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 وزارة التعميم العالي والبحث                                       
 جامعة ديالى        

 كمية القانون والعموم السياسية
 قسم العموم السياسية 

 

 ((األزمة اليمنية معوقات في الداخل وتدخالت الخارج  ))

 سممان(بحث تقدمت به الطالبة )ورود خالد 

 إلى

 كمية القانون والعموم السياسية / قسم العموم السياسية

 وىو جزء من متطمبات نيل شيادة البكالوريوس في العموم السياسية

 باشراف

 م . م رعد عمي عبيد

 

 م7182ىـ                                           8341
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

المَِّه َعَمْيَك َوَرْحَمُتُه َلَهمَّْت َطاِئَفٌة ِمْنُهْم َأْن ُيِضمُّوَك َوَما ُيِضمُّوَن ِإَلَّ ))َوَلْوََل َفْضُل 
وَنَك ِمْن َشْيٍء َوَأْنَزَل المَُّه َعَمْيَك اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوَعمََّمَك َما َلْم َتُكْن  َأْنُفَسُهْم َوَما َيُضرُّ

 َعَمْيَك َعِظيًما ((َتْعَمُم َوَكاَن َفْضُل المَِّه 

 

 

 صدق اهلل العظيم

 (113) النساء 
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 اقرار المشرف

اشيد أن البحث الموسوم بـ) األزمة اليمنية معوقات في الداخل وتدخالت الخارج( 

لمطالبــــــــــــــــــــة ) ورود خالد سممان ( قد تم تحت اشرافي في كمية القانون والعموم 

قسم العموم السياسية وىو جزء من نيل شيادة البكالوريوس في العموم  /السياسية 

 السياسية .

 

 

 

 

 

 التوقيع :                                                           

 اسم المشرف :                                                     

 التاريخ:                                                            
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 . أهمية البحث .1
ة اليمنية وماليا من اثار موضوعية حيث ىي حركة تتناول دراسة البحث اىمية االزم

اىمية تدور بين جماعة الحوثيين لتحرير بعض المناطق حيث تشير االزمة اليمنية 
 العديد التداعيات الخطيرة ألنيا حركة استراتيجية كبرى .

 . فرضية البحث2
صبحت ال يعد الحل في اليمن داخميا ففي ظل التدخالت الخارجية الكبيرة والتي ا 

تتحكم بالقرار السياسي اليمني فالحل في اليمن ان تبتعد التدخالت الخارجية في 
 التدخل السياسي اليمني .

 . اشكالية البحث3
  ينطمق البحث من اشكالية مفادىا ان الحالة اليمنية تعاني من مشاكل مركبة

لموضع السياسي واالمني اليش ىناك وضع اقتصادي فردي وكذلك النزعة  فباإلضافة
 ضةر ظاىرة القبمية والمناطقية مما ترك لميمن ع االنفصالية التي تفدييا شيوع 

   اسي واالمني.يخالت الخارجية اثرت بشكل كبير عمى االستقرار السلمتد
  . منهجية البحث4

يجية البحث ومنيا المنيج التاريخي يعتمد البحث عمى مناىج عدة في اثبات من
والمنيج الوصفي والمنيج المقارن وكذلك لبيان االزمة اليمنية ومعوقاتيا في الدخل 

 وتدخالت الخارج .
 هيكمية البحث. 5

ينقسم البحث الى مقدمة وخاتمة وثالثة مباحث حيث يكون المبحث االول ما ىو 
اسباب نشوء االزمة اليمنية  لألولمفيوم االزمة اليمنية وينقسم الى مطمبين المطمب 

والمطمب الثاني ادارة االزمة اليمنية اما المبحث الثاني التحديات الداخمية لالزمة 
طمب االول التحدي االمني والمطمب الثاني التحدي اليمنية وينقسم الى مطمبين الم

السياسي اما المبحث الثالث كذلك ينقسم الى مطمبين المطمب االول التدخالت 
 االيرانية في اليمن والمطمب الثاني التدخالت السعودية في اليمن .
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 اَلهداء

 ) الى كل من زرع الطموح في نفسي وقدم لي الدعم وساندني بكل ما احتاجو ...
 ابي الغالي (

النور وانا في أعضائيا وترعرعت طفولتي عمى أكتافيا وأنارت لي الى من رأيت 
 الطريق بالنور ... ) أمي الغالية ( .

 الى كل من قدم لي المعونة والشعور بالطمأنينة وىم حولي ... 

  ) أخوتي وأخواني العزيزين (

عمى البحث وساىم فيو أسال الى االستاذ الفاضل ) رعد عمي عبيد ( الذي أشرف 
 ... لمزيد من العمم والعطاء والموفقيةاهلل العزيز ان يوفقو الى ا
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 الشكر والتقدير

ال يسعني وقد انجزت بحثي ىذا بفضل اهلل الى ان اقدم شكري وتقديري الى )جامعة  

واخص وتحديدا كمية القانون والعموم السياسية / قسم العموم السياسية .  ديالى (

بالتحديد عمادة القسم اساتذتي الفاضمون اصحاب الثقافة الراقية والخبرة العالية ومنيم 

استاذي الفاضل ) رعد عمي عبيد ( الذي تفضل مشكورا في االشراف عمى بحثي 

 فمو كل الحب والتقدير ... وقدم لي العون الكبير في اعمال بحثي لذا 
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 قائمة المحتويات

رقم  المحتويات  ت

 الصفحة 

 أ اآلية القرآنية  1

 ب االهداء  2

 ج الشكر والتقدير  3

 د قائمة المحتويات  4

 1 المقدمة  5

 8-2  األزمة اليمنيةمفهوم واسباب وادارة  -المبحث االول : 6

 17-9     التحديات الداخلية -المبحث الثاني : 7

 29-18  التدخالت الخارجية -المبحث الثالث : 8

  33 الخاتمة  9

 32 -31 المصادر  13
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 المقدمة

تندرج اىمية ىذه الدراسة في اطار مقاربة واقعية لالزمة اليمنية وتدىور االوضاع 

 االقتصادية لمبالد .

حين خضعت اليمن في تاريخيا المعاصر والحديث الى نشوب نزاعات وصراعات 

في مؤسساتيا الداخمية والخارجية وقد كان لمبيئة الخارجية االقميمية والدولية حضورىا 

الحياة السياسية اليمنية  قبل وبعد قيام الوحدة االندماجية حيث ان طبيعة في 

التطورات السياسية التي شيدتيا اليمن عبر تاريخو السياسي الطويل بكل ما تنطوي 

عميو من قوى واحزاب وكيانات سياسية واجتماعية حيث كان لكل من شمال اليمن 

ئتو االقتصادية وقد تأثرت الحياة وجنوبو نطاقو الجغرافي وحدوده السياسية وبي

السياسية في اليمن بطبيعة التوازنات االقميمية والدولية وقد مثل قيام دولة الوحدة عام 

وما تالىا من اجراءات دستورية في البالد نقطة تحول في الحياة اليمنية  8991

 حيث شرعت التقرب من التعددية والمشاركة السياسية .

 

 

 

 



9 
 

 -فهوم اَلزمة :المبحث اَلول : م

 باب نشوء اَلزمة اليمنيةسا -المطمب اَلول :

 ادارة اَلزمة اليمنية -المطمب الثاني :
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 بحث اَلولمال

 مفهوم اَلزمة

االزمة اليمنية معقدة التركيب متعددة الجوانب ومتداخمة االطراف وتتكون من شقين 

بين القوى السياسية اليمنية  داخمي وخارجي الشق االول يتمثل بالصراع عمى السمطة

وغياب المكون السياسي المنظم الحامل تمتمك اي مشروع وطني مشترك  التي ال

لممشروع الوطني ساعد الى حد كبير في حدة الصراع في ظل نظام المحاصصة 

كيد حل غياب ىذا المشروع يجعل تأ والفساد والمحسوبية واالدارة السيئة واستمرار

ي يتجسد بالتناقضات نق االستقرار الدائم امر مستحيال, والثاوتحقي االزمة اكثر تعقيدا

قميمية وخاصة بين السعودية وايران التان تتنافسان عمى الدور والصراعات اال

في ظل المعطيات والمستجدات الدولية  استراتيجيتيمااالقميمي والسعي نحو بسط 

العربية في ظروف عممية  وازدياد التحديات االمنية بشكل غير مسبوق في المنطقة

 8د االقطاب . الى النظام الدولي الجديد المتعد االنتقال التدريجي

 

 

                                                           
رياض طو شمسان , تفاصيل االزمة اليمنية ومساراتيا , التغير ,عبر مواقع التوصل االجتماعي نت عمى  - 8

  7182/ 4/ 48في تاريخ  ,www. Al . tagheer . Com> art 33242االيميل 
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 المطمب اَلول

 أسباب نشوء اَلزمة اليمنية

قامت دول الخميج بأطالق ما  7188نيسان  4االوضاع السياسية / في  -اوال :

نصت عمى ان يقوم تسمى بـ المبادرة الخميجية في محاولة منيا لحل االزمة اليمنية 

% لكل 01مة وفاق وطني بنسبة و رئيس الجميورية بتكميف المعارضة بتشكيل حك

تزيد عن سبعة ايام من تاريخ  طرف عمى ان تشكل الحكومة من خالل مدة ال

التكميف وعمى ان تبدأ ىذه الحكومة بتوفير االجواء المناسبة لتحقيق الوفاق الوطني 

وامنيا ومن ثم يعمد مجمس النواب بما فيو من مواالة وازالة عناصر التوتر سياسيا 

الحصانة  ومعارضة وبعد مرور شير عمى بدء يتنفذ االتفاق الى سن قوانين تمنح

القضائية لمرئيس ولمن عمموا معو خالل فترة حكمو ثم يقدم ضد المالحقة القانونية 

الرئيس  رئيس الجميورية استقالتو الى مجمس النواب ويصبح نائب الرئيس ىو

 8مصادقة مجمس النواب عمى االستقالة .بعد  باإلنابةالشرعي 

                                                           
عزي فوري عوز الثالث , " لماذا اغفمت دراسات الشرق االوسط الربيع العربي ؟ جغرافية استقرار االنظمة  - 8

 .807ص -7188/ 8ت 497االستبدادية " , المستقبل العربي  العدد 
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بعد حادثة جامع دار  7188تشرين الثاني  74ولكن ىذه المبادرة لم توقع اال في 

الرئاسة بعدما تم وضع الية تنفيذية مزمنة لبنودىا اال ان معظم االطراف تعاممت مع 

 8سب مع مصالحيا .ىذه المبادرة بانتقائية شديدة منيا ما يتنا

كانت المبادرة الخميجية ىي من يعطي المشروعية القانونية والشرعية السياسية 

لمسمطات الحاكمة في اليمن منذ توقيعيا حيث نصت عمى ان يحل االتفاق عمى 

المبادرة الخميجية والية تنفيذىا محل اي ترتيبات دستورية او قانونية قائمة وال يجوز 

سات الدولة وان يتم وفق بنود المبادرة ان تتم الدعوة النتخابات الطعن بيا امام مؤس

 7. 7183/ شباط / 78رئاسية جديدة في 

االوضاع االجتماعية : تدىورت االوضاع االجتماعية بشكل كبير فوصمت  -ثانيا :

رب تسالعممية التعميمية وبمغت نسبة الالى مستويات مخيفة وتدىورت  نسبة الفقر

ان القوة  4% .31% كما بمغت نسبة االمية 43رب الذكور تس ونسبة% 23االناث 

الرئيسة المحركة لالحتجاجات الشعبية ىي الشباب الذي يمثل نسبة كبيرة من عدد 

السكان وىي تمك الفئة االجتماعية المكونة من طالب الجامعات والعاطمين عن 

                                                           
 . www. l l . h tt p . aimatamar . netالمبادرة الخميجية واليتيا التنفيذية المزمنة , نت عمى الموقع  - 8

news . 95152.htm.  48/4/7182في 
مركز دراسات الوحدة  –8ط–حسن توفيق ابراىيم , ظاىرة العنف السياسي في النظم العربية . بيروت  - 7

 . 01, ص 8999العربية 
متاح عمى شبكة التواصل   7187حزيران  73صحيفة الجميورية الرسمية, مؤسسة الفكر العربي  االحد  - 4

 .www.algomhoriahاالجتماعي نت 
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بالظمم االجتماعي  ادى الى تعاظم االحساسالعمل بسبب البطالة المرتفعة الذي 

الناجم عن حالة الفساد واستئثار صفتو قميمة من المستفيدين من النظام بجزء ميم من 

 8االقتصاد الوطني في القطاعات المنتجة كافة .

باألزمات االوضاع االقتصادية : تميزت اوضاع اليمن االقتصادية  -ثالثا :

 7188تحت ضغط شديد فقد تركت ازمة عام  يزانية الدول اليمنية ترزخالمتالحقة فم

% 87الناتج المحمي بما يتجاوز اثرىا عمى االقتصاد حيث ادت الى ىبوط اجمالي 
العامة ي الميزانية ل% من اجما88كما ان خدمة مرتبطات القطاع العام تصل الى  7

 4لمدولة .

وان االقتصادي في اليمن بانو وضع ىش ويصف صندوق البنك الدولي الوضع 

ل نصيب الفرد من الناتج صيات اقتصادية جسيمة تواجيو حيث و ىناك تحد

كما ان معظم التضخم االساسي الذي يستثني دوالر فقط  8132االجمالي الى 

% في 80وصل الى ) المواد الغذائية , التبغ ,القات ( اسعار المنتجات المتقمبة 

كل ىذه نفسو  ر%في الشي42ووصل تضخم اسعار المالبس الى  7183اذار 

االرقام تعكس اوضع االقتصادي الصعب الذي تبعتو اليمن والتي تازمت بسببيا 
                                                           

 881,ص 7188نيسان  413العربية " المستقبل العربي العدد  الديمقراطيةتوفيق المديني " ربيع الثورات  - 8
صندوق النقد الدولي , اليمن اعادة ىيكمية االتفاق العام سيؤدي لخمق ومكافحة الفقر ) صندوق النقد   - 7

 .متاح عمى النت  8( ص7184الدولي , 
واشنطن صندوق النقد مع اليمن )  7184( , مناورات المادة الرابعة لعام 84/ 798بيان صحفي رقم ) - 4

 متاح عمى النت . 7( ص7184الدولي 
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حدثت انقالب امني ادى الى  7188االوضاع السياسية واالجتماعية فمنذ ازمة 

تفكك االوضاع االمنية وخروجيا عن السيطرة فقامت بعض قبائل محافظة مأرب 

بالطاقة  براج الكيرباء التي تزود العاصمةوتفجير ا بتفجير أنابيب النفط والغاز

الكيربائية كما قام عدد من قبائل طوق صنعاء بتقطعات قبمية في الطرق لمنع 

الخزينة وصول امدادات الغاز والبنزين ومادة ديزل كل ىذه االمور ادت الى حرمان 

ميزانية % من 20العامة لمدولة من واردات ميمة لميزانيتيا حيث يمثل النفط نسبة 

   8الدولة .

 

 المطمب الثاني

 ادارة اَلزمة اليمنية

رة االزمة اليمنية الى تفعيل عممية سالم اكثر شموال مما ايحتاج القائمون عمى اد

حيث ظيرت  7183الى عام  7187كانت عميو خالل الفترة االنتقالية من عام 

االولوية لمصالح النخبة الخاصة وما يتعمق بالمخاوف االمنية ومكافحة االرىاب 

من  لمتأكدعمى حساب االحتياجات االقتصادية لمسكان فالعممية السياسية تحتاج 

                                                           
متاح عمى  3( ص 7183وزارة المالية , البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة ) صنعاء : وزارة المالية . - 8

 النت .
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االنتقالية مع بعضيا ترابط المسارات السياسية واالمنية واالقتصادية الخاصة بالمرحمة 

 8البعض بدال من التعامل معيا بشكل مفصل .

ائل اليمنية في مفاوضات السالم صل في توسيع نطاق تمثيل مختمف الفان فش

ار القتال الذي الجارية بين الحكومة الشرعية واالنقالبين سوف يؤدي الى استمر 

  7 سيدفع باليمن نحو مزيد من الفوضى .

عمى خالف الجولة االولى لمشاورات الكويت عندما سبق وفد حكومة الشرعية في 

الوصول وفد طرفي االنقالب فان الحالة اليمنية ليذه الحرب تناقض ما كان معتادا 

في القرن العشرين عندما احدثت التطورات في االسمحة نقمة نوعية وىي من تحدد 

 بإشيارف بالضغوط الدولية والتمويح وقد دخل عامل اخر يعر كفة النصر واليزيمة 

سالح اصدار قرارات اممية من قبل المجتمع الدولي الذي يتحكم فيو بمدان الدائمة 

 4في مجمس االمن .

 

 

                                                           
والدراسات ,نت  لألبحاثاسراء احمد اسماعيل , مسارات التسوية السياسية والتحديات المستقبمية , المستقبل  - 8

  https : // futureuae  .com > main page>ltmعمى 
 اسراء احمد اسماعيل ,مصدر سبق ذكره . - 7
  شبكة المعموماتعبد الوىاب العمراني , السالم في اليمن بين ادارة االزمة وادارة الحرب ,قريش نت عمى  - 4

www. qoraish . Com > qoraish > 2016/07   
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 المبحث الثاني

 التحديات الداخمية لالزمة اَلمنية

 

عدم االستقرار  وفوضىقبل الربيع العربي واىتزاز االوضاع ودخول اليمن في دوامة 

لم تكن ىناك اي احتمال لمخروج من ىذا الوضع فقد ظل اليمن طول القرن العشرين 

الخميج العربي بحكم الجوار الجغرافي واالجتماعي خاصة يمثل مصدرا لعدم استقرار 

 مثل السعودية وعمان المتين تشتركان معو في حدوده من ناحية الشمال ألقطار

ع االقتصادية والتنموية المتردية في اليمن والوزن والشرق لقد ساىمت االوضا

الديموغرافي الكبير في عدم استقرار االوضاع الداخمية في اقطار الخميج العربي بات 

الذي يواجو اقطار الخميج العربي  الالعسكرياليمن احد مصادر التيديد غير المادي 

وىذا يرة العربية المريض ان اوضاع اليمن  كدولة فاشمة جعمتو يبدو بالفعل رجل الجز 

يؤدي الى تحطيم النظام االقميمي الخميجي بصورة كاممة ان لم تتم مواجية التيديد 

ياسية سالعمى الخروج من معضالتو االمنية  الذي يمثمو اليمن ومساعدتو

 8 . واالقتصادية المعقدة 

 
                                                           

( , ومحمد عبده , 8928) 934 حورية توفيق مجاىد , سياسة توازن القوى , مجمة مصر المعاصرة , العدد - 8
 421 -409, ص8977المكتبة االنجمو المصرية  -الفكر الساسي من افالطون , القاىرة :
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 المطمب اَلول

 التحدي اَلمني

عصفت التفجيرات االرىابية التي عاشتيا العاصمة اليمنية المؤقتة عدن بالوضع 

االمني فييا وان التفجيرات االرىابية عبر سيارات المفخخة التي شيدتيا مدينة عدن 

الوضع االمني في مأزق وخمفت وراءىا تحديات وتيديدات خطيرة لوجود وضعت 

غم من تبني تنظيم الدولة اال ان اعضاء الحكومة المتواجدون في عدن وعمى الر 

من عممية عدم االستقرار االمني مصادر امنية تستبعد ان يكون ورائيا المستفيدون 

في عدن وان الحوثيين والرئيس صالح قد يكونون وراء دعم وتسييل ارتكاب مثل ىذه 

  8العمميات االرىابية لمجياز عمى الوضع االمني .

اعدة في جزيرة العرب عمى المكال عاصمة محافظة بعد سنة عمى استيالء تنظيم الق

اعمنت الحكومة اليمنية في المنفى التي يتم  7180حضرموت في اوائل نيسان 

دعميا من قبل دول الخميج استعادتيا السيطرة عمى المدينة ولممحافظة عمى سيطرتيا 

حت اشراف الحضرمية تقوات النخبة وابعاد القاعدة شكمت الحكومة كيانا امنيا جديدا 

                                                           
   .  w w. aLqusبعصف العاصمة عدن , القدس عمى الموقع خالد الحمداني , التحديات االمنية تيدد  - 8

co . uk  2-15 , 4,18. 
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وبتمويل السعودية ودعم تقني من قوات الواليات العربية المتحدة  الطاقم لألمارات

 8المتحدة .

 ىناك فريقين  -الحركة االنفصالية لمجنوب والشمال اليمني : -اوال :

المكونات الشمالية والتي تعطي توصيفا لو  وباألخصالفريق االول ىم مكونات الثورة 

بانو توجو انفصالي وحراك يسعى لمتمرد عمى الدولة ونوايا لتفكك وتجزئو اليمن وان 

ية توازي خطورة القاعدة وحركة الحوثي وفي التعامل مع ىذا ىذا التحدي لو اولو 

 .التحدي ومعالجتو ىو حمل السالح اذا لزم االمر لمحفاظ عمى الوحدة اما 

فيم مكونات الجنوب الحراكية وىو استعاده دولة الجنوب وتحرير  -الفريق الثاني :

الجنوب وتقرير المصير وغير ذلك من االوصاف التي تعطي الشرعية لمتحرك ضد 

  7الوحدة القائمة والتعامل مع ىذا التحدي ومعالجتو ىو يشجع عمى حمل السالح .

ان اعالن االنفصال الجنوبي سيمغي كل شرعية لمتحالف الذي تقوده السعودية ضد 

 4.الحوثيين وان اعالن الجنوبيين لالنفصال سيؤدي الى انتصار االنقالب الحوثي 

                                                           
 عمى الموقع .89/7183نادية السقاف , ما التحدي الذي تواجيو قوات النخبة , تنشر في يوليو  - 8

www. Al – monitor  . com > originals > 2016 . 
انور قاسم الخضري , سياسة عمى مناىج النبوه ) التحديات السياسية ومواجيتيا , البيان لمبحوث والدراسات  - 7

 . www albayan  . co . uk > article 2جتماعي نت عمى الموقع , متاح عمى التواصل اال
ساعة  7183/ 78/0,تايمز , الجزيرة عن شمالو ,جمال خاشقجي , ماذا يعني انفصال الجنوب اليمني  - 44

 . m. nastiness . com >newsمساءا عمى الموقع 3:13
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من انفصال الجنوب عن الشمال ىو احد الحمول المطروحة لحل االزمة وانياء 

  8ب في اليمن .ر الح

جنوب اليمن عن شمالو فان ىناك عوامل عدة سوف في حال تم اعالن انفصال 

  7 تفرض نفسيا وبقوة عمى ارض الواقع ومن ىذه العوامل

االنفصال يعني انتياء عمميات التحالف العسكرية الجوية والبرية نتيجة عدم  –اوال 

. وفشل دول التحالف بقيادة السعودية في تنفيذ  7783تطبيق قرار مجمس االمن رقم 

 . ىذا القرار

اعالن االنفصال معناه انتياء الدولة الشرعية بقيادة الرئيس ىادي وحكومتو  –ثانيا 

 وبالتالي انتياء المشاورات السياسية في الكويت .

الحوثي وان ىذا اعالن االنفصال سوف يخدم بالدرجة االولى تحالف صالح و  -ثالثا

وشرقو وغربو وقد يميو ن وجنوبو ييد شعبي كبير في شمال اليمالتحالف سيحظى بتأ

نتصر والقادر عمى الحفاظ مييد دولي كون تحالف صالح والحوثي ىو الطرف التأ

 عمى الدولة اليمنية موحدة .

                                                           
 72/4/7182 –صباحا 8:77ىادي , انفصال جنوب اليمن عن شمالو صحيفة الرياض السعودية الساعة  - 8

 . www. 7 dram oat. Net, الموقع 
  ababiilسالم الرميحي , انفصال جنوب اليمن يعني انييار دول التحالف العربي ,ابابيل نت عمى الموقع  - 7

.net  
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اعالن االنفصال سوف يؤدي الى حالة عدم استقرار وحروب طاحنة ىنا  –رابعا 

 وىناك ستشمل كل مناطق اليمن .

التحالف بقيادة السعودية االمر الذي اعالن االنفصال بداية انييار دول  –خامسا 

سوف يؤدي الى تغير الخارطة السياسية لدول مجمس التعاون الخميجي  وسيطرة 

 ايران عمى المنطقة سياسيا واقتصاديا وثقافيا وعسكريا .

اعالن االنفصال معناه انتياء مفعول كل قرارات مجمس االمن المتعمقة  –سادسا 

ب االمر الذي سوف يتيح لزعماء االنقالب تصدرىم بالعقوبات عمى زعماء االنقال

 المشيد السياسي .

يراس الرئيس اليمني المخموع عمي عبد اهلل صالح حزب  –الحركة االنقالبية  -ثانيا :

المؤتمر الشعبي العام الذي تشكل في بداية عقد الثمانينات عمى ان تكون بنسبة 

ل السمطة المحمية التقميدية وشيوخ الحزب قائمة عمى تحالفات بين رجال الجيش ورجا

القبائل وكان صالح وعائمتو ىو الرابط الوحيد الذي تتشكل عمى اساسو تحالفات وىو 

المتحكم بيا ولم يسمح بانتقال السمطة الى مشروع بناء دولة بل ظل ىو من يتحكم 

المحمية قام الشعب ليمني بالدستور وعمل عمى تكيف اجيزة االمن وبين الزعامات 

الذي رفض الشعب اليمني ىذا الشكل لسمطة انتيازية احادية  7188بانقالب في 

تقتات عمى االم اليمنيين وبعدما وصمت االمور الى طريق مسدود وكان ينذر 



21 
 

بالكوارث وجاءت البادرة الخميجية وتوفرت امكانية حياة اخرى لمعممية السياسية في 

تي خطوة تأ 8صالح بوجو خاص .البالد عموما وحزب المؤتمر الشعبي العام ول

ىادي مكممة لموقف العواصم الكبرى بيجر العاصمة اليمنية المحتمة كما لموقف 

الحوثيين الدستوري وما يمتصق بو من قرارات نافرة كما  الرافض إلعالناالمن 

لموقف مجمس التعاون الخميجي المتنكر لالنقالب والداعم لمشرعية في اليمن بانتقال 

 ىادي الى عدن تتحول المدينة بشكل غير رسمي الى عاصمة لكل اليمنيين .

 

 المطمب الثاني

 التحدي السياسي

قد اوسل رورة وطنية فان اعاقة ىذا التحول ان التحول الديمقراطي في اليمن ض

البالد الى حالة انقسام جميوري , سياسي , مذىبي , واجتماعي , حاد اوصل الدولة 

الى الفشل ووضع اليمن امام خطر االنييار ومنع حدوث ىذا الخطر يتوجب سرعة 

عبر مصالحة وطنية ووفاق وطني عمى اساس عقد التغيير واالصالح الديمقراطي .

جتماعي جديد يوفر شروط االنتقال الديمقراطي واقامة دولة القانون كأساس الستقرار ا

الخطر الذي صار ال ييدد امن واستقرار اليمن وتحقيق تنمية شاممة وعادلة وبو يرفع 

                                                           
  0/7180/ 0, تاريخ النشر في  82883الرياض , تأييد الشرعية في اليمن ال مكان فييا لممراوغة , العدد  - 8
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مجاورة والسالم العالمي مما يجعل ميمة لقرار دول االقميم اتاليمن فقط بل امن واس

  8اليمنيين وحدىم وانما ميمة دول االقميم . التغيير واالصالح ليس ميمة

في الشرق الديمقراطي  لإلصالح وفي المقدمة دول الجوار ومجموعة الثماني المتبنية 

االوسط ولقد مورس بعد صدور وثيقة الشراكة وخطة مجموعة الثماني لدعم 

ومن اجل مواجية مخاطر االنقسام الجميوري واالسناد  7113االصالح عام 

ي تشكل تحالف سياسي من التغيير في اليمن . وانتيت ىذه الوثيقة لتجسيد السياس

ارادة التغيير وانقاذ الوطن واخراجو من دوامتيا المستحكمة االبعد وتعبئة الطاقات 

والجيود الوطنية ليشكل رافعة تغير سممي وانقاذ وطني يخرج اليمن من الوضع 

    7الراىن .

ن نشأ تنظيم القاعدة في جزيرة العرب عمى اثر اندماج تنظيم القاعدة في اليم -اوال:

بعد تشديد  7119بين تنظيم القاعدة في كل من السعودية واليمن في بدايات عام 

صر التنظيم داخل االراضي السعودية مما دفع اسعودية مالحقة عنالسمطات ال

بعضيم الى االراضي اليمنية مستفيدين من الوضع االمني المتدىور في البمد وحالة 

في الجنوب فان تنظيم القاعدة حرب الحوثيين في الشمال ومطالبة الحراك باالنفصال 
                                                           

, التحالفات السياسية . المدنية وفرض التغيير )ىالة الني( , مركز القاىرة  محمد احمد عمي المخالفي - 8
, العنوان البريدي 72شارع عبد المجيد الرمالي الدور السابع . شقو رقم  78لدراسة حقوق االنسان , العنوان 

ة لدراسة مركز القاىر  8, طبعة   info @ cihrs . orgمجمس الشعب القاىرة البريد االلكتروني  882ص,ب
 .29, ص7188حقوق االنسان 

  11محمد احمد عمي المخالفي , مصدر سبق ذكره ,ص - 7
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ر التحالفات دينية متنامية وتغيفي اليمن يزدىر وسط بيئة انييار لمدولة وطائفية 

والفراغات االمنية والحرب االقتصادية وتؤكد مجموعات االزمات الدولية انو من اجل 

قمب ىذه التوجو يجب انياء النزاع االساسي وتعزيز الحكم في المناطق المعرضة 

  8 . لمخطر واستخدام الوسائل العسكرية بتعقل وبالتنسيق مع السمطات المحمية

يم متطرف يتخذ من جنوب اليمن مقرا لو ظير التنظيم الى ان تنظيم القاعدة ىو تنظ

لسمطة القائمة في كل وجود في بدايات تسعينات ثم تطورت عممياتو بعد ذلك لتمثل ا

سعى البمدين عمى القضاء عمى التنظيم في السعودية نعاء بعد ما من الرياض وص

ادات جديدة عمى ظيور بعد االندماج قيوالتي قد قتل بعظيم واستسمم اخرون ولكن 

  7الساحة .

 استيالء الحوثيين وصالح عمى السمطة . -ثانيا :

واطمق  8997سست عام ة سياسية دينية اجتماعية مسممة تأىم حرك -الحوثيون :

عمييا اسم انصار اهلل وتمت تسميتيم بالحوثيين نسبة الى مؤسسيم حسين الحوثي 

 3وولده الروحي لمحركة بدر الدين الحوثي وخاض الحوثيين  7113الذي قتل في 

لكن   7181و  7113بين حروب مع نظام الرئيس السابق عمي عبداهلل صالح 

                                                           
 ww.annahar. com7النيار , القاعدة في اليمن اقوى من اي وقت مضى عمى موقع  - 8

article>533367 
 http; // ar. m. Wikipedia . org> wikiالموسوعة الحرة ,تنظيم القاعدة جزيرة العرب عمى الموقع  - 7
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وبعد القوة الحقيقية خمف صعودىم المثير منذ صالح بات حميفيم الرئيسي اليوم 

7183 .8 

عمى اسمحة من الجيش ونجاحيم في  ان صعود الحوثيين الى السمطة ىو استيالئيم

رفع  بقرارالسخط الشعبي بسبب الظروف االقتصادية السيئة التي تفاقمت  استغالل

تصرف الحوثيين بصفتيم جزءا من انتفاضة عام الدعم عن الطاقة خاصة بعد ان 

وقوة حريصة عمى استقالل اليمن ثم يأتي بعد ذلك تحالفيم مع خصوميم  7188

المتمثمين في نظام صالح الذي لم يكن اقل انتيازية منيم طمعا في استعادة سمطتو 

بعد ان فرض حضوره عمى الساحة اليمنية عقب خروجو ممن السمطة بموجب ) 

ة الخميجية ( التي اعطتو حصانة قضائية ولم تمنعو معاودة االشتغال بالسياسة المبادر 

واخيرا حاول الحوثيين في خطابيم السياسي كسب ود فصائل " الحراك الجنوبي " 

 7عمى اساس ان عدوىم المشترك ىو النظام القائم في صنعاء وحزب االصالح .

 

 

 

                                                           
 . 2,ص 7,ط7180نيسان 72ىم الحوثيين , العربية , دار النشر في دبي , التاريخ  فرانس برس , من - 8
, العدد  8وسام باسنودة , تطورات المشيد اليمني : المأالت وسناريوىات المستقبل , دار النشر القاىرة ,ط - 7

 .4,ص 72
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 المبحث الثالث

 التدخالت الخارجية في اليمن

ان اليمن يعاني من التدخالت الخارجية طيمة تاريخو الحديث والتي استيدفت 

اضعافو والتحكم بموارده البشرية واالقتصادية وازداد التدخل مع تعاظم ثروات النفط 

ومن أىم نتائج  8في الخميج مع بروز تنظيم القاعدة وظاىرة القرصنة الصومالية .

لعمل عمى تصويت مسار عالقات اليمن في الوضع ليمني وىي االتدخل الخارجي 

والدولية المستقبمية بما يكفل احترام سيادة اليمن وعدم التدخل في شؤونيا االقميمية 

في انجاز التغيير كيد حق اليمنيين لمبادئ وقواعد القانون الدولي وتأالداخمية طبقا 

الح بعيدا عن التدخالت الخارجية وكذلك ان المبادرة الخميجية قد خدمت مص

االطراف التي تبنتيا وكذلك مصالح الواليات المتحدة االمريكية التي دعمت نظام 

لف معيا في مكافحة االرىاب وحرصت عمى تجنب اسقاطو ولم تحقق اتحمال

ض اجندتيا في عدم طموحات الشباب وبذلك نجحت القوى االقميمية والدولية في فر 

تتضرر من نجاح ف كافة حتى ال سقاط النظام وفرض رؤيتيا عمى االطراالسماح بأ

الثورة وتضمن بقاء مصالحيا في استقرار اليمن وان يمثل عنصر استقرار المنطقة 

                                                           
ودراسة السياسات حول الثورة اليمنية ,شارع  لألبحاث, ندوة لممركز العربي  د. عبد السالم المحطوري - 8

 . 87/7/7188, 81722وادي البنات  , ص, ب  21الطرفة منطقة 
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كان لمبيئة الخارجية ) االقميمية والدولية ( حضورىا في الحياة السياسية  8بكامميا .

اليمنية قبل وبعد قيام الوحدة االندماجية ذلك الحضور اني فرضتو استحقاقات الحرب 

في السياسة الدولية والتي واليات المتحدة االمريكية (باردة وانفراد القطب االوحد ) الال

والتفاعالت االقميمية في عموم منطقة اليمن نتج عنو اثرت غمى الحياة السياسية 

حراك سياسي اجتماعي كانت لو انعكاسات مباشرة وغير مباشرة سمبيا او ايجابيا 

 7 عمى حياة اليمن السياسية .

خضع اليمن عبر تاريخو الحديث والمعاصر الى ىيمنة قوى خارجية سعت الى سمب 

ية والسيما الدولة العثمانية وبريطانيا ومن بين مقدراتو وتشويو ىويتو الحضارية والثقاف

اليمن الى شطرين احدىما سيطرة القوى االستعمارية عمى اليمن ادى الى انقسام 

شمالي واالخر جنوبي لكل منيما نظامو السياسي وظروفو السياسية واالقتصادية 

عدن عام وتعود جذور االنفصال السياسي في اليمن الى بداية االحتالل البريطاني ل

حيث ساىم االحتالل البريطاني في خمق كيانين سياسيين فمع قيام ثورة ايمول  8149

في شمال اليمن وقيام النظام الجميوري كانت عدن التزال محمية  8937/

 4.بريطانية

                                                           
 : مصدر سبق ذكره د. عبد السالم المحطوري  - 8
راسات الدولية عمي محمد حسين العامري , اثر العوامل الخارجية في الحياة السياسية اليمنية , مركز الد - 7

 . 872,دار النشر بغداد ,ص39العدد 
 . 73,ص 8991(83)3/ 83فيصل الحذيفي , الصراع السياسي في اليمن , مجمة الثوابت , صنعاء ,ط  - 4
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شيدت الحياة السياسية في شطري اليمن ابعادا مختمفة باختالف بنية النظام السياسي 

وان طبيعة التطورات السياسية في شمال اليمن وجنوبو قد القت بظالليا عمى مسيرة 

واقترن ذلك مع المد التحرري القوى واالحزاب السياسية ودورىا في الحركة الوطنية 

التخمص من االحتالل البريطاني في ىدف ات اما كان سائدا مطمع االربعينالذي 

اما في جنوب اليمن  8جنوب اليمن او في تفويض النظام الممكي في شمال اليمن .

ال يختمف االمر عن شمالو وان كانت الظروف والتطورات السياسية في الشمال 

اليمني قد تختمف في بعض الخصائص عن جنوبو فان جنوب اليمن كان تحت 

  7لبريطانية وتمثمو حكومة محمية .السيطرة ا

 المطمب اَلول

 التدخالت اَليرانية في اليمن

تشيده اليمن من الحروب واالزمات ىو نتيجة طبيعية لمتدخالت االيرانية  ان ما

حيث بذلت ايران جيودا عديدة من المكثفة في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي 

اجل التواجد عمى االراضي اليمنية لما يمثمو موقع اليمن الجغرافي من اىمية بالنسبة 

لالستراتيجية االيرانية ولم تكن الحركة الحوثية ذات المشروع الطائفي اال ابرز ثمار 

                                                           
 34فيصل الحذيفي , مصدر سبق ذكره ,ص - 8
 .37,ص8931, بغداد  8نعمة السعيد , النظم السياسية في الشرق االوسط ط - 7
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معيا ىذه التدخالت ورغم كثافة التدخالت وشموليا لمختمف الجوانب اال انيا يج

 8اربعة امور .

لم تقتصر عمى توجيو السياسة العمة لمدواة بل تجاوزت ذلك الى  -االمر االول :

 والمناورات السياسية .الخصوصيات الداخمية مثل قرارات التعيين واالقالة 

لم تأت اي منيا عبر اجيزة الدولة وانما عن طريق الدعم المباشر  -االمر الثاني :

 .لممميشيات الطائفية 

التدخالت االمنية التي تيدف الى تفويض الدولة وبناء نظام حكم  -االمر الثالث :

 جديد اشبو ما يكون بنظام ماللي ايران .

 خموىا من المشاريع الخدمية والتنموية . -االمر الربع :

كانت التدخالت االيرانية تمرر في اليمن بطريقة شبو سرية وغامضة حتى عام 

تحولت الى تدخالت صارخة وفاضحة وظيرت بصورة اوضح اما بعدىا فقد  7188

حيث وجد االيرانيون الفرصة لمتدخل المباشر بشكل  7183في بعد سقوط صنعاء 

اعتبر مندوب مدينة واضح مفتخرين بسقوط العاصمة الرابعة العربية في ايدييم حيث 

الرابعة  طيران في البرلمان االيراني عمي رضا ان صنعاء اصبحت العاصمة العربية

                                                           
صباحا عمى االيميل 7:79.الساعة  79/7/7183ابابيل  -فتحي منجد , التدخالت االيرانية في اليمن  - 8

ababiil  . net .  
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محافظة يمنية  83بعد كل من بيروت ودمشق وبغداد ومؤكدا ان  ال يرانالتابعة 

محافظة وانيا سوف تمدد وتصل  71سوف تصبح تحت سيطرة الحوثيين من أصل 

  8الى داخل السعودية .

لم يعد الحديث عن التدخل االيراني في الشؤون الداخمية لميمن ىمسا لمدوائر امنية 

 تعداه الى العمن عمى اعمى المستويات الرسمية .وسياسية بل 

اتيم الرئيس اليمني عبد ربو منصور ىادي ايران بالسعي الى تنفيذ  7187في عام 

مخطط ييدف لمسيطرة عمى مضيق باب المندب في البحر االحمر داعيا الى تحرك 

ات دولي عاجل بوقف المخططات االيرانية وكذلك ذكر الرئيس ىادي من بين التحدي

اليمن التدخل االيراني ان ايران تسعى الى تعويض خسارتيا التي تواجييا 

مع تزايد مؤشرات انييار في اليمن وفي سوريا نظرا لموقعيا االستراتيجي االستراتيجية 

الذي يقع بين دول غنية بالنفط وكذلك اوضح الرئيس اليمني ان ىذه التدخالت 

ت السياسية والمسمحة وتجنيد شبكات تجسس تمثمت في الدعم االيراني لبعض التيارا

ومن محددات السياسة الخارجية االيرانية ولدييا اىداف واضحة وىذا اليدف ان 7.

تكون ايران القوة الوحيدة في المنطقة العربية ولذلك فان محددات السياسة الخارجية 

  -تخدم ىذا اليدف وتتمثل في :
                                                           

 فتحي منجد , مصدر سبق ذكره . - 8
,  412احمد امين الشجاع , التدخل االيراني في اليمن حقائقو واىدافو ووسائمو ,مجمة البيان , العدد  - 7
 .8.ط2/8/7184



31 
 

 والمضايق البحرية والتحكم بيا .السيطرة عمى الممرات المائية  -8

 السيطرة عمى مصادر الطاقة في المنطقة . -7

 قيام حكومات شيعية في المنطقة تابعة اليران . -4

 8"المذىب الجعفري " .السعي لنشر التتبع االمامي  -3

لميمن خصوصية دينية وتاريخية لدى ايران ترتكز الخصوصية الدينية عمى ما تسمى 

التاريخية فان اليمن كانت والية تابعة انية ( اما عن الخصوصية ) الثورة السفي

الفارسية قبل ان يحررىا االسالم وتتداخل االىواء الدينية واالطماع  لإلمبراطورية

التاريخية مع بعضيا البعض في عممية صياغة وتحديد مسار السياسة االيرانية في 

 7.اليمن 

من خالل انشطتيا التوسعية داخل اليمن اما ىدف ايران في اليمن ان ايران تسعى 

 -تحقيق عدة اىداف :

تريد زيادة قوتيا االقميمية واستباق اي خسائر يمكن ان تمحق نتيجة ثورات  -اوال :

 الربيع العربي .

                                                           
 م 7182/ مارس / 74محمد الغابري , اليمن وايران حقيقة االطماع ومستقبل العالقات  .الخميس  - 8
مجموعة الباحثين مركز الجزيرة العربية لمدراسات والبحوث صنعاء , الحوثية في اليمن االطماع المذىبية في  - 7

 .12,ص 7111ظل التحوالت الدولية القاىرة 
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تحقيق نفوذ ايراني في اليمن ال يمكن ان يتم وظل وحده مجتمعية ودولة  -ثانيا :

يا الى تفجير االوضاع العسكرية في اليمن حمفائمينية ومستقرة فيي تسعى تقوية 

 وايجاد حالة من الفوضى التي يمكن اعادة صياغة موازين القوى .

وكذلك ان الحوثيين حاولوا واليزالون جر القوى االسالمية الى دخول في صراع 

عسكري مسمح عوضا عن الحروب التي كانت تتم مع نظام صالح وىذا ما دفعيم 

صعدة وكذلك مياجمة االصالحيين عقب الثورة الشعبية في لمياجمة السمفيين في 

 8 اكثر من محافظة يمنية .

اما عن تدخالت ايران في اليمن وليدة المحظة وليست مرتبطة بما يسمى اصالحا بـ 

حيث بدأت طيران بتوفير الدعم المادي واالعالمي واالسمحة لكل من الربيع العربي 

 اة سياسية في جنوب الجزيرة العربية ومثمثيتعاون معيا ويمكن ان تستخدمو اد

وبعد الربيع العربي رحبت ايران  7عنصر اساسيا لمنفوذ االيراني .الحركة الحوثية 

 متداد لمثورة االيرانية بقيادة الخميني ووصفت ماا بالثورات في العالم العربي ورأت انيا

حدث في تونس بانو صحوة اسالمية وبعد عامين من فشل ايران تسيير الثورات 

                                                           
 التدخل االيراني في اليمن ... حقائقو واىدافو .احمد امين الشجاع  - 8
 7184/ 2/8 – 412مجمة البيان , العدد  - 7
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لتونس ومصر نتج عنو خروج الرئيس عمي عبداهلل العربية لصاليا وعودة االستقرار 

 8صالح من الحكم .

 المطمب الثاني

  التدخل السعودي في اليمن

ان الدور السعودي لو تأثير كبير عمى الوضع في اليمن في العديد من المراحل 

واسوة بالثورات التي حدثت في  7119وخاضت السعودية حربا مع الحوثيين في عام 

مطالبة بسقوط ) عمي  7188عدد من الدول العربية اندلعت الثورة في اليمن عام 

وىي تتضمن تنازل صالح عن ادرة عبد اهلل صالح ( وتقدمت الدول الخميجية بمب

السمطة في مقابل منحو حصانة ضد المالحقة القضائية ووافق عمييا في النياية وتم 

 7. 7187اجراء انتخابات رئاسية يمنية فاز بيا ) عبد ربو منصور ىادي ( عام 

في اجياض الثورة حيث خشيت من تصدير الثورة ليا  ولكن السعودية لعبت دور

وىذا شكل ومع تزايد خطر الحوثيين في اليمن ودعميم من قبل ايران ولدول الخميج 

وتمر من  تيديدا لمجانب السعودي حيث ان اليمن تطل عمى ) مضيق باب المندب (

الت النفط وتعتبر اليمن ىي الحديقة الخمفية لمسعودية والتي لطالما خاللو ناق

                                                           
 عضوان االحمري , مصدر سبق ذكره  - 8
قصة التدخالت السعودية في اليمن شؤون الشطر الشمالي لميمن  -يوسف اليجري , السعودية تبتمع اليمن : - 7
 41-87ص 8911, الصفاء لمنشر والتوزيع لندن 83ط
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عدة طرق منيا  استطاعت ان تمعب فييا دور ميم من اجل مصالحيا من خالل

التحكم في شيوخ القبائل اليمنية , ونتيجة ليذا الخطر بدأت ) عاصفة الحزم ( في 

حيث تم تشكيل قوات التحالف الداعم لمشرعية اليمنية بمشاركة عدد  7180مارس 

ىذا التحالف الذي جاء تمبية من الدول العربية واالسالمية وتعتبر السعودية ىي 

 8ن من الخطر الحوثي االيراني .لدعوة ىادي لحماية اليم

تمويح السعودية بتدخل عسكري لحسم االزمة السياسية واالمنية في اليمن ولحماية 

لسان دول الجوار من اي عدوان قادم تكون ايران وجماعة الحوثي وجاء التمويح عمى 

التعاون وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل بعدما تصاعدت مطالب دول مجمس 

انقالب  ألنياءالخميجي وعمى رأسيا السعودية واليمن من اجل التوصل الى حل 

قال رئيس لجنة  7الحوثيين في اليمن عمى الرئيس الشرعي عبد ربو منصور ىادي .

الدفاع في مجمس الشيوخ االمريكي جون ماكين لوال تدخل المممكة العربية السعودية 

يود التي بذلتيا السعودية بقيادة الممك سممان بن في اليمن ألصبح الوضع سيئا والج

وحماية الشعب اليمني من مميشيات الحوثي التي عبد العزيز لدعم الشرعية في اليمن 

انقمب عمى الشرعية واختطفت مؤسسات الدولة وكذلك ان السعودية ىي دولة ميمة 

                                                           
, ادوار الفاعمين االقميميين في اليمن وفرص صناعة السالم , مركز صفاء  المسميماجد المذحجي , فارع  - 8

 7-8, ص 7180يونيو  33لمدراسات االستراتيجية , ورقة سياسات رقم 
 بثينة اشتيوي  , تاريخ التدخل السعودي في اليمن ,ساسة بوست , نت عمى االميل  - 7

Htt ps :// www sasapost . com> Saudi – interre….25/3/2015 
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تستيدف في الحرب عمى االرىاب .اما بشأن التوصيات السياسية في اليمن وىي 

تحسين جيد التحالف الذي تقوده السعودية لحل الصراع في اليمن وقد جرى تنفيذ 

جوانب معينة من ىذه التوصيات وان كل التحسينات المقترحة عمى االستراتيجية تقدم 

 8توجييا لبناء مقاربة شاممة وطويمة بالنسبة لميمن ومن اىم ىذه التوصيات .

 االمد لمتعامل مع القاعدة .ينبغي وضع استراتيجية طويمة  -8

 ينبغي ان تتضمن اي استراتيجية لمتعامل مع الحوثيين عنصر المشاركة . -7

وبيذا تكفمت السعودية ينبغي وضع استراتيجية انسانية مبدئية لمبمد بكاممو  -4

 بتمويل ) احفاد اليمن ( .

عمى ىذه  ينبغي انشاء بديل ممكن التطبيق واظيار القدرة عمى متابعة العمل -3

 الوعود فاليمنيون يعرفون ماىي افاقيم في ظل حكومة انتقالية اخرى .

اما ىدف المممكة العربية السعودية وحمفائيا ألنياء الحرب في اليمن تتجاوز مطالب 

اطراف الصراع اليمني في الداخل وان السعودية وحمفائيا لن يقبموا بأنياء ىذه المعبة 

 7ىداف االربعة .الدامية مالم تتحقق ىذه اال

                                                           
االسكندر مترسكي , الحرب االىمية في اليمن , المركز العربي لالبحاث ودراسة السياسات , الدوحة قطر ,  - 8
 .88.ص7180ستمبر  83( 81722العد )  8ط
 m . alomanaa . net.  71/1/7180االذاعة البريطانية "بي بي سي " , االمناء نت   - 7
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سحق القدرات العسكرية لمحوثيين وقوات صالح لضمان امن دائم  -اليدف االول :

 لمحدود الجنوبية لمسعودية .

تبديد احالم ايران بجعل اليمن منطقة نفوذ ليا عمى غرار العراق  -اليدف الثاني :

 وسوريا ولبنان .

 المندب .تأمين خطوط المالحة الدولية في باب  -اليدف الثالث :

منع وصول االسالميين ذوي التصور المتشدد .لمدين الى السمطة  -اليدف الرابع :

في اليمن وتعتبر عاصفة الحزم خطوه اولية نحو وضع حد لمتوسع االيراني في 

المشرق العربي وليس حماية الشرعية اليمنية وليس ىناك شك في ان تأييد باكستان 

يوفر توازنا غير قرار السعودي والعممية في اليمن وتركيا كان حجم مشاركتيا ميما لم

مسبوق مع ايران بعد ان خرجت الواليات المتحدة االمريكية من توازنات قوى المشرق 

السعودية العربية  وتأثيران نجاحا لمحزب سيضاعف من دور العربي االسالمي  –

عدد  تأثيروتراجع التي تتمتع اصال بثقل كبير بفعل انييار مؤسسة الدولة  واالقميمي 

يشكل الحوثيين خطرا عمى المممكة العربية السعودية  ال 8متزايد من االقطار العربية .

فيم في النياية قوة ذات قاعدة شيعية حتى بين اليمنيين وان االشتباكات التي جرت 

نجمت عن تعدييم عمى مواقع حدودية سعودية  7119بينيم والقوات السعودية في 

                                                           
 عبده عايش , انتقادات باليمن لمجدار السعودي العازل مركز الجزيرة , نت عمى  - 8
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ن السعودية تدعم حرب النظام اليمني ضدىم حيث تعاممت السعودية بعد ان ظنوا ا

 8مع الظاىرة الحوثية باعتبارىا احدى مظاىر التشظي السياسي اليمني .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 عبده عايش مصدر سبق ذكره . - 8
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 الخاتمة

تقدم بان سياقات التطور في الحياة السياسية اليمنية مرتبطا بعوامل  يبدو كل ما

داخمية واخرى خارجية القت بظالليا عمى بنية النظام السياسي وتوجياتو خالل 

حيث شيدت الحقبة االولى من حياة اليمنيين المرحمة وبعد قيام الوحدة الوطنية 

العسكري والقبمي كما ىو الحال في شمال اليمن  السياسية ظاىرة الحكم التسمطي

ونظام الحزب الواحد الذي كان سائدا في جنوبو وفي كال الحالتين الوجود لممعارضة 

 السياسية 

 اَلستنتاجات

 -حيث تمثمت في مواجية عدة من التحديات وىي :

 امكانية تطبيق االساليب الحديثة لمحاسبة التكاليف . -

الوطني الحر المستقل عن ارادة االشخاص ومصالحيم  اعادة تكوين الجيش -

 الشخصية اثناء اعادة تكوين ىيكمية الجيش الوطني .

تنشيط الحركات الشعبية المناىضة لمحركة الحوثية غير الوطنية ة المتنفذة لمدول  -

فالحركة التي تحاول السيطرة عمى اليمن باسم ايران حركة  االجنبية ) ايران (

 رف معنى الوطنية واالستقالل لذا يجب جذرىا والتخمص منيا .تع مدسوسة ال
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 المصادر
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