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ABSTRACT 

Gulf Cooperation Council (GCC) establishment in 1981 represented a 

turning point in Arab Relationships as a successful model in restructuring 

united Arab Frame. The idea of this Council had emerged from the joint 

point of view and the urgent necessity that cooperation and coordination 

among six Arab Gulf Countries: 

( Saudi Arabia Kingdom – Kuwait – U.A.E – Qatar – Kingdom of Bahrain- 

Oman) after the continuous development as a result of the close 

relationships that were enforced many other factors of the joint history, 

Geographic Neighboring, Faith and Belief in Joint Fate , in addition to the 

very similarity of these countries in their political , economic, social, and 

military policies, besides their confrontation against threats and risks as well 

as overcoming their internal which are . 

Thus, Arab Gulf States  had increased their efforts for the purpose of 

achieving further cooperation and further rapprochement through holding 

bilateral and multiple agreements Gulf Cooperation Council was emerged 

consequently , Council had achieved many of its main targets, it had many 

great and widely participations at the local, regional and international levels 
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in a changing atmosphere. Council was able to overcome the all the 

difficulties . 

There is no doubt that the administration of the Council for the regional 

crisis were so serious, many factors were actually needed, The Arab Gulf 

Council several features in order to deal with the troubles in this zone 

represented by Oil wealth  that was well applied by Arab Gulf States so as 

to develop these States and go on progress for their sake.  

On other hand, Gulf Cooperation Council (GCC) has been able to 

demonstrate the regional crisis. Besides the disturbed situations that the 

Neighboring States witnesses, they represented a critical challenge against 

the security of Gulf Cooperation Council (GCC), that matter needs to study 

in very details with stating the solutions through submitting strategies 

including several elements aiming to limit the crisis and amongst the 

negative effects against National Security for Gulf Cooperation Council 

(GCC). 

In this Thesis, Gulf Cooperation Council (GCC)  was studied with focusing 

on Crisis of Yemen as a model. Nowadays is passed with sensitive stage 

and critical turning point , as it witnessed sequent crisis along the time, and 



 c

returned from long wars up to now. Furthermore, it affirmed on the   

political , security and fate importance for Gulf Cooperation Council (GCC) 

in protecting security and stability of Gulf Region that makes its study, its 

analysis and to identify on  their future repercussions as an important case 

in the context of scientific research. 

 

 



 اإلهـــــداء
  إلى من كلله اهللا بالهيبة والوقـار وأحمل أسمُه بكل أفتخار

  أرجو من اهللا أن يمد في عمره لِترى ثماراً قد حان قطافها

  ....بعد طول أنتظار وستبقى كلماتك نجوم أهتدي بيها اليوم وفي الغد و إلى األبد  

  )والدي العزيز  (                                                                                       

  

  إلى من عجز اللسان عن وصفها التي نذرت ذاتها واحة  

  على طريق مستقبل أبنائها وفـاضت دموعها فرحاً لنجاحي

  ... بئر الحنان..من أخذت بيدي ولم تنفك بالدعاء لي  

  )والدتي العزيزة  (                                                                                      

  

  إلى من تحّلوا باإلخاء وتميزوا بالوفـاء والعطاء  

  إلى من معهم سعدت وبرفقتهم في دروب الحياة الحلوة  

  .... والحزينة سرت ينابيع الصدق الصافي

)                                                                                أخوتي األعزاء  (                                                                               

  )زهراء، حيدر ، رؤى ،  شيماء ، عالء ، ميساء(                                                                       

  

  

 لهم جميعاً أهدي هذا الجهد المتواضع                              



  

  

  

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 َك ُهَو َأْعَلُم ِبَمن َضلَرب ِتي ِهَي َأْحَسُن ِإنَوَجاِدْلُهم ِبال
  َعن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم ِباْلُمْهَتِدينَ 

  صدق اهللا العظيم

 ) ١٢٥( اآلية :النحلسورة 
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�ت  ا����������  وا�

ــــر فصــــولها الســــابقة ــــس التعــــاون الخليجــــي انطلقــــت مــــن  إلــــى توصــــلت الدراســــة عب إن دول مجل

 المنطقــة السياســي فــي االســتقرارلحفــاظ علــى ا :هــيتعتمــد علــى ركيــزة مهمــة  واضــحة إســتراتيجية

 قفـي طريـ رائـدة الـذي عـّد خطـوهو  ١٩٨١عـن طريـق نشـأتها للمجلـس عـام  ،وعلى مصـالحها فيهـا

بـين دول الخلـيج ضـرورة الوصـول بحالـه مـن التعـاون والتكامـل  أهدافـهكـان مـن و  الوحدة الخليجيـة

معظـم  الخليجـي مطلـب شـعبي تشـترك فيـهتأسـيس مجلـس التعـاون  إذ يعـدّ  .الوحـدة العربية لتحقيق

 والعالقـــات ،الثقافيـــة والخلفيـــة، تتعلـــق بالتـــاريخ المشـــترك منطقيـــة ألســـباب العربيـــةشـــعوب الخلـــيج 

ومـع عمـق التحـوالت والتغييــرات فـي المشـهد السياسـي العـالمي أضـحت فكــرة  ،المتشـابكة اإلنسـانية

بسبب عمـق المخـاطر والتحـديات التـي تواجـه دول  بها المماطلةتأسيس المجلس ضرورة ال يمكن 

 ارةلديـة القـدرة علـى تأديـة إد وأصـبحت .بقيامـه إالوال سبيل لمواجهة تلك التحديات  العربيةالخليج 

ـــة ـــةفـــي السياســـات  التوافـــق والتنســـيق عـــن طريـــق ناجحـــة فـــي القضـــايا اإلقليمي ـــة الخارجي   والداخلي

التحـرك فـي الـدول التـي  إذ اسـتطاع ،فـي مجلـس التعـاون الخليجـي متجسدة والعمل كمنظمة واحده

عصـــفت بهـــا ثـــورات الربيـــع العربـــي فقـــد كانـــت لـــه القـــدرة علـــى طـــرح مواقـــف محـــدده أزاء الشـــؤون 

فــي تلــك  الداخليــةوتوجيــه األطــراف  األزمــاتيــة فــي الســاحات اإلقليميــة والتــدخل فــي منــاطق العرب

ون الخليجـي الفاعـل فـي مجلـس التعـا ننسـى موقـف وال .محـدده تخـدم مصـالحه أهـدافالدول نحـو 

توظيـف  عـن طريـق واضح لك دورإذ أثبتت دول مجلس التعاون الخليجي إنها تمت األزمة السورية

رب خصـــمها اإليرانـــي عنـــدما أدت دورا ســـلبيا فـــي المســـاعدة فـــي تـــأجيج العنـــف، لضـــ هـــذه األزمـــة

تجــاه العســكري لحــل عــم المجموعــات المســلحة واختيــار االوالضــغط علــى بشــار األســد للرحيــل، ود

  . المساند للكويت في أزمة ميناء مبارك الكبير موقف مجلس التعاون الخليجيفضال عن  ،زمةألا



 ٢٠٣

ــــس التعــــاون الخليجــــي و  ات والسياســــات التــــي اتخــــذها دولإن مــــع هــــذه اإلجــــراء إال    الســــيما مجل

ضــغوطات داخليــة ناتجــة عــن مجريــات األحــداث  إلــىتتعــرض  أخــذتالســعودية  العربيــةالمملكــة 

اسـتقرارها السياسـي منهـا التغييـرات المسـتمرة التـي حصـلت فـي خـر آ لتهـدد بشـك والدولية اإلقليمية

    انعكســـت  ٢٠١١ عـــام الـــيمن فـــي العربـــي التـــي شـــملت بيـــعالـــيمن فـــي ظـــل مـــا يعـــرف بثـــورات الر 

ــــس التعــــاون الخليجــــي لأعلــــى  ــــدول مــــن واســــتقرار دول مجل ــــة ل ــــس كونهــــا تعــــد الرئــــة الجنوبي    مجل

المملكــة العربيــة  خاصــةو  مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــيوأمــن الــيمن يمــس أ التعــاون الخليجــي

 أمنهـاللحفـاظ علـى  وٕادارتهـا التـدخل فـي األزمـةالخليجـي بلتعـاون دفـع دول مجلـس ا ممـا السعودية

طرحهـــا للمبـــادرة  المنطقـــة عـــن طريـــقمـــن التعـــرض للخطـــر وبمـــا يضـــمن مصـــالحها فـــي  القـــومي

ريكـــي أوربـــي أدت إلـــى تنحيـــة وحظيـــت بـــدعم أم ٢٠١١التـــي وقعـــت فـــي الريـــاض فـــي  الخليجيـــة

عبــد ربــه منصــور  وطنــي ترأســها علــي عبــد اهللا صــالح مــن الحكــم وتشــكيل حكومــة وفــاقالــرئيس 

يهـدد مصـالحها ويسـعى  إيـران مـن إقليميـاً  المملكـة العربيـة السـعودية تحـدياً  ، وعنـدما جابهـتهادي

ـــدب للســـيطرة ـــاب المن ـــى مضـــيق ب        .العســـكري دعمهـــا للحـــوثيين انطلقـــت بتحالفهـــا عـــن طريـــق عل

ه جويــة دول أخــرى شــن ضــرب حققــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي باســتثناء ســلطنة عمــان مــع إذ

القصـف مسـتمر  والزال .قع الحوثيين والقوات المؤيدة للرئيس السـابق علـي عبـد اهللا صـالحاضد مو 

ـــون فـــي ـــر  النصـــر نّ حتـــى اليـــوم، وإ  المـــدن اليمنيـــة التـــي يتواجـــد فيهـــا الحوثي ـــيمن غي   فـــي أزمـــة ال

 .اليــوم إلــىمحســوم فتــارة يكــون للتحــالف الســعودي وتــارة أخــرى للحــوثيين بســبب اســتمرار الحــرب 

الفـــراغ السياســـي وذلـــك لتعبئـــة ، العربيـــةاحتـــل مجلـــس التعـــاون الخليجـــي قلــب التفـــاعالت  ومــن ثـــم

   ال تــزال تــتحكم بمفاصــل التغييــر فــي الــداخل التــي السياســيةوحداتــه  إن خاصــةالعربــي و  واألمنــي

  محكـ وأنظمـةنشـطه  خارجيـةمـن يـدها فهـي تمتلـك القـدرة علـى تطبيـق سياسـات  األمـورولـم تخـرج 

ومنهــا  فاعلــة عملــت علــى تغييــر نظــم عربيــة إســتراتيجيةت قــدرة علــى طــرح مبــادراال يــزال لــديها ال
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 الدراسةأليها توصلت  تأسيسا لما تقدم فيمكننا في هذا الصدد إبراز أهم االستنتاجات التيو . اليمن

  :كما يأتي 

لقـــــدرة السياســـــية أصـــــبح مجلـــــس التعـــــاون الخليجـــــي يشـــــكل قلـــــب التفـــــاعالت العربيـــــة ولـــــه ا : أوال

في حماية أمن المنطقة لما تتمتع به دوله من إمكانيات ) والمعنويةالعسكرية (واإلمكانيات المادية 

  . ةمادية اقتصادية ومكانة سياسية دولية وٕاقليمي

 توجيـــهعلـــى الفعـــل واســـتطاعت بجـــدارة  القـــدرة أثبتـــتدول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي  إن : انياً ـــــث 

ٕامكانيـة فـي القضـايا العربيـة اإلقليميـة و  وتمتلـك إدارة ومـؤثره فاعلـة بأنهـا دول يةإقليمية ودول رسالة

  . الدولية وال تقف موقف المتفرج من هذه القضاياالتأثير في القضايا 

شعور دول مجلس التعاون الخليجي بالخطر اإلقليمي والسيما اإليراني الذي أصـبح مهـددًا  : الثاً ـث

الفوري في اليمن لدعم الشرعية أوال وحسب ما اتفق عليه في المبادرة التي دفعها للتدخل لها فعليًا 

  .طرحها ولمواجهة التغلغل اإليراني ثانياً 

انطلقـت دول مجلـس التعــاون الخليجـي بتحالفهـا العسـكري وحققــت باسـتثناء سـلطنة عمــان   : عاً ـــراب

علي عبد اهللا صـالح وال زال  شن ضربة جوية ضد مواقع الحوثيين والقوات المؤيدة للرئيس السابق

  . القصف مستمر في المدن اليمنية التي يتواجد فيها الحوثيون

السياســية واالقتصــادية التــي تعيشــها  األوضــاعأدرك مجلــس التعــاون الخليجــي فــي ظــل  :خامســا ً 

عمومــا والمنطقــة العربيــة خصوصــا أهميــة عــودة الفاعليــة للنظــام اإلقليمــي  األوســطمنطقــة الشــرق 

لمواجهـــة المخـــاطر والتحـــديات التـــي باتـــت تشـــكلها القـــوى اإلقليميـــة عليهـــا وهـــي فـــي هـــذا  العربـــي

هـدف المجلــس يســعت جاهـدة لعــودة هـذه الفاعليــة مـن خــالل بنائهـا للتحــالف العربـي الــذي  اإلطـار

من خالله إلى تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك لبناء إستراتيجية عربية موحدة تقيد التدخالت 

  .يمية أوال وتعيد المكانة الحقيقية للنظام اإلقليمي العربي ثانيا اإلقل
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قوة إقليمية إيجابية يـتم بنائهـا  اتزايدت تطلعات المجلس ورغبات دوله مستقبال بأن يكونو  :سادسًا 

وفق معطيات علمية مدروسة  للمحافظة على األمن واالستقرار الدائم بالمنطقـة ومنـع أي محاولـة 

علــى تماســك المجلــس وديمومــة  ةهــذا الصــدد يســعون علــى المــدى القريــب للمحافظــاختراقهــا وهــم ب

الــذي  اإلرهـابســيما قضـية ت والوحدتـه ووقـوفهم بوجــه األزمـات السياسـية واالقتصــادية مهمـا تعـدد

وبذلك فإن المجلس سيستمر فـي مواجهـة ، يهدد المجتمعات العربية والخليجية في الصميم  أصبح

على المدى المتوسط من ترتيب أوراقه بالشـكل الـذي يتفـوق فيـه علـى سيعيد هذه كما أنه  األزمات

خصـومه اإلقليمـين ، وهنـا سـيحقق مجلـس التعـاون التقـدم والنجـاح علـى المـدى البعيـد وانتقالـه مــن 

   . كونه مجلس إلى اتحاد قادر على إدارة األزمات العربية واإلقليمية بشكل بارع 

  

الخطيـر،  ألزمـات اإلقليميـة وتفـاقم تأثيرهـافكلما اشـتدت ا فرضيةوفي موضوع بحثنا ثبتت صحة ال

يص مخاطرهـا ومنهــا لـدول مجلـس التعـاون الخليجــي علـى إدارتهـا ومواجهتهـا وتقلـ كلمـا كـان دافعـاً 

  .األزمة اليمنية
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  الفصل األول
  مجلس التعاون الخليجي

  النشأة والتكوين

  :تمهيد
  أهــــم وٕاحــــدى ،لــــربط الشــــرق بــــالغرب المهمــــةلبحريــــة االمنافــــذ  إحــــدى يمنطقــــة الخلــــيج العربــــ تعــــد

أسباب المهـارة فـي المالحـة واتسـاع ميـادين للعرب منذ القدم إذ هيأت  .المناطق الحيوية في العالم

احتضـنت  هـي المنطقـة التـيو العربـي مـن قلـب الجزيـرة العربيـة  يجبزغ شعب منطقة الخلـو  التجارة،

واكتملــت لســكان هــذه المنطقــة كــل  ،اإلســالم ورعــت العروبــة وســرت فــي دمهــا المصــلحة القوميــة

  )١(.البشرية للوحدة األصيلةالعناصر 

 ،جميعهـا الحضـارة مراحـل تطـور مهمـة فـي ةإلحـداث تاريخيـ مسرحاً  منطقة الخليج العربي كانتو 

  .تتمتــع بــه مــن موقــع إســتراتيجي متميــزلــت لمــا ظــار الغــزاة والمســتعمرين فــي عصــور خمحــط أنو 

واليــوم هــو تــاريخ الشــرق القــديم فــي  اً رئيســ حضــارياً  ج العربــي ممــراً ففــي الماضــي البعيــد كــان الخلــي

  يمتــد مـن خلــيج عمــان ،لبحـر العــربالخلـيج العربــي ذراع مــائي يعــد كمــا  )٢(.الدوليـة السياســةقلـب 

ــــاً  ــــاهمــــن  تدفقــــه المــــائي الغزيــــر مســــتمد حتــــى شــــط العــــرب شــــماالً  جنوب          شــــط العــــرب برافديــــه مي

ـــيج العربيـــ تقـــع دول إذ ،دجلـــه والفـــرات  حـــدها مـــن يالجزيـــرة العربيـــة جنـــوب غـــرب آســـيا  فـــي ةالخل

العربــي، ومــن الشــرق الخلــيج العربــي، ومــن  األردن، ومــن الجنــوب الــيمن والبحــرالشــمال العــراق و 

ق ن جهـــة الشـــر امتـــداد للـــوطن العربـــي مـــ أقصـــى مثـــلّ بهـــذا الموقـــع  وهـــو رب البحـــر األحمـــر،الغـــ

  )٣(.وضح ذلكت) ١( والخريطة
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 هِ دولــللمحــيط الهنــدي و  بحريــاً  وامتــداداً  ســالمياإلالخلــيج العربــي قلــب العــالم  فــي الوقــت نفســه يعــد

بينهــا وبــين  ةمشــترك دالشــمالي مــع حــدو  تقــع دولــة الكويــت علــى رأس الخلــيج إذمترابطــة الحــدود 

 الســـاحل الشـــرقي للمملكـــة العربيـــة العـــراق التـــي تطـــل أراضـــيها علـــى الخلـــيج ويلـــي الكويـــت جنوبـــاً 

   ا الســـاحل حتـــى حـــدود شـــبه جزيـــرةمـــا يعـــرف بالشـــرقية ويمتـــد هـــذ أو) ســـاحل اإلحســـاء( الســـعودية

 بـــين شـــبه جزيـــرة قطـــر وســــاحلجـــزر البحـــرين ويحصـــرها  يحتضـــن الـــذي )ســـلوى(وخلـــيج قطـــر 

أبـو ظبـي، ( وتبدأ بعد ذلك حدود دولة األمارات بأماراتها السبع على سـاحل عمـان وهـياإلحساء، 

ويليهــــا ســــلطنة عمــــان فــــي الزاويــــة  )، رأس الخيمــــة، الفجيــــرةالقيــــوين أمدبــــي، الشــــارقة، عجمــــان، 

مــن يمتــد ميــل،  لــفأيبلــغ طولــه  بحريــاً  ســاحالً تملــك  إذشــرقية مــن شــبه الجزيــرة العربيــة الجنوبيــة ال

تشـكل دول و  )١(.فـي الجنـوب الغربـي الجنوبيـةمضيق هرمز في الساحل الشـرقي إلـى حـدود الـيمن 

 الجزيـــرةشـــبه  أراضـــيتحتـــل كـــل  فهـــي متكاملـــة ةطبيعيـــ ةجغرافيـــ ةفيمـــا بينهـــا وحـــد ةالعربيـــ الخلـــيج

ال تفصــل بينهـــا  متصــلة العربيـــة دول الخلــيج وحــدود ،فيمــا عــدا دولـــة الــيمن فــي الجنـــوب العربيــة

ــاً  متشــابهه ةوجيولوجيــ ةاخيــومن ةمــن جغرافيــ الطبيعيــةوظروفهــا  ،ةطبيعيــ ئــقعوا  لــذلك تمثــل كيان

أتاحـــت ثروتهـــا  إذ ةكافـــ العربيـــةتـــرتبط هـــذه الـــدول بعالقـــات وثيقـــة مـــع الـــدول كمـــا  واحـــداً  طبيعيـــاً 

كمـــا  .جتماعيـــةواال واالقتصـــاديةالسياســـية  المختلفـــة مجريـــات الحيـــاة للتـــأثير فـــي النفطيـــة الفرصـــة

لقـد أطلـق و  ،لهـاالمجتمـع الـدولي  اهتمـامفـي الهـام  ستراتيجي لتلك المنطقة الـدوراإل أعطى الموقع

 بسـبب ازديـاد حـدة التنـافس الـدولي )المنطقـة السـاخنة(صـفة  األخيـرةعلى هذه المنطقة فـي اآلونـة 

طاقـــة لل اً مصـــدرًا أساســـعـــد المنطقـــة ت إذ التـــي تهـــدد أمنهـــا وســـالمة أراضـــيها، بـــين القـــوى العظمـــى

دة مبــادرات مــن بعــض دول المنطقــة فكانــت هنــاك عــ )٢(.وشــريانًا لحيــاة الــدول الصــناعية المتقدمــة
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قـام برغبـة  الـذي ١٩٨١عـام  فتشـكل مجلـس للتعـاونإليجاد نـوع مـن التنسـيق والتكامـل فيمـا بينهـا 

 الخــوض فــي موضــوع مجلــس ٕانو  )١(.أمنهــا وتنميتهــا فــي تحقيــق دول المنطقــة واقتناعهــا بأهميتــه

 تتمتـــع بـــه لمـــا  نظـــراً  األوســـطمنطقـــة الشـــرق  الحـــديث فـــي محـــاور أهـــممـــن يعـــد التعـــاون الخليجـــي 

 مـــا نأولي كمـــا دوالـــ اإلقليمـــيالصـــعيدين  علـــى ةجيوســـتراتيجي ةأهميـــ منطقـــة الخلـــيج العربـــي مـــن

 الراهنـة اإلقليميـةالتطـورات  ثنـاءإفـي و قبـل  وخارجيـة ةمن تحديات داخلي الخليجية طقةالمنتواجهه 

   فـيالكبيـر  األثـرلهـا  )الربيـع العربـي(بــــــــ فـي ظـل مـا يعـرف  األوسـطلتي تمر بهـا منطقـة الشـرق ا

ــــس  ــــس التعــــاون الخليجــــييعــــد  إذ )٢(.الخليجــــي التعــــاونحاضــــر دول وشــــعوب مجل    ةمنظمــــ مجل

ة ها الفريــدالذاتيــة المتميــزة وســمات لهــا خصوصــيتها واقتصــادية ةوسياســي ةأمنيــ نشــأت لــدواعٍ  ةإقليميــ

 ،لنظــام الــدولي القــائملــواء ا التــي تنضــوي تحــت اإلقليميــةالتجمعــات  مــن التــي اختلفــت عــن غيرهــا

ــــة ــــس التعــــاون الخليجــــي جيةالجيوســــتراتي فضــــال عــــن األهمي ــــدول مجل ــــات  ل   كونهــــا إحــــدى المكون

سـتراتيجيات نطـاق اال فـيب قـدرتها علـى توظيـف هـذه األهميـة الرئيسة في النظام الدولي إلـى جانـ

ـــــ ـــــةالكلي ـــــرى والصـــــراعات اإلقليمي ـــــ ،ة الشـــــاملة للقـــــوى الكب ـــــد ماهي ـــــة ة وتحدي  عالقـــــات دول المنطق

امتالكـه تـأثير المجلـس بـرهن بأنشـطته وممارسـاته علـى عنـد قيـام و . وأهـدافهاومساراتها وتوجهاتها 

  )٣(.يةوالدول اإلقليميةالصعد  تلفَ مخ فيبصوره ملموسة  اتضحت نتائجهسياسي مهم 

   المتخصصـــة األكاديميـــةالدراســـات  الخليجـــي محـــور العديـــد مـــن س التعـــاونمـــن هنـــا أصـــبح مجلـــ 

لتطوراتهـــا  التـــي حاولـــت ســـبر أغـــوار هـــذه التجربـــة السياســـية وتقييمهـــا ورصـــد المســـارات المحتملـــة

  .تحمله مؤشرات الوضع الراهن ما ضوء فيالمستقبلية 
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  ةالموقع الجغرافي لدول منطقة الخليج العربي
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  المبحث األول
  نشأة المجلس

ـــيج العربيـــ رترجـــع الجـــذو  ـــى عـــام ةاألولـــى لنشـــأة مجلـــس التعـــاون لـــدول الخل ـــدما١٩٧٥ إل ـــام عن     ق

    فـــي زيـــارة ) ولـــي العهـــد آنـــذاك( الســـابقر الصـــباح أميـــر دولـــة الكويـــت جـــابر األحمـــد الجـــاب الشـــيخ

الشـيخ زايـد بـن سـلطان  السـابقعوة مـن رئـيس دولـة اإلمـارات بـد ١٩٧٦ /أيار /١٦ألبو ظبي في 

بيـان مشـترك دعـا فيـه الجـانبين إلـى تشـكيل الجـانبين صـدر بين  ةمطولمحادثات  وبعد ،آل نهيان

كمـا قـام   )١(.ها وزيـرا خارجيـة البلـدين تجتمـع مـرتين كـل سـنه علـى األقـليرأسـ ةوزارية مشـتركلجنة 

لعقــد مــؤتمر  ةإلــى دول الخلــيج العربيــ ةه دعــو بتوجيــ ١٩٧٦عــام  قــابوس بــن ســعيد ســلطان عمــان

افتـــتح الســـلطان  إذ. اإلقليمـــي األمـــنويخصـــص لمناقشـــة قضـــايا  تلـــك الـــدولخارجيـــة وزراء يضـــم 

مـــن تضـــمن أ جماعيـــة صـــيغة إلـــىفيهـــا ضـــرورة التوصـــل  أكـــد بكلمـــةالمـــؤتمر قـــابوس بـــن ســـعيد 

محادثــات المــؤتمر لــم تســفر  إنوعلــى الــرغم مــن  ،وتحــدد العالقــات بــين دولهــا ســتقرارهاوا المنطقــة

وفي العام نفسه  )٢(.المنطقةخليجي في  تعاون لبناء مجلس دعوةالكانت بداية  أنها إالعلى اتفاق 

 إلـىتهـدف  ةخليجي ةحمد الجابر الصباح إلى إنشاء وحدجابر األ الشيخ السابقالكويت  أمير دعا

والتربويــة، وفــي كــانون  واإلعالميــة ةقتصــاديالسياســية واالجميعهــا  المجــاالت تحقيــق التعــاون فــي

بزيـــارة  ســـابقباح رئـــيس الحكومـــة الكويتيـــة العبـــد اهللا الســـالم الصـــقـــام ســـعد ال ١٩٧٨عـــام  الثـــاني

المملكــة العربيــة الســعودية والبحــرين وقطــر واإلمــارات العربيــة المتحــدة وســلطنة عمــان وتضـــمنت 

تحرك سريع تتضافر فيه جهود دول المنطقـة ( :ي جاءت عن محادثات تلك الدول إلىالبيانات الت

التي تحتمها الروابط الدينية والقوميـة وأمـاني شـعوبها فـي تحقيـق  للوصول إلى وحدة دولهم العربية

                                                 
=�� =&� ا�
)	8 =&� هللا، أِ�8 ا���	� ا����� �M ظ5 ا���H	�ات اA"�	�	� وا��و�	�، دار �b#)� ر#>ن ) ١(

،L6�4، د�ز%�  .١٢٦، ص 2��٢٠١١&�=� وا�:�6 وا�
)٢ (،52#Jا ��

% R	�f$ �g ;��ل �$��� �درا#�ت  �� ا����ون ��ول ا���	� ا����	�،I�8 دول �

�	�	Yا���	�ا���Jرا#�ت وا�&
%ث  اA��رات��;D  ،)٣٣(، ا���د ا#	Yا��  .١٣، ص١٩٩٩ أ�% ظ&�، ،#



 ٦

لبدايـــة التفكيـــر فـــي إنشـــاء مجلـــس تعـــاون بـــدأت مـــع الجهـــود المكثفـــة  إن إذ )١().المزيـــد مـــن التقـــدم

اطلــع  ١٩٨٠ طنة عمــان فــي تشــرين الثــانيســلعقــد فــي  مــؤتمر القمــة العربــي الحــادي عشــر الــذي

علـى  في حينهـا الزعمـاء الخليجيـين سابقح أمير دولة الكويت الالشيخ جابر األحمد الجابر الصبا

فــــي المجــــاالت السياســــية مشــــتركه للتعــــاون  ةخليجيــــ ســــتراتيجيةابعــــض األفكــــار الكويتيــــة إلقامــــة 

المحادثـــات الخليجيـــة للـــدول الســـت  أســـفرت إذ )٢(.كافـــة واألمنيـــةوالثقافيـــة والعســـكرية  هقتصــاديواأل

التــي يقــوم عليهــا،  الصــيغةاالتفــاق علــى  مــن غيــر مجلــس إقامــةعــن ١٩٨١-١٩٧٥ المــدةطــوال 

   المـــدة  فــي فــي المملكـــة العربيــة الســـعوديةمـــؤتمر القمــة اإلســـالمي فــي الطـــائف  نعقــاداثنـــاء أ وفــي

 علــى هـــامش هــذا المـــؤتمر ة، انعقـــدت قمــة لـــدول الخلــيج العربيـــ١٩٨١/ كــانون الثــاني/ ٢٨-٢٥

محـدود العضـوية  إقليميـاً  ويعـّد هـذا المجلـس تنظيمـاً  )٣(.ولدت فكرة إنشاء مجلـس التعـاون الخليجـي

المملكـــة العربيــة الســـعودية، دولــة اإلمـــارات (:عضــويته فـــي حينهــا علـــى الــدول الســتاقتصــرت إذ 

 وٕان نشــاطه يشـــمل) العربيــة المتحــدة، مملكــة البحــرين، دولــة قطـــر، دولــة الكويــت، ســلطنة عمــان

قتصــادي حــد فهــو يشــمل الميــدان السياســي واألاعلــى مجــال و  لــم يكــن قاصــراً  إذ جميعهــا الميــادين

 وبحكـــم )٤(.وتصـــب فـــي خدمـــة أمـــن دول المجلـــس تتكامـــل معـــاً  ةوالعســـكري واألمنـــي وهـــي أنشـــط

الداخليــة زاة والمســتعمرين فتحــديات البيئــة للغــ المتميــز جعــل المنطقــة عرضــهاإلســتراتيجي موقعهــا 

  عــــن ضــــعف فضـــالً  ،هاكـــان مصــــدرها األســــاس صـــغر مســــاحة بعــــض دول الخلـــيج وعــــدد ســــكان

ـــى التعـــاون لمواجهـــة التحـــديات،القـــدرات العســـكرية لهـــذه الـــدول وحاجتهـــا الشـــد فمـــن ناحيـــة  يدة إل

متـر مربـع أمـا عـدد  مليـون كيلـو ٢،٦٧٢لـدول مجلـس التعـاون  اإلجماليـةالمساحة فتبلغ المسـاحة 
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الفــرد مــن  يبمليــار دوالر، ونصــ )١,٦٣(، كمــا بلــغ النــاتج المحلــي ةســممليــون ن )٥٠,١( ســكانه

 مســتمرةتزايــد فــي حالــة  هــي واآلن م ٢٠١٠دوالر وذلــك طبقــا إلحصــاءات  لــفأ )٣٢,٤( النــاتج

مصــادر الطاقــة فــي العــالم فــي تلــك الــدول ممــا جعلهــا محــورا مــن  كبــرأمــن وتعــد الثــروة النفطيــة 

   )١(.الفاعلة والدولية اإلقليمية محاور الصراع بين القوى

في منطقـة الخلـيج العربـي وكانـت  مهمة ةتشكيل المجلس جاء كخطو  أن يتبينوبناء على ما تقدم 

  .حكومات الدول األعضاء باتفاقله الصفة الحكومية إذ انه تم 

  المطلب األول
  ومراحل تطورها مجلس التعاون الخليجي نشأة شروعاتم

في  األعضاءالتي قدمتها بعض الدول  شروعاتهناك بعض المالنشأة  عند الحديث عن ظروف

 شروعاتتكشف هذه الم ١٩٨١رياض عام مجلس في قمة الطائف التي انعقدت في مدينة الال

 األمني الطابعاستحوذ  شروعاتفمن بين ثالثة م .إنشائهعلى فكرة  األمنيعن سيطرة الدافع 

  :هي شروعاته المهذو  قتصادياأل لجانبا تناولالثالث فقد  شروعالم أما ،ثنين منهماأعلى 

  سعوديال شروعالم: أوال

  ةإنشاء منظم عن طريقيفة مجلس التعاون الخليجي على العامل األمني لوظ شروعركز هذا الم

 )٢( .ستيعاب المشتركألالسالح لتوحيد التدريب وتسهيل ا تدعو إلى توحيد مصادر ةخليجي ةإقليمي

بين التعاون  عن طريقستقرار السياسي األ هتمام األول للمجلس هون يكون األكما أكد على إ

 األجنبية مع الدول قوات األمن الداخلي في الدول المعنية واستبعاد األحالف العسكرية تماماً 
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 ةوتشجيع دول الخليج العربي ةالنظامية في تأكيد سيادة كل دول وطالب بإشراك القوات المسلحة

  )١(.ستقالل الذاتي والعسكريعلى تحقيق األ

  الكويتي شروعالم: ثانياً 

إلقامة مجلس التعاون الخليجي وتجنب الحديث  اً أساس قتصاديكويتي الجانب األال شروعاتخذ الم

 نه طالب بإقامة أوسع دائرةإإذ  .يها المقترح السعوديفالتي ركز  ةألمنياو عن الجوانب العسكرية 

ية قتصادية والصناعية والنفطية والثقافية لكي يؤدي في النهاللتعاون المشترك في المجاالت األ

على غرار  ةمشترك ةوخلق سوق خليجي )٢(.ةالعربي تحاد إقليمي بين دول الخليجإمة إلى إقا

عقد  فيمحور اهتمام المقترح الكويتي قتصادي هو ألالمشتركة إذ يعد الهدف ا األوربيةالسوق 

  )٣(.السبعينيات وازداد االقتناع به خالل الجزء األخير من ذلك العقد

  العماني شروعالم: ثالثاً 

نصري ع فيالعماني  شروعكبيرا إذ ركز الم ويتي تبايناً الك شروعالعماني عن الم شروعلمتباين ا

 ةوٕانشاء قو  )٤(.هما بداية تكوين مجلس التعاون الخليجي الجديداألمن والتعاون العسكري بعدّ 

 الخليج عن اية مضيق هرمز والدفاعلحم ةعسكري ةتشكل نواة وحد ةخليجية مشترك ةبحري

المعادية الموجودة على  ة عدد القوات المسلحة الخليجية زيادة توازي موازين القوهالعربي، وزياد

تمثل  ةلدول الخليج العربي ةمشترك ةة العربية، وٕاقامة مناورات عسكريخر من الجزير الطرف اآل
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الخليجي مني كجزء من بدء التنسيق العسكري جدول ز ل في أوقات متفاوتة ووفاقاً  األسلحةلف مخت

     توحيد وسائل الدفاع الجوي الخليجي بحيث يغطي كل مداخل ومخارج الجزيرة العربية فضال عن

 وأكــد المقتــرح العمــاني  )١(.العربــي وتكــوين شــبكة دفــاع جــوي متكاملــة ضــمن حراســة أجــواء الخلــيج

  ةمشــترك ةتهــا المســلحة تحــت مظلــة قيــادة موحــدعلــى قوا ةإبقــاء الســيادة العســكرية لكــل دولــ علــى

وتعـــــد ، موحـــــد مـــــن هـــــذه القـــــوات دورهـــــا الخليجـــــي ضـــــمن إســـــتراتيجية دفـــــاع خليجـــــي تحـــــدد لكـــــل

  .ةدول الخليج العربيالعسكرية على  العمانية توزيعا لألدوار والمسؤوليات شروعاتالم

دول الخليج  خارجية عقد في مدينة الرياض مؤتمر ضم وزراء ١٩٨١ شباط الرابع منفي و 

مملكة العربية العمل المقدمة في الكويت كما قدمت التم فيه مناقشة خطة  لست إذا ةالعربي

ية من الدول الخليجثنائي بين السعودية من جهة و لعقد اتفاقيات تعاون أمني  السعودية مشروعاً 

 وقد أسفر اجتماع الرياض ةواحد ةيأمن ةتفاقيات الثنائية اتفاقيجهة أخرى بحيث تشكل هذه األ

 أخذن يأ ةإذ فضلت دول الخليج العربي ،بين هذه الدول على إنشاء مجلس للتعاون تفاقاالعلى 

العربية بالتجربة  استرشاداً  تحادإ أوة عضاء وليس شكل وحدشكل التعاون بين الدول األ المجلس

 ن له وّ وتكتّكون فيما بينها مجلس للتعاون في الوحدة، وقد أعلن في اليوم نفسه بأن الدول سَ 

وصوال إلى تحقيق على مستوى القمة وعلى مستوى الوزراء  ةجتماعات دوريوتعقد ا ةعام ةأمان

   )٢(.األهداف المرجوة

 خارجية المملكة العربية السعوديةنص البيان الذي تاله سعود الفيصل وزير  أتيما يفيو 

لكويت، ودولة اإلمارات ودولة امن المملكة العربية السعودية، إدراكا لما يربط بين كل (( األسبق

 ةعالقات خاصة وسمات مشترك قطر، ودولة البحرين من ة، ودولدة، سلطنة عمانالعربية المتح
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من عقيدتها المشتركة وإليمانها بالمصير المشترك ورغبتها في تعميق وتطوير التعاون  نابعة

فيما بينها في مختلف المجاالت عبر إنشاء مجلس للتعاون بين هذه الدول بما يعود  والتنسيق

   )١(.))والنمو واالستقرارشعوبها بالخير   على

الـدول  العربيـة وفـي نطـاق ميثـاق جامعـة  لألمـةمـع األهـداف القوميـة  اشـياً جاءت هذه الخطوة تمو 

العربيـة الــذي حــث علــى التعــاون اإلقليمــي الهــادف إلـى تقويــة األمــة العربيــة ومــا يؤكــد دعــم انتمــاء 

يخــدم   ف ومبــادئ ميثاقهــا بمــاهــذه الــدول لجامعــة الــدول العربيــة وتعزيــز دورهــا فــي تحقيــق أهــدا

مــن العــام نفســه وزراء خارجيــة دول  آذار ٩قــى فــي كمــا الت .اإلســالميةالقضــايا العربيــة والقضــايا 

بق هــذه ســبســلطنة عمــان و جتمــاع الثــاني الــذي عقــد فــي مســقط فــي األ الخليجــي مجلــس التعــاون

ة عــن واحــده منبثقــ تــم فيهــا إعــداد ورقــة عمــل فــي مســقط للخبــراء ةاالجتماعــات لقــاءات تحضــيري

  وتــــم وضــــع ،الخليجـــي علــــى الهيكــــل التنظيمـــي لمجلــــس التعــــاون الموافقـــة وتمــــت ،مختلـــف اآلراء

األحرف وكذلك تم التوقيـع بـ ،جتماعاتفي ذلك طريقة التصويت ودورية األ النظام األساس له بما

   )٢(.للمجلس األولى على النظام األساس

المرحلـة  يعـد ةالعربيـ األول لـدول الخلـيج تمر القمـةظبـي مـؤ  عقـد فـي أبـو ١٩٨١ /أيـار /٢٥وفي 

كمـا  إقليمـي دولـيفي شـكل تنظـيم  ةوأول لقاء قمة خليجي الخليجي النهائية إلنشاء مجلس التعاون

لمجلـس  تصـديق النهـائي علـى النظـام األسـاسوتـم فيـه ال ،يعد المؤتمر التأسيسـي لمجلـس التعـاون

وتشــكيل لجــان العمــل  ،تســوية المنازعــاتلتشــكيل هيئــة  التعــاون لبــدء العمــل فيــه، والموافقــة علــى

ت وتمـــوتـــم اختيـــار مدينـــة الريـــاض مقـــرا للمجلـــس  ،المشـــتركة لتعزيـــز التعـــاون بـــين دول المجلـــس
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ـــد ـــار الســـيد عب ـــى اختي ـــام أصـــحاب )١(.أمـــين عـــام للمجلـــساهللا يعقـــوب بشـــارة أول  الموافقـــة عل  وق

 المنطقــــة قــــة وجــــددوا تأكيــــدهم بــــأن أمــــنالمنط والســــمو باســــتعراض الوضــــع الــــراهن فــــي الجاللــــة

 واســـتقرارها إنمـــا هـــي مســـؤولية شـــعوبها وٕان هـــذا المجلـــس يعبـــر عـــن إرادة هـــذه الـــدول وحقهـــا فـــي 

عــن أمنهــا وصــيانة اســتقاللها كمــا أكــدوا رفضــهم المطلــق ألي تــدخل أجنبــي فــي المنطقــة  الــدفاع

 وجــود خاصــة صــراعات الدوليــةمهمــا كــان مصــدره وطــالبوا بضــرورة إبعــاد المنطقــة بأكملهــا عــن ال

وأعلنــوا بــأن ضــمان  )٢(.مصــلحتها ومصــلحة العــالملمــا فيــه  األجنبيــةاألســاطيل العســكرية والقواعــد 

ســتقرار فــي الخلــيج مــرتبط بتحقيــق الســالم فــي الشــرق األوســط األمــر الــذي يؤكــد ضــرورة حــل األ

 يني ويـــؤمن االنســـحابيـــؤمن الحقـــوق المشـــروعة للشـــعب الفلســـط عـــادالً  القضـــية الفلســـطينية حـــالً 

يومهــا صــرح بو  ،مــن جميــع األراضــي العربيــة المحتلــة وفــي طليعتهــا القــدس الشــريف) اإلســرائيلي(

المصـير الواحـد والسـعادة و إن الـدوافع وراء قيـام المجلـس ال تسـتهدف إال المصـلحة ((  :الشيخ زايد

  مقتصـاد أفـي اال أكـان سـواءلذلك أجمع القادة على رأي واحد هو التعاون والترابط والتـآزر للجميع 

أن يكون  نرجو(( :وأضاف)) قيق من شقيقه بجد وٕاخالصأي مجال يحتاجه الش أم فياألمن في 

للـــدول الشـــقيقة علــى إن التعـــاون مفيـــد، ونأمـــل إن يكـــون  العربيــة وبرهانـــاً  ةمـــلأل ةهــذا المجلـــس قـــو 

دت التعريفــات والمقـــوالت وقــد تعـــد )٣()).الســعي نفســـهائنا اآلخــرين حتـــى يســعوا أنموذجــا لكــل أشـــق

ظمـــات بشـــأن مجلـــس التعـــاون الخليجـــي إذ إن الميثـــاق لـــم يعـــرف المجلـــس تعريفـــا دقيقـــا شـــأن المن

 المجــاالت ايشــمل عملهــ ةاقتصــادي اجتماعيــة ةإقليميــ ةسياســي ةمنظمــ( الدوليــة األخــرى إال انــه يعــد

ألمــن وقضـــايا الطاقـــة التـــي قتصـــاد وان واألالسياســـية والثقافيـــة والتعلــيم والصـــناعة والتعـــدي جميعهــا
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لدول   فضال عن إن قيام مجلس التعاون )١(،)من الدول األعضاء في المجلسأو تصب في خدمة 

علــى ◌ً  هنـاك رصـيدًا موجـودا مـن فـراغ ليقـدم حـًال إقليميـا ألن لـم يـأتِ  ١٩٨١عـام  العربيـةيج الخلـ

 ، واللغــة الواحــدة،اليــد، والــدينوالعــادات، والتق ،والثقافيــة، ةجتماعيــالــروابط األ( :رض الواقــع يشــملأ

إذ تمتـد جـذور الصـالت بـين شـعوب الخلـيج ) التهديـد، والتـراثووحـدة الموقـع الجغرافـي، ومصـادر 

التـــي تفاقمـــت  والدوليـــة اإلقليميـــةودفعـــت إلـــى حيـــز الوجـــود الظـــروف  )٢(.بعيـــدًا فـــي عمـــق التـــاريخ

سـتوجب مـن حكومـات الـدول ذي احداث األمـر الـألما تطورت ا حداثها في أواخر السبعينيات بعدأ

ومدروســــة لبلــــورة إطــــار جمــــاعي قابــــل للتطبيــــق يحقــــق الرغبــــة  هتخــــاذ خطــــوات عاجلــــإالخليجيــــة 

فـي الوقـت نفسـه يحقـق حمايتهـا مـن التهديـدات وس أبنـاء المنطقـة ويـنظم التعـاون المتجسدة في نفـ

 .جمعأالحيوية للعالم  قةذه المنطستقرار في هكة التي تواجهها ويحقق األمن واألوالتحديات المشتر 

عملــه  وأســلوب أهدافــهص كــل مــا يخــ إليــهللمجلــس الميثــاق الــذي يرجــع  األســاسيمثــل النظــام  إذ

للعمـل الجمـاعي فـي شـكل تنظـيم دولـي يختلـف عـن  هوسيلالخليجي بكونه  التعاون ويتميز مجلس

 تمرات ن هـــذه المـــؤ إ إذ .العالقـــة بهـــا شـــكالتالـــدول لبحـــث الم المـــؤتمرات الدوليـــة التـــي تنعقـــد بـــين

 بصــفة الخليجــي مجلــس التعــاوننمــا تعمــل أجهــزه بي جلــهأ قامــت مــننتهــاء الغــرض الــذي إتنتهــي ب

فضـال عـن  )٣(،المسـتقلة عـن إرادة الـدول األعضـاء الذاتيـة اإلرادةويتحقق لمجلس التعاون  مستمرة

 هحكمـــالخليجـــي جـــاء مـــن إن دول المجلـــس قـــد اختـــارت صـــيغة التعـــاون كوعـــاء يحتضـــن العمـــل 

فرضـــتها الطبيعـــة الســـكانية والحضـــارية والسياســـية للمنطقـــة فلـــيس لهـــا صـــفات الكتلـــة وال  ةتقليديـــ
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 ت كمــا إن بلــدان الخلــيج ابتعــد )١(.عــام للتعــاون الموضــوع كلــه فــي إطــارإنمــا تــرك  لحلــفســمات ا

  يدرالي المرونة فال هو إطار ف تحد منلتي اوالتقليدية القنوات السياسية عن التنظير وأحجمت عن 

  .يتجاوب مع تحوالت التطور وديناميكية االنجازهو كونفدرالي إنما هو إطار مرن  وال

      آليات معينه  عن طريقما بين الدول الست يتم فيالتنسيق العسكري  إن ذلك على اً تأسيس

أهمها  ،الممارسة العملية عن طريقبعضها  تم تحديدها في ميثاق إنشاء المجلس كما تم تطوير

 بين القيادات المختلفة لدول مجلس التعاون الخليجي ويتم مافي ةودوري سنوية جتماعاتان تعقد أ

أعضاء المجلس األعلى لمجلس التعاون الخليجي  جتماعاتا :التنسيق على عدة مستويات هي

 االستثنائية وهي تعقد في شهر أمالسنوية  أكانت حكام الدول الست سواءو  رؤساء الذي يمثلون

     ، واللجنة العسكرية الدائمة ةراء الدفاع في دول الخليج العربيمن كل عام، ووز  األولن كانو 

 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفرق العمل واللجان العسكريةالعامة  األمانةفي 

  )٢(.لشؤون التدريب والتسليح والتصنيع والكثير من األنشطة العسكرية األخرى المتخصصة

  ثانيالمطلب ال
  تكوين مجلس التعاون الخليجي عوامل

ثر الكبير والسبب هناك عدة عوامل كان لها األ إن العديد من الدراسات والمراجع على تشير

تمثلت هذه العوامل على مختلف الصعد المحلية  مجلس التعاون الخليجي تكويناألساس في 

  )٣(:كاألتيإسهام واضح في إنشائه وهي والدولية لما لها من  واإلقليمية
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  العوامل المحلية: أوال

الوحدات التفاعل مع  من غير ليجيلمجلس التعاون الخ هي العوامل الناشئة من البيئة الداخلية

  )١(:تياآلبتتمثل و  هإنشاء إلىاألسباب الداعية  ىحدأكانت و الدولية 

  الجغرافيـــــةوالرقعـــــة  ،ســـــتراتيجي المهـــــمس التعـــــاون الخليجـــــي بـــــالموقع الجيو ز دول مجلـــــتـــــاتم -١

  إن ضـــــيق المســـــاحة  إال فيمـــــا بيـــــنهم المنبســـــطة ممـــــا ســـــهل التواصـــــل وانتقـــــال البضـــــائع والســـــلع

ديـدة مـن أهمهـا خـذ يمثـل صـعوبات عأتثناء المملكة العربيـة السـعودية الجغرافية لدول المجلس باس

لــدفاع لتكتــل خليجــي  إنشــاء إلــىهــذا الوضــع   أدى ،عــن نفســها عمليــة الــدفاع فــيالتــأثير الســلبي 

  .المنطقة منأعلى 

     ســـلباً  عـــدد المســـتهلكين مـــن الســـكان ممـــا يـــؤثر ومحدوديـــة ةدولـــ بكـــل المحليـــةضـــيق الســـوق  -٢

  .المنطقةفي  التجارية واألنشطةمستقبل الصناعات  في

أخذت تتجه إلى  التي إيرادات البترولفي دول المنطقة نتيجة  ةكبير  همالي وجود فوائض -٣

  .الخارج

 فيهابعد اكتشاف البترول  الخليجي إلى دول مجلس التعاون الوافدةالعمالة فق زيادة تد -٤

غير  والعمالة األسيوية العمالة السيماو  اري وقلة األيدي الوطنية العاملةوازدياد النشاط التج

  .المحلية العمالةلمواجهة النقص في عدد  العربية

  الدول الستسوق يضم  إلى لحاجةوا، من دول المجلس ةل دولقلة مصارف التسويق في ك -٥

  )٢(.إقليميتكتل  إنشاء إلىدفعت 
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  ،في القيم والمشاركة والتجانس الديني والثقافي قتصاديةواألالسياسية  األنظمةن التشابه في إ -٦

ترابط المصالح األقتصادية واألمنية يفرض على هذه الدول التعاون والتنسيق لمواجهة فضال عن 

  .األخطار المحتملة

خلقت لهذه  للطاقةعالمي  كمصدر الخليجي لدول مجلس التعاون ستراتيجيةاال األهمية إن -٧

 )١(.العالمية األسواق إلىوتأمين وصولها  الطبيعيةلحماية الثروات  ةمفاهيم مشتركالدول 

 التنمية والقوى العاملة والهجرة كالتمواجهة مشفي  دول مجلس التعاون الخليجي رغبة -٨

 اإلدراك بأهمية التقليل منجتماعي، مع قتصاد والتركيب السياسي واألوتماثل األ ،األجنبية

  ةكبير  ةزراعي صناعية قاعدة إيجادفي  والرغبةعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل، األ

  )٢(.المنطقةمن حاجات  تؤمن بعض الشيء

تضم دول منطقة الخليج  ةخليجي ةفي إقامة وحد دوراً  لعوامل المحليةلتقدم إن  ن مام يتضح

يعني  الخليج بقيام مجلس التعاون أهلفأن قرار  ،تكالللمش الجماعية المواجهة، وفرضت ةالعربي

 جتماعيةواال واالقتصادية السياسيةفي المجاالت  وخارجياً  قرروا مواجهة المشاكل داخلياً  أنهم

 ةورة البحث عن صيغدول المنطقة بضر ولدت شعور لدى قادة  ذإ جماعية همواجه واألمنية

  .التحديات والمصاعب التي تعتريها ولمواجهة النفطية الثروة على مالئمة للمحافظة ةتعاوني

  ةاإلقليميالعوامل : ثانيا 

 ةلدول مجلس التعاون الخليجي وهي ثالث) اإلقليمية( وامل الناشئة من البيئة الخارجيةهي الع

  فين الخليجي إذ أثرت تأثير كبير التعاو خطوات عاجله لتأسيس مجلس  تخاذإلعوامل مهدت 
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 ١٦

  )١(:خلية للدول الخليجية هيالبيئة الدا

  اإليرانيةالثورة اإلسالمية  -أ

مـن حيـث السـرعة التـي  حـداث الدوليـة ذلـكجأة علـى مسـرح األها مفامن نوعها بعدّ  فريدة ورةهي ث

شـباط  فـي الحـادي عشـر مـن حدثتإذ ، في الثورة للدين الدور القياديو  ،حدث بها التغيير العميق

 عــن جمهوريــة إســالمية جمهــوري، لتصــبحإلــى نظــام نظــام ملكــي  مــن إيــران حولــت ١٩٧٩ عــام

 الجمهوريـة اإلسـالمية"مؤسـس هـو معـروف فـي إيـران، ، كمـامينيخال آية اهللا يعدّ  .ستفتاءاأل طريق

  .خلـــيج العربيـــةدول ال خاصـــةو يرها إلـــى الـــدول المجـــاورة مـــد الثـــورة وتصـــدحـــاول جاهـــدا  "اإليرانيـــة

كمـا  .نفوذهـا فـي منطقـة الخلـيج العربـيي إيـران إلـى زيـادة من تصدير الثورة هو سـعوكان الهدف 

 هفــي شــمال  فــي منطقــة الخلــيج العربــي بســبب اكتشــاف حقــول الــنفط ةإن إيــران لــديها أطمــاع قديمــ

إذ  )العـــراق ،اإلمـــاراتعمـــان، البحـــرين،  ، الســـعودية، قطـــر،الكويـــت(فـــي المنـــاطق المطلـــة عليـــه و 

ــــةتمكنــــت الحكومــــة  ــــوذمــــن اســــ اإليراني ــــي  البريطــــاني تغالل تراجــــع النف ــــيج العرب ــــة الخل    فــــي منطق

ــــراغ  ــــى أن تمــــال الف ــــذي خلفــــه ســــتراتيجياإلوســــعت إل ــــة ون البريطــــاني ال  وأصــــبحت القــــوات البحري

ى بســط ســاعدها أيضــا علــالمنطقــة كمــا  فــي العاملــة اإلقليميــةيــة كبــر القــوات البحر أمــن  اإليرانيــة

 لجــزر العربيـة الــثالثا حـتاللانهـا مــن ومكّ  الخلـيج ووســطه ي شــرقمتعــددة فـنفوذهـا علــى منـاطق 

المالحـة  طرق  تطل علىالتي  ٣٠/١١/١٩٧١في  )بو موسىأطنب الكبرى ، طنب الصغرى، (

    وبهـــــذه الثـــــورة  )٢(.حتـــــى اآلن وال تـــــزال تحتلهـــــا دولـــــة اإلمـــــارات العربيـــــة المتحـــــدةوتعـــــود ملكيتهـــــا ل

  رداءيــــند ونصـــف العقــــد مـــن عمرهـــا ترتـــدي نفوذهـــا فـــي المنطقـــة وظلــــت طيلـــة عقـــأرادت زيـــادة 
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ــــي آنن أساســــي ــــة  ف ــــي سياســــتها الخارجي ــــة ومؤسســــاتها :األولواحــــد ف ــــل الدول   ،رداء سياســــي يمث

ـــــل قـــــوى ومؤسســـــات سي :خـــــرآلاو ـــــديولوجي يمث ـــــة  ةاســـــيرداء مـــــذهبي وأي داخـــــل المؤسســـــة الديني

  )١(.الحاكمة

مــع  خاصــة دول الخلــيج العربيــة الرضــا مــنبعــدم  المنــاخ الهســتيري الجديــد شــعوراً  لقــد حــرك هــذا

جذوة الصراعات الطائفية التي بقيت وقتا طويال خامـده تحـت السـطح ال تجـد مـن يحركهـا  اشتعال

نظـم  سـتقرارألوقـد بـدأ هـذا التهديـد  ،على عقـب لتقلب كل األمور رأساً  يةاإليرانحتى جاءت الثورة 

 ،١٩٧٩ ول المنطقـة أسـوأ مـا يكـون مـن تفـاقم أحـداث الحـرم المكـي فـي تشـرين الثـانيالحكم فـي د

ليعيــد تشــكيل  شــيءذي يوشــك أن يقتلـع مــن طريقــه كـل وكانـت هــذه الثــورة كاإلعصـار السياســي الــ

إيـران بـالتخلي  وكانـت قـرارات )٢(.خطـر مـا فـي األمـر كلـهأ الواقع السياسي لهذه المنطقة وكان هذا

حركــة عــدم  إلــىنضــمام واأل (*)نتونســحاب مــن حلــف الســواأل) كشــرطي الخلــيج  (دور الشــاه  عــن

مــن أنظمـــة  االنحيــاز، فضــال عـــن اتجاههــا إلـــى مســاندة العــرب فـــي بدايــة الثـــورة قــد لقيــت ترحيبـــاً 
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أحــد أركـان النظــام الغربــي لملكــي المــوالي للغـرب الــذي يعـد الخلـيج إال إن ســقوط نظـام شــاه إيـران ا

، بالشـــؤم  منـــذراً  وكـــان حـــدثاً  طراباً قـــد أحـــدث اضـــ ةمريكيـــالواليـــات المتحـــدة األعليـــه  والـــذي ترتكـــز

نظـام الشـاه  نبـين دول الخلـيج أل ضـطراباتواألَ  القلـق أثـار )١(. حدث سياسي خطيـر فـي الخلـيجو 

كـان يبـذل أقصـى مسـاعيه فـي قمـع  هإنـ نفضـال عـ ،ول ضـد االتحـاد السـوفيتييعد خط الدفاع األ

 القلـق فـي  ممـا زاد مـن حـدة  ،ذات مـردود سـلبي لهـاي دول الخلـيج وتكـون الحركات التي تحدث فـ

إيــران ألن الخمينــي أعلــن فــي بيانــه وبعــزم علــى ة مــن نجــاح النظــام اإلســالمي فــي الــدول الخليجيــ

الثـورة علـى إنهـا  تلـك الثـورة لتصـل إلـى البلـدان الخليجيـة ممـا جعـل دول الخلـيج تنظـر إلـى انتشار

 غيــر ةنظمــة الحاكمــة فــي الخلــيج هــي أنظمــكــان يعتقــد إن األكمــا  )٢(.يهــاإل موّجــه اخطــر تهديــد

لـــيج الخ إن أســـلوب حيـــاة شـــيوخ اإلســـالم وطاغيـــة وفاســـدة معتبـــراً م عـــن تعـــالي ةأي خارجـــ ةأســـالمي

   )٣(.تحرم المواطنين من المشاركة في العملية السياسيةن نظمهم أوتوقراطية إ فاسدة و 

  )٤(:المستوى اإلقليميأحدثت نتيجتين على  اإليرانية اإلسالميةأن الثورة 

  .ظل التداعيات الداخلية في إيران حدوث اختالل نسبي في القوى في :أوال

الدول لهذه  ويعد هذا تهديدا حقيقياً  ،إن إيران سعت لتصدير ثورتها إلى دول الخليج العربية :ثانيا

 اإليرانيةاإلسالمية  الثورةن إوعلى أية حال ف ،الثورة عندما وجدت نفسها مستهدفه من هذه

دفعها في إنشاء مجلس التعاون  مما فيما بينهافي زيادة الشعور والحاجة للتعاون  أسهمت

  .الخليجي
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(3) Dilip Hiro, (uneasy lie the oil kings heads: the shaky sheikdom) the nation Sep,17, 
1990,p.264. 
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 ستراتيجيةاالركيزة من ركائز  اإليرانية اإلسالميةالثورة  عرضت :على المستوى الدولي أما 

وطرحت شعارات  ،فيها راتيجيةستاالالمصالح  هددت إذ للخطر في الخليج العربي ةمريكياأل

في العالم وضرورة إبعاد نفوذها من الخليج في وقت  ))الشيطان األكبر(( هالواشنطن بعدّ  ةمعادي

وهذا ما أدى إلى إساءة  ،الغزو السوفيتي ألفغانستان بعد فيه واشنطن شديدة التوترنت كا

   .آنذاك وٕايران األمريكية العالقات بين الواليات المتحدة

 ذات ووصول قوى جديدة السبعينيات أواخر في اإليرانيةلنجاح الثورة  تج مما تقدم إننستن

في  هدور كبير في أحداث تغييرات جذري وسياسات مختلفة للسلطة في إيران ةثيوقراطي توجهات

أحدى القوى الفاعلة في  هاخاصة بعدّ  ةإيران من أهمي تتمتع به لما العربي الخليج أوضاع منطقة

  )١(.المنطقة

  اإليرانيةالحرب العراقية  - ب

 مـــن بالغــاً  اهتمامــاً  وقـــد أثــارت الحــرب العراقيــة اإليرانيــة تــاريخالمســتمرة عبــر  هاهر ظــ عــد الحــربتُ 

   ةاحــدكانــت و  إذ .شــمل مختلــف نــواحي الحيــاة المجتمــع الــدولي لمــا نــتج عنهــا مــن دمــار وتخريــب

ولمــا  ،ةكبيــر  ةيــون قتيــل وخســائر ماليــمل وخلفــت نحــالتــي الدمويــة مــن أكثــر الصــراعات العســكرية 

 ةرعون إمكاناتهمـا الموظفـة فـي القـو المتصـا فيهـا يسـتخدم أكثر أوكانت الحرب صراع بين دولتين 

مـع ذلــك األهــداف مـن جرائهــا مـن  ةن كـل طــرف يسـعى إلــى تحقيـق مجموعــإة المسـلحة فــالعسـكري

مـن القواعـد  ةرب تلزمهـا مجموعـانون الـدولي فـالحقواعد القـ نأن حالة الحرب ال تعني الخروج عف

   التــي قــد كانــت الحــرب بــين العــراق وٕايــرانل )٢(.الدوليــة المنظمــةفــي  جميعهــا دولالــ التــي ارتضــتها
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 اإلقليميــةمــن أطــول حــروب القــرن العشــرين وأشــد الحــروب  ١٩٨٨وانتهــت عــام  ١٩٨٠بــدأت عــام

   .نطقة الشرق األوسطية لمالمعادالت السياس فيأثرت  إذالخليج العربي  منطقة خطرا على

 تعــدو  ،ةتصــدير الثــورة إلــى دول الخلــيج العربيــلمــن محاولــة إيــران جاهــدة  ترجــع جــذورها التاريخيــة

 المنطقــة جغرافيــاً  ي يريــد تغييــرقــد جــاءت كالطوفــان الــذو  اإليرانيــة اإلســالميةامتــداد للثــورة  بــذلك

 تنجـــو مـــنن أإذ مـــا أرادت  الخليجـــي التعـــاون وكانـــت تريـــد مـــن دول مجلـــس ،واجتماعيـــاً  وسياســـياً 

علـى شـط العـرب علـى رأس  السـيادةمشـكلة  كمـا تعـد )١(.ةأمنيـ ةتبعات الحرب القيام بإنشاء منظم

شــط  فــالعراق يعــد إذ تــدور حــول شــط العــرب يــة المعلقــة بــين إيــران والعــراقهــذه المشــكالت الحدود

 ان هـذا الشـط هـو نهـرا دوليـاً بينما تعد إير يقع داخل حدوده ويخضع لسيادته  العرب نهرا داخليا أي

وفــي عــام  ،وســط النهـر الــدولتين هـوبـين الحــدود للقواعــد القانونيـة الدوليــة لألنهـار فخطــوط  فاقـاً و و 

مــن  األكبــر عــن الجــزء التــي تقتضــي تنــازل العــراق (*)عقــدت بــين الطــرفين اتفاقيــة الجزائــر ١٩٧٥

 قـرارال إال أن هـذا  )∗*(ألعظـمخـط التـالوك اأن يفصـل بينهمـا خـط يـدعى  شط العرب إليـران علـى
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العراق  أعلنبعد سقوط الشاه  )١(.والسياسية اإلقليميةبالظروف  غير نهائي ومرتبط تاً قرار مؤق هو

وطالـــب  تفاقيـــةاالببنـــود  اإليرانـــيوذلـــك إلخـــالل الجانـــب  تفاقيـــةاالعـــدم التزامـــه بهـــذه  ١٩٨٠عـــام 

أدى هـذا الوضـع إلـى إحيـاء  ن ثـممـ، و مجددا على الشـطر الشـرقي مـن شـط العـرب بفرض سيادته

العـــراق  تـــتهم إيـــران إذ. اإليرانيـــةالعراقيـــة  فـــي انـــدالع الحـــرب والتســـبب الحقـــاً  الحدوديـــةالخالفـــات 

ومــن ثــم  اإليرانيــةللثــورة  ةئــودعمهــا للجماعــات المناو  اإليرانيــة األراضــيداخــل  إلــىبزحــف قواتهــا 

فـأن هــذه  أمــا مـن وجهـة النظــر العراقيـة ،يـةاإليرانطردهـا ألعـداد كبيــره مـن العـراقيين مــن األصـول 

ـــة التـــي بلغـــت  اإليرانيـــةالحـــرب جـــاءت كـــرد فعـــل علـــى التجـــاوزات  حســـب اإلحصـــائيات بالحدودي

 هتـــدخل إيـــران فـــي شـــؤون مبعـــد عـــن ذلـــك طالـــب العـــراق فضـــال، تجـــاوز ١٠٠أكثـــر مـــن العراقيـــة 

كـذلك أن تنهـي احتاللهـا لجـزر و  ،ومياهـه وأن تعترف إيران بالسيادة العراقية على أرضه ،الداخلية

التــي اســتولت عليهــا عــام ) طنــب الكبــرى، طنــب الصــغرى، أبــو موســى(مــارات العربيــة المتحــدة اإل

٢(.١٩٧١(    

ــــة  ــــت الحــــرب العراقي ــــةلقــــد كان ــــي  اإليراني ــــةأف ــــة حــــرب حدودي ــــة  ذات بعادهــــا الظاهري ــــة وثيق عالق

مـع  ين العـراق وٕايـران عـادة مـا تتـداخلبالمشكالت الحدودية التاريخية بيد إن الخالفات الحدوديـة بـ

لــــذلك فــــإن  ،جــــاورينتلهـــذين البلــــدين الم ســــتراتيجيةاالعتبــــارات السياســــية وتــــرتبط باأل المســـتجدات

 ولـــم تكـــن الســـبب الوحيـــد مـــن أســـبابالخالفـــات الحدوديـــة ليســـت دائمـــا الســـبب المباشـــر للتـــوترات 

السياســي  رتبطــة بواقــع التنــافسم ةل العميقــة للحــرب هــي أصــول سياســيفاألصــو   .الحــرب دالعانــ

  فعادة ما تحاول كل منهما استغالل المستجدات السياسية  ،المستمر بين كل من العراق وٕايران
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   )١(.لتعزيز نفوذها وهيمنتها على النظام اإلقليمي الخليجي والتأثير في قراراته وأولوياته

والمملكــة مــع الكويــت  خاصــة وبشــكل مباشــر اً واضــح ةدول الخلــيج العربيــ فــيتــأثير الحــرب  يعــد

هنــاك شــعور وكــان  ،إلــى طبيعــة عالقتهمــا المتميــزة بــالعراق فــي تلــك الفتــرة العربيــة الســعودية نظــراً 

 غيـر جميعهـا الـدول الحـرب لتشـمل امتـداد خوفـا مـن ةبين جميـع دول منطقـة الخلـيج العربيـبالقلق 

ـــال كمـــا ـــادة المشـــتركة فـــي القت ـــين القـــوتينحـــدة التـــ أن أتســـاع رقعـــه القتـــال وزي   وانعكاســـاتها وتر ب

دول الخلــيج  قامــت إذالحــرب  هــذه بتطــور ةالعربيــ يجالداخليــة كانــت الســبب فــي اهتمــام دول الخلــ

يتناســب مــع القــومي بمــا  ســتراتيجيتها وتكيــف ردود أفعالهــا بمــا يحمــي مصــالحها وأمنهــاا بتطــوير

مـا مضـى منـذ  ق كـلو فـي اأمنيـ اضـطرابأفلـم تواجـه منطقـة الخلـيج العربـي  )٢(.تطورات هذه الحرب

التــي  اإليرانيــةالعراقيــة  انيــة فــي الســبعينيات أشــد مــن الحــربســتعمارية البريطخرجــت القــوه األ أن

ــيج يــران ، فحاولــت أوال التوفيــق بــين الــدولتين العــراق وإ ةفــي حيــره سياســي العربيــة أوقعــت دول الخل

  آنــذاك إذ تحملــت قســطاً  اإليرانيــةأخــذت تســاعد العــراق خوفــا مــن تهديــدات الثــورة  لكنهــا بعــد ذلــك

     اإليرانيـــة – العراقيـــةظـــروف الحـــرب  مـــن فـــاتورة الحـــرب كمـــا قامـــت هـــذه الـــدول باســـتغالل وافـــراً 

تـنجح فـي أنشـاء المجلـس  أنتسـتطيع  لـم االعتياديـةلكي تقوم بإنشاء المجلس ألنهـا فـي الظـروف 

الخلــيج الصــغيرة فهــذه  علــى دولوذ نهــا أن يكــون لهــا ســيطرة ونفــألن العــراق وٕايــران تحــاول كــل م

وكانــت تلــك الظــروف فــي صــالح المملكــة العربيــة الســعودية  ،فــي قيــام المجلــس أســهمتالظــروف 

عن قيام مجلس التعاون  لمنطقة فأعلنإنشاء مجلس لتكون أكثر نفوذا في ا التي كانت تعمل على

  )٣(.اإليرانية -العراقية في خضم الحرب  ةمصالح دول منطقة الخليج العربي الخليجي لكي يحمي

  
                                                 

)١( �&= Lذ;�ه =&� ا���� L&# !�ر�١٤٣ص ،هللا، .  
  .١١١، صذ;�ه &�$L�W =�� =&	�، �!�ر # )٢(
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�� ا���	
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  كامب ديفيد تفاقيةا -ج

لــى اتفاقيــة كامــب النظــام اإلقليمــي العربــي فــي أعقــاب التوقيــع علتــي حــدثت فــي أن االضــطرابات ا

 -ثــم التوقيــع علــى معاهــدة الصــلح المصــرية  ١٩٧٨فــي أيلــول عــام ) إســرائيل(و ديفيــد بــين مصــر

 عـــام فـــي جامعـــة الـــدول العربيـــة مـــن وية مصـــرعضـــ المنفـــردة، ومـــا تالهـــا مـــن تجميـــد اإلســـرائيلية

فــي مجملــه إلــى شــق الصــف العربــي، تــدهور هــذا الوضــع العربــي  أدى. ١٩٨٩إلــى عــام  ١٩٧٩

 تكـــون عليـــه أن ينبغـــيتصـــورات حـــول مـــا وغيـــاب القيـــادة، وتفـــرق المســـارات، وتضـــارب الـــرؤى وال

 )١(.اإلسـرائيلي صـراع العربـيأوضـاع ال رالمراحل التاليـة مـن تطـو  في العربية المواجهةستراتيجية ا

ـــى مفهـــوم األمـــن القـــومي  ة      العربـــي بصـــور  وقـــد تســـببت هـــذه الفوضـــى السياســـية فـــي التشـــويش عل

المـدى بعيـدة  ةسـلبي نعكاسـاتاالتدهور الخطيـر فـي الوضـع العربـي وكان لهذا . لم يسبق لها مثيل

 ،اتيجي عربـي يسـانده ويحميـهسـتر اوبـال أي عمـق  ، إذ بات مكشوفا تماماً على أمن الخليج العربي

 .ما أتيح لها مـن إمكانـات وقـدرات بالغـة العربية أن تدبر أمورها في حدود وكان على دول الخليج

المنـــاخ  عـــنفضـــال  ،اإليرانيـــة – والحـــرب العراقيـــة ةاإليرانيـــ اإلســـالميةعلـــى ذلـــك فـــأن الثـــورة  نـــاءً بِ 

 بتشـــكيل  فـــي اإلســـراع أســـهمتامـــل عو  والخطـــر هـــياإلقليمـــي المتـــوتر والمثقـــل بعناصـــر التهديـــد 

فـــي  د القمـــة الخليجيـــة األولـــىانعقـــا منـــذ تـــم اإلعـــالن عنـــهو  ةمجلـــس التعـــاون لـــدول الخلـــيج العربيـــ

  )٢(.١٩٨١عام  الرياض

  العوامل الدولية: ثالثا

 ةاألمريكي ستراتيجيةاالفي  ةبيتتمثل العوامل الدولية في نشأة مجلس التعاون لدول الخليج العر 

الذي زاد ألفغانستان  السابق تيحاد السوفيالسيطرة على هذه المنطقة، كذلك غزو االت رغبتها فيو 

                                                 
  .٦٣٤، ص&L ذ;�هR&�ي �'��، �!�ر # ��=	5إ# )١(

(2) Anton Hyman, (security construction the gulf states conflict studies) the institute 
for the study conflict, 1986, no.188, p.4 
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ستحواذ ومحاولة تي لألِ السوفي االتحاد ستراتيجيةا كذلك المنطقة، من حدة الصراعات الدولية في

  .إلى هذه العوامل تباعاً  يتم التطرقسو ) منطقة الخليج العربي(الوصول إلى المياه الدافئة 

  من منطقة الخليج العربي  ةمريكيوقف الواليات المتحدة األم -أ

أهم  مصالح القوى العظمى إذ تعد إحدىل يج العربي مكانه مهمة بالنسبةمنطقة الخل شغلت

 ،هائلة الحيوية في العالم بسبب ما تتمتع به من موقع استراتيجي متميز وثروات نفطية قاليماأل

    ن كانت هذه القوى إ و  )١(.ا محط أنظار القوى الكبرىفضال عن أهميتها العسكرية مما جعله

ؤون قد تدخلت في شاقب فحسب فأنها في معظم األحيان قد اكتفت في بعض األحيان بدور مر 

 زمنكما سعت هذه القوى الكبرى منذ   )٢(.بما يتوافق مع مصالحها األمورالمنطقة لتضمن سير 

عند  والسيماذها في منطقة الخليج العربي رسة نفو ومما ةستراتيجيالامصالحها  تعزيزبعيد إلى 

 نفضال ع ،أوائل القرن العشرين إذ أزداد ارتباط القوى الكبرى في المنطقة فيها فياف النفط اكتش

مثل الواليات فأن مصالح الدول  ،ستقرار األسعارلها مصلحه في إمدادات النفط وا ةأن كل دول

بروزا بسبب قوتها ونفوذها في ر أكث والمانيا وروسيا كانتوبريطانيا وفرنسا  ةكيمريالمتحدة األ

    )٣(.الشؤون العالمية والمنتديات الدولية

قيادة  طريقه عننها مكّ لذي ياألساس ا المصدر ُيعدّ  إن النفط ةمريكيمتحدة األإذ ترى الواليات ال

وجودها العسكري  عززت منو  ،النفطعلى منابع  حكام سيطرتها المطلقةالعالم وهذا يتطلب منها إ

نشاء قواعد إقامت ب إذ ،في منطقة الخليج العربي السيما ،المناطق النفطية العالمية والسياسي في

لتكريس هيمنتها على منابع النفط مستغله بذلك غياب أي منافس  أمنيةوعقد اتفاقيات  ةعسكري

                                                 
�	ا�%ر$� ;%رب، ا���	� ا����� و )١(	Yا��
�^�ات اA��رات ، �١ اI�8 ا�'%�� اI���+�، ط#� ��(�# ،

��Jث ا%
�	�، أ�% ظ&�، ;D اA��رات ���را#�ت وا�&	Yا��  .٣، ص٢٠٠٦#
، ��;D اA��رات ���را#�ت وا�&
%ث ���١ل #:� ا�)%��ي، ا��!��x ا��و�	� �M �:2'� ا���	� ا�����، ط) ٢(

Jأ�% ظ&�، ا ، �	�	Yا��  .٧، ص٢٠٠٦#
  .١١، ص!�ر l(1$ا�� )٣(
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ياسية لضمان سيطرتها الس مشاريع ةدّ عبطرح  ةمريكيمتحدة األكما قامت الواليات ال )١(.حقيقي لها

التي تستهدف من ورائها  تصاديةاالقومن هذه المشاريع  ،على منطقة الخليج العربي قتصاديةواال

والتقليل من سيادة الدولة على مواردها الوطنية والتي يمثل  ،دمج السوق المحلية بالسوق العالمية

إلى  ةاألمريكيعت الواليات المتحدة ، كما ساألول في المنطقة االقتصاديقطاع القطاع النفطي ال

من  مجموعةوهذا السعي دفعها إلنشاء  ،له منها لفرض هيمنتها على العالمعولمة النفط كمحاو 

الواليات  قامت فقد عن ذلك فضال ،قتصاديةواالية لضمان سيطرتها السياس اإلقليميةالترتيبات 

قامة نظام إل )الكبير الشرق األوسط(بطرح مشروع  )إسرائيل(المتحدة األمريكية باالشتراك مع 

بعد و  الواليات المتحدة األمريكية عملت كما )٢(.المشتركةهما مصالحل ةجديد في المنطقة خدم

وتمخض عن  اتيفي فترة الثمانين أمنية ستراتيجيةابريطانيا من المنطقة على تطوير  نسحابا

متميز للنفط  على مركز للحصولمن جانب أي قوه  الذي عّد أي محاوله )∗()مبدأ كارتر(ذلك 

ه بكل د علييرُ وسَ  ،ةاألمريكيعلى المصالح  مباشراً  هجوماً  ّعدمنطقة الخليج العربي يُ  خاصة

بتأمين الحماية  ةاألمريكيالواليات المتحدة  ألزمكما  )٣(.العسكرية الوسائل بما في ذلك القوه

                                                 
�;D ��%را�� ، �١ط ��>ل �M ا���اق،���	��، ا�:1] واI=&� =�� ;�ظV ا����%ري، ���| د��م ا )١(

Jث ا%
�	�، أ�% ظ&�،���را#�ت وا�&	Yا��  .٩٨-٩٧، ص ص٢٠١١#

�� ;��V ;�ظV، دول ا���	� ا���) ٢(�Iا���اق،�� وا �M �:�Iار ا�'� ،)٤٢(، ا���د����� درا#�ت دو�	 #

  .٧٢، ص�H�٢٠٠٩اد، ����� ، ا��و�	���;D ا��را#�ت : ��Hاد
)∗ ( �Yأ ;�ر�&� : �M/ ٢٣��:��ن  ١٩٨٠/��($�HMI �Y�	M%(و ا�DHا� ��� �Yر�; ��	� �+���Iا �	wأ=�8 ا��

 وھ% ا��&�أ) ا���59 ا�)��4 وا��&��S(ا����وف �ـ ) �&�أ ;�ر�Y(و��� ا$�!�ر ا�o%رة اA#>�	� اA��ا$	� 

�1ظ =�� ا����� ����	�اإذ =ّ� � �M	�O: �8 ا���	� أ	Yا��
�ة  #�����ة و��'��� �M #	�#� ا�%J��ت ا��

5
� �S�&59 ا����
�ة اI اI���+	� ا=���ت =�� ا��ا��&�أ L� �M إذ أ=�8 ھ}ا  ���+	��6+>ت ا�%J��ت ا��
�)�س ���!��x ا�
	%�� ��%J��ت  �� �M ذ�| ا�'%ه ا��)+��� Iي �
�و�l �lواS:82 =�� ا��!�ي �kي و#	�

��د و�%د �� x�(59 ا������� L&#Iا ��8 ا�'%�I�6ر ا�(� �+(:����  l� ح�R �� %وھ �	+���Iة ا�
�ا��
�	+���Iة ا�
��� 5��Oد ا��!��x ا�
	%�� ��%J��ت ا��
=&�  :���D�� �8 اJط>ع �:�f إ��. �29 أو �

%jو �	�	�"Aا�'%ى ا W�� ،ن�&�S 8(
��;�H�:  Dاد ،)٣(رع ا�����، ���� ��%را��، ا���درات ا��6ا�
�	�اJ را#�توا�� ��%را�� ��&
%ث	Yا��  .٢١، ص)٢٠١٢ /�D��ان(، #

  .٦٤، ص٢٠٠٤د�L6، =��د M%زي، ا�)	�#� اI���+	� وR	��g ا����V ا�����، دار ;:��ن، ) ٣(



 ٢٦

عن ذلك  )١(.تهديد إقليميمن أي وحمايتها اع عن المنطقة ضد أي هجوم خارجي ومسؤولية الدف

 ن الرفض األوربيإ الانطاق المسرح األوربي مستقلة خارج  ةت عسكريتنسيقها مع قوا طريق

 ةمنفردة مع وضع نظام رقاب ةبصور  ةيمريكالواليات المتحدة األ وضع مسؤولية الدفاع على

في السابق  ةمريكياألالمتحدة  الواليات كانت إذ )٢(.وسيطرة تنطوي تحت مظلته دول المنطقة

في الشمال وهي  األولى: قوتينتعتمد في حماية مصالحها في منطقة الخليج العربي على 

في منطقة الخليج  ١٩٧١لجزر العربية الثالث عام احتالل أفعندما قام شاه إيران ب )٣(.إيران

بمد الشاه  يكيةاألمر  مقابل قيام الواليات المتحدةفي المنطقة  األمريكيةم المصالح العربي خد

 )٤(.فيه ةمريكيالمصالح األأمنه والحفاظ على  ليج أي الدفاع عنليأخذ دور شرطي الخ باألسلحة

في الشرق األوسط بعد  قويةالتي اكتسبت صفة الدولة ال )إسرائيل(في الغرب وهي  الثانيةوالقوه 

في بعد هزيمته الصهيوني  سقوط هيبة النظام إنإال  ١٩٦٧انتصارها على مصر وسوريا عام 

حكم الشاه في إيران عام وسقوط  ،العراقيةوبمساندة القوات  ١٩٧٣عام حرب تشرين األول 

أعظم  مضطرة لحماية مصالحها في المنطقة التي تعد ةمريكييات المتحدة األجعل الوال ١٩٧٩

طوال  صارماً  عربياً  نفطياً  حصاراً  ١٩٧٣شهدت حرب عام  بعد إن السيماخزان للنفط في العالم 

على  ةمريكيالواليات المتحدة األ وهو ما حفز ،ا وأوربافي أمريك حقيقياً  فترة الحرب مما أثار ذعراً 

ات إال انه كان عليها أن يالنفط العربي منذ مطلع الثمانين أن تقرر وضع يدها على مصادر

قد من فرت لها بعد علهدف ولم تلبث هذه الوسيلة أن تو للوصول إلى هذا ا تستغل الوسيلة
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في منطقة الخليج العربي  ةثالثة أهداف محوري ةاألمريكيإذ كانت للواليات المتحدة  )١(.الزمن

  )٢(:تتوخى انجازها

  . إلى الغرب زهيدةالحفاظ على تدفق النفط بأسعار  :األول

 من كرادع يتمتع بمصداقية عاليه للحيلولة تراتيجيساالحدد في تأكيد التفوق األمريكي يت :الثاني

  .استخدام السوفيت بالتعرض للمنطقة أو أي قوى أخرىون د

 ةمريكيوالية للواليات المتحدة األالم حسين الوضع األمني للدول الصديقةيرمي إلى ت :الثالث

  .تواجهها وتطوير قدراتها العسكرية لتتمكن من مواجهة اإلخطار التي

 تركزت في حماية األمريكيةلمتحدة للواليات ا ستراتيجيةاالإن األهداف  يتبين لما تقدمتأسيسا 

 وهذا ما دفعها األمريكيةوتأمين مصالحها في منطقة الخليج العربي إذ يعد النفط أساس المصالح 

 جميعها دول المنطقة لهيمنة على منابع النفط فيورغبتها في ا ،فرض سيطرتها على المنطقة إلى

ضمان السيطرة  نّ إ و  ،ةمريكيتحدة األنطقة مستقبل الواليات الملذا أصبحت هذه المنطقة هي م

بأغلب  واستراتيجياً  على العالم واليوم هي تتحكم سياسياً  ةمريكيها يعد استمرار الهيمنة األعلي

  .قتصادية العالميةمع القوى األ هم في تعزيز موقعها التنافسييس حتياطي العالمي وهذا التحكماأل

  ي ألفغانستانتالغزو السوفي - ب

 كانون األول ٢٨-٢٥ بينخول واسعة إلى أفغانستان بعملية د السابقة ةتييلسوفقامت القوات ا

 وقعها محمد ن عاماً يلصداقة والتعاون مدتها عشر ا ةارتباط البلدين بمعاهد على الرغم من ١٩٧٩

إال   ١٩٧٨ستان الديمقراطية عام تراقي بعد استيالئه على السلطة وٕاعالنه قيام جمهورية أفغان نور

 وذلك ألسباب متعددة فعلى الصعيد الداخلي كان تصاعد ،تم غزو السوفيت ألفغانستانانه قد 
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على السلطة  اإلسالميةوسيطرة القوى  ،حرب العصابات يهدد بإخفاق برنامج الحكومة الشيوعية

 بعد سيطرة القوى الدينية على السلطة خاصة يتالسوفي اإلتحادن مأأن يهدد  األمر الذي يمكن

في آسيا  اإلسالميةي والسيما جمهورياته تإن ارتباط األمن السوفي ذلك عن فضال )١(،في إيران

وهو ما أكده اندروبوف في لقائه مع المراسلين الغربيين  ،الوسطى بأمن واستقرار حدوده الجنوبية

ستكون قضيه مهمة لذلك خرى مع دول أ ةإن لنا حدودا طويلة ومشترك( ١٩٨٤/ نيسان /١في 

، )دافعنا عن أمننا القوميوع النظام األفغاني الذي بجوارنا فبمساعدتنا ألفغانستان بالنسبة لنا ن

السوفيت  من غزو تي جعلتحاد السوفيالجنوبية لإل اإلسالمي عند الحدود نبعاثاال إنكما 

في آسيا  تيةالسوفي اإلسالميةضد احتماالت انتقاله إلى الجمهوريات  وقائياً  ألفغانستان أسلوباً 

ليج أفغانستان ومنطقة الخ بين واستراتيجياً  جيبولتيكياً  أن التكوين اإلقليمي فضال عن، الوسطى

 جودريكي في منطقة الخليج العربي يكسب للو األم النفوذ هيمنة العربي والمحيط الهندي جعل من

 حدة الصراعات الدولية الغزو زاد من هذا إن إذ )٢(.ةجيوستراتيجي قيمه أفغانستان تي فيالسوفي

ت دّ ع المنطقة كما المتدهورة التي تعيشها األمنيةفي منطقة الخليج العربي وضاعف األوضاع 

نيف الذي حدد هذا الغزو غير الئق ومتعارض مع مبدأ بريج إن ةمريكيالواليات المتحدة األ

اعتمدت  ولقد )٣(.كل تمرد وغضب في إطار الكتلة الشرقية إلنهاء التدخالت السوفيتية

 ،أمريكيةمنطقة الخليج العربي منطقة مصالح األمريكية على مبدأ كارتر الذي عد  ةستراتيجياال

أمن دول  فيفي الخليج العربي وهذا ما أثر والتصدي ألي تقدم سوفيتي نحو حقول النفط 

قتراب من دوائر األمن القومي األمريكي واألداخال في  العربي عّد هذا المبدأ الخليج كما. الخليج

خطوات عديدة لتعزيز  ةمريكيوأخذت الواليات المتحدة األ ،السوفيتي تحاداإلاجهة مع حدة المو 
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 ةقتصاديافضال عن فرض عقوبات  ،القدرة العسكرية وتحسين قوات االنتشار السريع في المنطقة

حق الرسو في الخليج أن تحصل على  ةمريكياأل اإلدارةمن ذلك حاولت واألهم  ،على السوفيت

 وفضال عن ذلك فقد أثار الغز  )١(،١٩٨٠حزيران عام  ١٤لطنة عمان في مع س ةوعقدت اتفاقي

ه من عوده إلى أجواء الحرب قبسبب ما حق وعالمياً  تي ألفغانستان انتقادات واسعة إقليمياً السوفي

باكستان وٕايران والصين بفعل ما حققه من الدول تأثرا به كانت دول الجوار  ن أكثرإ و الباردة 

عالقات التنافس  طبيعةمن وينبع ذلك  ذات البعد الدولي اإلقليميةادالت التوازنات معفي تغيير 

نسحاب ى األِ اإلقليمي وتحديدا إيران وباكستان والهند والصين واستمرت الصراعات حتوالصراع 

 ستراتيجيةاأبعاد وقد كان لهذا الغزو  )٢(.الموالي لموسكو في كابولتي وانهيار النظام السوفي

 )٣(:اآلتيمنها  شكال بالنسبة إلى دول الخليج العربيةاأل متعددة

 القرب الجغرافي - ١

تزيد بمسافة ال  العربي قرب إلى منطقة الخليجألعسكرية السوفيتية في أفغانستان إن جعل القوات ا

على موانئ الخليج  عطي للسوفيت القدرة على فرض حصارهذا ما ي كيلو متر) ٥٠٠(على 

، كما أن هذا الغزو جعل لى وقف شحنات النفط في مضيق هرمزنهم عمكّ  األمر الذي العربي

على  األمريكية للسوفيت قدره كبيره على أنزال عسكري في الخليج تفوق قدرة الواليات المتحدة

  . القيام بذلك

 العامل الديني - ٢

 العربية ليجفي دول الخ ةد اإلسالمي أدى إلى ردود فعل قويفغانستان البلألأن احتالل السوفيت 

  .حتالليتعرض لأل سالميإهذا الرد بتقديم المساعدات المالية ألفغانستان كونه بلد وتمثل 
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  الدوليةلمصالح ا - ٣

ألنه زاد من  العربي الخليجمنطقة  فغانستان أدى إلى إحراج الوضع فيالسوفيت أل حتاللاأن 

. لخليجا إلىالسوفيتي ونقلها  حادواإلت ةمريكيقطبين الواليات المتحدة األحدة الحرب الباردة بين ال

في قيام مجلس  تفكيرلل العربية تان دفع دول الخليجن الغزو السوفيتي ألفغانسأفتأسيسا على ذلك 

  )١(.التي تحدث في المنطقة اإلرهابيةالتعاون للتصدي لألعمال 

  تية للسيطرة على منطقة الخليج العربييالسوف ستراتيجيةاال -ج

 يدالروس بالمنطقة منذ زمن بع هتمأالمناطق المهمة لروسيا إذ  ىإحديج العربي تعد منطقة الخل

السابق بالمنطقة ليس باألمر الجديد فهو يرجع إلى أيام الحكم  تيالسوفي اإلتحادكما إن تطلع 

في الوصول إلى المياه  القيصري الروسي الذي كان يسعى إلى مد نفوذه في المنطقة وتحديداً 

لمنطقة الخليج ن السياسة الروسية قد تأثرت بالواقع الجغرافي إ و  ،الخليج العربيالدافئة مياه 

ن اتساع مساحة الدولة ع فضال ،كرالروس بالمنطقة في وقت مب هتماماالعربي ساعدت على 

 بحار ما تطل على بحار متجمدة ال تصلح للمالحة أو علىأمعظم حدودها  إنالروسية إال 

  المياه فأرادت أن تحقق هدفها في الوصول إلى )٢(.أخرى ةدولمغلقه ومضائق تحت سيطرة 

 يجعلهسهذا الهدف  في تحقيق السابق السوفيتي اإلتحادنجاح  نإ و  وتحديدا في المحيط الهندي

 تتمتع بالهيمنة على معظم ةمريكيوبما إن الواليات المتحدة األ )٣(.في المنطقة بالكامل متحكماً 

ألنها  ةمريكيد وضع حد ونفوذ للهيمنة األالسوفيتي يري حاداإلتكان دول منطقة الخليج العربي ف

من الدولة أى تدرك المخاطر التي يمكن أن يولدها الوجود األمريكي في منطقة الخليج العربي عل

                                                 
  .١٠٩$��W =�� =&	�، �!�ر #&L ذ;�ه، ص) ١(
��ه �:2'��� �[� ��ي اI��رة) ٢(Y ��د�
YJا �	#� رو#�	5، #&'� ر#���، � ا���	� ا����� وآ�Mق ا��)

6:� �	g �	�  .٢، ص٢٠٠٠;�	� ا���%م ا�)	�#	�، ����� ا�:�O��H� ،8اد،  %ره،���)
  .٧٣-٧٢ص ، ص&L ذ;�ه&� هللا ا�&)�+�، �!�ر #$!�ه =) ٣(



 ٣١

تأثير كبير  له وان الوجود السوفيتي في منطقة الشرق األوسط )١(.السوفيتية نظرا للقرب الجغرافي

الواليات المتحدة  مل التي دفعتتجاه الخليج العربي كما يعد من أهم العوا ةيكيمر في السياسة األ

  )٢(:إلى تعزيز وجودها العسكري في الخليج وكانت تبتغي من وراء ذلك تحقيق هدفين األمريكية

  . السوفيتي حاداإلتبار النفط من سيطرة آحماية  :األول

  .فئةالمياه الدامنع السوفيت من الوصول إلى  :الثاني

على المناطق  هدفها السيطرة ةوتوسعي ةعدواني ةقو  عّدهاب تيةالسوفيلدولة ل األمريكيةإذ تعد الرؤية 

شرق أوربا  السوفيتي في حاداإلتفي صد ومنع توسع  استراتيجيتهاوتركزت المهمة في العالم 

الغربية والسعي  يجيته على أورباستراتاالسوفيتي في  تحاداإل لقان والشرق األقصى بينما ركزوالب

    )٣(.للوصول إلى المياه الدافئة

أهم تلك  بنيت على مبادئ ١٩٨٠ليونيد بريجنيف عام السابق أن مبادرة الرئيس السوفيتي

  )٤(:هي المبادئ

  . العربي أو التهديد بها ضد دول منطقة الخليج ةعدم استخدام القو  -١

جزيرة ديغوغارسيا  خاصةمتاخمة لها ال في الخليج والجزر ةأجنبي ةقواعد عسكري ةعدم أقام -٢

  .ةمريكيكانت ترابط فيها القوات األالتي 

  .حترام حقوق سيادة دول المنطقة على مواردها الطبيعيةا -٣

المتحدة  السوفيتي والواليات اإلتحادمن  هبمشارك العربي حالة األمن في الخليج شةمناق -٤

  .ةاألمريكي
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  . بادل التجاري الطبيعيالت عملية ر علىعدم خلق أي خط -٥

  )١( .عدم تعريض الطرق البحرية التي تربط الخليج بدول العالم إلى الخطر -٦

األمر الذي  في الخليج العربي ةإلى المياه الدافئيهدف للوصول  تحاد السوفيتياإل كانوعليه،  

ادرة السوفيتية على الرغم من المب ةمريكياألالمتحدة  والوالياتبينه وبين التصعيد زاد من حدة 

السابقة الذكر التي تخص دول الخليج العربية والتي عمقت الشعور لدى بلدان الخليج العربية 

بالخطر وزادت من المخاوف األمر الذي دفعها في نهاية المطاف إن تقف صفًا واحدًا في 

إال  يخليجي يضم ست دول من منطقة الخليج العرب إقليميمواجهة هذه التحديات بإنشاء تكتل 

يديولوجي فيما بعد احدث نوع من التحسن اإلإن تفكك االتحاد السوفيتي وتخلي روسيا عن النهج 

على عالقة روسيا مع دول الخليج  إيجاباً في العالقات الروسية األمريكية ومن ثم انعكس 

  .العربية
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  المبحث الثاني
  الهيكل التنظيمي للمجلس

وبما أن  ،بالمعنى القانوني والفني للكلمة ةدولي ةمنظم ةليج العربيمجلس التعاون لدول الخ يعد

أو  للمنظمةعناصر فقد شملت عناصر مجلس التعاون في توافر صفة الكائن  ةدولي ةلكل منظم

 خاصة بها، ةذاتي ةدراإتكون لها دائمة، كما  ةن تكون لها أجهز أو  الشخص القانوني الدولي،

موكولة إليها كما تنشأ بمقتضى اتفاق دوري يسمى الميثاق أو ختصاصات والوظائف البعض األو 

  )١(.للمنظمةالدستور المنشئ 

وله أجهزته  ةوأهلي ةذاتي إرادةهو شخص قانوني له لس فوبما أن هذه العناصر متوافرة في المج

وله بعض االختصاصات التي اكتسبتها من الدول األعضاء كذلك تم إنشاؤه  ،الرئيسة والفرعية

  ضى اتفاق دولي وقعته الدول الست وهو النظام األساس لمجلس التعاون لدول الخليجبمقت

ككائن قانوني تحتاج إلى هيكل يساندها وتعتمد  اإلقليميةالمنظمة الدولية  نّ إف من ثمو  ةالعربي

دورا  األجهزةهذه  ؤدي، إذ تعن طريقهاالتي تعمل المنظمة  األجهزةويتكون هذا الهيكل من  عليه

  :يتاآل في في هذا المبحث سيتم التركيز  )٢(.في تسيير أمورها امهم

  .الرئيسة والفرعية لمجلس التعاون الخليجي األجهزة -١

  .أهداف مجلس التعاون الخليجي وٕاسهاماته -٢

  .ة على قيام مجلس التعاون الخليجيوالدولي واإلقليميةردود الفعل المحلية  -٣
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  المطلب األول
  والفرعية لمجلس التعاون الخليجي ةالرئيس األجهزة

أساسها  هوأنظمة متشابه خاصة وسمات مشتركةإدراكا لما يربط بين الدول الست من عالقات  

لتعاون على إن نصت المادة السادسة من النظام األساس لمجلس ا ، فقداإلسالميةدة يالعق

  :تيةالرئيسة اآل األجهزةالمجلس يتكون من 

  .المجلس األعلى: أوال 

  .المجلس الوزاري: ثانيا

  .العامة مانةاأل: ثالثا

كما نصت المادة ) ١(.ةفرعي ةإنشاء ما تقتضيه الحاجة من أجهز  ولكل من هذه األجهزة الحق في

هيئه تسمى هيئة تسوية س على أن يكون للمجل من النظام األساس لمجلس التعاون العاشرة

األخرى  الدولية األجهزةعن  األجهزة هذه زمتاوتالمنازعات وتتبع هذه الهيئة المجلس األعلى 

إنما  ةعلى بحث موضوعات محدد انعقادها مستمرة وال يقتصر ةوام وتعمل بصفبخاصية الد

  )٢(.موضوعات شامله

  المجلس األعلى: أوال

الدول األعضاء وتكون  رؤساءيمثل المجلس األعلى السلطة العليا لمجلس التعاون ويتكون من 

تين عاديتين كل ويجتمع المجلس في دور  ،لهجائي ألسماء الدولالترتيب ا حسبب ةرئاسته دوري

على الرغم  ،أخروة أي من األعضاء وتأييد عضو على دع سنه ويجوز عقد دورات استثنائية بناءً 

أن مقر مجلس التعاون في مدينة الرياض، إال إن للمجلس األعلى الحق في أن يعقد دوراته  من
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والثانية في  ،ء وقد انعقدت الدورة األولى للمجلس األعلى في أبو ظبيفي بلدان الدول األعضا

ويعد انعقاد المجلس صحيحا أذا حضره ثلثي  )١(.في قطر والرابعة ،والثالثة في البحرين ،الرياض

الجلسة التي  أوالدورات  أن يرأس طرف في نزاع قائم ةول األعضاء وال يجوز لرئيس دولالد

المادة الثامنة من النظام ختصاصات فقد نصت لأل بالنسبة أما )٢(.ألةتخصص لمناقشة هذه المس

  )٣( :تيةختصاصات اآلألعلى يقوم باألا المجلس إنلمجلس التعاون على  األساس

  .النظر في القضايا التي تهم الدول األعضاء -١

  . التي يسير عليها األساسوضع السياسة العليا لمجلس التعاون والخطوط  -٢

التي تعرض عليه من المجلس  المشتركةفي التوصيات والتقارير والدراسات والمشاريع  النظر -٣

  .الوزاري من أجل اعتمادها

  .النظر في التقارير والدراسات التي يكلف األمين العام بإعدادها -٤

  .اعتماد أسس التعامل مع الدول األخرى والمنظمات الدولية -٥

  .ت وتسمية أعضائهاتسوية المنازعا ةإقرار نظام هيئ -٦

  .تعيين األمين العام -٧

  . تعديل النظام األساس للمجلس، وٕاقرار نظامه الداخلي -٨

  )٤(.التصديق على الميزانية العامة -٩

 عضو في ةألساس لمجلس التعاون بأن لكل دولكما نصت المادة التاسعة عشر من النظام ا

القرار السياسي  تخاذاية يا في عملتؤدي دورا متساو  ةأعضاء المجلس صوتا وحدا وكل دول
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 ٣٦

ء وتصدر قرارات المجلس األعلى في المسائل الموضوعية بإجماع الدول األعضا للمجلس،

فتصدر باألغلبية وتعد  اإلجرائيةما القرارات في المسائل أ. الحاضرة المشتركة في التصويت

يتخذها يات التي عضاء شأنها شأن التوصقرارات المجلس األعلى مجرد توصيات للدول األ

بتنفيذ وتقوم الدول األعضاء ، م المتحدةمجلس جامعة الدول العربية أو الجمعية العامة لألم

 األعلىالتي يشكلها المجلس  أما بالنسبة للجان .عها بأهميتهاالقرارات بمحض إراداتها واقتنا

   )١( :على إنشاء نوعين من اللجان األعلىفينص النظام الداخلي للمجلس 

  المدرجة لدراسة المسائل  هعادي ةل دور يتم إنشاؤها في مستهل ك :اللجان المؤقتة :نوع األولال

   .في جدول اإلعمال

فيذ برامج هي اللجان الفنية التي يعهد إليها المجلس في إعداد وتن :اللجان الدائمة: النوع الثاني

 الدولفنية من بين مواطني اء اللجنة ال، ويعين المجلس األعلى أعضهالمجلس في مجاالت معين

  .، وتضع خطة عملها بالتشاور معهن، وتجتمع بدعوة من األمين العامالمتخصصي األعضاء

من هنا فال مبالغه في القول أن المجلس األعلى هو السلطة العليا التي تختص بوضع سياسة 

ي يعدها الذي يملك وحده اتخاذ القرار في المسائل الت لتعاون وهوتحقيق أهداف مجلس ا

  )٢(.ويعرضها عليه المجلس الوزاري مع امتالكه حق الموافقة أو رفض مشروعات هذه القرارات

  المجلس الوزاري : ثانيا

 إذ .الخليجي وثاني الهيئات العاملة فيه يعد المجلس الوزاري الجهاز التنفيذي لمجلس التعاون

ن وزراء خارجية م يتكون ريالمجلس الوزا من النظام األساس أن دة الحادية عشرنصت الما

حسب بلمدة ستة أشهر  ةهم من الوزراء وتكون رئاسته دوريمن ينوب عن أوالدول األعضاء 

ويجوز له عقد دورات  المجلس اجتماعاته كل ثالثة أشهر ويعقد هذا ،الترتيب الهجائي للدول
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 ٣٧

وزاري مكان قرر المجلس الاستثنائية بناًء على دعوة أي من األعضاء وتأييد عضو أخر وي

 أما بالنسبة لنظام ،األعضاء عد صحيحا أذا حضره ثلثيياجتماعه الدورة التالية على أن اجتماع 

المسائل  في لكل عضو صوت واحد وتصدر قراراته فأنالتصويت في المجلس الوزاري 

 اإلجرائيةالموضوعية بإجماع الدول األعضاء الحاضرة المشتركة في التصويت أما في المسائل 

   )١(.تصدر قراراته باألغلبية البسيطةف

 ةالتي تصدر على هذا النحو ملزم اإلجرائيةقرارات المجلس الوزاري وتوصياته في المسائل  وتعد

ال يقبل  حتى لمن لم يقبلها ألن النظام األساس لمجلس التعاون الخليجي حرص على إعفاء من

تصويت لتزام بها بأن يسجل عدم التزامه صراحة عند الللمجلس األعلى من األ اإلجرائيةالقرارات 

للمجلس الوزاري وربما يرجع السبب في التمييز  اإلجرائيةالقرارات بينما لم يحدث ذلك في صدد 

وحرص  ،د يتناولها المجلس األعلىالتي ق خطورة المسائلوالوزاري إلى  بين المجلسين األعلى

  )٢(.بهالتزام على األِ الدول األعضاء 

  )٣(:اآلتية ماتلى المجلس الوزاري المهأما من ناحية اختصاصاته فيتو 

 التعاون ت والمشاريع التي تهدف إلى تطويراقتراح السياسات ووضع التوصيات والدراسا -١

  . والتنسيق بين الدول األعضاء في مختلف المجاالت واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات وتوصيات

الدول األعضاء في المجاالت  ر وتنسيق األنشطة القائمة بينعلى تشجيع وتطوي العمل -٢

فعها كتوصية إلى وتحال القرارات المتخذة في هذا الشأن إلى المجلس الوزاري الذي ير  المختلفة

 .القرار المناسب بشأنها اذختإلالمجلس األعلى 

                                                 
���� ا�)%ق ) ١(Y ه =�� ^%ء��2%Y و���
� ��Yون دول ا���	� و���
�� داود، �� V�:=&� ا�� �	ور�Iا

 ،�;��  .٨١، ص١٩٨٨ اA#+:�ر��، �:k6ة ا����رف،ا��6
)٢ (�g ر�!� ،x��R ��
� V$L&# ١٥٢-١٥١، ص صذ;�ه.  
���6رة=&� هللا ) ٣(� ����Y ، 29%ه ��، ذ;�ه�M ط��L ا�%��ة ا����	�، �!�ر #&l&'=  L أو�� ا����ون ا���	

  .١١٦ص



 ٣٨

  قيد جلس التعاون يلة بوضع قرارات متقديم التوصيات للوزراء المختصين لرسم السياسات الكف -٣

  .التنفيذ

وتطوير التعاون القائم  ،الخاصللقطاع المختلفة  األنشطةتشجيع أوجه التعاون والتنسيق بين  -٤

غرف التجارة وصناعة الدول األعضاء وتشجيع انتقال األيدي العاملة من مواطني الدول  بين

  .األعضاء فيما بينها

أو متخصصة لدراسة وتقديم  ةفني ةمن لجن أكثر أوأوجه التعاون المختلفة إلى لجنة  إحالة -٥

 .أنهقتراحات المناسبة بشاأل

قتراحات المتعلقة لتعديل هذا النظام ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى المجلس النظر في األِ  -٦

 .األعلى

 .كذلك النظام الداخلي لألمانة العامة للمجلسإقرار نظامه الداخلي،  -٧

للتجديد بترشيح من      وزاري األمناء المساعدين لمدة ثالث سنوات قابلهيعين المجلس ال -٨

  )١(.العام األمين

والمالية  اإلداريةعلقة بالشؤون واللوائح الداخلية المت األنظمةكذلك اعتماد التقارير الدولية  -٩

  .العامة األمانة ةمجلس األعلى بالتصديق على ميزانيالمقترحة من األمين العام بتوجيه من ال

  .عداد جدول أعمالهإ لمجلس األعلى و جتماعات االتهيئة ألِ  - ١٠

  )٢(.ن المجلس الوزاري يقوم بالنظر فيما يحال إليه المجلس األعلىأ - ١١

شكل يقتصر بلطته في إصدار القرارات الملزمة ويالحظ على اختصاصات المجلس الوزاري أن س

، وٕاقرار نظامه الداخلي التنسيق بين الدول األعضاءعاون و القرارات الالزمة لتطوير الت تخاذاعلى 
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 ٣٩

 واألنظمةللمجلس واألمانة العامة، وتعيين األمناء المساعدين، واعتماد التقارير الدورية واللوائح 

أما القاعدة العامة بشأن اختصاصات المجلس الوزاري فتقتصر على الدور التنسيقي أو  .الداخلية

رفع متخصصة، و  ةإلى لجنة فني اإلحالة أو المجلس األعلى،لى إ من و  اإلحالة أوعي التشجي

 ثم اإلعداد والتهيئة تنفيذ القرارات الصادرة منه، ومنو  التوصيات إلى المجلس األعلى،

  )١(.جتماعاتهألِ 

   العامة األمانة: ثالثا

لثابتة المركزية ا اإلداريةالهيئة  بأنها ةعام ةالعامة للمنظمة الدولية بصف األمانة يتمثل دور

تقوم بمهمة جمع الوثائق والبيانات وتحضير أعمال  إذستقرار لس وٕان عملها يتطلب األِ للمج

 ،المؤتمرات واللجان واإلشراف على تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس األعلى والمجلس الوزاري

تعاون ن يكون مقر مجلس الألنظام األساس لمجلس التعاون على وقد نصت المادة الثانية من ا

اض إال للمجلس مقرها الري العامةن األمانة إلذلك ف، المملكة العربية السعوديةفي رياض مدينة ال

  )٢(.حسب ظروف عملهابيجوز لها إن تجتمع في غير مقر المجلس العاملة  األجهزةإن باقي 

  العامة األمانةتكوين 

أمناء مساعدون وما كبر ويعاونه الموظف اإلداري األ العامة من األمين العام وهو األمانةتتكون 

 تستدعيه الحاجة من موظفين آخرين ويعين المجلس األعلى األمين العام من مواطني دول

 والحكمة من ذلك اتاحت هذا ةواحد ةمجلس التعاون ولمدة ثالث سنوات قابله للتجديد مر 

  )٣(.المنصب من عناصر متجددة
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  األمين العام ختصاصاتا

في إطار  ختصاصاتة وقد تطورت هذه األاختصاصات متعدد ةدولي ةمنظممين العام في أي لأل

بل  فحسب على الشؤون اإلدارية والمالية فلم تعد تقتصر، مم المتحدة وجامعة الدول العربيةاأل

لما جاء في المادة الرابعة عشر  فاقاً ختصاصات و ل الشؤون السياسية فتتمثل هذه األامتدت لتشم

 )١( :اآلتيبلداخلي للمجلس الوزاري س التعاون والنظام امن النظام األساس لمجل

  .ترشيح األمناء المساعدين للمجلس الوزاري تمهيدا لتعيينهم -١

من  أولدول األعضاء في مجلس التعاون العامة من بين مواطني ا األمانةتعيين موظفي  -٢

  .غيرهم في حالة موافقة المجلس الوزاري

ورفع لمجلس األعلى والمجلس الوزاري قرارات ا خاصة التعاونة تنفيذ أعمال مجلس متابع -٣

  .مناسبة لكل منهماالتقارير ال

في  ةمؤتمرات دولي أم ةمنظمات دولي أم كانت دوالً أتمثيل مجلس التعاون لدى الغير سواء  -٤

  .حدود الصالحيات المخولة له

المجلس الوزاري ذلك  تشكيل لجان تحضيريه لدراسة بعض المسائل المدرجة بجدول أعمال -٥

  .بالتشاور مع رئيس المجلس

إعداد مشاريع جدول أعمال المجلس الوزاري، وتنظيم اجتماعاته، واإلشراف على سكرتاريته  -٦

  .الفنية

  )٢(.اإلشراف على تنظيم عالقات المجلس الوزاري مع وسائل اإلعالم -٧

  المتعلقة بها إلى الدول والوثائق القرارات والتوصيات التي يتخذها المجلس الوزاري  إرسال -٨

  .خمسة عشر يوما من انتهاء الدورة فياألعضاء 
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للدول  المختلفةالتوفيق بين وجهات النظر  إلىمساعدة رئيس المجلس الوزاري في السعي  -٩

األعضاء في المسائل المختلف حولها للوصول إلى توافق حول مشروع القرار قبل إحالته إلى 

  .التصويت

 يد من المفاوضات والمشاورات بشأنيتم إثناءها المز  ةمعين ةتأجيل التصويت لمد طلب - ١٠

  .مسألة معروضة على المجلس الوزاري

  .قتراح تعديل النظام الداخلي للمجلس الوزاريا - ١١

  .انتهائها والمجلس الوزاري، واقتراح موعد ىاألعلتحديد تاريخ بدء دورات المجلس  اقتراح - ١٢

  .العامة وعرضها على المجلس األعلى إلقرارها األمانةع ميزانية إعداد مشرو  - ١٣

  .جتماعات المجلس األعلى والمجلس الوزاريأحضور . ١٤

  .لكذ إلىقتراح على رئيس المجلس الوزاري بعقد دورات استثنائية إذا دعت الحاجة األِ  - ١٥

دعت  اإذعدين لمسااألمناء ا إلى ماتهن يفوض بعض اختصاصاته ومهمين العام ألأل - ١٦

  )١(.الظروف

  العامة األمانةموظفو 

مــوظفي و األمنــاء المســاعدين نصــت المــادة السادســة عشــر مــن النظــام األســاس أن األمــين العــام و 

م للـدول األعضـاء وعلـيه ةصـالح المشـتركميباشرون وظـائفهم باسـتقالل تـام ولل كافة األمانة العامة

أكانـت  ضـوا بأسـرار إعمـالهم سـواء ائفهم وٕاال يفواجبـات وظـمـع أن يمتنعوا عن أي تصرف يتنافى 

  اتفاقيــةالتــي تحــددها  متيــازات والحصــاناتكمــا أنهــم يتمتعــون باأل  )٢(.بعــدها أمالخدمــة  إثنــاءفــي 

متيــازات تفاقيــة فــأنهم يتمتعــون باألوضــع األلــى أن يــتم إ لهــذا الغــرض بــين الــدول األعضــاء و تعقــد 

  ت المماثلة كما يكتسب موظفي األمانة العامة لمجلسوالحصانات الدبلوماسية الثابتة للهيئا
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  )١( :من الحقوق مقابل أداء خدماته وضمانا لحسن هذا األداء ومنها ةالتعاون مجموع

   يه ف التأثيروعدم  ،تلتزم الدول بضمان استقالله إذفي عدم المساس بصفته الدولية حقه  -١

  .من الصور ةبأي صور 

  . يجعلهما في شك أوال يمس استقالله  ي حدود ماحرية الرأي والفكر ذلك ف -٢

اعتداء  أومن ضرر  مضد كل ما يمكن أن يقع عليه ة أعضائهتولى مجلس التعاون حمايي -٣

  .ائفهموظتهم لتأديبسبب 

  األمانة العامة حكام القانونية الدولية لموظفيألالتي توضح اعلى ضوء النصوص السابقة 

 .ق عليهم القواعد القانونية الدولية للموظف الدوليلمجلس التعاون نجد أنها تنطب

  األمانة العامة اختصاصات

  )٢(:تياآلوهي كالعامة  األمانةلمجلس التعاون اختصاصات  أوضح النظام األساس

إعداد الدراسات الخاصة حول التعاون والتنسيق والخطط والبرامج المتكاملة للعمل المشترك  -١

  .الخليجي لدول مجلس التعاون

  .الدول األعضاء لس األعلى والمجلس الوزاري منمتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المج -٢

  .المجلس الوزاري أوإعداد التقارير والدراسات التي يطلبها المجلس األعلى  -٣

  .إعداد الميزانيات والحسابات الختامية لمجلس التعاون -٤

  عمال أالمنسجمة ومتطلبات تطوير  هوالمالي اإلداريةمشاريع القوانين واألنظمة  إعداد -٥

  .ومسؤوليات مجلس التعاون الخليجي

  )٣(.عمال المجلس الوزاري ومشروعات القرارأجتماعات وٕاعداد جداول التحضير لأل -٦
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 ٤٣

دعت  ااستثنائية للمجلس الوزاري إذ قتراح على رئيس المجلس الوزاري الدعوة لعقد دوراتاأل -٧

  .ذلك إلىالحاجة 

  .المجلس الوزاري أوتسند إليها من المجلس األعلى  أخرى ماتأية مه -٨

  )١( :إدارات األمين العام التي تتكون من -٩

  .مكتب األمين العام -أ

  .السياسية اإلدارة -ب

  .إدارة شؤون البيئة واإلنسان - ج

  .إدارة الشؤون القانونية -د

  .واإلداريةإدارة الشؤون المالية  - ه

يستفيد  أنالمعلومات واإلحصاءات كافه التي يمكن يختص بجمع لبحث والمعلومات و مركز ا -و

  .في تحقيق أهدافه الخليجي منها مجلس التعاون

  الخليجي لمجلس التعاونالفرعية  األجهزة

علــى حــق كــل جهــاز مــن  الخليجــي لمجلــس التعــاون المــادة السادســة مــن النظــام األســاسنصــت 

وعلى ذلك فقد ساير النظـام األسـاس  ،ةزة  فرعيما تقتضيه الحاجة من أجهالمجلس إنشاء   أجهزة

جهــاز مــن األجهـــزة  كــل بإعطائـــهللمنظمــات الدوليــة المواثيـــق المنشــئة  الخليجــي لمجلــس التعــاون

التوصــيات ولهــا نظــام  تخــاذبا وتقــوم هــذه األجهــزةالثانويــة  أوالفرعيــة  األجهــزة الرئيســة حــق إنشــاء

  )٢(.ألساس للهيئة االستشارية للمجلس األعلىتسوية المنازعات والنظام ا هيئه أساس كنظام
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 ٤٤

  :هيئة تسوية المنازعات -أ

مصطلح التسوية يوحي بنوع محدد  أما ،ة أفراد من مواطني الدول األعضاءيقصد بالهيئة مجموع

 بالتهدئة  أكانت المعنية سواء األطرافمن أنواع معالجة المنازعات تنتهي إلى أتفاق متقن تقبله 

فعند حدوث خالف  )١(.مؤقتة أوتسويات دائمة  أوؤدي إلى حلول جذريه شامله، لتحجيم ويبا أم

   .يحال إلى هذه الهيئة وهذا ما نصت عليه المادة العاشرة من النظام األساس لمجلس التعاون

الخالف كذلك إذا نشأ خالف حسب طبيعة ب ةإذ يتولى المجلس األعلى تشكيل كل حاله على حد

المجلس  أوالنظام األساس ولم تتم تسويته في إطار المجلس األعلى  تطبيق أوتفسير  بشأن

 إلىتوصياتها  ناً وترفع الهيئة تقريرها متضم ،الوزاري فتتم إحالته على هيئة تسوية المنازعات

من ناحية تكوين هذه الهيئة فتتكون هذه الهيئة من  أما )٢(.ما يراه مناسبا تخاذإلالمجلس األعلى 

أن ال يقل عددهم عن اطني الدول األعضاء من غير أطراف النزاع على عدد مناسب من مو 

ما لها الحق في ولها الحق في أن تستعين بمن تشاء من الخبراء والمستشارين ك أشخاصثالثة 

شرعيا ما  اجتماعهاكما ال يكون . من بين أعضائها ولكل عضو صوت واحد لها اختيار رئيساً 

مامها، أطراف النزاع ممثلون عنه لتمثيله أطرف من لكل ويكون . لم يحضره جميع أعضائها

ولهم الحق في الدفاع عن مصالح دولهم وهذه الهيئة تصدر قراراتها بشأن المنازعات بأغلبية 

  )٣(.أصوات األعضاء وٕاذا تساوت األصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس

ألساس لمجلس التعاون وأحكام  حكام النظام افتواها وفاقا أل أوالهيئة توصياتها  تصدر كما

على أن ترفع تقاريرها بشأن الحالة  اإلسالميةالقانون الدولي والعرف الدولي ومبادئ الشريعة 
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 ٤٥

ثناء النظر في أي أ في ويجوز لها. التخاذ ما يراه مناسبا األعلىالمطروحة عليها إلى المجلس 

الظروف أو قتة التي تقتضيها الحاجة المؤ  مامها أن توصي المجلس األعلى باتخاذ التدابيرأنزاع 

وهذا ما جاء في المادة  األعلىتوصياتها إلى المجلس  أووتنتهي مهمتها بمجرد رفع قراراتها 

ها ؤ ضال عن ما سبق فهذه الهيئة وأعضاف ،الخليجي العاشرة من النظام األساس لمجلس التعاون

   ميزانية الهيئة  وتعد .الحصاناتو  متيازاتألبامن الدول األعضاء تتمتع  ةفي إقليم كل دول

  )١(.أعضاء الهيئة مكافأة األعلىالعامة كما يحدد المجلس  األمانةجزءا من ميزانية 

  :اِألستشاريةالهيئة  - ب

في اجتماعهم الذي عقد في الكويت  األعلىقرر قادة المجلس  الفرعية التي األجهزةمن  تعد

ا    إذ تتألف هذه الهيئة من ثالثين عضو . على إنشائها١٩٩٧/كانون األول/٢٢- ٢٠ بتاريخ

لها من بين ممثلي الدولة التي ترأس    رئيساً  وتختار سنوياً  ةبواقع خمسة أعضاء من كل دول

وأن للهيئة  .للرئيس من بين ممثلي الدولة التي تليها في الترتيب ونائباً  ،األعلىدورة المجلس 

اسة الهيئة واللجان وجهاز إداري يرتبط باألمانة رئ :هيو  ماتهتساعدها في أداء مه ةثة أجهز ثال

ستشارية مقره في مسقط بسلطنة وهو مكتب شؤون الهيئة األِ  الخليجي العامة لمجلس التعاون

    )٢( .عمان

التعاون  فعيل مسيرة مجلسالهدف الرئيس من إنشاء هذه الهيئة هو تعزيز دور المواطن في ت إن

لعمل على تحقيق وا ،األعضاءتكثيف االتصاالت بين الدول ، وتوسيع قاعدة التشاور و الخليجي

ذلك عن طريق إبداء الرأي والمشورة فيما يحيله المجلس  .لها انشأ المجلسجِ أاألهداف التي من 

ن تعقد الهيئة أت المادة الخامسة من نظامها على لذلك فقد نص ،إلى الهيئة من أمور األعلى
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 ٤٦

. األعلىوتناقش المسائل التي تتم إحالتها من المجلس  ىاألعلستشارية بتوجيه من المجلس األ

ات وأمور تتولى من تلقاء ذاتها إبداء الرأي والموضوع أنستشارية األأي انه ال يجوز للهيئة 

  )١(.األعلىالمجلس  أخرى لم تكلف بها من

 نإ و  للهيئةات وصالحيات واضحة المعالم اصاختص عدم تحديد اضحا من هذا النصويبدوا و 

  )٢(.والمشورةالرأي  إلبداء من موضوعات األعلىك سيكون مرهونا بما سيحيله إليها المجلس ذل

  :شروط العضوية في هذه الهيئة

للقبول في  فوضعت شرطين قادة دول مجلس التعاون الخليجي هتمامبإتحضى الهيئة األستشارية 

  )٣( :هي عضوية الهيئة

في مجلس ء لعضو من مواطني الدول األعضايشترط في اختيار أعضاء الهيئة إن يكون ا -١

لما تقتضيه طبيعة الهيئة واألهداف المتوخاة من  هوهذا الشرط مسألة طبيعي ،التعاون الخليجي

  .إنشائها والتي تستوجب أن تقتصر العضوية فيها على من يتمتع بجنسية الدولة التي يمثلها

أبداء  تتولى ةستشاريأذات طبيعة  ةيئهوهو أمر الزم في ، وكفاءةخبره  ايكون العضو ذ نأ -٢

 وتسهم ، الخليجي قادة دول مجلس التعاون من موضوعات من إليهاالرأي والمشورة فيما يحال 

 ول المجلس على المستويين الحكوميتصاالت بين دق التكامل والتنسيق، ومزيد من األفي تحقي

إقليم  كما تتمتع هذه الهيئة في. شتركوتعميق الروابط بينهما وتعزيز العمل الخليجي الم ،والشعبي

 يتطلبها تحقيقمتيازات والحصانات التي األعضاء باألهلية القانونية وباألمن الدول  ةكل دول
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 ٤٧

متيازات والحصانات الدبلوماسية الثابتة للهيئات ها باألؤ ها وقيامها بوظائفها ويتمتع أعضاأغراض

  .المماثلة

من  تتكون الخليجي لمجلس التعاون األعلىستشارية للمجلس الهيئة األ نّ إف ما تقدم تأسيسا على

أضفت الطابع الشعبي إذ  ،شك غيرمن  ةرائد ةفي المجلس يعد خطو  مواطني الدول األعضاء

ستشارية ئة األالدور المحدد للهي إنمحدودة على أجهزة المجلس ولجانه المتعددة كما  ةولو بصور 

فضال عن  ،فيهاوتبدي الرأي تطيع الهيئة أن تدرسها التي تس كافة الموضوعات قد يمتد ويشمل

دول  ةهتمام ورعاية من قبل قادإت بحظي إذ. ما يطرحه عليها المجلس األعلى من موضوعات

  .مجلس التعاون الخليجي

  المطلب الثاني
  والدولية اإلقليميةوٕاسهاماته  أهداف مجلس التعاون الخليجي 

ة في اختيار وتحديد نوعية األهداف التي قررت دول لقد كانت الوثيقة األساس للمجلس واضح

هتمامات المجلس أتركزت  إذإقامة مجلس التعاون فيما بينها  عن طريقالخليج العربية أن تحققها 

مسيرته أن غايته تحقيق الوحدة في نطاق الجامعة  عن طريقرته في أربعة محاور مؤكدا ومسي

 دة الرابعة من النظام األساس لمجلس التعاونالعربية وهذه المحاور جاءت طبقا لنص الما

  )١(:هيو 

وصوال إلى  جميعها الميادين الترابط بين الدول األعضاء فيتحقيق التنسيق والتكامل و  -١

  .وحدتها

  )٢(.تعميق وتوثيق الروابط والصالت وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجاالت -٢
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 ٤٨

  )١(:اآلتيةالميادين بما في ذلك الشؤون  فوضع أنظمة متماثلة في مختل -٣

  .قتصادية والماليةالشؤون األ_ 

  .الشؤون التجارية والجمارك_ 

  .والسياحية اإلعالميةالشؤون _ 

  .الشؤون العلمية والثقافية_ 

  .جتماعية والصحيةالشؤون األ_ 

  .واإلداريةالشؤون التشريعية  _ 

ت الصناعة والتعدين والثروات المائية والحيوانية دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجاال -٤

وتشجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود  ةوٕاقامة مشاريع مشترك هبحوث علمي وٕانشاء مراكز

  )٢(.بالخير على شعوبها

لى تحقيق هذه إلم يوضح تلك المبادئ التي تقود  النظام السياسي للمجلس إنّ  ذلك علىعالوة 

  )٣( :من المبادئ وهي حددت عدداً  لمسؤولين في الدول األعضاءات ااألهداف فأن تصريح

  .المساواة في السيادة -١

  .تسوية المنازعات بالطرق السلمية -٢

  .عدم التدخل في الشؤون الداخلية -٣

  .نحياز ونبذ الخالفاتلتزام بسياسة الحياد وعدم األألا -٤

  .بيةنتظام في المنظمات العر نتماء العربي وتأكيد األاأل -٥
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 ٤٩

  )١(:اآلتييمكن تلخصيها بلمجلس التعاون الخليجي لسياسية األهداف ا بناء على ما تقدم فأن

ســـتقرار التصـــدي لمســـببات عـــدم األ عـــن طريـــقها ر الحفـــاظ علـــى أمـــن دول المجلـــس واســـتقرا -١

الــذي  األمــر .اإليرانيــةومصــادر الخطــر التــي تمثلــت بشــكل أســاس ومباشــر فــي الحــرب العراقيــة 

عقــد  فــيقعــة الحــرب و دون انتشــار ر مــن للحيلولــة  العربيــة مــن دول الخلــيج جماعيــاً  كــاً تطلــب تحر 

  .ستراتيجيةواالتلخصت أهم أهداف مجلس التعاون السياسية ات يالثمانين

  كافــــة الوســـائل الســـلمية يـــة المتحــــدة فـــي حقهـــا باســـتخداممســـاندة ودعـــم دولـــة اإلمـــارات العرب -٢

  .ثستعادة سيادتها على جزرها الثالأل

  .المشتركة اقتصادياً  األوربيةإجراء التعاون بين مجلس التعاون الخليجي والسوق  -٣

  .إجراء التعاون بين مجلس التعاون الخليجي مع الصين والهند وباكستان تجارياً  -٤

وفــــي اإلطــــار العربــــي وعلــــى رأســــها القضــــية    العربيــــةالعمــــل بشــــكل جمــــاعي لــــدعم القضــــايا  -٥

  )٢(.يرة السالم في الشرق األوسط مع التمسك بالحقوق العربيةودعم مس ،الفلسطينية

ـــى صـــعيد األهـــدافأ ـــة مـــا عل ـــة العربي ـــة للمجلـــس واإلقليمي ـــل المرتكـــزات األســـاس  والدولي التـــي تمث

ق األمـــين العـــام األســـب) عبـــد اهللا بشـــارة(للسياســـة الخارجيـــة لمجلـــس التعـــاون الخليجـــي فقـــد حـــددها 

  :أتيلمجلس التعاون الخليجي بما ي

 :ألهداف العربيةا - ١ 

   جل تحقيقأوالسعي من  العربيةوان ال تكون طرفا في الخالفات  ،عن سياسة التمحور بتعاداال

  وتضييق نطاقها وحدة في الحد من الخالفات العربية سهام األ عن طريقوحدة الصف العربي 
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للحفاظ على أراضيه  اللبنانيةرة القضايا العربية وحل المشكلة هوتها، فضال عن العمل على نص

  )١(.اإلسرائيلية على لبنان عتداءاتلأل وسيادته الوطنية ووضع حد

  :اإلقليميةاألهداف  - ٢

والحفاظ على أمن المنطقة  ،الصداقة روأواصوتنمية العالقات  ،التمسك بسياسة حسن الجوار

  )٢(.الدوليةعتماد على الذات، وأبعاد المنطقة عن الصراعات واأل ،واستقرارها

  :األهداف الدولية - ٣

ول عتماد على النفس في الدفاع عن أمن دنحياز ومصادقة الجميع، األالتمسك بسياسة عدم األ

وعدم الدخول في صراعات الدول الكبرى، واستخدام الدبلوماسية كوسيلة  واستقرارها، المجلس

  )٣(.رىعن استعمال الوسائل األخ بتعادواألجية أساس من وسائل تنفيذ السياسة الخار 

  اإلقليميةإسهامات مجلس التعاون الخليجي 

للتأثير ازات متعددة وأصبح في وضع يؤهله قد حقق انج ةمجلس التعاون لدول الخليج العربي إن

هو  ةقو  قتصادية والسياسية تجعله في موقعن أوضاعه األاث في المنطقة ألحدفي مجريات األ

ناسب مع آمال قادته وطموحات مواطنيه وقد مشروعات ال تت أوغير ملزم بالدخول في منظمات 

لتزامات من األ ةمجموعبه ومحيطه اإلقليمي بين أعضائ اإلقليميةتجلت إسهامات مجلس التعاون 

  )٤(:اآلتينذكر منها 

   القرارات والتوجيهات عن طريقذلك  بةوالعمل على تنفيذها ومراق ةليدو  ةقانوني ةإصدار أنظم -١
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وبيانات اجتماعات مجلس  األعلىالبيانات الختامية في دورات المجلس واإلعالنات والمبادرات و 

لتزام ويعمم األ ةوالدولية كاف واإلقليميةالقضايا المحلية وزراء الذي يعكس موقف المجلس من ال

  .بها

 دول فالمجلس يقوم بالمساعيال بين تصال بين الدول األعضاء وكوسيطالعمل كأداة لأل -٢

  ذا المجالتصال بين الدول األعضاء، ويذكر في هلمبادرات الدبلوماسية واألساطة واالحميدة والو 

تصال البحريني وعمل على األ - اع القطريتصال والوساطة في النز المجلس قام بدور األ أن

  .األزماتتصاعد  أثناء في المستمر بين السعودية وقطر

على مستوى النظام اإلقليمي  ويبرز بشكل واضح لمعالجة القضايا العربيةام الكبير اإلسه -٣

للشعب الفلسطيني من ممارسة كامل حقوقه  ومعنوياً  والعربي في تقديم الدعم المستمر مادياً 

 تعادةألس، وتقديم الجهود )الجوالن(وريا في استرداد األراضي المحتلة الوطنية المشروعة، ودعم س

  .راضي المحتلة من الجنوب اللبنانياأل

لتعاون والتنمية، وعامل للتقارب والتكامل في مختلف الميادين التي ال تمس اإلسهام كوسيلة ل -٤

   )١(.سيادة الدول

خاصة  ةتسويه سليمة، إذ خصص المجلس هيئ اإلقليميةاإلسهام في تسوية المنازعات  -٥

المجلس في تسوية عدد من المنازعات بين الدول األعضاء في  أسهملتسوية المنازعات وقد 

  .األعضاءالمجلس وغير 

أزمة الخليج الثانية وتمسكت بتحقيقه على إن  تجاه وحازماً  موحداً  اتخذت دول المجلس موقفاً  -٦

  )٢(.من الوحدة الخليجية العربية دول المجلس جزءا ال يتجزأ
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   ملموسـاً  تمسكت دول المجلس بمبدأ وحدة العـراق وسـيادته وسـالمة أراضـيه كمـا أبـدت تعاطفـاً  -٧

العراقـي فـي محنتـه الناجمـة عـن تفـاقم اسـتمرار الحصـار الـدولي المفـروض علـى مع أبنـاء الشـعب 

   .العراق آنذاك

ـــحـــتالل اإليرانـــي لجـــزر دو لمنطقـــة مـــن األاموقـــف دول  -٨  اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة الـــثالث ةل

 إحالــة أو الجــادةالســليمة عبــر المفاوضــات الثنائيــة  طرقبحــل القضــية بــال المطالبــة والمرتكــز علــى

  )١(.الدوليةمحكمة العدل  إلىزاع الن

  الدوليةمجلس التعاون الخليجي  إسهامات

ـــى الصـــعيد اإلقليمـــيمجلـــس التعـــاون الخليجـــي ال  إن  إنمـــا امتـــدت فحســـب تقتصـــر إســـهاماته عل

 الصــعيد مكانتــه علــىعــززت مــن إســهامات بــارزه  لديــهكانــت  إذيد الــدولي عالصــ لتشــمل إســهاماته

  )٢(:هي الدولي

    ، كما شاركت ١٩٩١مراقب في مؤتمر مدريد للسالم عام  ةالمجلس بصفشاركت دول  -١

التزامها بتحقيق حل عادل  وهي تدعم المحادثات من منطلق طرافاأل المتعددةفي المحادثات 

 إعالن ةتفاقيترحيبها وتأييدها إل وأبدت اإلسرائيلي - والصراع العربي الفلسطينية للقضيةوشامل 

 اإلسرائيلية - األردنيةوبمعاهدة السالم  )إسرائيل(و الفلسطينيةحرير المبادئ بين منظمة الت

 – ي المفاوضات على المسارين السوريف تقدم ملموس إحرازومازالت تعبر عن قلقها البالغ لعدم 

 في بالتأثير األمنسيما مجلس وطالبت المجتمع الدولي وال اإلسرائيلي - واللبناني اإلسرائيلي

  .١٩٦٧لحدود  قاً اتغيير الوضع في مدينة القدس وف إلى عدمودعوتها  ،)إسرائيل(
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 التعاون التي تم األوربي في إطار اتفاقية اإلتحاديجري مجلس التعاون اجتماعات دورية مع  -٢

  .تفاق تجاري يحقق مصالح كال الطرفينا بشأن ضللتفاو  ١٩٨٨توقيعها في حزيران 

 العالقات مع إذ احتلت .ودعمتها اإلسالمير التزمت دول المجلس بقرارات منظمة المؤتم -٣

دول المجلس جزءا ال  عدّ في سياسات مجلس التعاون، ب خاصةكبيرة و  أهمية اإلسالميالعالم 

 القمةفي مؤتمرات  المشاركةكما تحرص دول المجلس على  اإلسالميمن كيان العالم  يتجزأ

  .الدوليةالمحافل  مامأديه وطرح قضاياها بج اإلسالمية، وعلى نصرة الشعوب اإلسالمية

لمجلس التعاون  العامة األمانةبيت العرب، وتعمل  العربيةجامعة الدول  المجلسدول  عدّ تُ  -٤

  .للجامعة العامة األمانةتصاالت واللقاءات مع على تعزيز األ

 امفي السيما ،وأهدافها المتحدة األمممع مبادئ  الخليجي لمجلس التعاون يتفق النظام األساس -٥

  )١(.الدوليين واألمنبحفظ السالم  خصي

  .العليا لشؤون الالجئين المفوضية ألنشطةالدعم المادي  المجلس تقدم دول -٦

 اإلقليميةعلى توثيق عالقاته مع المنظمات والهيئات  الخليجي يحرص مجلس التعاون -٧

 إلىالمجلس ، وضمن هذا التوجه يسعى معه ومبادئها أهدافهاالتي تتماثل  خاصةو  ،األخرى

   .األفريقية الوحدة ةتطوير عالقاته مع منظم

 للصومال، وشاركت قوات من دولة قدمت دول المجلس المساعدات الغذائية والطبية -٨

السالم  حفظالقوة الدولية لودولة الكويت في  والمملكة العربية السعودية المتحدةاإلمارات العربية 

والقضاء على  األهليةجل إنهاء الحرب أمن  ١٩٩٢ لالتي وصلت إلى الصومال في كانون األو 

  )٢(.المجاعة
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  المطلب الثالث 
  على قيام المجلس والدولية واإلقليميةردود الفعل المحلية  

المستويات  علىصداء كبيره كانت له أ ةإن اإلعالن عن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربي

  :ما يأتيكا ناولهوالدولية كافه نت واإلقليميةالمحلية 

   :ردود الفعل على المستوى المحلي: أوال

) في الصرح العربي ةلبن( أن مجلس التعاون الخليجي يعد ةبداية أكدت دول منطقة الخليج العربي

نما هو تنظيم إقليمي يعمل في إطار تحقيق أهداف إألحد محورا موجها  أووانه ليس تحالفا 

  )١(.جامعة الدول العربية

أن مجلس التعاون هو ( السابقنهيان رئيس دولة اإلمارات  زايد بن سلطان آل فقد صرح الشيخ

مهمة  ةوقيام مجلس التعاون خطو  اإلسالميةالعربية  مةواألعلى دول المنطقة  هر وبركفاتحة خي

مملكة أما  )٢().منطقة من أجل تحقيق طموحات شعبهالدعم التآزر والتعاون المشترك بين دول ال

لس استجابة للواقع البحرين أن قيام المج ملكسى بن سليمان آل خليفة الشيخ عي عدّ البحرين فقد 

منطقة الخليج العربي وأن الذي يربط  واإلستراتيجيالسياسي جتماعي والثقافي و التاريخي واأل

وفي المملكة العربية  .إلى حياة أفضل لشعوب دول المنطقة مسيرة العمل الجماعي ستؤدي حتماً 

 هس تربط بينها عالقات وسمات مشتركإن دول المجل(الملك فهد بن عبد العزيز  السعودية أكد

قد ما سلطنة عمان فأو  .)لذلك فأن التنسيق السياسي قائم وموجود بين الدول العربية الخليجية

 الضطالعلاألكيد  جهود دول المجلس هو الضمان تضافر( سلطان قابوس بن سعيد إلىالأشار 

  وأشار الشيخ  )٣(.ةالدولي واألسرة واإلسالميةمتنا العربية أمنطقتنا و  خيرل بمسؤوليتنا المشتركة
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إلى إن قيام مجلس التعاون يعبر عن عمق  السابق حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر

سوف تحقق  ةجميعا إليها بعّدها ضرورة مصيري التي تؤمن بحتميتها وتطلعنا األخويةروابطنا 

أن  السابق حمد الصباح أمير دولة الكويتأالشيخ جابر  َعدّ و  .ت إليه شعوبناأمال عزيزا طالما رن

  . كبرى في حاضر هذه المنطقة ةإنشاء المجلس نقط

بمستقبل العمل الخليجي  إنشاء المجلس يعد تفاؤالن أ الخليجيةخالصة رد الفعل في المنطقة 

ملي شامل لتطوير وتنسيق التعاون إنما هو تنظيم ع حدأضد  تحالفاً  أوليس تكتال المشترك، وهو 

  )١(.القائم بين الدول الخليجية

  اإلقليميردود الفعل على المستوى : ثانيا

 عربيةالدول ال نفظ والهدوء مأثار قيام مجلس التعاون ردود فعل تراوحت بين الغضب والتح

اليمنية المجلس العربية  الجمهورية انتقدت إذ .للمشاركة في عضوية المجلس األخرى التي لم تدعِ 

غير نفطية وهو المبرر  ةاليمن دول ّدونشقاء في الجزيرة والخليج يعاأل األخوةإذا كان ( :وقالت

 باألخوةلكان األجدر  العربية من مشروع األمن ومجلس التعاون لدول الخليج ستبعادهاالالوحيد 

عّدت و  الخليج التعاون لدول النفط في ن تطلق على المجلس اسم مجلسأفي مجلس التعاون 

ما اليمن الجنوبي دعا إلى عقد اجتماع قمة أ )٢(.عدم دعوتها إلى المشاركة في المجلس إساءة

  )٣(.جل وضع تصور عام لقضية األمن في المنطقةأفريقي من يرة العربية والقرن األلدول الجز 

األسبق  المجلس انعكس في تصريحات وزير خارجيته زاءإلعراق فقد أبدى تحفظا نسبيا اأما 

أن العراق مقتنع بإطار الجامعة العربية وأن مثل هذا التحالف  ( :الذي قال) سعدون حمادي(

                                                 
  .٤٠ھ��م #�� x��M ا��6وي، �!�ر #&L ذ;�ه، ص )١(
  .١١٦، صذ;�ه &L=&� ا�'�در ���t، �!�ر #��� أ) ٢(
 ا�+%�* ذات ا�)>M ،�6:�� 5#	��Y �%ل ا��6ق اIو#]،ا�)% -#��=	R 5&�ي �'��، ا�!�اع اI���+�أ) ٣(
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 )١(،)نقف على أية حال ضد هذا المشروعينبغي تنفيذه ضمن هذا اإلطار وأضاف إننا سوف ال 

     يةالعربلجامعة الدول  األسبق فضال عن تأييد كل من موريتانيا وتونس وسوريا واألمين العام

عن منطقة الخليج  عتماد على الذات في الدفاعقيام المجلس وتبنيه فكرة األ) يبيالشاذلي القل(

أعرب عن  )محمد سياد بري( ما الرئيس الصوماليأ .تقدميه في االتجاه الصحيحخطوه  َعّدهُ و 

   )٢(.لمجلس طلب انضمام الصومال للمجلسأسفه لرفض دول ا

تحريضا غير مبرر للقومية العربية ضد القومية  إالجمعات العربية فهي ال ترى في الت إيرانما أ

نت الفارسية فأبدت رفضها للمجلس وكانت تعد كل نظام ال يشملها هو نظام ناقص كما كا

ها يزداد كلما وكان خوف ،في قيام هذا المجلس يد ةمريكياليات المتحدة األن للو إتتوجس من 

منذ  ةمريكييات المتحدة األمع األيام بينها وبين الوال تسعتكانت  التي الهوةتمعنت في حجم 

 األمريكيةثم تهديد دول توفر النفط للواليات المتحدة  ومن حتى أخذ الرهائنالشاه  سقوط

  )٣(.والغرب

  ردود الفعل على المستوى الدولي : ثالثا

 بياناً  ةمريكياألة بإنشاء مجلس التعاون وأصدرت وزارة الخارجي ةمريكيرحبت الواليات المتحدة األ

المملكة العربية حكومات ادرة قامت بها أن إنشاء هذا المجلس كانت مب( جاء فيه صحفياً 

تحدة ودولة الكويت وسلطنة البحرين ودولة قطر ودولة اإلمارات العربية الم دولةالسعودية و 

وليس لدينا  ذ،أن تنف اإلقليم وهذه المبادرة من شأنها التشاور مع حكومات خارج غيرمن ) عمان

لتحقيق  ةفرص َعّدتهن بين أقطار ذلك اإلقليم و التعاو  مدى أوالحق بالتعليق عليها وعلى أهدافها 

من الخليج كما رحبت به كل من الصين الشعبية وفرنسا أاون اإلقليمي مع الغرب في حماية التع

                                                 
  .١٣٥، ص&L ذ;�ه$��W =�� =&	�، �!�ر # :$'> =8 )١(
)٢ (�+�  .١٦١-١٦٠، ص ص&L ذ;�ه���، �!�ر #��زان ا�

�� ا�����، �!�ر #ظ )٣(� �Mذ;�ه� L&١١٧- ١١٦ ص ، ص.  
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 ما رد الفعل أ )١(.لغربيةاوبريطانيا وباكستان والهند وتركيا وبلجيكا والنمسا وهولندا والمانيا 

عي ي على قيام المجلس تمثل في قيام صحيفة البرافدا الناطقة بلسان الحزب الشيو تالسوفي اإلتحاد

على تأسيس أسطول بحري مشترك  القائم المشروع العمانيخاصة مجلس و السوفيتي بانتقاد ال

ن إ و ) ية لهذه الدولالعسكر  توحيد اإلمكانات(  ــلحماية مضيق هرمز وكذلك المبادرة السعودية ل

ة السوفيت بأن المنطقة كما صرح القاد )٢(.ستقرار في المنطقةن يخدم األأال يمكنه  هذا التحالف

من المنطقة مع احترام حياد الدول  األجنبيةتبتعد عن الصراع الدولي وسحب القوات ن أعليها 

 تحاداإلبها في الخليج كما يرى لتهديد الخليجية والتعهد بعدم استخدام القوات المسلحة أو ا

ة مشاركته في إجراءات األمن الخاصة بالخليج والتي توافق الدول الخليجية عليها ور ر ضتي السوفي

  )٣(.األمريكيةبشرط اال تنفرد بها الواليات المتحدة 

م لقاءاتهعن طريق  اً كبير  سعوا سعياً  قادة دول مجلس التعاون الخليجي يتضح مما تقدم أن

يجي الذي يمثل استجابة للواقع إلنشاء مجلس التعاون الخل رة ومشاوراتهم مع بعضهمالمستم

ذ كانت إواألمني في منطقة الخليج العربي قتصادي والثقافي والسياسي والتاريخي واألِ جتماعي األِ 

شكال التعاون كما بحثوا منذ نهاية أي إيجاد شكل من فة قوي هدى دول منطقة الخليج العربية رغبل

 إلىدفعته حد مة للتعاون والتو ئعن صيغ مال منصرمن الات من القر يات ومطلع السبعينيلستينا

مما  اتيحداثها في أواخر السبعينأتفاقمت والدولية التي  واإلقليميةوجود الظروف المحلية حيز ال

ات تطلعالمنطقة وتحقيق طموحات و  األمن في ثبيت قواعد كيانه وتقوية دعائمه لتعزيزت إلىدى أ

من لدن  الدعم السخي عن طريقوذلك  ،لهمالرخاء والعيش السعيد  مواطني دول المجلس وتوفير

انت ك إذ ،ومتجذراً  راسخاً  وكياناً  ةشائه حتى أضحى المجلس عالمة بارز قادة دول المجلس منذ إن
                                                 

  .١١٧-١١٦ص ، ص&L ذ;�ه=&� ا�'�در ���t، �!�ر #��� أ )١(
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(3) marco pinfari, nothing but failure, the Arab league and the gulf cooperation 
   council as Mediators in middle eastern conflicts, working paper no.35, London 
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تع تتموما  ،لما تحويه من مخزون نفطي كبير  الدول العظمى نظراً وال تزال منطقة صراعات من 

الدبلوماسية  إنيعني  فأن ذلك ال صعوبات عديدة به من موقع استراتيجي مهم فكانت تواجه

تفعله لتعزيز أمنها  نّ أ هانا يمكّ زال هنالك الكثير مفما االختيارضاقت أمامها هوامش  الخليجية قد

قة ولدعم قدرتها على الصمود والبقاء وهو أمر ليس متعذر المنال مادامت تتحلى دول المنط

المصاعب التي  مامها كلّ الصلبة التي تهون أ واإلرادةبالحكمة العالية والبصيرة السياسية النافذة 

  .تتعرض لها
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  الفصل الثالث

  مجلس التعاون الخليجي وٕادارة أزمة اليمن

أن طبيعـة التطـورات السياسـية التـي شـهدها الـيمن عبـر تاريخـه السياسـي الطويـل، بكـل مـا تنطـوي 

مختلفـــة  عليـــه حياتـــه السياســـية مـــن قـــوى وأحـــزاب وكيانـــات سياســـية ومجتمعيـــة قـــد أخـــذت أبعـــاداً 

إذ كـان لكـل مـن  ،ودورهـا فـي إطـار الحركـة الوطنيـةفرضتها ظروف التقسيم في مسيرة تلك القوى 

خاصـة بـه  اقتصـاديةوبنيـة  ،ونظـام سياسـي ،وحـدود سياسـية ،شمال الـيمن وجنوبـه نطـاق جغرافـي

السياســية   ن طبيعــة الســلطة فــي كــال الشــطرين مختلفــة عــن األخــرى فــي مجمــل الخصــائصإأي 

ن تتهيــــأ األوضــــاع لتحقيــــق وحدتــــه أ والتطلعــــات السياســــية قبــــل واأليديولوجيــــةوالجــــذور الفكريــــة، 

بطبيعـة  ،فـي شـمال الـيمن كمـا هـو الحـال فـي جنوبـه ، فضال عن تأثر الحيـاة السياسـيةاألندماجية

     وجهـــات بعـــض القـــوى الفاعلـــة فرزهـــا الواقـــع الـــدولي الســـيما توازنـــات اإلقليميـــة والدوليـــة التـــي أالت

وما أفرزته هذه الحرب من حقـائق ومعطيـات  ،الباردة الحرب حقبة الخليج والجزيرة العربية في في

جديــدة كانــت لهــا ارتــداداتها علــى الســاحة السياســية فــي ذات المنطقــة والتــي تمثلــت بظهــور حــراك 

  .جمل الحياة السياسيةعلى م اجتماعي كانت له انعكاساته سياسي

تحــول فــي  فــي الــبالد نقطــة ومــا تالهــا مــن إجــراءات دســتورية ١٩٩٠قيــام دولــة الوحــدة عــام  مثــلّ 

من التعددية والمشـاركة السياسـية  األقترابشرعت الحركة الوطنية باتجاه  ذالحياة السياسية لليمن إ

السياسـية  صـدور دسـتور دولـة الوحـدة وٕاقـرار قـانون القـوى  عـن طريـق ودسـتورياً  والذي تعـزز فعليـاً 

لحــــزب الواحــــد إلــــى  نقلــــت الــــبالد مــــن نظــــام ا نتخابــــات رئاســــية برلمانيــــةفــــي إطارهــــا وٕاجــــراء أول ا

جديــدة فــي الســنوات الالحقــة  التعدديـة الحزبيــة والسياســية ثــم واجهــت دولــة الوحـدة تحــديات وأزمــات

  .االتي ألقت بظاللها على الحياة السياسية برمته

  



 ١٣١

  المبحث األول

  زمة اليمنيةجذور األ 

  الربيـــعثـــورات ( ســـمبأالمعروفـــة  نتفاضـــاتموجـــة مـــن الثـــورات واأل ٢٠١٠عـــام فـــي أواخـــر تحـــدث 

  بمفاهيمهـــا  الديمقراطيـــةتحقيـــق  إلـــىتهـــدف  عـــدة فـــي أقطـــار عربيـــة أو الثـــورات العربيـــة )العربـــي

 ،وسوء األحـوال المعيشـية ،قتصاديوالركود األ ،على انتشار الفساد والتي جاءت احتجاجاً  الرئيسة

فــي  ونجحــت فــي تــونس عنيفــةغيــر  ابتــدأت بثــورة ســلمية .بلــد فضــال عــن الظــروف األخــرى لكــلّ 

 ٢٠١١كــانون الثــاني  ٢٥ ثــورة ها جــاءتبعــد. اإلطاحــة بــالرئيس الســابق زيــن العابــدين بــن علــي

 الليبيـة شـباط ١٧ثـورة نجحـت ثـم  ،بق محمـد حسـني مبـاركسـبإسـقاط الـرئيس األ نجحـت المصرية

 نتفاضـاتواأل نتقلـت هـذه الثـوراتاثـم  في وٕاسـقاط نظامـهبقتـل معمـر القـذا وبمساعدة الدول الغربيـة

 شــهد الــيمن انــدالع  ٢٠١١/ شــباط/ ١١ففــي  )١(.الــيمن إلــى طريقهــا لــم تســتغرق وقتــا لتشــقي التــ

والحـراك الجنـوبي  القاعـدةتواجـه تحـديات مـن تنظـيم  منالـي ة الشباب في الوقت الذي كانت فيهثور 

مجتمـع  بأنـهالمجتمع اليمني يمكن وصـفه  إنوعلى الرغم من  ،في الجنوب والحوثيين في الشمال

الشـــباب  إن إالفـــي عمـــوم الـــيمن  يمتلكهـــا اليمنيـــون مـــن األســـلحة لوجـــود كميـــة كبيـــرة نظـــراً ســـلح م

ــــأثراً ومحركهــــا  ،داعي لهــــاوالــــ ،الطــــرف الــــرئيس فــــي الثــــورة نيــــين هــــماليم      بنظرائــــه فــــي  األكبــــر مت

وتأسيســـًا لمـــا تقـــدم ســـنتطرق فـــي ظـــل هـــذا المبحـــث إلـــى مجموعـــة مـــن النقـــاط   )٢(.تـــونس ومصـــر

ـــيمن ونشـــأة األزمـــة اليمنيـــة وأســـباب تطورهـــا وأطـــراف المهمـــة هـــي ل محـــة عامـــة عـــن جمهوريـــة ال

  :الصراع فيها
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 ١٣٢

  المطلب األول
  عن جمهورية اليمن لمحة عامة

للعـــرب والمـــوطن الـــذي فهـــي المهـــد األول  فـــي تاريخنـــا وتراثنـــا العربـــيتشـــكل الـــيمن أهميـــة متميـــزة 

إلـــى م لعربيـــة التـــي نزحـــت بعـــد اإلســـالوتركـــزت فيـــه حضـــارتهم ومنبـــع القبائـــل ا نشـــأت فيـــه مـــدنهم

نهـا حضـارة جـذبت إليهـا أنظـار إإذ  .طويلة وعاشت أجياال متعاقبـة الحجاز والعراق فأشرقت قروناً 

تشـع وظلـت أحقابـا مـن الـدهر  واالنبهـار اإلعجـابثرت فيه وتأثرت به فكانت مثـار العالم القديم وأ

) لســعيدالــيمن ا( د الــيمن منــذ قــديم الزمــانرفــت بــالفيهــا الحيــاة ويتــدفق مــن إرجائهــا النــور حتــى ع

 التــي تفــوح  الطيبــةالخاصــة لفاكهتهــا والــروائح  بســبب خصــوبة تربتهــا والنكهــة) الــيمن الخضــراء(أو

  ارتــبط تــاريخ الــيمن بحضــارات عظيمــة كمــا )١(.مــن ربوعهــا، وبالحكمــة التــي يتصــف بهــا ســكانها

شــتى مثـــل معــين وســـبأ وزيــدان وقتبـــان  ذات شــأن تمتلـــئ صــفحات التـــاريخ القــديم بالحـــديث ودول

ــــر وحضــــرموت وغيرهــــا  ــــة ســــبأ إذوحمي ــــاريخ دول ــــل ت ــــران الكــــريم  )*(يمث ــــي الق ــــي ورد ذكرهــــا ف الت

فضال عن ذلك فأن اليمن فـي العصـور الوسـطى قامـت  )٢(رتها عمود التاريخ اليمني القديم،وحضا

 ، القرامطــة، ودولــة مقرهــا شــبامودولــة بنــي يعفــر وكــان  كثيــرة ومســتقلة كدولــة بنــي زيــاد، بهــا دوالً 

اإلصـالحات الكثيـرة، ودولـة بنـي زريـع  يحيين التي عرفت عنهـانجاح بزبيد، ودولة الصل آلودولة 

   ه،٦٢٦ وا بهـــا حتـــى ســـنةه واســـتمر ٥٦٩الـــذين فتحـــوا الـــيمن ســـنه  األيـــوبيينفـــي عـــدن، ودولـــة 

   )٣(.ة بني طاهر وكانت عاصمتهم القرانةرسول ثم دولودولة بني 

  العثمانية استقل ما يعرف بشمال اليمن عن اإلمبراطوريةاليمن و  ه  فتح العثمانيون٩٤٥سنة  في
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 ١٣٣

       ١٩٦٢اليمنيــــة إال إن هــــذه المملكــــة تــــم إســــقاطها عــــام  وقامــــت المملكــــة المتوكليــــة ١٩١٧عــــام 

  إذ قامــت بعــدها الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة فــي الشــمال بينمــا بقــي جنــوب الــيمن محميــة بريطانيــة

مــن القبيلــة والعســكر  منظومــة خاصــة مركبــة الشــمالي تحكمــه فقــد كــان الجــزء )١(.١٩٦٧عــام  إلــى

   فــــي مقابـــل نظـــام راديكـــالي يحكـــم الجنـــوب يختلـــف عـــن نظيـــره القبليـــة ةحكـــم العســـكر التراتيبيـــوت

 الشــــديد  األيــــديولوجيوالتزامـــه  تيةبحكــــم ارتباطـــه بالكتلــــة الســــوفي )عقيــــدة وثقافـــة وســــلوك(الشـــمال 

  تياإلتحــاد الســوفيوراء سياســات  وسياســياً  أيــديولوجياً  نســياقهاو  وجــه األممــيبــالفكر الماركســي والت

وبعـد قيـام الوحـدة بـدأت السـلطة  ١٩٩٠الوحدة بين الشطرين الشمالي والجنوبي عام  إلى أن تمت

ســنة باســتفتاء شــعبي فــي القــر الــذي أ ١٩٩١للــبالد فكــان دســتور  جديــداً  السياســية تصــوغ دســتوراً 

والـــذي نـــص علـــى أحقيـــة مجلـــس النــواب بانتخـــاب مجلـــس رئاســـي والتصـــويت علـــى تـــأليف  نفســها

نتخـاب رئـيس الجمهوريـة ونائبـه ورئـيس الـوزراء مـن االحكومة وبرنامجها ويتولى المجلس الرئاسي 

الت فــي مــن التعــديتعــرض إلــى العديــد  إذه لكــن الحــال ال يســتمر علــى مــا هــو عليــه ن أعضــائبــي

   ) ٢(.وال تزال التعديالت جاريه ٢٠٠٠و ١٩٩٤عامي 

ة ويعـود ذلـك إلـى ن المجتمع اليمني من المجتمعـات التقليديـة والمحافظـإ :جتماعيةالناحية األِ من 

نتيجــة  بنيويــاً  جتماعيــاً أرا يــجتماعيــة لــم تشــهد تغيألفبنيتــه ا .قتصــاديةأو  ةجتماعيــوأ أســباب تاريخيــة

يــــده التــــي ترســــخت فــــي القــــرون علــــى عاداتــــه وتقال محافظــــاً  انغالقهــــا علــــى نفســــها فبقــــي مجتمعــــاً 

  نس لــيس فيـه أقليــات عرقيـة أو دينيــةجتمــع متجـانـه مإفضـال عــن  ،واسـتمرت إلــى اآلن المنصـرمة

خــارج تماســك المجتمــع أو مختلــف عنــه فــي العــادات والتقاليــد فــاليمن مكــون مــن أصــل  أو لغويــة

  ي مجتمع قبلي في األساس ويرى بعض ن المجتمع اليمنإساللي واحد هو الساللة العربية كما 
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 ١٣٤

ي سكان اليمن ويقدر عـدد القبائـل من إجمال )%٨٥(تشكل ما يقارب  اليمنيةالقبائل  ن أنيالباحثي

للقبائــل متعــارف  ةتقســيمات رئيســ ةوهنــاك خمســ )١(.فــي شــتى منــاطق الــيمن قبيلــة موزعــة )١٦٨(

وتنقسـم ) ر، قبائـل كنـده، قبائـل حميـقبائل بكيل، قبائـل حاشـد، قبائـل مـذحج( :هيعليها في اليمن 

لكل من هـذه القبائـل عاداتهـا وتقاليـدها ولهـذا . من القبائل الكبيرة على عدة قبائل صغيرةكل قبيلة 

يخ يعـد شـ إذ ،تخصـيص نسان عـن تلـك القبائـل بوجـه عـام مـن غيـرن يتحدث أي إأفمن الصعب 

فــي عالقــاتهم مـــع  أكــان لقبيلــة ســواءأبنــاء االتــي تخــص  كافــة المســائل القبيلــة الســلطة العليــا فــي

وعلــى الــرغم مــن تعــدد هــذه القبائــل فــأن المجتمــع  ،فــي عالقــاتهم بأبنــاء القبائــل األخــرى بعضــهم أم

ــــاً  اليمنــــي مجتمــــع متجــــانس ثقافيــــاً  ــــيمن التــــي كانــــت )٢(.ومنــــدمج اجتماعي     هــــذا مــــا يميــــز دولــــة ال

جتماعيـة األخـرى ي إلـى جانـب الشـرائح األجتمع اليمنـجتماعية للمومازالت تشكل القبيلة الوحدة األ

 )٣(الســهول فــي نــواحي الحيــاة المختلفــة،ن هنــاك اخــتالف كبيــر بــين ســكان الجبــال وســكان أكمــا 

 المـذهب الشـافعي :هـي يسةجتماعية تتوزع على ثالث طوائف رئن قبائله وشرائحه األإفضال عن 

 لمــذهب الزيــديوا ،قية مــن الــبالدويتوزعــون فــي المنــاطق الوســطى والجنوبيــة وبعــض األجــزاء الشــر 

 يتجـاوز عـددهم سـماعيلي الـذين اللية من البالد ومعتنقي المذهب األويتركزون في المناطق الشما

ود الــذين كـــان يصـــل ركـــزون فــي قضـــاء حـــراز التابعــة لمحافظـــة صــنعاء واليهـــيت نســمة ألـــفمائــة 

   لبيتهم إلــى فلســطينفــي تنــاقص بفعــل هجــرة غــالكــن هــذا العــدد  نســمة ألــف )١٥٠(عــددهم نحــو 

  . في تاريخ اليمن حتى اليوم ماً مه هذه الحقائق دوراً  أدت )٤(.قيام الكيان الصهيوني بعد
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 ١٣٥

الـنفط ومشـتقاته، : مثـل قتصـادهاأالموارد الطبيعيـة فـي على اليمن تعتمد  :قتصاديةاألمن الناحية 

 تعتمــد علــى القطــاع كمــا ،والنحــاس والــذهب والرصــاص وغيــره ،مــن الفحــم الحجــري وكميــات قليلــة

مـــن   )%٥٤(للعمالـــة إذ يســـتوعب حـــوالي  اســـتيعاباالزراعـــي لكونـــه أكثـــر القطاعـــات األقتصـــادية 

الخلــيج  أزمــة أثــرت وقــد )١(.مــن الســكان )%٧٠(إجمــالي القــوى العاملــة ومصــدر دخــل ألكثــر مــن 

وارتفــاع نســبة  وتقلبــه، قتصــادينخفــاض النمــو األأدت إلــى ا إذ قتصــاد اليمنــيفــي األ كبيــراً  تــأثيراً 

ســـتثمار واأل  دخـــارت المغتـــربيين وانخفـــاض معـــدالت األالتضـــخم، والبطالـــة مـــع انخفـــاض تحـــويال

قتصـادي كمـا إن ضـيق قاعـدة النمـو األ )٢(.وعدم التوازن، والعجز عن إيجـاد زيـادة فـي دخـل الفـرد

. النفطــيوعــدم توازنــه يمكــن مالحظتهــا عنــد النظــر إلــى مســار نمــو النــاتج المحلــي الحقيقــي غيــر 

دور  الخـدمات والـنفط فـي ظـل محدوديـةقطـاعي يسيطر عليـه  متردياً  قتصاد اليمن اقتصاداً يعد او

 )٣(.نصـف السـكان  الزراعي الذي يعيش عليـه عيشـة الكفـاف مـا يقـارب الصناعة وجمود القطاع 

ت تكمـن فـي ضـعف قــدرا ١٩٩٨لعـام  البشـريةقتصـادي كمـا يراهـا تقريـر التنميــة ومشـكلة النمـو األ

يديـــة، حتـــى فـــي نطـــاق وظائفهـــا التقل ضـــعيفةفقـــدرات الدولـــة فـــي الـــيمن  .الدولـــة والقطـــاع الخـــاص

وحينمـا تضـعف  جتماعيـة األسـاسوتتـدنى فـي تقـديم الخـدمات األ ،األمن، النظام، القضاء، اإلدارة

 سـتثمار والنمـو بشـكل سـلبيسـاس تتالشـى مصـداقيتها ويتـأثر األفي أداء وظائفها األقدرات الدولة 

ولم تعمل علـى بنـاء مؤسسـات الدولـة  ،ن الدولة لم تحسن استغالل الموارد الطبيعية والبشريةإكما 

واعتمدت على العالم الخارجي في تمويل مشاريع  ،قتصاديةمعالجة األزمة األ الحديثة القادرة على

 وىي فــي مســتثــر بشــكل ســلبممــا أقتصــاد بعوامــل خارجيــة تهــا فأضــافت مشــكلة األالخــدمات وٕادار 
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 ١٣٦

وشــملت ظــاهرة الفقــر  )%٢٤(إلــى  )%٩(نســبة الفقــر مــن حــوالي  ارتفعــت معيشــة المــواطنين إذ

  )١(.فئات المتعلمين وحاملي الشهادات الجامعية

  عاملـة المنتجـة وهـم الـذين يتولـون حمايـة الـبالديعد السكان مصدر القـوى ال :من الناحية السكانية

  ســكان الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة فــي تمــوز مــن بلــغ عــددإذ  ،العــدوان الخــارجي علــى وطــنهممــن 

المملكـــة العربيـــة الســـعودية   واحتلـــت المرتبـــة الثانيـــة بعـــد اليـــين نســـمةم )٧،٢(آنـــذاك  ١٩٨٢عـــام 

 )٢٤،٩٦٩( أصبح عدد سكان الشعب اليمنيو . آنذاك ماليين نسمة )٨،١(سكانهاالتي بلغ تعداد 

المغـزى هـو إن ســكان  تن األمــر ذاإإذ  )٢(.واآلن فـي تزايـد مسـتمر ٢٠١٤عــام  فـي مليـون نسـمة

 عــدد ســكان أقطــار شــبه الجزيــرة العربيــة والخلــيج الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة يزيــدون عــن مجمــوع

ـــيج  عـــدّ  إذ ،الســـعودية المملكـــة العربيـــة باســـتثناء العربـــي المواطنـــون أقليـــة فـــي معظـــم منطقـــة الخل

لمــا لهــا مــن تــأثير  عبــر مراحــل التــاريخ رائــدة اً وار أد يخفــى أن الكثافــة الســكانية قــد أدتوال  ،العربـي

  )٣(.جتماعيثم استقراره السياسي واألوثقافته، ومن  في بنية مجتمع البلد،

الــيمن بالصــيغة والداللــة  باســمة الــيمن لــم تكــن تعــرف فــي الســابق دولــ إن: الناحيــة الجغرافيــة مــن

ية على أساس موقعها إلى يمـين المعاصرة إال في عصر اإلسالم وعلى األغلب جاءت هذه التسم

ستراتيجي متميز تقع عند المدخل الجنـوبي للبحـر األحمـر فـي إإذ تتمتع بموقع  )٤(.الكعبة المشرفة

ومــن الجنــوب البحــر  ،جنــوب شــبه الجزيــرة العربيــة يحــدها مــن الشــمال المملكــة العربيــة الســعودية

ويقــع فــي جنوبهــا   ،األحمــر ومــن الغــرب البحــر ،ومــن الشــرق ســلطنة عمــان ،العربــي وخلــيج عــدن

 داخلقســمين وتــتحكم فــي مــ لــذي تقســمه جزيــرة ميــون اليمنيــة علــىالغربــي مضــيق بــاب المنــدب ا
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 ١٣٧

وعاصـمتها صـنعاء ومـن  واالسم الرسمي هو الجمهورية اليمنيـة ،وضح ذلكت) ٢( والخريطة ناليم

  )١(.)الحديده، وحضرموت واب وتعز،(بعدها  تأتيمدنها  كبرأ

  )٢( خريطةال
  موقع الجغرافي لليمنال
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 ١٣٨

منطقتــــين متــــع بــــه عــــن طريــــق بفضــــل الموقــــع التــــي تت جيوســــتراتيجية أهميــــة الــــيمن لقــــد اكتســــبت

  :إقليميتين

يحمــل  نهـا مــا تــزال تثيـر جــدالً إ إالم مــن انتمـاء الــيمن إليهــا علـى الــرغ :المنطقـة الخليجيــة :األولــى

 ألنهــانفــك عنهــا فــي الواقــع العملــي ال يمكــن للــيمن أن تو  أبعــادا سياســية أكثــر ممــا هــي موضــوعية

  .جي واألمني لشبه الجزيرة العربيةستراتيتشكل العمق اال

، وذلـــك عـــن  مهمـــة ســـتراتيجيةاإليهـــا حقيقـــة  االنتمـــاء تعـــد مســـألة: منطقـــة البحـــر األحمـــر :الثانيـــة

 ،األحمــر وبــاب المنــدبيطرة علــى الخاصــرة الجنوبيــة للبحــر الــيمن الكبيــرة فــي الســ طريــق مشــاركة

  )١(.شرافها على بحر العرب وجزء كبير من المحيط الهنديإفضال عن 

   ،التــاريخ ثقــال عالميــا فــي حقــل المالحــة والتجــارة الدوليــة أعطــى هــذا الموقــع للــيمن وبامتــداد كمــا

)  بعـد فـتح قنـاة السـويس(وسط فعن طريق اليمن يتصل المحيط الهندي بالبحر األحمر والبحر المت

جـد اسـتعراض تـاريخ التجـارة العالميـة ن عـن طريـق )٢(.فريقيـاأسـيا و آبـين  االتصـالالـيمن يـتم وعبر 

مية ذات هــي الريــاح الموســلموقــع هـذا جـاءت نتيجــة ا دوا مـن ظــاهرة طبيعيــةأن اليمـانيين قــد اســتفا

بتطــوير تجـــارة مزدهــرة مـــع الجنــوبي الغربــي صـــيفا  االتجـــاهوذات  شــتاءً  الشــمالي الشـــرقي االتجــاه

شـرقيها وٕان  فريقيـا وخاصـةأ تـأثير الحضـاري فـيمما خدم االقتصاد اليمني وأتـاح المجـال للفريقيا أ

ن طـوال السـنة اليمن ثروة معدنية كامنة وصالحية جو اليمن للطيـرا امتالكمن ميزات هذا الموقع 

إلــى أن أهميــة الموقــع  اإلشــارةوتجــدر  )٣(.فريقيــاأســيا و آممــا يســاعد فــي زيــادة التــرابط عبرهــا بــين 

لليمن تتعاظم في أوقات األزمات والحروب ولقد اتضح هذا بشكل واضـح فـي الجولـة  ستراتيجياال
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 ١٣٩

شــاركت القــوات  عنــدما ١٩٧٣عــام فــي تشــرين األول مــن  اإلســرائيليةالرابعــة مــن الحــروب العربيــة 

فـي وجـه السـفن  لـيسالبحرية اليمنية مـع القـوات البحريـة المصـرية فـي إقفـال مضـيق بـاب المنـدب 

وذلـك بهـدف أحكـام الحصـار العربـي  ،)إسـرائيل(السـفن المتجهـة إلـى  فحسب بـل كـذلك اإلسرائيلية

مرتفعــات ديــان وهضــاب و كمــا تتمتــع دولــة الــيمن بتضــاريس تتــوزع بــين ســهول وو  )١(.آنــذاك عليهــا

  ،مناخــه وتنوعــه تميــز راعيــة طــوال فصــول الســنة بســببتــزرع فيهــا مختلــف المحاصــيل الز  جبليــة

ألمــن الغــذائي لــدول خاصــة علــى صــعيد تحقيــق جانــب مهــم مــن ا وكــل ذلــك يعطــي للــيمن أهميــة

لــدول الخلــيج  منيــاً أ ســتراتيجياً ا خــر تبــرز أهميــة الــيمن بكونهــا عمقــاً ومــن جانــب آ ،ةالخلــيج العربيــ

عمـان سـلطنة طويلـة مـع السـعودية و  إن لـه حـدود بريـة إذبموارده البشرية ومساحته الكبيرة  ةلعربيا

 يســهل تواصــل دول الخلــيج نأ بــري وبحــري وجــوي يســتطيع عــن طريقهــا مــا بــين منفــذاً ) ٢٩(ولــه 

وتقــديم مــا قــد يلــزم مــن دعــم لوجســتي فــي حــال تعرضــت ألي عــدوان  مــع العــالم الخــارجي ةالعربيــ

يمتلكهــا الــيمن فأنــه يعــد عامــل تــوازن مهمــا فــي عالقتــه مــع دول  بهــذه اإلمكانــات التــيخــارجي و 

لقــادة مجلــس التعــاون  ة والعشــرينقمــة التاســعمــع غيرهــا مــن الــدول لــذلك جــاءت و  ةالخلــيج العربيــ

المنعقدة في العاصمة العمانية مسقط لتعبر بشكل واضح عن عمق العالقـة  ٢٠٠٨عام  الخليجي

التـــــي يمثلهـــــا الـــــيمن فـــــي إطـــــار محيطـــــه  مجلـــــس التعـــــاون الخليجـــــي واألهميـــــة ن ودولبـــــين الـــــيم

متكاملة  ة جغرافية طبيعيةوحد) الخليج واليمن(أخذت تشكل أقطار الجزيرة العربية إذ  )٢(.اإلقليمي

ق فهي تحتل كـل أراضـي شـبه الجزيـرة العربيـة وحـدود أقطـار الجزيـرة متصـلة ال تفصـل بينهـا عوائـ

تهـا النباتيــة وحيا متشـابهة وظروفهـا الطبيعيـة مـن جغرافيــة ومناخيـة وجيولوجيـةطبيعيـة أو سياسـية 

هنـــاك تشـــابه كبيـــر فـــي الظـــروف وتماثـــل فـــي األوضـــاع فأبنـــاء  إنفضـــال عـــن  ،والحيوانيـــة واحـــدة
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 ١٤٠

العربيــة والحضــارة العربيــة  لألمــة األنتمــاءالــيمن فــي  أبنــاءالخلــيج بغــالبيتهم الســاحقة يشــتركون مــع 

فيهــا الجميــع وتماثلــت المهــن التــي مــن المهــن التــي يشــترك  البحريــة والبريــة واحــدةنــت التجــارة وكا

بحكــم وقــوع الشــريط الــذي يبــدأ مــن نهايــة الســاحل الغربــي للجزيــرة العربيــة ويطــوق  هنــاك  انبثقــت

  )١(.واحداً  جنوبها ليتجه شماال حتى ينتهي عند الكويت على البحر وهي لذلك تمثل كيانا طبيعياً 

  ثاني المطلب ال

  نشأة األزمة اليمنية

  ابا مشـــروع الدولـــة اليمنيـــةتعـــود جـــذور األزمـــة اليمنيـــة المباشـــرة إلـــى اإلخفـــاق والفشـــل اللـــذين أصـــ

الجمهوريـة ( المعروفـة في الشـمالبتوحيد شطري اليمن  ١٩٩٠/اريأ/ ٢٢الوليدة التي تأسست في 

ـــيمن الديمقراطيـــة الشـــعب(والجنـــوب المعروفـــة ) اليمنيـــة   ، اندماجيـــة واحـــدة فـــي دولـــة) يةجمهوريـــة ال

، ومشـروع حضـاري ت هذه الوحدة تسوية تاريخية كبيرةمثل إذ ام الجمهورية اليمنية كبديل لهما،وقي

النهائي ألحالم اليمينـين ونضـالهم الـوطني الطويـل الـذي امتـد  واالنتصارعظيم، كما مثلت األمل 

اد ســـتبدالتجزئـــة والتمـــزق وعلـــى األ علـــىمســـتقلة تنتصـــر  طنيـــةيل قيـــام دولـــة و إلـــى أجيـــال فـــي ســـب

القبليـــة أو  أوســـتعمار، والتخلـــف، والحـــروب الداخليـــة، واإلقصـــاء والتهمـــيش، والغلبـــة المذهبيـــة واأل

نهــا فشــلت فــي تحقيــق األســس العظيمــة للوحــدة وتحويلهــا إلــى مظــاهر إإال . السياســية أو الحزبيــة

 القبليــةســتبدادي القــائم علــى أســاس م األوعــاد نظــام الحكــ ةالديمقراطيــبمــا فــي ذلــك التجربــة  يةشــكل

 إالعرفت بالوحـدة لكـن لـم يتوحـد فيهـا  نهاإأي  )٢(.وعادت مفاهيم ما قبل الدولة الحديثة والمواطنة

، بقــى شــطرةن، والمؤسســات الفاعلــة موالنشــيد وبقيــت كــل القــوانين منشــطرة اســم الجمهوريــة والعلــم

كـان  .رئيسـان أنهـم إالب مسـميان لـرئيس ونائـب الجيش جيشان واألمـن أمنـان حتـى للـرئيس والنائـ
                                                 

)١ (�� 
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م خارج حدود المحافظات الشـمالية وعلـي سـال أمراً ينفذ  أنالرئيس علي عبد اهللا صالح ال يستطيع 

ة إذ تعـد تجربـ )١(.خارج نطاق المحافظات الجنوبية والشرقية مراً البيض أيضا ال يستطيع أن ينفذ أ

بالحماســـة  لغايـــة وال يمكـــن بنـــاء تجـــارب وحدويـــةل دةمعقـــ ةربـــالوحـــدة فـــي التـــاريخ عمومـــا هـــي تج

 ودمج المؤسسات دمجاً  والتأنيإنما بدراسة الظروف الموضوعية والذاتية كافة،  والشعارات فحسب

لفيدراليــة الكونفدراليــه وا: ى أنمــاط متدرجــة إذا اقتضــى األمــر مثــلإلــ معقــوال واللجــوء أحيانــاً  تــدريجياً 

 لشـــــعبهم قتصـــــاديدم األالتقـــــ ليـــــة علـــــى قـــــادة الوحـــــدة تـــــوفيرمهـــــذه الع حتـــــى دولـــــة الوحـــــدة، وفـــــي

ـــة لشـــعبهم وبنـــاء مؤسســـات المجتمـــع المـــدني والديمقراطيـــة وحقـــوق اإلنســـان   مـــع تزايـــد هيبـــة الدول

علــى أســاس  قائمــة كافــة الــدول اد عالقــات متوازنــة وصــحيحة مــعإيجــ عــن طريــق وعالميــاً  إقليميــاً 

ت هـي ا لـم يحصـل فـي دولـة الـيمن إذ أصـبحت األزمـاإال إن شـيء مـن هـذ )٢(.المصالح المتبادلـة

وعلى خلفية أزمة الوحدة اليمنية تعددت فعاليات الحراك الجنـوبي فـي عـام السمة البارزة في البالد 

فظــات حتجاجــات فــي المحامــن رحــم األ نشــأ ن هــذا الحــراكإ علمــا عاليــةف )٣٠٠(وبلغــت  ٢٠١٠

ع السياسـية دأت أعمـال العنـف وتـردي األوضـابـ ١٩٩١فمنذ عـام  ،٢٠٠٧الجنوبية والشرقية عام 

 مـــروراً  ١٩٩٤عـــام  )*(نفصـــالحـــرب األ علـــى نحـــو عرضـــي حتـــى انـــدالع قتصـــادية تتصـــاعدواأل

 بــــين قــــوات األمــــن الحكوميــــة مــــن جهــــة ٢٠٠٤/ حزيــــران/١٩بحــــرب صــــعده التــــي انــــدلعت فــــي 
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   صــفها بعــدبــدأت بقمــن جهــة أخــرى عنــدما بــدأت قــوات الجــيش تحاصــر أنصــاره ثــم  )*(نوالحــوثيي

أول حـــرب بـــين الدولـــة وأنصـــار  فانـــدلعت األمـــنتســـليم نفســـه لقـــوات الـــدين أن رفـــض حســـين بـــدر 

مليـارات  )٣(قـدرها نائـب رئـيس الجمهوريـة ماديـا نحـو  خسائر جسيمة وتكبد الطرفين فيهاالحوثي 

  )١(.٢٠١٠استمرت إلى عام  جريح ألفف قتيل وأربعة عشر فضال عن سقوط ثالثة اآل ،دوالر

اليمنيـة  طـرافاألنجحت فـي جمـع  توقفت بفضل وساطة قطريةت من هذه الحرب بعد ست جوالو 

بـن جاسـم  السـابق حمـد وقعـت فـي حضـور رئـيس الـوزراءو  )نالحكومة اليمنية والحـوثيي( المتحاربة

ة داميــة مــن الحــرب تفــاق الدوحــة الــذي أوقــف جولــعلــى أ كــان مؤسســاً  برنامجــاً  آل الثــاني بــن جبــر

تجـاه مهمـة فـي األ خطـوة التـي تعـد الرغم من توقف الحـرب فـي صـعدهعلى و  ،هصعد السادسة في

يظل هشا ما لم تعالج الجذور الحقيقية للقضية على س لوقف نزيف دماء اليمنيين إال إنهالصحيح 

مـن  )٢(.حقيقيـة فـي الـبالد عرفـت بأزمـة صـعده أصبحت أزمة إذ ،نحو يضمن عدم تجدد اندالعها

 أن النظـامبـ التأكيـد علـى الـرغم مـن أهميـة ٢٠١٠فـي عـام اط تنظيم القاعدة نش تنامىجهة أخرى 

كســب : همـا األول ،لهــدفين اليمنـي غالبـا مــا يتعمـد المبالغـة فــي التهويـل مـن خطــر القاعـدة تحقيقـاً 

وفـي هـذه األحيـان  )٣(.صرف االنتباه من االسـتحقاقات الداخليـة اليمنيـة :اآلخرو الدعم الغربي له، 

 إذ حـدثت فيهـا ثـالث ،مبـادرات وتعـديالت دسـتورية ودورات انتخابيـة السياسية اليمنية تشهد الحياة
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) ١٩٩٩،٢٠٠٦(ودورتين انتخـابيتين رئاسـيتين  )١٩٩٣،١٩٩٧،٢٠٠٣(دورات انتخابية برلمانية 

إال أنها تعد عالمـات وشـواهد علـى ضـعف ) ٢٠٠١،٢٠٠٦(ودورتين انتخابيتين للمجالس المحلية

غــدت المبــادرات الرســمية لإلصــالح بمثابــة هــروب  إذ ،اكمــةلدولــة والنخبــة الحكــل مــن المجتمــع وا

 )١(.لإلصالح وهنا تكمـن المشـكلة  آليةسياسي والمجتمعي الشامل ولم تعد ال اإلصالحرسمي من 

شــهدت دولــة الــيمن فــي يــوم  إذ ٢٠١١ تتفــاقم يومــا بعــد يومــا حتــى جــاءت أزمــة إذ بقيــت األزمــات

بعــــد نجــــاح الثــــورة التونســــية   زمنــــا  أطــــول ثــــورة شــــعبية ٢٠١١/اط شــــب/ ١١صــــادف الجمعــــة الم

فــــي التفــــاف الــــيمن حولهــــا يقودهــــا ناشــــطون مــــن  أســــهمت بــــدأت بمظــــاهرات شــــبابية ،والمصــــرية

جتماعيــة واألحــزاب وبعــض القبائــل المعارضــة ومــن انظــم لحقــوقيين والطــالب وبعــض الفئــات األا

فضـال  ،النظـام انشـقوا عـن  ن الحكـوميين ممـنليو من ضباط الجيش وبعـض المسـؤ  إليهم فيما بعد

تحولـــــت و  ،)جبهـــــة اللقـــــاء المشـــــترك( ــــــــــضـــــة السياســـــية الرســـــمية المتمثلـــــة بالمعار عـــــن انخـــــراط 

السـيما فـي تعـز والحديـده و   اليمنيـةحتجاجات إلى عصيان مدني واعتصامات في بعض المدن األ

العصـيان  إلـىن وبي والحـوثيين انضـمام الحـراك الجنـفضـال عـ ،واب وصنعاء وحضـرموتو وعدن 

  )٢(.دني بعد توتر األوضاع في البالدالم

شباب الثـورة يطـالبون بدأ  جميعها أنحاء البالد الثورة في عمت أنوبعد  ٢٠١١ في مطلع نيسانو 

بعــد أن كانــت ) الشــعب يريــد إســقاط النظــام(عبــد اهللا صــالح وكانــت هتافــاتهم  بإســقاط نظــام علــي

األمــر فــي بـادئ اع المعيشـية علـى المطالبــة باإلصـالح وتحسـين األوضــ هتافـاتهم وشـعاراتهم تؤكــد

ـــه وحي ســـعى ـــى اســـتخدام أدوات ـــرئيس إل ـــك الحـــين ال ـــه القديمـــة بإر فـــي ذل ـــةاســـل ـــه األمني لقتـــل  ل قوات

ور بـالقلق المتزايـد والخــوف الشـع إلـىذلـك بالمشــهد السياسـي  أدىالمعتصـمين تحـت حمايـة األمـن 
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فـي حالـة عـدم اسـتجابة  حـرب أهليـة إلـىقد تفضـي  طقيةاوالمن ائليةالقب المجتمعيةنقسامات من األ

بمناوراتــه اســتمر األخيــر ن أروحــة بعــد صــالح ونظامــه لمبــادرات الحــل المط علــي عبــد اهللا الــرئيس

ت حتجاجـاالحلـول والمبـادرات منـذ بدايـة األ كسب الوقت وتكـرار السياسية التي يحاول عن طريقها

السياسـية القائمـة أن يـدركوا مخـاطر تفاقمهـا لحساسـية الوضـع  زمـةمما يفرض على الفرقاء فـي األ

ن الحـوثيي، وكـذلك بالقبائـل كلهـاأن الشـعب اليمنـي مسـلح  سـيماال في الـبالد، العسكري والمجتمعي

  قتــل المتظــاهرين والمعتصــمين الســلميين إلــى أن جــاءت جمعــة  لــم تتوقــف عمليــةو  )١(.فــي صــعده

فرغــوا مــن صــالتهم وهــو  إنمعتصــما بمجــرد  )٥٤(دما تــم قتــل عنــ ٢٠١١/آذار/ ١٨الكرامــة فــي 

  المنطقــــةأعلــــن اللــــواء علــــي محســــن األحمــــر قائــــد و  ،الحــــدث الــــذي زلــــزل النظــــام فتــــداعت أركانــــه

 وجمعيــة ،وتكتــل قبائــل الــيمن ،تأييــدهم للثــورة الفرقــة األولــى المدرعــة عــن وقائــد الغربيــة الشــمالية

لتصــبح الثــورة ممثلــة لغالبيــة  والتجاريــة الصــناعيةاد الغــرف تحــوإ  ،عمــالالعلمــاء وجمعيــة رجــال األ

طلــب التغييــر الشـعب اليمنــي وكـل فئاتــه وتعيـد توحيــد نفـوس اليمنيــين مـن الشــمال والجنـوب وراء م

ام فهــي شــريكة فــي االعتصــ الثــورةاليمنيــة بفاعليــه فــي  المــرأة فضــال عــن مشــاركة ،وٕاســقاط النظــام

 الجديــدةبثقافتهــا  كاملــةحيــاة  إلــىوتتحــول ســاحات االعتصــام  لــةلتضــرب الثــورة اليمنيــة أروع األمث

  )٢(.نموذج لليمن الجديدسها وبالتعايش واألندماج الوطني كأوفنها ومدار 
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 ١٤٥

   اليمن أزمةأسباب 

  )١(:أزمة اليمن فاألسباب المباشرة هيأدت إلى حدوث  ناك عدة أسباب مباشرة وغير مباشرةه

أي إبقـاء  ،مراعتمـد علـي عبـد اهللا صـالح علـى مبـدأ التـأزيم المسـت سوء األوضاع السياسية إذ -١

لتفـت النظـام نحـو ي حتـى مستمرة فما أن تسـتقر األوضـاع فـي الجنـوب وضع الدولة في حالة أزمة

فـإذا حـدثت عالمـات فتـرة اسـتقرار البلـد كـان صـالح  ،معـه  والعكـس بـالعكس فتعال أزمـةالشمال إل

  .د بتدخل في الصلح العشائري بينها عندما تلوح فرصة تأزيم جديدةيملؤها بالصراعات القبلية ليعو 

 اً يــلكنــه يحكمهــا واقع لشــكل الظــاهري للــيمن كدولــةيحــافظ الــرئيس علــي عبــد اهللا صــالح علــى ا -٢

وٕاطــــالق  ،ســــجونه الخاصــــةو  إذ إن لكــــل شــــيخ قبيلــــة جيشــــه) الجمهوريــــة القبائليــــة(كدولــــة قبائــــل 

فضـال عـن  دسـتورها،وفـق قـوانين الدولـة و  على لعشائرية وليسوفق األعراف ا على المساجين يتم

وعـن التـدخل  السـعوديةنظر عـن العشـائر والقبائـل فـي عمليـات التهريـب علـى الحـدود مـع الغض 

لـــى زعمـــاء القبائـــل التـــي  الســـعودي المباشـــر فـــي الـــداخل اليمنـــي عبـــر توزيـــع األمـــوال الســـعودية ع

واحتضــانه لعشــرات  لهــا حتــى لــو كانــت معاديــة للنظــام، هصــديق العربيــة الســعودية المملكــة تعــّدها

  )٢(.القبائل من تنظيم القاعدة وخالياه

ــــة ب -٣ ــــالظلم ارتفــــاع أســــعار  ســــوء األوضــــاع االجتماعيــــة المتمثل الغــــذاء وتعــــاظم اإلحســــاس ب

فضــال عــن ارتفــاع متوســط  ،فســاد البلــد وزيــادة الفقــر وســوء التغذيــة النــاجم عــن حالــة االجتمــاعي

إذ أدت هـذه  )%١٤(ابـل متوسـط معـدل عـالمي مق )%٣٥(طالة للفئـة العمريـة إلـى نحـو معدل الب

دم حــداث التنميــة والتقــأســن العطــاء وهــم الشــباب القــادرة علــى  فــي طالــة إلــى تعطيــل قــوة بشــريةالب
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 ١٤٦

هــــذه المشــــكالت إلــــى تربــــة خصــــبة للثــــورة األجتماعيــــة  أدت  ومــــن ثــــم ،مــــامودفــــع البلــــد إلــــى األ

  )١(.اسيةوالسي واالقتصادية

لخطــط الطبيعيــة وغيــاب ا االقتصــاديةضــعف المــوارد ب ســوء األوضــاع االقتصــادية المتمثلــة  -٤

والفســاد  فضــال عــن ســوء اإلدارة ،تفادة بكفــاءة مــن المــوارد المتاحــةســالتنمويــة التــي تســاعد علــى األ

ومطالــب  مــن المــوارد فــي الحــروب الداخليــة الدولــة واســتنزاف نســبة كبيــرة الــذي انتشــر فــي أجهــزة 

 مـن اليمنـي ممـا حـالقتصـاد األ العسكرية واألجهزة األمنية مما أثر كـل هـذه العوامـل فـي المؤسسة

  )٢(.الرئيسة االقتصاديةحقيقية في أي من القطاعات  دون تنفيذ تنمية

العقليــة الشــمولية التــي ال تعتــرف بأزمــة التحــول الــديمقراطي وتتبــع سياســة وضــع الــرأس فــي  -٥

  .الشامل واالجتماعي واالقتصاديفكرة اإلصالح السياسي  تقف ضدالرمال و 

فاعليـــة هـــذه الســـلطات ال البرلمانيـــة فالســـلطة ضـــعف الســـلطة القضـــائية والســـلطة التشـــريعية و  -٦

تـداخلها مـع فضـال عـن تشـابك هـذه السـلطات و  ،أمام كاميرات التلفاز والقنوات الفضائيةتظهر إال 

  .تعاظم نزعة العنف ومؤسسات القوة

  وضــــعف منظمــــة مدنيــــة )٧٠٧٤(بلــــغ تعــــدادها  إذزيــــادة أعــــداد منظمــــات المجتمــــع المــــدني  -٧

  )٣(.رسمية حسب إحصائيةبمنها وهميه %) ٥٠(إن  إذتأثيرها وفعاليتها في المجتمع 

نقســـامات، والتشـــظيات ، وكثــرة األحزبـــاً  )٢٣(غلـــب األحــزاب السياســـية البـــالغ عــددها شــكلية أ -٨

  .ية والقبليةوالفئو  والتأثير القوي للنزاعات العصبيةلألحزاب  الحزبية، وتفريخ السلطة
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 ١٤٧

لمســلحة وزيــادة وتيــرة التســلح واألختطافــات التــي بلــغ عــددها    ظــاهرة الثــأر والمظــاهر ا انتشــار -٩

اطيـــة واألمـــن  فـــي المجتمـــع ممـــا يهـــدد الديمقر  ٢٠٠٨-١٩٩٣حالـــة اختطـــاف مـــن عـــام  )١٧٨٤(

، فضـال عـن ك أسلحة ثقيلة وخفيفة لدى بعض الفصائل والقبائلجتماعي، فهناواألمان والسالم األ

  .مليون قطعة السالح )٦٠-٥٠(الدراسات عددها األسلحة الصغيرة التي تقدر  انتشار

  )١(.طغيان الفوضى على حساب سلطات النظام والقانون -١٠

  )٢( :هي لى أزمةما بالنسبة إلى األسباب غير المباشرة التي دفعت باليمن إلى الثورة وتحولها إأ

على  جاجاً احت ١٧/١٢/٢٠١٠ثورة الياسمين في  لثورة الشعبية التونسية إذ كان الندالعقيام ا -١

بــن علــي علــى لتــي أجبــرت الــرئيس زيــن العابــدين والسياســية ا واالقتصــادية االجتماعيــةاألوضــاع 

الـتكهن بطبيعـة دم بعـ هعلـى مصـراعي البـاب مفتوحـاً  مغادرة السلطة مـن بـالده بشـكل مفـاجئ تاركـاً 

  .عارمة للشعب اليمني للقيام بثورة تحفيزاً البناء السياسي القادم في تونس 

التي أجبـرت هـي األخـرى الـرئيس األسـبق  ٢٠١١/كانون الثاني/ ٢٥قيام الثورة المصرية في  -٢

هـي بتوريـث تمحمد حسني مبارك على التخلي عن السلطة بعد أربعة عقود من الحكم كادت أن تن

ييـر الكبيـر واسـتالم ه جمال مبـارك مقاليـد السـلطة فـي مصـر بعـد رحيـل والـده لـوال حصـول التغنجل

العسكري األعلى فـي القـوات المسـلحة تمهيـدا لوضـع دسـتور جديـد فـي الـبالد  المجلس السلطة من

  .وٕاجراء انتخابات حرة تعيد بناء هرم السلطة في مصر على نحو جديد

بــين نظــام العقيــد معمــر القــذافي وبــين   ٢٠١١/شــباط/١٧فجــرت فــي قيــام الثــورة الليبيــة التــي ت -٣

فضــال عــن دعــم المجموعــة الدوليــة للثــائرين فــي وجــه نظــام مســتبد متمســك  ،الثــائرين علــى حكمــه
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 ١٤٨

 )١(.طلب األمر زج البالد في حرب أهليـةيرفض التخلي عنها حتى لو ت ابالسلطة منذ أربعين عام

خـر ممـا شـكلت جديـدة فـي بلـد عربـي آ وزارهـا تفجـرت ثـورةلمـا وضـعت ثـوره أوالغريب فـي األمـر ك

هذه الثورات عامل تحفيـز وٕادراك وسـبب مباشـر للشـعب اليمنـي بالقيـام بثـورة ضـد نظـام علـي عبـد 

  .اهللا صالح

حتجـاج ضـد لأل وأخـرى غيـر مباشـرة خرجـت جماعـات غفيـرة مباشـرة أسـبابفي ضوء ما تقدم من 

ـــه ـــة برحيل ـــد اهللا صـــالح والمطالب ـــي عب ـــران/٣ فـــي تعـــرض إذ عل ـــال فـــي ٢٠١١/حزي ـــة اغتي   لمحاول

ة بمنطقة السبعين في جنوب صـنعاء تفجير غامض استهدف جامع النهرين الكائن في دار الرئاس

جلــت إذ أ .تعــد تلــك المحاولــة األولــى مــن نوعهــا وأصــيب بهــا كبــار المســؤولين مــن وزراء ونــواب

 المملكـة العربيـة ة للـرئيس المعـالج فـيحيطـالع علـى الحالـة الصـالبحث في حسم المواقـف قبـل األ

هـــي عمليـــات فـــي غايـــة الدقـــة ت اســـتخراج بعـــض الشـــظايا مـــن دماغـــه خضـــع لعمليـــاالســـعودية و 

  مـــع ارتبـــاك الشـــارع المؤيـــد لصـــالح والمعـــارض لـــه ثارهـــا الجســـدية والعقليـــة، و آانتظـــار وتســـتوجب 

 كــي جيفــري فليتمــان فــيرينــدوب األمبــدأت األمــور تميــل نحــو إقصــاء صــالح وهــو مــا صــرح بــه الم

مما دعا علي عبد اهللا صالح من دول الخليج إلى التوسط في قضية  ٢٠١١زيارته أواخر حزيران 

  )٢(.خروجه من الحكم

لــذلك جــاء خروجــه مــن الحكــم بعــد أن ســاءت أوضــاع الــبالد السياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة    

ت الحزبيــة وتعــاظم نســبة البطالــة والفقــر واألميــة والســيما انتشــار الفســاد اإلداري والمــالي والصــراعا

  )٣(.وانخفاض الدخل الفردي نتيجة انخفاض النمو االقتصادي والناتج اإلجمالي القومي للبالد
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  المطلب الثالث

  اليمنية أطراف الصراع في األزمة

  مؤيــد ومعــارض إال كــان فيهــا طــرفين بأزمــةومــرت  كــل دولــة اجتاحتهــا ثــورات الربيــع العربــيإن 

إلـى صـعوبة السـيطرة  مـن طـرفين ممـا أدى أزمة اليمن فقد تعددت أطـراف الصـراع فيهـا إلـى أكثـر

  :طرافنذكر هذه األ عليها والحد من تفاقمها

  )الحاكم السابق الرئيس(هللا صالح علي عبد ا: أوال

شـتراك ألبا الوحـدةتحقيـق  إعـادةفـي  رئيسـاً  دوراً  )*(علـي عبـد اهللا صـالح رئيس السـابقللـ كان بداية

 دخلــت الــبالد فــي أزمــة إذلكــن األمــر لــم يــدم طــويال يمن الجنــوبي مــع علــي ســالم البــيض رئــيس الــ

شـتباكات المسـلحة بـين شـريكي الوحـدة عندما انـدلعت اال١٩٩٤حتى صيف عام استمرت  سياسية

القبليــة مــع القــوى اإلســالمية  صــالح الــذي كــان متحالفــاً  علــي عبــد اهللا وكــان النصــر مــن نصــيب

الشـعبية مــن  مثبطـه للهمـم حتـى قبـل وصـول الموجـه الـرئيس اليمنـي تحـديات إذ واجـه )١(.ليديـةالتق

 متناميـة بصـورة حركـة إنفصـاليةو  ،تونس ومصر إلى الـيمن فهـو يقـارع تمـرد الحـوثيين فـي الشـمال

فضــال عــن تنظــيم القاعــدة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة التــي كانــت ذات نشــاط  ،دة فــي الجنــوبمطــر 

عمـل علـي عبـد اهللا إذ  )٢(.مـن والءات قبليـة نه كـان بدايـة يتمتـع بـدعم حقيقـي ناشـئإ متصاعد إال

زعمـاء  بتعيين عدد مـن  ١٩٧٩/نيسان/٨قام في و مشايخها  احتواءصالح منذ تسلمه الحكم على 

ستقطاب وا ،القبائل وأوكل إلى آخرين إدارة بعض المؤسسات وغض الطرف عن تجاوزاتهم المالية
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 ١٥٠

وأغــدق  ،بحجــة حاجتــه لمشــورتهم هشــكلي فــي مناصــب استشــارية األخــرى وعيــّنهمبعــض المشــايخ 

 رواتـب شـهرية شؤون القبائل التي تصـرف لهـم صلحةوأدرج أسمائهم في سجالت م عليهم األموال

وللكشــف عــن دور القبيلــة بطابعهــا  )١(.مقابــل شــراء والئهــم وبــذلك ربــط كــل هــؤالء بمصــير النظــام

كانــت  إذ فيهــا اً وبــارز  اً كبيــر  اً للقبائــل دور إن تبــين  ٢٠١١ية اليمنيــة عــام التقليــدي فــي الثــورة الشــعب

   )٢(:هي نضمام القبائل للثورةرات إلهناك عدة مبر 

جـــل تعزيــز عالقــتهم بالســلطة السياســية الجديــدة بمـــا انضــمام شــيوخ القبائــل للثــورة مــن أ جــاء -١

الدولــة وبمــا يحقــق لهــم اســتمرار المســتقلة عــن ســيادة  يضــمن اســتمرار ســلطتهم علــى أقــاليمهم شــبه

  .قيهم وسطاء بين الدولة واألهاليبالمشاركة في السلطة والثروة وي

س النظــام إلنقــاذ النظــام السياســي الــذي يضــمن تحقيــق مصــالحهم والتضــحية بــرأ جــاء محاولــة -٢

 اً دور  أدت إذغضـــب الثــــورة الشـــعبية الثــــائرة  المتصـــاص) صــــالح علــــي عبـــد اهللا بـــالرئيس(ممـــثال 

انـات بطـال رهصـالح مـن التمـادي فـي قتـل الثـوار وإ ل المواليـةفي خدمة الثـورة وردع القـوات  اً جابياي

  . الرئيس في إشعال حرب أهلية

القبيلــة فــي الســاحات لكــن فــي بعــض األحيــان اضــطرت إلــى الــرد الــنهج الســلمي الــذي ســلكته  -٣

التصــدي  لــى عاتقهــا مهمــةإذ حملــت القبيلــة ع القــوات المســلحةبالمثــل علــى العنــف الــذي فرضــته 

والتضــــحية بــــاألرواح فــــي ســــاحات وقامــــت بحمايــــة الثــــورة وتقــــديم الــــدعم المــــالي للقــــوات الرســــمية 

  عــــنعتصـــام وفــــي مواقــــع المواجهــــة المســــلحة تلــــك التـــي أســــهمت فــــي إعاقــــة القــــوات الرســــمية األ

 .عتصاماألقتراب من ساحات األ
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 ن ال تحتــاج للحكومــة وال للــوزارات ألالح صــ علــي عبــد اهللا كانــت دولــة الــرئيس وعلــى صــعيد آخــر

ويساعده فـي ذلـك رؤسـاء دوائـر فـي مكتـب ديـوان الرئاسـة ولـه وحـده حـق إدارة  ات كانت بيدهالقرار 

وتــدار  كافــة المؤسســاتد فــالرئيس فــوق الدســتور والقــانون فــوق السياســة الخارجيــة والداخليــة للــبال

قضـــة مـــا تكـــون التوجيهـــات متنا وكثيـــراً  وباســـمه منـــه الصـــادرةالدولـــة بنـــاء علـــى التوجيهـــات العليـــا 

على تولي شخص واحـد مقـدرات هذه المشكالت جاء الرفض الشعبي  عن أي حكمه، ومن وبعيدة

وخلق الصـراعات وتوسـيع  ا مما أدى إلى شن الحروب داخل البلدالبالد حتى لو كان رجال صالح

 اليمنـــي تنـــازالت كبيـــرة دم الـــرئيسقـــ  ٢٠١١ شـــباط ففـــي الثالـــث مـــن )١(.ضـــده الثـــورةالفـــتن وقيـــام 

التـي مام البرلمان في جلسة استثنائية عقدها مجلسا الشـعب والشـورى وقـال فـي الكلمـة للمعارضة أ

ة المعارضـــة العـــود داعيـــاً ) ال للتمديـــد وال للتوريـــث وال إلعـــادة عقـــارب الســـاعة إلـــى الـــوراء(ألقاهـــا 

   )٢(:اآلتي إلى س في مبادرتهوأعلن الرئي للحوار والمشاركة في حكومة وحدة وطنية

  ,٢٠١٣عام جديدة بعد انتهاء واليته لن يسعى لمدة والية  -١

  .حمد بعد انتهاء مدة واليتهتعهد بعدم تسليم مقاليد الحكم ألبنه أ -٢

لإلعــداد  ٢٠١١النيابيــة التــي كانــت مقــرره فــي نيســان  االنتخابــاتأعلــن الــرئيس عــن تأجيــل  -٣

، وهـذه األمـور كانـت مثـار خالفـات تمهد إلصـالحات سياسـية وانتخابيـة ستورية التيللتعديالت الد

  . حادة مع المعارضة

  .ني المعارضة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنيةدعا الرئيس اليم -٤

  وفــتح  ،وتــوفير فــرص عمــل لخريجــي الجامعــات ،كشــف عــن بــرامج حكومتــه للحــد مــن الفقــر -٥

    .العامة االقتصاديةسات في عدد من المؤس المواطنينالعمل أمام باب 
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 المحافظين ومديري وانتخاب ،كشف الرئيس في خطابه عن توسيع صالحيات الحكم المحلي -٦

  .المديريات بشكل ديمقراطي

ن مصـــداقية الـــرئيس اليمنـــي شـــبه معدومـــة لـــدى يمنـــي لـــم يقتنـــع بهـــذه المبـــادرة ألن الشـــعب الإإال 

بعـدها تمـت  .عتصـامسـاحات األ في  القتلى منالمعارضة لذلك توسعت المظاهرات وسقط العديد 

نــه ظهـر بعــد الحــادث بفتــرة قصــيرة إ الرئاســة إالفـي مســجد  ٢٠١١/حزيــران/٣محاولـة اغتيالــه فــي 

علـى  ن اإلعيـاء ظـاهراً فيهـا إلـى سـالمته مـن الحـادث إال إ عبر مكالمة مع التلفزيون اليمني يشـير

د حماسه ونشاط الشارع المعادي له بدأت صوته ومع ارتباك الشارع المؤيد للرئيس صالح وتصاع

توقيــع المبــادرة الخليجيــة التــي نصــت علــى    صــالح بعــد علــي عبــد اهللا األمــور تميــل نحــو إقصــاء

 )١(.تسلم سلطات الرئيس للمشير عبد ربه منصور هادي

  اللقاء المشتركحزب  :ثانيا

ف معـــارض ســـابق هـــو الئـــتال امتـــداداً  هُ بعـــدّ  ٢٠٠٣ /شـــباط/٦تأســـس حـــزب اللقـــاء المشـــترك فـــي 

التجمــع (: مــن أحــزاب المعارضــة الرئيســة هــي ســبعة ويضــم للمعارضــة، األعلــىمجلــس التنســيق 

بي الناصــري، حــزب البعــث شــتراكي اليمنــي، التنظــيم الوحــدوي الشــعاأل الــوطني لإلصــالح، الحــزب

 هـذه تفقـتا )٢(.)حـزب الحـق تحـاد القـوى الشـعبية اليمنيـة،شـتراكي، التجمـع السـبتمبري، إالعربي األ

 الســابق األحــزاب المشــاركة فــي اللقــاء عنــد تأسيســه علــى قاســم مشــترك واحــد هــو معارضــة الــرئيس

انضــم  إذ. نتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة والطالبيــةاهللا صــالح ونظامــه والتنســيق فــي األعلــي عبــد 

ودعــت  ،نتفاضــة الشــبابية الهادفــة إلســقاط النظــاماأل إلــى ٢٠١١حــزب اللقــاء المشــترك فــي شــباط 

ييــر ورحيــل علــي عبـــد اهللا ظــاهرات الشــباب الداعيــة إلــى التغلتحــاق بتلأل أحــزاب اللقــاء جماهيرهــاً 
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 ١٥٣

بعــد صــالح مــن الحكــم، و علــي عبــد اهللا ن خــروج لمبــادرة بشــأا علــى توقيــعالفــي  أســهمصــالح كمــا 

ن ويعلى رئاسـة الـوزراء ونصـف أعضـاء اللجنـة العسـكرية المشـّكلة لتكـ حزب اللقاء حصل التوقيع

  إلصـــالحاليمنـــي ل تجمـــعال فـــي حـــزبالحصـــة األكبـــر اللقـــاء المشـــترك  حقـــقالجـــيش اليمنـــي، كمـــا 

 صـــالح أن  علـــي عبـــد اهللا حتجاجـــات التـــي يـــرىة فـــي العمليـــة السياســـية وٕانهـــاء األمقابـــل المشـــارك

  )١(.الفاعل الرئيس فيها اللقاء المشترك هو

   الحراك الجنوبي :ثالثا

أكـان  معاناة أبناء الجنوب في ظروف غاية في التعقيد سـواء من  )الحراك الجنوبي(لد مصطلح و 

السياسـية  من الصراعات شهد الشطر الجنوبي سلسلة إذ. في محيطه اإلقليمي أمفي داخل اليمن 

 ١٩٦٧تصـــاعدت حـــدة تلـــك الصـــراعات منـــذ اســـتقالل الشـــطر الجنـــوبي فـــي تشـــرين الثـــاني عـــام و 

ســتقرار نتيجــة واأل ،ضــطراب وفقــدان األمــنالفوضــى واألوســادت حالــة  ،وحتــى قيــام الوحــدة اليمنيــة

 ١٩٩٤فبعد سنوات من حرب صيف  )٢(.التفاقم المستمر للخالفات والنزاعات في القيادة السياسية

ـــاء التـــي انتهـــت بانتصـــار الشـــمال علـــى الجنـــوب ومـــا رافقهـــا وتبعهـــا مـــ    ن مظـــالم وقعـــت علـــى أبن

مـن الخنـق  الـةهنالـك ح بـدأ لدولة في الجنـوب، إذعلى أراضي ا ةعناصر شمالي باستيالءالجنوب 

 أطمـاع تجلــت بالســيما مـع مـا ارتكبــه ضـباط مـن أصــل شـمالي و الـداخلي فـي نفــوس أبنـاء الجنـوب 

الجنـــوب لـــم يعـــد  إن هـــم التجاريـــة ومـــع مـــرور األعـــوام بـــدأفـــي نهـــب ممتلكـــات الجنـــوبيين ومحالت

نون فلجــأ بعــض المــواطنين إلــى الــدفاع أمــام مــا يــدور علــى أرضــه مــن مظــالم وغيــاب القــا مســتكيناً 

ـــهُ  ـــنفس وخرجـــوا ليعبـــروا عـــن آرائهـــم ومشـــاعرهم وهـــو حـــق كفل ـــة  عـــن ال الدســـتور والمواثيـــق الدولي

عـن مطـالبهم المشـروعة  الناس عـن طريقهـا ضي الجنوبية إلى منابر عبرَ وتحولت حينها كل األرا
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 ١٥٤

نــف ممــا أســهم فــي ارتفــاع درجــة إذ ردت الســلطة بع بوقــوع العديــد مــن القتلــى ودفعــوا ضــريبة ذلــك

حـــراك السياســـي فـــي الجنـــوب بأنـــه حركـــة اجتماعيــــة ويعـــرف ال )١(.جتمـــاعي والسياســـيالتـــوتر األ

احتجاجيـــة مشـــروعه قانونـــا ودســـتورا تـــرفض كـــل مـــا لحـــق بـــالجنوبيين مـــن قمـــع وتعســـف  سياســـية

مختلفــة  يــةفـي صــفوف هــذه الحركـة فئــات أجتماعتضــم  هـويتهم التاريخيــةوتــدمير  وٕالغــاءوتهمـيش 

وغيــرهم مــن المــواطنين الرافضــين  ،وطــالب ومــوظفين وأكاديميــة شخصــيات سياســية وعســكرية مـن

   كــل مــا لحــق بهــم مــن مظــالم ويناضــلون فــي إعــادة حقــوقهم وبنــاء دولــة مســتقلة ونصــرة قضــيتهم

  الظلـــم نـــه جـــاء ردة فعـــل علـــى إأي . التـــي يشـــار إليهـــا بأنهـــا المشـــكلة السياســـية للجنـــوب اليمنـــي

ة عامــالمجتمــع الجنــوبي  مــن واســعاً  وهــذه الحركــة اكتســبت تأييــداً  )٢(.الــذي لحــق بــالجنوب الغــبنو 

وهنــاك عــدة أســباب دفعــت إلــى هــذا  ،خاصــة والنخــب السياســية المعارضــة فــي كــل أنحــاء الــيمن

  )٣(:هي األسباب المباشرةالحراك فمن 

   .مصادرة األراضي والثروات واإلقصاء من الوظائف العليا -١

   .الجنوبية في تفجر األزمة أسهملجنوبيين مما انتهاك حقوق المواطنين ا -٢

   )٤(:اآلتيالحراك الجنوبي في  لبروز األسباب غير المباشرة بينما تمثلت

  المطالـــب التـــي تتعلـــق بـــالعودة  :مثـــل ،عـــدم اســـتجابة الســـلطات الحكوميـــة لمطالـــب الجنـــوبيين -١

  تتصــل بــالحقوق الماديــة التــي يحصــل عليهــا ضــباط  إلــى العمــل والحصــول علــى الترقيــة ومطالــب
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 ١٥٥

ـــالحقوق المســـتولى عليهـــا ،ونقـــل عاشـــةإالجـــيش مـــن  ـــب تتصـــل ب وتخـــص األراضـــي التـــي  ومطال

  .الحرب وجرى نهبها بعد الحرباشتروها قبل 

قتصــادية التــي أدت إلــى تنــامي الســخط الشــعبي فــي الجنــوب المعيشــية واأل األوضــاعتــدهور  -٢

  . الحاكماليمني ضد النظام 

أزمة السلطة مع  -القاعدة واإلرهاب -التمرد الحوثي(كانت الساحة اليمنية مليئة باإلشكاالت  -٣

 )١(.هذه األسباب في بروز الحراك الجنوبي وتجرئه على النظام الحاكم أسهمت) ةأحزاب المعارض

الحـراك وشــعبيته  كـان نفـوذالربيع اليمنـي التـي باتـت تعـرف بـ نتفاضـةوفـي األشـهر المؤديـة إلـى األ

 فأســهم، وتصــرف بمنتهــى العقالنيــة ،للثــورة اليمنيــة أعلــن تأييــدهُ  إذفــي الجنــوب فــي صــعود واضــح 

وكسـر حـاجز الخـوف  ،الشـمال الجنـوب بالتنسيق مع الثـوار فـي الشـمال وفـتح قنـوات للتعـاون بـين

  هــم واأل ،الجنــوب إلــى النقــاش الــوطني العــام بشــأن وضــع الجنــوب وانضــمام ،لــدى أبنــاء الجنــوب

فضـال عـن  )٢(،الجنـوبي للشـطر متنـامي بشـأن خيـارات فدراليـةبالنقـاش واإلجمـاع ال من ذلك شارك

  عتصـــامات الشـــعبية للضـــغط مـــن التـــذمر واأل نظـــيم حملـــة تصـــعيديةالحـــراك الجنـــوبي ســـارع بت إن

   الظفــر بدرجــة أوجــل إصــالح التفــاوت فــي ميــزان القــوى بــين الشــمال والجنــوب علــى النظــام مــن أ

 عــدد الفعاليــاتإذ قــدر  )٣(.مــن الحكــم الــذاتي فــي جنــوب الــيمن أو حتــى المطالبــة باســتقالل نــاجز

ـــوبي فـــي ــــ ب ٢٠١٠عـــام  التـــي أقامهـــا الحـــراك الجن ـــة) ٣٠٠(ـ ـــين مســـيره وتظـــاهرة  فعالي تراوحـــت ب

  والضـــالع  وأبـــينومخـــيم وتركـــزت هـــذه الفعاليـــات فـــي محافظـــات لحـــج  واعتصـــام وعصـــيان ونـــدوة

  وقبــل توقيــع المبــادرة بيــوم واحــد عقــد فــي القــاهرة مــؤتمر للجنــوبيين لطــرح )٤(.رموتوشــبوه وحضــ
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 ١٥٦

  وقــد أشــارت المبــادرة ،رؤيــة عــن مســتقبل عالقــة الجنــوب بالدولــة بشــكل عــام وطــرح خيــار الفدراليــة

بالمقابـل هنـاك مجموعـة  جميعهـا طـرافاأل بـه الخليجية إلى أن تحل القضية الجنوبية حال يرضي

 نفصــال والعــودةالحــل باأل تــرى إن ســالم البــيض الــرئيس الجنــوبي الســابق مجموعــة ةخاصــ جنوبيــة

  )١(.١٩٩٠قبل عام إلى ما 

  تنظيم القاعدة :رابعا 

الجهــاد وترتكــز  إلــى فــي الــيمن تــدعو أوليــة وحركــة متعــددة الجنســيات بــرزت بصــورة هــي منظمــة

تطــــال  بهجمــــات قامــــت )٢(.الجنوبيــــةوالمنــــاطق  القبليــــةفــــي المنــــاطق خاصــــة فــــي الــــيمن و  بكثافــــة

 ضـد الواليـات المتحـدة فضال عـن عملياتهـا ،العربية السعوديةالمملكة المصالح الغربية في اليمن و 

علــي عبــد اهللا  مخابراتيــه فــي إطــار نظــام الــرئيساعــدة صــالت مــع عناصــر وللق ،نفســها األمريكيــة

    )ن األفغــان والعــربالــذي كــان المجنــد البــارز بــي(األحمــر محســن  علــي معســكر الجنــرالو  صــالح

علــى نحــو تــدريجي ا التنظــيم يتســرب خــذ هــذوأ ،كمــا لهــا صــالت مــع عناصــر فــي حــزب اإلصــالح

   .م القاعدة واليمن قديمةإذ إن جذور الصراع بين تنظي )٣(.جميعها نحاء البالدأ إلى

قـادر مصطفى عبد ال( ويعد أبو مصعب من الوحدة اليمنيةتحرك القاعدة في اليمن قبل أشهر  بدأ

عوامــل مهمــة تؤهــل  إلــى إن هنــاك أشــار ،مــن كبــار منظــري تنظــيم القاعــدةالســوري هــو  )الرفــاعي

 )٤(:هـي اليمن ليكون نقطة انطالق ومركز العمليات في السنوات المقبلة لتنظيم القاعـدة فـي الـيمن

   زيــرةالمنيعــة ألهــل الج إن الطبيعــة الجبليــة الحصــينة فــي الــيمن تجعــل منهــا القلعــة الطبيعيــة -١

   .المعقل الذي يمكن أن يأوي إليها فهي كافه بل الشرق األوسط
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   .وهو واقع تاريخي مشهود منذ القدمالقتال في رجال اليمن  حب -٢

فاإلحصــائيات الرســمية منــذ ســنتين ذكــرت  ح فــي الــيمن والــذخيرة بإشــكاله كافــهانتشــار الســال -٣

   .خر بالسالحتد القبلية التي تفمليون قطعة سالح فردي نظرا للتقالي )٧٠( وجود نحو

فـي غايـة  ةسـتراتيجياعسـكرية  ة الحركـة وتـوفر هـامش منـاورةحريـ الحدود المفتوحة التـي تتـيح -٤

   .األهمية

   أســـاس دفينـــاً  عـــد محركـــاً الفقـــر العـــام لـــدى عمـــوم أهـــل الـــيمن والشـــعور بـــالظلم والغـــبن الـــذي ي -٥

ــ )١(.ســترداد حقهــمللجهــاد وا فــي تحريــك النــاس مهمــاً  ســتراتيجياً اعــامال  وكــذلك الــيمن  زكمــا أن تمُي

ـــاً  بوصـــفه مـــالذاً بعناصـــر جـــذب للنشـــاط الجهـــادي  ـــراه أبـــو مصـــعب ومكانـــاً  أمن   ينطلقـــون منـــه وي

افر لهــا معظــم جهاديــة تتــو  ن تقــوم فيهــا حركــةالعربــي جاهزيــة ألالســوري مــن أكثــر منــاطق العــالم 

عـض رمـوز القبائـل اليمنيـة مـع القاعـدة وهكـذا تعـاون بوالسـيما بعـد قيـام الوحـدة و  ،عناصر النجـاح

تتبــع الحركــة عــن طريــق  )٢(.قاعــدة شــبه الجزيــرة العربيــةعــدة إلــى الــيمن وأصــبح هنــاك لجــأت القا

مرحلـــة نتشــار، مرحلـــة التأســيس، مرحلــة األ( ثــالث مراحــل الجهاديــة تقســم نشــأتها ونشـــاطها علــى

  ٢٠٠٩ناصر القاعدة في اليمن منـذ عـام المرتبطة بع والعمليات ويمكن رصد األنشطة )نطالقاأل

حــدث اتحــاد جنــاحي القاعــدة فــي كــل مــن الــيمن والســعودية وانــدماجهما فــي مســمى واحــد وهــو  إذ

واختطاف العشرات من األفـراد مـن مختلـف الجنسـيات عربية وقاموا بقتل القاعدة في شبه الجزيرة ال

 )٣(.٢٠١٠ عام التي باءت بالفشل في يةكمريالمتوجهة إلى ديترويت األ مريكيةوتفجير الطائرة األ

هـي اليمنيـون  ربية تتشـكل مـن ثـالث مجموعـات رئيسـةيبدو إن القاعدة في جنوب شبه الجزيرة الع

مـن التنظـيم  )%٥٦( اليمنيون الغالبيـة بنسـبة يشكل  إذالغربيون  أووالسعوديون واألجانب العرب 
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فــي ذلــك مؤشــر أســاس علــى  )%٧(واألجانــب  )%٣٧(ســعوديون وال تــم تحليلهــا ام التــيلألرقــ قـاً وف

   بــارزاً  دوراً  كمــا كــان لهــا )١(.ين اليمنيــينبــين أوســاط المحليــ أيــديولوجيتهمر فــي نشــ نجــاح القاعــدة

فقامــت بهجمــات  كثيــرا مــن الضــعف الــذي أصــاب الحكومــة اليمنيــة اســتفادت إذمــن الثــورة اليمنيــة 

ومـع بلــوغ الثـورة الشـعبية ذروتهـا فــي آذار  ي،األمنـخاطفـة للسـيطرة علـى المـدن، واســتغالل الفـراغ 

 أجزاءشن هجوما على  المحلي لتنظيم القاعدة في اليمن الجناح الشريعةأنصار   استطاع ٢٠١١

عاصــمة زنجبــار  وقــرى بمــا فيهــاعلــى ســبع مــدن  واســتولت جنــوب الــيمن أبــينمــن محافظــة  كبيــرة

سـتيالء ربيـة المنـاطق السـبع التـي تـم األلعوقت الحق أعلنت القاعـدة فـي شـبه الجزيـرة اأبين، وفي 

حداث شكلت األ وهكذا ) للشريعة اإلسالمية(ت فيها تفسيرا صارما وفرض) إمارات إسالمية(عليها 

 بعـــدها تمكـــن الجـــيش اليمنـــي مـــن اســـتعادةللصـــراع  كبيـــراً  تصـــعيداً  )٢٠١٢، ٢٠١١(فـــي عـــامي 

ـــل اعدة حاســـمةبمســـ ٢٠١٢واســـع النطـــاق فـــي ربيـــع الســـيطرة علـــى أبـــين عبـــر هجـــوم    مـــن القبائ

للعمــل فــي  القاعــدة فــي أن يمــنح لهــا مجــاال متجــددا المحليــة لكــن الــيمن بقيــت متخوفــة مــن تنظــيم

إلـى القبـول بأيـة مبـادرة  الصراع علـى هـذا األسـاس دعـت حاجـة الـيمنالبالد مما يزيد من تصعيد 

تنظــيم ل قريبــة يــوحي بنهايــة مــا ال يلــوح فــي األفــق إذ )٢(.تنقــذ الــبالد مــن التقســيم والحــرب األهليــة

   ويصـــعب حلهـــا ومعالجتهـــا  باب المولـــدة لإلرهـــاب الزالـــت قائمـــةاألســـ القاعـــدة فـــي الـــبالد وذلـــك إن

  .في الوقت القريب

  الحوثيون :خامسا

  ولـم تكـن معروفـه فـي الـيمن ١٩٩٠عـام  اعـن نفسـه توأعلنـ ١٩٨٦ عام تأسست الحركة الحوثية

ويعتنـق الحوثيــون  ،زعامـة قائـد الحركـة حسـين بـدر الـدين الحـوثيإال بعـد انـدالع أول المواجهـات ب
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ثــالث  علــى المــذهب الزيــدي ينقســمعشــري و  األثنــيالمــذهب  إلــىقــرب الــذي هــو أ الزيــدي المــذهب

التــي تــؤمن بوجــوب  الجاروديــة إلــى الحوثيــة الحركــةتنتمــي  )الصــالحية، البتريــه، الجاروديــة(:فــرق

هــذا  إن ينبغــي مقاومتــه وعلــى الــرغم مــن مــن غيــرهم مغتصــباً مــن يتوالهــا  وتعــد) الســلطة(اإلمامــة 

 إن إالفـي الـيمن  الشـماليةالمناطق  أجزاءفي معظم  ١٩٦٢/أيلول/٢٦االعتقاد تالشى عقب ثورة 

صــعده التــي تعــد  محافظــة فــي خاصــةو  الزيديــهراســخة لــدى بعــض رمــوز نــواة هــذا االعتقــاد بقيــت 

ـــدين ( :الشخصـــيات الحوثيـــة أهـــمومـــن  وديةالســـع للحـــدود امعقـــل المـــذهب الزيـــدي وامتـــداد بـــدر ال

  )١().الحوثي، حسين بدر الدين الحوثي، عبد الملك الحوثي

   )٢(:ونشأتها إلى مرحلتين لحوثيةر الحركة اشي ظهو حمد الدغيقسم الباحث اليمني أ

ــى ــة األول فــي  ١٩٩٠التــي بــدأت منــذ إعــالن التنظــيم عــن نفســه عــام  التأســيس والتكــوين :المرحل

ظـــة صـــعده، وفـــي هـــذه المرحلـــة تلخصـــت أهـــداف التنظـــيم فـــي تعلـــيم الشـــباب العلـــم الشـــريف محاف

ـــه ـــة لـــدى الشـــباب فـــي شـــتى المجـــاالت، وٕاعـــداد  ،بمختلـــف فنون ـــة المواهـــب اإلبداعي وتنميـــة ورعاي

بمـا يمكنـه مـن نشـر الـوعي والفضـيلة، كمـا هـدفت  وسـلوكياً  وروحيـاً  الداعية إلى اهللا ثقافيا وأخالقياً 

ف الطالــب بإخوانــه مــن الشــباب، وتمتــين أواصــر األخــوة اإليمانيــة وترســيخ الوحــدة بــين  إلــى تعريــ

  .والبعد عما يثير الخالف ويمزق األمةالمسلمين 

 التــي بــدأت منــذ الشــهر الســادس  منمرحلــة التنظــيم المســلح العلنــي للشــباب المــؤ : المرحلــة الثانيــة

لميليشـــــيات العســـــكرية ذات البعـــــد اإذ تحـــــول التنظـــــيم أو قســـــم منـــــه إلـــــى تلـــــك  ٢٠٠٤مـــــن عـــــام 

الحـرب  كانـت ٢٠١٠عـام  انتهتحروب مع علي عبد اهللا صالح  التي خاضت ست األيديولوجي
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ســـتخدمت وأ الســـعودية العربيـــة المملكـــةتـــدخلت فيهـــا  أقـــوى حـــروب صـــعده وأكثرهـــا دمـــارا السادســـة

   )٢(:إلى حوثيةعها الجماعة الأسباب ترج إذ جاءت نتيجة لمجموعة )١(.والمدفعيةالطيران 

  .التنموي تاريخيًا لمحافظة صعده اإلهمال -١

  .جتماعية لسكان هذه المنطقةواأل قتصاديةتراكم المظالم األ -٢

  .السياسي التمييز واإلقصاء -٣

 دعــم النشــطاء الســلفيين المتشــددين عــن طريــق) الزيديــه( إضــعاف نفــوذمحاولــة الحكومــة مــن  -٤

   .الذي جرى نقلهم إلى هذه المنطقة

  .القبائل لمكافحة التمرد الحوثي سعي الحكومة المتواصل لتجنيد أبناء -٥

حـروب متواصـلة ضـد الحـوثيين قادتهـا فـي شـن  ليمنية فكانت مدفوعة بأسـبابها التـيما الحكومة اأ

تهــامهم بــالتطرف واإلرهــاب، وعــدم اعتــرافهم بشــرعية النظــام الحــاكم وخــروجهم علــى عــن طريــق إ

فــي صــعده، ومحاولــة ) دينيــة(ظــام الحكــم وٕاقامــة حكومــة ثيوقراطيــة قلــب ن القــانون، وســعيهم إلــى

أطــيح بهــا بــانقالب عـام التــي  الــفيديــه التــي حكمـت الــبالد ألكثــر مــن الحـوثيين إحيــاء اإلمامــة الز 

  ن وازديــاد الخســائر بــين الطــرفين دفــع الحكومــة اليمنيــة ومــع تقــدم الحوثيــو  ،١٩٦٢عســكري عــام 

    إلى صنعاء وٕاعالن زيارة حمد بن خليفة آل ثاني شخصياً  ر عن طريقسارعة لدعوة قطإلى الم

  )٣(.اتفاقية الدوحة لحل نزاع صعده
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  السياسيةالتنظيمات 

بعـض منــاطق فـي  ١٩٩٠عـالن تنظـيم الشـباب المــؤمن عـام إجـاء  :تنظـيم الشـباب المــؤمن: أوال

كثيــر مــن الطــالب للتكــون قبلــة  الثقافيــةنتــديات موال الدينيــةالمــدارس بإنشــاء  وقــام ،محافظــة صــعده

تجـاوز األمـر إلـى  المذهب الزيـدي ثـم إلىمن مختلف المحافظات تاريخيا بانتمائهم  إليهاالقادمين 

طالب ) ١٨٠٠(لبعض التقديرات حوالي  العديد من المحافظات والمدن وبلغت إعداد الطالب وفقاً 

المحافظــات ذات الطــابع  ا بعــضبمــا فيهــ محافظــات يمنيــة انتشــرت فــي تســع ومركــزاً  حلقــة )٦٧(و

أساس طائفي ردا للتحدي الذي شكله  إن تأسيس تنظيم الشباب المؤمن قد تم على إذ )١(.المختلط

مقبـل بنـت  بـإدارةاعـه القريبـة مـن مدينـه صـعده ود فـي مديريـة المـدعوم سـعودياَ ) دماج(قيام مركز 

  )٢(.في اليمن رسي الزيديةمن لكون صعده تعد كاليهادي الوداعي رأس الدعوة السلفية في 

  حزب الحق: ثانيا

  زيدي وتم اختيار احد  إسالميكحزب سياسي  ١٩٩٠عام  اليمنية الوحدةون هذا الحزب بعد تكّ 

  أمين حمد الشامي هو مجد الدين المؤيدي واختير أفي صعده كرئيس للحزب  اء الزيديهكبار علم

   السيطرةوبسبب  ،١٩٩٧وانتخابات  ١٩٩٣ البرلمانيةلحزب وشارك الحزب في االنتخابات عام ا

   أكثرع حزب الحق الحصول على يبيد حزب المؤتمر الحاكم لم يستط والمالية واألمنية السياسية

   )٣(.األخرى المشاركة األحزابمقاعد شأنه شأن  ةثالثمن 

  مشـــاركةمنهـــا هـــو  فكـــان موقـــف الحـــوثيين ٢٠١١وعلـــى صـــعيد الثـــورة اليمنيـــة التـــي حـــدثت عـــام 

ـــر فـــي صـــنعاءاب الصـــمود المقـــربيشـــب ـــاء  واســـتطاع ،ن مـــن جماعـــة الحـــوثي فـــي ســـاحة التغيي  بن
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 ١٦٢

 السـاحةفـي  واليسـارية الليبراليـة النبـرةذات  المدنيةمع المجموعات  عالقات وتحالفات غير متوقعه

مــع الموقــع الــديني المحــافظ  بشــكل يبــدو متناقضــا نظريــاً  الحديثــة النســويةوحتــى مــع المجموعــات 

وســائل  يتناقلهــاغيــر التــي  جديــدة بهيئــةالعــالم  أمــاموالقــادمين منــه ليخــرج شــباب الصــمود  والمعلــن

 األبــرزوكــان الموقــف  ،فــي ســاحات التغييــر المتواجــدةانفتــاح علــى الجماعــات كافــة  مــن اإلعــالم

علــي عبــد اهللا ل الحصــانةكونهــا تعطــي  الخليجيــة المبــادرة توقيــع لــىهــو امتنــاع الحــوثيين ع بدايــة

 وبعـد فتـره وتهـدر دمـاء الشـهداء )في تحالف هم واآلن آنذاك الذي كان على خالف معهم(الح ص

حـرب  ألنهـاحسـمها  الصـعوبةومـن  مستمرةمازالت  ن قضية اليمنوإ  )١(.وجيزة جرى التوقيع عليها

بات يـتم شـنها مـن جانـب عناصـر حـرب عصـا إنهـاكمـا  ،الحـروب أشـكال أصـعبجبال وهـي مـن 

علـى المنـاطق وتسـيطر  بالمواجهـة الكهوف وال تخوض حروبـاً  تتمركز داخلخفيفا  تسليحاً  مسلحة

انجـــازات  أحيانـــاً وتحـــرز  ،فـــي توقيتـــات غيـــر متوقعـــه مســـتمرةوتشـــن غـــارات  ،بهـــا لـــيال المحيطـــة

مشـكالت  ليـين نهـارا مـن غيـرتختلط بالسـكان المح أنذات مردود معنوي ويمكن  عسكرية تكتيكية

فضـــال عـــن الـــدعم الـــداخلي الـــذي  ،تتمتـــع بـــدعم إطـــراف خارجيـــة الحوثيـــةالحكومـــة  إن إذ .مانعـــه

لتجنــب  لتحقيــق انتصــار لكنــه ربمــا يكــون كافيــاً  هــو دعــم لــيس كافيــاً تلــك العناصــر  تحصــل عليــه

  )٢(.الهزيمة
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 ١٦٣

  المبحث الثاني

  لتعاون الخليجي من األزمة اليمنيةموقف مجلس ا

فشــــلت  بعــــد أنيــــة اليمن األزمــــة إدارة فــــي بــــارزاً  دوراً  دول مجلــــس التعــــاون الخليجــــي لقــــد مارســــت

األزمـة فجـاء موقــف  علـي عبـد اهللا صـالح لمعالجـة السـابق الـرئيسا التـي طرحهـالمبـادرات العديـدة 

  )١(.المسلحة الفوضى والصدامات وقوع بعد لليمن المنقذدول المجلس بمثابة 

  المطلب األول

  الموقف من األحداث اليمنية الداخلية

م تجـد اسـتجابة مـن الشـعب اليمنـي لـمبـادرات عـدة  علـي عبـد اهللا صـالح السـابق لقد طرح الرئيس 

 علمــاءتقــدم  ٢٠١١/شــباط/ ٢٨وفــي  ،نعــدام مصــداقيته وجوبهــت تلــك المبــادرات بــالرفض التــامأل

   )٢(:نقاط هي يتضمنت ثمان ل األزمة اليمنيةلح بمبادرة جديدة اليمن الدين في

  .ء وٕاعادته إلى مجلس النواب بالتوافقستفتاسحب قانون األنتخابات واأل -١

  .بالتوافق مة وحدة وطنيةتشكيل حكو  -٢

  .القضاء إلىالمفسدين  إحالة -٣

  .سرعة البت في قضايا الفساد -٤

  .المساجين الذي لم تثبت أدانتهم إطالق سراح -٥

  .النزاع السياسي طرافأاختيار خمسة قضاة للفصل بين  -٦

  .ومتابعة الحوار الوطني اإلعالمية،الحمالت  إيقاف -٧
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 ١٦٤

  .التخريب عمالوأالمظاهرات والفوضى  إيقاف -٨

فكـرة تشـكيل  أن وعـّدت، المبـادرةاللقاء المشترك وتحت ضغط الرأي العام رفضـت  أحزاب إنغير 

  أعمـــالواســـتمرت  ،أوانهـــاوليســـت ســـوى مســـكنات فـــات  مجـــدياً  مـــراً أليســـت  حكومـــة وحـــدة وطنيـــة

ــــف ــــصــــمين فــــي ســــاحات األمتظــــاهرين والمعتضــــد ال العن   ت الرئاســــة اليمنيــــة علــــى عتصــــام وظل

 مبـادرةوطرحـت  ،٢٠١٣واليتـه فـي عـام  انتهـاءلرئيس لن يتخلى عن الحكم إال مـع ا بأنإصرارها 

   وعـــدم توريثهـــا  ثالثـــة تقـــدمت بهـــا أحـــزاب اللقـــاء المشـــترك فـــي األول مـــن آذار بنقـــل الســـلطة ســـلمياً 

علـي نهـا جوبهـت بـالرفض فجـاءت المبـادرة الرابعـة التـي أعلنهـا أ إالال تتعدى العام  زمنية في مدة

  مـــــن مجلســـــي النـــــواب والشـــــورى تتضـــــمن تشـــــكيل لجنـــــة ٢٠١١/آذار /١٠صـــــالح يـــــوم عبـــــد اهللا 

      والفعاليــــات الوطنيــــة إلعــــداد دســــتور جديــــد يرتكــــز علــــى الفصــــل بــــين الســــلطات ويســــتفتى عليــــه 

إلــى الحكومــة  التنفيذيــةاني وتنتقــل كــل الصــالحيات نظــام برلمــ إلــىنتقــال نهايــة هــذا العــام واألفــي 

  وجـاءت المبـادرة الخامسـة. لكـن لـم يأخـذوا بهـا )١(.٢٠١٢وبدايـة  ٢٠١١البرلمانية فـي نهايـة عـام 

  ونقل الصالحيات الدستورية مـن الـرئيس على تشكيل حكومة انتقالية تنص ٢٠١١/آذار /٣٠في 

نهايــة واليتــه واحتفاظــه بصــالحياته علــى وزارتــي  فــي منصــبه حتــى هــذه الحكومــة مقابــل بقائــه إلــى

 الــدفاع والخارجيــة واســتقالة اللــواء علــي محســن صــالح وتنحيــة أبنــاء الــرئيس وأقاربــه مــن الســلطة،

ه عـــن منصـــبه وتنتقـــل ســـلطاته تـــالـــرئيس تنحي إعـــالنا المبـــادرة السادســـة تضـــمنت وجـــاءت بعـــده

مــــن ة بإعــــادة هيكلـــة األمــــن القــــومي واألطن يقــــوم النائــــب فـــور توليــــه الســــلوأ ،وصـــالحياته لنائبــــه

فتــرة ال ة للسـلطة فـين يـتم التوافـق مـع الــرئيس المؤقـت علـى صـيغوأ ،المركـزي والحـرس الجمهـوري

مـــــع اســـــتمرار  كـــــل هـــــذه المبـــــادرات لـــــم تـــــنجح )٢(.تقـــــوم علـــــى قاعـــــدة التوافـــــق الـــــوطنينتقاليـــــة األ

  بـــين المعارضـــين وقـــوات الـــرئيسحتجاجـــات الشـــعبية اليمنيـــة وتصـــاعدها واســـتمرار المواجهـــات األ
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 ١٦٥

رحـت دول مجلــس التعــاون الخليجـي فــي المملكــة ط ٢٠١١/نيســان/ ٣وفــي  ،علـي عبــد اهللا صـالح

ــــادرته الســــعوديةالعربيــــة  ــــدول م إذ إلنهــــاء األزمــــة ممب ــــوزاري ل ــــس ال ــــسعــــرض المجل  التعــــاون  جل

علــى فــي الـيمن  األزمـة إلـى حــلالحاديــة والثالثـين مبادرتــه الراميـة  سـتثنائيةالخليجـي فـي دورتــه األ

استغرق األمر أكثـر مـن  إذ) المبادرة الخليجية( ــــــب الحقاً  تمستوى السلطة والمعارضة في ما عرف

أن ظلت تراقـب األمـر مـن بعيـد متمسـكة  التدخل في اليمن بعد تقرر دول المجلس أن شهرين قبل

 خــل أي بلــد عربــي، وبعـــد حــداث تـــدور داأتجــاه أي  ا التقليــدي مــن إعــالن مواقـــف سياســيةبحــذره

ة زار وفـد مـن المعارضـة اليمنيـ ٢٠١١ /نيسـان /ا ٧آنفـة الـذكر فـي أربعة عشر يـوم مـن المبـادرة 

نتهـــاء مـــن ألالمبـــادرة مـــع المجلـــس الـــوزاري الخليجـــي وبعـــد االعاصـــمة الســـعودية لنقـــاش موضـــوع 

تنحـي صـالح عـن  ىإلـ الداعيـةلثالـث مـن نيسـان لتعلن تمسكها بمبـادرة االنقاش خرجت المعارضة 

 الداخليـةفـي الشـؤون تـدخال  واعتبروها المبادرةن رفضوا هذه الحوثيي إن إالالرئاسة بشكل صريح، 

  عـــن  أعلـــنو ظبـــي  أبـــوفـــي  الســـلطةنيســـان عقـــد المجلـــس الـــوزاري لقـــاء مـــع وفـــد  ١٩وفـــي  ،للـــيمن

ذه تضـــمنت هـــ )١(.الجديـــدةمبادرتـــه المجلـــس جهـــوده فـــي صـــياغة  مواصـــلةور بيـــان رســـمي بدصـــ

     يهـــا مجلـــس التعـــاون الخليجـــي وتـــم التوقيـــع عل أعلنهـــا د مشـــروع اتفاقيـــة سياســـيةالمبـــادرة التـــي تعـــ

  )٢(:هي المبادئوهذه  وعشر خطوات تنفيذية السعودية خمسة مبادئ أساسالعربية المملكة في 

  .ارهظ على وحدة اليمن وأمنه واستقر افالح إلى تفاقذي سيفضي عن هذا األأن يؤدي الحل ال -١

  تجنب اليمن االنزالق إلى الفوضى والعنف ضمن  منهآو  سلسة ن يتم انتقال السلطة بطريقةأ -٢

  . توافق وطني

  .                          وامنياً  بإزالة عناصر التوتر سلبياً  كافة طرافاأل أن تلتزم -٣
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 ١٦٦

ضــمانات  ة عــن طريــقتقــام والمتابعــة والمالحقــنشــكال األأكافــة بوقــف كــل  طــرافاألأن تلتــزم  -٤

  .وتعهدات تعطي لهذا الغرض

  . أن يلبي طموحات الشعب اليمني في التغيير واإلصالح -٥

  )١(:فقد تضمنت اآلتي التنفيذية الخطوات أما 

 رضــــة بتشــــكيل حكومــــة وفــــاق وطنــــي بنســــبةالمعامنــــذ اليــــوم األول يكلــــف رئــــيس الجمهوريــــة  -١

  .ال تزيد على سبعة أيام من تاريخ التكليف مدة طرف على أن تشكل الحكومة في لكلّ  )%٥٠(

زالـة عناصـر التـوتر تبدأ الحكومة المشكلة بتـوفير األجـواء المناسـبة لتحقيـق الوفـاق الـوطني وإ  -٢

  .وامنياً  سياسياً 

تفـاق يقـر مجلـس النـواب بمـن فيـه المعارضـة القـوانين يوم التاسـع والعشـرين مـن بدايـة األفي ال -٣

  .حكمه ة للرئيس ومن عملوا معه في مدةلمالحقة القانونية والقضائيالتي تمنح الحصانة ضد ا

  في اليوم الثالثين من بداية االتفاق وبعد إقرار مجلس النواب بمن فيه المعارضة لقانون  -٤

الضــمانات يقــدم الــرئيس اســتقالته إلــى مجلــس النــواب ويصــبح نائــب الــرئيس هــو الــرئيس الشــرعي 

  .نواب على استقالة الرئيسبعد مصادقة مجلس ال باإلنابة

  )٢(.بموجب الدستور في غضون ستين يوماً إلى انتخابات رئاسية  باإلنابةالرئيس يدعو  -٥

  لإلشراف على إعداد دستور  لجنة دستورية) لمقصود هنا المنتخبا(يشكل الرئيس الجديد  -٦

  .جديد

  .في إعقاب اكتمال الدستور الجديد يتم عرضه على استفتاء شعبي -٧
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 ١٦٧

جديـــدة  نتخابـــات برلمانيـــةوضـــع جـــدول زمنـــي ألســـتفتاء يـــتم فـــي حالـــة إجـــازة الدســـتور فـــي األ -٨

  )١(.بموجب أحكام الدستور الجديد

زب الفـــائز بـــأكبر عـــدد مـــن األصـــوات نتخابـــات يطلـــب الـــرئيس مـــن رئـــيس الحـــفـــي إعقـــاب األ -٩

  .تشكيل الحكومة

 تحــاد األوربــي شــهوداً ألمريكيــة واألون الخليجــي والواليــات المتحــدة اتكــون دول مجلــس التعــا -١٠

  . تفاقعلى تنفيذ هذا األ

على المبادرة الخليجيـة ووقـع  بما فيهم الحوثيين قبلت أحزاب اللقاء المشترك المعارضة وشركاؤهاو 

المبــادرة  عــدة مباحثــات بشــأن بعــدها جــرت )٢(.عليهــا كــذلك حــزب المــؤتمر الشــعبي العــام وحلفــاؤه

 ، صــالح مـن التوقيــع واخــذ يسـتفاد مــن الوقــت فـي تصــفية خصــومهالخليجيـة وتهــرب علـي عبــد اهللا

وارتفـاع عـدد المالحقـة القانونيـة اخـذ يلعـب بعامـل الوقـت  عـدم وبعد حصوله علـى الضـمانات مـن

الصـادر فـي شـهر  ٢٠١٤منهـا القـرار  تصـدر مجلـس األمـن حزمـة قـراراأ. القتلى في المدن كافـة

ي شـهرا لرفـع تقريـر بشـأن المبـادرة الخليجيـة التـي يراهـا ممـرين الثـاني الـذي أعطـى المبعـوث األتش

فــي الــبالد وبخــالف    أعضــاء مجلــس األمــن الحــل المضــمون إلخــراج الــيمن مــن التــوتر الحاصــل

جـرى فـي الريـاض  ٢٠١١/تشـرين الثـاني/ ٢٣وفـي  ،التوقيع سيتخذ المجلـس قـرارات أكثـر صـالبة

   )٣(.إلى نائبه ه على نقل سلطات الرئاسة قانوناً التوقيع على خطة االنتقال السياسي وأعلن موافقت

وافــق مجلــس النــواب اليمنــي مــنح قــانون الحصــانة لعلــي عبــد اهللا صــالح  ٢٠١٢/شــباط  /٢١فــي 

بعــدها  ة،المقبلــ نتخابــات الرئاســيةبــد ربــه منصــور هــادي كمرشــح وحيــد لألورشــح نائــب الــرئيس ع

عبـد ربـه منصـور هـادي المرشـح الوحيـد  وكـان ٢١/٢/٢٠١٢نتخابـات الرئاسـية اليمنيـة أجريت األ
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 ١٦٨

ـــات  ـــد كـــل مـــن الحـــزب الحـــاكم وأحـــزاب المعارضـــة وذكـــرت لجنـــة االنتخاب        نإللحكـــم وحظـــي بتأيي

كونـه ب نتخابـاتفـي األ عبد ربه منصور هادي وفاز ،نتخاباتالناخبين شاركوا في األ من )%٦٥(

  وانتهــى حكــم للــيمن بح رئيســاً أصــ لمــانالبر  اليمــين الدســتوري أمــام وأدى نتقاليــهاأل المرحلــةرئــيس 

 نتقاليـةذيـة أربـع خطـوات رئيسـة للمرحلـة األلياتهـا التنفيتضمنت المبـادرة وآ )١(.صالح علي عبد اهللا

  )٢(:هي

كلهـا مجموعـات ال تمكـين إلـىلمؤتمر الحوار الوطني الشـامل التـي تهـدف  المرحلة التحضيرية -١

  .الوطنيالحوار  دد شكل عمليةالمهمة التي تحالقرارات  اتخاذالمعنية من المشاركة في 

مـــن  كلهـــا طاعـــات المجتمـــع اليمنـــيق الـــوطني الشـــامل الـــذي تـــتمكن فيـــه عقـــد مـــؤتمر الحـــوار -٢

  .في وضع رؤية جديدة لمستقبل البالد األسهام

جـــل تنفيـــذ قـــرارات مـــؤتمر الحـــوار الـــوطني اللجنـــة الدســـتورية مـــن أ تور بوســـاطةصـــياغة الدســـ -٣

مشــروع الدســتور واسـتفتاء شــعبي ينتهــي باعتمــاد  بشـأن لــي ذلـك مــن مشــاورات عامــةي شـامل ومــاال

  .الدستور الجديد

نشــــاء لجنــــة نتقاليـــة بمــــا فــــي ذلـــك أفــــي نهايـــة العمليــــة األ تخابـــات عامــــةالتحضـــير إلجــــراء ان -٤

وٕاجراؤها علـى وفـق الدسـتور  ،لالنتخاباتواعتماد قانون جديد  ،وٕاعداد سجل انتخابي ،لالنتخابات

التواصــــل واللجــــان الفنيــــة واللجــــان  لجنــــة: للحــــوار، مثــــل بتشــــكيل لجــــان ممهــــدةقــــام  كمــــا ،الجديــــد

  .العسكرية

  البلد بعد     هو مداواة ما حصل في ٢٠١٣/مارس /١٨وكان هدف هذا المؤتمر الذي عقد في 
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 ١٦٩

عضوا  ٥٦٥وضم  ،تفاضة التي استمرت لمدة عام ورأس هذا المؤتمر عبد ربه منصور هادياألن

حـد مخرجـات المبـادرة الخليجيـة عمـال هـذا المـؤتمر الـذي يعـد أأفي  رفض الحوثيون المشاركة ماك

مـــن مـــواطني  )%٥٠(المشـــاركة  فيمـــا بعـــد قـــرروا إن إالا ولـــم يوقعـــوا عليهـــا مســـبقا التـــي رفضـــوه

رى اختيـــــارهم مـــــن الشــــباب جــــ )%٢٠(مـــــن الجانــــب النســــائي و )%٣٠(و الجنوبيــــةالمحافظــــات 

كـانون  /٢٥وفـي  )١(.طراف السياسية والفاعلة ومنظمـات المجتمـع المـدنياأل وترشيحهم من جميع

هــوري بصــنعاء وســط حضــور دولــي فــي مبنــي القصــر الجم أنهــى المــؤتمر أعمالــه ٢٠١٤ /الثــاني

،  موافقة على توقيع وثيقة الحوار الوطني الشـامل التـي تضـمنت مناقشـة معظـم القضـايا الشـائكةبال

 الهادفـة، وتحديد الخطـوات جتماعية والتاريخيةواألقتصادية واأل واألمنيةالسياسية  المشكالت: مثل

وضــمان  أســس بنــاء الدولــةووضــع  ،الشــعب اليمنــي أطيــافالوطنيــة بــين  المصــالحةتحقيــق  إلــى

 ،معالجــة القضــية الجنوبيــة ومناقشــة أســباب التــوتر فــي صــعدهو  ،الشــعب فــرادأل الحقــوق والحريــات

لجنــة أعــداد الدســتور ووضــع اآلليــات واللجــان : مثــل ،نتقاليــةاســية األســائل تتعلــق بالمرحلــة السيوم

اســـي، وتحديـــد المزيـــد مـــن قـــرارات جوهريـــه مرتبطـــة بالنظـــام السي وٕاصـــدار ،المناســـبة لهـــذا الغـــرض

فــي حقيقــة األمــر لــم تطبــق مخرجــات  إن إال )٢(.شــامل ينحــو بنــاء ديمقراطــ الخطــوات اإلضــافية

 احتقــان الشــعب اليمنــي قيــام الحكومــة برفــع الــدعم عــن أســعار مــؤتمر الحــوار الــوطني ومــا زاد مــن

علــى رفــع  احتجاجــاً  تظــاهرات حاشــدةإلــى تنظــيم  ٢٠١٤/آب/١٨الحوثيــون فــي مــا دفــع الوقــود م

وبعـد وقـوع الصـدامات بـين القـوات  ،أسعار الوقود مطالبين بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني

  تفـــاقأ إلـــىإذ توصـــل الحوثيـــون  ٢٠١٤/أيلـــول/ ٢١ي فـــ تـــم احتـــواء األزمـــةالحكوميـــة والحـــوثيين 

تضمن هذا و ) طراف األخرىاأل(ة والمكونات السياسية األخرى السلم والشراكة الوطنية مع الحكوم
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 ١٧٠

تشــكيل حكومــة تعتمــد علــى الكفــاءة والنزاهــة والشــراكة : تفــاق أهــداف أراد الحوثيــون تحقيقهــا هــياأل

شـــامل، وتعيـــين مستشـــارين مـــن الحـــوار الـــوطني ال الوطنيـــة وتعمـــل علـــى تنفيـــذ مخرجـــات مـــؤتمر

أخـــرى لـــدعم  للوقـــود وتحســـينات اقتصـــاديةن لـــرئيس الجمهوريـــة، وٕاعـــادة الـــدعم لحكـــومي الحـــوثيي

اإلطــراف وبعــد تـزامن هــذه األوضــاع وعـدم الخــروج بحـل يرضــي  )١(.المسـتوى المعاشــي للمـواطنين

هــادي ورئــيس الــوزراء خالــد بحــاح نصــور عبــد ربــه مقــدم الــرئيس  تفاقــاتوعــدم التــزام الحكومــة باأل

رفضـــها  أو ولـــم يعقـــد البرلمـــان جلســـة لقبـــول االســـتقالة ٢٠١٥/كـــانون الثـــاني /٢٢اســـتقاالتهم فـــي 

 ٢٠١٥/شـباط /٦حسبما ينص عليه الدستور وهـذا مـا دفـع الحوثيـون إلـى اإلعـالن الدسـتوري فـي 

الجبريـــة  الـــوزراء قيــد اإلقامــةســـتقيل هــادي ورئــيس وقــاموا بــإعالن حــل البرلمـــان وظــل الــرئيس الم

وجههـــا إلـــى  رســـالةتراجـــع عـــن اســـتقالته فـــي  مـــن العـــام نفســـه شـــباط ٢١ فـــي، و عـــدن إلـــىواتجـــه 

البرلمـان ومــن هنــاك طالــب علـى لســان وزيــر الخارجيــة ريــاض ياسـين برســالة إلــى مجلــس التعــاون 

   )٢(.الخليجي يطلب فيها التدخل العسكري في اليمن

ات لتحقيـق أهـداف الثــورة   ال تكـون فـي الواقـع أفضـل الخيـار  ربمـاالخليجيـة  يمكـن القـول أن المبـادرة

ـــد األكثـــر أمنـــاً  نهـــاإإال   ي واإلقليمـــي والـــدولي فـــي ظـــل معطيـــات الواقـــع الـــداخل تعـــد الخيـــار الوحي

وتجـــاوز خيـــار الحـــرب األهليـــة،         كحـــل وســـط إلخـــراج البلـــد مـــن الحالـــة التـــي كـــان عليهـــا  وجـــاءت

لي عبد اهللا ع صراع تمثلت في إخراجحقق مكاسب متكافئة إلطراف العلى المبادرة  التوقيعإذ إن 

ص قـدرة النخبـة الحاكمـة علـى الـتحكم تقلـيو مشروع التوريث،  وٕاجهاض ،من كرسي الرئاسة صالح

صـالح عبـر   علـي عبـد اهللا السـابق شرف للـرئيسبموارد الدولة ومقدراتها في مقابل تامين خروج مُ 

بعـدم المسـاءلة والمالحقـة القانونيـة وبقـاء  مبكرة والحصول على ضمانات داخليـة يةرئاس انتخابات
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 ١٧١

علــي عبــد اهللا   بقاســال لكــن الــرئيس ،فــي الســلطة ب الحــاكم كقــوة مشــاركةالنخبــة الحاكمــة والحــز 

من وراء الكواليس في دعـم التمـدد العسـكري الحـوثي والمـرجح  اليمنيةالحكومة  في تأثيرصالح له 

وتقـــويض شـــرعية الـــرئيس عبـــد ربـــه منصـــور  اولـــة لتمهيـــد الطريـــق لعودتـــهاعدته محتكـــون مســـ أن

لـــيس النهايـــة  فـــي تنفيـــذها فـــي الواقـــع أن التوقيـــع علـــى المبـــادرة والشـــروعهـــذا مـــا يثبـــت  )١(.هـــادي

 إذ تأججـت مشـكالت .إنما يضع الجميع علـى بدايـة طريـق التي يعاني منها اليمن الحقيقية لألزمة

مما دفـع عبـد ربـه منصـور هـادي  من الحوثيين واألطراف األخرىهرات جديدة ظاتواندلعت خرى أ

  .اون الخليجي إلى التدخلمجلس التع من

  المطلب الثاني

  الموقف من التدخالت اإلقليمية والدولية

بتعرضــها للتــدخل  ل ثــورات الربيــع العربــي فيمــا يخــصتمثــل الــيمن الحلقــة األضــعف مــن بــين دو 

إذ أن الـــيمن عـــانى وال يـــزال يعـــاني مـــن التـــدخالت . اومـــة ذلـــك التـــدخلالخـــارجي وقـــدرتها علـــى مق

ـــة ذلـــك بهـــدف  ضـــعافه والســـيطرة علـــى مـــوارده الطبيعيـــة والبشـــرية، إالخارجيـــة فـــي شـــؤونه الداخلي

أن وجــود  ن أهــم طــرق التجــارة الدوليــة، كمــامــ علــى واحــدةموقعــه الجغرافــي الــذي يطــل والــتحكم ب

ـــة تعـــد ســـببًا  رئيســـًا تنظـــيم القاعـــدة وزيـــادة أعمـــال الق ـــاه اإلقليميـــة والدولي ـــة فـــي المي رصـــنة البحري

النقســام السياســي فــي تعميــق حالــة ا ن هــذا التــدخل أســهمإ للتــدخالت الخارجيــة فــي الشــأن اليمنــي و 

ودولية تسعى على الدوام  ن قوى إقليميةجتماعي والمذهبي وتسبب بحروب واقتتال داخلي إذ إواأل

ـــيمن منطقـــة نفـــوذ ـــنعم  أن يبقـــى ال ـــيمن قويـــًا وي خاصـــة بهـــا ولـــن تســـمح بـــأي تغييـــر يجعـــل فيـــه ال

كان للتدخل اإليراني في شؤون اليمن تاريخ طويل وبعد  قيام الثورة  إذ )٢(.بالديمقراطية واالستقرار
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 ١٧٢

اإليرانـي المقتـرن    وما صاحبها وتبعها من تـداعيات مختلفـة َبـرز التـدخل ٢٠١١اليمنية في عام 

الظــروف التــي مــرت بهــا الــيمن فــي إفســاح  يمــي إليــران فــي المنطقــة إذ أســهمتقلبزيــادة النفــوذ اإل

المجـــال لتغلغـــل هـــذا النفـــوذ ويعـــد التغلغـــل اإليرانـــي مصـــدر مـــن مصـــادر القلـــق البـــارزة      علـــى 

ـــيمن بســـبب مـــا يتركـــه هـــذا التـــدخل مـــن تـــوترات    المســـتويات المحليـــة واإلقليميـــة والدوليـــة داخـــل ال

دول ن أزمتهـا أم فـي فـي الـيمن التـي ال تـزال تبحـث عـن التعـافي مـ أكان اءوحالة عدم استقرار سو 

علــــى أمنهــــا  كبيــــراً  التــــي تــــرى فــــي هــــذا التــــدخل خطــــراً ) دول مجلــــس التعــــاون الخليجــــي(الجــــوار 

وكـــان  )١(.ســـتراتيجية اإليرانيـــة فـــي المنطقـــةما انـــه ال يخلـــو مـــن أهـــداف تخـــدم االواســـتقرارها، الســـي

  )٢(:تكمن في اآلتي عدةأسباب  للتدخل اإليراني

ســتراتيجي للــيمن علــى المــدخل الجنــوبي للبحــر األحمــر وســيطرته علــى مضــيق إن الموقــع اال -١

بــاب المنــدب ســاعد علــى ســعي إيــران للحصــول علــى مــوطئ قــدم يعــزز مــن حضــورها اإلقليمــي 

  .ويساعدها على السيطرة على المداخل والمخارج الرئيسة لتجارة النفط الدولية

  .خاصة وفي المنطقة عامةناوئة الوجود األمريكي في اليمن يران إلى مسعي إ -٢

دود مــع بعــض دول الخلــيج العربيــة ســعي طهــران إلــى اســتغالل موقــع الــيمن وٕاشــراكها فــي الحــ -٣

  .مع هذه الدول توليد المضايقات والتسبب في مشكالتخاصة السعودية وسلطنة عمان في و 

  وذلــك ،ي الــيمن التخــاذه قاعــدة انطــالق إلــى شــرق إفريقيــارغبــة إيــران فــي اســتغالل وجودهــا فــ -٤

فــي إطــار سياســتها لتوســيع دائــرة عالقاتهــا ونفوذهــا فــي القــارة اإلفريقيــة دفعــت هــذه األســباب إلــى 

  .تدخل إيران في األزمة الراهنة

  فبداية عملت إيران على ترقب مسار الثورة اليمنية وظلت التصريحات اإليرانية بخصوص الثورة 
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 ١٧٣

زاء تصـاعد العنـف فـي الـيمن وخوفهـا مـن أعـن أسـفها  ٢٥/٥/٢٠١١ليمنية شحيحة وأعربت في ا

عــن أملهــا   منيــة إلــى تجنــب إراقــة الــدماء معربــةزيــادة تــدهور األوضــاع اليمنيــة ودعــت الحكومــة الي

 )١(.يـًا مـن الجميـع تـوخي الحـذر واليقضــةفـي نجـاح الشـعب اليمنـي بتحقيـق مطالبـه المشــروعة داع

فـي الـيمن كـأداة فـي مشـروعها اإلقليمـي  ن دور كبير في دعم الحركة الحوثيـةإيرا ًا مارستوميداني

التفـاعالت السياســية  لهـا تأثيرهـا فـي ران كقـوة إقليميـةتجـاه المنطقـة العربيـة ممـا أسـهم فـي بـروز إيــ

ت سـتراتيجي وثقلهـا الواضـح فـي إطـار عالقـاة الخليج وهذا ناتج عـن موقعهـا االواألمنية في منطق

ممارســـة  التــوازن اإلقليمـــي لهـــذه المنطقـــة مــع عـــدم إخفـــاء أطماعهـــا اإلقليميـــة منــذ عهـــد الشـــاه فـــي 

الرغبـة  منـي الـذي ال بـد أن يتحقـق عـن طريـقوالمتمثـل بملـئ الفـراغ األ الدور الذي تريـد أن تؤديـه

 لــيج ســواء مــن دول المنطقــة ممــا يتــيح لهــا الــدور النشــط فــي الخ إبعــاد الواليــات المتحــدة األمريكيــةب

المـــوت (فضـــال عــن إن الحـــوثيين رفعــوا شـــعار  ) ٢(.االقتصــادية أكــان علـــى المســتويات األمنيـــة أم

األمر الذي أعطى صـبغة لهـذه الشـعارات علـى أنهـا ) ، الموت إلسرائيلللواليات المتحدة األمريكية

 )٣().إســرائيل(ومســتمده مــن الجمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة وتعمــل علــى مقاومــة الواليــات المتحــدة 

نتخــاب عبــد ربــه منصــور يــة وتشــكيل حكومــة الوفــاق الــوطني واوبعــد التوقيــع علــى المبــادرة الخليج

هـادي رئيســًا توافقيـًا للجمهوريــة اليمنيــة تصـاعد الــدور اإليرانـي فــي الــيمن وتنوعـت أدواتــه وتعــددت 

لحـراك فقـد تمكنـت القوى التي يتعامل معها بعد إن كانت مقتصرة على الحوثيين وبعـض فصـائل ا

شــتراكي اليمنــي واب بعضــهم محســوب علــى الحــزب األمــن اســتقطاب عــدد مــن أعضــاء مجلــس النــ

وبعض النشطاء في مؤسسات المجتمـع المـدني تحولـوا إلـى مـدافعين عـن مشـروعية تـدخل طهـران 
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 ١٧٤

المبـادرة ية السياسـية ودعمـت المظـاهرات ضـد شؤون اليمن وكثفت من أنشطتها لتخريب التسو في 

ليجيــة وأخــذت توســع تواجــدهم العســكري فــي الــيمن ودخــولهم فــي منــاطق جديــدة ودارت معــارك الخ

إذ إن أهــم مــا يــدعم . حتــى اليــوم افضــة لتواجــدهم التــي ال تــزال قائمــةكبيــره بيــنهم وبــين القبائــل الر 

نجـــاز إ تحقيـــق أهـــدافها و ل وجـــود ثـــالث قـــوى سياســـية يمنيـــة تســـعى الوجـــود اإليرانـــي فـــي الـــيمن هـــو

  )١(:ا باستمرار وتوسع النفوذ اإليراني في اليمن هيمشاريعه

سـتيالء علـى السـلطة واإلعـادة إلـى الحكـم مـن ن نجـاحهم فـي األن على وعي كبير بأالحوثيو  :أوال

  .جديد يرتبط باستمرار الدعم الذي تقدمه لهم طهران

تـربط تحقيـق  فصائل فك االرتباط في الحراك الجنوبي التي يقودها علي سـالم البـيض فهـي :ثانيا 

نفصال باستمرار تحالفها مع إيران وحصولها علـى دعمهـا رض األأهدافها في فك جذور الوحدة وف

  .المالي والسياسي واإلعالمي

الـــرئيس الســـابق علـــي عبـــد اهللا صـــالح وقواتـــه يربطـــون تحقيـــق أهـــدافهم فـــي إعاقـــة التغييـــر  :ثالثـــا

إذ أصــبح لــدى . ان وحلفائهــا فــي الــداخلالسياســي وربمــا العــودة إلــى الســلطة بمــد صــالتهم مــع إيــر 

ـــيمن هـــم         تمتلـــك تـــأثيرًا فـــي مســـار األ جتماعيـــة يمنيـــة حليفـــةأقـــوى سياســـية و  طهـــران حـــداث فـــي ال

  ).نفصال، نظام الرئيس السابق علي عبد اهللا صالحثيون، فصائل الحراك المطالبة باألالحو (

اإليرانـــي فـــي التصـــاعد رافضـــه تـــدخل   نتقـــادات الموجهـــة للتـــدخلوعلـــى الجانـــب اليمنـــي أخـــذت األ

إيران في البالد واستمرت التقارير والتنازالت اإلعالميـة فـي نقـد تـدخل إيـران فـي الشـؤون السياسـية 

نقطــه الصــفر وانــدالع  عــودة األوضــاع اليمنيــة إلــى د يترتــب علــى ذلــك أمكانيــةميــة ومــا قــواإلعال

ع تزايـــد التـــدخالت اإليرانيـــة ظهـــرت ومـــ )٢(.تقضـــي علـــى حاضـــر الـــيمن ومســـتقبله شـــاملة مواجهـــه
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 ١٧٥

للرئيس عبد ربه منصور هادي بتحـذير إيـران مـن التـدخل فـي الشـؤون الداخليـة  مباشرة تصريحات

وجــاءت هــذه التصــريحات بــالتزامن مــع إعــالن وزارة الداخليــة اليمنيــة عــن إلقــاء القــبض علــى أفــراد 

منـي أنفـالت أوالعنـف وأحـداث  مـن الفوضـى ع إيـران، كـان هـدفها هـو أيجـاد حالـةخلية تجسس تتب

وسياسي في اليمن لكي تستفيد من األوضاع المضطربة لتمرير أجندتها فـي المنطقـة، فضـال عـن 

ســــعيها لجعــــل الــــيمن نقطــــة انطــــالق لممارســــة دورهــــا اإلقليمــــي واســــتهداف دول مجلــــس التعــــاون 

ج عـــدن والبحـــر حمـــر وخلـــيالخليجـــي، وممارســـة أطماعهـــا اإلقليميـــة لتوســـيع نفوذهـــا فـــي البحـــر األ

ويمكـــن إيجـــاز  .ليـــة والمصـــالح الغربيـــة فـــي المنطقـــةجـــل تعطيـــل خـــط المالحـــة الدو العربـــي مـــن أ

  )١(:مجاالت تدخل المشروع اإليراني في اليمن باآلتي

دعـم الحـوثيين وتيـار االنفصـال وبعـض السياسـيين  عن طريق لت إيران في اليمن سياسياً تدخ -١

  .واألحزاب

  .توظيف الخطاب اإلعالمي عن طريق إعالمياالحوثيين  تبنت إيران -٢

الــدعم المـالي والعســكري الهائــل الــذي : لمشــروع اإليرانـي فــي الــيمن عـن طريــقتجلـت مالمــح ا -٣

  .بات حقيقة على األرض

إنشاء كيانـات وهميـه للمطالـب  ثني عشري عن طريقن إلى المذهب االدعمت إيران المتحولي -٤

  .اليمن لرفع سقف مطالب الحوثيين ثني عشريه فيبحقوق اال

ســعت إيــران إلــى توســيع نفوذهــا فــي الميــاه الدوليــة فــي البحــر األحمــر وخلــيج عــدن لتســهيل  -٥

  .تهريب السالح للحوثيين

  )٢(.دعمت إيران قيام شبكات تجسس تابعه لها في اليمن -٦
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 ١٧٦

صــة الــيمن شـــهدت خاقليميــة علــى هــذه المنطقــة الحيويــة طمــاع اإلتأسيســا علــى مــا تقــدم فــأن األ

ك التنــــافس علــــى منافســــة إقليميــــة بــــين إيــــران مــــن جهــــة والســــعودية مــــن جهــــة أخــــرى، وتجلــــى ذلــــ

جتماعيـة والسياسـية إذ اسـتطاعت إيـران عبـر تحالفهـا مـع جماعـة المستويات كافة األقتصـادية واأل

ـــر مـــن المســـؤولين فـــي أهـــم المو  ـــك الحـــوثي فـــي كســـب عـــدد كبي ـــد المل ـــة عب اقـــع العســـكرية واألمني

ن التغييـــرات فـــي الـــيمن إن المشـــهد السياســـي اليمنـــي هـــو أكثـــر تعقيـــدا إذ إوهنـــا يبـــدو  والسياســـية،

ـــديهم   ـــذين ل وقعـــت فـــي ظـــل تراجـــع مصـــالح حلفـــاء الســـعودية مـــن ناحيـــة وتزايـــد نفـــوذ الحـــوثيين ال

عالقات وثيقة مع إيران من جهـة أخـرى أدى ذلـك إلـى مزيـد مـن التعقيـدات ممـا جعـل الـيمن منبـر  

  ) ١(.عات اإلقليميةللصرا

  التدخالت الدولية في أزمة اليمن

  والـــدول الغربيـــة  الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة حظيـــت الـــيمن بإهتمـــام دولـــي كبيـــر والســـيما مـــن قبـــل

مصــالح فيهــا بّعــد الــيمن الدولــة النفطيــة المحتملــة والمجــاورة لبحيــرة الــنفط فــي الجزيــرة  لــديها التــي 

لــدى  الســيماو  تحــدة األمريكيــة مكانــةيــات المأخــذ عالقــة الــيمن مــع الوالالعربيــة والخلــيج العربــي، وت

صــناع السياســة الخارجيــة اليمنيــة لــذلك نجــد العالقــة بــين واشــنطن وصــنعاء ذات مســتوى متميــز 

إذ تزايــد الحضــور  )٢(.لكنهــا ليســت علــى وتيــرة واحــده تبعــًا للظــروف والمصــالح التــي تمــس البلــدين

، ومـــا بعـــدها فبدايـــة كـــان موقـــف الواليـــات المتحـــدة ٢٠١١وتـــه عـــام األمريكـــي فـــي الـــيمن وبلـــغ ذر 

الـرئيس تغييـر  نتقـال السـلمي للسـلطة مـع رغبتهـا فـية من أزمة الـيمن الـتحفظ وفضـلت األاألمريكي

السابق علي عبـد اهللا صـالح بحيـث ال يـؤدي سـقوط النظـام إلـى صـراع سياسـي يمّكـن القاعـدة مـن 

خاصـــــة عنـــــدما وصـــــلت اإلدارة ح األمريكيـــــة ودول الجـــــوار و النتشـــــار وتهديـــــد المصـــــالالســـــيطرة وا
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بأن نظام علي عبد اهللا صـالح فشـل فـي محاربـة اإلرهـاب نتيجـة زيـادة  إلى مرحلة قناعه األمريكية

 إال إن بعــد تصــاعد األحــداث  )١(.خصــومه السياســيين بســبب الفســاد والفوضــى التــي ســادت الــبالد

طـراف لوضـع الحلـول فـي البلـد، وانضـمام أ السياسـيةفي اليمن بشكل متسارع، وفشـل المفاوضـات 

للحـوثيين بعـد تنحيتـه مـن منصـب الرئاسـة ) فصائل الحراك الجنوبي، علـي عبـد اهللا صـالح(أخرى 

بموجب المبادرة الخليجية وتولي عبد ربـه منصـور هـادي منصـب الرئاسـة أصـبحت الكلمـة األولـى 

 عســـكريًا فعليـــًا فـــي األزمـــة عـــن تـــدخال  مريكيـــةتـــدخلت الواليـــات المتحـــدة األإذ . واألخيـــرة للســـالح

ـــــ رض الســــعودية أطريــــق تزويــــد  لقتــــال ) ١٥٤-أمأيــــه جــــي ( صــــاروخ جــــو مــــن طــــراز) ٣٥٥(بــــ

للســـعودية واإلمـــارات الـــدعم اللوجســـتي،  الحـــوثيين، كمـــا قـــدمت األســـتخبارات العســـكرية األمريكيـــة

ـــدعم للغـــارا ـــة واضـــحة ل ـــالوقود، وهـــذه محاول ـــة التـــي تشـــنها الســـعودية وزودت الطـــائرات ب     ت الجوي

رات الســعودية مــع القــوات ســتخباال يقتصــر األمــر علــى ذلــك فحســب بــل قامــت األ )٢(.فــي الــيمن

لكترونـي وتســريبات بعـض المخبــرين بتحديـد األهــداف فـي المنطقــة بوسـاطة التنصــت األ األمريكيـة

اء نظـام فـي الـيمن هـو إنشـ ريكيـةن، فإن مهمـة الواليـات المتحـدة األمطبقا ألقوال مسؤولين أمريكيي

مصـــالحها، ويســـمح للبـــوارج بمالحقــة اإلرهـــابيين فـــي الـــيمن بمــا يخـــدم يتعــاون معهـــا، ويســـمح لهـــا 

بحريــــة كوســــيلة لمحاربــــة  مين الممــــرات الفــــي كــــل الميــــاه اإلقليميــــة للــــيمن لتــــأبالتواجــــد  األمريكيــــة

أمريكيــة ســريه هــو تحفيــز  تيجيةســتراان هــذه األزمــة كانــت جــزء مــن إ و  )٣(.نقــل الــنفطالقرصــنة فــي 

   إذ أنها خدمت المصالح األمريكية. من التواجد في محيط دول ضعيفة) إسرائيل(إيران وتمكين 
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   )١( :طرق متداخلة هي ةفي ثالث

يتأكـــد للواليـــات أنهـــا تختبـــر مـــا إذا كانـــت إيـــران ســـتقدم الـــدعم للحـــوثيين أم ال فـــإذا لـــم تفعـــل  :أوال

ا الــدور المحتمــل إليــران كرجــل شــرطه إقليمــي غيــر قابــل للتوســع ويعتمــد عنــده المتحــدة األمريكيــة

  .نها في حقيقة األمر دعمت الحوثيينإإال ) إيران أيام الشاه( :عليه مثل

تقـوده نتباه العالمي من داعش ومن انعدام حماسـة التحـالف الـذي إن صراع اليمن يحول األ :ثانيا

  .اللتعامل ضده الواليات المتحدة األمريكية

بـل امتـد إلـى   ى الواليات المتحـدة األمريكيـة فحسـبلم تقتصر التدخالت الدولية في أزمة اليمن عل

المتحــدث ) إدويــن ســموأل(تصــريح  بتقــديم الــدعم للســعودية عبــر البريطانيــة دةقيــام المملكــة المتحــ

لعســكري فريقيــا إن بــالده تــدعم التــدخل اأالحكومــة البريطانيــة فــي الشــرق األوســط وشــمال   ســم بأ

ـــيمن بعـــد  ـــدعم عبـــر كـــلّ إالســـعودي فـــي ال ـــد ربـــه منصـــور هـــادي ال ـــرئيس عب الوســـائل  ن طلـــب ال

ـــدابير لحمايـــة الـــيمن، إذ قامـــت بإرســـال للوقـــوف علـــى أهبـــة األســـتعداد قبالـــة  يةقـــوات عســـكر  والت

عنصـرًا مـن البحريـة البريطانيـة مـع سـفينة ) ٨٠(بعـض التقـارير بإرسـال  وأفـادت  السواحل اليمنيـة

وكان رد الشعب اليمني هو رفض التـدخالت الدوليـة فـي  ،في العمليات العسكرية  اد للمشاركةإسن

شؤونه واحتـرام إرادة الشـعب اليمنـي والوقـوف إلـى جانبـه والعمـل علـى تحقيـق كـل مطالبـه وتحقيـق 

  )٢( .أهداف الثورة
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  المطلب الثالث
  اليمن لس التعاون الخليجي في إدارة أزمةدور مج

ل مجلـــس التعـــاون الخليجـــي تـــاريخ طويـــل مـــع الـــيمن بحكـــم طبيعـــة العالقـــات الخليجيــــة   إن  لـــدو 

المجتمــع فـي شــبة الجزيـرة العربيــة وهـي عالقــات تقــوم لتــي تمتـد جــذورها إلـى بدايــة تكـوين اليمنيـة ا

ليـــد التـــي تميـــز دول المنطقـــة علــى روابـــط الوحـــدة الجغرافيـــة والثقافـــة والـــدين واللغــة والعـــادات والتقا

/ ٢٢تــراوح عمــق هــذه العالقــة بــين الســلب واإليجــاب فبعــد قيــام الوحــدة اليمنيــة فـــي و عــام ل بشــك

ن أزمـــة الخلـــيج إإال  )١(.الخليجيـــة فـــي أفضـــل مراحلهـــا -أصـــبحت العالقـــات اليمنيـــة ١٩٩٠/أيـــار

العالقـــة بـــين الـــيمن ودول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي  ين العـــراق والكويـــت أثـــرت ســـلبًا فــياألولــى بـــ

ممـا أدى إلـى تجميـد العالقـة بـين الـيمن ودول مجلـس  )٢(.النظـام اليمنـي القـوي للعـراق بسبب تأييـد

 التعــــاون الخليجــــي فــــي حقبــــة التســــعينيات، واســــتبعاد العمالــــة اليمنيــــة مــــن دول الخلــــيج، ووقـــــف

بعـدها بـدأت مرحلـة  )٣(.قتصـادية التـي تقـدمها دول الخلـيج للـيمنالمساعدات الماليـة والمعونـات األ

لمجلس التعاون ) ٢٢(يزت بحدوث تطور ايجابي في العالقات وذلك بصدور قرار القمة تمجديدة 

مـــن  قـــة علـــى قبـــول عضـــوية الـــيمن فـــي أربعـــةبالمواف ٢٠٠١الخليجـــي بمســـقط فـــي كـــانون األول 

ة، ومجلــس وزراء العمــل والشــؤون مجلــس وزراء الصــحة، ومكتــب التربيــ: مؤسســات المجلــس وهــي

 رؤسـاءإلـى لجنـة ) ٣٠(فـي القمـة  ضال عن انضمامهيج لكرة القدم فس الخلاألجتماعية، ودورة كأ

الكلـي  االنـدماجتكمال المقومات األسـاس لتحقيـق وكالء البريد تمهيدًا لدخول أوسع بعد تأهيله واس

المتحــــدة بالتعــــاون مــــع الواليــــات  وأمنيــــة ودية بتقــــديم مســــاعدات ماليــــةبــــين الجــــانبين ووعــــود ســــع
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 يتماشـى مـع السياسـة السـعودية خصوصـاإذ أصبح النظام اليمني . هابفي مكافحة اإلر  األمريكية

ســـتراتيجية دول مجلـــس اإذ حظيــت الـــيمن بأهميـــة ومكانــة ثابتـــة ومحوريـــه فــي . ومـــاوالخليجيــة عم

الجغرافــــي ع ذلــــك إلــــى الموقــــع خاصــــة مــــع المملكــــة العربيــــة الســــعودية ويرجــــالتعــــاون الخليجــــي و 

مهمـة لصـالح األمـن  سـتراتيجيةاا يمنحهـا أهميـة المنطقـة ممـالذي يشكله الـيمن لـدول  ستراتيجياال

ميـة لهـا فقـد أدركـت مـدى أه الحفاظ على المصـالح الجيوبولتيكيـةالقومي السعودي وهي تسهم في 

فضـال  ،سـتراتيجية لتصـبح جـزءا مـن أمنهـا القـوميفي حسـاباتها اال اليمن ومكانتها ومنحتها أهمية

كبرى  ستراتيجي أهميةا ما جعل اليمن بموقعها االقليمية وهذعن الحفاظ على النفوذ والمصالح اإل

دولــة ذات تركيبــة ســكانية  عــن موقعهــا فهــي فضــال ،ودول المجلــس واســتثنائية بالنســبة للســعودية

منــذ عــدة  ســنوات، وهــي دولــة محــدودة  كمــا أنهــا تعــاني مــن أزمــات اقتصــاديةبالغــة التعقيــد  وقبليــة

داخليــة فيهــا مســألة بالغــة ومــن ثــم فالتعامــل مــع األوضــاع ال ،جيــةالمــوارد ومتلقيــه للمعونــات الخار 

اليمن تمثل الخاصرة الرخوة في جنوب السعودية بمـا يعنـي إن مـا يجـري  نّ فضال عن أ )١(التعقيد،

خاصة األمن القومي السعودي وهو ما حدث فـي ل تهديدا لألمن القومي الخليجي و في اليمن يشك

ن يزداد األمر خطورة مـع تهديـدات الحـوثيين بنقـل المعـارك الحوثييصعيد األخير بين الحكومة و الت

ن الحــــدود األزمــــة الراهنــــة أمــــرًا  محققــــا إذ إإلــــى األراضــــي الســــعودية فكــــان تــــدخل الســــعودية فــــي 

المشــتركة بــين البلــدين تجعــل هنــاك تخوفــا ســعوديًا مــن انهيــار ســلطة الدولــة وعجزهــا عــن فــرض 

تـدخل وبشـكل مباشـر فـي تسـتقرار المنطقـة فأخـذت ن تهديـد إللـى أراضـيها بمـا يمثلـه مـسيطرتها ع

لــس مج التــي حظيــت بهــا دولـة الــيمن مــن وكــان تـدخلها نــابع مــن األهميــة الخاصـة )٢(.أزمـة الــيمن

علــى مجــال  مباشــرة بظاللــهخاصــة األمنيــة والعســكرية أخــذت تلقــي التعــاون الخليجــي فــإن أزماتــه و 
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ياض تراقب الصراع المتأزم على امتـداد حـدودها الجنوبيـة فأخذت الر  )١(.األمن القومي لهذه الدول

صـعود الحـوثيين بتمويـل الغربية بقلق متزايد إذ ازداد األمر سوءا لـدى السـعودية عنـدما علمـت أن 

إيـران، والتآكــل السـريع لقـدرة صــنعاء علـى ممارسـة الحكـم، وتصــاعد وتيـرة نشـاط تنظــيم  ودعـم مـن

إلـــى التـــدخل فـــي مجلـــس التعــاون الخليجـــي بقيـــادة الســـعودية القاعــدة فـــي جزيـــرة العـــرب ممـــا دفـــع ب

   )٢(:نذكر منها اآلتي األزمة ولذلك عدة أسباب

ام علـى اخـتالف مكونـاتهم  عتصـمتظاهرين والمعتصمين فـي سـاحات األوالثقة لدى ال أن القوة -١

  .جل رحيل علي عبد اهللا صالحكان من أ

لشعوب العربية فـي تـونس ومصـر وليبيـا كمـا تعـد أن هذه التظاهرات هي استمرارا لتظاهرات ا -٢

  حــافزا مهمــا لشــعوب المنطقــة كلهــا وشــعوب الــدول المجــاورة وهــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي 

لوقــــف التــــدفق الثــــوري ومنعهــــا مــــن  ى حلــــول ســــريعة إلنهائهــــا تعــــد محاولــــةلــــذا فــــأن الوصــــول إلــــ

  . ستمرار إلى الدول المستقرة نسبياً األ

األمني الواضح منذ بداية الثورة أدى إلى زعزعة األمن في البالد، وخوفًا مـن أن أن االنفالت  -٣

ممـــا دفعـــت إلـــى  ) دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي(يتعـــدى حـــدود الـــيمن إلـــى الـــدول المجـــاورة إليـــه 

ـــدول فـــي األزمـــة ـــر انطـــالق عاصـــفة الحـــزم ضـــد  )٣(.تـــدخل هـــذه ال ـــيمن عب ـــًا فـــي ال ـــدخلت فعلي وت

دول من مجلس التعاون  بمشاركة خمس ٢٠١٥/آذار/ ٢٦س منذ ر الخميالحوثيين التي بدأت فج

باســتثناء ســلطنة ) المملكــة العربيــة الســعودية، قطــر، الكويــت، اإلمــارات، البحــرين( :الخليجــي هــي

  للمشاركة استعدادهاعمان إلى جانب المغرب والسودان واألردن ومصر فيما أعلنت باكستان عن 

                                                 
آ��ون، ��ب ا���� ا>+�#ب �C#ل +5
 ا���	
ي و: ب?� -�# ،، ��ب ا���� ا>+�#ب وا�5�D3#!#	�6 ھ
+�ن )١(


را+#ت وا���Sث اP !#رات، !�-, ا[٢وا�5�D3#، ط�� ،�� .٥٨، ص١٩٩٥+��ا�8 ��، أ�� ظ

ر +�c ذ-�ه، ص )٢(F! ،ا8$�ر��+ ��+A!٩٧.  

(3) walt w.symon, arab rovelutions under centrol, the arbic word libery, London, first                                                                                                                         
                                                                                                    printing, 2012,p101  



 ١٨٢

تعهـــدت إذ  يـــة باســـتثناء العـــراق والجزائـــرركيـــا ومعظـــم الـــدول العربوبـــدعم مـــن الجامعـــة العربيـــة وت

    )١(.ســـتخباراتي للعمليـــةمتحـــدة بتقـــديم الـــدعم اللوجســـتي واألوالمملكـــة ال الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة

ألـــف ) ١٥٠(مقاتلـــة و طـــائرة) ١٠٠( ـاد العســـكري الســـعودي بـــإذ شـــاركت فـــي العمليـــة مـــن األعـــد

ـــ لــة اإلمــارات شــاركت بو مقاتــل ووحــدات بحريــة، ود ـــ مقاتلــة، واألردن شــاركت ب طــائرة) ٣٠(ــ ) ٦(ـــ

طـائرات مقاتلـة، فضـال عـن إن المغـرب شـاركت ) ٣(ــــــ طائرات مقاتلة ووحدات بحرية، والسودان ب

لة، وباكستان مقات طائرة) ١٥( بــــ ائرات مقاتلة والبحرينط) ٣( ــــطائرات مقاتلة والسودان ب) ٦(ـــــ ب

  )٢(:، أعلنت السلطات السعودية أن الهدف من هذه العملية هوبمقاتالت وقطع بحرية

خاصــة الســعودية للحفــاظ علــى الرئــة دول الخلــيج العربيــة القيــام بــه و  يعــد بمثابــة الواجــب مــن -١

  . الجنوبية للبالد بدل خسارة اليمن برمته

 بمنـــاورة عســـكرية ٢٠١٥/ ذارآ/ ١٢فـــي ثـــر قيـــامهم د مـــن القـــدرات العســـكرية للحـــوثيين أالحـــ -٢

فضــال عــن مــنعهم مــن الوصــول إلــى مضــيق بــاب  ،علــى الحــدود الســعودية بــدعم إيرانــي اســتفزازية

 .المندب الذي يشكل أهمية جيوستراتيجية في منطقة الشرق األوسط

  . ستعادة الشرعية للسلطة اليمنية برئاسة عبد ربه منصور هاديإ -٣

النظـام  ودية والدول المتحالفة معها ضـد الحـوثيين المـدعومين مـنقامت المملكة العربية السع لذلك

  السعودية والدول المتحالفة معها بعاصفة اإليراني بعمل عسكري على نطاق واسع أطلقت عليه
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  )١(:حزم التي كانت أهم أسبابها ما يأتيال

يبــة مــن حكــم اإلحســاس بفقــدان الســيطرة علــى األوضــاع اليمنيــة بغيــاب الجهــات السياســية القر  -١

أثــار  فــي هــذه الدولــة، ووجــود الحــوثيين وقــربهم مــن إيــران يشــكل خطــراً  العربيــة الســعودية المملكــة

  .حفيظة دول الخليج العربية

  فشــل الحكومــة الســعودية فــي إدارة الملفــات الســورية والعراقيــة واللبنانيــة وٕاحساســها بــأن كلمتهــا -٢

ـــم  ـــدان، وإ ل بـــدأت تتجاهلهـــا إذ شـــكل  اليـــات المتحـــدة األمريكيـــةالو  نّ تكـــن ذات تـــأثير فـــي هـــذه البل

هـذه العمليـة إظهـار نفسـها  السعودية فـاألخيرة حاولـت عـن طريـق الوضع تراجع السياسة الخارجية

  . بأنها مازالت ذات قدرات ال يستهان بها

  )٢( .الواقعبشكل مغاير عن  هات دولية رسميةج ريط السعودية بهذه العملية منال يستبعد تو  -٣

إن لمشــكلة تراجــع أســعار الــنفط دور فــي إيقــاد هــذه العمليــة فتصــاعد حــدة الصــراع العســكري  -٤

فــأن انقطــاع أي كميــة مــن  ، ومــن ثــمسيشـكل خطــرا علــى حركــة المالحــة فــي مضــيق بــاب المنــدب

  تؤدي إلى ارتفاع  شكل جزئي ومؤقت سيشكل أزمة عالميةصادرات النفط لألسواق العالمية ولو ب

   .أسعار النفط

المملكـة بعض الجهـات المتطرفـة التـي تشـكل تهديـدا لحكـم  محاولة الحكومة السعودية محاكاة -٥

بأننـــا نقبـــل بتوســـع نشـــاطكم ( لتلـــك الجهـــات إيصـــال رســـالة ضـــمنية العربيـــة الســـعودية عـــن طريـــق

ومنهـــا أنصـــار الشـــريعة التابعـــة لتنظـــيم ) ومســـتعدون للتمهيـــد لـــذلك بـــدال مـــن توســـع جهـــات أخـــرى

  ن نشغال الحوثييلتقوية نفوذها أل ما يجري فرصة شبه الجزيرة العربية التي ستعدّ  يالقاعدة ف
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  )١(.بمعركتهم مع السعودية

التـــأثير فـــي العمـــق االســـتراتيجي لـــدول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي والتهديـــد اإليرانـــي والحـــوثي  -٦

مالحـة فـي تلـك ومـن ثـم تهديـد حركـة ال ،المباشر بالعمـل علـى السـيطرة علـى مضـيق بـاب المنـدب

  .ستراتيجية دفع مجلس التعاون الخليجي القيام بعاصفة الحزمالبقعة اال

ن إيـــران مـــا تـــزال تقـــدم الـــدعم المـــالي إتنـــامي النفـــوذ اإليرانـــي فـــي جنـــوب الجزيـــرة العربيـــة إذ  -٧

والسياســـــي واإلعالمـــــي للحـــــوثيين، كمـــــا إن مجـــــرد حضـــــورها فـــــي الـــــيمن يعـــــد تطويقـــــا للســـــعودية 

بيــة لمــا لــه   تجاهــات أخــذت تعمــل علــى الســيطرة علــى جنــوب الجزيــرة العر األ كــلّ بمحاصــرتها مــن 

   )٢(.استراتيجيةمن أهمية 

إن هنــاك مجموعــة مــن األهــداف لعاصــفة الحــزم لعــل  (*)ســتراتيجيينويــرى الكثيــر مــن المحللــين اال

  )٣(:أهمها اآلتي

ءت اســـتنادا إلــى مبـــدأ اســـتجابة لرســالة الـــرئيس عبــد ربــه منصـــور هــادي التـــي جــا :الهــدف األول

مــن ميثــاق األمــم المتحــدة وميثــاق جامعــة ) ٥١(الــدفاع عــن الــنفس المنصــوص عليــه فــي المــادة 

الــدول العربيــة ومعاهــدة الــدفاع العربــي المشــترك وذلــك بالتصــدي للعــدوان التــي تعرضــت لــه الــيمن 

  .لم واألمن الدوليينوشعبها من الحوثيين والقوات التابعة لحليفها علي عبد اهللا صالح وتحقيق الس

  .لهجوم على بقية المناطق اليمنيةحماية الشرعية في اليمن وردع ا :الهدف الثاني

  .العمل على مكافحة خطر التنظيمات اإلرهابية :الهدف الثالث

  خاصة األسلحة ربية السعودية والدول المجاورة و إزالة التهديد على أمن المملكة الع :الهدف الرابع
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ـــــون مـــــن القاعـــــدة العســـــكرية للجـــــيش وهـــــددت الثقيلـــــة والصـــــو  ـــــي أخـــــذها الحوثي اريخ البالســـــتيه الت

  .باستخدامها

التهيئــة الســـتئناف العمليــة السياســية وفاقـــًا للمبــادرة الخليجيـــة وآلياتهــا التنفيذيـــة  :الهــدف الخـــامس

  .ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل

ف اآلوخلفّــت أكثــر مــن  ٢٠١٥/يســانن/ ٢١إال أن عاصــفة الحــزم لــن تســتمر توقفــت شــكليًا فــي 

القتلـــى والجرحـــى، وتركــــت جملـــة نتـــائج تراوحــــت بـــين الســـلب واإليجــــاب فتـــارة تبـــين إن التحــــالف 

الســعودي تمكــن مــن الســيطرة علــى األجــواء اليمنيــة والميــاه اإلقليميــة لمنــع وصــول األســلحة إلــى 

مـــن خطـــوط  )%٨٠(ميروتـــدمير الـــدفاعات الجويـــة ونظـــم االتصـــاالت العســـكرية، وتـــد الحـــوثيين،

، فضـال عـن تـدمير )%٩٠(مواصالت الحوثيين واستهداف قدراتهم الجويـة ومراكـز السـيطرة بنسـبة

ورش الصــيانة والتصــنيع  لتــي يســيطر عليهــا الحوثيــون، وٕازالــةا مــن الصــواريخ الباليســتيه )%٨٠(

وتــارة أخــرى   )١(.ن المتاخمــة للحــدود الســعوديةلحة إلــى جانــب تــدمير مواقــع الحــوثييومخــازن األســ

نجــد إن الحــوثيين يمتلكــون قــدرات عســكرية بالغــة ممــا ســاعدها علــى اســتمرار مقاومــة إطالــة أمــد 

زالــــت طرفــــا أساســــًا فــــي اللعبــــة السياســــية وعمليــــة لتوغــــل داخــــل األراضــــي اليمنيــــة، وماالحــــرب وا

ئيس نهـا لـم تعتـرف بعـد بشـرعية الـر إفضـال عـن  ،التفاوض، وتحضي بدعم إيراني واسع لـم ينقطـع

  )٢(.عبد ربه منصور هادي

وهنــا ال يمكــن القــول بنجــاح أو فشــل عاصــفة الحــزم ألنهــا انتهــت شــكليًا لكــن العمليــات العســكرية 

الزالــت مســتمرة علــى مواقــع الحــوثيين فيمــا يقــوم الحوثيــون بــالرد عليهــا، وٕان هنــاك عــدة مؤشــرات 

ين بشـرعية الـرئيس عبـد ربـه عتراف الحـوثيلحزم لم تحقق اغلب أهدافها منها إتكشف إن عاصفة ا
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 ١٨٦

عبـــد اهللا  منصـــور هـــادي ولـــم تتضـــمن عمليـــة انتقـــال سياســـي آمـــن فمـــازال جماعـــة الحـــوثي وعلـــي

اســتجابة لطلــب ) إعــادة األمــل(بعــدها بــدأت عمليــة . طراف بــالحوارصــالح يفرضــان شــروطهما كــأ

واقـع فــي  ن القصـف الجـوي مســتمر للمقـاتالت إذ اســتهدفت مإالـرئيس عبـد ربــه منصـور هــادي إال 

الســلطات  ن عــن إنهــاء عاصــفة الحــزم مــناإلعــال نّ ت تعــز والضــالع اليمنيــين، وبــذلك فــإمحافظــا

 نّ اء فعليــا مــن عمليــة عاصــفة الحــزم فــإنتهــر غيــر دقيــق حتــى افتراضــا لــو تــم األالســعودية هــو خبــ

حســـب مـــا أعلنـــت الســـلطات بإعـــادة األمـــل الجديـــدة ال تختلـــف كثيـــرا عـــن عاصـــفة الحـــزم  عمليـــة

وفـي مـؤتمر صـحفي أعقـب   )١(.ودية ما هو إال مزيج من العمل الدبلوماسي والعمل العسكريالسع

قـوات تحـالف عاصـفة  سـمبأ عاصفة الحزم وبدء عملية إعادة األمل أكد المتحدث العسكري نتهاءا

ن إن التحــالف يرمــي إلعــادة األمــل للشــعب اليمنــي، والتأكيــد علــى أ(حمــد العســيري الحــزم العميــد أ

بالعمــل   إن قــوات التحــالف معنيــة رض الــيمن مشــيراً تعمل علــى تواجــدها فــي أليمنيــة ســة االحكومــ

ســـتهدف التحـــالف العســـكري الـــذي يـــتلخص فـــي منـــع الحـــوثيين القيـــام بـــأي عمليـــات عســـكرية وسي

ن الضــربات إ اقــع علــى األرض، و لو لمنعهــا مــن األضــرار بــالمواطنين أو تغييــر ا التحركــات الحوثيــة

وقوات الـرئيس السـابق علـي عبـد اهللا صـالح، فضـال عـن  ثيةالقوات الحو دمير الجوية نجحت في ت

كانــت عمليــة إعــادة األمــل تعمــل مــن ولقــد  )٢(.)مراكــز القيــادة والســيطرة التــي تــدار منهــا عمليــاتهم

   )٣(:جل تحقيق األهداف اآلتيةأ

والمبــادرة ) ٢٢١٦(وفــق قـرار مجلــس األمــن الــرقم  علــى اســتئناف العمليـة السياســية :الهــدف األول

  .الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل

  .استمرار حماية المدنيين ومكافحة اإلرهاب :الهدف الثاني
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 ١٨٧

والطبيـة للشـعب اليمنـي  األجانـب وتكثيـف المسـاعدة اإلغاثيـهتيسير إجـالء الرعايـا  :الهدف الثالث

  .عدات اإلنسانيةفي المناطق المتضررة وٕافساح المجال للجهود الدولية لتقديم المسا

التصـــدي للتحركـــات والعمليـــات العســـكرية للحـــوثيين وعلـــي عبـــد اهللا صـــالح وعـــدم  :الهـــدف الرابـــع

تمكينهـــا مـــن اســـتخدام األســـلحة المنهوبـــة مـــن المعســـكرات، كـــذلك تســـعى إلـــى تعـــاون دولـــي لمنـــع 

  )١(.المراقبة والتفتيش الدقيقين اإلمدادات العسكرية إليهم عن طريقوصول 

وانطـالق إعـادة األمـل كانـت ثمـة تحركـات سياسـية  حـزم شـكلياً ن عـن انتهـاء عاصـفة القبل اإلعال

  ودبلوماســــية عاليــــة المســــتوى لــــم تشــــهدها المنطقــــة مــــن قبــــل، إذ عقــــدت اللجنــــة العســــكرية العليــــا 

لمناقشـــة جتماعهـــا التشـــاوري الســـادس فـــي الدوحـــة ألرؤســـاء أركـــان دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 

فـي القـوة العربيـة المشـتركة فـي الدوحـة وصـيانة وتطـوير مـا تحقـق مـن      لألسـهامالظروف المناسبة 

منجــزات ومكتســبات علــى نطــاق العمــل العســكري الخليجــي المشــترك بعــّده الســياج الــدفاعي المنيــع 

ـــدول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي ورافـــداً  للعمـــل العســـكري العربـــي المشـــترك كمـــا جـــرت مشـــاورات   ل

 قـــادة دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي وبـــين كـــل مـــن روســـيا  اق واســـع مـــنليميـــة دوليـــة علـــى نطـــإق

فجـــاء  )٢(.وأمريكـــا وبريطانيـــا وٕايـــران والجزائـــر للتوصـــل إلـــى مبـــادرة لوضـــع حـــد لألزمـــة فـــي الـــيمن

اإلعــالن عــن مبــادرة عمانيــة متكاملــة تقضــي إلــى حــل ســلمي لألزمــة اليمنيــة بعــد جــوالت سياســية 

إقليميــة ودوليــة ذات عالقــة باألزمــة، إذ إن لــدى مســقط أوراق  شــهدها اإلقلــيم الخليجــي مــع أطــراف

زة مـــع المملكـــة العربيـــة الســـعودية فضـــال عـــن عالقتهـــا المتميــ ،كثيــرة تؤهلهـــا لـــدور الوســـاطة النزيــه

ة لبلــورة الموقــف مــن عامــة، جــرت فــي مســقط مشــاورات عــداصــة ودول الخلــيج العربيــة األخــرى خ

ف المعلنـــة لعاصـــفة الحــزم علمـــا إن مســـقط لــم تشـــارك فـــي نهـــا لــم تخـــرج عـــن األهــدامبادرتهــا إذ إ
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 ١٨٨

 مــــا   ســــتراتيجياالأن ســــلطنة عمــــان تملــــك مــــن الرصــــيد ويشــــير المحللــــون بــــ )١(.العمليــــة العســــكرية

  )٢(:لحل أزمة اليمن في ضوء المعطيات اآلتية ؤهلها للقيام بمبادرة دبلوماسيةي

ول اإلقليمية يها عالقات ودية مع الدإن سلطنة عمان تتبع دائما سياسة خارجية متحفظة ولد -١

لمبادئها في السياسة الخارجية التي وضعها السلطان قابوس في بداية  والدولية تجسد ترجمة فعلية

  ).الحق، العدل، المساواة(السبعينيات في إطار مبادئ 

ن إن للسياســة العمانيــة دورهــا المتميــز فــي الوســاطات بملفــات ســاخنة وهــذا الموقــف مّكنهــا مــ -٢

ت نهـا سـعكافة في األزمـة مـن دون أي حساسـية، إذ إ طرافى والتعامل مع األطرح المبادئ والرؤ 

  .على حل األزمة في اليمن سياسياً 

ولــم تكــن ضــمن التحــالف ) عاصــفة الحـزم(إن سـلطنة عمــان لــم تشــارك فـي العمليــة العســكرية  -٣

فضـال  ،السـودان، باكسـتانمصـر، األردن، المغـرب،  :وهي الذي قادته السعودية وضم عشر دول

زاء مــا أوقــد يكــون الموقــف الــذي تبنتــه ســلطنه عمــان  عـن دول مجلــس التعــاون الخليجــي الخمــس،

يحدث في اليمن هو أكثـر المواقـف تناغمـا مـع طبيعتهـا كدولـة معتدلـة فقـد انتهجـت سـلطنة عمـان 

بعالقتها الخارجية عـن  خطًا مستقيًال، وهي التي عرفت باتخاذها مواقف مختلفة أحيانًا فيما يتعلق

فــي مجلــس التعــاون الخليجــي فقــد كانــت أول مــن رعــت المفاوضــات التــي  شــركائها الخمــسموقــف 

أنتجـــت عـــن اتفـــاق الســـلم والشـــراكة الوطنيـــة، ومـــن ثـــم كانـــت حريصـــة علـــى عـــدم التـــورط فـــي أيـــة 

ن   ســــتقرار واألمــــن واألمــــاة علــــى وضــــعها فــــي الــــداخل إذ ســــاد األصــــراعات وانعكــــس هــــذا بالتبعيــــ

هـــذه  )٣(.نخـــراط المباشـــر فـــي األزمـــاتازن دقيـــق مكنهـــا مـــن عـــدم األوبـــذلك اســـتطاعت تحقيـــق تـــو 
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 ١٨٩

طــرح المبـادرة التــي تضـمنت بنــود عــدة  التـدخل الفعلــي فـي األزمــة عــن طريـق المعطيـات أدت إلــى

  )١(:هي

وٕالزامها بإعادة العتاد  علي عبد اهللا صالح من المدن جميعها انسحاب الحوثيين وقوات -١

  .لعسكري لليمنا

  .عودة الشرعية إلى اليمن برئاسة عبد ربه منصور هادي -٢

  .رب وقتلمشاركة بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقا -٣

  .كافة أطياف الشعب اليمني وأحزابه التوافق على حكومة جديدة تضم -٤

  .طريقة شرعيةأن تتحول جماعة الحوثيين إلى حزب سياسي يشارك في الحياة السياسية ب -٥

  .اليمني قتصادلي للمانحين بهدف مساعدة األعقد مؤتمر دو  -٦

  .تقديم اقتراح بإدخال اليمن ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي -٧

لحفـاظ علـى األمـن القـومي ويشير المحللون إن سـلطنة عمـان قـدمت هـذه المبـادرة اسـتجابة لـدافع ا

دعوات عديــدة مــن المنظمــات الدوليــة لــ ةمــة، وتلبيــمــن منطقــة الخلــيج العربــي عاالعمــاني خاصــة وأ

مـــن والســـالم العـــالمي وتـــأمين المالحـــة العالميـــة فـــي الكبـــرى انطالقـــا مـــن الحفـــاظ علـــى األوالقـــوى 

ـــيج، كمـــا اســـتهدفت إنقـــاذ الـــيمن وٕاخراجـــه مـــن أزمتـــه وتحق يـــق األمـــن والســـالم داخلـــه ووقـــف  الخل

عمــان دورهــا التــاريخي فــي الوســاطة  إن لســلطنة إذ. ســريعة للنــزاع تســويةقتتــال الــدائر وتحقيــق األ

   فضـــال عـــن الـــدور المهـــم الـــذي قامـــت بـــه ،وبملفـــات ســـاخنة فـــي مقـــدمتها الملـــف النـــووي اإليرانـــي

وجارتهـــا  ةلحفـــظ التـــوازن فـــي منطقـــة الخلـــيج العربـــي وتـــوفير قنـــاة للحـــوار بـــين دول الخلـــيج العربيـــ

سـماعيل أممـي نيـة قيـد االنتظـار وصـل المبعـوث األافيمـا تعـد نتـائج المبـادرة العم )٢(.الكبـرى إيـران
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 ١٩٠

 للتحضـير لعقـد مـؤتمر جنيـف كافـة طـرافجـراء سلسـلة مـن المشـاورات مـع األإلى صنعاء إل حمدأ

أن يكــون ســلميًا ال بــد علــى إن الحــل فــي الــيمن  زال مصــممةال تــتحــدة إذ أكــد إن األمــم الم األول

طـــراف اليمنيـــة كافـــة، والعـــودة للمبـــادرة بـــين األ ة اليمنيـــة هـــو عـــودة الحـــوارزمـــوالمخـــرج األمثـــل لأل

الخليجيــة التــي كانــت أســاس الحــل السياســي فــي الــيمن بشــرط عــودة الشــرعية المتمثلــة فــي الــرئيس 

عبــد ربــه منصــور هــادي وحكومتــه وتخلــي جماعــة الحــوثي عــن المعــدات واألســلحة التــي اســتولت 

فــي  المجتمــع اليمنــي وليســت المتحكمــةمكونــات  ىحــدالعــودة إلــى طاولــة الحــوار بعــّدها أعليهــا، و 

ألزمــة اليمنيــة فــي وبعــد فشــل مــؤتمر جنيــف الخــاص با )١(.قتصــاديةأمــوره ومســاراته السياســية واأل

إنســــانية أو حتــــى إطــــالق مســــار التفــــاوض يمكــــن البنــــاء عليــــه، إذ اســــتمرت  التوصــــل إلــــى هدنــــة

ليمنيـين بهـدف التوصـل إلـى طـراف اية إلـى تقريـب وجهـات النظـر بـين األالمشاورات العمانية سـاع

للتوصـل تمهيـدا للحـل إال إنهـا لـم تثمـر إال  لهـا جهـود روسـية علـى المسـتوى نفسـهحل سياسـي تقاب

 عن الفشل فلم تفلح المفاوضات والمحاوالت المتكررة لجمع الفرقاء اليمنيين على طاولة الحـوار أو

فهم وتجميـع مقـاتليهم لخـوض للحـوثيين إلعـادة ترتيـب صـفو  وقف إطالق النار وما هي إال فرصـة

دولـة اإلمـارات لحـل األزمـة الراهنـة فـي الـيمن، إذ  حثيثة مـن بعدها جاءت مساعٍ  )٢(.معركة جديدة

وصــل الــرئيس عبــد ربــه منصــور هــادي مــع وزيــر الخارجيــة ريــاض ياســين وعــدد مــن المســؤولين 

ة الثــاني لتـداول الحلــول الدبلوماسـيين إلـى العاصــمة القطريـة لمقابلــة أميرهـا تمــيم بـن حمــد آل خليفـ

تـــنص علـــى احتـــرام القـــانون اإلنســـاني الـــدولي بمـــا فـــي ذلـــك حمايـــة  مبـــادرة إماراتيـــهلألزمـــة بطـــرح 

ـــين والمحتجـــزين مـــن األطـــراف جميعهـــاالمـــدنيين وٕاطـــالق ســـراح المع ـــة اإلغاثـــة  تقل وتســـهيل عملي

تقات النفط كمـا نصـت اإلنسانية، فضال عن السماح بدخول البضائع والمواد الغذائية والطبية ومش
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  طــراف اليمنيـــة برعايــة األمــم المتحــدة وفاقـــاتســريع المفاوضـــات السياســية بــين األعلــى اســتئناف و 

إلــى حــل  التوصــلوذلــك لمواصــلة عمليــة األنتقــال السياســي بهــدف  ٢٢١٦قــرار مــن ال) ٥(للمــدة 

تصــعيد ســعودي عمالــه ضــد الحــوثيين وبأبحــل فاســتمر التحــالف يمــارس  نهــا لــم تــأتِ إإال . تــوافقي

  ) ١(.إماراتي بعد فشل التوصل إلى التسوية

ن ألقد كان موقـف دول مجلـس التعـاون الخليجـي مـن الثـورة اليمنيـة موقفـًا وسـطيًا علـى الـرغم مـن 

العديــد مــن أطــراف الصــراع اليمنــي يســعون لوصــف ذلــك الموقــف بأنــه يميــل أكثــر لمصــلحة نظــام  

الماليـة والنفطيـة    تقـديم المسـاعدات الرئاسة عن طريقثناء توليه منصب أ في علي عبد اهللا صالح

بالنســبة لــدول المنطقــة لكــون الــيمن  كنــا أن الوضــع فــي الــيمن يعــد حساســاً الســيما إذ أدر و  )٢(اليــه،

يعرض أمــن ل مــن أشــكال التــوتر واألضــطراب ســن أي شــكإ و  عنصــرًا مهمــًا فــي المعادلــة الخليجيــة

التهديــد فــي  ى مخــاطرعامــة إلــجلــس التعــاون الخليجــي المملكــة العربيــة الســعودية خاصــة ودول م

)  الســـعودية والـــيمن(بـــين البلـــدين ) حدوديـــة( لوجـــود مشـــكالت تاريخيـــة نظـــور، ونظـــراً المســـتقبل الم

ــــي  ــــراز دور سياســــي ف ــــى أب ــــان الســــعودية حرصــــت عل ــــذلك ف ــــة دور أل ــــيمن يكــــون بمثاب حــــداث ال

حـــال تفـــاقم فـــي  إليهـــامـــن اليمنيـــين بيـــرة ية غيـــر مســـتعدة لنـــزوح أعـــداد كالســـعود إن إذ )٣(.الوســـيط

فضــال عــن التــدخل اإليرانــي فــي تفــاعالت األزمــة فــي إطــار ســعيها  ،األزمــة ونشــوب حــرب أهليــة

الدائم لدخول دائرة الصراع والنفوذ في المنطقة كما حصل في أزمة البحـرين إلثبـات فاعليـة دورهـا 

     نهـــــا الفاعـــــل المفصـــــليإها علـــــى لـــــذلك فـــــان الســـــعودية أخـــــذت تســـــوق نفســـــ. ومكانتهـــــا اإلقليميـــــة
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 ١٩٢

بطــرح مبــادرة  قامــت دول مجلــس التعــاون الخليجــيفــي خــروج الــيمن مــن أزمتــه السياســية فوالمــؤثر 

  )١(.حددت أسسها المبادرة نفسها آللية معينة خليجية وفقاً 

فـــي أمـــن واســـتقرار دول  ســـلبية تـــداعيات مشـــهد اليمنـــي لهـــاال فـــي تطـــوراتال أن نســـتنتج ممـــا تقـــدم

القـــرب الجغرافـــي ومـــا يمثلـــه الـــيمن مـــن عمـــق  العتبـــاراتالتعـــاون الخليجـــي وذلـــك يرجـــع  مجلـــس

السـيما فـي ظـل و  ةومـن ناحيـة أخـرى فقـد تـرك تحـديات ومضـاعفات إقليميـ. ستراتيجي لهذه الدولا

 ة بعــد ســيطرة الحــوثيين علــى الســلط علــى النفــوذ فــي المنطقــة وخاصــة المنافســة الســعودية اإليرانيــة

هـذا التنـافس يأخـذ  بـدأتطويـق السـعودية فـي الجنـوب و اإليرانـي و لـذي عـزز مـن النفـوذ في اليمن وا

تنعكس بمجملها على طبيعة  أم عسكرية أم سياسية أكانت دينية أم اقتصادية أشكاًال مختلفة سواء

  .العالقة بين البلدين
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  المبحث الثالث

  اآلفاق المستقبلية ألزمة اليمن

هتمــام بشــري فــي العمــوم  أســتقبل وبدراســته لــيس وليــد الوقــت الحاضــر إنمــا هــو هتمــام بالمإن األ 

لكــل إنســان يســعى للنظــر إلــى المســتقبل ويخطــط لمــا يخــدم مصــالحه، إال إن التفكيــر بالمســتقبل 

والتنجـيم إلـى األسـاليب العلميـة وسـاعد علـى ذلـك ليب القائمة على التأمـل والخيـال انتقل من األسا

التــي شــهدتها اإلنســانية والتــي جعلــت مــن اســتمرار أي وضــع علــى مــا هــو عليــه التطـورات العلميــة 

ة  أمــرًا غيــر ممكــن، وفــي العصــر الحــديث كانــت بدايــة الدراســات المســتقبلية ذات المنهجيــة العلميــ

بعض الباحثين وكان هدفها تخفيف قلـق السياسـيين وأبنـاء الشـعوب  في أواسط القرن المنصرم من

فدراسـة . المسـتقبلوضـرورة التفكيـر والتـدبير بشـأن  أمكانية ليط الضوء علىمستقبلهم عبر تس إزاء

وضـعت لهـا منـاهج استشـراف  لة علميـةإنمـا باتـت مسـأ ة أو كيفيـةالمستقبل ليسـت مسـألة اعتباطيـ

كـانوا أمـام المهتمـين بمعرفـة مسـتقبل مـا سـواء أن تظهـر بقصد تقريـب الصـورة التـي يمكـن أ دةمحد

ـــار  )١(.أو غيـــرهم سياســـيين أم أكـــاديميين ـــذلك يمكـــن اعتب الدراســـات المســـتقبلية بأنهـــا تمثـــل أحـــد ل

   خاصـــة فـــي الـــدول المتقدمـــة وقـــد اســـتمر هـــذا الميـــدانميـــادين المعرفـــة التـــي يـــزداد األهتمـــام بهـــا و 

ليبه وتطبيقاتـــه حتـــى صـــارت لـــه مكانـــة مرموقـــة بـــين يشـــهد تطـــورات متالحقـــة فـــي منهجياتـــه وأســـا

ل فيــه ويمكــن تعريــف الدراســات المســتقبلية بأنهــا تخصــص علمــي يحــاو  .ميــادين المعرفــة جميعهــا

يهـتم بدراسـة المتغيـرات  وعـة محتملـة الحـدوث وفـي الوقـت نفسـهمتن ةمستقبلي الباحث تكوين صورة

        وعليــــه  )٢(.قــــدر المســــتطاع المســــتقبليةتمــــال تحقيــــق هــــذه الصــــورة التــــي يمكــــن أن تــــؤدي إلــــى اح

   ينبغـــي أن ترافقهـــا نظـــرة إستشـــرافية أو موقـــف أو أزمـــة ي مشـــكلةمـــن يظـــن إن دراســـة أ ال يخطـــئ
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 قــل تقــدير ســيؤدي إلـــى لمســتقبل أمــر حيــوي للغايـــة فهــو فــي أتجاهــات المتصــورة لإيضــاح األ نّ وإ 

ـــدكتور مـــازن إســـماعيل الرمضـــاني  )١(.ســـتعداد لمـــا يحـــدث فـــي المســـتقبلالقـــدرة علـــى األ ويـــرى ال

  حــداث وعمليــات التغييــر النابعــة مــن المجتمــعمــا يتــابع مــن األحصــيلة التراكميــة لال :المســتقبل بأنــه

دول مجلـس التعـاون  من هنا جاءت أهميـة تسـليط الضـوء علـى دراسـة مسـتقبل )٢(.أو الواقعة عليه

وفـق تجـاه االيجـابي أو السـلبي ها حالـة قابلـه للتغييـر باإلالحالية بعدّ  الخليجي في إدارة أزمة اليمن

  :مطلبين عن طريقالمستقبل سيتم دراسة حتماالت الممكنة لذلك و األمجموعة من األفتراضات أ

  المطلب األول

  )الحرب األهلية(الوضع الراهن  ستمرارا

ســامات بــين نقسســات ومفاصــل دولــة الــيمن وحــدوث األنهيــار فــي مؤ يومــا بعــد يــوم بفعــل حالــة األ

يــة بــين الفرقــاء، والتــي عــادة  جتماعيــة واحتــدام التــوترات والصــراعات الداخلالمكونــات السياســية واأل

كــان موجــودا نظريــا لكنــه يحتــاج إلــى مــن  نّ راكم المشــكالت وغيــاب الحــل الــذي وإ مــا يصــاحبها تــ

في تهدئة  يحوله إلى واقع ملموس فمخرجات الحوار الوطني لن تجد طريقها إلى التنفيذ ولن تسفر

الســــيطرة علــــى الشــــمال نفصــــال فــــي الجنــــوب ولــــم تمنــــع الحــــوثيين مــــن احتجاجــــات المطالبــــة باأل

ــم تــؤدِ وامتــدادهم إلــى ا ن إ إلــى تحجــيم نشــاط تنظــيم القاعــدة فــي الوســط، و  لعاصــمة صــنعاء كمــا ل

علــى حالهــا ولــم تفــض إلــى انفــراج المبــادرات التــي طرحــت لــن تطفــي لهيــب األزمــة وبقيــت األمــور 

ر بـل أدت بهـا والمسـتق هم في خلق منـاخ مـن الثقـة ولـن يسـمح بانتقـال البلـد إلـى الوضـع اآلمـنيس

ناحيـة فضال عن المصالح اإلقليمية في دول المنطقة علـى الـيمن إذ إن إيـران مـن  )٣(إلى التوسع،
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 ١٩٥

مـن   لن تقف مكتوفة األيدي أمـام مـا يجـريودول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها السعودية 

يتجــزأ مــن  مــن الــيمن كــٌل الأحــداث فــي الــيمن معتبــرين إن أمــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي وأ

ممــــا حــــوّل الــــيمن     )١(.إلــــى جنــــب الــــيمن وشــــعبه الخليجيــــة إذ وقفــــت هــــذه الــــدول وبقــــوةالمنظومــــة 

ــــى ألمســــرح صــــراع إقليمــــي  ــــه انعكاســــاته الخطيــــرة عل ــــيج العربــــي وأن ســــيطرة  ســــيكون ل مــــن الخل

خاصـة عنـدما كانـت إيـران لـه دور فـي تزايـد القلـق الخليجـي و الحوثيين على مفاصـل صـنعاء كـان 

أدى إلـى حـرب لـن  )٢(.حـتالل العاصـمة اليمنيـة صـنعاءأدهم بالدعم والتدريب ومساعدتهم علـى تم

تتوقــف بعــد بــين الحــوثيين والقــوات المواليــة للــرئيس الســابق علــي عبــد اهللا صــالح المــدعومين مــن 

إيــران مــن طــرف وبــين القــوات المواليــة للــرئيس عبــد ربــه منصــور هــادي المــدعومين مــن الســعودية 

والسـودان وقطـر مـن طـرف أخـر فيمـا يهـاجم تنظـيم القاعـدة  بات والكويت والبحرين والمغر واإلمار 

بصراع طائفي لن ينتهي بسبب غياب الدولـة  قين على حد سواء، هذه الحرب مغلفةالطرفين الساب

إذ سـيلقي كـل طـرف ا في الـبالد، وعـدم قـدرة أي مـن األطـراف السـيطرة علـى أوضـاعها ومؤسساته

تكمـــن خطـــورة األمـــر فـــي اســـتمرار هـــذه الحـــرب ويـــدعم فرضـــيتها انتقـــال الســـلطة دعمـــا خارجيـــا و 

التشريعية إلـى عـدن وانتقـال جماعـة الحـوثي إليهـا وزيـادة العمليـات اإلرهابيـة والجماعـات المسـلحة 

في كـل ربـوع الـبالد، فضـال عـن انهيـار المؤسسـة العسـكرية اليمنيـة هـو مـا يعطـي للحـوثيين مبـررا 

وهـذه الحـرب القبليـة المفتوحـة بمـا تضـمنته مـن تصـعيد  )٣(.الشـمال والجنـوب لتوصيفها حـرب بـين

عمليات األختطاف واألشـتباكات المسـتمرة بـين الطـرفين وتـأجيج النزعـات االنفصـالية قـادت الـيمن 
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 ١٩٦

ل شــيء علــى مســار كــويتوقــف هــذا المســتقبل قبــل  )١(.الصــومال: إلــى مســار الدولــة الفاشــلة مثــل

 انجازاتهـالقـوات الشـرعية علـى مواصـلة إ قبلـة وهـو يـرتبط فـي األسـاس بقـدرةالم المعارك في الحقبة

متوقع أن يكـــون القتـــال فـــي العســـكرية علـــى األرض عنـــدما تتقـــدم فـــي الشـــمال باتجـــاه صـــنعاء فـــال

  )٢(:هما نأساسيشد ضررا وأكثر صعوبة لعاملين الشمال أ

  ى في الشمال منها في الجنوب قو ت الحوثيين الذين هم ضد الشرعية أإن تحصينا :العامل األول

نهيــارات التــي حــدثت فــي صــفوف الحــوثيين فــي الجنــوب تــدفع قياداتهــا المركزيــة اآلن   إن األكمــا 

ذه المواقــع لكــي تمتلــك  إلــى تــدعيم مواقعهــا فــي الشــمال وٕاعــادة تأهيــل المنســحبين وتــوزيعهم فــي هــ

ة على دعم جوي قـوي مـن طـائرات في مواجهة التفوق النوعي للقوات الشرعية المعتمد كثره عددية

  .التحالف العربي

ـــل الثـــاني    فـــي المنـــاطق لصـــعبة فـــي بعـــض المواقـــع الشـــمالية الســـيماالطبيعـــة الجغرافيـــة ا :العام

الجبلية التـي يتعامـل المخططـون العسـكريون معهـا عـادة بحـذر شـديد فـي مختلـف الحـروب وتملـك 

. التــي تســعى القتحامهــا والســيطرة عليهــاالقــوات المحصــنة فــي هــذه المنــاطق ميــزة أكثــر مــن تلــك 

طــراف المتنازعــة علــى حســم األمــور ويبقــى الصــراع الســمة األســاس لألزمــة وعــدم قــدرة أي مــن األ

 طــراف األخــرى  ضــغط علــى األ لصــالحه وهــو مشــهد يرتكــز علــى إن كــل مــن الطــرفين يملــك أوراقــاً 

الـيمن واســتطاع حشـد أكثــر ييــد دولـي لضــرب الحـوثيين فــي إذ اسـتطاع التحـالف الحصــول علـى تأ

فضـال عــن البــوارج الباكســتانية والمصـرية فــي الجنــوب والغــرب ممــا  ،جنــدي شــماال لــفأ ١٥٠مـن 

مهمــة القضــاء  جعــل مهمــة إمــداد إيــران للحــوثيين بالســالح مهمــة شــبه مســتحيلة ممــا يســهل نظريــاً 

ك بشـــكل قـــاطع ال تحســـم المعـــار  الجويـــةالضـــربات  إنعلـــى الحـــوثيين ولكـــن الواقـــع العملـــي يثبـــت 
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 ١٩٧

والــدخول البــري محــاط بجملــة مــن العقبــات والتحــديات التــي تجعــل نجاحــه محــل شــك كبيــر مــا لــم 

مقابــل يملــك الحوثيــون  يســتطيع التحــالف التعــاون مــع القــوى الداخليــة الموجــودة فــي الــيمن، وفــي ال

فضـال  ،قسـتيالء عليهـا مـن مخلفـات الجـيش السـابكميات كبيرة من األسلحة والـذخائر التـي تـم األ

عــن مــا أمــدتهم بــه إيــران علــى مــدار األعــوام الفائتــة ممــا يجعــل قــدرتهم علــى المقاومــة تطــول فــي 

   للمنــاورة فهــي دخلــت فــي مفاوضــات امــتالك إيــران ألوراق ضــغط مهمــة ومســاحات كبيــرةبــل المقا

شـــركاؤها فـــي المنطقـــة إشـــعال  برنـــامج النـــووي وبإمكانهـــا وعـــن طريـــقمـــع أمريكـــا والغـــرب بشـــأن ال

  رقفــــي لبنــــان وتحريــــك الطائفــــة الشــــيعية فــــي شــــ ةاألوضــــاع فــــي البحــــرين وأحــــداث فوضــــى أمنيــــ

الــيمن  يصــب فــي صــالح الحــوثيين فــي أنكــل ذلــك يمكــن  الســعودية وهــي أوراق ضــاغطة مهمــة

    )١(.للحصــول علــى أعلــى عائــد سياســي ممكــن فــي المنطقــة ممكنــه واســتمرار الحــرب ألطــول مــدة

ســم الصــراع لصــالحه أدخــل الــيمن فــي حــرب ممتــدة تشــابكت فيهــا إذ إن عــدم تمكــن طــرف مــن ح

فــي نقــل تجربــة  وجــود رغبــة دوليــةســتقطابات اإلقليميــة و قيــدات الوضــع الــداخلي مــع  وجــود األتع

 ن أن الـــيمن لـــن تـــتمكن مـــن فضـــال عـــ )٢(كمـــا هـــي عليـــه فـــي ســـوريا إلـــى الـــيمن،قتتـــال الـــداخلي األ

ســتراتيجيتها ليســت عمليــة امتوســط الن إدارة الحــرب و ســتقرار فــي المــدى المنظــور أو التحقيــق األ

 تلفــة فهنــاك ســهله فاســتمرار الحــرب ال تقــود إلــى حــل عســكري لألزمــة وســتتخذ الحــرب أشــكاال مخ

يه وستحقق القاعدة مكاسب وتنتشر في مناطق جديدة أما حكومـة عبـد ربـه ترك أثره فيبعد قبلي س

مــام القبائــل األنفصــالي وســتكون ضــعيفة أ منصــور هــادي ســتكون ضــعيفة أمــام الحــراك الجنــوبي
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 ١٩٨

طـــراف الرئيســـة علـــى الســـاحة اليمنيـــة فـــي مواجهـــة كـــل األيـــارات المختلفـــة حتـــى اآلن مازالـــت والت

  )١(.صفرية وهو ما يسهم في إشعال الوضع في البلد

  المطلب الثاني
  والدخول في مفاوضات األهلية إنهاء الحرب

 ن تـــؤول إلـــى التهدئـــة وخلـــق حـــوار سياســـي أيمكـــن  يفتـــرض هـــذا الســـيناريو إن الحـــرب فـــي الـــيمن

الـدخول فـي  طـراف فـي الـيمن أو عـن طريـقبقيـة األهـادي و يشـارك فيـه الـرئيس عبـد ربـه منصـور 

فـي جنيـف بـين  ٢٠١٥/حزيـران/ ١٦ مفاوضات أخرى عقب مفاوضات جنيف األولـى التـي بـدأت

النـــزاع علـــى الســـلطة فـــي  طـــراف اليمنيـــة المشـــاركة فـــي األزمـــة وكـــان هـــدف المـــؤتمر هـــو حـــل األ

لعــدة أســباب  دون التوصــل إلــى اتفــاق أو هدنــة مــن نهــا انتهــتإالــيمن، وٕايقــاف الحــرب األهليــة إال 

   )٢(:هي

  .عدم وجود إطار عام للمحادثات -١ 

  .نقسام الحاد بين األطرافاأل -٢

  .عدم وجود قواسم مشتركة -٣

   .لحل السياسيل عدم وجود إرادة حقيقية بين األطراف -٤

خصـــوص األزمـــة إال إن مجـــرد فشـــل مـــؤتمر جنيـــف فـــي التوصـــل إلـــى اتفـــاق ب مـــن رغمعلـــى الـــو 

مهمـة باتجـاه تســوية  جابيـةاي نيـة األسـاس فـي المـؤتمر مثــّل بحـد ذاتـه خطـوةطـراف اليماألمشـاركة 

  ممــا يــدل علــى تصــر علــى ضــرورة مواصــلة المشــاورات ن اغلــب هــذه األطــرافإ األزمــة اليمنيــة، و 

    الحـــوار ولـــيس عبـــر اللجـــوء إلـــى القـــوة ي الـــيمن ال يمكـــن حلهـــا إال عبـــرالراهنـــة فـــ إن هـــذه األزمـــة
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 التوقيـع علـى ورقـة  على الرغم من انتهاء المؤتمر من غيـر :حمدسماعيل أأوقال المبعوث الدولي 

ن البــاب مفتــوح أمــام أطــراف تفــاهم واحــدة إال إن هنــاك أرضــيه للتوصــل إلــى وقــف إطــالق النــار وإ 

 مبـادرة ثانيـة لألزمـة عـن طريـقشاور والحوار وٕان الجهود ستضاعف إليجاد حـل سـلمي األزمة للت

إال إن هذا الموضوع  يتوقف على مدى  )*()٢٢١٦(تقودها األمم المتحدة وبرعايتها بتطبيق قرار 

ويســند هـــذا الســيناريو موافقـــة الملــك ســـلمان بــن عبـــد العزيـــز ودول  )١( .جديــة أطـــراف الصــراع بـــه

فضال عن خبرة اليمنيين الطويلة فـي الحـوار حتـى  ،التهدئةن الخليجي األخرى على تعاو مجلس ال

عـن تفـاؤلهم بشـأن لـدولي فـي الـيمن ومسـؤولون سـعوديون إذ أعرب المبعوث ا. في أوقات الصراع

اقتــراب موعــد انتهــاء الحــرب ونجــاح المفاوضــات القادمــة أعقبــه تأكيــدات لــوزير خارجيــة الســعودية 

فــي الــيمن ســـوف عودية إن عمليــات التحــالف العســـكري العربــي بقيــادة الســ: قــال بيــر إذعــادل الجُ 

تنتهــي قريبــا وأضــاف احــد المؤشــرات علــى إن الحملــة تقتــرب مــن نهايتهــا هــو إن الــرئيس الســابق 

ويـــــدخلون فـــــي ) ٢٢١٦(علــــي عبـــــد اهللا صــــالح والحـــــوثيين يقبلـــــون قــــرار مجلـــــس األمـــــن الــــدولي 

فـي تصـريحه ) فيليـب هامونـد(قـه الـرأي وزيـر خارجيـة بريطانيـا المباحثات علـى هـذا األسـاس، وواف

بأن العمليات العسكرية في اليمن تقترب مـن نهايتهـا مؤكـدا إن قـوات التحـالف العربـي لـديها موقـع 

على ضرورة تسريع النقاش السياسـي وضـمان انضـمام الحـوثيين  عسكري مهيمن في البلد ومشدداً 

طراف اإلقليمية والدوليـة علـى إن الـيمن قادمـة لتأكيدات من األوتوالت بعد ذلك ا .إلى المفاوضات

فــي الطريــق الصــحيح إلنهــاء األزمــة اليمنيــة وأكــد مصــدر  جديــدة مــن الســالم وخطــوة علــى مرحلــة
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علـى وتيـرة واحـدة يديـة إلجـراء محادثـات السـالم تسـير صادر من األمم المتحدة إن النقاشات التمه

إذ إن هــذا التفــاؤل ال يرتكــز علــى معطيــات واضــحة  )١(.أكــد بعــدإال إن عقــد هــذه المحادثــات لــم يت

 نّ هــا انعكاســا لتفــاهم إقليمــي دولــي وإ بالكيفيــة التــي ســتنجح فيهــا المفاوضــات لهــذا ال يمكــن اعتبار 

ــــي   ــــدخول ف ــــة فــــي إنهــــاء الحــــرب وال ــــى الرغب ــــر مــــن هــــذا إذ تبق الحــــرب ال ينبغــــي إن تســــتمر أكث

ــــ ــــة و ين األطــــراف الدولمفاوضــــات محــــل بحــــث ب ــــران الالعبــــان يــــة واإلقليمي  خاصــــة الســــعودية وٕاي

  أي اتفــاق مــن خفــض ســقف التفــاؤل أو عــدّ  الرئيســان فــي الســاحة اليمنيــة، وأمــام هــذه الوقــائع البــد

الطرفـان مـن إعـادة ترتيـب هو مجرد استراحة محارب يـتمكن عـن طريقهـا  يتم بين أطراف الصراع

طـــراف الرئيســـة فـــي األزمـــة عـــن عوبة تنـــازل األبســـبب صـــ )٢(.أوراقهمـــا لجولـــة جديـــدة مـــن الصـــراع

فضـال  التسـوية السياسـية والخيـار األمثـل،مشاريعها وأهدافها لتعيد مسار األوضاع فـي الـيمن إلـى 

إذ طـــراف دم وجـــود شـــفافية مـــن هـــذه األطـــراف المتنازعـــة الســـيما عـــن األعـــن عـــدم وجـــود ثقـــة بـــي

اصــطدمت و  لمهاجمــة المنــاطق المحــررة بيــرةت كاســتمرت العمليــات العســكرية الميدانيــة والــدفع بقــوا

فــي إعاقــة ب بعــض القــوى اإلقليميــة والدوليــة فضــال عــن التــدخالت الســلبية مــن جانــ ،بواقــع معيــق

   )٣(.الحوار المفاوضات والعمل على إفشاله

  ن لمعالجــة األزمــة الراهنــةوضــع الحــل المناســب فــي أســرع وقــت ممكــ يتبــين ممــا تقــدم إن البــد مــن

ـــة واألمعا فيـــفوتخ فـــي الـــيمن ـــى الصـــعد المختلفـــة األجتماعي قتصـــادية والسياســـية نـــاة الشـــعب عل

داخـــل الـــيمن وحتـــى خارجـــه  وغيرهـــا، إذ عـــّد الشـــعب اليمنـــي ضـــحية الوضـــع السياســـي المتـــدهور

وعلى الوضع األمني داخل اليمن الدولي باليمن منصبًا على التطورات السياسية  وأصبح االهتمام
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إذ إن أي نوع من أنواع التعاون مع العالم الخارجي لحل . جوانب األخرىااللتفات إلى ال من غير

واضـــح المعـــالم وانتهـــاج سياســـة ذات أبعـــاد واضـــحة حتـــى ال  أطـــاراقضـــية الـــيمن الراهنـــة يســـتلزم 

االلتفـات  يها الغرب حساباته مع اإلرهاب من غيرتتحول جبال اليمن إلى مغارات جديدة يصفي ف

   .إلى مصلحة البلد أوال

حتمــال الثـــاني فـــي إدارة أزمـــة الــيمن الراهنـــة إلـــى اليـــوم عبـــر والباحثــة تـــرجح الحـــل الســـلمي أي األ

ن لــن تــنجح هــذه المفاوضــات مــره أخــرى فالبــد أن يكــون إنهــاء األزمــة إ مفاوضــات جنيــف الثانيــة و 

 عـانىلـم تثبـت إدانـتهم غيـر أنهـم شـعب التي راح ضحيتها عشرات المواطنين األبرياء التـي  سلمياً 

  .من حروب طويلة وأزمات متعددة األطراف ودامت لسنوات عديدة على حساب الشعب
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  الفصل الثاني

  مجلس التعاون الخليجي وٕادارة األزمة

األكـــاديميين  هتمـــام البحثـــي مـــنٕاداراتهـــا باألو  ةزمـــن يحظـــى موضـــوع األأمـــن قبيـــل الصـــدفة لـــيس 

ي العالقــات الدوليــة والدراســات فــ مهــمفــي تنــاول هــذا الموضــوع ال للرغبــةضــافه فباأل ،والسياســيين

خطــار علــى مجمــل التفــاعالت السياســية أالمتعــددة مــن  ةاعيلمــا تــوفره األجــواء الصــر  ةســتراتيجياال

أزمـات متالحقـة علـى نحـو جعـل مـن هـذه  تكـاد تعـيش العالقـات الدوليـة المعاصـرة إنإذ  .والدولية

 ،صــناع السياســة الخارجيــة ومحللــي العالقــات الدوليــة متكــررة تفــرض نفســها علــى ةاهر األزمــات ظــ

 فــــي إلــــى مجــــرد كونهــــا ظــــاهره متكــــررة  ال يعــــود هتمــــام العلمــــي باألزمــــات الدوليــــةوعليــــه فــــأن األ

هـا هـذه األزمـات العالقات الدولية المعاصـرة بـل يعـزى كـذلك إلـى النتـائج واآلثـار المهمـة التـي تفرز 

ذلـك إن  ،نفسـهبالنسـبة للنظـام الـدولي  مأخارجيـة  مأ ةداخلي كانتأ طرافها سواءأبالنسبة لسياسات 

 ،والقــــيم والمصــــالح ،ىياســــات الدوليــــة كترتيــــب القــــو فــــي الس ةعلــــى عناصــــر مركزيــــ ةزمــــألاقيــــام 

لعــل هــذه و  ،ةهميــالتــي تعطيهــا هــذه األ هــي والمخــاطر ،والتهديــدات ،ىوالتحــوالت فــي مــوازين القــو 

   :نيتا ينظر إليها من زاويتين رئيسنجمت عن كونه ةهمياأل

   ذه الفوضــىوهــنســجام بــين الــدول دليــل علــى الفوضــى وعــدم األأن تعــدد األزمــات الدوليــة  :األولــى

   .المدخل إلى الحروبتكون و تتفاقم  قد

واء مــا وجــدت إال الحتــ )ةكراهيــأ ،ةتوفيقيــ، ةوقائيــ(إن الدبلوماســية بأنواعهــا المختلفــة مــن  :الثانيــة

معناها السـيطرة عليهـا واحتوائهـا قبـل أن تتحـول  ةزمالناجحة لأل ةدار ن اإلاألزمات القائمة وذلك أل

  .ةفعلي ةهإلى مجاب

 متقاربـة سياسـياً  ةأصـبح العـالم وحـدوبعـد أن األزمات تحدث في كل زمـان ومكـان  كانت هذه ولما

ثر علـى مجتمعاتـه ؤ زمـات التـي تـمـن كياناتـه عرضـه لأل أصبحت أي واجتماعياً  وثقافياً  واقتصادياً 



 ٦٠

لـــيس لتحقيـــق نتـــائج  ةاألزمـــات ضـــرورة ملحـــ ةســـتخدام المنـــاهج العلميـــة فـــي مواجهـــلـــذلك أصـــبح ا

ن علــم إدارة األزمــات يعــد مــن العلــوم إذ إ .عهــا إنمــا لتجنــب نتائجهــا المــدمرةفــي التعامــل م ةيجابيــا

 ةقليميـــلتـــي أخـــذت بمـــوازين القـــوى اإلالمتغيـــرات العالميـــة ا فـــييثـــة النشـــأة التـــي بـــرزت أهميتـــه حد

  .وأوجبت تحليل حركتها واتجاهاتها والعالمية

)  ألزمــــة وأســــبابها ومراحلهــــا وانواعهـــــامفهــــوم ا(وســــنتناول فــــي ظــــل هــــذا الفصــــل مبحثــــين األول 

 والمبحث الثاني مجلس التعاون الخليجي وٕادارته لألزمات اإلقليمية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٦١

  األول المبحث

 أنواعها... مراحلها  ...خصائصها...  سبابهاأ ...مفهوم األزمة 

عشــر لتحديــد الفتــرة  قــرن التاســعال فــيالدوليــة فــي السياســة الدوليــة  ةزمــألالقــد تــم تــداول مصــطلح 

 تمـــت تســــويتها  مأدت األزمـــة إلـــى نشـــوب صـــراع مســـلح أنتقاليـــة مـــابين الســـلم والحـــرب ســـواء األ

 طــراف األزمــة أ ليهــااالتــي يســعى  مرحلــة تمهيديــة للحــرب ةدوليــمــة الاألز  ذ تعــدّ إ. بــالطرق الســلمية

بــين فترتــي  ةخطيــر  ةومرحلــ ةحرجــ ةفاألزمــة هــي فتــر  ،و انــدالع الحــربأنشــوء  ةإلــى إبعــاد احتماليــ

  فـــي السياســـية الدوليـــة وتحـــدث بشـــكل متكـــرر وتحمـــل فـــي ثناياهـــا ةوالحـــرب وبعـــّدها ظـــاهر الســـلم 

فــي عالقـات متشــابكة فـي المجتمــع الــدولي  ةتهديـدا للقــيم والمصـالح العليــا للـدول المتفاعلــة والداخلـ

ق حقـائللوصـول إلـى  وذلـك ةانين البحث العلمي تعد ضرورة ماسلذلك فأن دراستها وٕاخضاعها لقو 

 والدوليــة وتخفــف مــن مخــاطر تصــاعدها إلــى حــروب  ةقليميــعلميــه تقلــل مــن حــدوث األزمــات اإل

  )١(.من بقع العالم وربما العالم بأسره ةتهدد السالم في أي بقع

  ولالمطلب األ 

  خرىبالمصطلحات األ اوعالقته هوم األزمة الدوليةمف 

 السياســـةتـــام بـــين علمـــاء  إجمـــاعلعـــدم وجـــود  ةزمـــتحديـــد مفهـــوم دقيـــق وشـــامل لأل الصـــعوبةمـــن 

لكـون مفهـوم  الدوليـة ةزمفيما يتعلق باأل خاصةو  هالحول تعريف معين  وصانعي القرار والباحثين

 الشخصـية الرؤيـةمـن  قلـتنط ومتنوعـة عديـدةمفهوم واسع وشـامل يحتمـل تفسـيرات  الدولية ألزمةا

   األزمـــــةومـــــن ثـــــم يخـــــرج مفهـــــوم  ،القـــــرار صـــــانع أوالباحـــــث المخـــــتص  أوللكاتـــــب  والموضـــــوعية

لـــى علـــم الطـــب إ تاريخيـــاً  ةزمـــهنـــاك مـــن يرجـــع مصـــطلح األن إ ذإ )٢(.بتعريفـــات متنوعـــة ومختلفـــة
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 ٦٢

 و مــوتأ ءفــي تطــور المــرض يــرتهن بهــا شــفا هتحــول مصــيري عــن نقطــة غريقــي القــديم تعبيــراً األ

 )١(.تـي تظهـر علـى المـريضعـراض الهـي األ ةزمفتكون دالئل األ ،ةمحدد ةزمني ةمد فيالمريض 

تعنــي  ةيونانيــ ةهــي كلمــ crisisكلمــة  نّ إذ إلــى الفكــر اليونــاني القــديم إ ةزمــكمــا يعــود مصــطلح األ

 ةزمــأ، ةاديقتصــأ ةزمــأ :مــثال ،ةوقــد اســتخدمت فــي المجــاالت المختلفــمــراض األ نقطــة التحــول فــي

 هوفي اللغ. ةوالعالمي ةقليميإلوا ةوالمحلي ةالفردي جميعها المستويات وعلى ،ةعسكري ةزمأ، ةسياسي

تعبـر ) ji(تعبـر عـن الخطـر والثانيـه ) wet(ولىفي شكل كلمتين األ ةزمجاء مصطلح األ ةالصيني

ا تنطـوي عليـه مـن مخـاطر الـى ومـ ةزمـتثمارها لدرء الخطر وتحويل األيمكن اسالتي  ةعن الفرص

 krisisهـي  فريقيـاأفـي  مـهالكلما جذور أ .ةستثمار هذه الفرصأل ةبداعيطالق القدرات األفرص أل


و ا�%"�ر��E� F6ن ��ھ�� ا�ز�� >0رد #"Dوھ.�   )٢(.قرار: تعنيو GHا�. 0 ا I*B:)٣(  

  فـــييكــون تأثيرهـــا  ةشخصـــي ةعلــى مســـتوى الفـــرد هــي مشـــكل ةزمـــعــرف األت: المفهـــوم البســـيط -

  ةياتـه الزوجيـتحـدث فـي ح كالتو فـي مشـأ ةو حالته الصـحيأو في وضعه المالي أ ةحالته النفسي

 .و صعوبات في بيئة العمل الوظيفيأ

ســك مِ أُ : زم عــن الشــيأِ و عرفهــا قــاموس مختــار الصــحاح تعنــي الشــده والقحــط : المفهــوم اللغــوي -

  الظروف التي تعبر عن تهديد  ةزمه يدل على مجموعأفأن لفظ  ةما من الناحية العلميأ )٤(،عنه
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 ٦٣

  لتنتج عن  ةنسانياسيس األحتتفاعل األ لهذه المؤثرات ةيتيجه طبيعشياء وكنباستقرار األ ومساس

  )١(.هذا الخطر نتائج ةالتوتر وضيق الوقت الالزم لمعالجبالخطر و  حساساأل

نهـا نقطـة تحـول إعلـى )  (Websterعرفهـا قـاموس ةنكليزياأل ةفي اللغ: المفهوم االصطالحي -

أي تغييـر جـذري  ،لوظـائفخلـل فـي او ضـغوط  وأ و حمـى،أفي مرض خطيـر  لألسوأو أ لألحسن

 ةغيــر مســتقر  هو حالــأقــرار حاســم بأنهــا  :)اميركــان هيــرتج(ا قــاموس فــي حيــاة االنســان كمــا عرفهــ

 أونقطــة تحــول  بأنهــا :أكســفوردوعرفهــا قــاموس  ،السياســيةتشــمل تغييــرا حاســما كمــا فــي الشــؤون 

جامعــــة (اموس مــــا قــــأ )٢(.ةو السياســــيأ الماليــــة ةزمــــفــــي مجــــرى حيــــاة النــــاس كاأل ةحاســــم ةلحظــــ

تطــور التــاريخ  أوتطــور الحيــاة  أونقطــة تحــول فــي تطــور المــرض  :بأنهــا ةزمــفعــرف األ) أكســفورد

ق علـى المسـتقبل ووجـوب والقلـ لخطـورةوا بالصـعوبةهـي وقـت يتسـم  للقـاموسقـا اونقطة التحول وف

 أوحــدث  أوموقــف  بأنهــا أيضــاكمــا عرفــت ) ٣(.زمنيــة محــدوده مــدةمحــدد وحاســم فــي  تخــاذ قــرارا

ممــا يجعــل مــن  التــأثيروالعمــق واتســاع  بــالخطورةتتســم  ةو غيــر متوقعــأ ة، متوقعــأحــداث ةمجموعــ

 األحــداثبســبب تســارع  المعتــاده واألســاليب واإلمكانيــاتعلــى وضــعها بــالطرق  ةالســيطر  الصــعوبة

 فــــيالســــلبي  واألثــــر ةوالمعنويــــ ةرتبــــاك وتزايــــد الخســــائر الماديــــالتطــــورات واأل ةومجهوليــــ تهاوحــــدّ 

   )٤(.وتوازنها في الدول التي تحدث فيها األساسلمصالح ا

كـل معجـم  نإ إذ األحيـانوتضـاربها فـي بعـض  ةزمـتقـدم تعـدد التعريفـات لمصـطلح األ ممايتضح 

 انــه  إال ةزمــالــرغم مــن التعــدد التعريفــي لأل وعلــى ومنطلقاتــهلتخصصــه  وفاقــاً  ةزمــتنــاول تعريــف األ

                                                 
)١ (S�B�? .١٧، �;�ر YE ذ�4ه، ص واST � ?� إ
 .٩، ص٢٠٠٩، O��B ا�K%$ ا� �B،�Z6?�ن ، ١>"�O إ#�اھ�O ا�-�ھ�، إدارة ا�ز��ت، ط )٢(
  ، ٢٠٠٦، دار ا�K%]]$، ا�R]]�ھ�ة، ٢ط �]]�_S >-]]�ي و�?�ر]]�ت B?*�]]^ ،: � ?]]� []]��0ن، ا�B]]\م وا�ز�]]�ت )٣(

 .١٧-١٦ص ص 
 .١٨ا�?;�ر >'�^، ص )٤(



 ٦٤

ـــم  ـــاج الحقيقـــي لتعريـــف األيظهـــر األل ـــل الســـبعينياتفـــي  إال ةزمـــحتي ـــالثمانين وأوائ ـــي  رنات مـــن الق

   .المختلفةبأنواعها  والكوارث األزماتنتشار من ا الحقبةلما تميزت به تلك  نظراً  المنصرم

  ةالدولي ةزممفهوم األ 

ـــى الـــرغم مـــن األ ـــه مصـــطلح األهتمـــام الواســـع الـــعل   وكتـــب أبحـــاثفـــي  ةالدوليـــ ةزمـــذي حظـــي ب

فقــد . ةبالسياســ جمــيعم المهتمــين تفــق عليــهنــه بقــي مــن دون تعريــف شــامل يا إال الدوليــةالعالقــات 

مـن الوقـت عنـدما يـدرك طـرف  ةوجيـز  ةبأنهـا مـد الدوليـة ةزمتعريف األ إلىتاب ذهب فريق من الكُ 

ليـرد علـى هـذا  ةقصـير  ةن لديه فتر إ و  ةخطرا كبيرا يمس مصالحه الحياتي نإفي حالة نزاع  أكثر أو

ل يـتحو  أنهـاكمـا  حـاداً  الحـرب ازديـاداً  يـةمكانأ فيهـاالـدول هـي فتـرات تـزداد  بـين زمـاتفاأل ،الخطر

  يــــتم  أوبــــين الــــدول قــــد تتصــــاعد وتــــنجم عنهــــا حــــروب ) الطبيعيــــةالعالقــــات (مفــــاجئ يطــــرأ علــــى 

بـين  ةضـرورية تعـد فتـر  ةزمـلـذا فاأل ،مـا كـان عليـه إلـىضـع وتعيـد الو  هسـلمي ها بطريقالتعامل معه

 ةزمـاأل وعّرف خرآكما ذهب فريق ) ١(.حرب إلىتؤدي  أنيس من الضروري السلم والحرب لكن ل

شـكل صـراع  تأخـذ وليـهالد السياسـة إطـارالتفاعـل بـين الـدول فـي  إفـرازات إحـدى نهـاإعلـى  الدولية

ويحتـــوي علـــى  طـــرافاأليـــنعكس بصـــيغة تـــوتر شـــديد بـــين حـــاد وعنيـــف يهـــدد المصـــالح الحيويـــه 

   انحرافــاً  هنــا ةالدوليــ ةزمــلــك تعــد األثــر ذأعلــى  )٢(.الحــربنشــوب  ةحتماليــإتــرجح  ةخطــر  عناصــر

سـتعداد األ التـي ترتفـع فيهـا مسـتويات مسار العالقات الدولية باتجاه التصـعيد، والبيئـة الحقيقيـةي ف

  .للحرب
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 ٦٥

 أوتعطيـل سـير النظـام  إلـىالحد الذي يبلغه التناحر الدولي ويؤدي  :بأنهارفت عُ  آخرفي موضع 

 ةظـاهره دوليــ ةالدوليـ ةزمـوهنــاك مـن يـرى األ )١(.وظائفـه إحـدى أوأديتـه لوظيفتـه دون ت مـن يحـول

 أودولتــين نتيجــة خــالف فــي الــرأي  أوبــين فــريقين  أحيانــاحالــة تــوتر قــد تكــون ســريعه جــدا  تعكــس

 ةبصــور  مــاأفعلــي  أوحالــه نــزاع محتمــل  إلــىمســألة مــا، وقــد تتحــول مــن حالــة تــوتر  زاءأ الموقــف

  األمـن ةيهـدد حالـ مفـاجئبكونهـا حـدث  الدولية ةزمتعرف األ أخرىمن ناحية ) ٢(.فجائية أو ةعادي

ويترتــب علــى تفاقمــه  اإلمكانــاتوتــتم مواجهتــه فــي ظــروف ضــيق الوقــت وقلــة  ةالقوميــ هوالمصــلح

   )٣(.خطيرةنتائج 

 ةالتـــي تتطـــور بصـــور  حـــداثاألمـــن  همجموعـــ :اهـــبأن الدوليـــة ةزمـــالـــدكتور حامـــد ربيـــع األ رفّعـــو 

لقـــوى التــي تتفاعـــل داخـــل لــبعض ا ةختالليـــاأل التــأثيراتبالشـــكل الــذي يضـــاعف بــه مـــن  قــةمتالح

مـــن عنـــه، وذلـــك علـــى نحـــو غيـــر طبيعـــي بمـــا يرفـــع  المنبثقـــه والفرعيـــة الدوليـــة ةنظمـــاأل ةمجموعـــ

    )٤(.احتمال انفجار الموقف بأية درجه من درجات العنف

  فــي موقــف متــوتر يواجــه صــناع القــرار :محمــد فهمــي بأنهــا عبــد القــادر فــي حــين عرفهــا الــدكتور

  ضـــيقاً  نـــه يبـــاغتهم ويعطـــيهم وقتـــاً أذلـــك التـــي تحملهـــا  لألهـــدافدولـــة مـــا، ويتضـــمن تهديـــدا كبيـــرا 

ث موقف ناجم عـن حـدو  دفأنها تع ةالدولي ةزمسلوك األ مجمع وطبقا لتعريف )٥(.ةستجابلتحديد األ

  في تصور  ةاسي يتسم بثالث خصائص رئيسر السيللقرا ةاو الداخلي جيةالخار  ةتغيير في البيئ

                                                 
  .٢٦-٢٥واST � ?� إ?�S�B، �;�ر YE ذ�4ه، ص ص )١(

٢) (�� ا���� B*�0ه، إدارة ا�;�ا�Bت ا��و��� درا�� 
 �*K%�ب، ا�"��� ت ا�%"�ون ا��و�
، ا�f�U� ا�?;�6��
  .٤١٠، ص١٩٨٨ا��Rھ�ه، 

(3) hioyd.w.singer, jan Reben, acrisis management system, secuaity management  
     M.Y. september,1987, pp 8-9   

\ح ا�E%�ول وا )(٤ ،g�#ر ������ ا�"�#��h?ا� ،
*�Tا�Aا 
�را�ت وا�.�j، �* �;�اع ا�"�#
 .٧٨، ص١٩٧٤#��وت،


، ا�?�_ )٥(?U� �? � در�Rا� �EBAا ��E ) ا�"*?
، ��5"� ة ا�%"*�O ا�"��
 واوزار، ١%�ا�G+�� ، طS ا�I درا
  .٢٢٦ص ،٢٠٠٤#�3اد، 
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  )١(:العليا لصنع القرار السياسي هي هالسلط

  .يعقبه أوللمجتمع يتزامن معه  األساستهديد للقيم  :أوال

  .عسكرية هترجيح الدخول في مواجه :ثانيا

ـــا  رنظـــرا لتنـــوع واخـــتالف المعـــايي  للـــرد علـــى هـــذا التهديـــد  محـــدوداً  بـــأن هنـــاك وقتـــاً  اإلدراك :ثالث

 ةزمـلمفهـوم األ ودقيقـاً  نجد تعريفا جامعـاً  إنوتحليلها ال يمكن  الدولية ةزماأل دراسةفي  المستخدمة

 تـاب انقســموا الكُ  إنالقـول  نــاويحـدد طبيعتهـا يمكن األزمــات أنـواعيطلـق علــى كـل  أنيمكـن  الدوليـة

  :وهي مدارس ثالث علىوتحليلها  الدولية ةزمفي تعريف األ

  : و النسقأ مدرسة النظم: اوالً 

ســتون، وجابرييــل ات علــى يــد ديفيــد اييعلــم السياســة منـذ الخمســين دراســةظهـرت مدرســة الــنظم فــي 

والنظـام الـدولي  الدوليـة ةزمـبين ظاهرة األ العالقة إبرازفي  ةاذ تهتم هذه المدرس. وكليمان وغيرهم

  بـــينالتـــي تحـــدث  يـــةالدولى التفـــاعالت علـــ الدوليـــة ةزمـــتعتمـــد فـــي دراســـتها وتحليلهـــا لأل أنهـــاأي 

بـرز رواد أمـن  نّ إ توازن واستقرار النظام السياسـي و ومدى تأثير هذه التفاعالت في  ةزماأل طرافأ

  يقـــول تشـــارلز ماكليالنـــد  )٢(.وغيـــرهم) وران يونـــغ، كلـــن ســـنايدرأتشـــارلز ماكليالنـــد، ( المدرســـةهـــذه 

راع فـي وقـائع التعـاون والصـ صـاحب بنـك للمعلومـات الـذي يحلـل بـه وأول الدوليـةالعالقـات  أستاذ

 كافــة األزمــات ين الســلم والحــرب واحتمــال تصــعيدمــاب ةنتقاليــإ ةهــي فتــر  :األزمــة إن آنــذاكالعــالم 

   مـــن ةقـــو الســـتخدام أ إلـــىاللجـــوء  مـــن غيـــريتضـــاءل معظمهـــا  إن إال، الحـــرب ةمرحلـــ إلـــىلتصـــل 

زمات ن بعض األأيتبين  دوليةال ةزملأل تعريف تشارلز ماكليالند وعبر .ةزمالدول المتورطه في األ

لــى إتــؤدي  ةزمــأواحتوائهــا و  إدارتهــايمكــن  زمــةت بــين أهنــاك اختالفــا إن إذ لــى حــروبال تــؤدي إ

                                                 
(1) Alan Dowty, Middle East Crisis: us decision making in1970 and1973, university   

                                                                                       California,USA,1984, pp4-5.  
٢)( ���
 ا�R]�ن : #�K أ�?�، إدارة ا�ز�� ا��و��� [� 
#�B �6، ��4]> 0 #.�ء >?0ذج�[j"7 ا�ھ]�ام ا� ]�دي وا�

Aوا �����  .٧٠،  ص ٢٠٠٥ا�G+��، ا��Rھ�ة، %��*�را�ت ا�



 ٦٧

بلـه رد ث متعمـد يقاحـد :بأنهـا ة الدوليـةزمـاأل )السـتر بوكـان( الكاتـب السياسـي بينما يرى )١(.حرب

ويشـمل  ،لصـالحه حـداثاأليـه توج إلـىيسعى كل من طرفي النزاع  فعل مدروس وفي هذه العمليه

 صــدور القــرار الــالزم لمواجهتــه وتــأثير هــذا القــرار فــيو ، حــدوث التحــدي، النطــاق الزمنــي لألزمــة

ورئــيس مركــز  ةالعلــوم السياســي أســتاذ )كلــن ســنايدر(ســتاذ األ قــالفيمــا   )٢(.الخصــم ورد فعلــه عليــه

 مـن التفـاعالت متعاقبـةي سلسـله هـ :الدوليـة ةزماأل إن آنذاكالصراع الدولي في نيويورك دراسات 

 ةحتماليـــالعـــالي إل اإلدراكفـــي صـــراع عنيـــف يحـــوي فـــي طياتـــه  ةبـــين دولتـــين او أكثـــر ذات ســـياد

    )٣(.نشوب الحرب

  نزاعـــات التظهـــر فيـــه ي المجـــال الزمنـــي الـــذ :بأنهـــا ةزمـــاأل )كـــورال بيـــل( الباحثـــة فعـــرّ فـــي حـــين ت

) وران يونــغأ( كــذلك عــرف )٤(.ةالعالقــات القائمــيــه بتغييــر طبيعــة الحــد الــذي تهــدد ف إلــىترتفــع و 

فــي تــوازن  إخــالال محدثــه بــذلك بســرعةتكشــف عــن نفســها  حــداثأ ةوعــمجم :بأنهــا ةالدوليــ ةزمــاأل

   هوبدرجـــ أســـاس، بصـــوره ةالفرعيـــ أنظمتـــهمـــن  و ايـــاً أي ظـــل النظـــام الـــدولي العـــام فـــ هالقـــوى القائمـــ

 )٥(.العنف داخله مع زيادة احتمال وقوع عتياديةاألتفوق الدرجات 

ــــاعالت خاصــــةو  ةزمــــمســــببات األ أكــــدت المدرســــةهــــذه  إن يتبــــينالتعريفــــات الســــابقه  وعبــــر   التف

ة زمـاأل إن يأفـي طبيعـة النظـام الـدولي ونمطـه  وأثرهـانماط التصارعيه لفواعل النظـام الـدولي واأل

لــدولي وفــي هــذه ســي ابطبيعــة التفــاعالت التــي تحــدث فــي النظــام السيا وثيقــة عالقــةذات  الدوليــة

  .ا�"�6�K� ا%�Wام ا�0Rة إ�Iا� �ب وا�*+0ء  تزيد من احتماالت ةزماأل ةالمدرس

                                                 
١)( ���  �K#ذ�4ه، صأ YE٧١�?�، �;�ر .  

 ا��Rھ�ة،ھ�ام �*%�5?� وا�.�j، ، ��74 ا��EB١س ر[�ي ا�"?�ري، إدارة ا�ز��ت �
 O��B �%��3، ط) ٢(
 .٢٦، ص١٩٩٣

�� درا�: ��Kت >��Y ا�"�>
، ا�ز�� ا��و���  )٣(�
 ا�?'0Uم وا�mT�;W ا�� �6�n! �*+� ،��، ا�"�دان ��
  .٣١، ص٢٠٠٤ ��5"� ا�.�6�U،: #�3اد ا�L��W وا���دس،

، ١٩٩٦ #�3اد، �E%K� ��5"� #�3اد،�B^ ز�� ا��و���، دار ا�.�j وا��E>�د�K] ^6ره، إ�WGذ ا��Rار �
 ا�) ٤(
  .٤٨ص

 .٣٠��Kت >��Y ا�"�>
، �;�ر YE ذ�4ه، ص )٥(
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 مدرسة صنع القرار: ثانيا

علـى عمليـة صـنع القـرار السياسـي  ةالدوليـ ةزمـتفسيرها وتحليلهـا لأل ترتكز مدرسة صنع القرار في

و أ ةالخارجيــ ةيــر فــي البيئــوقــف نــاجم مــن حــدوث تغينابعــه مــن م ةزمــاأل إنداخــل النظــام وتــرى 

جـارلس ماكليالنـد، تشـارلس ( ةبـرز رواد هـذه المدرسـأالقرار السياسـي ومـن  فيالتي تؤثر  ةالداخلي

 أســـاسعلـــى  ةزمـــاأل وغيـــرهم فقـــد عـــرف جـــارلس ماكليالنـــد) هيرمان،هولســـتي، جـــيمس روبنســـون

 األزمـات واحتمـال تصـعيد السـلم والحـرب مـابين ةانتقاليـ ةفتـر  :بأنهـا ةمظاهرها وتفاعالتهـا الخارجيـ

 وةالقــ ســتخدامأ إلــىاللجــوء  مــن غيــر ءلمعظمهــا يتضــا أن إال، الحــرب ةمرحلــ إلــىلتصــل  جميعهــا

ال  اال إنهـا خطورتهـا علـى الـرغم مـن ةالدوليـ ةزمـن األألكنه يـرى بـ ةزمفي األ ةورطل المتالدو من 

    )١(.الحرب إلى دائمة  بصورةتؤدي 

 سـلباً  األمـرينحـد أ إلـىل بـه انعطـاف قـد تـؤو  نقطـة إلـىبـالموقف  تدفع هو واقعأفهي تقترن بحدث 

 اســتقرار، واســتقرار وعـدم ،الدوليـة والسياســة الداخليـة السياســةفـي  األمــرينيتمثــل هـذين  ،إيجابـاً  أو

بـرز رواد مدرسـة صـنع القـرار يـرى أهو من تشارلس هيرمان  ماأ. ونزاعوعنف وعدم عنف، وحل 

  )٢(:هي القرار صناع تكون مدركه من ةلى عناصر معينتنطوي ع ةالدولي ةزماأل إن

  .الخصم متوقعه من أعمال -١

  .الدولة أهدافعلى  أكثر أوتصور وجود تهديدا واحد  أو إدراك -٢

 .الوقت المحدد لصنع القرار والرد عليه إدراك -٣

  .لعدم الرد المهلكةالعواقب  إدراك -٤

                                                 
)١(  
  .٢١٤، ص١٩٨٨#�3اد ، �6د �*�B�E�،أ[�4�  %�ا�G+��،ا�4AظO ھ�[O >"?^، ا�7�50 �

، �.I ر��nن �K#0# ا�?�]�دي، إدارة ا�ز�]�ت �]
 ا�"\!]�ت ا��و��]�، ط )٢(E.ا� �EB o��p ا�١ط�رق ، $[%K?

  .٢٠، ص٢٠١٠K.�ر6�، �6)، ا��#
 ا�ا�"
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بــرز مظاهرهـــا هـــي أمراحـــل الصــراع ومـــن  إحــدى :هـــابأن ةالدوليــ ةزمـــاأل )١()هولســتي(عـــرف فيمــا 

 ةدرجــ إلــىرفــع التــوتر والتهديــد  إلــىتــؤدي  طــرافاألحــد أمــن جانــب  ةغيــر متوقعــ أةمفاجــ أحــداث

 عبــرويؤكــد هولســتي  ،االستســالم أوالحــرب  مــاأحــد البلــدين أتــرغم صــانعي القــرار علــى اختيــار 

 ةزمــق بــين طرفــي األي مســبلــصــراع دو  كــان هنــاك إذا إالتحــدث  أنال يمكــن  ةزمــاأل إنالتعريــف 

  مــن إدراكــهيــتم  أكثــر أوبــين دولتــين  موقفــاً  ةزمــألا عــدّ  إلــى )جــيمس روبنســون(ذهــب و . المعنيــين

 )٢(:اآلتيةهذا الموقف على الخصائص  ملتصانع القرار ويش

 .المهمةوالمصالح  لألهدافتهديد  -١

  .رتخاذ القرات الالزم ألالوق بمحدودية وٕادراكشعور -٢

  .تهديد مفاجئ لصناع القرار في وقت عصيب -٣

حـو يتجـه ن هنـاك تهديـداً  نّ إهـي موقـف يشـعر فيـه صـناع القـرار  ةزمـاأل يتبـين إنّ  تأسيسا لما تقدم

اة الشــعوب، البقــاء القــومي، ومــن هــذه القــيم حيــ ،والمجتمــع للدولــةالعليــا والقــيم الجوهريــه المصــالح 

، كمـا يشـعر سـتقرار المجتمعـي، األةقتصـادياأل المصـالح ،ةقليميـاإل السـالمه ،دوليالنظـام الـوضع 

يـه صــناع هــي موقـف يــدرك ف ةزمـفـأن األ ومـن ثــم المفاجــأةوعنصـر ، ابةســتجلألبمحدوديـة الوقـت 

فـي  ىفـأن القـرار يصـبح غيـر ذي جـدو  وٕاالتخـاذه قـد حـان إ لصـنع القـرار و الوقت المتاح  إنالقرار 

  .مواجهة التهديد

  ةالتوفيقي المدرسة :ثالثا

التــي جــاءت بهــا كــل مــن مدرســتي الــنظم  األفكــارالجمــع بــين  أســاسعلــى  القائمــة المدرســةهــي 

 وتحقيــــق  هج المدرســــتينرغبــــة فــــي التوفيــــق بــــين مــــن التوفيقيــــة بالمدرســــةســــميت  إذوصــــنع القــــرار 
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ف عــــرّ  )١(.ســــةرائــــدي هــــذه المدر ) ري اوفــــريأ(و) مايكــــل بريشــــر(ويعــــد كــــل مــــن التكامــــل بينهمــــا 

   تـــتلخص كمـــا أمـــور أربعـــةتميزهـــا وتنبـــئ بقـــدومها  ةحالـــ :بأنهـــا الدوليـــة ةزمـــاأل )رميخائيـــل بريشـــ(

  )٢(:يأتي مستويات العليا لصانعي القرار فيماتراها ال

  .ةوالخارجي ةالداخلي ةالظروف المحيط -١

 .تقبليةوالمس الحالية ساألساقيام تهديد للقيم  -٢

 .ةعسكري عنف عمالأتصاعد احتمال حدوث  -٣

 .وقت محدد يكون قصيرا للتعامل مع كل هذه المستجدات والتهديدات فرض -٤

    حالـــة التغييـــر فـــي المحـــيط الخـــارجي والتـــي ســـوف تـــدرك  :بأنهـــا ةزمـــف األعـــرّ ) ري اوفـــريأ( مـــاأ

  ويؤكد تعريف  )٣(.ةتهديد القيم والمصالح القومية جهتخاذ وضع لمواإمع  طار وقت محددإ في

 )٤(:ةتيعلى الحقائق اآل )وفريأري  (و) ربريش(كل من 

  .ةزماأل طرافأتغيير العالقات في المستقبل بين  إمكانية -أ

 .ستجابةلألضيق الوقت المتاح  -ب

 .ةزملمواجهة األ األسبابحد أوالمصالح وهو  وجود تهديد للقيم -ج

  .تخاذ القرارإلعملية  المصاحبةحالة التوتر  -د

نتيجـة  ةل متكـرر فـي مجـال العالقـات الدوليـحـدث بشـكظـاهره ت إن األزمة الدولية تقدم ممايتضح 

 وتشـــكل تهديـــداً  ةولكونهـــا تتســـم بـــالخطور  بـــين وحـــدات النظـــام الـــدولي ةيتزايـــد العالقـــات التصـــارع

هتمـام كبيـر مـن بأفقـد حظيـت دراسـتها  ةزمـفي األ طرافاألوالمصالح والقيم العليا للدول  لألهداف

                                                 
)١ (�B \R< :�ا�ز� ،
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  إدارتهــــاماســــة لمواجهتهــــا والعمــــل علــــى  ةتتبلــــور حاجــــ أخــــذت إذالبــــاحثيين العلمــــاء والسياســــيين و 

ا كمــ، ةزمــفــي األ طــرافاألوالمصــالح والقــيم العليــا للــدول  األهــدافتضــمن الحفــاظ علــى  ةبطريقــ

ـــ(:نهـــايمكـــن تعريفهـــا بأ ـــدهور واأل ةحال ـــدول  ةنعطـــاف فـــي مســـار العالقـــات المســـتقر مـــن الت ـــين ال ب

 األســاسللقــيم والمصــالح  هديــد عــالِ ي علــى تتنطــو  إذالحــرب  إلــىاللجــوء  ةحتماليــإوالخــوف مــن 

 ضــيقاً لمتــاح للــرد عليهــا والتعامــل معهــا ، وتحــدث بشــكل مفــاجئ، وتجعــل الوقــت االعليــا واألهــداف

  .)ومحدوداً 

  األخرىبالمصطلحات  اوعالقته ةزممفهوم األ 

     الحديثـــةظهـــور بعـــض المفـــاهيم  إلـــىالمعلومـــات والتكنولوجيـــا فـــي العصـــر الحـــديث  ةثـــور  أحـــدثت

جــالهم عــن مــالذا للبــاحثين والطــامحين فــي تقــديم كــل مــا يفيــد م عــّدتفــي شــتى المجــاالت والتــي 

مجهــوداتهم، حتــى يصــبح  طــالع علــى تجــارب الســابقين، وتوثيــق، واألستقصــاءطريــق البحــث، واأل

يعـــاني مـــن  ةزمـــمفهـــوم األ نّ أ إلـــى األدبيـــات، وتشـــير وأساســـياته وأســـاليبهلـــه قوانينـــه  لعلـــم الجديـــدا

 مرادفـــاً  ةزمـــالقـــوي بـــل ان بعضـــهم يعـــد مفهـــوم األ مـــع العديـــد مـــن المفـــاهيم ذات االرتبـــاطتـــداخل ال

  بمفهـــوم وثيقـــة ةاهيم التـــي لهـــا صـــلعلـــى بعـــض المفـــ األدبيـــاتهـــذه  جمعـــتأ لـــذلك أخـــرى لمفـــاهيم

 )١(:وهي كاآلتي ةزماأل

فـــي  ةبيـــر كخســـائر  إلـــى وأدتحـــدثت فعـــال،  ةوضـــخم ةأعـــن نكبـــه مفاجـــ عبـــارةهـــي  :الكارثـــه -١

 ةزمنيـ ةمـد فـيا ويمكـن حصـره ةالكوارث دائمـا مباشـر  وأسباب. و كالهماأ ةوالمادي ةالموارد البشري

  )٢(:تكمن في سبابهاأ، و ةمحدد

  .نهيارات، الفيضانات، البراكين، األالزالزل: هطبيعي أسباب -
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  .، تراكم المشكالتةدار ، سوء اإلةيار دالصراعات اإل: ةبشري أسباب -

  .ةوالتكنولوجيا المختلف ةجهز هي التي تنتج من المعدات واأل: اعيةصن أسباب -

كبــر مــن حيــث الحجــم،  أ الكارثــهن إ أســاسعلــى  والكارثــة ةزمــيــز الكثيــر مــن البــاحثين بــين األويم

ـــأثير، و ومـــدى اال  ، والجهـــودهوالبشـــري همســـتوى وحجـــم الخســـائر الماديـــ مـــن ثـــمنتشـــار، ودوائـــر الت

ـــك يتضـــح مـــ. المطلوبـــه لمواجهتهـــا ـــائج إحـــدىهـــي  ةزمـــولكـــن األ ةزمـــأالكارثـــه ليســـت  إنن ذل  نت

 ةامــل االيجابيــو لهــا بعــض الع إن إال األزمــاتفــي خلــق العديــد مــن  الســلبية أثارهــاالكــوارث، ولهــا 

 )١(.والمشاركة والتضحيةالتي تعبئ المشاعر القوميه تجاه التعاون تلك  خاصةو 

 إلــىلرضـا لوجــود صــعوبات تعيـق الوصــول هـي حالــه مــن التـوتر والســخط  وعــدم ا :المشــكلة -٢

  إلــى، وتــؤدي هدلــنقــص فــي األ أوج عــن تعــارض فــي النتــائ عبــارة أنهــاكمــا  ) ٢(.األهــدافتحقيــق 

ذات  عالقــةهــي  ةزمــواأل ةبــين المشــكل العالقــة مــاأالتفكيــر  ةعمليــ وٕاعاقــةالتــوازن حالـه مــن انعــدام 

  مـــنخـــف حـــدة أ فالمشـــكلة ثـــهالكار الـــى  وقـــد تتطـــور ةزمـــاألبوتنتهـــي  بالمشـــكلةتبـــدأ  أحـــادياتجـــاه 

       وال تتطلــــب جهــــدا كبيــــرا فــــي حلهــــا وتجنبنــــا الوقــــوع وأســــهلهاويمكــــن حلهــــا بأيســــر الطــــرق  ةزمــــاأل

 تنــذر بوقوعــه بشــكل تــدريجي وغيــر لــهوأدحــدث لــه شــواهد  المشــكلةتعــد  إذ، والكارثــة ةزمــاألفــي 

  ، ويمكــنهحلــول ممكنــ ةبــين عــد حــل مــن أفضــل إلــىالتوصــل  إمكانيــةمفــاجئ يجعــل مــن الســهوله 

م ومــن ثّــ ،لــم تحــل فــي الوقــت المناســب إذا، ال ســيما ةزمــأ إلــىبمــرور الوقــت  المشــكلةتتحــول  نأ

   .كارثه إلىتتحول 

  وٕاذافـــي حـــد ذاتهـــا،  ةزمـــأولكنهـــا ليســـت  ةزمـــأتتســـبب فـــي  أنيمكـــن  المشـــكلة إن يتبـــينهنـــا  مـــن

   فأن وبذلك كارثة إلىتؤدي  أنحلها فيمكن  وأ ةزمهذه األ إدارة يتمولم  ةزمأالى  المشكلة تحولت
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  )١(.أخرىتأخذ في التصاعد من مرحلة الى  الصعوبة

فجـائي غيـر متوقـع تـم   شـيءيعبـر عـن  إذهو خلل يؤثر تأثيرا ماديا في النظـام كلـه  :الحادث -٣

لعنيــف،  متــداد بعــد حدوثــه الفجــائي ااأل ة، وال يكــون لــه صــفإتمامــهفــور  أثــرهبشــكل ســريع وانقضــى 

   )٢(.نتائجه فقط إحدىتكون  وٕانمافقد تنجم عن الحادث لكنها ال تمثله فعال  ةزماأل أما

والممكــن حــدوثها           ،المحتملــة خطــارلألمبكــر  إنــذار وأ ةاشــار  وأ عالمــةيعــد التهديــد  :التهديــد -٤

      وينقسم اإلداريان للكي واألهدافيهدد المصالح  إذ ة،زمما قبل األ ةمستقبل وهو يمثل مرحلفي ال

يكـــون و  ،األخـــرىتجـــاه الـــدول  أفعـــالدود ر و  أفعـــالعـــن  عبـــارةقـــد يكـــون تهديـــد سياســـي  أنـــواع إلـــى

والتلــويح  ةالعســكري ةعســكري أي التهديــد باســتخدام القــو  و تهديــدأات، والتصــريح واألقــوال باألفعــال

  مهمـةراد بعـض السـلع اليود علـى اسـتيقتصادي يتمثل في فرض قاقد يكون تهديد  أوباستخدامها، 

تنظـيم  أو ةجماعـ أوداخليـا يصـدر مـن فـرد  يـدقتصادي كما يكون مصـدر التهدافرض حصار  أو

  )٣(.لتحقيق مطالب محدده الدولةمن خارج  يا يصدرنفسها وقد يكون خارج الدولةداخل 

 المـؤثربـين الغضـب  هي الشعور المفاجئ الناجم عن حـادث غيـر متوقـع يجمـع مـا :ةالصدم -٥

تمثـل   نتائجهـا لـذلك هـي ال وٕاحـدى األزمـاتعـوارض  إحـدىهـي  ةوالخوف ومـن ثـم تكـون الصـدم

قـل وقـت ممكـن حتـى يمكـن أثيرهـا فـي فهـم تأ بويتطل ةزمخارجي عام يحيط بأسباب األ إطار إال

فــي  والــذي يتركــز ةزمــق التعامــل مــع األر طــوهر مــا نجــم عنهــا وهــو مــا يخــالف جــ إلــىالوصــول 

  )٤(.مواجهة جوهرها

  ، فراداأل(مستوى التصرفات يحدث على  أو األهداف أوهو تعارض في المصالح  :الصراع -٦

                                                 
�� �6س ا�"���ي، >�(١)  � 
*Bذ�4ه، ص YE
، �;�ر �  .�١١٥ان 06�E5 F ا�?��

�0#
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  .٩٢، ص١٩٩٤

  .١٩، �;�ر YE ذ�4ه، ص*0ى ��اج، ر6?�ن �EB ا�"�ل )٣(
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  األزمــاتواتجاهاتــه معروفــه وهــذا هــو وجــه التشــابه مــع بعــض  بعــادهأوتكــون ) الجماعــات، الــدول

الــذي يعــد مــن بــين نــه يتضــمن عنصــر التهديــد و إون صــراع بــين طــرفين معــروفين، كمــا التــي تكــ

الصــراع  يمثــل  إنكمــا  ،ةزمــيتضــح التقــارب بــين الصــراع واأل مــن هنــا ةزمــلأل ةســالرئيالجوانــب 

 يصـراع ذ( :علـى المصـدرحيث م من وينقس)  ١(.المختلفةالنمو وتطور الكيانات  آلياتفي  عائقاً 

 أومؤقــت الالصــراع ( :علــى البقــاءومــن حيــث مــدة ) مصــدر داخلــي يمصــدر خــارجي وصــراع ذ

ع الشــعوري والصــراع الصــرا( :علــىومــن حيــث وعــي الفــرد بــه ) لمقــيما أوالعــابر والصــراع الــدائم 

  ةزمــاألوهــو شــيء مختلــف عــن  ســتمراريه عــن ذلــك تتســم عالقــات الصــراع باألفضــال) شــعوريالال

  )٢(.تنتهي عندها ذ لديها مرحلةإ

  بســــبب وأو موضــــوع قــــانوني ينشــــأ بــــين دولتــــين علــــى حــــادث معــــين أ خــــالفهــــو : النــــزاع -٧

  ، جــرى الفقــه علــى التمييــز بــين نــوعين صــالح السياســية والعســكرية واألقتصــاديةالم التعــارض فــي

 تنظـــر فيـــه محكمـــة ن لح أول يصـــ، النـــوع األمنازعـــات قانونيـــة ومنازعـــات سياســـية مـــن المنازعـــات

   مــا النــوع الثــاني أ ،ا لقواعــد القــانون الــدوليو محكمــة عــدل تقضــي طبقــمحكمــة تحكــيم أ أو دوليــة

: االخــرى مثــل لــى طــرق التســويةمكــن الرجــوع بشــأنه إوي فيــه محكمــة دوليــة ن تنظــرال يصــلح أفــ

  )٣(.لوساطه والتوفيق والمساعي الحميدةا

 األزمــة ولــيس  نتــائج األزمــةيعــد مــن إذ  باألزمــة المفــاهيم المــرتبطمــن  وهــ: التــوتر أو الخطــر -٨

 أو يتالشــــى الخطــــر ةمــــز بأنتهــــاء األإذ وينتهــــي مــــع انتهائهــــا  ذاتهــــا فيبــــدأ مــــع بدايــــة األزمــــةبحــــد 

  )٤(.التوتر

                                                 
�� ھ\ل، ��Uرات إدارة ا�ز��ت، دار !�ط�j.*� �E وا�%0زg6، ا���6ض، � ?�  )١(� 
-�EB٢٠٠٧ ا�3.
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  المطلب الثاني

  ألزمةا وخصائص أسباب 

 هديــد، ضــيق الوقــت،الت( ثالثــةومــا تحويــه مــن عناصــر  الدوليــة مفهــوم األزمــة إلــىتطرقنــا  نأبعــد 

 وعلـى نشـوب األزمـات الدوليـة إلـىالتـي تـؤدي  األسـبابفالبد من التعـرف علـى  )المفاجأةنصر ع

ذ إ الدوليــة، األزمــاتنــدالع ا أســبابراء البــاحثين حــول ذ تعــددت آلخصــائص التــي تتصــف بهــا، إا

 أسـبابفـأن  قتصـاديةأكانـت األزمـة  فـإذاحـد بعيـد بأسـبابها  إلـىيرتبط  نوع األزمة أنيرى البعض 

كانــت األزمــة ذات دالالت سياســية فأنهــا تــرتبط  إذا، فــي حــين قتصــاديةأانــدالعها تــرتبط بعوامــل 

نتــاج  إنمــاهــي ليســت وليــدة لحظــة انــدالعها  األزمــة الدوليــة نّ إ يتبــينومــن ثــم  )١(.بعوامــل سياســية

 إلــى ة مــن أزمــةومتباينــ متعــددةانــدالعها  أســباب إن إذ ،وعوامــل تراكمــت وتعــددت أســبابتفاعــل 

  :األزمةحدوث  إلى المؤدية األسباب ألهمالتصنيف الدوري  إلىشاره كن األيم أخرى

  رغمعلــى الــو  األزمــاتنشــوء  أســباب أهــمحــد ي يمثــل أم الــذبســوء الفهــ تبــدأ األزمــة: ســوء الفهــم -١

وينشـأ  ،الحقيقـةحلهـا يكـون سـهال بمجـرد بيـان  إن إالقد تكون شـديدة العنـف  األزماتهذه  إن من

الحكــم علــى  أولقــرارات ا إصــدارالمعلومــات المبتــوره ، والتســرع فــي : ســوء الفهــم مــن جــانبين همــا

  )٢(.حقيقتها إيضاح قبل األمور

 إنمتخـذ القـرار وسـوء تنظيمهـا، وبمـا  تعني سوء تفسير المعلومات التي يتلقاها: اإلدراكء سو  -٢

     والتشــــويش الرؤيــــةســـوء  إلــــى فيـــؤديســـير والتنظــــيم للمعلومــــات، ســـلوكه يكــــون مرتبطـــا بــــذلك التف

  .نشوء األزمة مما يكون السبب الواضح في الدولة أهدافتخدم  التخاذ قرارات ومن ثم إ

 خاصـةتقـع فـي المجـاالت كافـة و  األزمـاتحـدوث  سـبابأ أكثـر مـن هي: تقدير والتقييمسوء ال -٣

  الثقـــةفـــي  واإلفـــراطالمغـــاالة : ولينشـــأ مـــن جـــانبين األ زمـــةوســـوء تقـــدير األ العســـكريةالمجـــاالت 
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 والتقليــل ستصــغاره، واألســتخفاف بــه وأ األخــرســوء تقــدير قــوة الطــرف : والثــاني فــي الــنفس، العاليــة

  .على غير حقيقته وٕاظهارهاحتقاره من شأنه و 

ومــن  إلمكانياتــهومحطــم  اإلداريزمــات ومــدمر للكيــان تعــد ســبب باعــث لأل: العشــوائية اإلدارة -٤

وامــر وقصــور التوجيــه لأل ،وعــدم احتــرام الهيكــل التنظيمــيســوء التخطــيط، : ألدارة العشــوائيةا أمثلـة

  وعــــدم التنســــيق ممــــا ،اإلداريوالكيـــان  ادفــــر األبــــين  الداخليـــةوالصــــراعات  ،والبيانـــات والمعلومــــات

  )١(.حدوث األزمة إلىيؤدي 

ضـغوط ووضـعه تحـت  متخـذ القـرار علـى السـيطرةيقوم هذا الباعث على : في االبتزاز الرغبة -٥

   التـــي قـــام بهـــا متخـــذ الســـرية الخاطئـــةمـــن التصـــرفات  ، واســـتغالل مجموعـــةوماديـــة رهيبـــة يهنفســـ

  خصــومه  معرفتهــا مــن حــد مــن العــاملين معــه والتــي تــؤديا أملهــوالتــي ال يعالقــرار فــي الماضــي 

 للتهديـد  لتصـبح التصـرفات الجديـده مصـدراً   شـد ضـرراً وأ اً ر كثر خطـعلى اجباره  للقيام بتصرفات أ

  )٢(.القيام بتصرفات تكون شديدة الخطر والضرر إلىبتزاز له وجره واأل

  حـــديكـــون فـــي حـــد ذاتـــه أ إذالتـــدمير  فائقـــة خطـــر مســـببات األزمـــةيعـــد اليـــأس مـــن أ: اليـــأس -٦

اليـأس  إلـىالتي تشكل خطـرا داهمـا علـى متخـذ القـرار ومـع ذلـك ينظـر  لنفسية والسلوكيةا األزمات

ممـا يترتـب علـى متخـذ القـرار  اإلحبـاطاليـأس يسـبب  إنبمـا  ،األزمـاتنشـوء  أسـبابحد على أنه أ

الـذي  اإلداريبـين الفـرد والكيـان  لعالقـةاانفصام  إلىستسالم ويؤدي في التطوير واأل الرغبة فقدان

   )٣(.ذروتها وهنا تصل األزمة يعمل عن طريقه

 يكـون  األزمـاتكثيـر مـن  نّ إذ إ األزمـات حـدوث مصـادر أهـممـن  اإلشـاعاتتعـد : اإلشاعات -٧

 وملموسـة حـدثت فعـالً  حقـائق صـادقه موعـةسـتخدام مجبأ يـتم تسـخير االشـاعةو  اعةشمصدرها اإل
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 والمضــللة الكاذبــةمــن البيانــات والمعلومــات  بهالــة إحاطتهــا ومــن ثــم فــراداألن مــن جانــب كبيــر مــ

 تحـــدث اســـتغالل حـــدث مـــا عـــن طريـــق بشـــكل معـــين إعـــدادهاتـــم  فـــي ظـــروف مناســـبة وٕاعالنهـــا

  )١(.ةزماأل

الختبــار ردود  أو الصــغيرة، لتحجــيم الكيانــات األكبــريــتم مــن جانــب الكيــان : ســتعراض القــوهإ -٨

 علــى مســرح االحــداث ومــن غيــر للتــأثيرخاطفــه  فتبــدأ عمليــة استعراضــية غيرةالصــفعــل الكيانــات 

 ، حــداثاألتتفــاقم مــع متابعــة و  للنتــائج وتتــدخل عوامــل عــدة غيــر منظــورة فتحــدث األزمــةحســاب 

  .ستعراض القوهمثال على إ خير هي ١٩٦٢عام  الصواريخ الكوبية أزمةولعل 

مات فـــي انتيجـــة صـــد العنيفـــة األزمـــات أســـبابن البشـــريه مـــ األخطـــاءتعـــد : البشـــرية األخطـــاء -٩

    عنيفــة ومــا نــتج عنــه مــن أزمــة األمريكــيكــوك الفضــاء مرثــة انفجــار كا :مثــل ،ات المجتمعــاتكيانــ

  )٢(.في بعض الهيئات المشرفه على برنامجه الثقةفي 

  تتبع مسارات عن طريق اإلداريتعمل بعض القوى على منافسة الكيان : المخططة األزمات -١.

  والتوزيــــع اإلنتــــاجالتتبــــع يتبــــين لهــــا عمليــــات التشــــغيل ومراحــــل عمــــل هــــذا الكيــــان وعــــن طريــــق 

  .أزمة مخططة إحداثومن ثم يمكن  ،من هذه المراحل ظروف كل مرحلةواحتياجات 

ـــك مـــدعاة  المختلفـــة طـــرافاألبـــين  األهـــدافعنـــدما تتعـــارض : األهـــداف تعـــارض -١١ يكـــون ذل

 هـــذا  إلـــىذا جمعهـــم عمـــل مشـــترك فكـــل طـــرف ينظـــر ا اصـــةخو  طـــرافاألبـــين تلـــك  لحـــدوث أزمـــة

  )٣(.األخرالعمل من زاويته والتي قد ال يتوافق مع الطرف 

 أمعلــى النطــاق المحلــي واء أكانــت ســ األزمــاتث حــدو  أســبابهــي مــن : تعــارض المصــالح -١٢

 ، زمــةاألنشــوء  إلحــداثمــا تعارضــت المصــالح بشــكل شــديد، بــرز الــدافع  فــإذا ،الــدولي أم اإلقليمــي
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  إلــىلتحقيــق مصــالحه ممــا يــؤدي  رافــد مــن روافــد ضــغط االزمــة إيجــادذ يعمــل كــل جانــب علــى إ

  .)١(وكما في الشكل  )١(.تقوية تيار األزمة

  

  )١( الشكل
  أسباب نشوء األزمة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

، دار الكتــب ١طــوارئ، طعلــي محســن يــاس العــامري، نيــران يوســف جبــر الميــاحي، إرشــاد األزمــات ال: �را�?;]]  
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 ٧٩

  )١(:هي األزماتوراء  ةالرئيس األسباب إننصر  أبويرى مدحت محمود و 

 :مثـل إرادتـه مـن رغموال يد له فيهـا وتحـدث علـى الـ اإلنسان إرادةطبيعيه خارجه على  أسباب -١

  .البراكين والزالزل والسيول

عدم  أوحدوث خلل معين،  أو إداري إخفاقوهي تدل على ، اإلنسانبفعل  راديهإ أسباب -٢
  .خبره

   .والتكنولوجية المادية اإلمكاناتضعف  -٣

   .السلطةوالصراع على  واألهدافتعارض المصالح  -٤

  )٢(:اآلتيهو  األزمة أسباب إن إلىبينما يرجع بعض الدارسين 

  ود بشـــكل نهـــائي كمـــا يراهـــاتعـــد مشـــكلة ترســـيم الحـــد إذ: والخالفـــات حـــول الحـــدودالنزاعـــات  -١

حـتالل أي التي قام بهـا األسـتعمار فـي الـدول الخاضـعه لأل ةالبعض ناجمه عن السياسات الخاطئ

 هبؤرة خالف متجدد الحدوديةستعماري وغالبا ما تكون النزاعات األ اإلرثمن عناصر  واحده أنها

ل عنــدما يــدعي كــل طــرف مــن بــين الــدو  األزمــاتلنشــوء  للتــوتر بحيــث تكــون ســبباً  كامنــاً  اً ر ومصــد

  ن عدم االتفاق على حسم مشكالت الحدود مشتركه، وإ  حدوديةفي منطقة  أحقيته األزمة طرافأ

 شــكل متكــرر مثــل مــا حــدث ب األزمــة إلثــارة علــى الشــك والترقــب ســبباً  القائمــة األوضــاعتجعــل مــن 

  .كشمير بين الهند وباكستان في أزمة

مـــن ضـــمن  قتصـــاديةلمصـــالح األاالـــدول تعـــد  إن: تصـــاديةقاألوالمصـــالح  باألهـــدافالتمســـك  -٢

  ن أي تهديـــد تتعـــرض لـــه لـــذلك فـــأ ،او التفـــاوض عليهــأ ال يمكـــن المســـاومة إذلح العليـــا لهـــا المصــا

    حــاولي تزمــات بــين الــدول التــلــى نشــوب أه رد فعــل قــوي ممــا يــؤدي إهــذه المصــالح ســوف يقابلــ

هــو المصــالح  األســبابعلــى هــذا النــوع مــن  وخيــر مثــال قتصــاديةكــل منهــا ضــمان مصــالحها األ
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 ٨٠

فــي حقــول الــنفط والتــي كانــت  المتمثلــةفــي الخلــيج العربــي  ةمريكيــاأل المتحــدةللواليــات  قتصــاديةاأل

  .المنطقةللتدخل في  مفتعلة األخروالبعض  حقيقيةبعضها  ةعدّ  أزماتلنشوب  سبباً 

وقــد يكــون  األزمــاتر العديــد مــن لظهــو  بباً يعــد هــذا العامــل ســ: الداخليــةالتــدخل فــي الشــؤون  -٣

الحفــاظ علــى  أو يديولوجيــة معينـةأهـو نشــر  أخــرى عينــة فــي شـؤون دولــةم تــدخل دولـةالسـبب فــي 

 أخـرىدول كبـرى تجـاه دولـة  مـن إتباعـهتـم  األسلوبهذا  نّ وإ  معينة أو نشر عقيدة نسانيةالقيم األ

  )١(.١٩٥٨في لبنان عام  األمريكية المتحدةمثل تدخل الواليات 

  )٢(:هو ب نشوء األزمةاسبأن خرى الى إأ وتضيف فئه 

ة إســـتراتيجي أهـــدافجـــل تحقيـــق مـــن أ ط المســـبق مـــن قبـــل طـــرف معـــين لحـــدوث أزمـــةالتخطـــي -١

  .معينه

  .بين الطرفين المعقودةتفاقيات خرق األ -٢

  .مرور الزمن من رغمعلى ال وجود بؤرة خالفات لم تحسم من قبل -٣

  .اإلشاعاتتنامي  -٤

  والتعلــــيم مــــراضواأل الفقــــر والتخلــــف والجهــــل والفتنــــة نتيجــــةتحــــدث  ن األزمــــةمــــن يــــرى أوهنــــاك 

، فضـــال عـــن التطـــرف والنمـــو الســـكاني والكـــوارث الطبيعيـــة البيئـــةالمحـــدود ونـــدرة المـــوارد وتـــدهور 

تشـكل  األمـوركـل هـذه  إن إذ األحيـانسـتقرار فـي كثيـر مـن والجريمة والبطالـة والنزاعـات وعـدم األ

  )٣(.األزماتلنشوء  بةخص أرضاً 

  إنطالمــــا  أخــــرى إلــــى مــــن أزمــــة ومتباينــــة تعــــددةم األزمــــات نشــــوء أســــبابن يتضــــح ممــــا تقــــدم إ

 ومتجـددهنـدالعها فـي ا خاصة أسباب كل أزمةتكون ل نأمن الطبيعي  متباينةوالمصالح  األهداف
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 ٨١

صـــدر المو  وســـلوك مــن خاللهـــا يمكـــن معرفـــة عناصـــر قوتهـــا أداءكمـــا لهـــا  مــع تجـــدد ســـبل الحيـــاة

  .ناجح بأسلوبمعها  وكيفية التعامل المنفذ لها

  ةزمخصائص األ 

هتمامـه وفـي ضـوء أمـن زاويـة  ةزميدرس األ االجتماعيةعلم من العلوم كل  إن إلى ةشار سبقت األ

كمـــا تعـــددت  ةزمـــتنوعـــت محـــاوالت تحديـــد مفهـــوم األفقـــد تعـــددت و  ،التـــي يعتمـــد عليهـــا ســـلماتالمُ 

فيمــا  ينيالبــاحث مــن هنــاك خصــائص متفــق عليهــا نإ إالهــذا التعــدد  مــن علــى الــرغم لكــن أســبابها

  :اآلتيبتوجز  ةزمباأليتعلق 

 تشــل تفكيــره ةوالظهــور لــه مــن حيــث اليحتســب بدرجــ األخــرتعنــي مباغتــة الطــرف : المفاجــأة -١

مـــن فـــرض ســـيطرتهم علـــى  يتمكنـــونن المتنـــازعون ال وإ تـــه علـــى قدر  ةوتخطيطـــه وتفقـــده الســـيطر 

   هــــي التــــي تفــــرض علــــيهم قــــرارات تتماشــــى مــــع مخــــاوفهم وشــــكوكهم، حــــداثاأل نإبــــل  حــــداثاأل

 جمــيعهم اإلفــراد هتمــامأعلــى  احــدث غيــر متوقــع وســريع وغــامض يســتحوذ لحظــة حــدوثه ألزمــةفا

  )١(.بها والمحيطة المتصلةوالمؤسسات 

وهـــذا فـــي الحـــال والمســـتقبل  للدولـــة الحيويـــةالمصـــالح  لألهـــدافتهديـــد خطيـــر  ييعنـــ: التهديـــد -٢

  )٢(.ستعداد لمواجهتهفال بد من األ. خارجياً  اً و تهديدأ اً داخلي اقد يكون تهديدالتهديد متنوع 

 طـرافأد الـذي يفقـ األمـرتقـع وتتصـاعد بشـكل متسـارع وربمـا حـاد  حداثاأل إن: ضيق الوقت -٣

ـــــاً  األزمـــــة ـــــز الجهـــــ إذ، الموقـــــف واســـــتيعابه جيـــــداً  علـــــى للســـــيطرة  القـــــدرة احيان ـــــد مـــــن تركي        ود الب

  التخطيط وبناء العمل علىفي وقت يتسم بالضيق والضغط و  وسريعة إلتخاذ قرارات حاسمة

  
                                                 

(1) Thomas C.schelling, Arms and influence,new haven, and London, yale23-                                                               
                                                                                           California,USA,1984, pp4-5.   
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  )١(.وقت ممكن أسرعفي  ةزماأل ت وكثرة التدريب عليها لتالفيالسيناريوها

  مـــن حـــاالت القلـــق تـــي يقـــوم عليهـــا النظـــام، وتخلـــق حالـــةفهـــي تهـــدد االفتراضـــات ال: ربـــاكاإل -٤

يضـاعف  الـذي األمـرفي ظل نقص المعلومـات  خاصةو يقين في البدائل المتاحه والتوتر، وعدم ال

  .المخاطرةمن  كبير أي قرار ينطوي على قدر ويجعل الصائب تخاذ القرارمن صعوبة إ

     ، ممـــا يخلـــق صـــعوبات جســـيمةوتطورهـــا وث األزمـــةفـــي حـــد المـــؤثرةوالقـــوى  طـــرافاألتعـــدد  -٥

  ســيةو سياية أو بشــر أ و ماديــةداريــة أض هــذه الصــعوبات إوٕادارتــه وبعــعلــى الموقــف  فــي الســيطره

  )٢(.و بيئيةأ

علـى  عـراضاألومن هذه  الخطورةفي غاية  مرضيه سلوكية عراضأظهور  إلى دي األزمةتؤ  -٦

  )٣(:سبيل المثال

   .جتماعيةتفكك النسيج األجتماعي وتفسخ العالقات األ -أ

  .التوتر والقلق وفقدان الدافع نحو العمل -ب

  .نتماءعدم األ -ج

  .الالمباالة -د

  .التظاهرات والغضب -ه

  .دات المنظمةتالف موجو التخريب وإ  -و

مــن  تــداخل فــي العناصــر والمســببات ودرجــة عاليــةمــن التعقيــد وال بدرجــه عاليــة تتســم األزمــة -٧

  العالقات  طبيعةفي  تغييرات جوهرية إلىالمصالح وهذا يؤدي  أصحابالتشابك والتناقض بين 
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  )١(.جديدةلى حدوث عالقات وإ  ائمةالق

 ن أي حـــــدث تتعـــــرض لـــــه هتمـــــام الجمـــــاهيري ألاألســـــتحواذ علـــــى األمـــــن خصـــــائص األزمـــــة  -٨

لــدى  وفــاً ومعر  عنــدما يصــبح شــائعاً  إال أزمــة إلــىو حتــى المجتمــع ال يتحــول و الــدول أالكيانــات أ

  .اإلعالمالجماهير ووسائل 

ن تمّكـ أنشـطة أوبتكـار نظـم وإ  المألوفـة التنظيميـة األنمـاطعـن  مواجهتها تسـتوجب خروجـاً  إن -٩

  )٢(.الفجائيةعلى التغيرات  المترتبة الجديدةستيعاب ومواجهة الظروف امن 

التحديات الكبرى التي تواجههـا  مامناأتجسد  الخصائص المعبره عن ماهية األزمة استقراء هذهن إ

يصـعب التنبـؤ بميقاتهـا  حـداثأيجـابي مـع عداد للتفاعـل األالبد من التخطيط واإلذ إزمات إدارة األ

 ســـتيعاب ل إلاعـــنظـــام متناســـق ف إقامـــةال بـــد مـــن  أخـــرعلـــى نحـــو دقيـــق، ومـــن جانـــب  وٕابعادهـــا

  غيـــر  تمثـــل حالـــة أخـــذت ألنهـــاوالحـــد مـــن تفاقمهـــا  األزمـــةعلـــى  ف حـــدة النتـــائج التدميريـــةوتخفيـــ

سـيرها العـادي المتفـق مـع  حيـاةالذ لـو سـارت فـي الحيـاة إ الطبيعية األوضاععلى مجريات  مألوفة

  .)األزمة( الحالةلما نشأت مثل تلك  وأنظمتهامعطياتها 

  لب الثالثالمط

  نواعهامراحل األزمة وأ 

فجائية ال تمـر بمراحـل  أزماتهناك  إن إذ ن األزمة تختلف باختالف طبيعة األزمةكوّ مراحل ت إن

 أزمـاتهنـاك  إن إال ١٩٩٠يج الثانيـة أزمة الخلذلك  مثالدوثها بح يصعب التنبؤ ومن ثم معلومة

ابتـــزاز،  أود و وعيـــســـبقها تهديـــد أيبـــأول، وهـــي  أوالً ومتابعتهـــا  البدايـــةيمكـــن رصـــد مؤشـــراتها منـــذ 

مثـل  جتماعيـةأ ألن األزمـة كظـاهرة ألزمـةدورة حيـاة ا ن علـى مراحـل األزمـةييويطلق بعض البـاحث

                                                 
  .٢٨-٢٧ص #0 ��ره، �;�ر YE ذ�4ه، ص06F أ�?� أ )١(

 �EB ا�?+��، �;�ر YE ذ�4ه، ص ص  )٢(*B ٩٦-٩٤!�ري.  
  



 ٨٤

تمثـل رة حيـاة مثـل أي كـائن وهـذه الـدورة وتكـون لهـا دو  الظواهر تمر بمراحل وخطوات معينة باقي

كـان متخـذ القـرار  فكلما اإلداريبها من جانب متخذي القرار  حاطةعتها واإلابفي مت قصوى أهمية

ومـا  ثارهـاآوالحد مـن  على عالجهاكلما كان اقدر  حاطه ببداية ظهور األزمةفي اإل نتباهسريع األ

مـن التصـنيفات حـول وهنـاك العديـد صـورة جيـدة، تنتج عنها من انعكاسات سـلبية والتعامـل معهـا ب

  )١(:هي بها األزمةي تمر المراحل الت أهمنتناول  إننا إال مراحل األزمة

مـبهم فعـادة  إحسـاسمـره فـي شـكل  ولألفـي الظهـور  تبدأ األزمة الوليدة: مرحلة ميالد األزمة -١

التـي تنبـئ باحتمـال  عـراضألاو المبكـر أ اإلنـذار إشـاراتقبل وقوعها سلسـلة مـن  ما ترسل األزمة

 اتساع نطاق المجهـول فـي األزمـة إلىوقوعها وينذر بخطر غريب غير محدد المعالم ويرجع هذا 

تخضـــع لهـــا ويطلـــق علـــى هـــذه مجاالتهـــا التـــي س أو أســـبابها وغيـــاب كثيـــر مـــن المعلومـــات بشـــأن

نفـاذ  ار وخبرتـه ومـدىإدراك متخـذ القـر ويكـون  )المبكـر لألزمـة اإلنذارو أالتحذير  مرحلة( المرحلة

  افـــي مرحلـــة المـــيالد ويكـــون محـــور هـــذ ل مـــع األزمـــةفـــي التعامـــ بصـــيرته هـــي العوامـــل االســـاس

  عليهــا فــي و القضــاءمــن ثــم تجميــدها أو  ،وافتقادهــا مرتكــزات النمــو) تنفــيس األزمــة(لتعامــل هــو ا

  )٣(:وتكون عملية التنفيس في محورها العام هي )٢(.هذه المرحلة

  .لى شيء ثانويإويحولها  هتمام باألزمةم جديد يغطي على األهتماأخلق محور  -أ

  .التوتر أسبابقضاء على البوعالجها  ين تكمن عوامل األزمةأ معرفة -ب

  .امتصاص قوة الدفع المحركة لألزمة - ج

  .بالراحه والتفاؤل في المستقبل اإلحساس -د

                                                 
 .�٤٧ ?� �EB هللا ا�?�0Bل، �;�ر YE ذ�4ه، ص )١(
)٢( KEا� O05اد �4ظ
K6{ ا�!%;�د ا����0را، ��74 ١، ط�ا�?��� ا�ز��: �ي، ?�
 �*E 0ث وا��را�ت #

Aا��+�Gا�%  .٢٧، ص٢٠١١، #��وت،
٢٩*0ى ��اج، ر6?�ن �EB ا�"�ل، �;�ر YE ذ�4ه، ص )٣(.  
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  عالجتهـــا فـــي الوقـــت المناســـب فـــأنوعـــدم م األولـــى للمرحلـــة كنتيجـــة: تســـاعمرحلـــة النمـــو واإل -٢

   :نوعين من المحفزات هما ع عبرتساتنمو وتدخل في اإل األزمة

  .نفسها األزمةات ذاتية مستمدة من فز مح :النوع االول 

قــوة دفــع  إليهــا وأضــافتهــا وبهــا وتفاعلــت مع اســتقطبتها األزمــة رجيــةمحفــزات خا :النــوع الثــاني 

  )١(.تساعوقدرة على النمو واألِ  جديدة

ينكــر  أنيســتطيع متخــذ القــرار وال  مــةز اإلحســاس باأليتعــاظم  )تســاعالنمــو واإل( المرحلــة فــي هــذه

 طـرافأفضال عن دخـول  ،و يتجاهلها نظرا لوجود ضغط مباشر يزداد ثقله يوما بعد يوموجودها أ

 إنمــن  أوو لخــوفهم مــن نتائجهــا أ إلــيهمن خطرهــا امتــد أل ،باألزمــة اإلحســاسمجــال  إلــى جديــدة

 فقــاد األزمــةإجــل مــن أ قــرار التــدخليكــون علــى متخــذ ال وفــي هــذه المرحلــة إلــيهميصــل خطرهــا س

  )٢(:لها على النحو اآلتي والمقوية المحفزةروافدها 

ارض خلـــق تعـــب أكانـــت باســـتقطابها أم ســـواء عمـــه لألزمـــةادال تحييـــد وعـــزل العناصـــر الخارجيـــة -أ

  .مصالح بينها وبين استفحال األزمةال

  ليه وعدم السماح بتطورها وذلك عن عند المستوى الذي وصلت إ بإيقافها نمو األزمةتجميد  -ب

  .األزمةطريق استقطاب عوامل النمو الذاتي التي حركت 

هــذه  مثــل إلــى األزمــةتصــل  إذ خطــر مراحــل األزمــةمــن أهــي : او التصــعيد جو مرحلــة النضــ -٣

داد برأيــه ســتبمــن الجهــل والتكبــر واإل ةجــة كبيــر علــى در  اإلداريعنــدما يكــون متخــذ القــرار  المرحلــة

وتهـا ق أقصـى إلـى وى المتفاعلـه فـي المجتمـع وتصـل األزمـةومن ثـم تـزداد القـ نغالق على ذاتهواإل

التــي ال مفــر منهــا وال  النتيجــةنهيــار هــو ويكــون الصــدام أو اإل وتصــبح الســيطرة عليهــا مســتحيلة

                                                 

، طرواد (��$ *�R^، إدارة ا�ز��ت ا��و��� �
 ظS >-�م ا��� ا�+? )١(B�١��!0R ا� 
E* 0رات ا�j.� ، ،

  .٤٥، ص٢٠١٤#��وت، 
�� �6س ا�"���ي، >��ان ) ٢( � 
*Bذ�4ه ،ص YE
، �;�ر �06١٢٤�E5 F ا�?��. 
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 ســـتجابةواأل عتـــراف بهـــاستســـالم لألزمـــة واألاأل :األولاحـــد الطـــريقين  إالمتخـــذ القـــرار  مـــامأيكــون 

بــذكاء شــديد  التعــاطي مــع األزمــة: لمتنفــذه فــي ظــل هــذه األزمــة، اآلخــرألطــراف المطالــب القــوى وا

  )١(.نحسار والتراجعاإل إلىتؤول  أنوالى  كن من تخفيف حدة هذه األزمةمتت أن إلىومكر كبير 

 نأنحسـار بعـد وتبـدأ بـالتقلص واإل المرحلـة تدخل األزمـة الـى هـذه: نحسار والتقلصمرحلة اإل -٤

  جــزءاً  تفقــد األزمــةذ فتــت، إالتو  تفكــك هــذه األزمــة إلــىيقــع التصــادم العنيــف فهــذا التصــادم يــؤدي 

تشـجع علـى تراجـع حـدة  أمـوروهنـاك  ،ختفـاء التـدريجيثـم تبـدأ باأل ومـن ،مـن قوتهـا وطاقتهـا كبيراً 

والقيــام  عــن قــوى األزمــة للضــغوط الناجمــة األزمــة الطــرفين الواقــع عليــه حــدأســتجابة هــي إ األزمــة

  )٢(.نحسارهاالتي تكفل إ لمطلوبةالتغييرات ا حداثبأ

تفقــد   إذنهايتهــا  إلــىفيهــا  ألزمــةالتــي تصــل ا المرحلــة األخيــرةهــي  :ختفــاء والتالشــياإلمرحلــة  -٥

 هتمـام بهــااأل ومـن ثـم تتالشـى مظاهرهـا وينتهـي ،لعناصــرها أوكامـل قـوة الـدفع المولـده لهـا  بشـكل

نحسـار يكـون دافعـا للكيـان اإل إنويغيب الحديث عنها، وتذكر عندما يعاد تاريخ حـدوثها والحقيقـه 

  وٕاكسابه وأدائهالكيان  ستعادة فاعليةنتائج وإ وال اآلثارالبناء وعالج  إلعادة ت فيه األزمةالذي حدث

تنتهــي  أنفالبــد  زمنيـةدة لمــ رتسـتموأمهمــا بلغـت قوتهــا  زمــةأ ن لكـلّ يمكـن القــول إ. مناعـة وخبــرة

  .اة األزمةيوضح مراحل حي )٢(كما في الشكل  )٣(.حتى ولو مؤقتاً 

  

  
  
  
  

                                                 
)١(  Y60��?�ي � ?� ["�Eن، ا�B\م ا��.
 وإدارة ا�ز��ت وا�0Kارث، ا�4�j^ ا�"�#�� ا�?% �ه �*%
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٣١*0ى ��اج، ر6?�ن �EB ا�"�ل، �;�ر YE ذ�4ه، ص) ٣(. 
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  )٢( الشكل

  مراحل حياة األزمة
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  تاألزما أنواع

 الخطــوةن وإ  ،ور والرؤيــا التــي ينظـر فيهــا لألزمــةللمنظـ قــاً اوذلــك وف حـداثهاأوتتنــوع  األزمــاتتتعـدد 

يســت عمليــة ل تحديــد نــوع األزمــة نإ إذ نــوع األزمــة أوهــي تحديــد طبيعــة  األزمــة إدارةفــي  الســليمة

وٕانســانية  داريــة واقتصــاديةإ متشــابكةتنطــوي علــى عــدة جوانــب بحكــم طبيعتهــا  أزمــةن أي ســهله أل

 ألنـــواعمـــن التقســـيمات  ين وضـــع مجموعـــةيول الكثيـــر مـــن البـــاحثوعليـــه حـــاوجغرافيـــة وسياســـية، 

  :تياآلنذكر منها  األزمات

  )١( :من حيث المستوى: أوالً 

   ،معنويـــةو أ ماديـــة مـــا بصـــورة التـــي تصـــيب فـــرداً  األزمـــاتوهـــي : علـــى مســـتوى الفـــرد أزمـــات -أ

  .المرض، ترك العمل، الطالق :مثل

ـــى مســـتوى الجماعـــات أزمـــات -ب ـــى نطـــاق : عل ـــة أهـــي التـــي تقـــع عل  ،   مـــا و جماعـــةأســـرة معين

  .األسرة فرادأحد وفاة أ: مثل

 :مثـــل ،التهديـــد الخــارجي التــي تحـــدث بســبب األزمـــاتهــي : اإلقليمـــي علـــى المســتوى أزمــات -ج

كمـــا هـــو  بأكملـــه اإلقلـــيمعلـــى  وتـــنعكس آثارهـــا ع المســـلحار لصـــالحصـــار وا وٕاجـــراءالحـــدود  إغـــالق

  .١٩٩٠زمة الخليج عام أالحال في 

تهديـــد المصـــالح والمواثيـــق  نتيجـــةالتـــي تحـــدث  األزمـــاتهـــي : علـــى المســـتوى الـــدولي أزمـــات -د

عتــراف عــدم األ أو ومحاولتهــا القيــام باســتخدام القــوة العســكرية معينــة دولــة مــن الدوليــة واألعــراف

  )٢(.والسلم العالميين للخطر األمنبقصد فرض سيطرتها وتعرض  الدولية رعيةالشب

  

                                                 
١)(  ،L����
 ا�%.-�O وا�دارة، ��74 وا�6 � �p�"?ا� �K'ا�0ھ�ب، ا� �EB �? � 
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 ٨٩

  : األزماتهذه  أمثلةومن  ،البيئةالتي تؤثر في  األزماتهي : على المستوى العالمي أزمات - ه

   )١(.، وغير ذلك من األزماتالبيئةلوث ، تاإلشعاعالحروب، تسرب 

  )٢(:من حيث النوع: ثانياً 

ام السياســي والتــي ينشــأ و قصــور النظــالتــي تنشــأ بســبب تخلــف أ هــي األزمــة: ســيةسيا أزمــات -أ

  )الهويةزمة ، أالمشاركةزمة ، أالشرعية أزمة(عنها 

ـــل أ هـــي األزمـــة: قتصـــاديةأ أزمـــات -ب ـــوازن فـــي الهيكـــل التـــي تنشـــأ نتيجـــة حـــدوث خل   و عـــدم ت

عـن  اإلنتـاجمثـل قصـور  تاجيـةناإل واألوضـاع الهيكليـة البنيـةقتصاد القـومي بمـا تشـمله البنائي لأل

ـــد العجـــز التجـــاري فـــي ميـــزان المـــدفوعات،  ـــوفير حاجـــة االســـتهالك، تزاي ـــه وأزمـــاتت ، مثـــل  العمال

  .البطالة

نقالب داخـل فـي القيـام بـأ المحاولـة :مـا داخليـة مثـلالتي تحـدث أ هي األزمة: عسكرية أزمات -ج

و قـد تحـدث خارجيـة ي، أرات الربيـع العربـنـراه فـي ثـو  و تعديلـه وهـذا مـالتغيير نظام الحكم أ الدولة

مر الذي ينتج عنه تصـاعد حـدة التـوتر بينهمـا الحشود العسكرية على الحدود بين دولتين األ :مثل

  .مما يؤدي الى الحرب

  مــــن جماعــــات الضــــغط داخــــل فئــــة معينــــة هــــي األزمــــة التــــي تحــــدث مــــن: جتماعيــــةأ أزمــــات -د

  .أيضا ية المتطرفة في المجتمع تسبب أزمةاعات الدينبها الجم تقوم المجتمع واالضطرابات التي

  )٣(:العمق من حيث: ثالثاً 

وبشـــكل  هـــي األزمـــة التـــي ال تشـــكل خطـــورة شـــديدة وتحـــدث طفـــرة: )هامشـــية(ســـطحية  أزمـــات -أ

  ) جذور من غير ةمأز ( فهي العميقةأسبابها غير فجائي وتنتهي بسرعة بالتعامل مع 
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 رتباطهـا ببنيـان الكيـان إل األزمـات أنـواعخطـر مـن أ ذه األزمـةهـ تعـد: )ةمتغلغ( عميقة أزمات -ب

  .يتأثر بشدة حدوثهاذا الكيان سه أداءالتي حدثت به لذلك فأن 

  )١(:والمحتوى التركيز محورمن حيث : رابعاً 

التــي تــدور حــول شــيء مــادي ملمــوس يمكــن التحقــق منــه ودراســته  هــي األزمــة: أزمــات ماديــة -أ

  .السيولة أزمةالغذاء،  أزمة :ثلم ،والتعامل معه ماديا

   األشـــــخاص عـــــادي يـــــرتبط بذاتيـــــةتـــــدول حـــــول محـــــور  التـــــي هـــــي األزمـــــة: معنويـــــة أزمـــــات -ب

جميعهـا تـدور حـول محـور معنـوي  األزمـاتزمة الوالء وهذه وأ أزمة الثقة :مثل ،المحيطين باألزمة

  .رؤيته أو هُ لمس بمعنى إنه ال يمكنشخصي غير ملموس 

ــــأزمــــ -ج ــــةات تجمــــع ب ــــة والمعنوي ــــوع مــــن إ: ين المادي    فــــي مســــهُ عــــادة مــــا نل األزمــــاتن هــــذا الن

مــادي : نلكــل منهمـا جــانبي إن إذالرهــائن  أزمـة، رهــاباإل أزمــة :مثـل ،المشـكالت المحليــة والدوليــة

المحيطـين  معنـوي يتمثـل بالـذي تحدثـه األزمـة فـي ،واقع المادي الذي نجمـت عنـه األزمـةيتمثل بال

 هــو الســائد فـــي  ذا النــوع مــن األزمـــةيعــد هـــ. ، الشـــعور بــالخطربــاألمن حســاساإلعـــدم  :مثــلبهــا 

  )٢(.واحد آن في مادية ومعنوية آثاريكون لها  نأ اليوم من غير ال توجد أزمة إذ الوقت الحاضر

  )٣(:من حيث المدى الزمني: خامساً 

 ، بســرعة أيضــافــي كمــا تخت وبسـرعةعــادة فجــأة  ةزمــتحــدث هـذه األ: الســريعة نفجاريــةاأل األزمـة -أ

نـدالع حريـق مثـل إ: األزمـة والـتعلم منهـا إدارةعلى عنصر الكفاءة في  تتوقف نتائج هذه األزمة إذ

  .المواد الكيمياوية إلنتاجضخم في مصنع 
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ـــ فـــي ســـطح الواقـــعالتـــي تظهـــر  زمـــةهـــي األ: الطويلـــةالبطيئـــة  األزمـــة -ب كثـــرة  مـــن رغمعلـــى ال

 اإلشــاراتســؤولين لــم يتمكنــوا مــن اســتيعاب دالالت هــذه الم إن إالصــدرت عنهــا  التــي اإلشــارات

 البــد مــن  ومــن ثــم ،أيــامال تختفــي ســريعا بــل تهــدد المجتمــع الــدولي لعــدة  نهــاإ إذوالتعامــل معهــا 

قـل وقـت ممكـن ومواجهتهـا فـي أ تعديل الخطة الموجوده للتعامـل مـع األزمـة أو وضع خطة جديدة

وط تحـديات وضـغ زمـةسـيواجه فريـق األ فـي كـل دقيقـةكـل وقـت لـه قيمـة و  نإ ذوتحسم بال تردد، إ

كمـا قـد تكـون علـى التصـرف  فريـق األزمـة قـدرة  ختبار مدىهذه التحديات قد تكون فرصة إللكن 

  دارةت بـــين العـــامليين واإلجـــود مشـــكالو : ، مثـــلتماســـكهم ووحـــدتهم إلثبـــاتين يالعـــامل مـــامأ فرصـــة

فـي مفاوضـات بـين الطـرفين، ل، والـدخول روف العمـ، وظـضـافيةاإل واألجـورسـاعات العمـل حول 

  )١(.نجاح المفاوضاتوفشل أو 

  )٢(:والتنبؤ بها من حيث درجة الخطوره: سادساً 

   أي مــن الممكــن التنبــؤ بهــا ومعرفــة درجــة خطورتهــا المتوقــع حــدوثها هــي األزمــة :عاديــة أزمــة -أ

  .يةالمنظمة المعن أو الدولة أوللمجتمع  تهدد المصالح الحيوية نهاإ إال

 أومقــدمات  أو إيحــاءاتالتــي تــتم بشــكل فجــائي وال يكــون هنــاك  األزمــة هــي: مباغتــة أزمــة -ب

  . توقعات لحدوثها

ن درجــة وٕان كــان توقيتهــا غيــر متوقــع كمــا إ بمقــدمات تــتم هــذا النــوع مــن األزمــة: حــادة أزمــة -ج

  .يوضح ذلك )٣(والشكل  .خطورتها يكون من الصعب التنبؤ بها
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  المبحث الثاني

  ةقليمياإل األزمات وٕادارةمجلس التعاون الخليجي 

 إلــى   شــارةنشــأته لإلاالتــي  العامــة اإلدارةعلــم  حشــاءمــن أ األصــلفــي  األزمــات إدارةنشــأ مصــطلح 

 الــزالزل، الفيضــانات، االوبئــة: مثــل ،الطارئــةوالظــروف  فــي مواجهــة الكــوارث المفاجئــة الدولــةدور 

 الدوليـــةمجـــال العالقـــات  إلـــىانتقـــل بعـــدها  )١(.، والحـــروب الشـــاملةالمســـلحةاعات الحرائـــق، الصـــر 

وســـرعان مـــا  المتـــوترة فـــي مواجهـــة المواقـــف الدوليـــة ســـة الخارجيـــةالسيا إدارة ســـلوبأ إلـــى شـــارةلإل

ـــم اإل إطـــارازدهـــر فـــي  ـــه األبكونـــه دارة عل ـــدا تبنت ـــة جهـــزةأســـلوبا جدي   العامـــةوالمنظمـــات  الحكومي

  اتتحقيــق تلــك المهامــ وعــن طريــق )٢(.ولحــل المواقــف الطارئــة وضــرورية لــةعاج مهمــاتنجــاز إل

 إدارة إلـــى المشـــروعات أو فكـــرة غرفـــة العمليـــات الراميـــه إدارة :مثـــل ،بعـــض المصـــطلحات ظهـــرت

 دارةاإل :مثلهــا مثــل دارةليــات اإلحــد فــروع  وآل أوتمثــ األزمــات إدارة بمثابــة فهــي المتفجــرةالمشــاكل 

نمـط  إلـىتحويلـه  إمكانيـةبدأت تتضـح  األزمات إدارة أسلوبوبتبلور  العلميه ةدار إلو اأ، باألهداف

 الصـعبة والمشـكالت األزمـاتمواقف محدده تتمثل في  لمعالجة متكاملة ذي وحده وظيفيةمتكامل 

   )٣(.إدارياً ليصبح بذلك نمطا 

رة األزمــات اإلقليميــة وأهميــة موقــف مجلــس التعــاون الخليجــي فــي إدا زمــاتدارة األهميــة إأل ونظــراً 

تهـــا، جهاســـتراتيجيات مو او  هـــاومراحل األزمـــةدارة إفســـوف نتنـــاول فـــي هـــذا المبحـــث مفهـــوم  خاصـــة

  .وموقف مجلس التعاون الخليجي منها قليميةوطبيعة األزمات اإل
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  المطلب األول

  زماتدارة باأل واإل مفهوم إدارة األزمة 

ســاليب أحــد أ كانــت إدارة األزمــات إذ قديمــة صــورع منــذ زمــاتدارة األإل وجــدت الممارســة الفعليــة

ـــاريخ إذ تعـــد أإ ـــذ فجـــر الت ـــى مســـتوياتها المختلفـــة من مـــن  ســـبق وجـــوداً دارة العالقـــات األنســـانية عل

ـــــي م ـــــدأت ف ـــــي ب ـــــة التأصـــــيل النظـــــري الت ـــــع الســـــتينمحاول صـــــبحت علـــــى رأس نهـــــا أإال إ ،اتيطل

نطـالق التـي تعـد بدايـة أل ١٩٦٢عـام  يـةالكوب زمة الصـواريخالعالم منذ أ في الحيوية الموضوعات

  هميـــة هـــذا الحـــدث فـــي تصـــريحذ تكمـــن أإ ،زمـــاتكـــاديمي نحـــو تأصـــيل مبـــادئ إدارة األلجهـــد األا

ـــدفاع األوزيـــر  ـــذمريكـــي روبـــرت ماكنمـــارا آال ـــه ان ـــدور الحـــديث بعـــد اآلن عـــن اإل(ك بقول ة ر دالـــن ي

  التــاريخ بــدأ األهتمــام بهــذا الفــرع ومنــذ ذلــك )زمــاتة األدار وٕانمــا ينبغــي التحــدث عــن إ ســتراتيجيةاال

 وعــدم الوضــوح فــي اســتخدامه يةزمــات مشــوب بالضــبابن مصــطلح إدارة األإ )١(.دارةمــن فــروع اإل

 ،نسـبياً  حـديثاً  داريـاإسـلوبا ها أزمات فالبعض يعـدّ دارة االاختلف الكتاب بشأن تحديد مفهوم إ وعليه

بحــد ذاتهــا منــذ القــدم،  ها مســأله قائمــةدّ خــر يعــوالــبعض اآل و كارثــةيطلــق فــي حالــة وقــوع أزمــة أ

 التــــي واجههــــا  و الحرجــــةرئــــة أنســــاني مــــع المواقــــف الطامــــن مظــــاهر التعامــــل األ وكانــــت مظهــــراً 

نمــا زمــات إنــذاك بإســم إدارة األو غيرهــا ولــم تكــن تعــرف آأ الطبيعــة ن جوبــه بتحــديأ نســان بعــداأل

هـو  ءالشـيدارة ن المفهـوم البسـيط إلإ و  ، حسـن االدارة،براعـة القيـادة :مثـل ،خرىبتسميات أعرفت 

 إدارةوتعـد  )٢(.دارةبمـا يحقـق مصـالح القـائم بـاإل ةفضـل النتـائج الممكنـالتعامل معـه للوصـول الـى أ

صـوله وقواعـده، أهج لـه نهـا تعتمـد علـى مـنفهـي علـم أل) العلم والفن(زيجا من بشكل عام م األزمة

  بقدرات ومهارات والسيما منها القدره  ونيمتاز  أشخاصن ممارستها تعتمد على أل ،وفن ايضا
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مــن  ةمـز ذ ينطلـق مفهـوم إدارة األإ .ةبـداع والتخيـل والتقـدير السـليم والتمتـع بأعصـاب هادئـاألعلـى 

  )١(:مفاهيم عدة

  .للحدث الطارئ غير المحدودة التأثيراتعلى  لى السيطرةالتي ترمي إ العملية هي :األول

 ذى المتوقع للحدث الطارئ، لتقليل األ ساليب كافةاأل طريقهاعملية التي توظف عن الهي  :الثاني

  .ن يتسبب في مخاطر ال يمكن مواجهتهاوالذي يمكن أ

مع يجابي ستعداد والتهيوء لتأمين العمل األالتحضير واإل التي يتم عن طريقها العملية هي :الثالث

   .ختصاصات كافةجاالت واألفي الم األزمة إلدارةالوصف العام  وتصبح تلك المفاهيم هي األزمة

  .ستجابة لظروف طارئة تتسم بالمفاجأة وضيق الوقتة األهي عملي :الرابع

لـــى إ جـــراءات والقـــرارات الهادفـــةسلســـلة مـــن األ: إدارة األزمـــة بأنهـــاف فيليـــب وليـــامز فـــي حـــين عـــرّ 

  ذلكبــ ،لــى نشــوب الحــربإوالحــد مــن تفاقمهــا حتــى ال ينفلــت زمامهــا مؤديــا  علــى األزمــة الســيطرة

 للدولــة تضــمن الحفــاظ علــى المصــالح الحيويــة ي تلــك التـيهــ لألزمــة الدوليــة إلدارة الرشــيدةتكـون ا

 العنـف الشـديد والشـامل  مـا لمنـع أزمـة لـة للـتحكم باألحـداث عـن طريـقكمـا تعـد محاو  )٢(.وحمايتها

هميتهــا فــي التــي ازدادت أ واحــدة مــن العلــوم االنســانية الحديثــة :كمــا عرفــت بأنهــا )٣(.مــن الحــدوث

   أكانــت علــى المســتوى القــومي أم اإلقليمــي الوقــت الحــالي الــذي شــهد العديــد مــن المتغيــرات ســواء 

زمــات هــو علــم توازنــات القــوى أو رصــد حركاتهــا علــم إدارة األ علــى المســتوى الــدولي ولمــا كــان أم

 ة أمانـت سياسـيكأنسـانيه سـواء غيـرات األتجاهتها فهو ايضا علم المسـتقبل وعلـم التكيـف مـع المتوإ 

  وهــــي بــــذلك تعــــد علــــم مســــتقل وفــــي الوقــــت نفســــه  ة،عســــكري جتماعيــــة أم ثقافيــــة أمأأم  اقتصـــادية
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عرفـوا إدارة األزمـة بكونهـا  )سـنايدر ودايـزنج(به لكـل مـن وبالنسـ )١(.كافـة نسـانيةلعلوم اإلمتصـل بـا

 ة، وٕادارة األزمـــةدركات الهويـــات المشـــتركه فـــي األزمـــبقـــيم ومـــ التالعـــبيـــتم فيهـــا  تفاعليـــة عمليـــة

جـل حمايـة مصـالح يعمـل مـن أ نّ ى صـانع القـرار أنما علـالترمي هنا إلى تجنب الحرب فحسب وإ 

 )ورنس مارتنل(في حين يرى . خرىلتالعب في مدركات األطراف األوذلك عبر ا ،دولته وتعزيزها

 تحـت السـيطرة حـداثى ابقـاء األلوصـف الهـدف الرامـي الـمـاهي اال عبـارة  يـةالدول ن إدارة األزمةإ

كـل يقـوالن بأنهـا  األزمـة دارةإل )يمـونزر و  جـورج(تعريـف الكـاتبين السياسـيين  وفي )٢(.االمكانقدر 

ـــهاإل ـــه فـــي مواجهـــة محـــاوالت األ الـــى ضـــبط النـــزاع جـــراءات أو القـــرارات المؤدي ز ســـتفزاوالحـــد من

والتلطيـف مـن  زمـةنهـا أحتـواء األإدارة األزمـات بأ )نيوهولـد هـانز بيتـر(في حـين عـرف . وتصعيده

فـي حـين نجـد الباحثـة  )٣(.علـى نطـاق واسـع شـتباكات عسـكريةبعد معـه حـدوث أتحدتها بشـكل يسـ

 لألزمــة الالزمــة أنهــا مجموعــة مــن األجــراءات التحضــيريةزمــات بدارة األإ تعــرف) الــدهان أميمــة(

يقتـرن   هو مفهوم  الدولية األزمة إدارة إنيرى  )كسينجر هنري ماأ() ٤(.بحدوثها بؤنالتي يمكن الت

بمدى القـدره علـى تطويـع  نها تقترنإويؤكد حامد ربيع  لهدف محدد، خدمةعلى الموقف  بالسيطرة

نها كالردع سبيال إلى فقد أشار إ )بوفر(ما الجنرال أ. خر سبيال لتصفيتها لصالحهطرف اآلرادة الإ

زمات هي كيفية األ دارةإخر عرفت وفي موضع آ )٥(.من العمل العسكري لى منع الدولة المعاديةإ

ايجابياتها  من ستفادةلفة وتجنب سلبياتها واألالمخت داريةوات العلمية اإلدمات باألز التغلب على األ

ضـا يوأ علـى األزمـة وامتـدادها للتغلـب األزمـة ن شـموليةعمـل متكامـل شـامل يسـتمد شـموله مـوهو 
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لتخطــيط تقــوم علــى ا داريــة مقصــودةإ تعــرف إدارة األزمــة بكونهــا عمليــةكمــا  )١(.علــى هــذا االمتــداد

ألطـــراف وتحديـــد ا ،ســـبابها الداخليـــة والخارجيـــةأزمـــات والتعـــرف علـــى والتـــدريب بهـــدف التنبـــؤ باأل

و مواجهتها أت زمامن األ والوسائل المتاحه للوقاية مكانياتستخدام كل األوالمؤثره فيها، وأ الفاعلة

كتساب خبرات خاطر مع إستخالص الدروس وإ ر ويتجنب التهديدات والمستقرابنجاح بما يحقق األ

دارة إن إ )ســيد عليـــوهال(ويـــرى  )٢(.فـــي المســتقبل األزمــاتالتعامـــل مــع  أســاليبحســن مـــن تُ  جديــدة

وتجنـب  ة المختلفـةداريـلـى األزمـات بـاألدوات العلميـة واإلسـاس كيفيـة التغلـب ععني باألزمات تاأل

 المجــاالتثارهــا فــي آفــه وبحــث ة التوازنــات المختلدار مــن ايجابياتهــا وهــو علــم إ ســتفادةإلســلبياتها وا

شـكال لمبتكـره تتجـاوز األسـس ايضا محاولـة تطبيـق مجموعـة األجـراءات والقواعـد واألأوهي ، كافة

 علــى األزمــة ، وذلــك بهــدف الســيطرةيهــادارة الروتينيــه المتعــارف علالمألوفــه وأســاليب اإل التنظيميــة

بأسـتخدام  الـتحكم فـي مسـار األزمـة سلوبتعني أكما  الدولةلمصلحة  قاً اوالتحكم فيها وتوجيهها وف

 )٣(.م على التخطيط والتوجيـه والمراقبـةدارة تقو للقرار المناسب وهي إ اسبةات المنالبيانات والمعلوم

 نها تعني محاولـة تحقيـقإأي  ن إدارة األزمة تعني فن إدارة السيطرةإ )سماعيل عبد الفتاحأ(ويرى 

ح لهــا بــالخروج مــن اليــد فإبقــاء األحــداث تحــت الســيطرة هــو وعــدم الســما حــداثالســيطرة علــى األ

نهـــا تعنـــي و إأوفـــن كـــل الصـــراعات،  نهـــا علـــما يمكـــن النظـــر اليهـــا علـــى إكمـــ مـــةز محـــور إدارة األ

حـين يـرى  فـي )٤(.هـداف ونشـاط محـور األزمـةأتياديـه تهـدد غيـر اع مكانية التعامـل مـع ايـة حالـةإ

  لظهورهـــاعنـــدما تبـــدأ فأنهـــا منـــذ اللحظـــه االولـــى  زمـــة الدوليـــةاأل نإ )مـــازن اســـماعيل الرمضـــاني(

   ةفأنها تحتاج الى إدارة رشيدبوسيلة الحرب  وحتى لحظة تسويتها سواء أكانت بالوسائل السلميه أم
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ـــاءة ـــة الكف ـــين المـــدخالت  يجابيـــةاأل العالقـــةهـــي تلـــك  ن اإلدارة الرشـــيدة لألزمـــةأويوضـــح  ،عالي ب

مهمــا  ةســتغالل المــوارد المتاحــإخــر العمــل علــى والنتــائج أي بمعنــى آمات والمخرجــات وبــين المقــد

 )المــوارد سياســة هندســة(طــالق تســمية إلتحقيــق نتــائج ذات مــردود ايجــابي ويمكــن  كانــت ضــئيلة

   وربمــا المتاحــة والنتــائج المرجــوةبــين المــوارد  ة فقــد تكــون العالقــة طرديــة تناســبيةعلــى هــذه العمليــ

زء االخيـر هـو الـذي يسـتدعي الجـ هـذا والنتائج األيجابية موارد المتاحةال بين تكون العالقة عكسية

  )٢(:دارة األزمةالفكر في فهم إقسم عليها وهناك ثالث مدارس ين )١(.شيدة لألزمةالر  دارةاإل

عتبـار بأ عليهـا واجتيـاز خطورتهـا السـيطرةجـل مـن أ حـال سـلمياً  زمـةدارة األتعد إ :االولى المدرسة

بـــد مـــن معالجتـــه بالســـرعة يصـــيب النظـــام ال و خلـــلمـــرض خطيـــر أعـــن  عبـــارةاألزمـــة ن مفهـــوم أ

ـــا تعنـــي تجنـــب الحـــرب دارة األزمـــة إن إأي . بتجنـــب الحـــربســـتعادة صـــحة النظـــام وإ  الممكنـــة هن

  .قل حمايتهاو على األنظيم المصالح المرجوه من األزمة أت وبالوقت نفسه

 للــنفس مــن  وتــدريباً  دارة االزمــات تجربــةً رى فــي إولــى تــة األهــي نقــيض المدرســ :المدرســة الثانيــة

  عطــاء الطــرف المقابــل إدون  مــن خضــاع الخصــم والحصــول علــى جميــع امتيازاتهــاإ أجــل الفــوز و 

تكـون مكاسـب طـرف  نهـا مبـارات صـفريةعلى إ تنظر الى األزمة ذه المدرسةن هإتنازالت أي  اية

  )٣(.خرخسارة طرف آ مقابل

ـــة المدرســـة    كثـــرأ ن المدرســـيتين المتصـــارعتين بنظـــرةلـــى هـــاتير إالتـــي تنظـــ درســـةهـــي الم :الثالث

      أي  ات وهـــي تقـــوم علـــى معادلـــة غيـــر صـــفريةوقـــد طورهـــا الوظيفيـــون الجـــدد منـــذ الثمانينـــ واقعيـــه

تصـــارعه طـــراف المتفـــاق يرضـــي األالـــى بـــل الكـــل يكســـب وذلـــك بالوصـــول إ ال غالـــب وال مغلـــوب

وضــاع وتعظــيم ر األفــي تغييــ يكليــةه زمــات تعنــي رغبــةارة األدن إإمــن هنــا يمكــن القــول  .جميعهــا
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بأنهــا  ر، وعرفــتخـعلــى حسـاب الطــرف اآلو لطــرف فيهـا، أ لألطـراف المشــتركة المصـالح القوميــه

 متواليه يخسر فيهـا علـى الـدوام مـن دونزمات لجر الخصم نحو معارك دارة باأللإل رغبة مقصودة

القـرارات  اجرائـي عـن طريـق نهـا اسـتخدامأو للطـرفين، أ ء الوجـهمع حفظ مـا استفزازه بصورة علنية

 )١(.و تصــعيدهوالحــد منــه فــي مواجهــة محــاوالت األســتفزاز أ ضــبط الصــراع المنفجــر إلــى المؤديــة

خــر اآلال يكــون المفهــوم مكــتمال مــا لــم نعــرج علــى الوجــه  زمــاتدارة األمجــال الحــديث عــن إ وفــي

  .زماتوالمعروف بأسم اإلدارة باأل

  باألزمات فهوم اإلدارةم: ثانيا

 اسـتقرار بعـض مـن و زعزعـةنقطاعـه أأ وأ نشـطةلـى توقـف نشـاط مـن األهـا فعـل يهـدف إيقصد ب 

  مثلــةومــن األ ذا النشــاط او الوضــع لمصــلحة مــدبره،ر فــي هــيــحــداث تغيأيــؤدي الــى  ذإ ،وضــاعاأل

علــى  ةحــدود بهــدف الحصــول علــى مكاســب معينــعلــى ال مشــكلةبحيانــا مــا أ دولــة علــى ذلــك قيــام

  نمـا، اذا مـا اعتقـد إ سـلوب يلجـأ اليـه طـرف فـي عالقـةكمـا تعـرف بكونهـا أ )٢(.المستوى السياسـي

و أ ره بــالغبن فــي ظــل هــذا الوضــع،مــا لشــعو هن لهــذه العالقــه أافــي تغييــر الوضــع الــر  ه مصــلحةلــ

ذه طــار هــئــم بالنســبه لــه لتعزيــز وضــعه داخــل أتمثــل المنــاخ المال ن الظــروف الراهنــةأعتقــاده بــأل

راضــيها كمــا هــو الحــال بالنســبه لمصــر حتلــت أالتــي أ ولــى يمثلهــا وضــع الدولــةاأل والحالــة العالقــة

  يضــا تمثــل ظــاهرةوهــي أ )٣(.١٩٦٧راضــيهما فــي حــرب لــبعض أ )ســرائيلإ(وســوريا بعــد احــتالل 

 من الضغوط  يجاد مجموعةإ وذلك عن طريق ،يجادها من ال شيءوإ  عرضيه للتمويه زمةأفتعال أ

زمات زمة ويطلق على اإلدارة باألن وتفتعل أز وتسبب لهم حالة من عدم التوافراد تؤثر في األالتي 

                                                 
�� #�K أ�?�، �;�ر YE ذ�4ه) ١(�  .١٧٤-١٧٣، ص ص
)٢ ( �# �U�ن، إدارة أ\"jا� �?�  .١٩-١٨، ص ص ١٩٩٨، ا���6ض، ا�ز��ت، �E%K� ا�?*~ ��U ا�0ط.��
  .�EB٤٩س ر[�ي ا�"?�ري، �;�ر YE ذ�4ه، ص) ٣(
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عــداد المبكــر، وتهيئــة وأهــم صــفاتها اإل )١(.علــى االخــرين للــتحكم والســيطرة) األزمــةعلــم صــناعة (

د يجـايـار التوقيـت المناسـب لتفجيرهـا، وإ ختوأ علـى قـوى صـنع األزمـة، توزيـع األدوار زمـةمسرح األ

 حــداث ومتالحقــاً لأل متــدفقاً  ايقافــًا ســريعاً  ن لألزمــة المصــنوعةكمــا أ. رلهــذا التفجيــ الــدوافع والذريعــة

رسوم، ولكـل أزمـة فرازات والنتائج وكل منها تصب في سبيل تحقيق الهدف المومتراكم اإل ومتتابعاً 

صـاحب الم ذا الهدف لن يتالشى ضغط األزمةتحقيق ه من غيرو يتحقق ن هدف البد أ مصنوعة

فـــي ســـتراتيجياتها الكبــرى التنفيــذ  كأســلوب االزمـــاتارة إد تمســتخدٕان الــدول الكبـــرى أو  .فرازاتهــاإل

  تأكيـــدعـــالن عنهـــا، و التـــي ال تســـتطيع األ هـــدافها الطويلـــةعلـــى العـــالم لتحقيـــق أ منـــة والســـيطرةالهي

 حهم،دمير مصـالعـدائها وتـتحييـد أو  ها،صـدقاءقـد أوفرض ارادتها وبسـط نفوذهـا بشـكل ال يف قوتها

  ن بولنـــدا قـــد الـــرأي العـــام أ تهمهـــا بأنهـــا قـــد غـــزت المانيـــا موهمـــاً نـــدا وألمـــع بو  عـــل هتلـــر أزمـــةذ افتإ

يمكـــن  يضـــا هـــي عمليـــةأمـــا نإليســـت وليـــدة تفاعـــل ذاتـــي،  فاألزمـــة )٢(.ت الحـــرب ضـــد المانيـــابـــدأ

سـاليب خضـع ألذ تإ ةمثلهـا مثـل أي صـناع زمـةصناعتها وٕايجادها وخلقها مـن عـدم، وصـناعة األ

تتـولى خلـق المنـاخ  نجح فـي افتعـال األحـداث وٕايجـاد مبـررات للحـوادث وعـن طريقهـاحتى تـ علمية

   الدافعـــــة كافـــــة دوات والوســـــائلاأل المفتعلـــــة وتعبئـــــة مـــــةز ري والظـــــروف المناســـــبه لتفجيـــــر األالفكـــــ

  )٣(.لذلك والمؤيدة

  :زماتشروط نجاح اإلدارة باأل 

جيـه  قـوى سـلوك معـين تو  يـتم عـن طريقهـا م على خلق أزمة وهميـةن عملية اإلدارة باألزمات تقو إ

   ب على عدة شروط لنجاح هذه العمليةين والُكتايعتمد الباحثوأ لتكريس األزمة
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  )١( :هي

لــى ممــا يضــطر المســتهدف بهــا إ فــي ميــزان القــوى لصــالح مــدبر األزمــةوجــود تفــاوت كبيــر  -١

  . للصراع التسليم بمطالبه تجنباً 

ن يقنـع الطـرف أ علـى مـدبر األزمـةفـإن  وجود فارق جوهري بـين طرفـي األزمـة عدم في حالة -٢

  . في حالة الصراع درته على تكبيده خسائر فادحةالمستهدف بق

لــى الحــد الــذي إ زمــةزمــات عــدم تصــعيد األدارة باألل يظــل الهــدف النهــائي لــإلحــواكــل األفــي  -٣

  .لى صراع سافريحولها إ

   زمةعلى تطورات األ  تعني بالضروره قدرة مدرب األزمة على السيطرةت الزمادارة باألن اإلأ -٤

  .زمةمن مفتعل األ ن يفلت زمام السيطرةحياففي كثير من األ

  المطلب الثاني

  ستراتيجيات مواجهتهااو  مراحل إدارة األزمة

  :مراحل إدارة األزمة: أوال

ـــةتمـــر إ ـــو األ أي واحـــدة دارة األزمـــة بمجموعـــة مراحـــل مترابطـــة ومتعاقب  دارة لتحقيـــق اإلو  ،خـــرىتل

عــــدة  ســــوناب والدار تّــــقــــدم الكُ ، الســــلبيةثارهــــا الــــتخلص مــــن آو  بهــــدف معالجتهــــا زمــــةالناجحــــه لأل

هم للمــنهج المتكامــل إلدارة لطبيعــة رؤيــتنطلقــت هــذه المراحــل تبعــا أ زمــةدارة األتقســيمات لمراحــل إ

  )٢(:تيزمات كاآلإدارة األراحل لم لى تقسيمه الخماسيإشار الدكتور محمد رشاد ذ أإ األزمة

 طويلـة ل وقوعهـا بأوقـاتقبـ زمـةترسـل األ عـادة مـا: نـذارشـارات األكتشـاف إإ: ولىاأل المرحلة -١

لــم يوجــه ذا وإ  زمــةحتمــال وقــوع األعــراض التــي تنبــئ بأو األالمبكــر، أ نــذارشــارات األمــن إ سلســلة

 نـذار مشـكلةشـارات األذ تمثـل إإ زمـةألقـع ان تشـارات فمـن المحتمـل جـدا أهتمام الكافي لهذه اإلاأل
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 زمـةبكـل أ شـارات الخاصـةبـين اإل يصـعب التفرقـة اصـة بهـا وكمـاشـارات خترسل إ ن كل أزمةإ ذإ

  .على حده

الممكنــه بأقصــى الجهــود  تقــوم المنظمــة لــةفــي هــذه المرح: اإلســتعداد والوقايــة: المرحلــة الثانيــة -٢

ن لــم أو تســتعد لمواجهتهــا تســتطيع تفــادي وقوعهــا أ حتــى كافــة باألزمــة نين المعنيــيالعــامل كشــراوإ 

 ط الضــعف فــي المنظمــةتــي تمثــل نقــاال كافــة الجوانــب تحليــل ودراســة طيع تفاديهــا عــن طريــقتســت

ن إفضـال عــن  ،لتعزيزهـا يــد نقـاط القـوةمـع ضـرورة تحد زمـة حقيقيـةلــى أتتحـول مسـتقبال إ هـا قـدألن

  )١(.التعامل معها زمات وكيفيةة األمواجهل ةتعتمد على رسم خطط مختلف هذه المرحلة

عــداد يــتم إ رحلــةفــي هــذه الم) تقليــل منهــاحتــواء الخســائر والأ( مواجهــة األزمــة: الثــةالمرحلــة الث -٣

خـرى التـي لـم تتـأثر ر لكـي ال تتوسـع إلـى األقسـام األئل للحد من الخسائر ومنعها مـن األنتشـاوسا

 ،ســتعدادها لمواجهــة األزمــةإ لــة علــى درجــةفــي هــذه المرح لمنظمــةويتوقــف نجــاح ا ةداخــل المنظمــ

جهــزة جيــه والــتحكم ومــدى التعــاون بــين األمركــز التو  زمــة نفســها وكفــاءة وفاعليــةوعلــى طبيعــة األ

  .زمةباأل المعنية

 يقوم بهـا الجهـاز التنفيـذي لغـرض إسـتعادة التي هي العملية: ستعادة النشاطإ: المرحلة الرابعة -٤

  . كما كان من قبل ديةعتياألا أعماله يطرته على ممارسةس

 ألزمــةابط لمنــع تكــرار مثــل هــذه ايعنــي بلــورة وضــع الضــو : والــتعلم فــادةاإل: المرحلــة الخامســة -٥

  ةزيــة فــي المســتقبل كمــا البــد مــن اإلفــادهخــذ الــدروس والتجــارب لضــمان مســتوى عــالي مــن الجاوأ

  .يوضح ذلك )٤(ل والشك )٢(.ستخدمتهامن المنظمات والدول التي مرت بأزمات والوسائل التي أ
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      )١(:ةتيتمر بالمراحل اآل ةزمدارة األن إرى أوهناك من ي

فيهـا تحديـد مـا هـو ويعـين  المرحلة التي تـتم بعـد وقـوع األزمـةهي : األزمةمرحلة تخفيف حدة  -١

يــة المطلوبــة للتخفيــف مــن حدتــه ودرجــة لتــداء الــى مكــامن الخطــر وٕانتقــاء اآلهمطلــوب عملــه واأل

  .خطورته

وتـــدريب  زمـــةتطـــوير خطـــة مواجهـــة األ هـــذه المرحلـــةيـــتم فـــي : ســـتعداد والتحضـــيراأل مرحلـــة -٢

تحديــــد المــــوارد  ضــــمن الخطــــةوتت ل حجــــم االضــــرار المتوقعــــةبهــــدف تقليــــ العـــاملين علــــى تنفيــــذها

  .       وتتفاعل معها زمةومن ثم االتفاق مع الهيئات والمؤسسات التي تتأثر باأل ،المطلوبة ساساأل

 العمـــل علـــى تـــوفير الخـــدمات الضـــرورية المســـاعدةيـــتم  المرحلـــةفـــي هـــذه : مرحلـــة المواجهـــة -٣

ذي يضـمن تخفيـف المجابهـه بالشـكل الـ هتمام بتوجيه عمليـةالضرر واأل لى تقليص دائرةإالسعي و 

                                                                               .وبدء مرحلة التوازن زمةحدة المشكالت بعد إنتهاء األ
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 ١٠٤

 المـدة ي فـير الـدعم الضـرور على توفي حلةفي هذه المر  اتمالمه تتركز: عادة التوازنمرحلة إ -٤

قـا لهـذا المفهـوم ابشـكل تـدريجي، ووف زمـةلـى الوضـع السـابق لحـدوث األاألولى من إعادة األمور إ

  لـــى إ حالتـــه الطبيعيـــة لـــىحتـــى يعـــود الوضـــع إ تمـــر بهـــا األزمـــة إنـــه يمكـــن تقســـيم المراحـــل التـــيف

  )١(.قبل األزمة ما مرحلة

 مـــن الناحيـــة زمـــةاأل ادارة راحـــلم تحصـــريفضـــل أن  إدارة األزمـــةنمـــوذجين لمراحـــل أبعـــد عـــرض 

يـة فـي أ و مـدير األزمـةقـرار أن يدركـه بوضـوح صـانع المراحل هـي مـا يمكـن أ ثالثة على ريةالنظ

  )٢(:وهذه المراحل هي منظمة

 مرحلة ما تكون زمة وهي غالباً بوقوع األهي المرحلة التي تنذر : قبل حدوث األزمة مرحلة ما -١

يسـبقها  نمـاوإ  ،مـن فـراغ عـادة ال تنشـأ ن األزمـةأزمـة أل نـتج عنهـاحتـى ت ما وتفاقمهـا تبلور مشكلة

جـــراءات اإلمـــن  بيـــراً ك تتطلـــب عـــدداً  قبـــل االزمـــة ن مرحلـــة مـــاأو  ،مناســـباً  ج عالجـــاً عـــالال تُ  مشـــكلة

  ســــتعدادات إجــــراءات الحمايــــةتلــــك اإل ومــــن بــــين هم فــــي مواجهــــة األزمــــةلتــــي تســــاســــتعدادات واإل

  .كلها المستويات على زمةوتشكيل لجان إدارة األ ووضع الخطط البديلةمين والمعلومات والتأ

 زمـة مولـدة طاقـة ضـخمة ذات نتـائج وخيمـةتنفجـر األ في هـذه المرحلـة: لة أنفجار األزمةمرح -٢

  حــدثت  فــاذا مــا )٣(.حــدثتهاالتــي أ و حتــى قيــاس حجمهــا لتــأثير الصــدمةأ عليهــا يصــعب الســيطرة

ب بتـرٍو ورشـاد ولـن يـأتي والهلع والرعـ ةالمفاجأ التعامل مع حالة ينبغينه وٕاستشرت آثارها فأ أزمة

األولــى فيمــا قبــل حــدوث  مشــار اليهــا فــي المرحلــةال بعــاده المختلفــةســتعداد بأن اإلحســذلــك اال أذا أ
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 ١٠٥

تجنــب ثارهــا، و للتخطــيط المســبق لتــوقي آ اً وفاقــ زمــةيــتم التعامــل مــع األ هــذه المرحلــة وفــي زمــةاأل

  )١(.قل حد ممكنأتداعياتها إلى 

ثـار الناجمــة عــن حــدوث األزمــة حتــواء اآلالتــي يــتم فيهــا أ هــي المرحلـة: بعــد االزمــة مرحلـة مــا -٣

هــو  زمــةرة األدامــن أســلوب إ ن الهــدف الــرئيسأل رة األزمــةداإ وعــالج تلــك اآلثــار أهــم مــن عمليــة

ذلك مــن مرحلــة لــ مــن الجهــود الموجهــة قصــى حــد ممكــن، ويــتم الجــزء الــرئيسألــى تقليــل الخســائر إ

ن أو بـــأخرى كمـــا ثـــار بصـــورة أبعـــض اآل زمـــةنـــه ال بـــد أن تنـــتج عـــن األإ الإمـــل مـــع األزمـــة التعا

   فــي ومــن ثــم فأنــه يــتم ،يجابيــاتن الســلبيات واألينــتج عنــه دروس مســتفاده مــ زمــةالتعامــل مــع األ

   )٢(.منها س المستفادةوٕاستخالص الدرو  عالج آثار األزمة هذه المرحلة

  زمةتراتيجيات مواجهة األ سا: ثانيا

صـعيد نحـو صـراع شـامل يمكـن أبطـاؤه علـى األزمـات اال إن الت دولة في السـيطرةتفشل العادة ما 

مـن  ذ قـدم كـلّ واقـع تجنـب الصـراع فـي ظـروف معينـه إو ربما تصعيده كما يمكـن فـي اليقافه أو إأ

  )٣(:وهي كاآلتي مةز يمكن العمل بها لمواجهة األ تستراتيجيااجتماع األو علماء النفس 

   التــــي تســـتخدم لتغييــــر الوضـــع القــــائم علـــى نحــــو ســـتراتيجيةهــــي اال: اتيجية الهجوميـــةســـتر اال -١

  فعالتحركات أو أعن  تراتيجيات الهجومية هي عبارةسيخالف حسابات وتقديرات الخصم هذه اال

لكن كـال منهـا رجة من العنف ستخدام دضاره وبعضها األخر يتراوح ما بين األنتهاكات وأ تهديدية

 لخصـــم،و تقليـــل مخـــاطر التصـــعيد مـــن جانـــب ا، أع المرونـــةن يصـــاحبها تأكيـــدات بتشـــجييمكـــن أ

  )٤(:ع تتمثل فيانو وتشمل خمسة أ
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 ١٠٦

 وعلــى الخصــم طــرف الــذي يســتخدمهان هنــاك مطالــب للأتعنــي : ســتراتيجية األبتــزاز والتهديــد ا -أ

إليجــاد  بتــزاز والتهديــدد هنــا يســتخدم األاب، فــالطرف المهــدكــان جــزاؤه العقــأن ينفــذها واال  اآلخــر

  .مصالحه يحقق عن طريقها زمةأ

 بمحاولــــة  ســــتراتيجيةتبــــدأ هــــذه اال): حــــدودممتحــــان الاإل(المحــــدود  ســــتراتيجية جــــس النــــبضا -ب

 تبــاع وســائل مرنــةمقبــول فــي الوضــع القــائم مــع مراعــاة جانــب التصــعيد لــذلك يــتم أ حــداث تغييــرأ

  .الغاءها بسرعة وبسهولةو ا أحيث يمكن وقفهبللفعل 

  يمـــارس الطـــرف المتحـــدي ضـــغوطات  ســـتراتيجيةفـــي هـــذه اال: اتيجية الضـــغط المحكـــومســـتر ا -ج

  .)الحصار( نتهاكات غير العسكريةاال: ة وسائل مثلبعدعلى الطرف المدافع على الوضع القائم 

ن أ لمتحدي علـى ثقـةف ادما يكون الطر عن ستراتيجيةتستخدم هذه اال: ستراتيجية األمر الواقعا -د

ـــر منافســـهُ  ـــدفاع عـــ غي    جـــراء حاســـم وســـريعتخـــاذ إذ يقـــرر المتحـــدي إإن الوضـــع القـــائم متعهـــد بال

  .دانةفقد تتعرض لإل او دولياً  وال قومياً ال تتلقى قب ستراتيجيةالقائم لكن مثل هذه اال لتغيير الوضع

 يةســتراتيجا عــن طريــق وضــعهاييــر قــد تلجــأ الدولــة إلــى تغ: حتكاكــات البطيئــةســتراتيجية اإلا -و

إلرهـاق  سـتراتيجيةااله لـى هـذإل الضـعيف هـو الـذي يلجـأ الفاعـ وفي الغالـب إن ءيطالباإلحتكاك 

  )١(.رهابيةو أعمال إشكل حرب عصابات أ ستراتيجيةاالخذ هذه الطرف القوي وتأ

   مـــات شـــديدةز الـــى التعامـــل مـــع األ ســـتراتيجيةتهـــدف هـــذه اال: تجـــاه األزمـــةســـتراتيجية تغييـــر أا -٢

 زمــةلــى مسـايرة األمواجهتـه أو مقاومتــه إذ يبـادر إوالعنـف ذات التــأثير المـدمر الــذي يصـعب  القـوة

  تســاعد علــى تجاهــات فرعيــةتجاههــا الــى عــدة إثــم العمــل علــى تغييــر إ ممكنــة مرحلــةقصــر أ فــي

  )٢(:يكات هي، تتبع عدة تكتستراتيجيةولتنفيذ هذه اال يجابيةوتحقيق نتائج إ الفاعلة المواجهة

  .    ، والسماح لها بالظهورزمةعن األالتنحي بعيدا  -أ
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 ١٠٧

  . لاعالف مع إتجاهها األساس خاصةالتحرك مع األزمة و  -ب

  .زمةالعمل على خفض سرعة إندفاع األ -ج

  .زمةتساعد على تفتيت األ رعية، وبديلةتجاهات فإيجاد أ -د

  .ساسعن مجالها األ إبعاد االزمة -ه

زمـة فـي األ سـراع بـدفع القـوى المحركـةإلى األ راتيجيةستتهدف هذه اال: دفع اإلزمة ستراتيجيةا -٣

ــــة متقدمــــةإ ــــى مرحل ــــات وتســــرع بوجــــود تظهــــر فيهــــا ل ــــي هــــذه  الخالف ــــنهم ويســــتخدم ف الصــــراع بي

ر لتكـــون مصــدرا للصــراع وتثيـــ زالت تكتيكيــةوتقــديم تنــا خاطئـــةالمعلومــات التســريب  ســتراتيجيةاال

  )١(.مةلألز  المسببةفات بين القوى الخال

 زمـــةلأل دراســـة وتحليـــل العوامـــل المكونـــةعلـــى  ســـتراتيجيةتعتمـــد هـــذه اال: راتيجية التجزئـــةســـتا -٤

زمـات صـغيره ذات ذ يمكـن تحويلهـا الـى أإوالقويـة  رةزمـات الكبيـفي األ السيماو والقوى المؤثره فيها 

 ح بـين األجـزاء الكبيـرةض فـي المصـالهنـا خلـق تعـار قل مما يسهل التعامـل معهـا ويمكـن ضغوط أ

  )٢(.غراءات لضرب التحالفاتستمالتها وتقديم أجزاء وإ اع على قيادة األوالصر  ةزملأل

  التــــي يســــتخدمها الطــــرف المــــدافع لمقاومــــة جهــــود ســــتراتيجيةهــــي اال: ســــتراتيجيه الدفاعيــــةاال -٥

   ســـبعة بمصـــالحه ولهـــاضـــرار األ ومـــن ثـــم ،لتغييـــر الوضـــع القـــائمالـــذي يســـعى  الطـــرف المتحـــدي

 -سـتراتيجية الخطـوةاستراتيجية التصـعيد المحـدود، ا، ر واألجباردبلوماسية القهستراتيجية ا :نماذج

ســــتراتيجية نقــــل التعهــــد والحــــزم، اســــتراتيجية رســــم الخــــط، اســــتراتيجية أختبــــار القــــدرات، ا خطــــوه،

  )٣(.ستراتيجية شراء الوقتا
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 ١٠٨

ليـــــة ســـــبات اآلدام التقـــــدم التكنولــــوجي للحاســــتخســـــتراتيجية أاهــــي : جية التكنولوجيـــــةســــتراتياال -٦

عــدها  ب أم ثنــاء األزمــةأكانــت فــي أ لتــوفير المســاعدة فــي صــنع القــرارات المهمــة ســواء) الكمبيــوتر(

رار فــي ومــن هــذه النمــاذج نظــم مســاندة صــنع القــ. عوامــل الصــراع بعوامــل التعــاون أم يخــص فيمــا

فــي الكمبيــوتر  دوات حســابيةتــوفير أ هــو منهــا كــان الهــدف ،تفــاقلــى أالتفــاوض بهــدف الوصــول إ

نشـــيط خطـــوط وذلـــك بت ،)فـــي الصـــراع اف الثالثـــةطـــر األ(اطـــراف التفـــاوض أو الوســـطاء لمســـاندة 

خــاذ إطــار تــدريجي لعمليــة صــنع وأت عــن طريــقلصــنع القــرار  تصــال بيــنهم وتــوفير آليــه هيكليــةاأل

ـــل ال ـــنجم عـــن التفـــاوض وأ مخـــاطر التـــي ربمـــاالقـــرار وتحلي ـــؤ ذات الوظـــائف تالســـتخدام طـــرق ت نب

  )١(.المتعددة

   ســـس التـــيبأضـــعاف األ ســـتراتيجيةتـــتم هـــذه اال :زمـــةجهـــاض الفكـــر الصـــانع لألية أســـتراتيجا -٧

ر فـي الفكـر الـذي التـأثي ، والعمـل علـىزمـةلأل ذ تنصـرف بعـض القـوى المؤيـدةإ زمـةاأل تستند اليهـا

، زمــةطريــق التشــكيك بفكــر األف الضــغط الــدافع لظهورهــا ونموهــا عــن ضــعاإ ، و زمــةيقــف وراء األ

ديـة وحديثـة للتعامـل ليتق سـاليبأهنـاك سـتراتيجيات هـذه اال فضال عـن )٢(،ضعافه ثم التخلي عنهوإ 

  )٣(:مع األزمات فاألساليب التقليدية هي

 نكـــار وعـــدم الوضـــوح يســـتخدم فـــي إ المخادعـــةســـاليب هـــو واحـــد مـــن أ: أســـلوب إنكـــار األزمـــة -١

 نــه قــا اال أطالإ زمــةعــن عــدم وجــود أ واألفصــاح بلغــة واضــحة بهــاعتــراف وعــدم األ حــدوث األزمــة

 زمـــةذ يســـاعد هـــذا األســـلوب علـــى إمتصـــاص األإ قـــة األمـــر معـــالم وجـــود األزمـــة واضـــحةفـــي حقي

  .لدى األشخاص والمجتمعات والدول حدتها وتخفيف

                                                 
�� #�K ا�?�، �;�ر YE ذ�4ه، ص )١(�١٧٧.  
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ركـز ذ يإ) زمـةاألجيـل ظهـور تأ(أسـلوب  يطلـق عليـه سـلوب الـذيهـو األ: أسلوب كبت األزمة -٢

فـــي القضـــاء عليهـــا  جـــلمـــن العنـــف مـــن أ مباشـــرة وبدرجـــة عاليـــة زمـــة بصـــورةالتعامـــل مـــع األ فـــي

المنافـــذ وٕاغـــالق  زمـــةالـــى التضـــييق والضـــغط علـــى قـــوى األ ةذ تســـعى المنظمـــولـــى، إمراحلهـــا األ

 ســـلوب كمـــا يـــتم فـــي هـــذا األ زمـــةلتعظـــيم وتصـــعيد األ تنفـــذ عـــن طريقهـــاالتـــي قـــد  جميعهـــا والطـــرق

ه قــد تبــرز يــة قيــادات جديــدلص مــن إالــتخلص مــن قادتهــا، والــتخ عــن طريــق األزمــةضــعاف قــوى إ

  )١(.لتحقيقها زمةمحاوالت التجدد التي تسعى قوى األضاء على كل والق

ذ يـــتم ومـــن تأثيرهـــا ونتائجهـــا إ زمـــةهـــو أســـلوب التقليـــل مـــن شـــأن األ: مـــةأســـلوب بخـــس األز  -٣

سـاليب األيـتم التعامـل معـه بو قليـل الشـأن  مهـمكحدث تـم فعـال لكنـه حـدث غيـر  زمةاف باألعتر األ

 داء عناصـــره بشـــكل ســـليمتـــى يســـتعيد الكيـــان اإلداري توازنـــه وٕاتســـاقه وأالمناســـبه للقضـــاء عليـــه ح

لــى القضــاء إ تــؤدي جميعــاً  دوات شــديدة التــأثير والفاعليــهعــدة أ وتســتخدم فــي طريقــة بخــس األزمــة

  )٢(.)التصفية الجسدية(ء وبعضها بالقتل غرابعضها األ على قوى صنع األزمة وبطرق مختلفة

ى علـ لـى األزمـةإذ ينظـر إ) نفـيس البركـانة تطريقـ(يضـا يطلـق عليهـا أ: سلوب تنفيس األزمةأ -٤

مقـدمات  ات التـي تتصـاعد مـن فوهتـه مـاهي االوالغـاز  بخرةن األأنها بركان على وشك األنفجار وإ 

 زمــةتكســبها قــوى األ لــى مزيــد مــن القــوةإو الغضــب ســوف يــؤدي بقــاء علــى حالــة الغليــان أوٕان األ

،  ومــن ثــم إنفجارهــا المــروع المــدمر ،تــراكم وتشــتد قوتــه فــي بركــان األزمــةوي يــزداد الضــغط ومــن ثــم

فوهــة البركــان  بشــأن جــراء فتحــات جانبيــهو البركــان عــن طريــق أأ ولهــذا فأنــه يتعــين تنفــيس األزمــة

  )٣(.داخلو تفجيره من الأ وط الداخلهتكون بمثابة تنفيس للضغ

                                                 
١) ( F  .٢٧٥#0 ��ره، �;�ر YE ذ�4ه، صأ�?� أ06
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ويـتم  عيـةزمـات فر لـى أإ ألسـلوب علـى تقسـيم وتجزئـة األزمـةيعتمد هذا ا: سلوب تفريغ األزمةأ -٥

لحثيـــث والســـريع ككـــل فيجـــري بعـــد ذلـــك الســـعي ا زمـــةول مـــع قـــوى األذلـــك بعـــد وقـــوع الصـــدام األ

 لكـل طـرف هـداف بديلـةمن القوى ويتم وضـع أ ومتفرعة فرقةمت كمجموعة زمةللتعامل مع قوى األ

كثــر هــداف والمصــالح األلطــرف فــي ضــوء األ، والعمــل علــى التفــاوض مــع هــذا ازمــةمــن قــوى األ

والعمــل علــى  كــل طــرف بمــا يناســبه، ســتقطابلــه، وتركيــز الجهــود علــى محاولــة أ ةهميــوأ الحاحــاً 

  )١(.شدتها ووحدتها زالةوإ  ةإمتصاص وتذويب األزم

ذ تلجـــأ إ زمـــاتالخـــداع فـــي إدارة األهـــو أســـلوب المكـــر و  :زمـــةأســـلوب تشـــكيل لجنـــه لبحـــث األ -٦

عــداد للبحــث عــن أســباب األزمــات وتكلــيفهم بأ ســلوب تشــكيل لجنــةدام أســتخلــى أإ داراتبعــض اإل

بوقـوع  ألطـراف الـذين أسـهمواعـن ا كافـة المعلومـاتوجمـع  لكل مـايتعلق باألزمـة اسات الكاملةلدر ا

عــن  كيــر فــي قضــايا أخــرى بعيــدةفــي التفيبــدأ العمــل وبعــدها  زمــةوعــن الطــرف الصــانع لأل األزمــة

  )٢(.زمةوالتظاهر بعدم وجود أ عن هذه األزمةفكار ت األوتشتي زمةاأل

وهـي مـن الطـرق بالغـة العنـف تقـوم علـى الصـدام العلنـي والصـريح مـع : زمةأسلوب إخماد األ -٧

      و قـــيم وعـــادة أمراعـــاة ألي مشـــاعر  بعنـــف بـــالغ مـــن غيـــر تيـــار األزمـــةالتـــي يضـــمها القـــوى كافـــة 

لــى حــد التهديــد الخطيــر والمباشــر وصــلت إ قــد زمــةاال عنــدما تكــون األ ى هــذه الطريقــةلــإال تلجــأ 

   )٣(.للكيان

    )٤(:هي زماتما األساليب الحديثه للتعامل مع األأ

وتستخدم عندما يجد الفرد نفسه أمام حاله غير واضحة المعالم وحتى : أسلوب تصعيد االزمة -١

  .األزمةتصعيدها بشكل أو بآخر حتى تصل الى نقطة الفصل في حل  يتم حل األزمة البد من

                                                 
06٢٧٧F أ�?� أ#0 ��رة، �;�ر YE ذ�4ه، ص) ١(.  
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ن هنــاك وفــره فــي الشــيء يجــاد انطبــاع وهمــي لــدى الجمــاهير بــأيــتم ا: الــوفره الوهميــهســلوب أ  -٢

  .قف الفزع الذي يصيب متضرري األزمةمحل األزمة وذلك لو 

   مـــان حتـــى يســـتلزمد األســـتناد الـــى نظريـــة حـــيـــتم عـــن طريـــق األ: حتيـــاط الوقـــائياألســـلوب أ  -٣ 

حتيــاطي تعبــوي وقــائي عــداد أن لألزمــة أن تخترقهــا ومــن ثــم إالتــي يمكــ ق الضــعيفةاطمعرفــة المنــ

  )١(.لمواجهة أي اختراق وقائياً  يمثل حاجزاً 

ـــة فـــي التشـــخيص والعـــالجال المشـــاركةســـلوب أ -٤ ـــدما تتصـــل األزمـــة : حقيقي يـــتم أســـتخدامها عن

زمـة حـب نفسـه يملـك قائـد األ الوقـت وفـي ،قراطيـةمفـي الـنظم الديفراد والبشر عمومـا وتسـتخدم باأل

   زمـة التــي يواجههــا ويــتمب مشــاركة الـرأي فــي التعامــل مــع األومـن ثــم يطلــ ،قنــاعهم بــهاألفـراد لــه وإ 

نجــاح تخــاذه مــن ســلوك ألومــا هــو المطلــوب مــن الجميــع إ ،فصــاح عــن األزمــة وعــن مــداهاهنــا األ

  )٢(.زمةومن ثم القضاء على األ ،ودور كل مشارك في الخطه ،والمتفق عليها الخطة الموضوعه

الحلــول  فضــلن أإ ت واألســاليب فــي التعامــل مــع األزمــةســتراتيجيايتضــح ممــا تقــدم فــي عــرض اال

وٕاصــالح الجهــات  حتــواء عوامــل األزمــةإلــى و اللجــوء إهــ عنــد بعــض الــدول إلدارة األزمــة الحديثــه

والقضـاء علـى كـل أسـباب األزمـات  بـالطرق السـلمية مـةز األ والعمـل علـى حـل زمةالمتسببه في األ

الهـدف  بشـكل نـاجح تـرتبط بمـدى قـدرتها علـى تحقيـق زمـةن إدارة األذ إإ .وغيرهـا وبطالـة من فقـر

 و دفـــع أ عســـكرية فـــي تفـــادي الـــدخول فـــي مواجهـــةالعمـــل ن يكـــون يمكـــن أ والـــذي  ،المنشـــود فيهـــا

  .حد أطراف األزمةأ الضرر السياسي غير المقبول الذي يصيب مصالح
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  المطلب الثالث

  مجلس التعاون الخليجي وموقف قليميةزمات اإلطبيعة األ  

لـــى الخلـــيج  ســـاحات الـــوطن العربـــي مـــن المحـــيط ا مـــن لـــى كـــل ســـاحةع زمـــات الســـاخنةتتنـــاثر األ

مــن  الــذي اصــاب عــدداً  حــداث التغييــرتمثلــت فــي أ بســبب مــا شــهدته المنطقــة مــن تحــوالت مهمــة

ســرعان مــا و  وكانــت بــدايتها فــي تــونس )١(.التــي حكمــت بالدهــا عقــود مــن الــزمن بيــةنظمــة العر األ

ــــيمنمصــــر و  :مثــــل ،خــــرىأامتــــدت لتشــــمل دول  ــــى اضــــطراب إ حــــداثدت هــــذه األأ ،ســــوريا وال  ل

ي العالقــات مــر طبيعــي فــأ زمــاتوجــود األ عــدّ ذ يُ إجتماعيــة، واأل ةالسياســية واألقتصــادي وضــاعاأل

 قــلأو علـى ألـى حلهـا تنتهـي إ دارة ناجحـةإدارتهــا إ نظمـةوعلـى األ ،سـهانف و داخـل الدولـةيـة أالدول

كـل طـار المحلـي لولـم تكـن هـذه األحـداث محصـوره داخـل األ ،ثارهـاآتقدير التخفيـف مـن نتائجهـا و 

ـــة فحســـب بـــل القـــت بظاللهـــا ـــدول المجـــاو و قليمـــي فـــي محيطهـــا اإل دول دول مجلـــس (  رةالســـيما ال

  :تقسيم المطلب إلى وعليه تم )٢().التعاون الخليجي

  الخليجيوموقف مجلس التعاون  األزمة السورية :والأ

  الخليجي نزمة ميناء مبارك وموقف مجلس التعاوأ :ثانيا

خصوصـية موقـع الـيمن وألسـباب سـيتم التطـرق زمـة الـيمن لفيما تم تخصيص فصـل كامـل إلدارة أ

  .اليها

  وموقف مجلس التعاون الخليجي زمة السوريةاأل : أوال

  نتيجه لتشعب) الربيع العربي(التي مرت بها دول  كلها زماتاأل عن ية تختلف األزمة السوريةبدا
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 ١١٣

  وتجاوزت  برمتها ستقرار المنطقةلكونها أصبحت تهدد أمن وأو الوضع السوري داخليا وخارجيا  

   ٢٠١١/شـباط/١٥من الشبان بتاريخ  قام عدد عندما زمةذ بدأت هذه األإ )١(.ةالسوري حدود الدولة

األسـد لحكـم بشـار  دارس شـعارات معارضـةعلى حيطان المـ مدينة درعا جنوب سورية بالكتابةفي 

واألســـتعالء، والظلـــم، واإلضـــطهاد،  ،نطـــالق ثـــورة الشـــعب الســـوري للـــتخلص مـــن حكـــم الطـــوارئوإ 

مــا تمــت مالحقــتهم وٕاعتقــال ن ســرعان والفســاد، وأســتمرار ســلطة القمــع مــن األب الــى األبــن، اال إ

 فــيعتقـاالت وعنـدما تحركــت العشـائر بعــد اإل ،ثنـاء المطــارداتفــي أ خـروقتـل الــبعض األبعضـهم 

اهللا (رات مـن للنظام حتـى تطـورت الشـعا لى تظاهرة رفض جديدةتشييع القتلى تحول هذا التشييع إ

فـي  المتظـاهرين تـزداد عـدادأ بـدأتبعـدها ) الشعب يريـد اسـقاط النظـام( لى إ) وسوريا وحريه وبس

مـدن ال ن تفجرت الثورة وعمتلى إد يوم على ضوء سقوط الضحايا إبع اً يوم مام المساجدالمدن وأ

 الــب المتظــاهرين عبــر مجموعــة مــن لمط ســتجابت القيــادة الســوريةأو  )٢(.جميعهــا ريــاف الســوريةألوا

إصـدار قـانون عقبتهـا باقـرار قـانون حـق التظـاهر السـلمي وأجراءات بـدأت برفـع حالـة الطـوارئ و األ

 للدســتور كمــا قــدم وليــةأ عــداد مســودةإل ون جديــد لإلعــالم وجــرى تشــكيل لجنــةنحــزاب وقــاألجديــد ل

خـرى مـن األصـالحات األ ةلسلسـ ٢٠١١/آذار/ ٣٠فـي  زمـةبشار األسد في خطابه األول بعـد األ

 ظــاهراتعلــى خلفيــة الت المعتقلــينح طــالق ســراوإ  ،األكــراد فالوتجنــيس آ ،كتشــكيل حكومــة جديــدة

اال إن المظـــاهرات  كلهـــا هـــذه اإلصـــالحات علـــى الـــرغم مـــنو  .مـــدن الســـوريةفـــي الالتـــي حصـــلت 

ــــةاإل ــــم ت اســــتمرت حتجاجي ــــح كــــل محــــاوالت الســــلطهول عارضــــين والمتمــــردين واصــــل مــــع المللت فل
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 ١١٤

نمــا كــان شــعارهم إســقاط الــرئيس بشــار إحلــول لســوريا  نهــم ال يبحثــون عــنزمــة إذ إإلســتيعاب األ

  ما تقدم سنتطرق إلى أهم الظروف التي مهدت للثورة  وعلى اساس )١(.سد وتغيير النظاماأل

  :السورية وأثر شبكات التواصل االجتماعي فيها والموقف الخليجي في النقاط اآلتية

  الظروف التي مهدت للثورة -١

    دكتاتوريــــة تعتمــــد علــــى األجهــــزة ية شــــموليةســــتبدادالتــــي تحكــــم ســــوريا هــــي إ بيعــــة الســــلطةن طأ

 تربـــوي للطـــالب والشـــباب وكبـــارتحـــادات والضـــبط العلـــى النقابـــات واإل ةلمالشـــا منيـــة والســـيطرةاأل

 )مشـقربيـع د(سـد حـدث تحـول جزئـي تمثـل فـي نشـوء متـنفس سـمي حافظ األ توفى وعندما السن،

ــــى صــــعيد  جــــراء التغييــــرإدى للحــــراك أممــــا  كثــــر وضــــوحاً أ صــــبحأســــتبدادي لكــــن الطــــابع اإل عل

   اال مــن قبــل لمــس هــذا التحــولربمــا لــم ي تجــاه اللبرلــةا قتصــاد تحــوال خطيــر كمــا شــهد األ )٢(.النخــب

ـــذين ذهبـــت تنبيهـــاتهم مـــن غيـــرقمـــن األ قلـــة  أم مـــن لســـلطةاأكـــان مـــن  اءجـــدوى ســـو  تصـــاديين ال

 الفئـــة اللصـــيقة الـــذين هـــم عمـــال الجـــددوأدى إلـــى تحكـــم رجـــال األ والديمقراطيـــة الحـــالمين بالحريـــة

قتصـاد سـاس فـي األالكتلـه األ حتكـرتوأ تعمم اللبرلة هي التيصبحت أ )هاعوتواب العائلة( لسلطةبا

قتصاد الوطني لمصالحها ومن ثم يمكـن القـول األخضاع ذ عملت على إإ ،يدها الثروة في ومركز

: جملة مشكالت منها لىدى هذا الوضع إأ )٣(.ل االسد وتابعيهآ صبح تحت سيطرةأقتصاد األ نإ

 لمؤسســات القطــاع العــام مــع ولــةهمــال الدمــن إالتــي عانــت  ي عــام طــال الصــناعةقتصــادأنهيــار أ

 رتفاع االسعار ونقص النمو بـل نها قامت ليس لمجرد أإذ اض االجور وأرتفاع أسعار الغذاء إأنخف

نهيـــار الوضـــع لـــى أأدى هـــذا إ ،وات متزايـــدة وباهظـــةاســـتمرار الفقـــر علـــى نطـــاق واســـع وســـط ثـــر 

                                                 
١) (jا�>�ى ا� Y�ا� 

 ا�?�ر6.
، ا��#�g ا�"�#'�R0د، ط .٢٠٩، ص٢٠١٥، دار ا�?.SU، #��وت، ١

)٢ (^*�4 ^�\��R�R�
 �*0Zرة�.-0r ، :0رة �، ��رات ا�"�#�� ا�?% �ة*.�j، ا�، دار >0ن �١ا��0ر6�، ط ر ��ر4
 .١٠، ص٢٠١٤

٣) (^*�4 ^�\0ر6� 
� 
B�?%5Aا� ، ا� �اك ا 

 4%�ب"�R اSE! ��_A ا�0Zرة�� ، :،��'�h� �B0?+� 
 

 ا�0ط� ا�"�#� ^�5�+%�Aن - ا�?�3ب - �;�(ا� ��4ت ا�.E�- �6� Eا�- �T0ر6^ -ا�+7ا، ٢، ط)اAردن -

  .٣٤٣، ص٢٠١٤، #��وت، ���ة ا�"�#���74 درا�ت ا�0
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بـــين  خاصـــةو  تفـــاع معـــدالت البطالـــةفضـــال عـــن أر  )١(مـــن المـــواطنين، ت كبيـــرةالمعيشـــي لقطاعـــا

  ار نهيوأ بناء من تأسيس كيان شخصي مستقل بهموالبؤس المادي والروحي وتحريم األ ،الشباب

ال ان إ دت لقيـام الثـورةالتـي مهـعلى الـرغم مـن هـذه الظـروف و  )٢(.التعليم الذي تشرف عليه الدولة

  :في ذلك دوراً  هناك عامالن مارسا

  .حتقانالموضوعي الذي تراكم فيه األ فهو الظر : العامل االول

حـاجز الخـوف مـن  ع مـن صـيرورة كسـرار الثورات فـي تـونس ومصـر سـرّ نفجهو أ: العامل الثاني

ن إ خاصــةبــه الشــباب فــي تــونس ومصــر م س الشــباب الــذين تــأثروا فيمــا قــاحمــا :االولــى: زاويتــين

هـي  :لثانيـةا والفقر، والبطالة داد وسلب الحريةستبكاإل كالت نفسهااب يعانون من المشهؤالء الشب

 ســــتراتيجية ارســــمت  لطةن الســــإطريقــــة مواجهــــة الســــلطة ألول اعتصــــام فــــي درعــــا فمــــن الواضــــح 

  ام القــوةســتخدن نقــص أإذ رأت إ. هرين منــذ اللحظــة األولــىالهجــوم والضــرب العنيــف ضــد المتظــا

 هـذه السياسـة العنيفـة لـم إنعلي وحسـني مبـارك لكنهـا التع بن نزين العابدي سقط حكم هو الذي أ

    )٣(.شعل الثورةأهو الذي  ن عنف السلطةإخرى أي ساس في إنتقال الثورة الى مناطق أهي األ

  زمة السوريةجتماعي في األ أثر شبكات التواصل األ -٢

نتفاضـة االفـي  كبيـراً  دوراً  عـالماألووسـائل  )نترنـتاإل( ثورة المعلومات وتكنولوجيا المعلومـات أدت

ر والمســتقبل ســر الحاضــمــن أ فــكلل ســبيالً  لدوليــةالتعامــل مــع شــبكة المعلومــات ا صــبحأو  الســورية

  لــــىأدى إ إذ .والنظـــام السياســـي فيهـــا عـــن همـــوم ومشـــكالت الدولــــة بعيــــداً  والتطلـــع الـــى العالميـــة

   كبــرأ ةحمايــ وفرومجهــول يــ ز بكونــه غيــر خاضــع للرقابــة، ويمتــاةالتقــارب بــين المجــاميع البشــري
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التقليديـة  تصـالاألعلـى وسـائل ر ال يقتصـ العـالم صـبحوأ نه مـن عناصـر المعارضـةلمن يستخدمو 

لــــى مواقــــع التواصــــل االجتمــــاعي يرجــــع إذ إ )١(.فقــــط وٕانمــــا لجــــأ إلــــى وســــائل االتصــــال المتطــــورة

ن أل نطالقهـــايـــام األولـــى ألمنـــذ األ يـــة الثـــورة الســـوريةكبـــر فـــي تغطاألالفضـــل  خاصـــة) الفيســـبوك(

إن مســتخدمي شــبكات  الــرغم مــن عالمــي علــى مــر الزمــان علــىتعتــيم أ ســوريا كانــت تعــاني مــن

 زون بالمهــارة العاليـة فقبــل الثــورة السـورية تكــاد تكــون معدومــةي سـوريا يمتــاجتمــاعي فــالتواصـل األ

مــن  بلــدهم زادواتغييــرا كبيــرا يحــدث فــي إن  قــع األجتماعيـةالكـن عنــدما الحــظ الناشــطون علــى المو 

 اســــتطاعت هــــذه ي إذالتواصــــل مــــع العــــالم العربــــي والغربــــ م عبــــرنشــــاطهم وأصــــبح لهــــا دور مهــــ

كـان والفـديو كمـا  الصـوت والصـورة الـى العـالم الخـارجي عبـر ن تنقل مجريات الثـورةالمجموعات أ

مــــع غيــــره مــــن الــــدول األخــــرى وازدادت عــــدد  علــــى الســــاحة الســــوريةالــــدور الكبيــــر ذا الموقــــع لهــــ

ذ ظهـرت إ )٢(.خبـار الحـراك فيـهل أخاصة به تنق صفحة و شارع كل حي أ صبح فيالصفحات وأ

للشـعب السـوري والتخفيـف عنـه فـي ظـل مـا يتعـرض لـه  صفحات منها تقدم العون والمساعدة عدة

سـقاط الظلـم شال خططه والـبعض االخـر تهـدف الـى إفها تهدف الى فضح النظام الحاكم وإ وبعض

 ضــد بشــار وتعــد صــفحة الثــورة الســورية .ســتهزاء بــدماء الشــهداءواإل والرشــوة والخيانــة وبيةوالمحســ

جمـــاهير ضـــد النظـــام ويؤكـــد نطلقـــت عبـــر الفيســـبوك لحشـــد الأوائـــل الصـــفحات التـــي ســـد مـــن أاأل

ة ديمقراطيـه حـر  قامـة دولـة مدنيـةوإ سد خير هو إسقاط نظام بشار األول واألالهدف األ مطلقوها إن

  )٣(.فية والقوميةوالطائ نتماءاتهم العرقية والدينيةختالف أإتتسع لكل السوريين على 
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 ١١٧

   زمة السوريةلس التعاون الخليجي من األ موقف مج -٣

وحــزم ضــد  كثــر قــوةمجلــس التعــاون الخليجــي مواقــف أ عضــاء فــياأل ةتخــذت دول الخلــيج العربيــأ

بة مجلس التعاون الخليجي بهذه ستجاكانت إ ، فبدايةالدول العربية األخرىالنظام السوري مقارنة ب

ن ال إإ ٢٠١١/ذارآ/ ١١حتجاجـات فـي ألعلى الرغم من بدء التظـاهرات وا بطيئة ستجابةإ زمةاأل

 موذلـك لعـد ،ب مـن العـام نفسـهجلـس التعـاون الخليجـي صـدر فـي شـهر آالموقف الرسـمي لـدول م

فضــال عــن تجنــب  ،نظــام الســوريالحليــف لليرانــي ثــارة حفيظــة النظــام اإلرغبــة دول المجلــس فــي إ

 أن هناك ملفات مفتوحة والسيما الخليجي خلي لدول مجلس التعاوناالدالتدخل االيراني في الشأن 

دول مجلــس  تعملــ ســوريةالمــدن الفــي معظــم  نتفاضــةبعــد أن عمــت األو  )١(.همهــا ملــف البحــرينأ

فعملـت  وتوسـعها، شـال الثـورةإف بهـدف فـي الشـأن السـوري لى صياغة سياستهاع التعاون الخليجي

عــن الحســم  الســلطة بعجــز أن شــعرت لكــن بعــدشــهر أمــدة ســت  ماليــاً  علــى دعــم الســلطة الســورية

مجلـــس التعـــاون  وكـــان )٢(.ل صـــراع الشـــعب ضـــد الســـلطةهـــي تحويـــ معروفـــة لـــى سياســـةدفعهـــا إ

 علــى كمــا أنــه شــجعللشــعب الســوري  ئتالف الــوطني ممــثالبــاألعتراف بــاأل هــو المبــادر الخليجــي

ا مشــتركا يــدين العنــف فــي ســوري انــاً بي صــدرعنــدما أ خاصــة )٣(.تجــاه العســكري فــي حــل األزمــةاأل

ن دول عـّد واضـحا للنظـام السـوري إ ومن ثم وريةالستمارسه القوات الذي  ستخدام المفرط للقوةواأل

فــي الملــك عبــد اهللا  دانأو  الخليجــي هــي وراء الضــغط علــى بشــار االســد للرحيــل،مجلــس التعــاون 

لــــى وريا ســــتنزلق إن ســــأد عنــــدما حــــذر األســــ لحكومــــة الســــوريةاتصــــرفات  صـــراحة ٢٠١١/آب/٨

 لةآ(سد شخصيا الى وقف ودعا األ ،صالحات الجديهإذ لم تطبق اإل عماق االضطراب والخسارةأ
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 ١١٨

ا أن مــن مســتقبل ســوريا بــين خيــارين أورأى أوان العقــل قبــل فــوات األ وتحكــيمراقــة الــدماء وإ  )القتــل

 نــــذاك الســــعوديةآ وعمــــدت ،ععمــــاق الفوضــــى والضــــيالــــى أإتنجــــرف  وأ رادتهــــا الحكمــــةتختــــار بإ

تـزداد  دخـل النظـام السـوري فـي عزلـة دوليـةو  )١(.لى سـحب سـفرائها مـن دمشـقوالكويت والبحرين إ

 بتـداءً أ سـوريا تعليـق عضـوية العربيـةعندما قررت جامعـة الـدول  يوما بعد يوم وتجلى ذلك واضحاً 

ـــاني ١٦مـــن  ـــرفض دمشـــق المبـــادرة ٢٠١١ تشـــرين الث ـــ (*)اقترحتهـــا الجامعـــة التـــي ل ن الخروج مـــب

ذ طالـب وزيـر إ زمـة،األ فـي وقطـر السـعودية التي قامت بها كل مـن دوارفضال عن األ )٢(.زمةاأل

ســـليح بت ٢٠١٢ ســـطنبول فـــي عـــامأأصـــدقاء ســـوريا فـــي فـــي مـــؤتمر  ســـبقاأل الخارجيـــه الســـعودي

ســـقاط النظـــام إبهـــدف كـــل جهودهـــا  خـــذت تبـــذلإذ أ تأييـــد الجـــيش الســـوري الحـــرو  )٣(.المعارضـــة

فقــد كــان جــزء مــن تحــالف عــدة قــوى تتمثــل فــي تركيــا  القطــري فــي األزمــةمــا الــدور أو  )٤(.الســوري

فعملـــت علـــى دعـــم  لنظـــام الســـوريســـقاط اتحـــاد االوربـــي هـــدفها إمريكيـــة واإلاأل ت المتحـــدةاوالواليـــ

ســـد ألبشـــار ا لنعـــت )الجزيـــره(فتحـــت قطـــر فضـــائياتها  حيـــث ،ماليـــا وٕاعالميـــا المعارضـــة الســـورية

   )٥(.داخل سوريا تسلح المعارضة السورية خذتبعدها أ رئيس غير الئق للحكم رواظهاره بمظه
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 ١١٩

شـنت  فـي سـوريا إذ ال سيما التـدخل العسـكري الروسـيو زمة السورية في األ خيرةزاء التطورات األأو 

 يلـــولأمـــع نهايـــة شـــهر  راضـــي الســـوريةضـــد أهـــداف معلنـــة فـــي األ غـــارات جويـــة لروســـيةالقـــوات ا

بــة تنظــيم داعــش، ودعــم نظــام الــرئيس بشــار األســد ورفــع مســتويات هــذا تحــت مبــرر محار  ٢٠١٥

الدعم من المستوى السياسي والدبلوماسي الى المستوى العسـكري واألمنـي الواسـع خاصـة فـي ظـل 

الخسائر مـن جانـب قـوات الـرئيس بشـار األسـد وفقـدها السـيطرة علـى األراضـي لصـالح التنظيمـات 

   ودها العسكري في سوريا جاء استجابة لطلب الرئيس بشار    المعارضة، إذ أعلنت روسيا إّن وج

سـوريا، العـراق، (لـى تشـكيل تحـالف حقيقـي يضـم ف مواجهة خطر تنظيم داعش داعيًا إسد بهداأل

راضـي السـورية ات جويـة فـي األالـدوافع الحقيقيـة وراء قـرار بـوتين بشـن غـار  وان )١(،)يران، روسـياإ

  )٢(:تيتتمثل في اآل

تفـــاق الروســـي الموقـــع بـــين روســـية تنفيـــذا لأل ون قاعـــدة عســـكريةينـــاء طرطـــوس ليكـــهيـــل متأ -١

  ســــيس مطــــار عســــكري ي تأ، فضــــال عــــن مســــاعدة النظــــام الســــوري فــــ٢٠٠٨الــــدولتين منــــذ عــــام 

  .ب من مطار الالذقيةبالقر 

ن تواجــد روســيا ذ إإ ،اعليهــ لعزلــة الغربيــة والضــغوطات المفروضــةرغبــة روســيا فــي مواجهــة ا -٢

 ومنطقـة القطـب الشـمالي وربـا الشـرقيةيميـة فـي أاقل نهـا ليسـت مجـرد قـوةإفـي سـوريا يعكـس  مجددا

  .خرى بالعالمق أاطالعسكرية في من فاعل دولي قادر على نشر قدراته فحسب وٕانما

 نها خطــوات مــن شــأي األمريكيــة مــن القيــام بــأ بقيــادة الواليــات المتحــدة تحــالف الــدوليلمنــع ا -٣

  .في سوريا وفرض حضر جوي عليها تحديد مناطق محررة
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 ١٢٠

بـان تـي كانـت قائمـه أوالوسـط تحالفاتها اإلقليمية فـي الشـرق األعادة شبكة لى إسعي موسكو ا -٤

  .ن تفقدها منذ عقودقبل أ الحرب الباردة

  قليميــــة وفــــي وبعــــض القــــوى اإل مريكيــــةضــــغوط مباشــــرة علــــى الواليــــات المتحــــدة األممارســــة  -٥

 الســـوريةزمـــة لحـــل األ لمتصـــورةا بالصـــيغة الروســـيةقنـــاعهم وا ة الســـعوديةالعربيـــ تها المملكـــةمقـــدم

ة هـمنهـا لمواج سـد جـزءاً فـي سـوريا يكـون بشـار األ نتقاليـةمضـمونها بشـأن تأسـيس حكومـة إويدور 

   .مخاطر وتهديدات تنظيم داعش

محاولة روسيا للضـغط علـى الواليـات المتحـدة األمريكيـة فـي سـوريا لكـي تخفـف مـن ضـغطها  -٦

عليهــا فــي قضــية القــرم، وفــي الوقــت نفســه كورقــة تمارســها أللغــاء العقوبــات األوربيــة التــي ترتبــت 

  .علهيا بعد قضية القرم في اوكرانيا

كــد إذ أ. ي ســوريافــ معارضــتها للتحركــات الروســيةلخليجــي بــدت دول مجلــس التعــاون اأ فــي حــين

ن أل دســد فــي مســتقبل الــبالار األن ال مكــان للــرئيس بشــأ(بيــر وزيــر الخارجيــة الســعودي ل الجُ عــاد

، ومـن نـاه الحفـاظ علـى المصـالح اإليرانيـةسـد معان سوري جديـد يسـيطر عليـه بشـار األاقتطاع كي

القـوى العظمـى المناسـبه معهـا وهـي  يـران اختـارتن إإ ، و يكون لها واجهه علـى البحـر المتوسـطثم 

جتمـــاع اوقـــال مجـــددا فـــي زمـــة نهـــا تصـــعيد لألبأ ووصـــف التحركـــات العســـكرية الروســـية روســـيا،

ممـا دعـا  )سـد فـي السـلطةاء األفـي حـال بقـن سـوريا لـيس لهـا مسـتقبل لخليجـي أِ لمجلـس التعـاون ا

مـن  زمـة السـوريةلـى إيجـاد حـل سياسـي لألِ عضـاء فـي المجلـس فـي بيـان اوزراء خارجية الـدول األ

 دارة إ اليـة يتـولىنتقار جنيف الذي نـص علـى تشـكيل هيئـة إوذلك بتطبيق قر  )١(.جنبيغير تدخل أ

 ،طـراف كافـةلى حكومة تشارك فيها األات تقود إجراء انتخابد، واعداد دستور جديد، وإ ؤون البالش

 يجــاد جتمــع الــدولي إلــى إســالميا لــدفع المد الريــاض عمــال دبلوماســيا عربيــا وأوفــي ســبيل ذلــك تقــو 
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 ١٢١

  ثـــر مـــن ربـــع كالســـورية التـــي أســـفرت علـــى مـــدى أكثـــر مـــن خمـــس ســـنوات عـــن قتـــل أزمـــة حـــل لأل

ن عــدة بــين نــزوح ولجــوء عــالوة علــى آثارهــا الســلبية المنعكســة علــى مليــون شــخص وتشــريد ماليــي

    )١(.وسطالشرق األِ 

غفالـه فـي الصـراع ال يمكـن إموقـف مـؤثر  ذات مجلس التعـاون الخليجـي دول نيتضح مما تقدم أ

وتظــل حــدود الــدور  ر األســدوفــي أعــادة بنــاء ســوريا بعــد بشــا فــي ســوريا وفــي تســويته ســلمياً  الــدائر

بـــين الســـعوديه وايـــران  خاصـــةبـــين دول الخلـــيج  بـــديناميكيات الصـــراع التقليـــدي الخليجـــي مرتبطـــه

للصـــراع فــي أطـــار  التســـوية الســلميةجــاه اتجتمـــع الــدولي فـــي تفعيــل هـــذا الــدور بوبمــدى رغبــة الم

  .قليميإ

  وموقف مجلس التعاون الخليجي ميناء مباركزمة أ: ثانياً 

لــى جانــب العوامــل إ لقــوة الدولــة ســاساأل افيــةهــم العوامــل الجغر أ أحــدى موقــع البحــري للدولــةيعــد ال

علــى البحــر  تشــكل الســيادة الوطنيــة خــرومــن جانــب آ ،خــرىاألِ  والعســكرية والسياســية ةقتصــادياأل

ي واقـــع العـــراق يكـــون تـــأمين الســـيادة علـــى المنافـــذ وفـــ ،لضـــمان األمـــن واألســـتقرار مـــاً مه  اً عنصـــر 

ن المنفـذ ال إإ ،لمسـتقبلي للعـراققتصـادي افي تحقيق األستقرار السياسـي واأل ساسعامًال أ يةالبحر 

 يعانيـه مـن قصـر فضـال عـن مـا ،سيما مع الكويتال ق ال يزال يواجه صعوبات كبيرةالبحري للعرا

  واحــدةكونهــا ســم بعــد مــع الكويــت التــي لــم تح حــري وضــيقه ومشــكالت الحــدود البحريــةالســاحل الب

وفـي هـذا  )٢(.مينـاء مبـارك سـميت بأزمـة زمـة حقيقيـةبين البلـدين والتـي أثـارت أهم المشكالت من أ

الصدد يمكننا توضـيح الرؤيـة الخليجيـة لهـذه األزمـة وتحديـد موقـف دول مجلـس التعـاون الخليجـي 
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 ١٢٢

للنقـاط  بين البلدين وبداية األزمة وتأثيراتها السلبية علـى العـراق وفقـاً  د توضيح الخلفية التاريخيةبع

   :اآلتية

   ريخية للعالقات العراقية الكويتيةالتا الخلفية: والً أ

   شـــهدت العالقـــات العراقيـــة الكويتيـــة تـــوترات سياســـية منـــذ العهـــد العثمـــاني عنـــدما كانـــت الكويـــت

ـــة عـــام وحتـــى بعـــد تأ ،لواليـــة البصـــرة تابعـــاً  قضـــاءً  ـــة العراقيـــة الحديث ـــم تشـــهد  ١٩٢١ســـيس الدول  ل

  العالقـات بـينتطـوير  تحـول مـن غيـر ذ كانـت هنـاك عوامـل عـدةإ، االسـتقرار دينبـين البلـ العالقة

  شكالية مستعصية لعودة سببت إ يت وهذه العوامل داخلية وخارجية أكثر حدة وتأثيراً الكو و العراق 

التــي  ١٩٨٨/آب/٨وبعــد انتهــاء الحــرب العراقيــة اإليرانيــة فــي  )١(.العالقــات الطبيعيــة بــين البلــدين

بــأت بــوادر أزمــة ترســيم الحــدود بــين البلــدين تتصــاعد وتنــذر ) حــرب الخلــيج األولــى(م عرفــت بأســ

بخطر شديد، وعلى أثر الوساطة التي قدمتها كل من مصر والمملكة العربية السعودية تم األتفاق 

انتهـى هـذا األتفـاق بالفشـل ولـم تمـض اال سـاعات قليلـة  ١٩٩٠تمـوز  ٣١على عقد لقاء جدة في 

باحثات جدة حتى دخلت القوات العراقية األراضـي الكويتيـة فـي فجـر الثـاني مـن آب على أنهيار م

ـــة ومـــا اعقبهـــا بتشـــكيل تحـــالف  )٢(.١٩٩٠ ـــدويل أزمـــة الخالفـــات العراقيـــة الكويتي ممـــا أدى الـــى ت

مـن ميثـاق  (*)عسكري دولي تزعمته الواليات المتحدة األمريكية بوضع العراق تحت الفصل السـابع
                                                 


، ا�"\!�ت ا�"�ا!�� )١(<�.Kا� ��ا�60K%�� وأ[���K� ��.�ء ��Eرك، �+*� درا�ت  -���~ د��م ا�+?�*
، �?��ء � 
 .٧١، ص)٢٠١٢/>���ن( ، #�3اد)٥٢(دو���، ا�"�د

�*� اوراق دو���، ا�"�د  )(٢*%�ر �E5ر B\ي، ا�"�اق و�Kj\ت ا�+0ار ا�+�3ا�
 ا�60K| أ>?0ذ�5، )١٩٦(، 
 .١، ص74��٢٠١٠ ا��را�ت ا��و���، ��5"� #�3اد، �4>0ن ا�ول، 

 (*) I*B ا�?% �ة 6 %0ي Oق ا���Z�� �� g#���]� وا�g[?R ا�%]
 ��دة G% �ث 5?�") ١٣(ا�';S ا�Rت ا�A�� �B �U
�W%Gه �� أ�nBء �+*L ا��� �q ا�E*]�ان ا�%]
 G?]�رس G;]���ت 6"]�ھ� �+*]L ا��]� �U]�ده #���]*O وا��]� 

 O[!ر 
آب  ٦ا�;]�در #%]�ر6{  ٦٦١ا��و����، و#�أت !;� ا�"�اق وا�';S ا���#g� g !�ار �+*]L ا��]� ا�]�و�
١٩٩٠ q0ات ا�"�ا!�� �=راRد_0ل ا� �rأ I*B  
وا��ي B]ّ� ذ�]~  ٦٦٠
 ا�60K%�� و�p $RBور ا��Rار ا��?

 o�[E6 ق ا�]�ي�[Z�?ا� �[� g#�[��B \?Bاو>�� �6�UG SZ?6ا �*�*O وا��� ا��و�
 إذ ا_g[n ا�"]�اق �6A0]� ا�';]S ا�
�[R��س ا��ي ا%.�ت ا��^ S4 ا�R]�ارات ا�\A4?� 6"� ا ��nRا� S � �6�K� �*0Rات ا��و��� ا%�Wام ا�0Rات ا�"


 ا�?"?]0ري، #�]?^ ��5]� ا�?�]"0دي، ا��]O : �*?�67 �� اAط\ع 6.-� ا�I. ا�%
 �pرت # Y ا�"�اق*B �EB

 I[[*B ا�"]]�اق، ط<�[[�]]%�ا�G+��، ١ا�?% ]�ة وا�%n]] �� #]]���� ا�>Aت ا�[[�?]]0را#
 �*E ]]0ث وا��را 4]]7�� ،


 وأr]]�ه : و4]]��~ ا�]]I. ١٥٢، ص٢٠١١#3]]�اد، [[K6ا��� S[[B�'0اد، ا�[[B O[[]ھ� ���[[B �[[�!ا�"\!]]�ت ا�"�ا I[[*B
��%60Kا�"�د : ا� ،��+�Gا�%Aت ا�إ#�Rء ا�"�اق q?� و6A� ا�';S ا���#g أ>?0ذ�5، �+*� رؤE*� ^6 0ث وا��را


( ا��و���، ��5"� #�3اد،��74 ا��را�ت : #�3اد، )٣(<�Z٢٦، ص)٢٠١٢ /�4>0ن ا�. 



 ١٢٣

وٕاصدار قرارات دولية من مجلـس األمـن الـدولي لفـرض الحصـار األقتصـادي عليـه، األمم المتحدة 

ومــن ثــم شــكل مجلــس األمــن الــدولي وألول مــرة لجنــة خاصــة لترســيم الحــدود بــين الكويــت والعــراق 

وأصــدرت توصــيات صــارمة بحــق العــراق أهمهــا تحريــك خــط الحــدود لمصــلحة الكويــت، وأقتطــاع 

آبـار ) ٦(المنفذ البحري الوحيد للعراق وٕالحاقـه بالكويـت، وضـم جزء كبير من ميناء أم قصر وهو 

  كما أمهلت اللجنة التابعة لألمم المتحدة الحكومة  )١(.نفطية تابعة لحقل الرميلة العراقي للكويت

 إذ رأت الحكومــــة العراقيــــة فــــي حينهــــا هــــذه. لتنفيــــذ هــــذه التعــــديالت ١٩٩٢العراقيــــة حتــــى تمــــوز 

لهذه القرارات اال  رفضهُ العراق وأبدى  لسيادته نتهاكاً وأ الحقوق العراقيةعلى  التوصيات هي تجاوزاً 

 .عليها الجانب الكويتي ووافق ، ورحبومضت في مهمتها تراضات العراقيةعهملت األِ أ ن اللجنةإ

فـي كـل مـره تثيـر  ن االخيـرةإعـادة بنـاء عالقتـه مـع الكويـت اال إ والعراق يحـاول ٢٠٠٣منذ عام و 

بـــين  مـــل بتطـــوير العالقـــاتخـــرى وتقضـــي علـــى أي أأ لـــى تـــوتر العالقـــات مـــرةشـــكالت تـــؤدي إم

ه بإنشــاء مينــاء وجــت هــذا كلــوت ،خــرى حقــول نفــط مشــتركةديــون وأ الطــرفين فتــارة تعويضــات وتــارة

س علـى تطـوير العالقـات وهذا ما انعك ،قتصادياً وأ في موقع استفزازي يوقع الضرر سياسياً  مبارك

تحـل القضـايا  مـا لـم ايجابيـاً  خـذ منحـاً ن يأأالكويـت ال يمكـن  بل العراق مـعن مستقذ إإِ  بين البلدين

  )٢(.)الحدود، وحقول النفط المشتركة التعويضات، الديون، مسألة(والتي تتمثل  بينهما لقةمعال

  زمةبداية األ : ثانياً 

  هــاعــن نيت ٢٠١٠فــي شــهر نيســان مــن عــام  يــةالكويت ومــةالحكعلنــت عنــدما أ األزمــةتتمثــل بدايــة 

   مال غـرب الخلـيج العربـي وتعـدقصـى شـفـي جزيـرة بوبيـان التـي تقـع أ بناء ميناء مبارك الكبيـر في

كـم مربـع وال تبعـد ) ٨٩٠(ذ تبلـغ مسـاحتها إ ي الخلـيج بعـد جزيـرة قشـم اإليرانيـةفـ كبر جزيـرةأثاني 
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 ١٢٤

فــي  ســاسلــى موانئــه االعراقــي المــؤدي إســوى بضــعة كيلــومترات عــن الممــر المــائي ال هــذه الجزيــرة

  نشــائهشــروع مينــاء الفــاو الكبيــر المقــرر إســاس لمالحجــر األ وزارة النقــل العراقيــة وقــت قــد وضــعت

ذ سـيكون مـن إعلـى الخلـيج العربـي  فـي محافظـة البصـرة نطقـة رأس البيشـةفـي م ٢٠٠٥منذ عـام 

   هنـأل ةطـة النقـل البحـري العالميـر خريوسـيغي عالميـةكبـر المـوانئ الأ كبر المـوانئ فـي الخلـيج ومـنأ

  بــدال ) الترانزيــت(عبــر العــراق وربــا لــى أابــان والصــين وجنــوب شــرق آســيا إســينقل البضــائع مــن الي

فضـال عـن تحويـل  ،الـف فرصـة عمـل) ٧٠(كثـر مـن كمـا يـوفر مينـاء الفـاو أ )١(.قناة السويس من

وي تسـا بطاقـة تفريغيـة اً رصـيف) ٣٥(حتـوي علـى ذ يجـاري عـالمي إلـى مركـز اقتصـادي وتإ البصرة

ـــة الســـكنية قتصـــاديهالمنطقـــة األن هـــذا المينـــاء مـــن يتكـــو  مليـــون طـــن كمـــا) ٩٩(   ، الحـــرة، والمدين

اال  وسـينفذ علـى مـرحلتين تمتـدان لسـبع سـنوات) البـري قخط السـكه الحديـد، الطريـ( لجافةاوالقناة 

 طريـق عـن ق القنـاة المالحيـةلـى غلـنـه يـؤدي إعرقل المشـروع العراقـي ألسـي ن انشاء ميناء مباركإ

لــك تمهيــدا لقطــع المســارات وذ الفوالذيــة ومحــاط بالركــائز ســمنتي مــدعم بالحجــارةبنــاء أكبــر ســاتر أ

ومـــوت  الشـــرعية العـــراق مـــن حقوقـــه لــى ســـلبمينـــاء أم قصـــر ممـــا يـــؤدي إ لـــىإ المالحيــة المؤديـــة

 ،قــوميمــن مصــادر الــدخل ال ةرئــة الــبالد وواحــدهــي  ن المــوانئ العراقيــةإالســيما و  ةالمــوانئ العراقيــ

 )٢(.لـى حـدوث أزمـةممـا أدى إ قتصـاد العراقـياأل فـي ثـار كارثيـةوٕاغالق هذا المنفذ سيتسـبب فـي آ

  ومحاولــة إعاقــة العــراق  ،ســف مشــروع الفــاو العراقــيهــو ن المينــاء قامــةهــدف الكويــت مــن إوكــان 

كومــة ة للحقتصــادييلبــي طموحــات سياســية وأ هبنــاء نّ ذ إإ ،ره البــارز فــي المنطقــةســتعادة دو عــن إ

فضـال عـن  ،بينهمـا القضـايا المختلفـة فـي علـى العـراق ستراتيجيةامتالك ورقة ضغط أالكويتية في 

ودخولـه  وربـاعلـى أ نفتـاحجـل األلصـالحها مـن أ اة جافـةستغالل موقـع العـراق الجغرافـي ليكـون قنـإ
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 ١٢٥

قامـــة عـــدة مبـــررات أل عطـــتعلـــى الـــرغم مـــن هـــذه األهـــداف أ )١(.قتصـــاديةأفـــي متاعـــب سياســـية و 

فــي خنــق العــراق  يين مــن المســؤوليةنهــا ال تعفــي الكــويتولــو تعــددت تلــك المبــررات اال أ ،روعلمشــا

   لـــى هـــذا المينـــاء لكونهـــاإ نهـــا ليســـت بحاجـــةعلـــى الـــرغم مـــن أ بـــر إقامـــة مينـــاء مبـــاركقتصـــاديا عأ

انئ مـن المـو  شـبكة كبيـرة امتالكهـمـع أ ،علـى الخلـيج العربـي حـاً ومفتو  كبيـراً  سـاحلياً ◌ً  تمتلك شريطا

ويتي للشــعب الكــ الســكانية ب مــع الكثافــةتتناســ بحركاتهــا التجاريــة المفتوحــة المطلــه عليــه والمتميــزة

قامـة لـى إإ هـي بحاجـة ، ومـن ثـمحـدود وضـيقن العـراق ال يملـك سـوى شـريط سـاحلي مفي حـين إ

المــوانئ  فــي ظــل محدوديــة لتوســيع أنشــطته لفــاو الــذي يمثــل متــنفس تجــاري وحاجــة ماســةمينــاء ا

   ومــن ثــم ،يــهالتــي فرضــت عل مــن حــروب فضــال عــن العقوبــات الدوليــةب مــا تعرضــت اليــه بســب

    علـــى  مشـــروع مينـــاء الفـــاو الكبيـــر وبحركـــة تجاريـــة متطـــورة قـــادرة قامـــةلـــى إإ كانـــت بحاجـــة ماســـة

ت جـاء ومن هذه المبررات مـااليه  المتزايدة الكثافة السكانيةسد حاجة الشعب العراقي تتناسب مع 

ـــه الســـف ـــة ارةب ـــاء ســـيتم فـــي ميـــاه ضـــحلةن بفـــي بغـــداد إ الكويتي ـــاء المين ـــاه اإلقليميـــةادو  ن   خـــل المي

م قصـر، كمـا تجـاه أدون إعاقـه بأتؤهل المـرور السـلس مـن نه سيتم حفر قناة إالى  مشيرة الكويتية

وقانون البحار  ٨٣٣ممي رقم بناء الميناء هي تطبيق للقرار األالتي تتخذها ب اإلجراءاتإن  كدتأ

تتضـمن تطمينـات الجانـب العراقـي بشـأن  السـفير الكـويتي بتوقيـع معاهـدة قيـام فضال عن ،١٩٨٣

ن بنـاء مؤكـدا إ ليميـةقوميـاه العـراق اإل بنـاء مينـاء الفـاو الكبيـر عدم تأثير مشروع ميناء مبارك فـي

  )٢( .مر على العكس من ذلكإن حقيقة األال إ للبلدين قتصادية مشتركةأ عةالمشروع سيحقق منف
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 ١٢٦

  العراق لمشروع ميناء مبارك الكويتي في التأثيرات السلبية: ثالثاً 

اســية السي الجوانــب المتعــددة مــردود ســلبي فــي ذات نــاء مبــارك ســيكون لــه تــأثيرات كبيــرةن بنــاء ميإ

  )١(:تيباآل يجازهاإ نايمكنو  السمكية والثروة وحركة الموانئ التجارية قتصاديةواأل

لتوظيفها   جنبيةوأ موال عربيةستثمارات وأب أالكبير وجل ناء الفاووع ميجهاض الكويت مشر إ -١

ة فــي حــال مطالبــ لكــي ال تكــون مصــالحها مهــددة) مبــاركقامــة مينــاء إمكــان (ن فــي جزيــرة بوبيــا

  .مواجهة تلك المطالب ، ومن ثمله الجزيرة بعائدية العراق مستقبالً 

   ، ويعيقين الجارين العراق والكويتب علةمفت ن هذا المشروع سيشعل فتيل مشكلة جديدةإ -٢

  ، ويمنعه من الظهور المبكر التي يمر بها شعبه يطيل من المحنهمما العراق والحد من تطوره 

  .التي ستنجم عن هذا المشروع يئيةبضرار الفضال عن األ منه، والقيام بالمهمات المرجوة

  التدريجي بعد تنفيذ المشروع ومن  لشمال خور عبداهللا بالشل الواقعةصابة الموانئ العراقيه إ -٣

ف لــى فقــدان اآللعالميــة ممــا يــؤدي إمــع خطــوط الشــحن البحــري ا ثــم فقــدانها لتعامالتهــا المعتــادة

  .في العراق فضال عن زياده عدد البطالة ،لموانئالعراقيه التي تعمل في تلك ا يدي العاملةاأل

  .للعراق قتصاديةمن قيمتها األ )%٦٠( ةلدراسات األوليحسب ابستفقد و  ن الموانئ العراقيةأ -٤

اهللا فــي خــور عبــد الكويتيــة تجــاه الســفن الحاضــرة قامــت بهــا زوارق الدوريــة المضــايقات التــي -٥

بفــرض  ممــا يــدل علــى نيــة الحكومــة الكويتيــةم قصــر والزبيــر فــي أ وجــه نحــو المــوانئ العراقيــةتوال

ذلــك بســبب تخطــيط  ،ى المــوانئ العراقيــةلــإ جهــةالمتو  جنبيــةواأل ســوم علــى مــرور الســفن العراقيــةر 

 ريـة العراقيــةالبح ضـرار بحركــة المالحـةلأل ة ومقصـودةسـس غيـر علميــأ وفــقعلـى  الحـدود المائيـة

  )٢(.مبدأ خط التالوك ن يكون التخطيط على وفقالعراق أ خاصةجانين و كان من األفضل لل
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 ١٢٧

بــالثروة  الضــرر تلحقبــداهللا ســخــور ع فــي خرســانيةنشــاء الســواتر الالحفــر والــردم وإ  ن عمليــةإ -٦

لعــراقيين مــن ســكان المنطقــة ف االســمكية فــي الميــاه اإلقليميــة العراقيــة التــي تعــد مصــدر رزق اآل

  )١(.الجنوبية

ـــى صـــادرات وأســـتيرادات العـــراق ممـــا يعنـــي إ -٧ ـــن الكويـــت ســـفـــرض الرســـوم عل ى فـــي تؤثر حت

عاقـة مـرور إ اق للـنفط عـن طريـقالعـر مية تصدير التأثر في ك عن طريق صادرات العراق النفطية

  الذي يؤثر في عائدات  األمر جنبيةم أأ كانت سفن عراقيةألعراقي سواء السفن المحملة بالنفط ا

  )٢(.سلباً  الماليةالعراق 

  زمة ميناء مباركموقف مجلس التعاون الخليجي من أ: رابعاً 

زمــة ذات كونهــا تعــد أل ةالكويتيــ -ةالعراقيــ طرافهــاأ مــن ًا كبيــراً هتمامــأزمــة مينــاء مبــارك أحــازت  لقــد

دور كـل منهمـا فـي المسـتقبل  بشـأن سـتراتيجياً ا تحمل في طياتها تنافسـاً ة و سياسي ةقتصاديأ تركيبة

 .بــل فــي التجــارة اإلقليميــة والدوليــة فحســب فــي الخلــيج العربــي كممــر للنقــل البحــري والبــري لــيس

تضــمن و ، أن إنشــاء مينــاء مبــاركالخليجــي موقــف دولــة الكويــت بشــ ســاندت دول مجلــس التعــاونو 

  فــــي دورتــــه الثانيــــةجتمــــاع المجلــــس االعلــــى لــــدول مجلــــس التعــــاون الخليجــــي البيــــان الختــــامي أل

للكويــت  ســانداً  موقفــا موحــداً  ٢٠١١/كــانون االول/٢١بتــاريخ  عقــدت فــي الريــاض التــيوالثالثــين 

وقـف دولـة الكويـت لـى دعمـه لمعكـد المجلـس االأ( :نصـهُ  مـا والذي تضمن وص هذه األزمةبخص

وعلـى  قليميـةاإلوضـمن مياههـا  رض كويتيـةعلـى أ يقـام مينـاء مبـارك الكبيـر بأعتبـارهنشـاء إ بشأن

تزاماتــه مجلــس عــن ثقتــه بــأن تنفيــذ العــراق أللوعبــر ال مــم المتحــدةقــرارات األل اً قــاوف حــدود مرســومة

  ولــــةبـــدت الدفيمـــا أ )٣(.)بينهمـــا البلـــدين ويوطـــد العالقـــة بـــين تجـــاه الكويـــت ســـيعزز الثقـــه الدوليـــة
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 ١٢٨

هـادي العــامري  العراقــي السـابق وزيـر النقـل كــدهُ نشـاء مينـاء مبــارك وهـذا مـا أإا مــن رفضـه اقيـةالعر 

ميناء قرار الكويت ببناء  نّ بأ( ،٢٥/٥/٢٠١١بتاريخ  في محافظة البصرة عقد مؤتمر صحفي في

وطالــب بوقــف  ،٨٣٣ي رقــم مــن الــدوللقــرار مجلــس األ يعــد مخالفــاً  مبــارك قــرب الســواحل العراقيــة

فـــــي الخلـــــيج  ويحرمـــــه مـــــن حريـــــة المالحـــــة ،األقتصـــــادية يضـــــر المصـــــالح العراقيـــــة لكونـــــه بنائـــــه

ســاليب توظيــف أحــد أ عــن طريــق زمــة مينــاء مبــاركالعراقيــة مــع أ الحكومــة تعاملــتو  )١(.)العربــي

  زمــةبوجــود األعتــراف إذ قامــت بعــد األ ،)زمــةالتقليــل مــن شــأن األ(ســلوب ليديــة هــو أالتق   زمــةاأل

لـى هـذا إادة ما تلجـأ الحكومـات وع ،ثيراتها ونتائجهابتأ ستهانةالى األستخفاف بها واأل بين البلدين

زمة وم بالتقليل من شأن األفتق عديدة مجاورةزمات األسلوب في إدارة األزمات عندما تكون هناك أ

زمة ميناء أدارة إل الحديثة ساليبستخدام األأعن  وازنها من جديد في حين غفلتستعادة تلغرض إ

زمة حتى تصل الى مرحلة تعـارض من تصعيد األ وهنا ال بد )زمةسلوب تصعيد األأ(وهو  مبارك

  زمــــاتوغالبـــا مـــا يتبـــع هــــذا األســـلوب فـــي األ ،زمــــةاأل طـــرافأيـــنجم عنــــه تفكـــك  المصـــالح الـــذي

حــدث فــي ملـــف األك ّدت مشــكلة مينــاء مبــار عــذ إ .بــين الــدول ذات التوجهــات المتنــافرةالسياســية 

   الهبـــوط  مـــن منهـــا منـــع الطـــائرات العراقيـــة قضـــايا كثيـــرة التـــي تضـــم الكويتيـــة – العالقـــات العراقيـــة

القتــل علــى    لــى حــدل إعتــداء الــذي وصــوتعــرض الصــيادين العــراقيين إلــى األ ،فــي مطــارات العــالم

ن أ م اسـقاطها بعـدالكويت علـى عـد فضال عن الديون والتعويضات التي تصر ،من الكويتييد األ

  )٢(.٢٠٠٣حداث دول العالم ديونها عقب أ سقطت معظمأ

يجـاد حلـول نظـر لهـا فـي ظـل قـدرة البلـدين علـى إن ييمكن أ الكويتيةلعالقات العراقية ن مستقبل اأ

  ن إ ي، و زمــــة مينــــاء مبــــارك الكــــويتخرهــــا أآ منــــذ ســــنوات طويلــــة ة والمســــتمرةئكللملفــــات الشــــا وافيــــة
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 ١٢٩

 العـراق البـد مـن فوحقوقـه  ال تكون علـى حسـاب مصـلحة العـراق عراقية الكويتيةتطوير العالقات ال

  )١(:اآلتي عن طريق زمة ميناء مباركالتحرك في ظل أ

   .ضد العراق رارات الصادرةالق ع دعاوى مضاده تطعن بصحة ومشروعيةرف -١

ذا الغــرض ألن لهــ خير الجهــود كافــةجــل تنفيــذ مشــروع الفــاو وتســن تبــدأ بالعمــل الفــوري مــن أأ -٢

  . على الخليج العربي عراق البحريةال طاللةأل هو مسألة مصيرية بالنسبة نجاز هذا المشروعإ

   .مام االشخاص فقطغلق منفذ صفوان أمام التجارة وفتحه أ -٣

لبيــان  ل القانونيــة والسياسـية كافــة واللجــوء الـى األمــم المتحــدة والمنظمـات الدوليــةتخـاذ الوســائإ -٤

  .الذي يلحقه هذا الميناء بمصالح العراقمدى الضرر 

  .دية من الفاو وحتى الحدود التركيةنجاز شبكة السكك الحديسراع في إاإل -٥

   تثيـــر الجـــدل بقـــدر مـــا ال ســـتراتيجية وطنيـــة متفـــق عليهـــا بـــين الكتـــل السياســـية كافـــةاجـــد ن تأ -٦

ف والوســائل وآليــات هــداجمــاعي مــن ناحيــة األ تخــاذ قــرارلمشــروع وطنــي مشــترك إل تمثــل قاعــدة

  .للعراق بما في ذلك الكويت قليمية للدول المجاورةطماع اإلتخاذ القرار لمجابهة األإ

ن العـــراق ســـوف لـــن يوافـــق علـــى الـــربط الســـككي مـــع بـــأ بـــالغ مجلـــس وزراء النقـــل الخليجـــيإ -٧

التــي  هــاالمينــاء وتزويـد المجلــس بالوثــائق جميعالكويـت مــا لــم تراجــع الكويـت موقفهــا بتغييــر موقــع 

 لهــذه األزمــة الشــائكةيجــاد حــل إيمكــن و  )٢(.تثبـت الضــرر الــذي يســببه مينــاء مبــارك لمــوانئ العــراق

بـين  ن عناصـر الـتالحممـن الطـرفين السـيما إ الصـادقة النيـاتبين العراق والكويت في حال تـوفر 

الــــروابط  فضــــال عــــن ،فرةامتــــو  جتماعيــــةواألقتصــــادية واألالسياســــية  كافــــة فــــي الميــــادين لتينالــــدو 

  .من عناصر التباعد كثرهي أوالدين والتاريخ المشترك  اللغة المشتركة
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 ا�������ت
 ا����  ا�����ع               

 ه-أ المقدمة 

 ٥٨-١ :مجلس التعاون الخليجي النشأة والتكوين: األولالفصل  

 ٣٢-٥ .نشأة المجلس: المبحث األول 

 ١٣-٧ .نشأة مجلس التعاون الخليجي ومراحل تطورهامشروعات : المطلب األول 

 ٣٢-١٣ .ون الخليجيعوامل تكوين مجلس التعا: المطلب الثاني 

 ٥٨-٣٣ .الهيكل التنظيمي للمجلس: المبحث الثاني 

 ٤٧-٣٤ .األجهزة الرئيسة والفرعية لمجلس التعاون الخليجي: المطلب األول 

 ٥٣-٤٧ .أهداف مجلس التعاون الخليجي وٕاسهاماته اإلقليمية والدولية: المطلب الثاني 

 ٥٨-٥٤ .ليمية والدولية على قيام المجلسردود الفعل المحلية واإلق: المطلب الثالث 

 ١٢٩- ٥٩ :مجلس التعاون الخليجي وٕادارة األزمة: الفصل الثاني 

 ٩٢- ٦١ ...أنواعها... مراحلها... أسبابها... مفهوم األزمة: المبحث األول 

 ٧٤- ٦١ .بالمصطلحات األخرى مفهوم األزمة الدولية وعالقتها :المطلب األول 

 ٨٣- ٧٥ .أسباب وخصائص األزمة: المطلب الثاني 

 ٩٢- ٨٣ .مراحل األزمة وأنواعها: المطلب الثالث 

 ١٢٩- ٩٣ .مجلس التعاون الخليجي وٕادارة األزمات اإلقليمية: المبحث الثاني

 ١٠١- ٩٤ .مفهوم إدارة األزمة واإلدارة باألزمات: المطلب األول 



 ١١١-١٠١ جهتهاستراتيجيات مواإ مراحل إدارة األزمة و : المطلب الثاني 

 ١٢٩- ١١٢ .طبيعة األزمات اإلقليمية وموقف مجلس التعاون الخليجي: المطلب الثالث 

 ٢٠١- ١٣٠ :مجلس التعاون الخليجي وٕادارة أزمة اليمن: الفصل الثالث

 ١٦٢-١٣١ .جذور األزمة اليمنية: المبحث األول 

 ١٤٠-١٣٢ .لمحة عامه عن جمهورية اليمن: المطلب األول

 ١٤٨-١٤٠ .نشأة األزمة اليمنية: لب الثانيالمط 

 ١٦٢-١٤٩ .أطراف الصراع في األزمة اليمنية: المطلب الثالث 

 ١٩٢-١٦٣ .اليمنيةموقف مجلس التعاون الخليجي من األزمة : المبحث الثاني

 ١٧١-١٦٣ .الداخلية اليمنية األحداثالموقف من : األولالمطلب  

 ١٧٨-١٧١  .دخالت اإلقليمية والدوليةالموقف من الت: المطلب الثاني 

 ١٩٢-١٧٩  .األزمة دور مجلس التعاون الخليجي في إدارة: المطلب الثالث 

  ٢٠١-١٩٣  .المستقبلية ألزمة اليمن اآلفاق: المبحث الثالث 

  ١٩٨-١٩٤  .)الحرب األهلية(استمرار الوضع الراهن : المطلب األول 

  ٢٠١-١٩٨  .والدخول في مفاوضاتإنهاء الحرب األهلية : المطلب الثاني 

  ٢٠٥-٢٠٢  . الخاتمة 

  ٢٢٢-٢٠٦  .المصادرقائمة  

      A-C  .الملخص باللغة اإلنكليزية 



  

 ا����ل �����

ر�� 
��� ا�

� ا���� ! �ا�

  ٧٨ نشوء األزمة  أسباب                             ١

  ٨٧ مراحل حياة األزمة                            ٢

  ٩٢  أنواع األزمات                              ٣

  ١٠٣  مراحل إدارة األزمة                             ٤
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  ٤ الموقع الجغرافي لدول منطقة الخليج العربية                  ١

  ١٣٧ الموقع الجغرافي لليمن                    ٢
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  :المعاجم والموسوعات :أوال

  .١٩٨٥ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، بيروت، -١
معــة صــبري مقلــد ومحمــد محمــود ربيــع، جا إسـماعيلموســوعة العلــوم السياســية، تحريــر  وليـد عبــد الحــي، -٢

  .١٩٩٤، الكويت، الكويت
   :كتب العربية والمترجمةال: ثانيا

  :الكتب العربية -أ
، مركـز ١مراجعـات مـا بعـد التغييـر، ط ٢٠١٤-٢٠١٣نصر الدين وآخرون، حال األمـة العربيـة  إبراهيم -١

  .٢٠١٤دراسات الوحدة العربية، بيروت،
، مركــــز ١، ط٢٠١٠-٢٠٠٩والســــقوط  النهضــــةمحمــــود وآخــــرون، حــــال األمــــة العربيــــة  إبــــراهيمأحمــــد  -٢

  .٢٠١٠الوحدة العربية، بيروت، دراسات
، مركــز دراســات ١ريــاح التغييــر، ط ٢٠١١-٢٠١٠حمــد إبــراهيم محمــود وآخــرون، حــال األمــة العربيــة أ -٣

  .٢٠١١الوحدة العربية، بيروت،
، دار النهضـة ١، ط)دراسـة قانونيـة(تعاون لدول الخليج العربيـة كمنظمـة دوليـة حمد أبو الوفا، مجلس الأ -٤

  .١٩٩٦رة، العربية، القاه
، مركـز دراسـات الخلـيج دراسـة سياسـية: دول الخلـيج العربيـةحمد عبد القادر مخلـص، مجلـس التعـاون لـأ -٥

  .١٩٨٦، البصرةالعربي، جامعة 
العربـي مخـاطر   مستقبل التغيير في الـوطن ٢٠١٣-٢٠١٢، حال األمة العربية وآخرونحمد عبد ربه أ -٦

   .٢٠١٣ة، بيروت،، مركز دراسات الوحدة العربي١ط ،داهمة
ــــــة شــــــاملة، طأ -٧ ــــــون دراســــــة منهجي ــــــوم ناشــــــرون، ١حمــــــد محمــــــد الدغشــــــي، الحوثي ــــــة للعل ــــــدار العربي ، ال

  .٢٠١٠بيروت،
 فاقـة،أمعضـالت التغييـر و  ٢٠١٢-٢٠١١حمد، نيفين مسعد وآخرون، حال األمة العربيـة حمد يوسف أأ -٨

  .٢٠١٢مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ،١ط
قضــايا ومشـكالت الكويــت، شــركة كاظمــة : الدوليــة فــي عـالم متغيــر اإلسـتراتيجيةبري مقلــد، صــ إسـماعيل -٩

  ,١٩٨٣للنشر والتوزيع، الكويت،
دراســة السياســات الدوليــة فــي الخلــيج : صــبري مقلــد، أمــن الخلــيج وتحــديات الصــراع الــدولي إســماعيل -١٠

  ,١٩٨٤كويت،، شركة الربيعان للنشر والتوزيع، ال١العربي منذ السبعينات، ط
حـــول الشـــرق األوســـط، ذات السالســـل للنشـــر،  الســـوفيتي -صـــبري مقلـــد، الصـــراع األمريكـــي إســـماعيل -١١

  .١٩٨٦الكويت،
عبــد الفتــاح عبــد الكــافي، إدارة الصــراعات واألزمــات الدوليــة بــالتطبيق علــى الصــراع العربــي  إســماعيل -١٢

  .٢٠٠١اإلسرائيلي، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة،
شرف سعد العيسوي، قراءة مقارنه في تأثير حربي الخليج الثانية والثالثة في أمن دول مجلـس التعـاون أ -١٣

  .٢٠٠٧، مركز الخليج لألبحاث، اإلمارات العربية المتحدة،١الخليجي، ط



 ٢٠٧

األمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مجلس التعاون لدول الخليج العربية عشـرون  -١٤
  .٢٠٠١، األمانة العامة، الرياض،١عاما من اإلنجازات، ط

األمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مجلس التعاون لدول الخليج العربية المسيرة  -١٥ 
  .٢٠١١، مركز المعلومات، األمانة العامة، الرياض،٥، طواإلنجاز

  .١٩٩٣للنشر والتوزيع، عمان، ألهليةادارة األزمة في المنظمات، إالدهان،  أميمه -١٦
ـــس التعـــاون الخليجـــي ومســـتويات العمـــل الدوليـــة،  -١٧ ـــد اهللا العوضـــي، دول مجل سلســـلة عـــالم   بدريـــة عب

  .١٩٨٥، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت،)٨٥(المعرفة 
هنـدي وتـأثيره علـى أقطـار الخلـيج برزان التكريتي، الصراع الدولي في منطقة الخليج العربي والمحيط ال -١٨

  .١٩٨٢العربي، الدار العربية، بغداد،
ركـز ، م٢٠٠١أيلـول  ١١األمريكيـة تجـاه إيـران بعـد أحـداث  اإلسـتراتيجيةري، بهاء عدنان يحيـى السـعب -١٩

  .٢٠١٢، أبو ظبي،اإلستراتيجيةللبحوث والدراسات  حمو رابي
، دار مجــدالوي ١األزمــات الدوليــة، ط وٕاســتراتيجيةوليــة ، العالقــات السياســية الدالخزرجــىثــامر كامــل  -٢٠

  .٢٠٠٩للنشر والتوزيع، عمان،
، ١بين دول مجلس التعاون الخليجـي انجازاتـه وتحدياتـه، ط االقتصاديجاسم محمد القاسمي، التكامل  -٢١

  .١٩٨٦مركز اإلنماء القومي، بيروت،
، مركـــز اإلمـــارات للدراســـات ١العربـــي، ط جمـــال ســـند الســـويدي، المصـــالح الدوليـــة فـــي منطقـــة الخلـــيج -٢٢

  .٢٠٠٦، أبو ظبي،اإلستراتيجيةوالبحوث 
كز اإلمارات للدراسات والبحوث ، مر االستقرارالبحث عن : إيران والخليج ،وآخرونجمال سند السويدي  -٢٣

  .١٩٩٨، أبو ظبي،اإلستراتيجية
للدراســات  ، مركــز اإلمـارات١ط باب والنتـائج،األسـ ١٩٩٤جمـال سـند الســويدي وآخـرون، حـرب الــيمن  -٢٤

  .١٩٩٥، أبو ظبي،اإلستراتيجيةوالبحوث 
ـــيج وآخـــرونجمـــال ســـند الســـويدي  -٢٥ ـــى مشـــارف القـــرن الحـــادي  العربيـــة، مجلـــس التعـــاون لـــدول الخل عل

  .١٩٩٩ظبي،، أبو اإلستراتيجيةراسات والبحوث ، مركز اإلمارات للد٢والعشرين، ط
والدراسـات  ، مركز حمورابي للبحوث١األزمة المالية، ط: األمريكي االقتصاديجواد كاظم البكري، فخ  -٢٦

  .٢٠١١، بيروت،اإلستراتيجية
حامـــــد ربيـــــع، ســـــالح البتـــــرول والصـــــراع العربـــــي اإلســـــرائيلي، المؤسســـــة العربيـــــة للدراســـــات والنشـــــر،  -٢٧

  .١٩٧٤بيروت،
، مركــز ١ى الوحــدة، طحســن أبــو طالــب، الوحــدة اليمنيــة دراســة فــي عمليــات التحــول مــن التشــطير إلــ -٢٨

  ,١٩٩٤دراسات الوحدة العربية، بيروت،
، المؤسســة الجامعيـــة للدراســـات والنشـــر، ١حســن البـــزاز، إدارة األزمـــة بــين نقطتـــي الغليـــان والتحـــول، ط. ٢٩

  .٢٠٠١بيروت،
مركــز  نحــو بنــاء نمــوذج عربــي فــي القــرن الحــادي والعشــرين،: حمــد، إدارة األزمــة الدوليــةحســن بكــر أ -٣٠

  .٢٠٠٥ستراتيجية، القاهرة،ام للدراسات السياسية واالر األه
ـــوطن، ط.. ســـقوط العائلـــة: ســـورياحســـن صـــبرا،  -٣١ ـــوم ناشـــرون، بيـــروت، ١عـــودة ال ـــدار العربيـــة للعل ، ال

٢٠١٣.  



 ٢٠٨

، مركـــز الحضـــارة لتنميـــة الفكـــر ١حســـن محمـــد الـــزين، وثـــائق الربيـــع العربـــي والصـــحوة اإلســـالمية، ط -٣٢
  .٢٠١٤اإلسالمي، بيروت،

لتوزيـع والطباعـة، القـاهرة، ، دار المحروسـة للنشـر وا١حسن محمـد وجيـه، التفـاوض وٕادارة األزمـات، ط -٣٣
١٩٩٧.  

، منتــدى الفكـــر ١لعربــي فــي التســعينات، طحســن نافعــة، تســوية النزاعــات العربيــة فــي آفـــاق التعــاون ا -٣٤
  .١٩٩٩العربي، عمان،

تســـويق لل المتحـــدة العربيـــةمـــات والكـــوارث، الشـــركة األز  وٕادارة األمنـــيحمـــدي محمـــد شـــعبان، األعـــالم  -٣٥
  .٢٠٠٥والتوريدات، القاهرة،

قتصـــادي، دار الرشـــيد للنشـــر، دراســـة فـــي البنـــاء الطبيعـــي واألجتمـــاعي واأل :الـــيمنعب، شـــخـــالص األ -٣٦
  .١٩٨٢العراق،

العــــراق  رائــــد حســــن صــــغير، السياســــة الخارجيــــة اإليرانيــــة تجــــاه التغييــــرات فــــي العــــالم العربــــي، مركــــز -٣٧
  .٢٠١٤للدراسات، العراق،

، مكتبـــة القـــانون ١رضـــا محمـــد عيســـى، آليـــات توحيـــد األنظمـــة فـــي دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، ط -٣٨
  .٢٠١٤، الرياض،قتصادواأل

العوامل المحلية واإلقليمية والدولية ودورها فـي تسـوية المنازعـات : رضوان محمد قازان، مجلس التعاون -٣٩
  .٢٠١٠، دار الكتاب الحديث، القاهرة،بين الدول األعضاء

رواد غالــب ســليقه، إدارة األزمــات الدوليــة فــي ظــل نظــام األمــن الجمــاعي، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة،  -٤٠
  .٢٠١٤بيروت،

مــــارات للدراســــات والبحـــــوث ، مركــــز اإل١رة األزمــــات األمنيــــة، طســــالم عبــــد اهللا علــــوان الحبســــي، إدا -٤١
  .٢٠١٠ستراتيجية، أبو ظبي،اال
دراســة فــي القــانون الــدولي، دار الشــؤون : ســبعاوي إبــراهيم الحســن، حــل النزاعــات بــين الــدول العربيــة -٤٢

  .١٩٨٧الثقافية العامة، بغداد،
  .٢٠٠٦سعد حقي توفيق، النظام الدولي الجديد، دار وائل للنشر، عمان،  -٤٣
اإلقليميـة المتنافسـة علـى النفـوذ فـي  سـتراتيجياتاالاألمـن القـومي العربـي وتهديـدات سعد شاكر شـبلي،  -٤٤

  .٢٠١٥، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان،١منطقة الشرق األوسط، ط
اإلمــارات العربيــة  ، دار نــون للنشــر،١، طمنظــور ماركســي للثــورة الســورية: ، ثــوره حقيقيــةه كيلــهســالم -٤٥

  .٢٠١٤المتحدة،
حمـد خضــير، مركـز التعلــيم أض، مراجعــة أمـاني سـلوى فـراج، ريمــان عبـد العـال، إدارة األزمــات والتفـاو  -٤٦

  .٢٠٠٩المفتوح، مطبعة العشري، القاهرة،
، شركة المطبوعات للنشـر، ١الثورة والثورة المضادة في العالم العربي، ط: سمير التنير، معمودية النار -٤٧

  .٢٠١٢بيروت،
مركز عبادي للدراسات والنشر،  سمير عبد الرحمن هائل الشميري، سوسيولوجيا الثورة الشعبية اليمنية، -٤٨

  .٢٠١٢جامعة عدن، صنعاء،
تعريــــب،  نشــــر ترجمــــة إبــــداع، مــــدارك ١، طوالقبيلــــةســــعود المــــولى، الــــيمن الســــعيد وصــــراعات الــــدين  -٤٩

  .٢٠١١بيروت،



 ٢٠٩

سعيد يس عامر، علي محمد عبد الوهاب، الفكـر المعاصـر فـي التنظـيم واإلدارة، مركـز وايـد سـيرفيس،  -٥٠
  .١٩٩٤القاهرة،

  .١٩٨٦، دار القادسية، بغداد،١ط سهيل حسين الفتالوي، المنازعات الدولية، -٥١
تقديم خليل حسين،  سوران إسماعيل عبد اهللا بنديان، دور العقوبات التركية في إدارة األزمات الدولية،  -٥٢

  .٢٠١٣، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،١ط
  ,٢٠١٠لدولية، عالم الكتاب، القاهرة،السيد بهنسي، األعالم وٕادارة األزمات ا -٥٣
الســـيد عليـــوه، إدارة الصـــراعات الدوليـــة دراســـة فـــي سياســـات التعـــاون الـــدولي، الهيئـــة المصـــرية العامـــة  -٥٤

  ,٢٠٠٨للكتاب، القاهرة،
، جـداول للنشـر والترجمـة ١، ط١٩٩٤-١٩٦٣سيف الدين الدوري، الحراك السياسي في جنوب الـيمن  -٥٥

  .٢٠١٢والتوزيع، بيروت،
البرنـامج النـووي  أزمـةدراسـة حالـة : الدوليـة اك التهديد وأثره فـي إدارة األزمـةشيماء معروف فرحان، إدر  -٥٦

  .٢٠١٤، بيت الحكمة، بغداد،١اإليراني، ط
  .٢٠٠٦، مكتبة مدبولي، القاهرة،١، طصالح يحيى الشاعري، تسوية النزاعات الدولية سلمياً  -٥٧
، دار الرشــــيد للنشــــر، ٢العربــــي دراســــة فــــي الجغرافيــــة السياســــية، ط صــــبري فــــارس الهيتــــي، الخلــــيج -٥٨

  .١٩٨٦بغداد،
، ١طـارق صـالح عبـد النبــي، منـي رمضـان بــو بكـر المطـردي، إدارة األزمــات فـي العالقـات الدوليــة، ط -٥٩

  .٢٠١٠المكتب العربي الحديث، اإلسكندرية،
  ,٢٠٠٨وري، عمان،، دار الياز ١طارق عامر، أساليب الدراسات المستقبلية، ط -٦٠
مـن منظـور العالقـات اإلقليميـة والدوليـة،  أشـكالياتهتطـوره و : ظافر محمد العجمـي، أمـن الخلـيج العربـي -٦١

  .٢٠١١، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،)٥٦(، سلسلة أطروحات الدكتوراه، العدد ٢ط
 -الكتــــاب العربــــي، دمشــــق ، دار١عــــادل الجــــوجري، الــــيمن فــــوق بركــــان صــــراع القبيلــــة والســــلطة، ط -٦٢

  .٢٠١٠القاهرة،
  .٢٠٠٧القاهرة،زمات، دار الفجر للنشر والتوزيع، عادل صادق محمد، الصحافة وٕادارة األ -٦٣
  .٢٠٠٨، دار األحمدي للنشر، القاهرة،١عاكف يوسف صوفان، المنظمات اإلقليمية والدولية، ط -٦٤
، مركــز األهــرام للترجمــة والنشــر، ١الم متغيــر، طعبــاس رشــدي العمــاري، إدارة األزمــات الدوليــة فــي عــ -٦٥

  .١٩٩٣القاهرة،
  ,١٩٨٣، الرياض، ١عبد اهللا األشعل، اإلطار القانوني والسياسي لمجلس التعاون الخليجي، ط -٦٦
عبـــد اهللا بشـــارة، تجربـــة مجلـــس التعـــاون الخليجـــي خطـــوة أو عقبـــة فـــي طريـــق الوحـــدة العربيـــة، سلســـلة  -٦٧

  ١٩٨٥، منتدى الفكر العربي، عمان،)٥(حوارات عربية، العدد 
  ,٢٠١٢، دار اِألنتشار العربي، بيروت،)األسباب والمستقبل(عبد اهللا الكبسي، الربيع اليمني  -٦٨ 

، دار الفــارس للنشـر والتوزيــع، ١عبـد الحـي يحيــى زلـوم، الربيـع العربــي ثـورة أم فوضــى غيـر خالقـة، ط -٦٩
  .٢٠١٣عمان،

، المؤسســة الجامعيـة للدراســات والنشـر والتوزيــع، ١نظـام اإلقليمــي الخليجـي، طعبـد الخـالق عبــد اهللا، ال -٧٠
  .١٩٩٨بيروت،



 ٢١٠

ســتراتيجية، ، مركــز ســبأ للدراســات اال١الــيمن، طحمــد الحكيمــي، األســلحة الصــغيرة فــي عبــد الســالم أ -٧١
  .٢٠١٠صنعاء،

العــراق،  احــتاللعالميــة بعــد دراســة فــي المتغيــرات ال: ســتراتيجية الســعوديةعبــد العزيــز محمــد الشــيخ، اال -٧٢
  .٢٠١١، دار الرافدين للنشر والتوزيع، بيروت،١ط
ر الحكمـة للطباعـة عبد القادر محمد فهمي، الصـراع الـدولي وانعكاسـاته علـى الصـراعات اإلقليميـة، دا -٧٣

  .١٩٩٠والنشر، بغداد،
لـيم العـالي والبحـث العلمـي، ، وزارة التع١سـتراتيجية، طمحمد فهمـي، المـدخل إلـى دراسـة اال عبد القادر -٧٤

  .٢٠٠٤جامعة بغداد،
التجمـع اليمنـي لإلصـالح ) دراسة في الفكر والممارسـة(عبد القوي حسان، الحركة اإلسالمية في اليمن  -٧٥

  .٢٠١٤، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،١نموذجا، ط
بـاألمن اإلنسـاني علـى العـراق، المسـعودي، األمـم المتحـدة والتضـحية  ماجد عبد علي المعموري، بسمه -٧٦

  .٢٠١١، بغداد،ستراتيجيةاالبي للبحوث والدراسات ، مركز حمورا١ط
ركــز حمــورابي ، م١عبــد علــي كــاظم المعمــوري، مالــك دحــام الجميلــي، الــنفط واالحــتالل فــي العــراق، ط -٧٧

  ,٢٠١١ستراتيجية، أبو ظبي،للدراسات والبحوث اال
اون دول الخليج ومحاولـة تطـويره علـى ضـوء تجربـة السـوق األوربيـة عبد المنعم محمد داود، مجلس تع -٧٨

  .١٩٨٨المشتركة، منشأة المعارف، اإلسكندرية،
، مركــز الحضــارة لتنميــة ١عــدنان نصــر مهنــا، مجابهــة الهيمنــة إيــران وأمريكــا فــي الشــرق األوســط، ط -٧٩

  .٢٠١٤الفكر اإلسالمي، بيروت،
  .١٩٨٧، الشركة العراقية للطباعة، بغداد،٤، طعصام العطيه، القانون الدولي العام -٨٠
  .٢٠١١، بيت الحكمة، بغداد،١عالء عكاب خلف وآخرون، العراق ومجلس التعاون الخليجي، ط -٨١
  .١٩٧٩علي بن حسن القرني، مجلس التعاون الخليجي أمام التحديات، مكتبة العبيكان، الرياض،  -٨٢
  .٢٠٠٦ساقي للطباعة والنشر، بيروت،، دار اليلية، القاعدة واإلرهاب دراسة تحلعلي حميد -٨٣
مــن الخلــيج العربــي فــي ظــل المتغيــرات اإلقليميــة والدوليــة، دار مؤسســة علــي عبــد الحســين عبــد اهللا، أ -٨٤

  .٢٠١١رسالن للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق،
دار الكتــب  ،١علــي محســن يــاس العــامري، نيــران يوســف جبــر الميــاحي، إرشــاد األزمــات الطــوارئ، ط -٨٥

  .٢٠١٤والوثائق، بغداد،
  .٢٠٠٤عماد فوزي، السياسة األمريكية وصياغة العالم الجديد، دار كنعان، دمشق، -٨٦
  .١٩٩١غانم محمد صالح، التطورات السياسية والنظم والسياسات، دار الحكمة، بغداد، -٨٧
يج، مركـز الخلـيج للدراسـات، دار سيوية وأثرهـا علـى دول الخلـحمد الشحي، القضايا األمنية اآلفاطمة أ -٨٨

  .٢٠١٠الخليج للصحافة والطباعة والنشر، الشارقة،
سـتراتيجي حيـال الصـعود اإلقليمـي، دار إيـران وأعبـاء التفكيـر اال: متعـاظمفـراس عبـاس هاشـم، النفـوذ ال -٨٩

  .٢٠١٥السطور للنشر والتوزيع، بغداد،
ـــد الف -٩٠ ـــامق عب ـــات المتحـــدةفكـــرت ن ـــاح العـــاني، الوالي ـــةاأل ت ـــي، مطبعـــة العـــزة، وأ مريكي ـــيج العرب مـــن الخل

  .٢٠٠١بغداد،
  .١٩٩٨حمد الشعالن، إدارة األزمات، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض،فهد بن أ -٩١



 ٢١١

ـــين  اإلنمـــائيفـــؤاد حمـــدي بسيســـو، التعـــاون  -٩٢ سلســـلة  ،٢العربـــي الخليجـــي، طمجلـــس التعـــاون  أقطـــارب
  .١٩٨٧بيروت، راسات الوحدة العربية،مركز د ،)٦(الدكتوراه، العدد أطروحات

  .٢٠٠٨ قدري علي عبد المجيد، اتصاالت األزمة وٕادارة األزمات، دار الجامعة الجديدة، القاهرة، -٩٣
  .١٩٨٧كاظم هاشم نعمه، العالقات الدولية، دار الحكمة للطباعة، بغداد، -٩٤
  .١٩٨٨ة، بغداد،ستراتيجية، شركة إياد للطباعكاظم هاشم نعمه، الوجيز في اال -٩٥
  .٢٠٠٨زهران للنشر والتوزيع، عمان، ماجد سالم الهدمي، جاسم محمد، مبادئ إدارة األزمات، دار -٩٦
، دار العربـي سـتراتيجية األمريكيـةزمة الدولية في االإدارة األ: مالك محسن العيساوي، الحروب بالوكالة -٩٧

  .٢٠١٥للنشر والتوزيع، القاهرة،
ــــــدو  -٩٨ ــــــس التعــــــاون ل ــــــة،مجل ــــــيج العربي ــــــة العامــــــة، التعــــــاون مــــــن أ ل الخل ــــــة والســــــالم، األمان جــــــل التنمي

  .٢٠٠٦الرياض،
  .١٩٩٥مجلس التعاون لدول الخليج العربية، موجز انجازات مجلس التعاون، األمانة العامة، الرياض، -٩٩

  .٢٠١١، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،١ط، أين إلى، الربيع العربي باحثينمجموعة  -١٠٠
، مركـــز دراســــات الوحــــدة ١نتقــــال الـــديمقراطي فــــي الـــوطن العربــــي، ط، الثـــورة واألبــــاحثين مجموعـــة  -١٠١

  ,٢٠١٢العربية، بيروت،
، مركـــز ١نتقـــال الـــديمقراطي فـــي الـــوطن العربـــي نحـــو خطـــة طريـــق، ط، الثـــورة واألبـــاحثينمجموعـــة  -١٠٢

  ,٢٠١١دراسات الوحدة العربية، بيروت،
ات، كـز العربـي لألبحـاث ودراسـة السياســ، المر ١الثـورة اليمنيـة الخلفيـة واآلفـاق، ط بـاحثين ،مجموعـة  -١٠٣

  .٢٠١٢بيروت،
، الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة دراســة عامــه، مركــز دراســات الخلــيج العربــي، جامعــة بــاحثين مجموعــة  -١٠٤

  .١٩٨٥البصرة،
غب، لبنان، البحرين، الجزائـر، مصر، مر (في الوطن العربي  حتجاجيةمؤلفين، الحركات األمجموعة  -١٠٥

  .٢٠١٤، بيروت،العربية الوحدة، مركز دراسات ٢، ط)األردنسوريا، 
ار للدراسات والبحوث، ب، مركز المس٢، طثيون سالح الطائفه ووالءات سياسيةمجموعة مؤلفين، الحو  -١٠٦

  .٢٠١٠اإلمارات العربية المتحدة،
سـتراتيجية، كـز اإلمـارات للدراسـات والبحـوث اال، مر ١، طتحديات المستقبل: مجموعة مؤلفين، الخليج -١٠٧

  .٢٠٠٢أبو ظبي،
عمــــان،  ، دار عمــــار،١مجموعــــة مــــؤلفين، المشــــروع اإليرانــــي فــــي المنطقــــة العربيــــة واإلســــالمية، ط -١٠٨

٢٠١٣.  
  .٢٠١٢، دار النهار للنشر، بيروت،١مجموعة مؤلفين، اليمن على شفا الهاوية، ط -١٠٩
، مركـــز ١٩٩٥نـــوفمبر  ٢٦-٢٥والحـــل أوراق مـــؤتمر لنـــدن  وحـــدة الـــيمن األزمـــةمجموعـــة مـــؤلفين،  -١١٠

  .١٩٩٥والحدود الدولية، جامعة لندن، الدراسات الجيوبولتيكية
  .٢٠٠٣، مجموعة النيل العربية، القاهرة،٢حمد الخضيري، إدارة األزمات، طمحسن أ -١١١
امـــل لحـــل األزمـــات، مكتبـــة مـــدبولي، مـــنهج اقتصـــادي متك: حمـــد الخضـــيري، إدارة األزمـــاتمحســـن أ -١١٢

  .١٩٩٤القاهرة،
  .٢٠١١، مركز دلتا لألبحاث المتعمقة، بيروت،ملهوفةحمد النابلسي، ثورات محمد أ -١١٣



 ٢١٢

ــــــي العمــــــق، ط -١١٤ ــــــاالت ف ــــــد الهاشــــــمي وآخــــــرون، عاصــــــفة الحــــــزم مق ، مركــــــز  العــــــراق ١محمــــــد حمي
  ,٢٠١٥للدراسات،

ســتراتيجيات القضــاء علــى األزمــات األقتصــادية ازمــات و محمــد ســرور بــن حكمــت الحريــري، إدارة األ -١١٥
  ,٢٠١٢، دار صفاء، عمان،١والمالية واإلدارية، ط

، مركــــز دراســــات الوحــــدة العربيــــة، ١، النظــــام اإلقليمــــي الخليجــــي العربــــي، طإدريــــسمحمــــد الســــعيد  -١١٦
  .٢٠٠٠بيروت،

، دار الكتــــــــاب، ٢، طمــــــــدخل نظــــــــري وممارســــــــات عمليــــــــة: ألزمــــــــاتمحمــــــــد شــــــــومان، اإلعــــــــالم وا -١١٧
  ,٢٠٠٦القاهرة،

محمـــــــــــد الصـــــــــــيرفي، إدارة األزمـــــــــــات، سلســـــــــــلة التـــــــــــدريب اإلداري، مؤسســـــــــــة حـــــــــــورس الدوليـــــــــــة،  -١١٨
  .٢٠٠٧اإلسكندرية،

، ١ثارهـا ودورهـا فـي تعميـق الوحـدة الوطنيـة، طآمحمد عبد اهللا المرعول، األزمـات مفهومهـا أسـبابها و  -١١٩
  .٢٠١٤مكتبة القانون واالقتصاد، الرياض،

-٢٠٠٧محمد عبد الغني حسن هالل، مهارات إدارة األزمات، دار قرطبة للنشر والتوزيع، الرياض،  -١٢٠
٢٠٠٨.  

محمـــد عزيـــز شـــكري، األحـــالف والتكـــتالت فـــي السياســـة الدوليـــة، المجلـــس الـــوطني للثقافـــة والفنـــون  -١٢١
  .١٩٧٨، الكويت،واآلداب

نهج، مؤسســـة الشـــباب الجامعـــة، جامعـــة أســـيوط، قـــراءة فـــي المـــ: محمـــد نصـــر مهنـــا، إدارة األزمـــات -١٢٢
  .٢٠٠٤اإلسكندرية،

  .٢٠٠٨تحليليه، جامعة أسيوط ، اإلسكندرية،  دراسة: محمد نصر مهنا، إدارة األزمات والكوارث -١٢٣
مدحت محمود أبو النصر، مفهوم األزمات منظور إداري واجتمـاعي، أكاديميـة نـايف للعلـوم األمنيـة،  -١٢٤

  .١٩٩٩الرياض،
، ١جتماعيـــة، طســـتراتيجية والبنيـــة األواال سياســـيةمـــراد بطـــل الشيشـــاني، تنظـــيم القاعـــدة الرؤيـــة الجيو  -١٢٥

  .٢٠١٢، أبو ظبي،ستراتيجيةاالمركز اإلمارات للدراسات والبحوث 
ــــة،  -١٢٦ ــــة التســــييرامربــــاح ملكي ــــاب : ســــتراتيجية إدارة األزمــــات وفعالي ــــه، دار الكت ــــه وتطبيقي دراســــة نظري

  .٢٠١٢وت،الحديث، بير 
مصـــطفى ســـالم، تكـــوين الـــيمن الحـــديث، جامعـــة الـــدول العربيـــة، معهـــد الدراســـات العربيـــة العالميـــة،  -١٢٧

  ,١٩٦٣القاهرة،
مصـــطفى العـــاني، مبـــادرة إعـــالن منطقـــة الخلـــيج كمنطقـــة خاليـــة مـــن أســـلحة الـــدمار الشـــامل الواقـــع  -١٢٨

  ,٢٠٠٦متحدة،، مركز الخليج لألبحاث، اإلمارات العربية ال١والمبررات، ط
مسـتقبل وســائل التواصـل االجتمــاعي فـي التغييــر، : مصـعب حسـام الــدين قتلـوني، ثــورات الفـيس بــوك -١٢٩
  .٢٠١٤، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت،١ط
ـــــــة الصـــــــالح وســـــــيناريو الســـــــقوط، ط -١٣٠ ـــــــر المـــــــاروي، دول ـــــــع واإلعـــــــالم، ١مني ، بيســـــــان للنشـــــــر والتوزي

  .٢٠٠٩بيروت،
مكتبــــــة جامعــــــة بغــــــداد،  طباعــــــةارة، اتخــــــاذ القــــــرار فــــــي األزمــــــة الدوليــــــة، دار النشــــــر والناديــــــة شــــــك -١٣١

  .١٩٩٦بغداد،



 ٢١٣

دراســـة فـــي التطـــورات الداخليـــة (نـــايف علـــي عبيـــد، دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي فـــي عـــالم متغيـــر  -١٣٢
  .٢٠٠٧اإلمارات العربية المتحدة، ، مركز الخليج لألبحاث،١، ط)٢٠٠٥-١٩٩٠والعالقات الخارجية 

ـــيج العربيـــة مـــن التعـــاون إلـــى التكامـــل، ط -١٣٣ ـــس التعـــاون لـــدول الخل ـــي عبيـــد، مجل ة ل، سلســـ٢نـــايف عل
  ,٢٠٠٢، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،)٢٨(الدكتوراه، العدد  أطروحات

  .٢٠١٥،، دار المنهل، بيروت١، طاألسود األفقندى الشقيفي الماريني، الربيع العربي  -١٣٤
اســـة لـــألداء األمنـــي در : غـــزو العـــراق إلـــىمـــن الخلـــيج مـــن غـــزو الكويـــت أعبـــد اهللا البســـتكي، نصـــرة  -١٣٥

  .٢٠٠٣بيروت،، دار الفارس، العربية، المؤسسة ١، ط)٢٠٠٢-١٩٨١(الخليجي لمجلس التعاون 
، دار الكتـــــــاب العربـــــــي، ١زمـــــــات الدوليـــــــة، طبيـــــــدي، إدارة الواليـــــــات المتحـــــــدة لألنصـــــــير مطـــــــر الز  -١٣٦

  .٢٠١١عمان،
  .٢٠٠٩، عالم الكتاب الحديث، عمان،١نعيم إبراهيم الظاهر، إدارة األزمات، ط -١٣٧
  ٢٠٠٩، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان،١، طاألزمات: واف قطيش، األمن الوطنين -١٣٨
  .٢٠٠٣، دار الساقي، بيروت،٢نور السعيد، رجل الدولة واإلنسان، ط -١٣٩
الــدكتوراه،  لة أطروحــات، سلســ١، ط١٩٩٤-١٩٧١ان اإلقليميــة هــاني يــاس الحــديثي، سياســة باكســت -١٤٠

  ,١٩٩٧، بيروت،العربية الوحدة، مركز دراسات )٣٣(العدد 
  .٢٠٠٩القاهرة، مكتبة األسرة هويدا مصطفى، اإلعالم واألزمات المعاصرة، الهيئة المصرية للكتب، -١٤١
  .٢٠١٣كتبة السنهوري، بغداد،، م١سماعيل، نظرية إدارة األزمة الدولية، طأوائل محمد  -١٤٢
مـن عربـي إسـالمي فـي إلى أ ي الخليج واقع وخيارات دعوةياسين سويد، الوجود العسكري، األجنبي ف -١٤٣

  .٢٠٠٦، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،٢الخليج، ط
ــيج العر  -١٤٤ اســية سي دراســة  قانونيــة رؤيــة مســتقبلية: بيــةيحيــى حلمــي رجــب، مجلــس التعــاون لــدول الخل

  .١٩٨٣، الكويت،العروبةاقتصادية، دار 
مــدخل نظــري متكامــل، إثــراء للنشــر والتوزيــع، جامعــة القــدس : فــارة، إدارة األزمــات أبــوحمــد أيوســف  -١٤٥

  .٢٠٠٩المفتوحة، فلسطين،
ـــة -١٤٦ ـــة  يوســـف خـــوري، المشـــاريع الوحدوي ـــ ١٩١٨-١٩١٣العربي مركـــز دراســـات  ، ٢، طةدراســـة توثيقي

  .١٩٩٠بيروت،الوحدة العربية، 
يوســف محمــد عبــد اهللا، أوراق فــي تــاريخ الــيمن وآثــاره، وزارة الثقافــة واإلعــالم، دائــرة الشــؤون الثقافيــة،  -١٤٧

  .١٩٨٩بغداد،
  المترجمةالكتب  -ب
، شــركة مطبوعــات للتوزيــع ١باســيل، ط أنطــوان :دايفيــد دبليــو لــيش، ســوريه ســقوط مملكــه األســد، ترجمــة -١

  .٢٠١٤والنشر، بيروت،
، أبـــو ١مركـــز الخلـــيج لألبحـــاث، ط غراهـــام ايفـــانز، جيفـــري نوينهـــام، قـــاموس بنغـــوين للعالقـــات الدوليـــة، -٢

  .٢٠٠٤ظبي،
كتــــب المترجمــــة، سلســــلة الفيليــــب وليــــامز، إدارة األزمــــات والمجابهــــة الدبلوماســــية فــــي العصــــر النــــووي،  -٣

  .١٩٨٦،لندن، والمعلوماتمركز البحوث ، )١٥(العدد  ،منشورات مارتن روبرتسن
 ،٢مركز الخلـيج لألبحـاث، ط مارتن غريفيش، تيري اوكاالهان، المفاهيم األساسية في العالقات الدولية، -٤

  .٢٠٠٨أبو ظبي،



 ٢١٤

عمـر سـعيد األيـوبي وأمـين سـعيد األيـوبي،  :مجموعة مؤلفين، التسلح ونزع السالح واألمن الدولي ترجمـة -٥
  .٢٠١٣بحاث السالم الدولي، بيروت، لم أل، مركز دراسات الوحدة العربية، معهد ستوكهو ١ط
  الجامعية طاريح والرسائلاأل: ثالثا

  طاريحاأل -أ
 المملكــة(المســتقبل ... السياســي فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي الواقــع االســتقرارأحمــد صــدام ايــدام،  -١

  .٢٠١٥معة بغداد،، جاالسياسيةغير منشوره، كلية العلوم  دكتوراه أطروحة، أنموذجا) السعودية العربية
دكتـوراه  أطروحـة) ٢٠١١-٢٠٠١(حمد الحالمي، السياسة الخارجية األمريكية تجاه اليمن درهم محسن أ -٢

  .٢٠١٣، جامعة قناة السويس،السياسيةغير منشوره، كلية العلوم 
  الرسائل -ب
ــيمن بعــد عبــد الكــريم عبــد الصــاحب حســن دروش، التحــول الــديمقراطي للنظــام السياســي فــي العــراق و  -١ ال

  سياسية، الجامعة، رسالة ماجستير غير منشوره، كلية العلوم ال٢٠٠٣
  .٢٠١٤المستنصرية،

فــي تســوية األزمــات الدوليــة، رســالة ماجســتير غيــر  المتحــدة، دور األمــم قحطــان حســين طــاهر الحســيني -٢
  .٢٠٠٥منشوره، كلية العلوم السياسية، جامعه بغداد،

تجــاه منطقــة الخلــيج العربيــة وآفــاق المســتقبل، رســالة  االتحاديــةروســيا  ، سياســةلمــى مضــر جــري اإلمــارة -٣
  .٢٠٠٠ماجستير غير منشوره، كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين، بغداد،

، رسالة ماجستير غير منشـوره، )دراسة في مشكلة الجنوب( اليمنيةلؤي سعد عبد الرضا، مستقبل الدولة  -٤
  .٢٠١٥بغداد، كلية العلوم السياسية، جامعة

دراسـة أنمـوذج الجزائـر، : االقتصـاديةالسياسـية فـي التنميـة  ثـر األزمـةالكناني، أهشام مناف عبد الحسن  -٥
  .٢٠٠٢، جامعة النهرين،السياسيةرسالة ماجستير غير منشوره، كلية العلوم 

، واالقتصـاديسياسـي دراسة في التكامل ال: العربيةهمام سعد فالح الشاوي، مجلس التعاون لدول الخليج  -٦
  .٢٠٠٨، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد،غير منشورهرسالة ماجستير 

  البحوث والدراسات  :رابعا
جلـة العلـوم السياســية، دراســة فـي المتغيـرات الداخليــة، م: أبتسـام محمـد العـامري، النظــام السياسـي اليمنـي -١

  .)٢٠١٣/كانون األول(داد، جامعة بغ، السياسيةكلية العلوم  :بغداد ،)٤٧(العدد 
ريــاح التغييــر، مجلــة المســتقبل ) ٢٠١١-٢٠١٠(أحمــد يوســف أحمــد، نيفــين مســعد، حــال األمــة العربيــة  -٢

  . )٢٠١١ /تموز(مركز دراسات الوحدة العربية،  :بيروت ،)٣٨٩(العربي، العدد
مقارنـة النمـوذج األمريكـي فـي المنطقـة العربيـة، : لإدريس لكريني، إدارة األزمـات الدوليـة فـي عـالم متحـو  -٣

  .  ٢٠٠٣،  ركز دراسات الوحدة العربيةم :بيروت ،)٢٨٧(مجلة المستقبل العربي، العدد
 القـاهرة، )١١٧(أسامة الغزالي، حرب الصراع اليمني وتوابع أزمة الخليج، مجلة السياسة الدوليـة، العـدد  -٤

  ,١٩٩٤،  مؤسسة األهرام ،يجية والسياسيةاإلستراتدراسات األهرام للمركز : 
 ،)١٧٢(العـدد أمين هويدي، فن إدارة األزمات في ظل النظـام العـالمي الحـالي، مجلـة المسـتقبل العربـي، -٥

  . )١٩٩٣ /رانحزي(مركز دراسات الوحدة العربية،  :بيروت
يجـي، مجلـة المسـتقبل العربـي، أيمن إبراهيم الدسوقي، معضلة االستقرار األمني في النظام اإلقليمـي الخل -٦

   )٢٠١٥ /نيسان(مركز دراسات الوحدة العربية،  :بيروت ،)٤٣٤(العدد 



 ٢١٥

لواقــع الحــدود البحريــة بــين العــراق والكويــت والبحــرين، مجلــة  اإلســتراتيجيةتمــيم حســين محمــد، التحــديات  -٧
  .)٢٠١٢ /نيسان( ،بغداد ،)٢(، العدداإلستراتيجيةرؤية للبحوث والدراسات 

مركـز  :بيـروت ،)٣٨٦(توفيق المديني، ربيع ثـورات الديمقراطيـة العربيـة، مجلـة المسـتقبل العربـي، العـدد  -٨
  .)٢٠١١ /نيسان(، سات الوحدة العربيةدرا

 ،)١٨٤(العدد حسن أبو طالب، مأزق مبادرات الرئيس في مواجهة الثورة اليمنية، مجلة السياسة الدولية، -٩
  . )٢٠١١/ابريل(األهرام، والسياسية، مؤسسة  اإلستراتيجيةراسات لداألهرام لمركز :  القاهرة

حســن الظــاهر، السياســة الخارجيــة اليمنيــة فــي ضــوء الميثــاق الــوطني، مجلــة المســتقبل العربــي، العــدد  -١٠
  .)١٩٨٨/تموز(، مركز دراسات الوحدة العربية :بيروت ،)٦٥(

، إســــتراتيجية، مجلــــة أبحــــاث مســــتقبلية دراســــة خالــــد إســــماعيل ســــرحان، ســــوريا والتيــــارات اإلســــالمية -١١ 
  . )٢٠١٣/كانون الثاني(، اإلستراتيجيةمركز بالدي للدراسات واألبحاث : بغداد، )٤(العدد

: بيـروت، )٩٦(خالد بن محمد القاسمي، األواصر بـين الخلـيج والـيمن، مجلـة المسـتقبل العربـي، العـدد  -١٢
  . )١٩٨٧/شباط(اسات الوحدة العربية، مركز در 

عباس النداوي، وسن إحسان العزاوي، ميناء مبارك الكويتي وميناء الفاو العراقي، مجلة قضـايا خضير  -١٣
  ,٢٠١٣،جامعة النهرين: بغداد ،)٣١(سياسية، العدد 

الدروس المستفادة، مجلة المسـتقبل العربـي، العـدد : خير الدين حسيب، حول الربيع الديمقراطي العربي -١٤
  .)٢٠١١/نيسان(كز دراسات الوحدة العربية، مر  :بيروت ،)٣٨٦(
مخــاوف مـــن نشــوب حـــرب جديــدة، مجلـــة السياســة الدوليـــة، : ســالي عبـــد المعــز، الحوثيـــون فــي الـــيمن -١٥

ــــاهرة ،)١٧٧(العــــدد  /تمــــوز(، األهــــرام ، مؤسســــة  والسياســــية اإلســــتراتيجيةدراســــات األهــــرام لل مركــــز: الق
٢٠٠٩(.  

يــة تجـــاه الــيمن فــي مطلـــع القــرن الحــالي، مجلـــة دراســات وبحـــوث شــذى زكــي حســـن، السياســة األمريك -١٦
كـانون (، مركز دراسات وبحوث الوطن العربي، الجامعة المستنصـرية :بغداد ،)١٣(الوطن العربي، العدد 

  .)٢٠٠٣/الثاني
 ،)٥٣(طالب حسين حافظ، ميناء مبارك وآفاق العالقات العراقية الكويتية، مجلة دراسات دولية، العدد  -١٧

  .)٢٠١٢/موزت(مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد،  :بغداد
مركــــز بــــالدي للدراســــات : بغــــداد، )٩(، العــــدد إســــتراتيجيةعاصــــفة الحــــزم فــــي الــــيمن، مجلــــة أبحــــاث  -١٨

  .)٢٠١٥ /أيار(، اإلستراتيجيةواألبحاث 
بقــاء العــراق ضــمن واليــة إ: عــامر هاشــم عــواد، الفاعــل األمريكــي وأثــره علــى العالقــات العراقيــة الكويتيــة -١٩

مركـز الدراسـات  :بغـداد ،)٣(، العـدد اإلسـتراتيجيةالفصل السابع أنموذجا، مجلة رؤيـة للبحـوث والدراسـات 
  .)٢٠١٢/كانون الثاني(الدولية، جامعة بغداد، 

 ،)٧٩(عبـد اهللا بشــارة، دور مجلــس التعــاون فــي تحقيــق الوحــدة العربيــة، مجلــة المســتقبل العربــي، العــدد -٢٠
  .)١٩٨٥/أيلول(ت الوحدة العربية، مركز دراسا :لرياضا
، مجلـة الخلـيج العربـي، واإلستراتيجيةاإلطار السياسي : عبد اهللا فهد النفيسي، مجلس التعاون الخليجي -٢١

  ,١٩٩٣، والخليج العربي، جامعة البصرة مركز دراسات البصرة: العراق، )١(العدد 
مركـز : العـراق، )٢(لتاريخ والسياسة، مجلة الخليج العربـي، العـدد عبد الجبار ناجي، شط العرب بين ا -٢٢

  .١٩٨٣دراسات الخليج العربي، جامعة البصرة، 



 ٢١٦

للدراســــات،   رابيحمــــو عبــــد الحســــن شــــعبان، ملــــف القــــوى اإلقليميــــة وثــــورات الشــــارع العربــــي، مجلــــة  -٢٣ 
  .)٢٠١٢ /رانحزي(، اإلستراتيجيةللبحوث والدراسات  رابيحمو مركز  :بغداد ،)٣(العدد

عبـــد الحلـــيم محجـــوب، التطـــورات اليمنيـــة وتأثيراتهـــا علـــى األمـــن القـــومي العربـــي، مجلـــة أوراق الشـــرق  -٢٤
  .)٢٠١٠/أكتوبر (ات الشرق األوسط، المركز القومي لدراس :القاهرة ،)٥٠(األوسط، العدد

 ،)٤٠٣(بل العربـي، العـددعبد الملك محمد عبد اهللا، حركات اإلسالم السياسي في اليمن، مجلة المستق -٢٥
  .)٢٠١٢ /أيلول (سات الوحدة العربية، مركز درا :بيروت

ــيمن مشــروع اتفــاق أم فــخ، مجلــة المســتقبل العربــي،  -٢٦ عبــد الملــك المخالفــي، المبــادرة الخليجيــة بشــأن ال
  .)٢٠١١ /حزيران(، مركز دراسات الوحدة العربية :بيروت ،)٣٨٨(العدد 

ر ســهام مهــدي، العوامــل الداخليــة والخارجيــة للتغييــر السياســي فــي المنطقـــة عمــار حميــد ياســين، عبيــ -٢٧
والدوليـة، جامعـة بغـداد،  اإلسـتراتيجيةمركـز الدراسـات  :، بغـداد)٥٨(العربية، مجلـة دراسـات دوليـة، العـدد 

  .)٢٠١٤/تموز(
الــيمن، ، )٢٤(، العــدد  عمــر ســعد مفلــح، كيــف بــدأ الحــراك الســلمي فــي الجنــوب، مجلــة بريــد الجنــوب -٢٨
  . )٢٠٠٨/شباط(
، قحطان حسـين طـاهر، ماهيـة األزمـة الدوليـة دراسـة فـي اإلطـار النظـري،  غيث سفاح متعب الربيعي -٢٩

  .)٢٠١١ /حزيران(جامعة بغداد،  ،)٤٢(مجلة العلوم السياسية، العدد 
، كليــة القــانون  ســيةفاضــل زكــي، األزمــة الدوليــة بــين التصــعيد والتنضــيد، مجلــة العلــوم القانونيــة والسيا -٣٠

  ,١٩٨٤والسياسة، بغداد، 
دراسـة فـي المفهـوم والخصـائص األساسـية، مجلـة قضـايا سياسـية، : فكرت نامق العاني، األزمة الدوليـة -٣١

  . ٢٠٠٤، جامعة النهرين: بغداد العددان الخامس والسادس،
 ،)٥(، العــدد إســتراتيجية  قاســم كــاظم البيضــاني، الحوثيــون وتحــديات المســتقبل اليمنــي، مجلــة أبحــاث -٣٢

  .)٢٠١٣ /حزيران(، االستراتيجيةمركز بالدي للدراسات واألبحاث  :بغداد
 ، العـدد الرابـع،تيجيةإسـتراقاسم كاظم البيضاني، الصراعات فـي الـيمن القاعـدة أنموذجـا، مجلـة أبحـاث  -٣٣

  .)٢٠١٣ /كانون الثاني(، اإلستراتيجيةمركز بالدي للدراسات واألبحاث  :بغداد
ــة أبحــاث  -٣٤ ، العــدد إســتراتيجيةقاســم كــاظم البيضــاني، المبــادرة الخليجيــة حــل ســلمي أم ســرقة ثــورة، مجل

  ٢٠١٢، اإلستراتيجية مركز بالدي للدراسات واألبحاث  :بغداد األول،
 مركز :، بغداد)٣(إطار عام، مجلة أم المعارك، العدد: مازن إسماعيل الرمضاني، إدارة األزمة الدولية -٣٥

  . )١٩٩٥/تموز( أبحاث أم المعارك،
، )١٠-٩(، العـددان  ق عربية، مجلة آفا٢٠٠٠مازن إسماعيل الرمضاني، القوى الدولية والعرب عام  -٣٦

  ,١٩٩٥بغداد، 
الكويتيـة وٕاشـكالية مينـاء مبـارك، مجلـة  –مالك دحام الجميلي، لمياء محسـن الكنـاني، العالقـات العراقيـة -٣٧

  .)٢٠١٢ /نيسان(مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد،  :بغداد ،)٥٢(دراسات دولية، العدد
المجموعــــة الدوليــــة لألزمــــات، نقطــــة االنهيــــار مســــألة جنــــوب الــــيمن، مجلــــة المســــتقبل العربــــي، العــــدد  -٣٨
  . )٢٠١١ /كانون األول(وحدة العربية، مركز دراسات ال :بيروت ،)٣٩٤(
ــيمن بــين -٣٩ ــة المســتقبل العربــي، اإلصــالح والثــورة المجموعــة الدوليــة لألزمــات، ال  ،)٣٨٦(العــدد   ، مجل

  .)٢٠١١/نيسان(سات الوحدة العربية، مركز درا : بيروت



 ٢١٧

، )٧٩(العـــدد محمـــد حـــافظ عبـــد المجيـــد، الـــنفط والحـــراك الجنـــوبي فـــي الـــيمن، مجلـــة السياســـة الدوليـــة، -٤٠
  . )٢٠١٠/يكانون الثان(،  ة األهراموالسياسية، مؤسس اإلستراتيجيةلدراسات األهرام ل مركز:  القاهرة

، إيران والمسؤولية العراقية في الحرب العراقية اإليرانيـة، مجلـة العلـوم السياسـية،  محمد سالم السامرائي -٤١
  . ١٩٨٨جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية ، : بغداد ،)٣(العدد 

 ،)٦٤(، مجلة السياسـة الدوليـة، العـدد ليمحمد سعيد إدريس ، مبادرة بريجنيف الخليجية والصراع الدو  -٤٢
  . )١٩٨١ /نيسان(والسياسية، مؤسسة األهرام،  اإلستراتجيةلدراسات ل األهرام مركز: القاهرة

ــة المســتقبل العربــي، العــدد  -٤٣ كــز مر  :بيــروت ،)٢٤٠(محمــد عبــد الملــك المتوكــل، الــيمن إلــى أيــن، مجل
   .١٩٩٩ دراسات الوحدة العربية،

 مركـز:  القـاهرة ، )١٤٢(ليـة، العـدد السقاف، اليمن واالتحـاد األوربـي، مجلـة السياسـة الدو محمد علي  -٤٤
  .)٢٠٠٠/أكتوبر( األهرام،والسياسية، مؤسسة  اإلستراتيجيةلدراسات ل األهرام

األمنـــــي فـــــي العـــــراق، مجلـــــة دراســـــات دوليـــــة،  واالســـــتقرارمحمـــــد كـــــريم كـــــاظم، دول الخلـــــيج العربـــــي  -٤٥
  .٢٠٠٩مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد،  :بغداد ،)٤٢(العدد

 ،)٤٣١(مؤسســـة ســــتراتفور، الــــرئيس اليمنـــي يشــــكل حكومــــة جديــــدة، مجلـــة المســــتقبل العربــــي، العــــدد  -٤٦
  .)٢٠١٥ /كانون الثاني(ربية، مركز دراسات الوحدة الع :بيروت

micheel knights, yemens crisis: options for policy,- 47جلـة المستنصـريه ، مترجمـه، الم
  .)٢٠١١ /أيلول(  الجامعة المستنصريه، :بغداد ،)٣٥(للدراسات العربية والدولية، العدد 

ناصـــر عبـــد اهللا العـــولقي، أزمـــة الميـــاه واســـتراتيجية معالجتهـــا فـــي الجمهوريـــة اليمنيـــة، مجلـــة المســـتقبل  -٤٨
  .)٢٠٠٠ /نيسان(دراسات الوحدة العربية، مركز  :بيروت ،)٢٥٤(العربي، العدد 

المسارات المضطربة للثورات فـي المنطقـة العربيـة، مجلـة السياسـة : نصر محمد عارف، النفق االنتقال -٤٩
 الدراســـــات االســـــتراتيجية والسياســـــية، مؤسســـــة األهـــــرام، األهـــــرام مركـــــز: القـــــاهرة ،)١٨٨(الدوليـــــة، العـــــدد 

  .)٢٠١٢/بريلأ(
في الـوطن العربـي، مجلـة المسـتقبل العربـي، ) األثنية(قية نيفين مسعد، النزاعات الدينية والمذهبية والعر  -٥٠

  .)٢٠٠٩ /حزيران(ات الوحدة العربية، مركز دراس :بيروت ،)٣٦٤(العدد 
 :بغـداد ،)٣(دراسـة نظريـة، مجلـة العلـوم السياسـية، العـدد : ، األزمة الدوليـةأألعظميوليد محمد سعيد  -٥١

  .١٩٨٨جامعة بغداد،  ،ياسيةكلية العلوم الس

  الدوريات: امساً خ
، سلســلة محاضــرات ١، ط وآخــرون، مســتقبل مجلــس التعــاون لــدول الخلــيج العربيــة ألكتبــيبتســام ســهيل أ -١

  .١٩٩٩، أبو ظبي، اإلستراتيجية، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث  )٢٨(، العدد  اإلمارات
 )٢٠٦(العدد  ، أوراق دولية سلسلة،  اليمنية في المبادرة الخليجية لحل األزمة ، قراءه بتسام محمد عبدأ -٢

  .٢٠١١، ، تشرين األول ، جامعة بغداد ز الدراسات الدوليةمرك، 
مجلــس التعــاون لــدول الخلــيج (اإلقليميــة والدوليــة  االقتصــادي، مشــروعات التعــاون المهنــأيمان إبــراهيم ســل -٣

مـــــارات للدراســـــات والبحـــــوث ، مركـــــز اإل )٢١(، العـــــدد إســـــتراتيجية ، دراســـــات )ارات وبـــــدائلالعربيـــــة خيـــــ
  . ١٩٩٨، ، أبو ظبياإلستراتيجية 

، مركـز  )١١٥(، العـدد الملـف السياسـيسلسـلة ، لسـورية ومسـارات الحـلياد عبد الكـريم مجيـد، األزمـة اأ -٤
  .٢٠١٢،  ، جامعة بغداد الدراسات الدولية



 ٢١٨

سـتبدادية فـي الشـرق فـي الحكومـات اال والهشاشـةالضـعف  ٢٠١١جاك أي كولـد شـتون، اسـتيعاب ثـورات -٥
، جامعــة  ، مركــز الدراســات الدوليــة )١٧(، العــدد ، المرصــد الــدولي ، ترجمــة حلــى عبــد الرضــا األوســط

  .٢٠١١ ، حزيران بغداد
 ، مركـز الدراسـات الدوليـة )٢١٥(، العدد دولية أوراق ، سلسلةحامد عبيد حداد، تطورات األزمة السورية -٦

  .٢٠١٢، جامعة بغداد، تموز، 
بحـث غيـر التحـديات والـرؤى المسـتقبلية، : ةيدر محمد علي جواد، مجلـس التعـاون لـدول الخلـيج العربيـح -٧

  ,٢٠١٤منشور، معهد الخدمة الخارجية، وزارة الخارجية، بغداد،
، )١٧(، المرصـد الـدولي، العـددمتعاقبـةانهيار وثورات : خيري عبد الرزاق جاسم، النظم السياسية العربية -٨

  .٢٠١١ت الدولية، جامعة بغداد، حزيران،مركز الدراسا
 واإلســتراتيجية رضــا عبــد الجبــار الشــمري، البيئــة الطبيعيــة فــي دول مجلــس التعــاون لــدول الخلــيج العربيــة -٩

ــــة، دراســــات  ــــو ال، مركــــز اإلمــــارات للدراســــات والبحــــوث ا)٦١(ســــتراتيجية، العــــدد االمطلوب ســــتراتيجية، أب
  .٢٠٠١ظبي،

، العــدد دوليــة أوراق ةلسلســ راق ومشــكالت الجــوار الجغرافــي الكويــت أنموذجــا،ســتار جبــار عــالي، العــ -١٠
  .٢٠١٠، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، كانون األول،)١٩٦(
 سرمد عبد الستار أمين، ماذا يجري في الشرق األوسط قراءة في سيناريو التغيير فـي المنطقـة العربيـة، -١١

  .٢٠١١مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، شباط،) ١٩٨( ، العددأوراق دولية سلسلة
ـــــر  -١٢ ـــــارك الكبي ـــــاء مب ـــــرهظـــــافر طـــــاهر حســـــان، مين ـــــي، وأث ـــــى االقتصـــــاد العراق ـــــة عل  سلســـــلة أوراق دولي

  ,٢٠١٢، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، حزيران،)٢٠٢(العدد
، مركـز الدراسـات الدوليـة، )١٨٦(دد ، العأوراق دوليةة لسلسن حافظ، دبلوماسية األزمات، طالب حسي -١٣

  ,٢٠١٠جامعه بغداد، شباط،
ــــين دول مجلــــس التعــــاون الخليجــــي والــــيمن، ط -١٤ ــــات ب ــــده حمــــود الشــــريف، العالق ، مركــــز الخلــــيج ١عب

  .٢٠٠٤لألبحاث، اإلمارات العربية المتحدة،
سلســلة عربيــة،  ر األمنــي اإلقليمــي رؤيــةعلــي حســين علــي، مجلــس التعــاون الخليجــي دراســة فــي اإلطــا -١٥

  .١٩٨٥الجامعة المستنصرية، بغداد، فريقية،سيوية واألمعهد الدراسات اآل ،)١٠(الدراسات العامة، العدد 
ــيمن بــين الحــل السياســي وبــوادر الحــرب األهليــة،  -١٦ علــي محمــد حســين العــامري، األزمــة الحاليــة فــي ال

  ,٢٠١٢امعة بغداد، حزيران، ، مركز الدراسات الدولية، ج)٢٠٢(سلسلة أوراق دولية، العدد 
مركــز ، ١ثارهــا علــى العــراق، طآو قاســم محمــد عبيــد، جــواد كــاظم البكــري، أزمــة مينــاء مبــارك الكــويتي  -١٧

  .٢٠١١ستراتيجية، أبو ظبي، حمورابي للبحوث والدراسات اال
ســات كمــال محمــد االســطل، نحــو صــياغة نظريــة ألمــن دول مجلــس التعــاون لــدول الخلــيج العربيــة، درا -١٨
  .١٩٩٩ستراتيجية، أبو ظبي، مارات للدراسات والبحوث اال، مركز اإل)٣٣(ستراتيجية، العدد ا
، سلسـلة محاضـرات اإلمـارات، ١ستراتيجية األمن القومي األمريكـي، طالورنس كورب، الخليج العربي و  -١٩

  .٢٠٠٦ستراتيجية، أبو ظبي،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اال
ر، اليمن ومجلس التعاون لدول الخليج العربيـة البحـث عـن االنـدماج، سلسـلة دراسـات محمد سيف حيد -٢٠
  .٢٠١٤ستراتيجية، أبو ظبي، ، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اال٢ستراتيجية، طا



 ٢١٩

نشــرة  ،الخليجيــةالعالقــات  تــأجيجفــي  وأثرهــا العربيــةالتغييــر فــي المنطقــة  أحــداثمحمــد رشــيد جبــار،  -٢١
  .٢٠١٤، تموز، جامعة بغداد،األول، العدد ستراتيجية واإلقليميةالالدراسات ا

ناديه فاضل عباس فضلي، مستقبل النظام السياسي في اليمن في ظل المتغيرات التي تشهدها الساحة  -٢٢
  .٢٠١١، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، شباط،)١٩٨(، العددأوراق دولية العربية، سلسلة

س فضــلي، المشــكالت السياســية فــي الــيمن ودورهــا فــي انــدالع االحتجاجــات الشــعبية ناديــه فاضــل عبــا -٢٣
، مركـز الدراسـات الدوليـة، جامعـة )١١٣(، العـدد سـتراتيجيةاحاكم، سلسلة دراسـات ضد النظام السياسي ال

  ,٢٠١١بغداد، شباط، 
الثـاني، كليـة اقتصـاديات  ، العـددرة دوريـةواسـتراتيجيات مواجهتهـا، نشـ األزمـات إدارةنغـم حسـين نعمـه،  -٢٤

   .٢٠١٠،، جامعة النهريناألعمال
  الندوات والمؤتمرات: سادسا

ثـر مشـروع مينـاء مبـارك الكبيـر علـى اقتصـاديات مينـاء الفـاو الكبيـر، وقـائع مـؤتمر صالح حسن، أهشام -١
رة التخطـــيط ، دائـــ٦/٧/٢٠١١مينـــاء مبـــارك الكـــويتي وآثـــاره علـــى المـــوانئ والبيئـــة العراقيـــة المنعقـــد بتـــاريخ 

  .والمتابعة، وزارة النقل

  التقارير: سابعا

، دار الخلـيج العربيـةالخلـيج والتفـاعالت ) ٢٠١٢-٢٠١١(حبيبة محسن، التقريـر االسـتراتيجي الخليجـي  -١
  .٢٠١٢، الشارقة، لألبحاثوالنشر، مركز الخليج  والطباعة للصحافة

، دار الخلــيج للصــحافة والطباعــة ١، ط٢٠٠٢-٢٠٠١مجموعــة مــؤلفين، التقريــر االســتراتيجي الخليجــي  -٢
  .٢٠٠٢الشارقة، مركز الخليج لألبحاث، والنشر،

  الصحف: ثامنا
ـــــــــة،  حيفةصـــــــــأهـــــــــداف عاصـــــــــفة الحـــــــــزم،  -١ ـــــــــاض اليومي ـــــــــل/ ٢١، )١٧١٠٢(العـــــــــدد الري   ،٢٠١٥/ابري

http://www.alriyadh.com  
نيســان / ٢١،       )٢٥٧٨٧( التحــالف مــن عاصــفة الحــزم إلــى إعــادة األمــل، صــحيفة النهــار، العــدد -٢

/٢٠١٥،  http://www.newspaper.annahar  
ـــرق األوســـــــــــــــــط، العـــــــــــــــــدد -٣ ـــــالوك، صـــــــــــــــــحيفة الشــــــــــــــ ــــــــــــ  ،٢٠٠٧/مـــــــــــــــــارس/ ٢٥، )١٠٣٤٤(خـــــــــــــــــط الت

http://www.archive.aawsat.com  
ـــــــــام االلكترونيـــــــــة،  -٤ ـــــــــدخل الروســـــــــي، صـــــــــحيفة الوئ ـــــــــيج تعـــــــــارض الت  ،٢٠١٥/ســـــــــبتمبر/ ٢٢دول الخل

http://www.alweeam.com.sa  
ريهام سالم، هـل تـنجح المسـاعي اإلماراتيـة فـي حـل األزمـة اليمنيـة سياسـيا، مجلـة شـؤون خليجيـه، العـدد  -٥

)٤/٨/٢٠١٥، )٤٥، http://www.alkhaleejaffairs.org  
أهم نتائج عاصفة الحزم، مجلة شؤون خليجيه، ) صفر( سامية عبد اهللا، مكاسب وخسائر وعودة المربع  -٦

  http://www.akhaleejaaffairs.org ،٢٧/٤/٢٠١٥، ) ٤٤(العدد 
 /٢٢ المتوقعـــــــة، صــــــحيفة القـــــــدس العربـــــــي،فــــــراس محمـــــــد، إشــــــكالية األزمـــــــة اليمنيـــــــة والســــــيناريوهات  -٧

  http://www.alquds.uk ،٢٠١٥/ابريل

، ٢٠١٢، )٤(موجــــــة كوتشــــــوك، سياســــــة الجامعــــــة العربيــــــة تجــــــاه ســــــوريا، مجلــــــة رؤيــــــة تركيــــــة، العــــــدد -٨
http://www.rouyaturkiyyah.com  



 ٢٢٠

 ،١٧/٨/٢٠١٥ صــحيفة القــدس العربيــة، لحــل األزمــة اليمنيــة، هــادي فــي قطــر لعــرض مبــادرة خليجيــة -٩
http://www.alquds.com.uk  

  الدوليةشبكة المعلومات : تاسعا
 ،٢٠١٤/نــوفمبر /١٥، بحــث منشــور فــي تطــورات المشــهد اليمنــي، حمــد عبــد التــوابشــاوي، أإبــراهيم من -١

http://www.acrseg.org 
ـــداعياتها -٢ ـــة إبـــراهيم منشـــاوي، مســـتقبل األزمـــة اليمنيـــة وت ـــر /٣ بحـــث منشـــور فـــي ،المحتمل  ،٢٠١٥/فبراي

www.acrseg.com//http:  
كيف سينتهي التدخل العسكري الروسي في سوريا،  المركز اإلقليمـي : ستراتيجية الخروجاحمد عاطف، أ -٣

  http://www.rcssmideast.org ،منشورمقال  ستراتيجية،للدراسات اال
 ،١٩/١٠/٢٠١٤فــــي  حمــــد النــــومي، ســــيناريوهات األزمــــة اليمنيــــة والتحــــرك الخليجــــي، بحــــث منشــــورأ -٤ 

www.masress.com//http:  
  http://www.alkhaleejonline.net  ،٢٦/٣/٢٠١٥أسباب عاصفة الحزم، بحث منشور في   -٥
  ،٢٠١٥/حزيــــــــران /٢٢منشــــــــور فــــــــي  بحــــــــث أســــــــباب فشــــــــل مــــــــؤتمر جنيــــــــف األول بشــــــــأن الــــــــيمن، -٦ 

http://www.alwaght.com  
  http://www.elaph.com ،٢١/٤/٢٠١٥أهداف عملية إعادة األمل، بحث منشور في  -٧
ـــــــــــال منشـــــــــــور -٨ ـــــــــــيج العربـــــــــــي، مق ـــــــــــي  األهميـــــــــــة اإلســـــــــــتراتيجية والجيوســـــــــــتراتيجية للخل  ،٨/٢/٢٠١٠ف

http://www.bntnjd.com  
 ،٢١/٤/٢٠١٥زمــة اليمنيــة ووقــف عاصــفة الحــزم، بحــث منشــور فــي أهــم البنــود التــي ســتطرح لحــل األ -٩

     http://www.araipress.com  
ســتراتيجية الصــراع والطريــق المســدود فــي الــيمن، المركــز الــديمقراطي العربــي اإيمــان أبــو زيــد مخيمــر،  -١٠

 http://www.democraticac.de  ،منشور تراتيجية، مقالللدراسات االقتصادية والسياسية واإلس
 ،بعـــــــــــد انتهـــــــــــاء عاصـــــــــــفة الحـــــــــــزم وانطـــــــــــالق األمـــــــــــل مبـــــــــــادرة عمانيـــــــــــه لحـــــــــــل األزمـــــــــــة اليمنيـــــــــــة -١١

http://www.elfajer.org  
 ،سـتراتيجية، مركز الخليج للدراسات اال...اطرالمخ... الشواهد...األسباب : التدخل اإليراني في اليمن -١٢

http://www.akhbar-alkhaleej.com  
  http://www.alburhan.com ،منشور بحث حقائقه وأهدافه ووسائله،: التدخل اإليراني في اليمن -١٣
ـــــــــــــــــدخل الســـــــــــــــــــــــعودي  -١٤  ،منشـــــــــــــــــــــــور ، بحـــــــــــــــــــــــثاليمنيـــــــــــــــــــــــة األزمـــــــــــــــــــــــةفـــــــــــــــــــــــي  واألمريكـــــــــــــــــــــــيالتــــــ

www.sherysharky.wordpress.net http://  
 ،٢٠١٥/سبتمبر/ ٣ يَا في اليمن، مقال منشور في جلوبال ريسيرش، واشنطن تدعم تدخل اإلمارات بر  -١٥

http:// www.elbadil.com    
  http://www.assafir.com ،٣٠/٥/٢٠١٥حراك في مسقط لحل األزمة اليمنية، مقال منشور في  -١٦
ـــم يتغيـــر،  -١٧ تشـــرين / ٢٧بحـــث منشـــور فـــي حســـن بـــن ســـالم، الموقـــف الســـعودي مـــن األزمـــة الســـورية ل

  http://www.alhayat.com ،٢٠١٥/األول
 ،١٩/١٠/٢٠١٥تقريــــر منشــــور فــــي  ،بالمفاوضــــات لحــــل األزمــــة اليمنيــــة الخارجيــــة الســــعودية ترحــــب -١٨

http://www.barakish.net  



 ٢٢١

  ،مينـــــــاء مبـــــــارك يضـــــــر بـــــــالعراق: النـــــــوابالحكومـــــــة لمجلـــــــس .. زمـــــــةحـــــــل خليجـــــــي لأل دعـــــــوة إلـــــــى -١٩
http://www.alitthad.com  

تقريــر منشــور    فــي الــيمن سـامية عبــد اهللا، شــؤون خليجيــه يرصـد ســيناريوهات مــا بعــد الهدنــة اإلنسـانية -٢٠
  :www.alkhaleejaffairs.org/http/ ،٢٠١٥ /١٤/٥في 

ـــــــــــدء إعــــــــــــــادة األمــــــــــــــل -٢١ ـــاء عاصــــــــــــــفة الحــــــــــــــزم وبـــ ـــــــــــعودية تعلــــــــــــــن انتهـــــــــــ ، ٢١/٤/٢٠١٥فــــــــــــــي  الســـ
http://www.france24.com  

 ،١٥/١٠/٢٠١٥ سـي فـي سـوريا ومـوازين الصـراع، بحـث منشـور فـيحة عبد الحليم، التـدخل الرو سمي -٢٢
http://www.egynews.net  

، تقريـــر اإلســـتراتيجيةسياســـة الواليـــات المتحـــدة والصـــراع المســـلح فـــي الـــيمن، مركـــز صـــنعاء للدراســـات  -٢٣
  http://    www.yemenpeaceproject.org، ٢٠١٥منشور في 

ـــدخل العســـكري، بحـــث منشـــور فـــي -٢٤ ـــيمن ومـــأزق الت ـــرا، حـــرب ال ـــاظم الغب  ،٢٠١٥/أيلـــول /٢٥ شـــفيق ن
http://www.alhayat.com  

صـــوت الشـــورى، الحـــوار الـــوطني أهدافـــه ومكوناتـــه ومراحلـــه ومقتضـــياته وضـــمانات   تحقيـــق نتائجـــه،  -٢٥
     ،شورمن، تقرير ٢٠١٣/مارس/١٢

  http://www.sawtshouraonline.com   
ات، هنــة فــي الــيمن، مركــز الخلــيج للدراســظــافر محمــد العجمــي، موقــف دول الخلــيج مــن التطــورات الرا -٢٦

  www.studies.aljazeera.net//:http  ،٢٠١٥ \مارس\٢٣تقرير منشور في 
  //:www.yemenakhbar.com httpعاصفة الحزم، أخبار اليمن،  -٢٧
، بحـث ستهداف وبريطانيا تؤيـد وتثنـيعودية لوجستيا واستخباراتيا وباألأمريكا تدعم الس.. عاصفة الحزم -٢٨

  http://www.arabic.cnn.com ،٢٠١٥ /٦/٣منشور في 
 بحــث منشــور والسياســية علــى العــراق االقتصــاديةلكــويتي وتأثيراتــه ســدي، مينــاء مبــارك اعــدي غنــي األ -٢٩

  http://www.alhewar.org ،٧/٦/٢٠١١في 
 ،٢٠١٥/بريــــلأ /١ عصـــمت الصــــاوي، الســـيناريوهات المســــتقبلية للوضــــع اليمنـــي، بحــــث منشـــور فــــي -٣٠

http://www.masralarabia.com  
ـــــيمن، مقـــــال منشـــــور -٣١ ـــــيج وفـــــرص الحـــــل فـــــي ال ـــــاجي الرعـــــوي، الخل   ،٢٠١٣/ديســـــمبر/٣فـــــي  علـــــي ن

http://   .comwww.alriyadh  
   http://www.arbic.com   ،األمنقرار مجلس  -٢٣

 ، ٤/٢٠١٥/ ٢١ فــي مبــادرة عمانيــه لحــل األزمــة اليمنيــة تشــمل تســليم الحــوثي ســالحه، بحــث منشــور -٣٣
http://www.alkhaleejonline.ne   

يده، مقـال منشـور يمن تصطدم بتواصـل القتـال واسـتعداد لتصـعمحمد األحمد، تصريحات متفائلة عن ال -٣٤
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  :المقدمة

نقطـة تحـول فـي العالقـات العربيـة  ١٩٨١فـي عـام  الخلـيج العربيـة مجلس التعـاون لـدول قيام مثلّ 

 الرؤيـة المشـتركة انطلقـت فكـرة هـذا المجلـس مـن إذ. ي عربيوحدو  إطارفي بناء  ناجحاً  وأنموذجاً 

 العربيـــــة المملكــــة(: بــــين دول الخلـــــيج العربيــــة الســـــت والضــــرورة الملحــــة بـــــأن التعــــاون والتنســـــيق

البحـــرين، ســـلطنة  المتحـــدة، دولـــة قطـــر، مملكـــة العربيـــة اإلمـــاراتالســـعودية، دولـــة الكويـــت، دولـــة 

مـــن التـــاريخ  تطـــور تلقـــائي لمـــا يربطهـــا مـــن عالقـــات وثيقـــة عززتهـــا عوامـــل أخـــرىيعـــد  )عمـــان

 حــد  إلــىهــذه الــدول  عــن تشــابهفضــال  ،، التجــاور الجغرافــي، واإليمــان بالمصــير الواحــدالمشــترك

    مواجهتهـا للتهديـدات والمخـاطرو  ،والعسـكرية واالجتماعيـة واالقتصـاديةالسياسية  أنظمتهاعيد في ب

مســاعيها  العربيــةكثفــت دول الخلــيج وبــذلك  مــا، نوعــاً  المتماثلــةالداخليــة  والتغلــب علــى المشــكالت

 ا تشــكيلعنهــ نــتج د مــن التقــارب والتعــاون عــن طريــق عقــد اتفاقيــات ثنائيــة وجماعيــةلتحقيــق المزيــ

سـعة علـى وا تحقيـق الكثيـر مـن األهـداف إذ كـان لـه إسـهامات واستطاع التعاون الخليجي، مجلس

  .أمامهوكان قادرا على تجاوز الصعوبات  والدولية وسط أجواء متغيرة الصعد المحلية واإلقليمية

للقيـام  ةدعـيتطلـب وجـود عوامـل  إذزمـات اإلقليميـة ال يـأتي مـن فـراغ لأل ال ريب إن إدارة المجلس

المنطقــة المتمثلــة بامتالكــه    مميــزات لمعالجــة مشــكالتلــك مجلــس التعــاون الخليجــي تيم إذ ،بــذلك

  واالرتقــــاءبشــــكل جيـــد لتنميــــة ذاتهــــا  يالــــذي وظفتــــه دول مجلـــس التعــــاون الخليجــــ النفطيــــةالثـــروة 

مــــات فــــي إدارة األز ل للقيـــام بــــدور فاعــــ قــــادر يأصــــبح مجلـــس التعــــاون الخليجــــ ومــــن ثــــم ،بـــدولها

  التـــي تشـــهدها دول الجـــوار اإلقليمـــي تمثـــل تحـــديًا ألمـــن  المضـــطربة األوضـــاع إن كمـــا .اإلقليميـــة

  الحلـــول لهـــا عـــن ووضـــع ذي يتطلـــب دراســـتها ومتابعتهـــادول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي األمـــر الـــ

مــن اآلثــار و  ،مــن األزمــة تتضــمن أدوات عــدة يكــون الهــدف منهــا الحــد ســتراتيجياتاتقــديم  طريــق

  .التعاون الخليجيمجلس دول ل لها على األمن القومي بيةالسل



ب 

إدارة األزمــات وعليــه، تــم التركيــز فــي هــذه الدراســة علــى دور دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي 

ومنعطـف خطيـر  حساسـةاليـوم بمرحلـة التـي تمـر و  ،كحالة الدراسةأزمة اليمن  وتم تناول اإلقليمية

  ،وال تــــزال حتــــى اليــــوم وعانــــت مــــن حــــروب طويلــــة نعلــــى مــــر الســــني متعاقبــــة أزمــــاتشــــهدت  إذ

فــي  يلــدول مجلــس التعــاون الخليجــوالمصــيرية البالغــة  األهميــة السياســية واألمنيــةعلــى برهنــت و 

والتعـــرف علـــى تـــداعياتها لهـــا ممـــا يجعـــل دراســـتها وتحلي، واســـتقرار المنطقـــة الخليجيـــةمـــن حمايـــة أ

  .البحث العلميغاية األهمية على صعيد  في  مراً أ لمستقبلية ا

  :أهمية الدراسة :أوال

 منهــا أنهــا تعــالج موضــوعًا حيويــاً  هــذا الموضــوع مــن نــواحي عــدة أساســية فــي تــأتي أهميــة الدراســة

يتمثـــل فـــي دراســـة األوضـــاع التـــي أدت إلـــى  ،علـــى قـــدر واســـع مـــن األهميـــة فـــي الوقـــت الحاضـــر

 قـــوةتلـــك مـــن أســـباب المجـــي ودراســـة كيفيـــة توظيـــف المجلـــس لمـــا يلخليتأســـيس مجلـــس التعـــاون ا

 )أزمــة الــيمن( خاصــة علــى المســتوى اإلقليمــي متمــثال فــي إدارة األزمــات اإلقليميــة اأهــدافهلتحقيــق 

        .واالجتماعيــــة واالقتصــــاديةأوضــــاعها السياســــية والعســــكرية  تغييــــرات مســــتمرة فــــي التــــي شــــهدت

 تـــدخل فيهـــا  لخليجـــي لــهى المســـتوى اإلقليمــي والعربـــي إال ومجلــس التعـــاون اعلـــ فــال توجـــد قضــية

  يسـتهان ال ودوليـاً  وٕاقليميـاً  عربيـاً  ثقـال فهـو يشـكل معلنـا أم خفيـاً  إيجابـاً  أم سـلباً  التـدخل كـانأسواء 

  .فاعل في الكثير من األزمات الراهنة إقليمي متغيرك جلياً ظهر  به

  

  

  

  

  



ج 

  :إشكالية الدراسة: ثانيا

مــات اإلقليميــة التــي جلــس التعــاون الخليجــي لألز فــي دراســة وتحليــل إدارة م تتركــز إشــكالية الدراســة

حدثت في المنطقة العربية وال زالت مستمرة متمثال في دولة اليمن التي حظيت باهتمام  كبير من 

دول مجلــس التعــاون الخليجــي الســيما المملكــة العربيــة الســعودية إذ تعــد الــيمن الخاصــرة الجنوبيــة 

تهديـــد األمـــن القـــومي   للســـعودية ومـــن هـــذا المنطلـــق فـــأن أي تهديـــد يتعـــرض لـــه الـــيمن يـــؤدي إلـــى 

  :إلجابة على التساؤالت اآلتيةلس التعاون الخليجي لذا تحاول الدراسة الدول مج

  العوامل التي أدت إلى تكوينه؟  ؟ وماكيف نشأ مجلس التعاون الخليجي -١

  أهدافه وردود الفعل على قيامه؟ ؟ وماالهيكل التنظيمي للمجلس ما -٢

  ؟األزمة مفهوم إدارة وما أسبابها؟ وما ما األزمة -٣

  موقف مجلس التعاون الخليجي من األزمات اإلقليمية؟ ما -٤

  ؟تحديداً  اليمنية األزمةمجلس التعاون الخليجي من  موقفما  -٥

  اليمنية؟ األزمةمستقبل ما  -٦

  :فرضية الدراسة: ثالثا

دارة األزمــات تنطلــق فرضــية الدراســة مــن مــدى تــوفر الرغبــة الحقيقيــة لمجلــس التعــاون الخليجــي إل

اإلقليميــــة بحســــب تأثيرهــــا علــــى أمنهــــا القــــومي فكلمــــا اشــــتدت األزمــــات اإلقليميــــة وتفــــاقم تأثيرهــــا  

 الخطيــــر، كلمــــا كــــان دافعــــا لــــدول مجلــــس التعــــاون الخليجــــي علــــى إدارتهــــا ومواجهتهــــا وتقلــــيص 

  .مخاطرها ومنها األزمة اليمنية

  

  

  



د 

  :الدراسةمنهجية : رابعا

ـــك مـــن  عديـــدةمنهجيـــات مـــن  أنطلقـــت هـــذه الدراســـة ـــى لجـــل الوصـــو أذل تحقيـــق مبـــدأ التكامـــل  إل

المنهجي الذي غالبا ما يتصف بالشمول من حيث قدرته على احتضان كل مالـه صـلة بمتطلبـات 

  :البحث العلمي المتكامل لذلك اعتمدنا على

وع التاريخيـة ذات التـأثير الفاعـل فـي موضـ األحـداثالـذي يقـوم علـى رصـد : التاريخيالمنهج  -١

  .الدراسة

   إدارةلتحديـــد وتفســـير هـــدف دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي مـــن : التحليلـــي الوصـــفي المـــنهج -٢

  .زمة اليمنأ

لمعرفـة  المسـتقبليةلمحاولة االستشراف الـذي تتطلبـه الدراسـات : المستقبلي المنهج االستشرافي -٣

و االحتمـال الــذي ســتؤول مــن الصــعب معرفـة مــا هــ إن إذ .مسـتقبل مــا آلــت إليـه اليــوم أزمــة الـيمن

  .احتماالت معينة األقرب للدقة عن طريقدراستنا تبحث  نّ اليمن لذلك فإ أزمة إليه

  :هيكلية الدراسة: خامسا

  :تتكون هيكلية الدراسة من مقدمة وثالثة فصول وخاتمة واستنتاجات وهي كما يلي

مبحثــين  نقسـم بــدوره إلـىا النشـأة والتكــوين: مجلـس التعــاون الخليجــيجـاء الفصـل األول بعنــوان 

، فضــال نشــأة المجلــس والمشــروعات التــي أدت إلــى إنشــائه ومراحــل تطورهــا األولتنــاول المبحــث 

  تنـــــاول الهيكــــل التنظيمـــــي للمجلــــس وأهدافـــــه مـــــا المبحــــث الثــــانيعــــن عوامــــل نشـــــأته وتكوينــــه، أ

  . ردود الفعل على قيامهومن ثم المحلية واإلقليمية والدولية  وٕاسهاماته

ثــين علــى مبح انقســم بــدوره زمــةمجلــس التعــاون الخليجــي وٕادارة األ  بعنــوان الفصــل الثــاني وجــاء

  وخصائصــــها أســــبابهالهــــا فضــــال عــــن  المقاربــــةوالمفــــاهيم  تنــــاول المبحــــث األول مفهــــوم األزمــــة

 اإلقليميــةتنــاول مجلــس التعــاون الخليجــي وٕادارة األزمــات  المبحــث الثــاني مــاأ. وأنواعهــاومراحلهــا 



ه  

وأســاليب  ســتراتيجيات مواجهتهــااو  إدارة األزمــةومراحــل  مفهــوم إدارة األزمــة واإلدارة باألزمــاتمبينــًا 

منهــا األزمــة  مــن األزمــات اإلقليميــة الخليجــي جلــس التعــاونموقــف مفضــال عــن  التعامــل معهــا،

  .السورية وأزمة ميناء مبارك الكبير

انقســم بــدوره  وٕادارة أزمــة الــيمنمجلــس التعــاون الخليجــي عنـوان  بينمـا جــاء الفصـل الثالــث تحــت

من   مباحـــث تنـــاول المبحـــث األول جـــذور وأســـباب أزمـــة الـــيمن معرجـــا علـــى تـــاريخ الـــي إلـــى ثـــالث

أمــا المبحـث الثـاني فقــد تنـاول موقـف مجلــس . ونشـأة األزمـة اليمنيــة ومـن ثـم أطــراف الصـراع فيهـا

ـــاً  أزمـــةالتعـــاون الخليجـــي مـــن  ـــيمن مبين ـــة والموقـــف مـــن  يـــةاليمن األحـــداثالموقـــف مـــن  ال الداخلي

فيمــا تنــاول . الــيمن أزمــةومــن ثــم دور مجلــس التعــاون الخليجــي فــي  والدوليــة اإلقليميــةالتــدخالت 

لنـــا  إذ صـــّور احتمـــالينالراهنـــة فـــي إطـــار زمـــة الـــيمن فـــاق المســـتقبلية ألدراســـة اآل المبحـــث الثالـــث

لنــا  الثــاني فيصــور حتمــالاالالحــرب األهليــة علــى وضــعها الحــالي أمــا  اســتمراراألول  االحتمــال

  .وبجملة من االستنتاجات خاتمةب وانتهت الدراسة، األهلية والدخول في مفاوضاتإنهاء الحرب 
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  ثناءالشكر و ال

  الحمـــد هللا حمـــدا كثيـــرا طيبـــا مباركـــًا فيـــه كمـــا يحـــب ويرضـــى، حمـــدا يليـــق بجـــالل وجهـــه وعظـــيم

سلطانه الـذي سـاعدني وأعـانني علـى إكمـال هـذه الدراسـة بفضـل منـه سـبحانه، فلـه الحمـد والشـكر 

  .والثناء والحسن

 إلــى وجزيــل العرفــان متنــانألببــالغ الشــكر وا أتقــدم أنمــن العرفــان بالجميــل فانــه يســرني  انطالقــا

 ،الـذي قـومّ و  علـى رسـالتي اإلشـرافلتفضله بقبـول  )مالك دحام الجميلي(ومعلمي الدكتور  أستاذي

، الـــذي وجــدت فـــي توجيهاتــه حـــرص لـــي فــي مراحـــل البحــث كلهــا إرشــادهوصــوب بحســـن  ،وتــابع

شــكره شــكرا جــزيال فأ. جميعهــا المجــاالتانى يومــًا عــن مــد يــد المسـاعدة لــي فــي المعلـم الــذي مــا تــو 

واســأل اهللا ســبحانه وتعــالى إن يبــارك لــه فــي عمــره ويحفظــه ليبقــى نبراســا متأللئــًا يمــدنا مــن منــابع 

  .علمه كثيراً 

ـــرامواألســـرني أن أتقـــدم بالشـــكر العميـــق وي ـــوم السياســـية  حت  الخـــالص إلـــى أســـتاذتي فـــي كليـــة العل

لمــا قــدموه لــي مــن نصــح  جامعــة بغــداد تاذتي فــي كليــة العلــوم السياســيةجامعــة النهــرين كافــة وأســ

   .وٕارشاد

علـى  تقدم بالشكر الجزيل إلى كل من قدم لي يد العون والمساعدة في سـبيل انجـاز هـذه الرسـالةوأ

عـن إيفــائهم مــن  علـى مســاعدتهم الكبيــرة بمـا اعجــز حقــاً ) ، فــراس عبــاسإنصــاف طالـب( األخـص

                                                                         ..الشكر

  واهللا ولي التوفيق
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