الرئيسية للمشهد اليمني، وهو الدور الذي لعبته المملكة مع اليمن خالل مراحل تاريخية 
 سابقة. وسيتسنى للحكومة السعودية القيام بلعب هذا الدور في حال تمكنت من إبعاد أية قوة
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معادية، كإيران، من أن يكون لديها وكالء في اليمن كالحوثيين وغيرهم. وفي حال نجحت 
الحكومة السعودية في ذلك؛ فإنها حينئذ ستتمكن من فرض تسوية ما على األطراف اليمنية 

   .المتصارعة

مع ذلك؛ فإن تعقيدات المشهد اليمني تجعل من الصعب التكهن بنجاح التسوية  و
ن تم فرضها من قبل السعودية، والدول األخرى؛ فاليمن بسكانه الذين يقاربون  السياسية حتى وا 

المزمنة، من فقر شديد، وهوية سياسية هشة ومؤسسات  مليون نسمة ومشاكله المركبة و 03الـ
مهترئة، ونخب منقسمة، ودعوات انفصالية، وغيرها من المشاكل التي تتزايد وتتضخم باستمرار، 

 تم ترتيب أوضاعه من الخارج. هو أصعب من أن ي

 نتائج الدراسة :

 خالل من كامال، تنفيذا مسؤوليته الدولي المجتمع ينفذ أن البد أظهرت الدراسة أنه  -
 مساعدتها بهدف وهذا العسكري، للتدخل تنفيذه بعد شأنها في المتدخل للدول المساعدة يد مد

 يشهد الذي األمني المجال في سيما وال المجاالت شتى في واالنتعاش مجددا النهوض على
 .الحالي اليمني الوضع عليه

 كثرة منها عدة اراتالعتب نظرا السياسية والدوافع التدخل فصل استحالة إلى توصلت الدراسة  -
 ولكن التدخل، فعلجراء  سعودية و االماراتال تتكبدها التي والبشرية المادية والخسائر النفقات

 و التدخل لفعل األساسي المحرك السياسية اراتاالعتب و المصلحية البواعث تشكل أن يجب ال
نما  .اإلنسانية حماية هي منه المرجوة السامية الغاية تبقى أن يجب ا 

و بتحليل التدخل السعودي االماراتي لصالح االنسانية  يتبين أن تذرع هاتين الدولتين بهذا  -
 وسيلة للتدخل في نزاع داخلي , و هو سمة من سمات العالقات غير المتكافئة. المبرر ليس اال
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بينت الدراسة أن دول التحالف و على رأسها السعودية و االمارات لم يحسنوا قراءة -
المشهد السياسي اليمني  بشكل جيد  مما زاد من التحديات على الصعيد األمني في ظل عدم 

 ج اتجاه األزمة اليمنية.وجود رؤية مشتركة لدول الخلي

دعمت الدراسة التوجه الذي يتهم السعودية باستعمال المذهبية في استمالة الداخل  -
السعودي,  و أن التدخل العسكري سببه التهديد الذي يمثله تغير النظام في اليمن و تأثيره على 

 السعودية و اإلمارات 

أكدت الدراسة أن األطراف اليمنية الداخلية تقوم بدور مهم في تأجيج الصراعات  -
اإلقليمية خاصة بين ايران و السعودية, في ظل استقواء أغلب األحزاب السياسية اليمنية 

 بالخارج لحل المشاكل الداخلية في اليمن.

دالة و هيبة الدولة أبرزت الدراسة أن المشاكل اإلقتصادية و اإلجتماعية, و غياب الع -
في اليمن من أهم األسباب التي تعوق أي جهود إلحالل السالم فيها, فأي جهود سياسية ال 

 تتطرق لتلك المشاكل سيكون مصيرها الفشل.

وضحت الدراسة أنه من الصعب ايجاد حل لألزمة في اليمن بسبب اإلستقطاب  -
 نهاء األزمة اليمنية.الدولي, و عدم تالقي اإلرادات الدولية و المحلية إل

كشفت الدراسة أن الواليات المتحدة األمريكية  تتخلى بشكل تدريجي عن حلفائها  -
التقليديين في الخليج العربي, مما عزز عملية تحالفات بديلة واسعة و اصطفاف إقليمي واضح 

 في منطقة الشرق األوسط.

 استفادت والتي ,عشرية اإلثنى عقائدوال األفكاردينية تعتنق  حركة يه الحوثية الحركة إن   -
 هاعصبت قوى الذي األمر ,ن الدولة االيرانية م سندتا و البداية منذ اليمنية الحكومة مدع نم

 .ناليم في
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 مشروع ضمن إيران عن بالنيابة يقاتلون  و, إيرانية أجندة لتنفيذ أداة إال هم ما الحوثيين إن -
 موقعها وعلى اليمن  على  والسيطرة ,المنطقة والذي يستهدف ابتالع ,الشيعي إيران

 .عليها والهيمنة الخليج ودول  السعودية لتهديد كمنفذ  ,المندب باب االستراتيجي  على
استخدام الحوثيين لصواريخ صادرة من طائرات مسيرة هو استعراض للقوة من قبل ايران بعد  -

 التهديدات األخيرة األمريكية الموجهة اليران.
 ىلع األخيرة شارفت ن أ بعد خاصة وران إلي القوية الصفعة بمثابة كانت مالحز  عاصفة ن إ -

 .و يفرمله  التمدد ذام هليحج جاء اإلماراتي  السعودي ن التدخل أ إال ,ناليم في اتمام تمددها 

 نالحوثيي انسحاب ىلع ينص الذي , 2216 مرق ناألم سلمج ار لقر  كبيرة ميةهأهناك   -
 ,األخرى نوالمد صنعاء العاصمة ىلع االستيالء أثناء اهيلع سيطروا التي حةلاألس ميلوتس
 .الواقع أرض ىلع هتطبيق في
 حولت فقد ,ناليم في األحداث مجريات ىلع كبير بشكل  أثرت م الحز  عاصفة يةلعم نإ -
طائرات مسيرة و جعلتهم يغيرون من اساليب الدفاع و الهجوم فاستخدموا  نالحوثيي راتيجية إست

 عن بعد لضرب مواقع داخل المملكة السعودية.
 كان بمثابة الغطاء القانوني للتدخل السعودي االمارتي في اليمن. 1129القرار األممي  -
 نم اإلستفادة ىلع  )والمعارضة طةلالس( المتصارعة السياسية يةلالعمأطراف   حرصت -
 راع.الص هذا في ةليبالق
 الحرب في اليمن ليست ايديولوجية مذهبية و انما هي حرب بالوكالة لالستحواذ و السيطرة. -
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