
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



د. فضل الربيعي   |      لألخبار والدراسات  24مركز سوث       | العالقة بين جنوب اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي          

1 

 محتويات الدراسة

 

 2    أوال: مداخيل الدراسة وأهدافها 

 2     ملّخص الدراسة  ▪

 3      املقدمة  ▪

 4     أهداف الدراسة  ▪

 5 ثانيا: العالقات التاريخية بين الجنوب ودول الجوار الخليجية 

 7 الجوار الخليجية ودول  ثالثا: مسار العالقة بين اليمن الجنوبي

 9   عالقة الجنوب بدولة الكويت ▪

 12      عالقة الجنوب مع اململكة العربية السعودية ▪

 16   عالقة الجنوب مع سلطنة ُعمان ▪

 18  عالقة الجنوب بدولة اإلمارات العربية املتحدة  ▪

 21 رابعا: مآالت العالقة بين الجنوب ودول الجوار الخليجية 

 23    االستنتاجات والتوصيات خامسا: 

 

 



د. فضل الربيعي   |      لألخبار والدراسات  24مركز سوث       | العالقة بين جنوب اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي          

2 

 مداخيل الدراسة وأهدافها:  أوال:

▪  
 
 ص الدراسة: ملخ

  
ُ
الدراسعد  ت تفّس هذه  تحليلية  مقاربة  بين  ة  العالقة  اليمنر   جنوب 

  ذ ر هذه العالقة منتطوّ استعرضت مالمح مسار  ودول مجلس التعاون الخليجي  

في ظل التحوالت في املشهد    التهاآمء  قراتاسوصوال إلى  ،  راهنلقدم وحتى الوقت الا

منذ سبع سنوات  ظروف الحرب الجارية في اليمن  املصاحب لالسياس ي الراهن  

الخليجتدخل  و  دول  العربيضمن    بعض  العربية   الذي  التحالف  اململكة  تقود 

االنتقالي  السعودية املجلس  وبروز  سياسية  ،  كقوة  في الجنوبي  وعسكرية، 

هداف التحالف  أتقاطعت مصالحه مع ، حربالهذه معادل في  كطرفو  الجنوب

 العربي في مواجهة التدخل اإليراني في املنطقة.

تعزيز   إلى  تشير  التي  التوصيات  من  عدد  وضع  إلى  الدراسة  خلصت 

الوضع  متطلبات  يستوعب  إقليمي  توازن  خلق  باتجاه  الجوار  دول  مع  العالقة 

أهمية التوازي   إلىقليمية، وشبكة املصالح العاملية،  الراهن من صراع املصالح اإل

الذي تعرضت    -في السياسة والتوازن في القوى واستعادة بناء الدولتين في اليمن 

لالنهيار   ل   -مؤسساته  تحسبا  الخليجية،  الجوار  دول  مع  قد  تتكامالن  فراغ  ي 

أخرى قد تؤثر مريكية من املنطقة وتمليه قوى  يتركه انسحاب الواليات املتحدة ال 

 .اإلقليم من واستقرار أعلى مستقبل  
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 املقدمة:   ▪

مجلس يُ  لدول  الغربية  الجنوبية  البوابة  بمثابة  الجنوبي  اليمن  عد 

القديمة من الجنوب  التعاون الخليجي الست وعبر هذه البوابة تحركت الهجرات 

العربية،   الجزيرة  وأطراف  أوساط  إلى  التواصل  العربي  عالقات  بين  وامتدت 

دول الجنوب   ت 
ّ
التي شكل الخليجي    واملناطق  التعاون  التاريخمجلس   . حيثعبر 

 
ّ
الدول   اتاريخي  اامتدادالجنوب  ل  يمث ُتكّون  لتلك  التي  اليمن،  الشمال    ،مع  في 

 .«يرة العربيةشبه الجز »ـ ما يعرف ب والجنوب،

بمكانة استراتيجية مهمة في شبه الجزيرة العربية   جنوب اليمنيتمتع  إذ  

عمان، و  وسلطنة  السعودية  العربية  اململكة  من  كل  مع  طويلة  بحدود    يرتبط 

 و 
ّ
الطرق البحرية لنقل النفط  ل أحد أهم  يطل على مضيق باب املندب الذي يمث

مر الذي يمنحه سواق أوروبا وأمريكا الشمالية، ال أالخليج املجاورة إلى    من دول 

مكانته   أهمية  من  ويعزز  الخارجي  املجال  في  النفوذ  امتالك مصدر  على  القدرة 

 . (1) الدولية

مر   التاريخية  املراحلوخالل   بين    تاملاضية  اليمنالعالقات   جنوب 

متأثرة بواقع التحوالت السياسية التي   والتوتراالنسجام  الت  اودول الخليج في ح

لجنوب  طبيعة النظام السياس ي في كل من او تطرأ على املستوى اإلقليمي والدولي 

الخليجي التعاون  مجلس  العالقة  شهدت    وقد،  ودول  تاريخها  هذه  الطويل  في 

 
، الدوحة،  1. ديماء الخضراء، نظريات العالقات الدولية التخصص والتنوع، املركز العربي لألبحاث والدراسات، ط  1

2016 . 
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والتعاون مختلفة  مراحل   االنسجام  و تارة  سادها  منأخرى  تارة  ،  بحاالت   مرت 

 التوتر والخصام.  

 
ّ
 نشطت  متكاملةوحدة جغرافية  املجاورة  مع دول الخليج  الجنوب  ل  يشك

  مناطق الخليج لى دول  ، إذ هاجر الجنوبيون إحركة الهجرة والتجارةتاريخيا    فيها

سيما مع ظهور الثروة النفطية في   لى الوقت الراهن الات إواستمرت هذه الهجر 

 هذه البلدان. 

 

 هداف الدراسة:  أ ▪

 تي:اآلتحقيق  ىلهذه الدراسة إتهدف 

دول و   جنوب اليمن  ينالكشف عن عوامل الترابط الثقافي والتاريخي ب .1

 املجاورة.  الخليج

ا .2 السياسية  العالقات  مسار  اليمن تفسير  جمهورية  بين  لسابقة 

 الخليج. سابقا( ودول الشعبية ) الديمقراطية

العالقات  .3 مستقبل  التعاون   استقراء  مجلس  ودول  الجنوب  بين 

الدائرة في اليمن الحرب و التحوالت الدولية و   ضوء واقع  الخليجي في

 نتائجها.و 
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 ية الخليجالجوار العالقات التاريخية بين الجنوب ودول  ثانيا:

أّن  )اليمن   الشك  الجنوبية  العربية  أي  القديم  العربية  الجزيرة  لجنوب 

الجنوبي( عالقات وطيدة مع جيرانها في عموم الجزيرة العربية، وخاصة مملكتي 

حضرموت ومعين، وقد كان للمعينيون اهتمام كبير بتجارة القوافل وكانوا بذلك  

و  الخارج،  في  ومشتقاته(  للبخور  )املنتجه  حضرموت  مملكة  ن  وكالء 
ّ
تمك قد 

القرن   في  والحضارمة  مناطق    الثالثاملعينيون  إلى  بتجارتهم  الوصول  من  ق.م 

الجزيرة   في شمال  التجارية هناك  العربية وأقاموا املحطات  الجزيرة  عديدة من 

وغربها، بل وصلت عالقاتهم وصالتهم التجارية إلى جانب العربية السعودية إلى  

 العربية وسلطنة عمان )حضارة ماجان وجزيرة أم النار وغيرها(  اإلماراتقطر و 
ال في غرب العربية السعودية، وديدان . وفي شمال الجزيرة العربية وصلوا إلى العُ (2)

وعاصمة كنده الولى، وإلى مدائن صالح )الحجر( وثيماء في   ولحيان وقرية الفاو

ب العربية السعودية، وبذلك  شمال الجزيرة العربية، ودومة الجندل في شمال غر 

أّن  املناطق   نجد  وتلك  الجنوبية  العربية  بين  الحضارية  والصالت  العالقات 

املعروفة اآلن بدول السعودية والخليج العربي موغلة في القدم وهناك الكثير من  

. وقد عكس ذلك التواصل التجاري  (3)  ذلكالشواهد الثرية والنقشية التي تؤكد 

ا املدى  في  الجنوبية  نفسه  العرب  بالد  بين  الحضارية  العالقات  على  لتاريخي 

 
،  86-85م، ص2003الكتاب الحديث، القاهرة،  القديم، دار  الحضاري لليمن في التاريخ  الجرو، دراسات . اسمهان سعيد  2

، 2003العالقات الحضارية بين الجزيرة العربية ومصر في ضوء النقوش العربية القديمة، الرياض السعيد: وسعيد بن فايز 

 .8-7ص
،  2001هرةملحات من تاريخ الجزيرة العربية القديم من خالل االكتشافات الثرية، القا   قاضرون:النصاري   عبد الرحمن . 3

 (.17-1ص )
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وخاصة ما يعرف اليوم )بجنوب  

في  العربية  البالد  وتلك  اليمن( 

الجزيرة  وغرب  ووسط  شمال 

)السعودية ودول الخليج العربية  

تلك العالقات  العربي(، علًما بأّن 

تمّخ  وإنما  التجاري  الجانب  على  تقتصر  حضاري لم  وتفاعل  اتصال  عنها  ض 

االستقرار   القديمة  العربية  الجزيرة  شبه  عرفت  وهكذا  ونشيط.  فاعل  وثقافي 

ل ذلك في تكويناته السياسية الكبرى في شبه الجزيرة الع، والتحضر 
ّ
ربية وقد تمث

  .وحميرممالك وهي: أوسان، ومعين، وقتبان، وحضرموت، وسبأ،  ست القديم في 

في شمال ووسط  املواطن الحضارية  العديد من  املمالك نشأت  وإلى جانب هذه 

وغرب شبه الجزيرة العربية القديم، مثل: دادان ولحيان في منطقة العال، وثمود 

وال  صالح،  مدائن  حولهفي  وما  البتراء  في  ثيماء  نباط  ومنطقة  كنده  ومملكة  ا، 

.  (4)   وطيدة  ةوجمعت بين هذه املمالك واملواطن الحضارية عالقات بيني  ،وغيرها

وكل ما تقدم يؤكد انفتاح سكان الجزيرة العربية القديم على بعضهم البعض،  

بل وعلى العالم الخارجي واتصالهم الحضاري بالمم والشعوب املجاورة في الشرق 

ذلك التواصل الحضاري على املفاهيم الفكرية والحضارية أي    انعكس،  القديم

ر(. 
ّ
والتأث وممالك    )التأثير  دول  بين  فيما  والصالت  العالقات  تلك  استمرت  وقد 

السيادة   عصر  في  وغربها(  ووسطها  وشمالها  )جنوبها  العربية  الجزيرة  شبه 

 
الحداد: الصالت الحضارية العربية في العصور القديمة، الهيئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة،   عبد العزيز. فتحي  4

  (.106 -105) ، ص2014ومحمد بن هاوي باوزير، كراسات في تاريخ حضرموت وتراها، دار الوفاق، عدن .2014

ل الجنوب مع دول الخليج املجاورة 
ّ
يشك

وحدة جغرافية متكاملة نشطت فيها 

 تاريخيا حركة الهجرة والتجارة.
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)الجنوب  . اإلسالمية أهل  تجارة  نجد  الجنوبإذ  املوانئ  وعبر  املكال   ية (    كميناء 

وميناء عدن قد وصلت آنذاك إلى مناطق عديدة في العالم بما فيها  والشحر وقنا  

على سبيل املثال   ؛الخليج العربي، بل استمر ذلك التواصل حتى عصرنا الحديث

 .(5) اإلسالمي والحديث نالهجرات العديدة بين الطرفين في العصري 

 

 ودول الجوار الخليجيةة الجنوبياليمن دولة بين  العالقةمسار : ثالثا

بين  محددات    ظلت اليمن  العالقة  مجلس   الجنوبيةجهورية  ودول 

الرئيس    بوصفها املحركالسياسية  العوامل  محكومة باملجاورة  التعاون الخليجي  

ففي منتصف القرن املاض ي ظهرت  . العالقة هذه تفاعل عليه طبيعة  سارتالتي 

كان يعرف بالحديثة  الجنوبية  الجمهورية   أراض ي ما  ، الذي الجنوب العربيعلى 

منذ ثالثينات القرن التاسع عشر،  تحت سيطرة االستعمار البريطاني،  اعواقكان 

قامت العام  الثورة    حيث  في  الجنوب  ،  ي االستعمار الوجود  ضد    1963في 

االستقالل  إعالنبطرد االستعمار البريطاني من الجنوب و ، 1967 عاموانتصرت 

 
(، مطابع  2) ( العدد14.  محمد بن هاوي باوزير: الصالت التجارية بين حضرموت والهند، مجلة كليات التربية، املجلد ) 5

  (. 355 – 327ص )،  2016جامعة عدن، يوليو
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التي تزامنت مع الثورات   ،(6)   الشعبيةية  جمهورية اليمن الجنوبوتأسيس  الوطني  

حركات   قادتها  التي  العربية 

 .التحرر العربي آنذاك

الدولة    كانت 

قد  الجنوبية   تبنت  الحديثة 

  من   ةمتخذالجمهوري  نظام  ال

  ة االشتراكيالنظرية  

ل  والحزب  لدولةكأيديولوجيا 

مخالف نظام وهو  ،(7)الحاكم 

املجاورة،   الخليج  دول  في  امللكية  الحديثة لألنظمة  الجنوبية  الدولة  ارتبطت    إذ 

  .بعالقات صداقة وتعاون مع املنظومة االشتراكية وفي مقدمتها االتحاد السوفيتي

السيما اململكة العربية   ،في املنطقةالتوجه  الخليج مخاطر هذا    ت دول استشعر 

بالنفط و   ةالدول  ،السعودية كل   رتنظ  وقدالنظام امللكي الكثر تشددا.  الغنية 

هوري الجديد مالنظام الج ن  أ  (البلدان الجاران للجنوب)من السعودية وعمان  

 في الجنوب 
ّ
في خصوصا بعد تبني النظام  ،القومي ممنهأيهدد  مصدر خطرل يشك

وبعض  مان فلسطين وعُ في ، كات التحرر الوطني في املنطقة العربيةر حدعم عدن 

 
ثم تغيرت التسمية بعد   الشعبية،بعد االستقالل تم اإلعالن عن تسمية الجمهورية الحديدة بـ جمهورية اليمن الجنوبية .  6

 الشعبية. عامين الى جمهورية اليمن الديمقراطية 
للكتب والنشر،  قبرص: رياض الريس  - علي الصراف، اليمن الجنوبي: الحياة السياسية من االستعمار إلى الوحدة )لندن  - 7

1992 .) 

محددات العالقة بين جهورية اليمن 

الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي 

املجاورة ظلت محكومة بالعوامل 

السياسية بوصفها املحرك الرئيس التي 

 .سارت عليه طبيعة تفاعل هذه العالقة
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مر الذي ال   ،دول الخليج  وقلقا زاد من مخاوف  مم،  في املنطقة   الخرى الحركات  

 
ً
أعداء مباشرين خلق للجنوب  مما  على عالقة الجنوب بتلك الدول    انعكس سلبا

تم محاصرة الدولة إذ  ،  والجمهورية العربية اليمنيةمان  السعودية وعُ في مقدمتهم  

قبل   من   بعض  الجنوبية 
ً
بدال الجوار  باملساعدات    دول  ومدها  احتوائها  من 

   . لها ةمس الحاج أفي  كانتصادية التي االقت 

الحديثة   يةالجنوب الدولة  بيعة العالقات بين  طوتفاوتت  اختلفت  لقد  

  سعت كل من   لى أخرى، حيث من دولة إاملجاورة  س التعاون الخليجي  لودول مج

 مع النظام في  تعاون  بناء عالقات  على    اإلماراتو الكويت  
ً
الجنوب ودعمه اقتصاديا

واملساعدات.  عال  بالقروض  سادت  الجنوبيةبينما  الدولة  التوتر   قة  من  نوعا 

 .املشتركة حدودهما مع الجنوب  والخصام مع السعودية وسلطنة عمان

  جنوب اليمن عالقة    مسار  نركز على ولهمية تناول موضوع هذه الورقة سوف   

دول الجوار التي ارتبطت بعالقات تعاون مع الدولة الجنوبية السابقة   بعض  مع

املتحدة(   اإلماراتو   كالكويت) و العربية  برية كذلك  ،  حدود  تربطها  التي  الدول 

 (.عمان وسلطنة السعودية،ك )واسعة مع الجنوب 

 

 الكويت:الجنوب السابقة بدولة عالقة دولة  ▪

مع  بعالقات  الجنوب    ارتبط القدم  الكويتتاريخية  تشير   ؛منذ  حيث 

د عبر الهجرات القديمة  كثير من الشواهد التاريخية إلى ذلك الترابط الذي تجّس 
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و عبر منافذ  ويت ألقربها من الك  واملهرة،السيما حضرموت    ،من مناطق الجنوب

البحرية الجنوب    . الجنوب  استقالل  بعد  العالقة  تلك  الدولة وتواصلت  وقيام 

  باستحداث عالقات بادرت  ربما كانت الكويت الدولة الولى التي    . 1967في    الحديثة

واقتصادية   البالسياسية  جانب  الحديثة،    يةجنوبدولة  العربية    اإلماراتإلى 

الدولتانمقّد إذ  املتحدة،   املالية   ت  والقروض  االقتصادية،  املساعدات   بعض 

اتفاقية ول  أكانت  .  الجنوبفي    أسهمت في دعم مشاريع التنميةللدولة الجنوبية  

قد وقعت  والحكومة الكويتية حكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبيةبين 

الثقافي   ،1974أغسطس    13 املجالين  في  التعاون  االتفاقية  هذه  تضمنت  وقد 

كما    الجنوب،في    واملستشفيات  دارسبناء عدد من املالكويت في    ساهمت  . والعلمي

، لتكريره في مصفاة   الجنوبية للدولة قدمت 
ً
مليون طن من البترول الخام سنويا

الصندوق  قدمها  ، التي  رةامليّس   فضال عن القروضعدن بهدف تشغيل املصفاة.  

التنمي  للتنميةالكويتي   مشاريع  )ف  ة. لتمويل  الفترة    ت مقّد (  1989- 1971خالل 

 بقيمة إجمالية ) الكويت ثالثة عشر
ً
   (42.329.973قرضا

ً
 كويتيا

ً
  .دينارا

باهتمام دولة  املتواجدين في الكويت    ون املهاجرون الجنوبي  حصل  اكم

بعض  منحهم  عبر  الكويت 

ال   التي  يحصل  االمتيازات 

دول  نظرائهم    عليها في 

الخرى  تم ،  الخليج  إذ 

املهاجرين  لبناء  السماح 

لم تقتصر العالقة مع الكويت على 

التعاون في الجانب االقتصادي والثقافي 

فحسب؛ بل امتد ذلك الى املجال 

 السياس ي
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محدودة للجالية   نحمتقديم  و االلتحاق بالجامعة،  و في مدارس الكويت  الدراسة  ب

في   الندية  كذلك  .  الكويت  جامعةالجنوبية  من  عدد  الكويت  في  يوجد  كان 

الجنوبية  التابعة  الرياضية   و   حظتو للجالية  الكويتيةباحترام  السلطات  .  دعم 

العمل في البنوك واملؤسسات املالية بكما سمحت الكويت للمهاجرين الجنوبيين  

 . على أراضيهاخرين املتواجدين دون غيرهم من املهاجرين اآل 

ا العالقة على  تلك  تقتصر  والثقافي لتعاون  لم  الجانب االقتصادي  في 

امتد   بل  السياس يفحسب؛  املجال  الى  حل   . ذلك  في  الكويت  أسهمت  فقد 

ال  دعم  عن  الناتجة  عمان  وسلطنة  الجنوبية  الدولة  بين  للجبهة  الخالفات  ولى 

املعا عمان  لتحرير  السلطنة ر الشعبية  لنظام  عاشت    إذ  . ضة  ذلك  بسبب 

،  1982الجنوبية وسلطنة عمان حالة من التوتر حتى العام  العالقات بين الدولة 

و  الكويت  دولة  قامت  بدور العربية    اإلماراتحينما  بين   املتحدة  الوساطة 

  16  الكويت فيفي  التي وقعت    ،الجانبين، نتج عنها التوقيع على اتفاقية املصالحة

 . 1982نوفمبر 

فينّ أذكر  يُ  الديمقراطبين    1979  حرب  ه  اليمن  الشعبية  جمهورية  ية 

 الراض ي وصلت الى عمققد القوات الجنوبية  كانتوالجمهورية العربية اليمنية، 

وزراؤ م  وطالب  . يةالشمال العربالخا  ءتمر  انعقد    رجية  الكويتالذي  حينها    في 

القوات الشمالية  يةالجنوب  بسحب  الراض ي  مقاطعة  قرار  املؤتمر    واتخذ  ،من 

هذا الدولة الوحيدة التي تحفظت على    كانت  الكويتبيد أّن    ،اليمن الديمقراطية

  القرار. 
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في  يكن    مل والدولة  النظام  دعم  تجاه  الكويت  اليمنمواقف   جنوب 

فعلى  جديدا نشطأر ،  الكويت  القيادات   تض  ومنهم  العرب  القوميين  حركة 

 كان يتمحيث الجنوبية التي أسهمت في تحرير الجنوب من االستعمار البريطاني، 

 .الجنوبيالداخل الجبهة القومية في رسالها لثوار إو من املهاجرين جمع التبرعات 

  ي الذو   ،الخليج الثانية عند اجتياح العراق للكويتحرب    أنه فييذكر  

لى  صالح ا  عبد هللا، وقف الرئيس السابق علي  عالن الوحدة في اليمنإ  تزامن مع 

للكويت العراقي  املقابل قام  جانب االجتياح  في  الرئيس  ،  اليمني علي سالم نائب 

املظاهرات   خرجتفي عدن  و،  ك الغزو معارضا لذلالذي ينتمي للجنوب  البيض  

 . اجتياح العراق للكويتبتندد  املدينةجابت شوارع الشعبية التي 

 

 : السعوديةاململكة العربية مع الجنوب دولة عالقة  ▪

، جنوب اليمنمع  واسعة  ترتبط اململكة العربية السعودية بحدود برية  

  حيث سهل هذا الترابط من عملية التواصل الحضاري والتاريخي بين املجتمعين 

املاضية. وبعد االستقالل الوطني للجنوب التاريخية  في ستينات    ؛خالل املراحل 

املاض ي   الحديثوظهور  القرن  ال   –  ةالدولة  اليمن  الشعبية  جمهورية   – جنوبية 

في    القائم  مخالف للنظام امللكينظام جمهوري في املنطقة    ل و أ  الدولة  انتهجت

على انعكس هذا الوضع الجديد للدولة الحديثة سلبا  .  اململكة العربية السعودية

تم محاصرة الجنوب واالمتناع عن تقديم الدعم  إذ  ،العالقة بين البلدينطبيعة 



د. فضل الربيعي   |      لألخبار والدراسات  24مركز سوث       | العالقة بين جنوب اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي          

13 

الوليدة،   العربية ذهللجمهورية  اململكة  أقدمت  ناحية أخرى  ناحية؛ ومن  ا من 

اليمنية  السعودية   العربية  الجمهورية  قدرات  تقوية  ضربعلى  جارتها   بهدف 

وتقويض  الجنوبيةاليمن   على  ، خشية  فيهاالنظام  ،  ذات  الشمالاليمن  تأثيره  ي 

في    ة اململكةستراتيجيوتجسدت ا .  السكانية املتاخمة للحدود السعودية  الكثافة

إلرادتها والتأثير على القرار السياس ي    اإخضاعهو للهيمنة على دول الجوار  سعيها  

املتاحة   والطرق  الوسائل  بناومنع  بمختلف  من  أجنبية  قوة  في    ءأي  لها  قواعد 

  . (8) اليمن عامة 

هذا سعت اململكة العربية السعودية من خالل تدخلها في شأن الدول ل

اليمن   ومنها  تطويعهمااملجاورة  على   بهدف  سيطرتها  وضمان  نفوذها  خدمة  في 

   . حمل مشروع طموح بجوارهاة تقوي دولةنشوء ة خشي  متغيرات السياسية

بين    لقد العالقة  الجنوبالشهدت  السعودي  يةدولة  العربية   ةواململكة 

 
ً
تحسنت العالقة في أواخر حتى  ملدة طويلة من الزمن  من الصراع والتنافر    نوعا

التمثيل  السبعينات اعتماد  بعد  الوحدة   إعالنحتى  واستمرت  ماس ي  و الدبل، 

 . 1990اليمنية عام 

اإلشارة   اليمنية  عالقة    أّن   لىإتجدر  بالدولة  عالن إ بعد  السعودية 

املتغيرّ التوتر  بين  سارت  الوحدة   التي شواالنسجام بحسب  السياسية  هدتها  ات 

نشوء   ةخشيمر  في بداية ال ب السعودية بقيام الوحدة اليمنية  لم ترّح ف  .  املنطقة 

 
الخارجية(، مكتبة   واملؤثرات الداخلية   )البنية املاض ي واملستقبل  اليمنية بين، العالقات السعودية  جريجوري جوس  - 8

 .78، ص1993القاهرة،  مدبولي،
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العراق  عالن الوحدة اليمنية مع اجتياح إقد تزامن  و  بجوارها. موّحدة  ةقوي دولة

اليمن  حيث    ،للكويت موقف  حسينل  مؤيداكان  صدام  العراقي  هذا و .  لرئيس 

نائبه السيد علي صالح و  عبد هللابين الرئيس اليمني على مثار خالف وقف كان امل

موقف اتخذ  الذي  البيض  الرئيس  اسالم  ملوقف  البيض  التقو صالح،    مغاير  ى 

وضح موقفه الذي أجنبي في صنعاء و ك الدبلوماس ي العربي وال لحينها بأعضاء الس

العراقأ املنطقة، كما    ،للكويت  دان اجتياح  في  التدخل الجنبي  شهدت ورفض 

معمد تتضامن  شعبية  مظاهرات  عدن  أحمد    بحضور الكويت    ينة  الدكتور 

 .الجتياحلالربيعي رئيس الهيئة الشعبية العربية املناهضة 

عي الم تر   1990مايو   22الوحدة االندماجية التي أُعلن عنها في   ّن أذكر يُ 

ذلك التمايز واالختالف بين 

تتضمن بما    الدولتين،

التمايز  ذلك  ذوبان 

مرحلة   عبر  واالختالف 

كافية   لذا  متدرجةزمنية   ،

في   افقد دخل طرف الوحدة 

الوهلة   منذ  كبيرة  خالفات 

إوأدّ ها  عالنالولى إل  إلى  و ى هذا االختالف  من صنعاء  الحرب انتهت  عالن الحرب 

الشمالي،  باجت الطرف  قبل  من  الجنوب  فك  أو ياح  الجنوبية  القيادة  علنت 

شهدت العالقة بين الدولة الجنوبية 

 من واململ
ً
كة العربية السعودية نوعا

الصراع والتنافر ملدة طويلة من الزمن 

حتى تحسنت في أواخر السبعينات، بعد 

 اعتماد التمثيل الدبلوماس ي
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مع صنعاءاالر  الحرب، سعتو   . (9)   تباط  هذه  خلفية  التعاون   على  مجلس  دول 

عن طريق  ملوقف الجنوب  الخليجي )باستثناء قطر( على توفير غطاء سياس ي دولي  

في   املجلس  دول  ورأت  الدولي.  المن  مجلس  إلى  املستعرة  الحرب  موضوع  نقل 

 .(10)الوحدة اليمنية قامت طواعية وأنه ال يجوز فرضها بالقوة    مواقفها املعلنة أّن 

الذين فروا إليها بعد    يون الجنوباحتضنت  قد  السعودية    اململكة العربية  كانتو 

توترت و .  1994حرب   ذلك  اليمن والسعودية،    على خلفية  بين  سعى  إذ  العالقة 

اململكة  صنعاء    نظام على  بالضغط  دعم  للحينها  عن  ن ياالنفصالي»تخلي 

. استجابت السعودية الحقا لذلك، بعد  النازحين إلى أراض ي اململكة   «نيالجنوبي

لتمرير هدفها في ترسيم الحدود مع اليمن، وإلغاء اتفاقية اتفاق مع صنعاء عقد 

  الطائف. 

 

 :2015 عالقة السعودية مع الجنوب بعد حرب ▪

 عندما  
ّ
في تدخ السعودية  العربية  اململكة  بقيادة  العربي  التحالف  ل 

  عبدربه منصور   لرئيسوالقوات املوالية لالحرب التي نشبت بين مليشيات الحوثي  

و ،  2015عام  هادي   لقرار مجلس المن  الرئيس هادي،  املقدم من    طلبالوفقا 

في    في جنوب اليمن  برزتالتي  ،  بعيدا عن القضية الجنوبية العربي  كان التحالف  

 
 . 41ص  ،2012  عدن، للدراسات،منشورات مركز مدار  اليمن،فشل الوحدة بين جمهوريتي  الربيعي، عبد هللافضل  - 9

، عالقات اليمن مع  الفقيه  وعبد هللازيد يحيى املحبش ي، "العالقات اليمنية البحرينية،" في اليمن ودول الخليج العربي،  - 10

 .  Gulf Policies | ةي دول مجلس التعاون موقع مركز الخليج لسياسات التنم

https://gulfpolicies.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2259:2016-02-21-06-28-35&catid=147:2011-04-09-07-47-31
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أضر   وهو الواقع الذي  ،1994بعد حرب نظام صنعاء  ضوء الواقع الذي فرضه  

مصادرة حقوقهم السياسية واالقتصادية وطردهم  وترتب عليه  بالجنوبيين كثيرا  

 . بالقوةمن وظائفهم العسكرية واملدنية 

بالحركة    التشكيكفي  خالل الفترة املاضية    وقواه السياسيةإذ عمل نظام صنعاء  

و  الجنوبية  بين  بوجود    وازعماالحتجاجية  الجنوبيتنسيق    .والحوثيين  الحراك 

لكن بعد مض ي فترة سبعه أشهر من الحرب وبعد أن حقق املقاومون الجنوبيون  

  ، تمكنت قوات محافظات الجنوب هم من  و على الحوثي وطرد  ةانتصارات واضح 

تمركزت قوات  و .  عدن مدينة  بالذات  ،  إلى املناطق املحررةمن الوصول  التحالف  

قيادات المن    ابهالمر الذي قرّ املتحدة،  العربية    اإلماراتبقيادة    في عدن التحالف  

التي كان    املزاعم السابقة  عدم صحةوتبين لهم    ،املقاومة الجنوبيةالسياسية و 

 .  خوان املسلمون بهدف النيل من الحراك الجنوبيجها نظام صنعاء واإل يروّ 

بعالقات مع العربية املتحدة    اإلماراتو بقيادة السعودية  العربي  ارتبط التحالف  

 الحوثية.املليشيات ضد  احرب إلى جوارهم،وقيادتها، وخاضوا املقاومة الجنوبية 

فق مع التحالف في مواجهة مخاطر يتحقيقة على الرض    وقد ظهر الجنوب كقوة  

املنطقة،   في  املاضية  الحوثيين  السنوات  السبع  الجنوب  عالقة  تعززت  وخالل 

وقد أسهمت اململكة العربية املتحدة.  اإلماراتاململكة العربية السعودية ودولة ب

ظهر   الذي  الخالف  معالجة  في  السعودية  دعم  ادالعربية  قوى  معسكر  خل 

  .قوات املجلس االنتقالي الجنوبي وقوات الشرعية اليمنيةبين  التحالف العربي،  

في مدينة   2019و 2018هذا الخالف الى التصادم املسلح بينهم في العام  وقد أدى
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ن وتوقيع اتفاقية يقامت اململكة العربية السعودية باستدعاء الطرف . حيثعدن

عداد إالذي لم يتم اكتمال تنفيذ بنودها حتى تاريخ    (اتفاق الرياض)  االصلح بينهم

داخل اململكة العربية السعودية قابلته الذي هذا الوضع  ّن أ هذه الدراسة. يبدو

بفك   فريق شمالي وحدوي وفريق جنوبي متمسك)  الطراف املناهضة للحوثيين،

 .لتعامل مع فريقين متناقضينفي ا صعب موقفاململكة في  عوضقد ( االرتباط

وعقب توقيع اتفاق الرياض، سعت اململكة من خالل برنامج اإلعمار السعودي  

جنوب   داخل  التنموية  املشاريع  بعض  تنفيذ  إلى  اليمن  إعمار  وإعادة  لتنمية 

 اليمن، كمشاريع املياه والطرقات واملدارس وغيرها.

 

 : عمان سلطنةمع الجنوب دولة عالقة  ▪

إذ تمثل ، زمنة موغلة في القدمأإلى عالقة الجنوب بسلطنة عمان تمتد 

 أ
ّ
سهل واحدة،  جغرافية  والجنوب  السلطنة  من  كل  االمتداد  راض ي  عملية  ت 

كانت الحدود البرية بين عمان   على االمتداد التاريخي. صل االجتماعي بينهما اوالتو 

القبائل وال  تنقل  البلدين  والجنوب قد سهلت عملية  بين  وهناك كثير من فراد 

تبيّ  ن امتداد ذلك الترابط بين القبائل املتواجدة في كل من عمان  الشواهد التي 

املناطق   لعلوفي  باكريت  أ  الجنوبية،  يافع وآل  وقبائل برزها قبائل آل كثير وآل 

كد املصادر التاريخية تلك العالقة عبر ما ؤ ت. و وغيرها من القبائل املتداخلة كنده  

ثار من براهين تعكس مدى ذلك الترابط والتواصل التاريخي  ظهره النقوش واآلتُ 
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ين هما القبائل الغافرية تعمان من كتلتين كبير . تتكون  بين الناس هي هذه املنطقة

اليمنية،  الصول  ذات 

املنحدرة  الهناوية  والقبائل 

الجزيرة  شبه  وسط  الى 

 . (11)العربية 

العُ  اتصال  كان  على  مانيون 

مستمر مع القبائل الجنوبية 

رغم   وعلى  وحضرموت.  املهرة  قبائل  مثل  لعمان  املحاذية  املناطق  في  السيما 

املجتمعات الحدودية في املهرة    الدولتين، يبدو أّن انقسام املنطقة الحدودية بين  

نفس الصول    .  روابطها املشتركة حافظت على  وظفار   لها  املهرة وظفار  فقبائل 

 عن ذلك، 
ً

وتتشاطر العديد من املكونات التاريخية واالجتماعية والثقافية. فضال

، وهي لغة «الجبالية» و  «املهرية»يتحدث السكان بلغة أخرى غير العربية، بخاصة  

 .(12) سامية غير مستخدمة من باقي اليمينيين

 
ّ
املتوا  تمثل االجتماعية  الحدودية العالقة  املناطق  في  بين    صلة 

  من البلدين  أمن    نقطة تقارب وتفاعل وتعاون إيجابي تحمين  ين والعمانييالجنوبي

 
دار   بيروت، ، 1ط ،1975 -1913الصراع الداخلي في عمان خالل القرن العشرين  الشداد،. إبراهيم محمد إبراهيم  11

 . 18، ص 1989 االوزاعي،
لتهبة مع اليمن   كارنيجي،مركز   ناجي، احمد  . 12

ُ
 . 2019، منشور بموقع املركز في ابريل حدود ُعمان امل

ت العالقة االجتماعية املتواصلة في 
ّ
مثل

املناطق الحدودية بين الجنوبيين 

والعمانيين نقطة تقارب وتفاعل وتعاون 

 إيجابي تحمي أمن البلدين
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أواصر    استمرت. وبعيدا عن تأثير العالقات السياسية بين البلدين  اتأي تهديد

    عمان.و   جنوب اليمنبين السكان املتجاورين في كل من    التعاون واالنسجام  عالقة

 انوعقد شهدت  العالقة بين الدولة الجنوبية وسلطنة عمان    ّن أذكر  يُ 

والخ  التباعد  خلفية    صاممن  للجبهة على  الداعم  الجنوبية  الدولة  موقف 

شهدت العالقة  وبسبب ذلك  .  مان املعارضة لنظام السلطنة الشعبية لتحرير عُ 

انوعا م العام  ن  حتى  طويلة  لسنوات  الكويت 1982لتوتر  دولة  قامت  حينما   ،

و   اإلمارات و  الجانبين،  بين  الوساطة  بدور  املتحدة،  العالقات إنشاء  العربية 

 .هماالدبلوماسية بين

 

   :العربية املتحدة اإلماراتبدولة الجنوب عالقة  ▪

اليمنرتبط  ا دولة  إبعالقات    جنوب  مع  العربية   اإلماراتيجابية 

نش منذ  الجنوبية،    وءاملتحدة،  دولة  الدولة  سارعت   إنشاءفي    اإلماراتحيث 

مع جمهورية اليمن الجنوبية بعد استقالل الجنوب عن   ات الدبلوماسيةالعالق

إدراكا إلى جانب الكويت أكثر    اإلماراتكانت    .  1967  سنة  االستعمار البريطاني في

جيرانها  بضر  مع  الحديثة  الدولة  ربط  باملساعدات  في  ورة  ومدها  الخليج  دول 

 .  آنذاك املساعدات االقتصادية للجنوب  اإلماراتمت قّد حيث املمكنة، 
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ول رئيس لدولة خليجية قام بزيارة أالشيخ زايد بن سلطان كان    ّن أذكر  يُ 

في   . 1976  سنةللجنوب 

اإل  بعض وقدمت  مارات 

للدولة   امليسرة  القروض 

السابقة،  الجنوبية 

مع   اإلماراتواستمرت عالقة  

من   الجنوب حالة  في 

وق والتعاون.  الشيخ  د  االستقرار  سلطان  زايد  الراحل  بذل  في بن  كبيرة  جهودا 

و  التوافق  بين  اتجاه  املنطقةاملصالحة  دول  وبعض  السابقة  الجنوب    ، دولة 

والجنوب  عمان  سلطنة  بين  وكذلككاملصالحة  الوحدة    ،  طرفي    الجنوب بين 

  سنة   عالن مشروع الوحدةإبعد    ابينهمالتي نشبت    الزمةفي فترة اشتداد    والشمال

حرب1990 وبعد  املتحدة   تاإلماراكانت    يضا. أ  1994  ،  استقبلت  قد    العربية 

فروا   الذين  الجنوبيين  الحرب  إليها  النازحين  العيش  بعد  سبل  لهم  ووفرت 

 .واالستقرار

 

 :2015مارات بالجنوب بعد حرب عالقة اإل  ▪

العربية املتحدة كعامل مؤثر في طبيعة التحوالت   اإلماراتلقد برز دور 

بخاصة  واليمنية  بعامة  العربية  الساحة  في  أبرزها،  الكبرى  من    مشاركتها   كان 

الذي   السعودية  العربية  اململكة  بقيادة  العربي  اليمن التحالف  في  ل 
ّ
تدخ

كانت اإلمارات إلى جانب الكويت أكثر 

إدراكا بضرورة ربط الدولة الحديثة مع 

جيرانها في دول الخليج ومدها 

 باملساعدات املمكنة
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 بعد تصاعد املخاطر التي 2015في  «شرعية الرئيس هادي»الستعادة 
ً
، خصوصا

في  أتهدد   للحوثيين  املنطقة ودعمها  في  إيران  تدخل  الخليج واتساع مساحة  من 

إيرانية محتملة وتعريض   هجمات هذا مخاوف دول الخليج من  ثار  أوقد    اليمن. 

 منها ومكانتها للخطر. أ

ذلك،   دولة  وخالل  و   اإلماراتتميزت  السخي  دعمها  تقديم  املباشر  في 

التي   ،ع اإلنسانية والتنموية والخدميةذت العديد من املشاريونّف للمناطق املحررة  

في   أوضاع  اساهمت  الجنوبستقرار  فيها  و   محافظات  المن  خاللتعزيز    من 

     . تدريبها لقوات عسكرية وأمنية متخصصة بمكافحة اإلرهاب

 سنة وحلفائهم أواخر  الحوثيين  من قبضة    هابعد تحرير   ضت مدينة عدنتعرّ   لقد

انهيار  ،  2015 بسبب  الوضع  إلى  فيها  سببه  فراغ  الحالة  المني  انهيار  الذي 

نظام صنعاء تدار من قبل  التي  العسكرية والمنية  إلى    ذلك  ىوأد،  التشكيالت 

من املقاومين   طالت عدداالختالالت المنية وظهور عمليات االغتياالت التي    نشوء

وتشتت    والسياسية.   العسكريةوالقيادات   الفراغ  ذلك  غمرة  املقاومة وفي 

الجنوبية، وتوزع اتجاهات مختلفةها  الشعبية  ، استدعت على جبهات عدة وفي 

وساهمت   في عدن ومحيطهامن  لضبط ال الحزام المني    قوات  سيتأسالحاجة إلى  

 . مارات في تقديم الدعم لهذه القوات الجديدةاإل 

القول  يُ   اإل   ّن أمكن  املصالح  عالقة  طبيعة  إلى  أساسا  تستند  بالجنوب  مارات 

تقرّ االستراتيجية   بعضهمالتي  من  الطرفين     ا،ب 
ً
بقاء   خصوصا مؤشرات  مع 

البحرية وإبقاء مضيق باب   ئاملوانتأمين    وسيطرة الحوثيين على الشمال. لذا فإّن 
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 أمام حركة  
ً
املندب الحيوي الذي يربط بين البحر الحمر وبحر العرب، مفتوحا

الجنوب واإلمارات،  في تعزيز العالقة بين  هو حجر الساس    البحرية العاملية  ملرورا

 بأن تتمكن، في نحو  التي اتجهت
ً
ترسيخ دورها في الجنوب وفي البحر الحمر، أمال

في   السياسية  التطورات  في  إلى أقص ى حد  تأثيرها  زيادة  ذلك، من  املشهد خضم 

 .(13) ياليمن

من  خالل  و  السنوات  أكتوبر  الربع  في  انسحابها  إعالن  وقبل  الحرب 

كعدن واملكال ،  املحررةفي املحافظات    اتعزيز حضورهالى    اإلماراتسعت  ،  2019

الغربي ومحيطهما  تطابقت    . والساحل  القوى  مع    اإلماراتمواقف  وقد  مواقف 

الجنوبيالجنوبية   االنتقالي  املجلس  سياسيا  إ  الخير  بوصف  ،بقيادة  طارا 

 املسيطر على الرض في الجنوب.وعسكريا 

   

   العالقة بين الجنوب ودول مجلس التعاون الخليجي ما آلت: رابعا

تقّد  ما  ضوء  سؤالم  في  أمام  أنفسنا  يُ :  مهم  نجد  من كيف  االستفادة  مكن 

الخليج  دول  بين جنوب اليمن و   ةالعالقات والصالت القديمة والوسيطة والحديث 

التحديات والتهديدات التي  وتطويرها في خدمة تبادل املنافع ومواجهة    ،املجاورة 

 ؟بعامة تتعرض لها املنطقة

 
  - Carnegie Endowment for International Peaceاإلمارات وأهدافها من الحرب في اليمن  13

https://carnegieendowment.org/sada/73525?fbclid
https://carnegieendowment.org/sada/73525?fbclid
https://carnegieendowment.org/sada/73525?fbclid
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 إذ  
ّ
 بُ الجنوب  ل  يشك

ً
 استراتيجيا

ً
مهما لدول الجوار في منطقة الخليج  عدا

يمكنه دور   مما  لعب  ه  من 

ال سّيما ،  جيرانهالتكاملي مع  

في مع تنامي النشاط اإليراني  

طهران  طماعأتحقيق     نظام 

املنطقة تهديد    في  خالل  من 

باب   ومضيق  الحمر  البحر 

وكالئه   املندب، بواسطة 

الساعية إلى الهيمنة  كأداة ضغط بهدف فرض إدارتها    ذلك  وتوظيفلحوثيين،  ا

اليمن ضمن املشروع اإليراني الطامح إلى  فضال عن طموحاتها بإدخال  ،  اإلقليمية

السعودية صدارتها  وفي  العربي  الخليج  دول  إلى  الزمات  يذهب .  تصدير  بل 

للتخلي   هماستعداداملسؤولون اإليرانيون لبعد من ذلك، في الحديث إن إمكانية  

حتلة 
ُ
امل عربستان  أو  خورستان  محافظة  إيران ،  عن  محافظات  إحدى  وهي 

مستعدين للتخلي عن    ليسوااإلحدى والثالثين ومركزها مدينة الحواز، إال أنهم  

 .(14)اليمن 

 
  وعبد هللا. 2015الحواز،  الهدلق، أهمية اليمن في املخطط الصفوي اإليراني، حركة النضال العربي لتحرير  عبد هللا -14

املخطط اإليراني في املنطقة، ورقة عمل مقدمة إلى دور املقاومة   صالح عبيد، أهمية ودور قوات التحالف العربي في إسقاط

مركز   ، مطبوعات 2015تنتصر للعرب(  )عدن اني في املنطقة خل اإلير والتد العربي في مواجهة الحرب  الجنوبية والتحالف 

 مدار للدراسات والبحوث.

نوص ي دول الجوار الخليجية في إعادة 

قراءاتها للمستجدات واملساقات التي 

أنتجها مسار العالقات التاريخية بين 

الجنوب ودول الخليج، وما أفرزته الحرب 

 الراهنة
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لت دافعا  التهديدات  هذه  لت 
ّ
في  شك الخليج  دول  باستثناءدخل  سلطنة    اليمن، 

الحقا،  عمان انسحبت  التي  وقطر  تقودهعربي  التحالف  ال  من،  اململكة   الذي 

إّن الدور الذي حققته التشكيالت الجنوبية العسكرية لذا ف  . العربية السعودية

أفقد إيران أهم نقطة تحرص على    إلى جانب التحالف العربي في جنوب اليمن،

 . (15)  ن لم يكن أيضا والجغرافيإإدخالها في نطاقها السياس ي 

أ  كطرف  الجنوبية  املقاومة    ثبتتلقد  علىتواجدها  الرض   معادل 

مر الذي ساعد على تقارب الجنوب مع  وهو ال ، ي بقيادة املجلس االنتقالي الجنوب

الخليجية الجوار  ما  السيما  ،  دول  بدعم  مع  انتصارات  من  الجنوبيون  حققه 

املقاومة  ،العربي  التحالف الدعم رغم    الشمالي،اليمن  في  والجيش    وتعثر 

الذي   والسياس ي  التحالف.  العسكري  من  عليه  تعثر   ّن إيتحصلون  يفسر  ما 

والجيش   الشمال  في  املقاومة  الخصائص  لى  إيعود  ربما  مناطق  كونّ تلك  ها التي 

التي  و ،  جماتي واملراوغة اعلى البعد البر   ةاالجتماعي ملناطق الشمال القائمالتاريخ  

التقي مبادئ  ثقافة  على  الشمال    ةتستند  حكمت  طويلةالتي  على لسنوات   ،

 .  مناطق جنوب اليمنفي ة يثقاف الخصائص الالنقيض من 

 

 

 
العربي في مواجهة الحرب والتدخل اإليراني   الجنوبية والتحالفورقة عمل مقدمة إلى دور املقاومة    السليماني،علي محمد      - 15

 مركز مدار للدراسات والبحوث. ، مطبوعات 2015تنتصر للعرب(    )عدنفي املنطقة 
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 توصياتال: االستنتاجات و خامسا

ملام  بدول الجوار يستدعي اإل  جنوب اليمنالنظر إلى عالقة    ّن إ .1

عند   .بأبعاد العالقة من النواحي الحضارية والدينية والسياسية

الذي    يالجنوباملجتمع  ذلك تبرز أهمية موقف دول الخليج تجاه  

 علتي
ً
 منفتحا

ً
بأنه مجتمعا ناحية؛    ى ميز  الحياة من  في  التجديد 

  
ً
ال   على ومحافظا اإل قواعد  العربية  ناحية صالة  من    سالمية 

إأخرى  يستدعي  ّن .  دول  فت  ذلك  الجنوب اهم  لواقع    لجوار 

استحقاقه   باومشروعية  والحضاري  بناء  السياس ي  ستعادة 

  ، دولته املستقلة واملستقرة التي تتكامل مع دول الخليج املجاورة 

لي  تيُ   وأال خروج    ، ةخارجي   مؤثراترك  عقب  معه  حدث  كما 

 . االستعمار البريطاني

هذا  إ .2 في  الجنوب  في  املستقلة  الوطنية  الدولة  بناء  استعادة  ن 

الهام   الحيوي  ي املوقع  أن   من شأنه 
ّ
توجها نحو االستقرار  شك ل 

.  ، بل وفي املنطقة عامة و اليمن فحسبأعام ليس في الجنوب  ال

دول الجوار من  د  مين حدو أيساعد على تس نظام مستقر  فوجود  

املجاالت في  التعاون  جوانب  وخلق  المنية  المنية    النواحي 

  .سياحة ال واجتذاب وفتح آفاق االستثماراتاالقتصادية و 

سلبا ينعكس    قد،  ملطالب الجنوبيين وتضحياتهم أي تجاهل    ّن إ .3

الخليجيةو العداء    ة مساح  زيادة  في للسياسة  تجاه   املعارضة 
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فالحق  قضيتهم هنا  .  التاريخي  باالستحقاق  مسنود  الجنوبي 

للجنوب   والسياس ي  اآل   لضمانوالحضاري  الحلول  منة  إيجاد 

تقود  وإعادة بناء كل من الدولتين في اليمن الشمالية والجنوبية،  

مة  اليمنية من جهة والز   –لزمة اليمنية  ا  لحلمساقات    إيجاد إلى  

جهة   من  اليمنية  بمنظور  خرى أالجنوبية  املصالح  تحقيق  ، 

تكون السياسة  وحده، ذلك ب . بعامة دول املنطقة ل االستراتيجية

كملت مقومات االحتفاظ بالهداف  أ قليمية لدول املنطقة قد  اإل

   . زمة اليمنية ل جذور ا في معالجة بشأنهاالتي دخلت الحرب 

الجوار    نوص ي .4 قراءاتفي  الخليجية  دول  لمستجدات ل  هاإعادة 

التي   الجنوب نتجها  أواملساقات  بين  التاريخية  العالقات  مسار 

وما   الخليج،  ومسرح الراهنة  الحرب  فرزته  أودول  ومسبباتها 

وم ضرورة  .  التهاآعملياتها  إلى   العالقة أولويات  ترتيب  باإلضافة 

الر  اهن من باتجاه خلق توازن إقليمي يستوعب متطلبات الوضع 

اإل املصالح  العاملية صراع  املصالح  وشبكة  جهة،  من   . قليمية 

ذلك القوى   يتضمن  في  والتوازن  السياسة  في  التوازي  أهمية 

الدولة  و  بناء  الشمال   ، الجنوبيةاستعادة  في  دولة  جانب   إلى 

الخليجية  الجوار  دول  مع  تحسبا  تتكامالن  السياسية ،  للتغيرات 

   طار الصراع اإلقليمي والدولي في املنطقة. إالقادمة واملحتملة في  
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ُ
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https://gulfpolicies.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2259:2016-02-21-06-28-35&catid=147:2011-04-09-07-47-31
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