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مق ووووو   خ هوووواآ كووووان، جنوووو ي اسووووي   يفووووو األمنيووووز  ال اسوووو  م وووو     اتاالضوووو  ا فصووووو     ن  أ يبددددددو

 ي، فو ليز اس فجير أمام إحدى   ا ات م ار عدنععقب ه ما تم تسجيلصحفيز وجنينها بعب   ناسفز، و 

م ا ز،  ك احد  ض   سل لز م  اس فجيرات خال  األسا يع األخير  في املناطق الجن بي،  2021أك  ب  30

، وع امووووو  ت ووووودؤ لجنووووو ي اسوووووي  يؤسووووود سعووووودؤ مووووو  اسا ووووواهالت ت ووووويرسي موووووا  وووووين األه يوووووز الجي سياسووووويز 

نعكاسوووا ها عتوووض تقووو    ااألمنيوووز، فعوووال عووو  م ووو قب  اسع ليوووز اس ياسووويز اسي نيوووز و جوووم  اتاالضوو  ا 

   هناك.األمنيز  اتاالض  ا ؤعائم 

 :  "لجنوب اليمنالجيوسياسية" "األهمية  -أوال

 سل ن قوووووووز، وم ووووووو ر ارتكوووووووا 
ق
 جي سوووووووكراتيجيا

ق
سعووووووودؤ مووووووو  اةحووووووودؤات اس ياسووووووويز  ُيشوووووووك   الجنووووووو ي  ع قوووووووا

وذسووب  وواسنل  إدووض عوودؤ موو   االسوو ق ار واألموو  واس ن يووز. واالق صوواؤيز ت قوواطع بشووك  مباأوو  مووع أوس  ووات

  :   اسنل  إدض الخ   ز اس اسيز د بشك  مباأ كتنع اسنقاط،

 

File: Yemen regions map (Arabic).png - Wikimedia Incubator 

https://incubator.wikimedia.org/wiki/File:Yemen_regions_map_(Arabic).png
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 جي سياسوويجنوو ي اسووي  ُيعوود   -
ق
ًا  اإلمووارات واس ووع ؤيز ومصوو   يسقوو ى اس  وواسع اسع  وو ا ، ت  كوو

 وؤو  اس  اسع،  اس عاون مع اةجلد االن قادي الجن  ي  مل اجهز نف ذ إي ان في املن قز. 

 

ي  سووو   ي اسوو  ح كووز املالحوووز اسدوسيووز، وذسوووب إن القووا مووو  م قووع  الجنووو ي  فوووي واسوو  كم /اس وويرير -

فعتوووض قنووا  اس ووو  د .  فووو ذ الحيوو ي ، ألهوووم رووالر م ووو ات     ووز  ه موووً،  وواي املنووودي، مثلووا اسن

 سويي  
 
شوك

ُ
ً وو   سوق  ى  املثوا : ت تشوو    خاصوز وأههوااسوكراتيجيز، و سووياحيز و تجار وز  أه يوزج

فعووووال عوووو  املكانووووز الجي سياسوووويز  عتووووض خ وووو ط املالحووووز اسب   ووووز اسدوسيووووز فووووي اةحووووي  والخلووووي .

ق صوواؤيات ا  امليوة  اس فعويليز ملوا يعو    وو جنبوا إدوض جنوب، االسو فاؤ  مو ، عودناس جار وز ملينوا  و 

 مووو  املووو انل الجن بيوووز ، وذسوووب عتوووض طووو   اس ووواح  
ق
نشووو  ن فوووي املهووو  ، وحووو ال  فوووي  مينوووا ي  ووود ا

 .
ق
ً    مي ن غ با  حتى م في ج

ق
 سق  ى أ قا

 

ًون ال اس اقووزموو الك  الجنوو ي  ملووا ُيعوو    ووو  إق صوواؤيات ا - ًخوو    ووو موو  املوو اؤ   ووهُي وواهان  ، إذ ي

ًوناسهيدروك ب نيوز، السووي ا اسوونف  واسلووا  اس بيلووي امل وا ، واملعوواؤن، إذ  در ذسووب اةخوو
ُ
ن وو    قوو

ًات اةخ لفز. 128  م  املعاؤن واسفل
ق
 عنص ا

 

ًام واس   ووقجنووو ي اسوووي  ي ثوو    -  وووو موووا يعووو     ، أو  إحوودى نقووواط اإلرتكوووا  اسداع ووز ملشووو وط  الحووو

 أله »
ق
ًر امل نوووووار  ، ط  وووووق الح  ووووو  الجديووووود ، نلووووو ا  مووووو  املووووو انل والجووووو

ق
يوووووز م قعوووووه وام الكوووووه عووووودؤا

ً و   ىمينائي عدن واةخا اس ي ي  س ه ا معيق  اي املنود  ين ط  ق، عتض 130وعدؤها   ب، وج

    م استي ت  س  ه ا املعيق.
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ن وووو   ي تؤهلووووز كارتكوووا  م وووو ر  ي اسعديووود موووو  الخصائصووواست  جنوووو ي اسووووي  ي لووو  عتووووض موووا سووووبق، إسووواناؤا 

نجووووا  إل ت بيوووق سياسووووات  اسنفوووواذ إدووووض اسلوووو ي ، أو  االسوووو دار  ن ووو  اسشوووو   ، وم ووووار ي كوووو  اسبنووووا  عليووووه 

  . ياسع    مش وط اس كام  ن  م  لبات اإلسكراتيجيز اإلقلي يز 

  ":األمني االضطراب" ائمدع -ثانيا 

 وود  الحوو اك مووع اسلهوو ر  يتبوودأ فووسووم   األمنيووز اتاالضوو  ا   ت فووق عتووض أن   ياسكرجي ووات، استوور ووز عوودؤ موو  

 ، وذسووووب إسووووواناؤا إدوووووض روووووالر مالحلوووووات،  ووووو  سووووبق هووووو ا اس وووووار   ب ووووون ات. 2011فوووووي  اسي نوووووي ياةج  لوووو
ق
 :أوال

ً  و رئووواد اس ووووا ق عتووووي عبووود   صووووالي نلوووام حكووووم إؤار   نايجووووز االضووو  اي اسووو اباعه ملؤس ووووات وأجهوووو

 ه اش نلام  :ورانياائفيز واسقبليز والجه  ز.  اسدوسز، في ص اعات اس ي    واس  ا ن  ين اةج  عات اس 

اسنصووووع األو  مووو  ت ووووعي يات اسقوووو ن خاصووووز في وووا بعوووود حكوووم صووووالي سلقووو ى اسفاعلووووز فووووي جنووو ي اسووووي  ، 

واح كووار اسدوسووز اس طنيووز سالسوو ودام املشوو وط  ،عجووً صووالي عوو  فوو ا سووياؤ  اسقووان ن  :وراسثووااسعشوو   . 

 
 
فوي  وأط ا  م ليز  اسكثير م  اسقبائ  والح ريين في أ ا  اسي   واسقاعد  سلق   الجبريز، عتض ن   مك

إموووداؤات اس وووالل واملوووا  موووع أطووو ا  إقلي يوووز م ن عوووز. قائ وووز عتوووض مووو  اسا وووني، وبنوووا  ت اسفوووات  الجنووو ي

ت   وووع اسةووورو ، وتصووواعد اسف ووواؤ، وغيووواي الجهووو ؤ  إأوووكاسيزاسناج وووز عووو   االنعكاسوووات اةج  عيوووز :ورابعوووا

 . اسفاعلز وسياسات اسعداسز االج  اعيز اس ن   ز

ًات   األطووو ذسوووب، تعووودؤت عقوووب  تووووداعيات  :فووويت تكوووً أه هوووا  ياألمنيوووز ، واستووو اتاالضوووو  ا اسن عيوووز ةحفووو

، فشو  اس  صو  امل اجهوات موع الحو رييناسوي  ،  يإعواؤ  إن وا / وت ودؤ تنلويم اسقاعود  فوجائ ز ك رونوا، 

م يووووز وت لوووو     افقووووات م ليووووز ويقلي يووووز، وهوووو  مووووا يلهوووو  إدووووض ت وووو  ز سياسوووويز سوووول يز تق ؤهووووا جهوووو ؤ أ

 تفصيال  اسنقاط اس اسيز: 

 :  تداعيات جائحة كورونا .1

 م  اس عقيدات عتض 
ق
ً دا نعكوا  ذسوب او  وأن واط اسا و  ز اسداخليوز فواعالت اسإذ أضف  تلب الجائ ز م

   ظيفوووووات اسفووووواعلين  الجائ وووووز ؤفعووووو  ك وووووا ؛ األمنيوووووز  اتاالضووووو  ا بشوووووك  مباأووووو  عتوووووض تصووووواعد ن ووووو   
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(، وسياسووووات اسفوووواعلين ، وق وووو اإلقلي يووووين  مثوووو  إسوووو ائي  وييوووو ان وت كيووووا ومصوووو  واس ووووع ؤيز واإلمووووارات

اةحليوووين  مثوووو  ج اعووووز الحوووو قي، واةجلوووود االن قووووادي الجنوووو  ي فووووي اسووووي  ، ومقوووواتتي اس وووولفيز املدخليووووز فووووي 

ً دا م  اس ق  سل  ص  إدض   ياسدوسيز، وه  ما ي  دعإلخ(، إدض تع يق االس ق ا ات اإلقلي يز و   اسي  ، م

ز ومعالجوووووز آروووووار  اس ووووولبيز. فعتوووووض سووووويي  املثوووووا : إخكةسووووو  اسا ووووو  ات اسدوسيوووووز واإلقلي يوووووز يوووووحلووووو   ت افق

 امل ووويسز اسي نيوووز ، فوووي منلوووو ر  أمنوووي/ إغووواقي ، ؤون اسنلووو  ل جووووم اس عقيووودات اسداخليوووز وتشوووا كا ها مووووع 

 عوو  تجاهووو    األبعوواؤ اسدوسيوووز واإلقلي يوووز،
ق
إؤار  مؤس وووا ها  فوووي  وفشوو  اسدوسوووز ي اسنوبووو   اإلنق وووامفعوووال

  ها الخارجيز.ااسداخليه وت اسف

 إعادة إنتاج/ وتمدد تنظيم القاعدة:  .2

ا سواه   مج  عوز مو  اسع امو  فوي ت وودؤ تنلويم اسقاعود  فوي اسوي   وبقائووه رغوم كو  اسعو بات استوي تعوو   

 وذسب  اسنل  إدض اسنقاط اس اسيز:  سها من   دايات اسق ن الحادي، 

ً ووووً املكانوووووز االسووووكراتيجيز س : ر ووووزاألو  اسعاموووو    - فكووووو   يلوووووي   فووووعووووودؤ موووو  اسووووودعائم اس  فيةيووووز س ع

ه موو  اي ووتومووا  ،اسوودي  غ افي امل  ثوو  فووي كثافووز عوودؤ اس ووكان فووي اسووي  اسقاعوود ، أ   هووا: املعيووار 

وً ت  يوواسعاموو  الجل افووي املوو تب    ووا  يم  ووثال فوو ياسثووانو  وتجنيوودهم،فو   السوو ق اي امل  وو فين 

 ياس ابوع ي  ثو  فومو تب   اناشوار اس والل فوي اسوي  ، و واملعيار اسثاسوا  ه اسي   م  طبيعز جبليز، 

 استي تايح سل نليم ح  ز الح كز واملناور  اسع ك  ز. و الحدوؤ املف  حز 

 

لخدمووووووز  عناصوووووو  تنلوووووويم اسقاعوووووود و  زامل   فوووووواس  ظيووووووع اس ياجوووووو ي سنج اعووووووات : اسعامووووو  اسثوووووواني -

 ي ن اإلسوووالمي  واسووو يجووواش  عووودن أ ووو فعتوووض سووويي  املثوووا :، األجنووودات الخاصوووز ساطووو ا  اةحليوووز

ك 
ُ
فوووي  اسع وووك ي اسبوووار  ع ووو   ووودعم مووو  اسقائووود ي ، كوووانفوووي اسوووي   فوووي ت وووعي يات اسقووو ن املا ووو ي أووو

. ك ا ا هم تق    صدر ع  ف  ق الخبرا  اس ابع 1 عتي م    األح   آن اك  اس ئاد صالي  نلام  

 
1 ) Elisabeth Kendall, “Contemporary Jihadi Militancy in Yemen: How is the Threat Evolving?”, The Middle 

East Institute, Policy Paper, July 2018, p.3. 
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  سكوو  سووه، اسوو ئاد صووالي  ينووه 2012سنجنووز اسعق بووات عتووض اسووي   فووي مجلوود األموو  اسوودودي عووام 

عوام  أحوداربعود  الجنو يت سيع سي   هم عتض أ ا  اسوي   و   اسقاعد  م  الح ريين وتنليم 

وب عوووو ر و  وووو   2011صووووالي فووووي مك بووووه  صوووونعا  عووووام  مقا لووووز ق  وووو  نف ووووه إدووووض ، وأأووووار اس2011

 ع   سامي ؤيان اسدفاط آن اك اسل ا  م  د ناص  أح د  األمير اةحتي س نليم اسقاعد  
ق
. فعال

 م  قب  اسنلام اسي ني اس ا ق موع تنلويم اسقاعود  عتوض 
ق
ذسب ساهم اس عاطي غير الحكيم أحيانا

اإلفووو ا  عووو  أعوووداؤ كبيووور  مووو  منا ووو ي  مثووو :اعفز خ ووو  هووو ا اس نلووويم، امل ووو  ى األمنوووي فوووي معووو

س عان ما عاؤوا بعدها سالنع ام إذ بعد قيامهم  اج ا  م اجعات ص ر ز،  2007اسقاعد  عام 

 .سل نليم

 

اسعالقوز اس  اسفيوز استوي رب و  اسقاعود   اس نلي وات امل   فوز  ي تكً عتض أن اط  :اسعام  اسثاسا  -

ًي اس ج وع اسي نوي سالصوالل، اسو ي  لو  نيُ األخ ى، والسي ا ج اعز اإلخ ان امل ل ين م ثلز في ح

ت ووودؤ تنلووويم  ً عتوووضوعامووو  ُم فووو  ، كووو اط  الجنووو بيينإسيوووه عتوووض ن وووا  واسوووع، وخاصوووز فوووي أوسووواط 

 . 2جن ي اسي  في   اسقاعد  

 

ي تب    اسز اس  ت  وعدم االس ق ار اس ياج ي واألمنوي استوي أوهدها اسوي   منو  إذ  :م  اس ابعاسعا -

، الحووو وي امل كوو ر  موووع الحوو ريين، الحووو اك 1994ت ووعي يات اسقوو ن املا ووو ي  الحوو ي األهليوووز عووام 

 2007عووام  منوو الجنوو  ي 
 
 ائووز إذ أووكل  ج يعهووا اس بيووع اسع  ووي(،  أحوودار هوواا ف، اسف  وو ى استووي خل

 اسقاعد . تنليم   دؤس مالئ ز

 

 

 

 
2 ) Summer Ahmed, “AQAP in South Yemen: Past and Present “, The Washington Institute, August 30, 2019. 
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 :  جنوب اليمن ياملناوشات/ التمدد الحوثي ف .3

سوووكان اسوووي   خارطوووز إدوووض اس وووي    عتوووض  جنووو ي اسوووي  ن ووو   ين عبووور اس  ووو ك الجل افووو  إذ ي ووولض الح ريووو

الجن بيوووز، وذسوووب سالسووو عانه  اعووواؤ  ت سووويم الجل افيوووا امليدانيوووز سلصووو اط كيحووود األورا   ومووو ارؤ مناطقهوووا

اس ابع.  فعتض  ياس ياسيز سل فاوا بع ليز اسا   ز اس ل يز حين إعاؤ  ط حها م  جانب املبع ر األمم 

م افلووز اسبيعووا  استووي أكووح  م كووً ان ووال  سلع ليووات  عتووض ن اس ووي     إسوو  اط الح ريووسويي  املثووا : 

،  اإلضووافز إدووض اس  وودؤ ن وو  
ق
إذ ُينلوو  إدووض ، وأووب  أر ووع موودي  ات فووي كوو  موو  موويري الح ريووز الجديوود  أوو قا

أب   سلدفع ن   اس وي    عتوض حقو   اسونف  ك و رؤ اق صواؤي كوخم، واسو ودامها  يت دؤ الح ريين ف

ت الجن بيز،  اع بار أب   من قز ت  س  اةحافلات الجن بيز، نق ز ان ال  س ج تي ن   اةحافلا

 إلعووداؤ وتجهيوووة ق اتوووه  كووو  األسوونحز واإلمكانوووات املاؤيوووز واسيشووو  ز 
ق
ت هيووودا  اس ووادي سوووا و ها الحووو قي مقووو ا

.
ق
، وحع م ت وامله   أ قا

ق
 سل ي    عتض م افلات أ ين وعدن جن با

إقليمية:   .4  فشل التوصل إلى تسوية سياسية سلمية بجهود أممية و

 ا  طوووحيووا سوووم يووو م اس  صووو  حتووى وق انوووا هووو ا إدوووض الحووديا عووو  خلوووق م ووواحات مشووكركز  وووين مو لوووع األ 

ؤوموووا موووا توفووووق  يوذسوووب ت هيووودا إلنجوووا  م  لبوووات  اسا ووو  ز اس ووول يز  واستووواملنو طوووز  امل ووويسز اسي نيوووز، 

، فعوووال عووو   جوووم ي وجووو ور اسقعوووايا اةحليوووزنايجوووز سعووودم م اعوووا  اس عقيووودات اسداخليوووز سل ج  وووع اسي نووو

اسي نيز، وه  ما ي  لب معه إعاؤ  اسنل  سع ليز  اسا و  ز  يرا   يز واسدوسيز عتض األ قلي اساشا كات اإل

لوون ا امل بووع فووي إؤار  ع ليووز اسا وو  ز إذ ي  ووا  األموو  إدووض اسب ووا عوو  مقاربووز جديوود  ملوواي   ساس ياسوويز ، 

، ياس ياسوويز فووي اسووي  ، مقاربووز أم يووز تيخوو  فووي إع بارا هووا أر عووز أبعوواؤ رئا وويز: رؤط تعنوو  ج اعووز الحوو ق

سووو عاؤ  ام اجعوووز اسقووو ارات األم يوووز   وووا ي  افوووق موووع اس  ووو رات امليدانيوووز  امل ووويسز اسي نيوووز، اسع ووو  عتوووض 

، وذسوووب س دأوووين يإلضوووافز إدوووض إأووو اك منل وووات اةج  وووع املووودنمؤس وووات اسدوسوووز اس سووو يز والخدميوووز،  ا

 صياغات ت افقيز ح   أك  اسا   ز اس ياسيز وم دؤات اس الم اسعاؤ  سكافز املدنيين .  
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 :  األمنية" اتاالضطراب" مستقبل -ثالثا 

 
ق
عوووودؤ مووووو  ، فث ووووز جنوووو ي اسووووي   يفوووو عتووووض  جووووم اس  وووو رات اس ياسوووويز واسع ووووك  ز واالسووووكراتيجيز قياسووووا

 :  ي، وذسب عتض اسن   اس اداألمنيز  اتاالض  ا   م  قب  قد ت دؤ يامل ارات است 

    :  السويدي "هانز جروندبرج" - الرابع ياألمماملبعوث  نجاح جهود .1

ظو   ياس ابوع إدوض اسوي  ، خاصوز فو ياس   كوات الخاصوز  واملبع ر األممور ز ضل ط م باينز ت ي   يجند  

ن ئ   دور 
ُ
وهو  صوعيد اسا و  ز اس ياسويز،  عتوضم وأيب تقدعدم وج ؤ مؤأ ات واكحز ومل  سز ت

سم ت    في مع  هها ما ، استي 2021سي  بر   10 يإحاط ز األودض ف يما سبق أن أعلنه  هانً ج وند     ف

اسعديوووود موووو  اس  قعووووات بشووووين صووووع بز امله ووووز وطبيعووووز اس  ووووديات استووووي سوووو  اجه وسوووواطز األمووووم يووووواسع 

 :  يي  ث  أ   ها ف امل  د  في اسي  .

 امللفات:   تشابك /تداخل -

ً د موووو  اس عقيوووودات عتووووأضووووف  حيووووا  ؤراسووووز  ض آسيووووز الحوووو ، إذ سووووم يعوووود األموووو  فقوووو طوووو   فكوووور  اسصوووو اعامل

وف   اس الم  إساناؤا ألجند  األط ا  اةحليز/ اسداخليز،  و  تو و  ذسوب  األوضاط امليدانيز سلص اط 

اسي نيووووز، سعووووو ان  يقلي يوووووز واسدوسيووووز عتووووض األرا وووو  وامل وووواومات اإلسل جاذ ووووات لخلووووق م وووواحات مشووووكركز 

  فعتض سيي  املثا : ر ز مشاهدل يز .  ؤع هم سو  اسا   ز اس ياسيز اس 
ُ
طيز  ين باتي اسعالقز االر س  ات ت

 ياملفاوضات الخاصز  امللع اسن و  يع ليز  اسا   ز اس ياسيز  سل  يسز اسي نيز، واس قدم ف  ياس قدم ف

،  ين إي ان وامل لكز اسع بيز اس وع ؤيزقليمي وقياسا عتض ذسب رصد حاسز اسص اط واس نافد اإل  .يي اناإل 

امللووووع اسي نوووي موووع موووو ور اس قووو  إدوووض ورقووووز  ن قوووا او عتوووض فوووو   إههوووا  الحووو ي فووووي اسوووي  ،  وتيريراتوووه امل باينوووز

 عتض صعيد اسق   واسنف ذ واملكانز اإلقلي يز واسدوسيز. م ن عزت قيق مكاسب  مقا   مقايعز
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 :أطراف الصراعتباين أجندات  /دتعد  -

قامووووو    عاياهووووووا األموووووم امل  وووووودؤ  لحنحلوووووز امل وووووويسز اسي نيوووووز  اسوووووو  نا   يإذ  ووووواسنل  ألغلووووووب املباحثوووووات استوووووو

ًت  صووفز رئا ووويز عتووض  األطووو ا  املباأوو   سلصووو اط  ، وامل  ثلووز فووو  الحك موووز  يمباحثووات جنيوووع، فقوود ركووو

وج اعوووووز الحوووووو ريين ،وسك  موووووع تعةووووور فووووو   الحووووو ، واس ليووووور اسووووووديناميكي   -اسشووووو عيز املعكووووور   هوووووا ؤوسيوووووا 

 امل ووويسز اسي نيوووز،  يإيجووواؤ مووو طل قووودم سهوووا فووو يوع وووك  ا، وبووو و  قووو ى أخووو ى ن حووو  فوووسياسووويا  يوامليووودان

ًايووودت اسوووودع ات س  سووويع طاوسووووز املفاوضوووات وضووووم أطووو ا  أخوووو ى إدوووض جانووووب األطووو ا  اس ئا وووويز حيوووا  ت

اةجلووود أوال، : مباحثووات اسا ووو  ز اس ياسوويز يفووو  -حووديثا  -ذات اسثقوو   املباأوو  ، وموو   وووين أ وو   األطووو ا  

موووووع   اس  ووووواا اتفوووووا    مووووو  انكووووةاط اعكووووورا  رسووووومي  وووووه مووووو  خووووال  ت قيعوووووه ت كوووووحيوووووا  :ادي الجنووووو  ياالن قوووو

ب يييوود ،   عايوز امل لكوز اسع بيوز اس وع ؤيز وؤوسوز اإلموارات، و 2019فوي نو ف بر املعكور   هوا ؤوسيوا الحك موز 

ك مووز ملشوواورات مشوواركز اةجلوود االن قووادي الجنوو  ي فووي وفوود الح تفووا مباركووز أم يووز وؤوسيووز، وتعوو   االو 

ً وود موو  اإلعكوورا  ياس ابووع   ووار  اإلن قوواد يك ووا أن حوو   املبعوو ر األمموو الحوو  اس ياجوو ي اسنهووائي، ، أضووف  امل

،  اع بوووووار  أ ووووو   اسفووووواعلين اةجلووووود اه  وووووام اةج  وووووع اسووووودودي  يفكوووووار وت جهوووووات ، وأكووووود عتوووووض مووووودى ياألممووووو

حووووووو ا   -ورانيوووووووا،  املقاوموووووووز اس طنيوووووووز  م ووووووو قبليز. مباحثووووووواتوامل ثلوووووووين عووووووو  اسقعووووووويز الجن بيوووووووز فوووووووي أيوووووووز 

ً  فوووي اس ووواح  اسل  وووي فوووي موووار  املا ووو ي عووو  تيسووواد املك وووب اس ياجووو ي ، حيوووا أعلووو  الج ه ر وووز  امل   كووو

ًي املووو ؤت   اسشووع ي اسعووام، و  وولض هووو ا سل قاومووز اس طنيووز، وهوو  كيووان م  ووو ي بشووك  أو  وو خ  عتووض حوو

ًا  كبيووور  مووو  م وووافلتي الحديووود  وتعوووً، غووو ي اسوووبالؤ، ومووو   ضووو ان  روووماسكيوووان إدوووض ت سووويع سووول  ه فوووي أجووو

 م قع مؤر  في أي ت   ز سياسيز مقبلز. 

حع ر/ ومشاركز أط ا  ن عيز أخ ى سل شاركز  صياغز اسع ليوز اس ياسويز  ياإلضافز إدض ذسب، تنام 

 ات حع رها يانام  أكةر فيكةر مع ت كية األمم مقدماها:  الج اعات اس    ز ، إذ  ي، وفسل  يسز اسي نيز

ويأ اكها في اةحاؤروات الخلفيوز حو   تصو رات الحو   ره اها تدو  امل  د  عتض ه   اسفئز والح   عتض 

  واس ياسووويز واسقبليوووزاملك نوووات اةج  عيوووز  ، و عووو   عنصووو  اسشوووباي اس ياجووو ي فوووي اسوووي  ، إدوووض جانوووب 

األخووو ى فوووي اسشووو ا  والجنووو ي استوووي ت ووولض س  ثيووو  خوووا   هوووا والحفوووا  عتوووض مصوووالحها وخص صووويا ها فوووي 
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ت سيع ، ت اند عتض   أم يز جديد    ميكانيةماتإطار تعيين   يوذسب ف،  م حلز ما بعد اسا   ز اس ياسيز

 صووالحها بعووين االع بووار عنوود  خوو  أل وا، اةحليووز املك نووات مو لووعآفووا  املشوواركز اس ياسوويز، واسووايعاي 

 .ام  قب  أعبه ت   ز اس ل يز  سلدوسز اسي نيز و  الحديا ع  آفا 

 بإنجاز "التسوية السياسية": يالداخل /يتراجع اإلهتمام املحل -

أطووو ا  اسصووو اط ه  وووام ا فوووي ت اجوووعا الجهووو ؤ األم يوووز، موووا ي  ثووو  قووود تقووو    يأحووود أهوووم أ ووو   اس  وووديات استووو

نهوي الحو ي، واسو   ارها فوي اس هوان عتوض خيوار الح وم اسع وك ي، إذ ال يسوالم  اتفا اةحليز سل  ص  إدض 

ًا  ن وووووا اإل  األطووووو ا  املنو طوووووز  اسع ليوووووز اس ياسووووويز قائ وووووز  وووووينقصوووووا  وفووووو ا سياسوووووز األمووووو  اس اقوووووع يووووو

اسعوودا  اسقووائم  ووين  ،أوالع بووارات: وهوو  مووا ي كوو  إرجاعووز إدووض عوودؤ موو  اال  عتووض األرا.امليدانيووز  اوت جها هوو

ض انات   ي أ   ت فعدم  ،  راسثاو انعدام اسثقز امل باؤ ،  ،  رانياو ،  اةحليز/ اس طنيز  اسداخ  اسي ني  األط ا 

  ووو ن الج يوووع بشوووين اسووو إطوووار يكافيوووز ةخ لوووع األطووو ا  فووو
ُ
 هى ومبووواؤرات اسا ووو  ز اس ياسووويز امل  وحوووز ت

 ، وتع   سهم مشاركز وحع ر ؤائ ين في صناعز اسق ار اس ياج ي في اسي  .  قبلهمم

اسالسوووولم واسالحوووو ي ، وذسوووووب  ووووين األطوووو ا  املنو طووووز  اسع ليوووووز نل  ووووز » يوموووو  رووووم، فث ووووز مووووا يفيووووود  انووووام

 مووووووو  ي  األطووووووو ا  موووووو  خووووووال  حاسوووووووز  اس ووووووك ن اس ياجووووووو  اس ياسوووووويز، إذ ُيعوووووو   
ق
 معينووووووا

ق
 ، عتووووووض ضوووووو ان حووووووودا

 وووي    خاصوووز  هوووا، وحصووو  ز اسنفووو ذ و اسواملووو ارؤ االق صووواؤيز واملوووداخي  املاسيوووز فوووي منووواطق اإلسووو قالسيز 

 عليها.

عقوووود  يسل وووودسي  عتووووض رغباهووووا فوووو يمووو  أطوووو ا  اسصوووو اط س قووووديم مووووا يكفووو ي ذسووووب، فووووال تجوووونح أ وتيسا وووا عتووووض

ح  لووز  وواس    ارخوو  كشوو  ب فووي ع ليووز اس ووالمواسقبوو    مباحثووات/ حوو ار
ُ
ال ي جوود مووا يكفووي ، كوو سب، اة

الحو ي، إههوا  عتوض  تفوا االامل وارعز فوي  تدفع   لب األط ا  ن و م  اسعل ط اسداخليز والخارجيز استي 

ت ووواث   فوووي هووو   الحووو ي  يأوووكا  مو لفوووز، اةحليوووز األطووو ا  األجنووودات الخارجيوووز واةح كوووز سهووو     ووو  أن  

ومووو  روووم، فاسووودور  فوووي حوووا  ت قفووو  الحووو ي. تو ووو  كووو  ذسووبقووود ، و وت وو فيد مووو  اق صووواؤ الحووو ي امل نوووامي

ًمز   ياألمم  ً د م  الجه ؤ لخ   حاسز الج  ؤ اسقائم، واسدفع    ج ا ات واس ياسات م  اإل عليه     م
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ًات واسعووووو انات واسعووووول ط استوووووي تووووودفع الج يوووووع وت وووووجعهم عتوووووض االسووووو جا ز   مووووو  اةحفووووو
ق
ً جوووووا ت عووووو   م

 في اسي  . اسا   ز اس ياسيزمل  لبات 

 : بامللف اليمني واإلقليمي /ع االهتمام الدوليتراج  -

  أ   ها: اسقعيز اسي نيز،    واالقليمي  ياسدود  تدفع  ف ضيز  ت اجع اإله  ام ير ز عدؤ م  املؤأ ات واست 

ً ار   تال ي : الج  ؤ اس ياج ي اس أوال االس  نائيز س فد املك وب اس ول اني اسُع واني سلعاصو ز صونعا  فوي اس

 سل وووالم  وووين اس  ووواا اسمووواي  املا ووو ي، وم اوسوووز 
ق
 ووول نز تكثيوووع ت  كا هوووا اسد ل ماسووويز   صوووفها وسوووي ا

سوم ي وو أ أي ت وو ر يوو ك  عتووض جهو ؤ اس ووالم،  اسوو  نا  اسلقووا ات استووي  ، إال أنووه  املقا وو ،وصونعا  وم ووق 

 مووع األطوو ا  املعنيووز فووي  أج اهووا املبع رووان
ق
موو  اس  وواا وم ووق ، وتصوو   ات  كوو األممووي واألم  كووي مووؤخ ا

استوووي أعووو ي فيهوووا عووو  تفاهسوووه  قووو ي اسووو  نا  ، و  ووو  الخارجيوووز اسع ووواني فوووي من صوووع أوووه  سوووي  بر املا ووو ي

 املفاوضات اس ياسيز في اسي  .

الجديوود إدووض اسووي   موو  ؤالالت ن عيووز،  وودأت أن تاشووك   يتعيووين املبعوو ر األمموو ياس وويخير فوو ه: مووا ح لوورانيووا

سا قيه، ورب ا ه ا املؤأ  سم ي در مع  ن  م مهامه بشك  رسمي عتض ت ل   في أعقاي تيخ يمالم ها ف

أرجووو ى مو جاتوووه ت اجوووع ؤور األموووم  ي يووونعكد بشوووك  رئاىووو ي عتوووض ُمج ووو  ؤيناميكيوووات امللوووع اسي نوووي، واسووو 

ر اسعديووود مووو  الجهووو ؤ واس سووواطات واملبووواؤرات تعةووو ،أوال اهدات، أ   هوووا:امل  ووود ، إسووواناؤا سعووودؤ مووو  املشووو

رقعاهووا  وت وودؤوتيوور  اسصوو اط فووي م افلووز موويري  يتنووام ،ورانيووا ،إطووار  اسا وو  ز اس ياسوويز  يفوواستووي ط حوو  

فشو  ، راسثواو ، س ص  إدض م افلات مجاور  مث  الج   واسبيعا  واسعواسع وأ وين وأوب   ومنواطق أخو ى 

 وو و  ، خام وواو تعيووين مبعوو ر أم  كووي خوا   ووامللع اسي نووي، ، رابعواو  رين اسثالرووز اس ووا قين، تجواري املبعوو

 .ؤور اس ساطز اسع انيز، ورب ا وساطات ؤو  أخ ى غير معلنز

ًم نجووووووال جهوووووو ؤ املبعوووووو ر األمموووووو ،وموووووو  رووووووم يحوووووودار خوووووو  / وحنحلووووووز لج وووووو ؤ اسع ليووووووز و اس ابووووووع،  يفا وووووو ل

اسب ا ع  مقاربز جديد  ملاي   سلن ا امل بع في إؤار  ع ليوز اسا و  ز اس ياسويز فوي اسوي  ، اس ياسيز،  

، م اجعووووز اسقوووو ارات يمقاربووووز أم يووووز تيخوووو  فووووي إع بارا هووووا أر عووووز أبعوووواؤ رئا وووويز: رؤط تعنوووو  ج اعووووز الحوووو ق
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ز  امل ووويسز اسي نيوووز، اسع ووو  عتوووض إسووو عاؤ  مؤس وووات اسدوسوووز األم يوووز   وووا ي  افوووق موووع اس  ووو رات امليدانيووو

، يمنل ات اةج  ع املدناسف اع  األخ ى مث  ق ى الجن ي، و اس س يز والخدميز،  اإلضافز إدض إأ اك 

وذسوووووب س دأوووووين صوووووياغات ت افقيوووووز حووووو   أوووووك  اسا ووووو  ز اس ياسووووويز وم ووووودؤات اس وووووالم اسعووووواؤ  سكافوووووز 

 املدنيين .  

  السعودية:بادرة  امل إنجاز  التحرك نحو  .2

فوووي اسووي  ، وفوووي ظووو  األمنيوووز    اتاالضوو  ا وم اصووو    خ ووو   ن وو  ك ووو   ج ووو ؤ اسع ليووز اس ياسووويز   فووي

  إلنجوووا  ؤر إج وواط ؤودوووي عتووض أه يوووز ت ووو  ع إههووا  األ موووز اسي نيوووز، ؤفعوو  امل لكوووز اسع بيوووز اس ووع ؤيز   بوووا

ت تكووووً  ن ؤهووووا األر ووووع عتووووض:  ، حيوووا 2021  مووووار  24 يوذسووووب فوووو خ ووو ات جوووواؤ  ن وووو   اسا وووو  ز اس ووول يز ،

ج يووع أن ووا  اسووبالؤ ت وو  إأوو ا  األمووم امل  وود    جوو ؤ م افقووز الحوو ريين  يطووال  اسنووار فووإل  وقووع أووام  

عتوووض املبووواؤر ، وتوفيوووع اسقيووو ؤ عتوووض مينوووا  الحديووود  موووع ت   ووو  إيووو اؤات اسع ائووود الج  كيوووز إدوووض ح ووواي 

ًى  الحديد ، وف ح م وار صونعا  سعودؤ مو  اس جهوات اإلقلي يوز واسدوسيوز، ويعواؤ   يمشكرك ف اسبنب امل ك

اؤرووات اس ياسوويز إلههووا  األ مووز . إذ ج يعهووا  نوو ؤ توودفع    طئووز عوودؤ موو  امللفووات  اس ياسوويز إطووال  اةح

  :  إدض رساس ينإأار  ض نيز  يواس  هيد مل ار اسا   ز اس ياسيز، ف ،واالق صاؤيز واإلن انيز 

مووو  جانوووب امل لكووووز مبووواؤر  اسا وووو  ز امل  وحوووز إذ تشووو    : يإسدددددتحقال مر لددددد  -الرسددددالة األولدددددى  •

عتض خ  ات تنفي يز تبدأ   قع أام  إلطال  اسنار ت هيدا سل فاوا ويحدار خ   اس ع ؤيز  

 ت  لووب اسوو  قاقات أوسووع تبوودأ اسصو اط   وار اسا وو  ز اس ياسوويز،  ان ووا ع ليووز  وقووع 
ق
  ههائيووا

واس  هيوود ساشووكي  سوول ز سياسوويز/   وواس  افق حوو    نوو ؤ املبوواؤر  ويطووال  م ووار جديوود سلا وو  ز.

سوووبق ع ضوووه  ووواسكةام  موووع  ي  اس ووولم واسشووو اكز  اسووو  اتفوووا وطنيوووز جديووود  عتوووض األرسوووي أقووو ي إدوووض 

 املباؤر  الخليجيز. اتفا  يوتم تع ينه ف ،عتض صنعا  الح قي ج اعز سي   

 



 لألخبار والدراسات 24مركز سوث        جنوب اليمن يف «األمنية االضطرابات»مستقبل 

12 

اس ووع ؤيز  عتووض خلووق م وواحات : ع وودت  نوو ؤ  املبوواؤر  مدددع األطددراف يالتمدددا  -الرسددالة الثانيدددة  •

، فعتوووض سووويي  املثوووا : توفيوووع اسقيووو ؤ عتوووض مينوووا  يمشوووكركز موووع األطووو ا  امل داخلوووز  وووامللع اسي نووو

سكوو  وفوووق ضووو ا  ،  الحووو ريين ج اعوووزالحديوود  وم وووار صوونعا  ي قووواطع موووع مووا سوووبق وطاسبووو   هووا 

حتوووى ال يعووواؤ فووو ح  اسعووو ؤ  إدوووض اسووو  نا  اسووو حالت إدوووض إيووو ان أو سبنوووان يففووو ح م وووار صووونعا  ال يعنووو

ً ووود موو  اسوودعم اسع ووك   ًي  ياإلي انوو ي األجوو ا  أمووام األودووض ووكالقهووا اإلقلي يووين س وو فير م أو عبوور حووو

مينووا  الحديووود   ي. كوو سب، ت  وو  ؤالالت ع ليووز تقاسووم اسع ائوود الج  كيووز فووالحوو قي لج اعووز  

ً ي عوو  سياسووز  اسفصوو  االق صوواؤ يعتوض اس وتوو سنحك مووز املعكوور   اس ووابع ي   بعود نقوو  اسبنووب امل كوو

 إدض عدن. ها ؤوسيا، 

 يفووو  اس وووع ؤيز املبووواؤر  اس  ووو ك ن ووو  إنجوووا   نووو ؤ م ووو قب   نم وووار ين ي ووودؤا فث وووز ،ذلددددكعلددددى  وبنددددا   

 اسي  ، حيا:  

 : يالبنا  املر ل -ول املسار األ 

ً  ذسوب  ،  املبواؤر  اس ووع ؤيز  مو جووات نجوا اس اميوز إل عودؤ مو  اسف ضوويات إلنجوال اس   كووات  امل وواريعو

اسوداعم سوو  اسا و  ز اس ياسويز   يت   وع امل قوع األم  كوي واألممو ياس وع ؤيز فوامل لكوز : مودى نجوال األودض

ً ووود مووو  اسعووول ط عتوووض  يفووو : أن يواسثوووانالحووو ريين واألطووو ا  اسداع وووز سهوووم والسوووي ا إيووو ان.  ج اعوووزإنجوووا  م

ًسوووز اسدوسيوووز واإلقلي يوووز جووو ا   امل ووويسز اسي نيوووز  السوووي ا وأن هنووواك  دايوووز » وووو سياسووواها طهووو ان تو ووو ى اسع

قووود  يواسعق بوووات االق صووواؤيز املف وضووز عليهوووا، وباس ووواد ي الحووديا عووو  إنف اجوووز حثاثووز تجوووا  امللوووع اسنوو و 

+ رفووع اسعق بووات ي اسنوو و  تفووا نجوود م قفهووا ي  وو  طووابع  املقايعووز  مووا  ووين إنجووا  أجنوودا ها اس طنيووز  اال

واس فووووواوا حووووو     ،املبووووواؤر  اس وووووع ؤيز انجوووووا  تعهووووودات  الحووووو ريين  ج اعوووووز االق صووووواؤيز ، وبوووووين إقنووووواط

إساناؤ الح ريين عتض إسكراتيجيز  الح ي اسد ل ماسيز ،  ي: في  ث  فاسثاسا خ  ات   نا  اسثقز .  ان ا  

  مع يسل باؤر  اس ع ؤيز، قد ينجي الح ريين  قب   فك    اس فاوا امل حت يإذ بعد إعالن اس ف  املبدئ

سف ا تصو را هم الخاصوز عتوض  ملوع اسا و  ز اس ياسويز   جن ي اسي   يخاصز ف يقا  اس قدم امليدان 
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املعكوور  يوُ سي أن تكو ن أقو   كثيور م ووا ت  وح سوه الحك موز  يإسواناؤا سنل  وز  املكاسوب عتوض األرا ، واستوو

اسع ووووك ي عتووووض األرا قياسووووا عتووووض ت اجعهووووا  2018سوووو  كه سم  اتفووووا موووو   أاسووووي  ،  وووو  أسوووو   يفوووو هووووا ؤوسيووووا 

 ع  اس   ار تصدعا ها اسداخليز و 
ق
 نق ام اسنوب.  اوظ وفها االق صاؤيز الح جز فعال

 :  "نحو إنجاز "املبادرة السعودية فشل التحركات  – ياملسار الثان

إعوواؤ  اسودفع    ووار اسا وو  ز  اس  وواا  كو و   ت هيديووز ن و  اتفوا إنجووا   ذسووب امل وار إدووض فشو   يي  هو

: واقووووع خ   ووووز اس   كوووات امليدانيووووز الجديوووود  و  األ اس ياسووويز، وذسووووب إسوووواناؤا إدوووض عوووودؤ موووو  اةحووودؤات، 

: تعةوووور اس  صووووو  ادووووض  نقووووواط ت افقيووووز   وووووين أغلووووب اسفصوووووائ  يواسثوووووان، جنووووو ي اسووووي   يخاصوووووز فوووو سنحوووو ريين

: اسثاسوا كةر منها خارجيز أو إقلي يز.  ان ا امل نحز واسق ى اس ياسيز اةحليز، فج ور اسص اط ؤاخليز أ

اسعجً ع  إيجاؤ صياغات ت فيةيز ساط ا  امل داخلز  امل يسز اسي نيوز، فع ليوز  اسا و  ز اس ياسويز  

عووووود فوووووأصوووووب   
ُ
منهوووووا سوووووو  اسا ووووو  ز   أقووووو ي إدوووووض  املقايعوووووز الجي سياسووووويزو ج ه هوووووا  ت ووووو  ز إقلي يوووووز ،  يت

   اسفعليز .

 الرياض":   اتفالإعادة إنتاج " .3

، ن وو  إعوواؤ  اس فكيوور  الحووديا موو   أخوو ى فووي جنوو ي اسووي  األمنيووز  املا ووارعز  اتاالضوو  ا توودفع حاسووز  

 امل وويسز    ووا ي  افووق واس  وو رات امليدانيوز واس ياسوويز اسقائ ووز اس  واا  اتفووا مو جووات   سوو ك ا ا عو 

 5فووووي  ،الجنوووو  يواةجلوووود االن قووووادي املعكوووور   هووووا ؤوسيووووا  ووووين الحك مووووز  عتووووم ت قيعوووو إذ اسي نيووووز بشووووك  عووووام،

سو ك ا  االحوديا عو  مو  روم، ف، و وذسب سعب  اسعالقات املؤس اتيز،   عايز سع ؤيز. 2019ن ف بر  

تنلووووووويم األوضووووووواط األمنيوووووووز و ،  األمنيوووووووز اتاالضووووووو  ا حاسوووووووز   فوووووووي تقووووووو   ي وووووووهم أن  ، مووووووو  أوووووووينهتفوووووووا اال

 خال  
ق
 : إطار يفاسفكر  األخير ، وذسب واس ياسيز واالق صاؤيز استي أهدت تده را

سووووو ك ا  اقووووود يووووودفع إعووووواؤ  : األو  ر إطوووووار  ، بووووووذسوووووب ع: "ياالقتصدددددداد االضددددددطراب"محاصددددددرة  -

موا  وين  امل ن عوز    وا ياويح سهوا إؤار  م ارؤهوا املؤس وات الجن بيوز اس  اا ، ن   ت طئز   اتفا  

اح ووووو ا  تووووو ؤي األوضووووواط االق صووووواؤيز فوووووي الجنووووو ي، اسووووو ي : يواسثوووووان .إلوووووخ والج  كيوووووز،اسنف يوووووز، 
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 يإذ فوووانعكوود فووي تع وو  صوو   اس واتووب، واههيووار اسب يوووز اس   يووز، وت اجووع الخوودمات بشووك  عووام. 

وجوو ؤ الحك مووز فووي عوودن وتوو دي الجنوو بيين معلووم الحقائووب االق صوواؤيز سا ووهم فووي إعوواؤ   حاسووز

 تشلي  ق ى اإلن ا  املع لز ب يب األ مز.

 

تعووودؤ  يت  ثووو  فووو أحووود أهوووم إأوووكاسيات  امل ووويسز اسي نيوووز إذ  :تقددددويك إشددددعالية "تعدددددد األزمددددات" -

كانووووو   يضووووواعف  األ موووووز الجن بيوووووز مووووو  أ موووووات اسوووووي   استووووو فعتوووووض سووووويي  املثوووووا :األ موووووات وتباينهوووووا، 

وموووو  رووووم، فالحووووديا عوووو  . 2014سووووي  بر  يفوووواملعوووواؤ  ت  كووووات الحوووو ريين  يفوووومن صوووو   موووو  قبوووو  

انجووووا  حاسووووز اسنجووووال  اس  وووواا ، سوووويدفع ن وووو  تقوووو    األ مووووات، خاصووووز مووووع  اتفووووا سوووو ك ا   ا

 اس عهد الخا   هيكلز  حك مز مشكركز .  

 

اس  واا، فوي  اتفوا سو ك ا  مو جوات اإعواؤ   إذ ي ك  ت ظيع اس   ك ن  :  النموذج"تعيين   -

 نووووا  مووووا ُيعوووو    ووووو  اسشوووو اكز اس طنيووووز اسقا لووووز سل ع وووويم ، وذسووووب مووووع مو لووووع األطوووو ا  املنو طووووز 

فق . فعتض سيي  املثا : هناك اسعديد مو  اإلرهاصوات  ، وساد الجن بيين امل يسز اسي نيز كك 

( املنحوووووووق  املبووووووواؤر  2014اس ووووووولم واسشووووووو اكز  سوووووووي  بر  اتفوووووووا : يهوووووووا موووووووا ت ثووووووو  فووووووواساشووووووواركيز، أ    

. وكوو سب الحوو ريين فووي اس وول ز ج اعووز ( واسوو ي فوو ح اسبوواي أمووام مشواركز2011الخليجيوز  إ   وو  

 ووواسنل  إدوووض املفاوضوووات اسثنائيوووز  وووين امل لكوووز اسع بيوووز اس وووع ؤيز وج اعوووز الحووو ريين خوووال  عوووام 

عتووض  الحوو ريينس  فيووة  2020هدنووز موو  طوو   واحوود فووي إ   وو  عووالن عوو  ، وعتووض أر هووا تووم اإل 2016

إذ مثوو  تلووب اس   كووات ي كوو  امل  وود . االنووو اط فووي ع ليووز اسا وو  ز اس وول يز استووي ت عاهووا األمووم 

 األمنيز .  اتاالض  ا امل  د  لحاسز   االنعكاسات   ق ت ياسبنا  عليها ف

 

ًات . .النهاية يف تابواي  موا  يواستو اسودعائم،،  اسعديود مو  جنو ي اسوي   ياألمنيوز  فو اتاالضو  ا  تعوا م فو

  إسواناؤا ملوا جندات االقلي يز واسدوسيز تنافد األ  سياساتيدم  عليه  يى خارج، وأخ  ي ين ك هها ؤاخت
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وهووووو  موووووا ي  لوووووب معوووووه اس  ووووو ك عتوووووض عووووودؤ مووووو    ي مووووو  أه يوووووز جي سياسووووويز  املن قوووووز.الجنووووو ي لووووو   وووووه

 ي وووووو  ز اس ياسوووووويز ، استووووووقلي يووووووز، واألم يووووووز، اس اميووووووز إلنجووووووا  م  لبووووووات  اسااسداخليووووووز، واإلامل وووووو   ات 

    في اسي  .ؤات األمنيز ح  ا  وت   ق املهداتنعكد مو جا ها بشك  مباأ  عتض 
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 . إيمان زهراند 

 اسقاه    -قليمي م وصصز في اسعالقات اسدوسيز واألم  اإل

 

 

 

 

 املؤسعتعكد رأي اررا  اس ارؤ  في ه   اسدراسز 

 

SOUTH24.NET 

 

 

 

 

 

 

 ج يع الحق   م ف ظز سو 

 لألخبار والدراسات 24مركز سوث

 


