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  چکیده  
های منطقه برای بازگشت به هویت درونی خود تالش کردند تا نقش بیشتری  بعد از بیداری اسالمی، ملت

ستگی کوشیدند تا در برابر فساد و واب را در تعیین سرنوشت خود ایفا کنند. در این میان، مردم یمن نیز که می
دولت علی عبدالله صالح بایستند، به خیابان آمدند و توانستند با سرنگونی دولت، بخشی از اهداف خود را 
تحقق بخشند. حمله عربستان به یمن و آغاز جنگ باعث شد تا انصارالله و نیروهای مردمی به مقابله با 

های خارجی، نظام اجتماعی یمن  تگانه داخلی علیه یکدیگر، حمای عربستان بپردازند. وجود نیروهای سه
تر شود. نگاه به آینده سیاسی  خواهی در آینده سیاسی این کشور باعث شد تا بحران عمیق و تالش برای سهم

یمن و آرایش بازیگران در پایان بحران این کشور سؤالی است که این مقاله تالش دارد بـه آن بـا رویکـرد 
قابل  »قدرت با نظارت و دست برتر انصارالله میتقس«سی این است که گرایانه بپردازد. فرضیه مورد برر واقع
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  مقدمه
معتقد بـود  یآغاز شد، کمتر کارشناس یبا تجاوز ائتالف سعود ۲۰۱۵در سال  منیکه بحران  یزمان
جنـگ  نیـسال از آغـاز ا ۶از  شیب ،در حال حاضر شود. لیتبد یشینبرد فرسا کیه جنگ ب نیکه ا

ند، انصارالله به فنـاوری ا هائتالف خارج شد نیاز ا کیبه  کی یائتالف سعود یگذرد و کشورها یم
 نیـکـرده اسـت و عربسـتان در ا دایـبرد دسـت پ انیم یها و ساخت موشک یانداز راه ،یساز نهیهب

فشار قـرار دادن  زیردارند با  یمتحده سع االتیمقامات ا کند. یتنها و بازنده حس مخود را  ،مهلکه
 انرا از بـاتالق بحـر اضیـبرسـانند و ر انیجنگ را به پا نیا ،انصارالله یروهایو ن یمقامات سعود

 یاز سـو یدانیـو تحـوالت م سـو کیـاز  یاسـیآمده در مذاکرات س شینجات دهند. مسائل پ منی
  .دارد منیبحران  انیپا یکیز نزدا نشان، گرید

در ای برخـوردار اسـت. ایـن کشـور  از اهمیت ویـژه مناز سوی دیگر، از منظر ژئوپولیتیک، ی
 جیسـرخ و خلـ یایـدر در یا گسترده ییایدر یو مرزهااست عربستان قرار گرفته  رهیجز جنوب شبه
 ییایـدر یمرزهـا قیـاز طر قـایفرآکشور به لحاظ اشراف بر شـاخ  نیراهبردی ا تیموقع عدن دارد.

ِاشـراف  ه،عالو کشور داده است؛ بـه نیبه ا یا ژهیو تیسوکاترا، اهم ۀریجز زیو ن منیجنوب و غرب 
و حمل و نقـل  یانرژ تیامن برقراریاز نظر  ،به آن یمضاعف تیالمندب اهم باب ۀکشور بر تنگ نیا

 یآبـ کیتنگه بار کیها،  اشکدروازه  ایالمندب  باب ). ,McColl ۲۰۱۴:۶۹( است دهیکاال بخش
در سـال  متحـده  االتیا یاداره اطالعات انرژ .کند یهند جدا م انوسیسرخ را از اق یایاست که در

المنـدب عبـور  از بـاب ینفت یها بشکه نفت و فراورده ونیلیم ۲/۶زده بود که روزانه  نیتخم ۲۰۱۸
در  گـریبشـکه د ونیلیم ۶/۲، اروپا شده یها انهینفت خام روانه پا نیبشکه از ا ونیلیم ۶/۳ .کند یم

  ).eia, 2016( شود یروانه شرق م ،جهت مخالف
ی بعد از بیداری اسـالمی و ا فرامنطقه یها عربستان و قدرتاز طرف دیگر، رژیم صهیونیستی، 

 یحکومت انقالب کی لیو تشکهای مردمی  گروه یروزیشدت نگران پ به اقدامات انصارالله در یمن،
بـا توجـه بـه مواضـع کـه  اسـت  توسط انصارالله منیموضوع کنترل  نیا جهینت رایند؛ زهست منیدر 

سـبب قطـع  مـنیانصـارالله در  یکار آمدن دولـت انقالبـ یرو ،نیانصارالله در قبال مسائل فلسط
موضـوع  مـانع  نیـا .شـود یسـرخ مـ یایـدر قیـهند از طر انوسیبه اق یستیونیصه میرژ یدسترس
 رانیـا دیـتهد با هـدففارس  جیورود به خل یبرا یستیونیصه میرژ یها ییایردریراحت ز یدسترس

در از محورهـا و نکـات مهـم  یکـبـه ی مـنیکنتـرل بحـث  کـه دشـامـر موجـب  نیهمـ .شود یم
 ی نیـزعربستان سـعود .تبدیل شودمتحده  االتیو ا یستیونیصه میرژ گذاران استیس یگوهاو گفت

آن  میهراس دارد و ب ،شود لیتبد رانیبه متحد ا منی نکهیاز ا شدت به آمریکا یا عنوان متحد منطقه به
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 ران،یـبازداشـتن ا .زدیـبرانگ یعربستان را ضد خاندان سـعود رهیجز تمام شبه دادهایرو نیدارد که ا
. ستنیز ه آمریکا یها ینگران ملهاز ج ،منیدر  یراهبرد یپا یاز به دست آوردن جا هیو روس نیچ
  برخوردار باشد. یا ژهیو تیاز اهم منی یاسیس ندهیتا آ باعث شده است مسائل نیا

معتقد  یآغاز شد، کمتر کارشناس یبا تجاوز ائتالف سعود ۲۰۱۵در سال  منیکه بحران  یزمان
سـال از آغـاز  شـشاز  شیب ،در حال حاضراما  شود. لیتبد یشینبرد فرسا کیجنگ به  نیبود که ا

انصـارالله  ؛ندا هائتالف خارج شد نیاز ا کیبه  کی یائتالف سعود یگذرد و کشورها یجنگ م نیا
کرده است و عربستان در  دایبرد دست پ انیم یها و ساخت موشک یانداز راه ،یساز نهیهبه فناوری ب

فشـار قـرار  زیردارند با  یمتحده سع االتیمقامات ا کند. یخود را تنها و بازنده حس م ،مهلکه نیا
را از بـاتالق  اضیـبرسـانند و ر انیـجنـگ را بـه پا نیا ،نصاراللها یروهایو ن یدادن مقامات سعود

از  یدانیـو تحـوالت م ،سـو کیـاز  یاسیآمده در مذاکرات س شینجات دهند. مسائل پ منی انبحر
 یاسـیس نـدهیموضوع باعث شده است تـا آ نیا .دارد منیبحران  انیپا یکیاز نزد نشان، گرید یسو
    اشد.برخوردار ب یا ژهیو تیاز اهم منی

 نیـبحـران ا انیـبعـد از پا منی یاسیس ندهیآ یبررس ،شود یبه آن پرداخته م قیتحق نیآنچه در ا
و بـا اسـتفاده از رویکـرد  دانیـم طیتا با نگاه به شـرا میدار یسع مقاله نیما در ا کشور خواهد بود.

پـس از  مـنی یاسیس شی: آرامیپاسخ ده یسؤال اصل نیبه اای  گرایی و روش اسنادی کتابخانه واقع
بـه  مـنی یاسـیس نـدهیآفرضیه مقاله حاضر ایـن اسـت کـه  چگونه خواهد بود؟ یجنگ کنون انیپا

  بینی است. قابل پیش» قدرت با نظارت و دست برتر انصارالله میتقس«صورت 

 . چارچوب نظري1
ت را بـر اسـاس رقابـ یجهـان یها اسـتیاست که س الملل نیروابط ب یها هیاز نظر یکی ییگرا واقع

و  نیتـر مهم ییگرا واقـع ).Rourke: 2010: 16( کنـد یمـ فیخود تعر یها بر سر منافع مل دولت
 جاذبه شود یمحسوب م الملل نیروابط ب یةنظر نیدارتریپا

ً
 هآن بـ یکینزد لیبه دل هینظر نای. معموال

بـا  نی. همچنـشود یدانسته م الملل، نیب استیفهم متعارف از س نیو همچن مداران استیعملکرد س
  تیـکل کیـمکتـب  نیـا ،ییگرا واقـع پردازان هیـنظر انیـوجود اصول و وجوه مشـترک در م

ً
کـامال

  ).۴۸: ۱۳۹۱ت (قاسمی، سین پارچه کی
دوم  یآن به دوره پس از جنـگ جهـان یرسم شیدایدارد، اما پ یبشر خیدر تار شهیر ییگرا واقع

ارائـه شـد و  »ادوارد کـار« یاز سو ییراگ واقع ییگرا شهیدوم، اند یاز جنگ جهان شی. پگردد یبازم
ضـمن قبـول  یـیگرا ). واقع۴۸: ۱۳۹۱ ،ی(قاسم عرضه کرد یعلم ییمورگانتا آن را به صورت الگو

در . )۵۱: ۱۳۹۱ ،ی(قاسـم است استیس یمستقل برا یا حوزه جادیخواهان ا ،یانسان تیتکثر ماه
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 .شـود یمحسـوب مـ الملـل نیبدهنـده روابـط  و شـکل استیس یبناریقدرت ز یی،گرا نگرش واقع
  :متمرکز است های زیر الملل بر گزاره های نظریه روابط بین گرایی به عنوان یکی از سنت واقع

هیچ بـازیگری کـه قـادر بـه ه این معناست که . این گزاره باست آنارشیک الملل نظام بینالف) 
ها بـه جـای اینکـه از سـوی  ها وجود ندارد. دولت ها باشد، مافوق دولت تنظیم روابط متقابل دولت

. ایـن چـارچوب بـه ر کشورها وارد شوندسایمافوق به آنها دیکته شود، خود باید در روابط با  یقدرت
  .دارد یت ستیز دائمی قرارالملل در یک وضع نظام بینمعنای این است که 

الملـل  هـا در نظـام بین تمـام دولت .الملـل هسـتند ترین بـازیگران نظـام بین مهم ها دولتب) 
خـود باشـند (اصـل  منـافع ملـی تمایـل دارنـد بـه دنبـالکه  دشون محسوب میبازیگرانی عقالیی 

هـا بـرای بـه دسـت آوردن  گروهیـان، . در ایـن ماست قدرت خودیاری) و خودیاری مبتنی بر پدیده
  .در تالش هستند ،بیشترین منابع ممکن

ها برای حفظ بقای خود نیروها و ظرفیـت  دولتست. ها حفظ بقا نگرانی اصلی تمام دولتج) 
و برای اینکه جنگـی  منجر شود معمای امنیت این امر ممکن است به .کنند را بیشتر می شان نظامی

از آنجا که قـدرت هـر بـازیگر تهدیـدی بـرای هبرد است؛ زیرا ترین را اصلی موازنه قوااتفاق نیفتد، 
 .ست، موازنه قواحل جلوگیری از قدرت یافتن دیگران دیگران است، تنها راه

 . شناخت جامعه یمن  2
 لیرا تشـک منیدر  یساختار اجتماع انیبن له،ی. قبکنند یم فیتوص »ها لهیقب نیسرزم«را  منی یبرخ

در  یمهمـ ارینقـش بسـ لـهیاست. قب رگذاریتأث اریمردم بس یرفتار یابر الگوهاین موضوع . دهد یم
همـواره  مـنی نیتـا بـه امـروز، سـرزم خیدارد. در طول تار معاصر منی یو اجتماع یاسیساختار س

است.  یگریفراتر از مذهب و هر عنصر د منیدر  لهیقب گاهیمختلف بوده است. جا لیقبا رندهیدربرگ
 یو جمع یفرد تیهو یریگ شکل یبرا یانیبن ،یو اجتماع یاسیواحد س کیعنوان  به لهیقبدر واقع، 

  ) .Barakat، 1993 :55( بوده است منیدر 
از امـور را در  یاریزمام بسـ لیسبب شده است تا سران قبا منی یبودن ساختار اجتماع یا لهیقب

صورت  لیقبا قیاز طر منیدولت و مردم  انیداشته باشند. ارتباط م اریاکثر شهرها و روستاها در اخت
 ع یا لـهیاست و منـاطق قب منیدرصد از خاک  ۳۰دولت حداکثر تا  ینفوذ واقع رایز ؛ردیگ یم

ً
 مـدتا

 خیشـ« یا لـهیقب یها هیو به بزرگ اتحاد »خیش« لهی. به بزرگ قبشود یم تیریمد لهیآن قب خیتوسط ش
عـدن، « لی. قباشوند یم میتقس »کهالن«و  »ریحم«به دو قسم  یمنی لی. قباشود یگفته م »خیالمشا 

کهـالن  لیاز قبا »لیمذحج، همدان، حاشد و بک« لیو قبا ریحم لیجمله قبا از »حضرموت و لحج
را تحت  لیقبا ریهستند که سا منی یها لهیقب نیتر از مهم »لیبک«و » حاشد« لهی. قبندیآ یشمار م به
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 جمهـور، سیدارنـد. رئ یادیـز ارینفوذ بسو  ریتأث منی یدر سطح مل لهیدو قب نیفرمان خود دارند. ا
 یو رو باز انقـال شیپـ مـنیمؤثر در دولت  یها تیو شخص ها یاز نظام یاریپارلمان و بس سیرئ

آنـان در ). Lackner, 2019: 163د (حاشـد بودنـ لـهیاز قب مـنی یانقالبـ یعال یکار آمدن شورا
اند کـه  متحـد شـده گریکـدیبا  یا لهیقب یها هیدرون اتحاد یمنی لیصنعا سکونت دارند. قبا یکینزد
 لیـهسـتند کـه قبا »و مـذحج لیـبک ،حاشد« ،در حال حاضر منی یلیقبا یها هیاتحاد نیتر یاصل

  .اند داده یرا درون خود جا یادیز
در  یمرکـز یهـا مشکالت همه حکومت نیتر یو جد نیتر یمیاز قد یشمال منی لیقبا مشکل

بـه قتـل و غـارت  ،صنعا هجوم برده کیدور و نزد یو روستاهابه شهرها  لیقبا نیصنعا بوده است. ا
 لیـاست. قب »لیبک« لهیقب ده،ش منیشهره عام و خاص  ،نهیزم نیکه در ا یلیاز قبا یکی. پردازند یم
 رسـد یمـ یعلـ دیـآنان به همـدان بـن مالـک بـن ز ینسب هر دو ،بوده رهیت کیو حاشد از  لیبک
)Lackner, 2019: 196 .(  

از  لـهیعـرف قب ،مواقع یدر برخ ؛ زیرااست یا لهیتابع روابط قب یاسیروابط س منی یجمهور در
عبداللـه صـالح در سـال  یحکومـت علـ یبـه فروپاشـ توان یم ،نمونه یبرا. آورتر است قانون الزام

 بـاره کیاز او متوقـف کردنـد، دولـت صـالح بـه  راخود  تیحما لیکه قبا یزمان ؛اشاره کرد ۲۰۱۲
 تیـاسـت. حاکم ریو فراگ عیوس یمفهوم یدارا ،لهیاز نظر قب یاقتدار و حکمران . سلطه،ختیفرور

برتـر از  یا لهیقب یها عرف گاهیگونه که اشاره شد،  بلکه همان ،ستیسلطه حکومت ن یتنها به معنا
 ینظـام یواحـدها ایـگو ،یا لـهیاز منـاطق قب یاسلحه در برخـ عیسانتشار و هیقانون هستند. در سا

تا  شود یامر سبب م نیوجود ندارد. هم یقانون چیه یمناطق نیدر چن اوقات، ی. برخردیگ یشکل م
 یدولت دخالت نکهیبدون ا ؛دیآ  به وجود یریشمال و جنوب درگ لیقبا نیب ،نیزم ای آب گاهی بر سر
  .داشته باشد

 خصـومت ایـ یجلـب وفـادار هیـواحـد اول ینوع جامعه و حکومـت قـرار گرفتـه و بـه انیدر م لهیقب
 س من،یدر  لیداشتن قبا تی. به سبب محوردیآ یشهروندان با حکومت به شمار م

ً
و فرهنـگ  استیعمدتا

 کـه ع یعربـ رهیجز شـبه لیقبا رسایاست. برخالف  یا لهیقب یها و فرهنگ ها استیکشور متأثر از س
ً
 مـدتا

  یمنی لیاند، قبا بوده نینش کوچ
ً
 ۀهـر روسـتا حـوز ،رکشـو نیـهستند. در ا نیکجانشیتحرک و  کم معموال

کشـور  نیـکه بر فرهنـگ ا یا لهیرسوم قب و  و به طبع آن، آداب منی یا لهیاست. ساختار قب لهیقب کیقلمرو 
آن بـه سـبب  نجـوا دیـامـا طبقـه جداسـت،  دهشـبـه مهـاجرت  ها یمنی لیمانع از تما ،فرماست حکم

 یعربـ یکشـورها ژهیو بـه ،اکشـوره ریسـا یها عرب یخود با زندگ سهیو مقا یو شغل یشتیمشکالت مع
  .)Brandt, 2017: 53( اند کرده دایبه مهاجرت پ یشتریب لیتما فارس،  جیخل هیحاش

 یا لهیقب نیو ب یقوم منازعات درون یریگ بر ساختار جامعه باعث شکل یا لهیقب یها عرف تسلط
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 وقت که یطور به ؛شود یم منیدر 
ً
موضـوع  کیـبـا  ارتبـاطدر  یا لـهیاختالفـات قب یدر پـ یمعموال

رخ  یا لـهیقب یاز قتـل و کشـتارها یا آن سلسله یدر پ رد،یگ یصورت م یقتل ی،اقتصاد ای یاجتماع
 نیـدر ا یو ضـعف دادگسـتر یا لـهیقب یهـا عرف تیقانون، حاکم تیعدم حاکم جهیکه نت دهد یم

 لیسران قبا یرگذاریبه نوبه خود سبب کاهش اقتدار دولت و نفوذ و تأث زیموضوع ن نیکشور است. ا
عبداللـه صـالح در دوران  ی). علـWeir, 2009: 148( شـده اسـت یاسـیدر ساختارها و امور س

ببـرد. بیشـتر به قدرت  لین یه را برابهر نیکشور بهتر نیا لیتوانست از قبا منیدر  درتق یزمامدار
 ــ یاسیس یبانیپشت همواره در تالش بود تا ید. ورآنان را کنترل ک انیم یباز ل،یخود قبا قیاو  از طر
 تیـاداره کشـور ظرف یبـرا ی،خود جلب کند. عبدالله صـالح در مقـاطع یسو را به لیقبا اجتماعی

 از یببـرد. برخـ شیداد تا بتواند اهداف خود را پ وندیازجمله احزاب پ ی،مدن یرا با ساختارها لیقبا
قـرار  ـ کشـور دارد نیـا یافت سنتدر ب شهیکه رـ  منی یا لهیاو را در مقابل جامعه قب کردها،یرو  نیا

بـر  ،مجمـوع در ،یسـنت یو سـاختارها یمـدن ینهادهـا انینوع خاص از تعامل و تقابل م نیداد. ا
  بود. رگذاریآنان تأث انیگسترش شکاف م

 . نیروهاي درگیر در یمن3
ده و القاعـ ،یدولـت مسـتعف(ضـد انصـارالله  یروهاین .۱د: نوجود دار یداخل یاصل گریسه باز منیدر 

گانـه بـا  سـه گرانیبـاز نیـاز ا کیـ . هرها یجنوب .۳ ی؛مردم یروهاین انصارالله و .۲ ؛)منی یها یاخوان
انصارالله بـا حـزب اصـالح  یریدرگ وقتی که صورت نیبه ا؛ است یریچالش و درگ یدارا انگریباز رسای

بـه زد و بنـد بـا  کـرده،اقدام  ها یجنوب هیعل که یو زمان کند یم ها یاقدام به مصالحه با جنوب رد،یگ میاوج 
اسـت و جـزو توافقـات  یعـاد مـنیهـا و ائتالفـات شـکننده در  کنش لیقب نیا پردازد. یحزب اصالح م

دادن بـه  انیاست، پا انیسه گروه در جر نیدر ب منیدر  بحران داخلیچون  ،نانوشته است. در حال حاضر
بـه فـرض بـا ؛ زیـرا دست برتر را در صحنه داشـت توان یگروه نم کی تیتر خواهد بود و با تقو آن سخت

 ۀموازنـ ،صـورت نیـو بـه ا کنـد یمـ کیها نزد یحزب اصالح، انصارالله مواضع خود را به جنوب تیتقو
  شود.  تر شدن بحران داخلی این کشور می و این موضوع باعث عمیق رود یم نیاز ب منیقدرت در 

  یمردم یروهایانصارالله و ن. ۱ـ۳

عربسـتان و امـارات،  تیـتحـت حما مـنی یدولتـ یروهایاز ن یبیبحران با ترک یابتدا از انصارالله
تجاوز عربستان به خاک ، ۲۰۱۵کند. در بهار  یمبارزه م یا لهیقب انیگرا و جنگجو اسالم انیجنگجو

 ،جنـوب منعقـد کـرده بودنـد یروهـایکـه بـا ن یمانیبا پآنها  ،ن سالیدر تابستان هم .آغاز شد منی
 شیانصـارالله بـا افـزا ،۲۰۱۷سـال   یشدند. از ابتـدا منی یجنوب یها استان شتریترک ب مجبور به

 رغـم  بـه. امـا اسـت  رو شـده هکشـور روبـ نیسرخ ا یایعربستان در طول سواحل در یفشار از سو
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 یرکـزم یها ، انصارالله در استانیعربستان سعود یتوسط ائتالف تحت رهبر ییهوا دیبمباران شد
، صـعده و ضـایبـر آنهـا در الب یا نـدهیفزا یهرچنـد فشـارها ؛اند رل خود را حفظ کردهکنت یو شمال

  الجوف وارد شده است.
 یکـه تحـت رهبـر یمنـی یروهایبه ن ینظام یها اتیسرخ با عمل یایانصارالله در امتداد سواحل در

اوم خـود ادامـه مـد شـرفتیحمله کردند و توانستند همچنان بـه پ ،بودند یفرماندهان امارات متحده عرب
و قـرار گـرفتن  دهیـالحد یشدن انصارالله به شهر بندر کیبرسند. نزد دهیالحد یدیبندر کل ۀبه حوم ،داده

عربسـتان و دولـت  یتحـت رهبـر یروهـایمتجـاوز و ن یها سقوط باعث شد تا طرف ۀر آستاندبندر  نیا
و در اجـالس  نندیمذاکره بنش زیم یبا انصارالله پا یطور جد بار به نینخست یبرا ،مستقر در عدن یمستعف

  .شد ارائه دهیاداره شهر الحد یبرا یحل بار راه نیاول یاستکهلم در سوئد برا
برقـرار  یبـس  فـور آتـش یسیو راس ع فیالصل ده،یبنادر الحد ده،یدر الحد ،توافق نیاساس ا بر
 ،توافـق نیـروند. طبق ا یبه مواضع مورد توافق م یسیو راس ع فیالصل ،دهیاز بنادر الحد روهایشد. ن

 بنـدیاپ توافـقبـه  نیدهـد و طـرف یاسـتان رخ نمـ نیدر ا نیطرف یاز سو ینظام افزایش قوای گونه چیه
سـازمان  استیدرباره بحث استقرار مجدد مشترک و مورد توافق به ر یهماهنگ تهیکم نیهستند. همچن

 تیـتقو دهیسازمان ملل در الحددو طرف توافق کردند که حضور  ،اساس نیشود. بر ا یم لیملل تشک
. در سـتندو بنـادر آن متعهـد ه دهیـو کاالها بـه الحد انیرنظامیحرکت غ لیها بر تسه طرف ۀشود. هم

 قیـاز طر مـنی یدر بانـک مرکـز یسـیو راس ع فیالصل ده،یبنادر الحد یدرآمدها ۀحال، هم نیهم
 شـود منیو سراسر  دهیدر الحد انیرنظامیشود تا صرف حقوق غ یقرار داده م دهیشعبه موجود در الحد

بـس در  نرفـت. هرچنـد آتـش شیپـ ،دیگونه که با آن ،دانیمذاکرات در م نیا جهی). اما نت۱۳۹۷(مهر، 
 ،دهیـاز سـه بنـدر الحد ۲۰۱۹ یمـ ۱۱و انصـارالله در  یمردمـ یروهـایاما  ن ،شد یینها ۲۰۱۸نوامبر 
ان ملـل خـارج شـدند تـا مـذاکرات و تحت نظارت سـازم طرفه کیصورت  به یسیو راس ع فیالصل

 یسـو شدن کامـل مـذاکرات صـلح اسـتکهلم از ییسفانه اجراأاما مت .فتدیب انیصلح استکهلم به جر
 یهـا از سـو بمبـاران .وسـتیبـه وقـوع نپ یطرفدار دولت مسـتعف یروهایو ن یائتالف سعود یروهاین

 یروهـاین یوسـتانه و سـوخت از سـود انسان حتاجیانتقال ما ریکرده است و در مس دایعربستان ادامه پ
وارد مرحلـه اجـرا شـده  دهیـبس در شهر و بندر الحد آنکه آتش با وجودشود.  یمایجاد ائتالف اخالل 

  .کنند یرا نقض م با انجام حمالت مداوم، آن یاما ائتالف سعود ،ستا
 نیا ،در واقع .دده رییائتالف باعث شده است تا انصارالله راهبرد خود را تغ یروهاین یبندیپا عدم

عنـوان  و بـه دسـت آوردن مـأرب، بـه تیـتثب رتمرکز خود را بـ نیشتریموضوع باعث شد تا انصارالله ب
تـا کنتـرل  ردتـالش دا زیـحال، ائتالف ن نیقرار دهد. در هم یبرگ برنده خود در مذاکرات آت نیتر مهم

مـأرب  ریتسـخ ینصـارالله بـراا یفعلـ یاصـل یهـا اما جبهه .کند تیاستان مأرب تثب شتریر ببخود را 
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 یدیـدر جبهـه کل شـرفتیقدرت انصـارالله و پ تیاما تثب ،ادامه دارد زین روهیاگرچه جنگ در س .است
  .دارد منی یو نظام یاسیدر معادالت س روین نیمأرب، حضرالموت و صنعا نشان از دست برتر ا یبرا

توسـط دولـت  تیـامن جـادی. ا۱: ردتوان به این موارد اشاره کـ می جمله نقاط قوت انصارالله از
که در  یو مناطق یکیتیلوژئوپ تی. موقع۳؛ یمردم یو خودباور ی. اتکا به اقتصاد ذات۲؛ ینجات مل

دولـت نجـات  یعبدالملک االنصـارالله بـرادیواحد س ی. رهبر۴انصارالله است؛  یروهاین اریاخت
 لیـدل بـه یمردمـ یهـا انقالب ،یاسـالم یداریـب انجری (درتحت اشراف انصارالله  مناطقو  یمل

احزاب مختلف با انصارالله  ی. همراه۶مردم؛  یتوقع . کم۵؛ ند)دیبه سرانجام نرس ی،نداشتن رهبر
و  یا لـهیآداب قب اانصـارالله بـ یی. آشـنا۶؛بودنـد رگـذاریثأت یلیخ یدولت نجات مل لیکه در تشک

  .منیدر  رگذاریتأث لیاتحاد با قبا یبر مبنا یرو شیپ
 ةجیکه  بخش اعظم آن در نت منی. فقر غالب در ۱: اند از عبارت ه نقاط ضعف انصاراللهجمل از

 ،زیملـک عبـدالعز یها توصـی جملـه (ازاست  دیمد یها سال ینگه داشتن آن ط فیجنگ و ضع
 نیجنگ از بـ ةجیکه در نت منیمناسب در  یها رساختی. عدم وجود ز۲؛ )بود منینگه داشتن  ریفق

موضوع نسبت به  نای (هرچند یالملل نیانصارالله در مجامع ب تیم وجود مشروع. عد۳رفته است؛ 
 هـا میجانبه، فشـارها و تحر . محاصره همه۴؛ )بهتر شده است یعلنریخصوص به صورت غ به ،قبل
 نیا ؛ زیراانصارالله وجود دارد هیمختلف عل یها که در جبهه یداتیو تهد یری. درگ۵انصارالله؛  هیعل

بـا تفکـر  لیـقبا یبرخ یی. عدم همسو۶شود؛  یم یساز انصارالله در دولت تمرکزدم عامل سبب ع
ی. در این میان، جمهوری اسالمی ایران با توجه به اقبال مردمی و نزدیکی تفکری انصارالله به انقالب

  دهد. المللی انجام می های معنوی و بین مواضع انقالب اسالمی، از این گروه حمایت

   راک جنوبح یروهاین. ۲ـ۳

، بعـد از آنکـه ندشـد یمسـتقل برشـمرده مـ یبه عنوان کشور۱۹۹۰که تا سال  منیجنوب  احزاب
تا از  ندتالش کرد تیبدون موفق ۱۹۹۴شدند، در سال  شناخته  منیبازنده اتحاد  نیتر عنوان بزرگ به
 ی

ِ
جنـبش  ۲۰۰۷در سـال  نکـهیتـا ا افـتی شیافزا جیتدر ها به تنش ،متحد جدا شوند. پس از آن من

 جنـوب بودنـد. یبـرا یها که خواستار خودمختار تیها و شخص از جناح یچتر ؛ظهور کرد جنوب
، الضـعل و رادفـان انجـام افـای یخود را در مناطق کوهستان تیفعال نیشتریجنبش جنوب در ابتدا ب

ه شـبک نیـگرفـت، ا دهیـناد یادیـجنبش جنوب را تا حد ز یها داد. از آنجا که دولت صنعا خواسته
، یاز نظـر سـازمانده یریگ شکل یجنبش در همان ابتدا نیکرد. اگرچه ا جادیرا ا یشتریب یبانیپشت

قدرتمنـدتر جنـبش در  یاز اجـزا یا اند، اما بخش عمده شده میتقس ییو اهداف نها ی، رهبرراهبرد
متحـد  ،ینظـام یهـا تیو شخصـ لیـ، رهبران قبامداران استیاز س یجنوب، گروه یانتقال یشورا
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 یا ژهیـو یگـذار هیامارات سرما ،منیبه  یشدند. بعد از آغاز تجاوز ائتالف سعود یسعود ستانربع
 یبـه رهبـر یکـه ائـتالف عربـ یکـرد. هنگـام »حراک الجنـوب« یاسیو س ینظام یها گروه یرو

 نیـمهـم ا یکه کنترل شـهرها یمردم یروهایمبارزه با انصارالله و ن یبرا ۲۰۱۵عربستان در مارس 
و  یطلبـان جنـوب ییصنعا و عـدن را در دسـت گرفتـه بودنـد، مداخلـه کـرد؛ جـدا ملهز جا ،کشور

 یهـاد یروهـایتوسـط ن ،۲۰۱۵ هیـ. عدن در ژوئوستندیاتحاد پ نیبه ا زیوابسته به دولت ن یروهاین
کرد و شهر صنعا در شمال تحت کنتـرل انصـارالله  تیموقت فعال تختیعنوان پا بازگردانده شد و به

 داروسیـا یکـه هـاد افـتی شیافـزا یهنگـام ۲۰۱۷ لیـها در عدن در آور ، تنشنیا ودجبود. با و
   .را برکنار کرد ،، فرماندار شهریدیالزب

 مـنیطلـب جنـوب  هیـتجز ینظام شبه یروهاین زیو تجه منیامارات از  ینظام یروهاین خروج
  یها باعث شد تا گروه

ِ
 ورویـ( جنوب باشنداز مناطق  یاریغالب در بس یروین یی،جدا یحام مسلح

احـزاب جنـوب و جامعـه ه غیـر از بـ ریـدرگ یهـا است که تمام طـرف یدر حال نی). ا۲۰۱۹ وز،ین
  ند.سته منیمتعهد به ادامه وحدت  یادیحد ز ات یالملل نیب

تحـت کنتـرل  ینظـام گـروه شـبه کیـ، یتـیاز کمربند امن ی، امارات متحده عرب۲۰۱۶سال  از
کـرده  یو مـال ینظـام یبانی، پشـتیمنـیجنگنده  هزار ۹۰دود حراک جنوب متشکل از ح یروهاین

کـرد، امـارات  یمـ تیـحما یمنصـورهاد یدولت مسـتعف یروهایکه عربستان از ن یاست. در حال
دو طـرف  نی، جنـگ بـ۲۰۱۸ هیـ. در ژانوداد ادامـه مـیجنبش جنـوب  یروهایخود را از ن تیحما

 یطلب تقر ییجدا یروهاین ،جهیدرگرفت و در نت
ً
کـه  یدر حال ؛ام عدن را در تصرف خود گرفتندتم با

  محاصره شده بود. یجمهور استیکاخ ر

  نیالمسلم  القاعده و اخوان ،یدولت مستعف یروهاین .۳ـ۳

مـورد  یاسـیس یروهـایاز ن یبخشـ یمنصـورهاد یدولت مسـتعف یروهایو ن نیالمسلم  اخوان القاعده،
 در  اسـالم یهـا باعث شد تـا گـروه منیدولت صنعا در  یعربستان هستند. فروپاش تیحما

ً
گـرا کـه قـبال

مـؤثر  یروهـایاز ن یعنوان بخشـ خود را به یابنداجازه  ،قرار داشتند منی یو اجتماع یاسیس یزندگ هیحاش
  :شدند میبه سه دسته تقس یمنی انیگرا ، اسالم۲۰۲۱سال  لیمطرح کنند. در اوا منی یاسیس ندهیدر آ

  ؛ندبود یبا دولت مستعف ۲۰۱۴از آنها در سال  یاریب اصالح که بسمانند حز ی،اسیس انیاسالم گراـ 
که دولـت را  یشمال لهیقب یها خانواده رسای، از جمله انصارالله و یعیو ش یدیز انیاسالم گراـ 

  ؛برکنار کردند ۲۰۱۵در سال 
کـه  ــ عهیعربسـتان و انصـار الشـر رهیـجز از جمله القاعده در شبه ـ یشبه نظام انیاسالم گراـ 

  .کنند لیتحم یخود را از اسالم سن قیدق ریخواستند با خشونت تفس یم
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 ۱۹۹۰، در سـال منیجماعت اصالحات  ایمعروف به الصالح  منی یگرا اسالم یاسیس حزب
 نیـ، ا۲۰۲۱سـال  لیـتنگاتنگ داشـت. از اوا یارتباط نیالمسلم  انجمن با اخوان نیشد. ا سیتأس
مانـد.  یمسـتقر بـود، بـاق اضیـدر ر ۲۰۱۵که از سال  منی دیعدر تب مهم در دولِت  یاسیس گریباز

جمهور در حـال حاضـر در  سی، رئیمردم، حزب منصورهاد یدر کنگره عموم تیضوع یاگرچه و
 نیطور که در بـ محسن (همان یعل ای منیاصالح از دولت  یحال، اعضا نیرا اعالم کرد. با ا دیتبع

بـا  مـنیماندگار در  افرادنرفتند.  دیاصالح به تبع ینکردند. همه اعضا تیمردم معروف است) حما
از رهبران اصالح، در  یکی، یخزاع یمحمدعل خیاند. ش سازگار شده یو نظام یاسیآشفته س طیشرا

ی منصـورهاد تیـاصالح که در حما یاز اعضا ی. اما برخوستیبه جنبش انصارالله پ ۲۰۲۰سال 
   .منتقل شدند منیبه جنوب  بودند،

 یمیحزب قد کی من،یخود در  یو اقتصاد یاجتماع ،یفکر یها تیفعال لیدل بهاصالح  حزب
کـه کـار  ییها ن طلبـهاعنـو بـه یالزنان دیچون عبدالمج یافراد ،متحد شود منیاز آنکه  شیپ .است
 اینکـهپـس از  .کردنـد یمـ یپزشـک یهـا تیدر شمال و جنوب اقدام به فعال ،ندا هداد  انجام یجهاد

 یبـه لحـاظ مـال و لیبه سمت عربستان متما یاقتصاد یحام افتنی یبرا ،شد لیتشک ححزب اصال
. در حال حاضر، رهبـران اصـالح پولـدار و متمـول دندیخود را تداوم بخش تیو فعال ندشد تیتقو
 یاند و اخ پرداخته هیاز ترک تیبه حما ،بوده

ً
و در   در برابر عربسـتان و دولـت ارائـه داده را ییها طرح را

وابسـته بـه  یروهـاین .حزب احساس خطر کننـد نیسبب شده تا از ا نیا .هستند ییمان قدرت حال
بـا  یانتقـال یحضـور دارنـد کـه شـورا زیـاز جمله جنوب ن ،مناطق ریحزب اصالح در مأرب و سا

 یدئولوژیـو ا یفکـر یمبـان در زیـرا ؛کننـد یحزب م نیامارات، گاه اقدام به ترور رهبران ا تیحما
اما ، وجود دارد منی یها ن حزب اصالح در همه استا یها هستند. شاخه گریکدیبا  یمشکالت یدارا

حـزب  نیا یرو یادیز تیدر عدن حساس .دارند یحضور کمتر یو در برخ شتریحضور ب یدر برخ
 هیـعل ینـاامن جـادیحزب و ا نیا یها تیاقدام به ترور شخص یانتقال یوجود داشت و عوامل شورا

در  شـتریب نیدر زمـ نهـایبـوده، ا تیاهم یدارا یچون مسائل اقتصاد ی،ورکلط اما به .کردند یآنان م
حـزب  نیـکـه ا یزمـان .مرکز آنان بوده است منی تختی، پالیاند و از زمان تشک مأرب متمرکز بوده

حضـور  نیا .ندداشت یحضور فعال تختیشدند، در پا میتمر در قدرت سهؤشد و با حزب م لیتشک
حزب اکنون چنـد شـاخه شـده اسـت و انصـارالله بـا  نیوجود داشت؛ ا زین ۲۰۱۱در انقالب سال 

حـزب  نیتندرو ا یها ندارد و شاخه یحضور دارند، چالش تختیدل آن که همچنان در پاعتشاخه م
  .ندا هو عربستان حرکت کرد هیبه سمت ترکنیز 

 یدر منـاطق ۲۰۱۱وابسـته بـه آن از سـال  عهیمانند القاعده و انصار الشر ی،نظام شبه یها گروه 
عربسـتان قلمـرو  یهـا تیـو حما یاند. القاعده با همکـار ظاهر شده یخارج از کنترل دولت مرکز
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را آغاز کرد که در  سمیضدترور اتیمتحده عمل االتیکه ا یتحت کنترل خود را گسترش داد تا زمان
بـه  یواکنشـ یتـا حـد ینظام شبه یها جناح یایدر شرق حضرموت متمرکز بود. اح ۲۰۱۶ـ۲۰۱۵

از  یکـرد. برخـی را متحـد و نظـام یاسـیسریغ یسـلف یهـا انصارالله بود که گروه یگسترش نظام
 یکـه از خودمختـار وسـتندیجنوب پ یانتقال یبه شورا کیبن بر ی، مانند هانیسلف یها تیشخص

عنـوان  بـه کیـ، بـن بر۲۰۱۷کند. در سال  یم تیحما یشمال منیکامل از  ییجدا یحت ای یاسیس
ایاالت متحده و عربسـتان از ایـن جریـان حمایـت  جنوب انتخاب شد. یانتقال یشورا سیرئ بینا

  دهد.  مادی و معنوی انجام می
  

  های داخلی یمن جریان  کشورهای حامی  ردیف
  نیروهای مردمی انصارالله  جمهوری اسالمی ایران  ۱
  حراک جنوب  امارات متحده عربی  ۲

۳  
  عربستان سعودی

  ایاالت متحده آمریکا

  لقاعدها
  دولت مستعفی
  اخوان المسلمین

 هاي موجود براي پایان دادن به بحران در یمن   . طرح4
 شیافـزا ۲۰۲۱ هیو در مأرب از فور ۲۰۲۰ هیاز فور ضایانصارالله در جوف، ب زیآم تیحمالت موفق

 ،قـعدر وا اسـت. افتـهی شیافزا زیصلح ن جادیابرای ها  ، ابتکار عملیمدت زمان نیدر ا .است افتهی
انصـارالله در  یروزیـپ در ریخأتـ جـادیا یتـوان در راسـتا یصلح را م یها و ابتکار عمل شنهاداتیپ

را ارائـه داد و  مـنیبحـران  انیـصـلح و پا شـنهادیاست که پ یکشور نیعربستان اول مأرب دانست.
بـر  ، مبنـیکه در مفاد صلح توسـط عربسـتان ارائـه شـد ییعمده محورها .رفتیانصارالله آن را نپذ

ملـزم  زیـن بستانعر ،و در مقابل بود سالح آنان و انجام مذاکره لیتحو ،ینینش بس، عقب آتش جادیا
 یو لبنـان یرانـیا یماهایشرط که هواپ نیبه ا ؛خواهد بود دهیفرودگاه صنعا و بندر الحد ییبه بازگشا

انصـارالله بـا طـرف انجـام مـذاکره  شـنهادیعدم قبول پ .ه باشندحق ورود به فرودگاه صنعا را نداشت
و شـخص  یکـه عربسـتان سـعودبـود  هـا ینـیب شیاز پ یکی زین ،یهاد انیجر یعنی منیبازنده در 

است که در مفـاد  نیا ازمندین ،نیبنابرا را مطرح کرده است. آن، خارجه عربستان امور ر، وزیفرحان
 جـادیا یدمنصور هـاو  یجنوب منی یانتقال یشورا نیکه ب اضیتوافق ر نیابتکار صلح و همچن نیا

  .ردیکنکاش صورت پذ است، شده
 مـنیدر امـور  ژهیـو یا ندهینما دنیبرخالف اوباما و ترامپ، با ی،ا فرامنطقه یها منظر قدرت از

از عربسـتان  منی تیریموضوع سبب خواهد شد تا پرونده مد نیارسد  میبه نظر  کرده است. نییتع
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در دسـت  من،یعربستان و امارات در جنگ  یها استیس زین نیاز ا شیپ البته .به آمریکا منتقل شود
راسـتا انجـام  نیـکـه در ا یاقدام نیکرد و اول می  نییتع ندهیدر ابتدا نما دیبا اما ؛آمریکا قرار داشت

در  زیـن نیـاز ا شیرات بـکدسـت مـذا نیـاز ا بـود. یستیترور تفهرسداد، حذف نام انصارالله از 
 رموانـع و سـد د جـادیا یمذاکرات برا نیا ه بود.انجام شد یعودو عربستان س رانیمسقط، بغداد، ا

 یبـرا یالمللـ نیو ب یا ، منطقهیمنی ـ یمنی یها طرح ،در حال حاضر انصارالله بود. یرو شیبرابر پ
  شده است. شنهادیپ منیدادن به جنگ  انیپا

  یمنی ـ یمنی یها طرح. ۱ـ۴

صـلح  یبـرا یمنـی ـ یمنی یاجالس رسم نیلتوان او یرا م ۲۰۱۹صلح استکهلم در سال  مذاکرات
جانبـه در  ضـور همـهح نیـا حضـور داشـتند. مـنیبحـران  ریدرگ یها که در آن تمام طرف دانست

عنـوان  بـه هانصـارالل ،مذاکرات نیاز ا شیاز آنجا که پ برخوردار است. یا ژهیو تیمذاکرات از اهم
 نیتـر جـهیپرنت توان یرات استکهلم را ممذاک ،بود بیهمواره غا منیبحران  یاصل یها از گروه یکی

عنوان ضـامن  دخالت سازمان ملل به یجانبه و تالش برا همه تیحما برشمرد. منیمذاکرات صلح 
  ه برخـوردار اسـت.هبر نیدر ا یا ژهیو تیاز اهم ،توافق نیای اجرا

ُ
در رونـد  لیسـهسـرا، تمبادلـه ا

مـذاکرات بـه شـمار  نیـا یمبـان نیتـر ممهـ دهیبشردوستانه و آتش در بندر الحد یها ارسال کمک
  ).Dijkstal, 2019( دنرو یم

   یا منطقه یها طرح. ۲ـ۴

و عربسـتان فرسـتاده  رانیـا یتوسط عمـان بـرا ۲۰۱۵در سال  منیصلح در  یبرا یطرح جد نیاول
 زیـن منینکرد و با  شرکت  یاست که در ائتالف سعود انهیخاورم یعمان تنها پادشاه یپادشاه شد.
 درعمـان  ارائه کرد. یو عربستان سعود رانیرا به ا یا ماده ۷ یطرح ،کشور نیدولت ا است. مرز هم

روابـط  داشـتن بـاو  یا کمک به مذاکرات هسته یتهران و غرب برا نیب یعنوان پل ارتباط به ،گذشته
 نیهمچنـ کرده اسـت. فایا یاتیح یفارس، نقش جیخل یهمکار یشورا گانیو همسا رانیخوب با ا

 ).۲۰۱۵ تور،ی(المـان بـود زین منیساعته در  ۲۴بس  آتش یگریانجیکه عمان مسئول م شود یم گفته
   :بود لیطرح شامل موارد ذ نیا

از تمـام  ،عبداللـه صـالح یعلـ ،جمهـور مخلـوع سیوفادار به رئ یروهایخروج انصارالله و نـ 
  ؛نمیشده به ارتش  و مهمات ضبط ینظام زاتیو بازگرداندن تجه منی یشهرها

  یی؛و اجرا یاسیس ۀو دولت خالد بهاح  در عرص یبازگشت عبد ربه منصور هادـ 
  ی؛جمهور استیانتخابات زودهنگام مجلس و ر یبرگزارـ 
  ؛رندیرا بپذ آن یمنی یها که همه طرف یبه توافق یابیمذاکره و دستـ 
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  ی؛اسیانصارالله به حزب س لیتبدـ 
  ؛ور تمام کشورهاضحبا  منی یبازساز یالملل نیکنفرانس بـ 
  .فارس جیخل یهمکار یبه شورا منیورود ـ 
 یا جانبـه کیـبس  شتطرح آ ۱۹ دویکو یریگ همه یدر راستا یعربستان سعود ،۲۰۲۰سال  در
تعهـد بـه  رغـم بـهحال،  نیبا ا مطرح کرد. منیبشردوستانه به  یها منظور رساندن دارو و کمک را به
هفتـه انجـام  کیـدر طـول  ییها حمله هوا ده یتان سعودعربس ی، ائتالف به رهبرمنیبس در  آتش

 کیـتنها در  ی،عربستان سعود یبه رهبر ییحمله هوا ۱۰۶کرد که حداقل  انیب منیپروژه داده  .ادد
 ییحمالت هوا ،ائتالف یاه جنگنده ه،یژوئ ۲در ). Independent, 2020ت (هفته انجام شده اس

و پهپـاد  کیبه پرتاب موشک بالست یاسخپ اتیعمل نیا ند.انجام داد منیاستان  نیرا به چند یادیز
  ). Aljazeera, 2020( بود یعربستان سعود هیتوسط انصارالله عل

را مطـرح  مـنیبس در بحران  عربستان طرح صلح و آتش خارجه ریوز زین ۲۰۲۱مارس  ۲۲ در
 یاسـیمـذاکرات سو آغـاز  ییایو در ییهوا یاتیح یرهایمس ییبازگشابرای  نیطرح همچن نیا کرد.

پذیرفتـه انصـارالله  یقرار گرفتـه بـود، از سـو منی یدولت مستعف رشیطرح که مورد پذ نیا است.
رفـع محاصـره  یبـرا ی،به انـدازه کـاف شنهادیپ نیرسد ا یجنبش گفتند: به نظر م نیا نمسئوال نشد.
  ).BBC, 2020( داشته باشدن یا ابتکار تازه  ییایو در ییهوا

   یالملل نیب یها طرح. ۳ـ۴

متحـده و  االتیـا از سویاست،  یدر دست بررس منیصلح  ۀکه دربار یالملل نیطرح ب نیتر یاصل
 ینگـاه کهطرح  نیدر ا مطرح شده است. ،آمریکا ندهینما ،نگیتوسط لندرک کیپلماتیبا نام ابتکار د

و تمـام و عربسـتان  رانیـا ت،یـامن یوراعالوه بـر پـنج عضـو دائـم شـ، است منیجامع به مسائل 
بـس  طـرح شـامل چهـار مرحلـه آتش نیـا حضور خواهند داشت. منیدر بحران  ریدرگ یها طرف
 .اسـت ریـفراگ یاسـیس نـدایفر کی یریو ازسرگ یاقتصاد اقدامات ،اقدامات بشردوستانه ،یسراسر

و شـکل  ملـلسازمان  ۲۲۱۶منسوخ شدن قطعنامه به است، اذعان  تیطرح حائز اهم نیآنچه در ا
 تیـامن یدائـم شـورا یمتحـده و اعضـا االتیـا میحضور مستق است. دیقطعنامه جد کیدادن به 

را به همراه داشـته  ریدرگ یها طرف انیو کاهش اختالفات م منیصلح در  یاصل ۀنیزم شیتواند پ یم
  ).,A.KHOURY ۲۰۲۱( باشد

   منیجنگ در  انیپا  يبرا  ینیب شیصلح قابل پ يوهایسنار . 5
 االتیـدر انتخابـات ا دنیبا یروزیبا پ است. ینیب شیقابل پ یمتفاوت یوهایسنار منیدر جنگ  انیپا یبرا

انـد کـه  دهیرسـ جـهینت نیبا انصارالله به ا ریدرگ نیمعتقدند که طرف یاسیاز کارشناسان س یاریبس ،متحده
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را از  مـنیحـران به انصارالله، ب یازدهیاست با امت رفتهیپذ زیمتحده ن االتیا دهند. انیرا پا منیجنگ  دیبا
کشـور  نیـدر ا راهبـردیتـوازن  جادیدنبال ا به زیانصارالله ن ،انیم نیدر ا برساند. انیبه پا  یپلماسید قیطر

جنـگ و  انیـپا یوهایتمـام سـنار یبرا یاصل ۀنیزم شیجنگ مأرب  پ جهینت ،مسائل نیبا توجه به ا است.
 ی یـاروزیپ نقش و تأثیر یبه بررس رو،  شیپ  یهاویسنار یاز بررس شیپ ،رو نیااز رود. یبحران به شمار م

  .میپرداز یشکست انصارالله در جنگ مأرب م

  منیجنگ  انینقش جنگ مأرب در پا. ۱ـ۵

چنانچـه  .سـاز اسـت سرنوشت یا منطقه گرانیو هم باز منی یمحل گرانیباز یمأرب هم برا جنگ
بـر  دانیـدر م رانیـا ،در آن صورتتمام شود،  منی یمردم یروهایجنگ مأرب به نفع انصارالله و ن

 انیـپا مورددر  جنگ داده خواهد شد. نیبه ا یا بعد منطقه یعنیغلبه خواهد کرد،  یعربستان سعود
  :به آن اشاره شده است لیوجود دارد که در ذ یمختلف یوهایجنگ مأرب سنار

 یریـنزاع و درگ کیتیلوژئوپ ،اتفاق رخ دهد نیموفق به گرفتن مأرب شوند: چنانچه ا  انصاراللهـ 
صـنعا و  یجوف در شمال شرق نیکه ب یآنکه کمربند لیدل به .خواهد شد ریمتغ یمنی یها طرف نیب

 .ونددیپ یم آنبه  زیشود و مأرب در شرق صنعا ن یم لیتکم ،وجود دارد آن یدر جنوب شرق ضاءیالب
 ،گـرید یو از سـو شـود  تر عیصـنعا وسـ تیـامن ۀریـدا ،سـو کیسبب خواهد شد تا از  یروزیپ نیا

  . ابدی  شیافزا زین منیشرق و جنوب  ۀانصارالله به منطق یدسترس
منطقـه بعـد از حمـالت  نیـتمام مأرب را در کنترل نگرفته اسـت، امـا ا هرچند انصارالله هنوز

، جـوف و )که مقـر انصـارالله اسـت( انصارالله از سه استان صنعا انصارالله، در محاصره قرار دارد.
حکومـت  یروهـایانصـارالله و فـتح مـأرب نـه تنهـا ن یروزیپ سمت مأرب حمله کردند. به ضایالب

؛ نگران کرده است زیمخالف انصارالله را ن یالملل نیو ب یا منطقه گرانیبلکه تمام باز ی،منصور هاد
 کیـ ی،اتفاق به لحاظ نظام نیا .ستاانصارالله  برعربستان و امارات  پیروزیآمریکا خواستار  رایز
د وحذف ش منی ۀاز صحن یرود و سبب خواهد شد تا هاد یم شمارانصارالله به  یبزرگ برا یروزیپ

 ن،یـعـالوه بـر ا پـس از او باشـند. مـنیکار آوردند، به فکـر  یرا رو یکه و ییروهایو عربستان و ن
 یدسترسـ .خواهـد شـد شـتریب زنیـ گـاز) و ی (نفتو اقتصاد یمنبع مال کیانصارالله به  یدسترس
 یتقر یعنی ،نوبدر ج یمنابع نفت نیرالله به اانصا

ً
 اریـدر اخت مـنیمنـابع نفـت و گـاز  درصـد ۷۰ با

 گـرید یکشـورها زیـن یافـزار مسئله باعث خواهد شد تا بـه لحـاظ نرم نیا .ردیگ یانصارالله قرار م
در  را یادیـز  برنـده یهـا در مـأرب برگ یروزیـپ ،در کل ت بشناسند.یانصارالله را به رسم اجبار به

  خواهد داد. ردسترس انصارالله قرا
هـا محتمـل  ادامـه تنش ویسـنار نیاقدام به مقاومت خواهند کرد: در ا ی مأربروهایو ن لیقباـ 
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تن  ونیلیم ۲هزار نفر بود، اما حاال به  ۴۰۰تا ۳۰۰، ۲۰۱۵مأرب قبل از سال جمعیت  خواهد بود.
در صـنعا و  یفمسـتع یدولتـ یروهـاین اسـت کـه نیـا تیـجمع شیافزا نیعلت ا .اند افتهی شیافزا

در  مـن،یامـروزه  ناو معارض نافلمخا ،گریبه عبارت د اند. انصارالله همه وارد مأرب شده نامخالف
در  یمردمـ یقـو گـاهیاست که پا نیاز مشکالت انصارالله در مأرب ا یکی اند. مأرب گرد هم آمده

و  ضایدر مأرب مانند الب ،گرید رفاز ط فوذ کند.استان ن نیآنجا ندارد، لذا تاکنون نتوانسته است به ا
 نـد،مـذاکره کرد ضـایجـوف و ب لیـانصـارالله بـا قبا .وجود ندارد یلیو قبا یجوف انسجام اجتماع

و  یلیعدم وجـود انسـجام قبـا لیدل به .رندیمنطقه را به دست بگ نیتوانستند کنترل ا وقرارداد بستند 
بـا  ؛کننـد تیـمکن است از مأرب در برابر انصارالله حمام زین ها یجنوب یحت ،در مأرب یاجتماع

خواستار اعالم دولت  ها یبا سقوط مأرب، جنوب زیرا ؛نخواهد بود ها یبه نفع جنوب طیشرا نیا نکهیا
موضـوع  نیـخواهد بود و ا یشکست دولت هاد یبرا یهستند و سقوط مأرب آغاز منیدر  یجنوب

   است. یجنوب منین در جدا کرد ها یجنوب یوهایاز سنار یکی
  انصـارالله یبـرا یا ضـربه ویسـنار نیـو شکست انصـارالله: تحقـق ا یهاد یروهاین یروزیپـ 

در  ،کـرده ینینشـ عقب ضـایخود در جـوف و الب یها خواهد بود و سبب خواهد شد تا آنها از جبهه
 نیبـه همـ .ندارد چندانیتحقق  تیقابل ،طیبا توجه به شرا ویسنار نیالبته ا .ندیصدد حفظ صنعا برآ

  .را مشخص خواهد کرد منیسرنوشت نبرد مأرب، سرنوشت صلح و جنگ در  ،لیدل

  منیجنگ  ندهیآ یوهایسنار. ۲ـ۵

امـا طبـق  .سـتیروشـن ن یخوب نبرد به نیاست و مسائل ا دهیچیپ ،در حال حاضر منیجنگ  ۀندیآ
احتمـال وجـود  نیـو ا شـود یم کیخود نزد یانیپا یبحران به روزها نیا ،کارشناسان شتریاجماع ب

 یوهایسـنار نیتـر عمـده شود، منـتج شـود. یاشاره م زمینه نیکه در ا ییوهایدارد که جنگ به سنار
  :است لیشامل موارد ذ ،منیبحران  یرو شیپ

سـبب شـده تـا رونـد  یداخلـ یها گروه نیماندن وضع موجود: تعارض منافع و کثرت ب یباقـ 
 ایـ یا منطقـه گرانیبـاز ریثأتحـت تـ یداخل رانیبازگ ،سو کیاز  . امانداشته باشد یجنگ افق روشن

به  رایز ست؛یجنگ ن انیقائل به پا ،در حال حاضر زیعربستان ن ،گرید یهستند و از سو یا فرامنطقه
  است. دهیدنبال آن بود و اعالم کرده بود، نرس که در ابتدا به یکدام از اهداف چیه

کـه حضـور دارد، فاقـد قـدرت  یانصارالله در هر طرحـ ،ولهستند که ا نیبه دنبال ا ها یسعود
 مـن،ی ۀنـدیآ یویسـنار ،لیـدل نیبه همـ شان باشد.منافع خود یطرح در راستا دوم،باشد و  ییاجرا
 حصـل یبـه سـو منی یرو شیاز پ یها و اتفاقات نشان لفهؤمشاهده م ،در حال حاضر است. کیتار

سـرا اتبـادل  زین یا هیلتنها دستاورد مذاکرات قب .است دهینرس یمطلوب جهیبه نت زیندارد و مذاکرات ن
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لـذا  نداشـته اسـت. یبوده و سـازمان ملـل دخـالت یا لهیتوافقات قب یدر راستا آن همبوده است که 
مطابق با خواسـته  زیبحران ن انیپا من،یاز   است که عالوه بر خروج آبرومندانه نیعربستان به دنبال ا

  .کشور باشد نیا التیو تما
 نیتر مهم .است ییها (دولت عدن) دچار چالشی منصور هاد یدولت مستعف ،حال حاضر در

 ،ندارد یتیاست. دولت عدن در مناطق مورد اشراف خود مقبول منیدر جنوب  یچالش منصور هاد
 یشتریب یها چالش تیو مشروع تیمقبول زمینةاز جمله جنوب در  ،مناطق ریدر سا ،لیدل نیبه هم

 یها و شـاخه سـتیوحدت در خـود ن یحزب دارا نیا ،گریاز طرف د اصالح است. انیمتوجه جر
 طلب اصـالح یبرخـ ن،یالمسـلم جـزو اخـوان ای عـده، یاز آنها تندرو و سلف یبرخ دارد. یمختلف
  هستند. یاسیس طلب اصالح زین یو بعض ینظام

 ایـدون صـلح تداوم وضع موجود بـ« ینیب شیقابل پ یویسنار ،در حال حاضر ،طور خالصه به
  .کشور است نیدر ا »تیوضع دیتشد
 ،اما در مقابـل؛ کشور است نیاز آن است که انصارالله قدرت برتر در ا یحاک منیها در  لفهمؤ 

از  .پرداخته استدر یمن نشانده  دست یها از حکومت تیسال به حما پنجاهعربستان قرار دارد که  
د و خواسـتار ضـعف در مقابـل انصـارالله ندار ینقدرت جها یکه ادعا ییها ییآمریکا ،گریطرف د

فرصت  جادیا ه منظورتوازن قوا را ب ،انصارالله در جنگ مأرب یروزیند تا قبل از پا در تالش، ستندین
مـأرب بـه  ۀمسـئل ،گـریبه عبارت د د.نبرقرار کن ریدرگ یها طرف یاز سو گرید یها ارائه طرح یبرا

 یدر اختالفـات خـود بـا شـورا یحکومـت منصـورهاد و هـا یاست که جنوب تیاهم یدارا یقدر
 یانتقـال یو شـورا اضیـتر از اختالفات با ر مأرب، مهم ۀنکته را مطرح کردند که مسئل نیا ی،انتقال

  است. ینیب شپیقابل  زیماندن وضع موجود ن یباق ،موارد نیبا توجه به ا است.
قدرت بـه نفـع  میجنگ با تقس انیو پاشناختن  تیآمریکا با انصارالله، به رسم میمذاکره مستقـ 

متحده و  االتیا یشناختن انصارالله از سو تیتداوم وضع موجود، به رسم ویگروه: بعد از سنار نیا
اشـاره  هک چنان جنگ خواهد بود. انیپا یبرا نهیگز نیتر گروه محتمل نیجنگ با ا انیپا یمذاکره برا

آمریکا در تالش اسـت تـا  است. لیاسرائ تیامنکشور و حفظ  نیحل بحران ا زیطرح آمریکا ن ،شد
 االتیـدولـت ا دن،یکار آمدن با یتا قبل از رو با آنها مذاکره کند. ،از ورود انصارالله به مأرب شیپ

 یسـعود ستانبا فروش سالح به عرب اما ؛نداشت یمشخص استیس من،ی(ترامپ) در مورد  متحده
ترامپ در اواخر دولت خود، نام انصارالله را  د.کر یم تیحما منیدر جنگ  اضیاز ر یطور ضمن به

به اقـدامات عربسـتان  تیبه دادن مشروع یسع ،اقدام نیقرار داد و با ا مسیترور انیحام تفهرسدر 
  داشت. منیدر 

حـذف نـام  .۱موارد است:  نیمشخص اتخاذ کرد که شامل ا راهبرد کی منیط با ابترادر  دنیبا
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معنـا کـه  نی(به ا منیبه  یمتوقف کردن حمالت تهاجم .۲ سم؛یورتر انیحام ستفهرانصارالله از 
 قادر به دفاع خواهد بود

ً
 یحمالت تدافع یدر راستانیز آمریکا  یها کمک ؛نه حمله ،عربستان صرفا

ابتکـار  یبـرا یسـاز نهیزم .۴ من؛یارتباط با بحران  در مخصوصای  ندهینما نییتع .۳ ؛بود) خواهد
  :اند ایجاد کرده منیدر روند تحوالت  زیر را راتییتغ چهار راهبرد، نیا .یاسیس یها حل عمل و راه

بـه دسـت  تیمشروع یالملل نیب یدر فضا ،یسمیترور تفهرساز  شحذف نامپس از انصارالله  .۱ 
را که در زمان حضور در مـذاکرات اسـتکهلم بـه دسـت  یتیمقبول ی،منی یها از گروه یکیعنوان  به وآورد 

روابـط  ،در حال حاضـر .۲؛ دشانصارالله  یدانیقدرت م شیمسئله سبب افزا نیا .درک یابیزبا ،آورده بود
اسـتفاده و  تیـموقع نیـاز ا زیـانصـارالله ن دارد. محسوسی کاهش سلمان) بن (محمدآمریکا و عربستان 

 یفرصـتموضوع سبب شد تا انصـارالله  نیا خود را کاهش دهد. ییعربستان را مجبور کرد تا حمالت هوا
فشـارها سـبب شـده  نیـا ،در حال حاضـر .پیدا کند یبه مردم و پرداختن به امور داخل یرسان کمک برای

    کمتر شود. زین منی ندهیآۀ نیعنوان گز هب ی،عربستان به منصورهاد لیاست تا تما
شـده و  رو هروبـ یو سـاختار یالتیتشـک ،یبا مشکالت مال زین یعبده ربه هاد ،ریمس نیدر هم

 ها شرفتیپ نیا .به دست آورد یفور یروزیپ ها اتیعمل یده است که انصارالله در برخسبب ش نیا
 مـوردها در  صـحبت ،نیبـ نیـدر ا شد. دنیکار آمدن با یبعد از رو ی،مقاومت هاد باعث افزایش
 اسـت. انیـموضع به نفع انصـارالله در جر نیو ا هشدت گرفت یمنی یها گروه نیب زین یعبور از هاد
را ارائه داد که انصـارالله آن  یطرح صلح ،۲۰۲۱در مارس  شد و ابتکار عمل بهمجبور  زیعربستان ن

 ریـآمریکـا و وز ندهینما من،یسازمان ملل در  ندهینما نیب یزنیرا ،در مسقط یدر ماه م .رفتیرا نپذ
 نیانجـام مـذاکرات صـلح بـ یبـرا نـهیجلسه قرار شد تـا زم نیدر ا انجام گرفت.خارجه عربستان 

 .هـا در بغـداد سـرعت گرفـت یزنی، را۲۰۲۱ لیدر آور شود. جادیا یو دولت منصورهاد  اراللهانص
اسـتخبارات عربسـتان و فـرد  ریـکـه وز دانیـالحم یشرکت کرد و خالد بن علـ یزنیرا نیدر ا رانیا

در مـذاکرات  عربستان را برعهده داشـت. یگروه مذاکرات ریاستبه محمد بن سلمان است،  کینزد
نحوه خروج عربسـتان و حـل  من،یبحران  انیپا یچگونگ یدر راستا یمباحث زین نیو یها یزنیو را

کارآمـدن  یتوان بعد از رو یمباحث را م نیتمام ا و عربستان مطرح شد. رانیا انیم یالفمسائل اخت
نقش سازمان ملل در حل بحـران  ،نگیک ندریل نییو تع دنیهرچند با آمدن با کرد. یبند جمع دنیبا
  .شده است فیتضع منی

قطعنامـه بـا  نیـا است. ۲۲۱۶که هانس گردنبرگ مطرح کرد، عبور از قطعنامه  یموضوع نیاول
 میتسـل ،حاتیتسـل لیـعبداللـه صـالح، تحو یو احمد فرزند عل یکردن عبدالملک الحوث میتحر

بـه  مـنیعدم تحقق صـلح در برای  یاز موانع اصل یکی یحکومت منصور هاد رشیذپانصارالله و 
 ،قطعنامـه نیـبا حـذف ا قطعنامه است. نیرنگ کردن ا کم یدر تالش برا زین هیروس .دیآ یحساب م
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ابتکـار عمـل  .۱از:  است  عبارت  تیمرجع نیا .خواهد شد فیتضع منیطرف مقابل در  تیمرجع
 .۳ مـن؛یدر  یملـ یگوهاو گفت یها رفت برون .۲ من؛یحل بحران  برای یهمکار یشورا و جیخل

   .۲۲۱۶قطعنامه 
خواهد  یاسیبه دست گرفتن قدرت س یبرا یشتریب تیمشروع انصاراللهقطعنامه،  نیبا حذف ا

مسـائل  نیـا خواهـد شـد. یمعرفـ ،شناخته شـده تیقدرتمند به رسم گریباز کیعنوان  داشت و به
  .شود جادیا منیو روند صلح  یاسیس یها حل راه یدر راستا ییها باعث شده است تا فرصت

   د:مطرح کر گونه نیتوان ا یرا م منیجنگ در  انیپا یمتحده برا االتیصه طرح اطور خال به
و  یطـرح، منصـور هـاد نیـطبق ا .شود لیتشک منیدر  یدولت مل کیسپس و جنگ متوقف 

حاضـر  یهـا و گروه ها فیکه توسط تمام ط دیآ یکار م یرو یتید و شخصنشو یبرکنار م یمعاون و
 یطـور مسـاو و طرفداران انصارالله به یطرفداران هاد نیقدرت ب ،تیشود و در نها رفتهیپذ منیدر 
 هسـت. زیـن مـنیآن در  یاست که آمریکا خواستار اجـرا یبیبه طرح ل هیطرح شب نیا م شود.یتقس

 یتقر همدر بحران  ریدرگ یکشورها یهاروپا و بق هیاتحاد
ً
 نیا ،اما در واقع طرح موافق هستند. نیبا ا با

 یهـا انصارالله به قدرت اول گروه رایز و به نتیجه نخواهد رسید؛ دخواهد ش طرح به شکست منجر
  . دارد منیبه اداره کل کشور  میتصم ،ندهیو در آاست شده  لیتبد یمنی

 .دارد یاحتمـال کمتـر ،در حال حاضر ویسنار نی: ایقطع جهیشدن جنگ و عدم نت یشیفرساـ 
اند از نظـر  همـراه بـا او نتوانسـته ین و کشـورهاو عربسـتا دهیبسـت رسـ به بن منیهرچند امور در 

 اانصـارالله ر ییشکسـت نهـا ییوضع موجود انجـام دهنـد و توانـا رییدر جهت تغ یاقدام ،ینظام
امـا در  ،انـد رفتهیقـدرت انصـارالله را نپذ تحاصـر بـه زیـن اضیو ر یدست آورند و جامعه جهان هب

 مسلط شـود. منیجنوب و شرق  گر،ید یها بر گروه را دارد که ییتوانا نیصورت امکان، انصارالله ا
  یو دولـت نجـات ملـ یمردمـ یروهـاین ی،آن اسـت کـه از نظـر نظـام ینـیب شیپ نیا لیدل

ً
کـامال

  اند. شده تیو تقو یده سازمان
 یاست کـه در انصـارالله فرمانـده نیا ،به آن پرداخته شود دیبا باره  نیکه در ا یا نکته نیتر مهم

 زیـن یمسائل، عبد ربه منصور هـاد نیکنار ا انجام گرفته و در ینظام یده سازمان واحد وجود دارد.
در جهـت منـافع طرفـداران  یتحـول ،ریـاخ یها سـال یط نینمچه ندارد. یمردم تیمشروع گرید

در درون  ینتوانسته است بحران خـدمات اجتمـاعهم نشده و عربستان  جادیا منیدر  یمنصور هاد
شدن نبـرد  یشیفرسا ،لیدال نیبا توجه به ا را رفع کند. یهمسو با هاد یاروهین طرهیمناطق تحت س

  خواهد داشت. یدر بحران احتمال کم یقطع جهیو عدم نت
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 منی حکومتی ـ  یاسیس ندهیآ يوهایسنار. 6
از  کیـ موضـوع مشـخص شـود کـه هـر نیـا دیـبا .مبهم اسـت اریاکنون بس منیدر  یاسیس نظام
 ،دارد. در حـال حاضـر یا کشـور چـه برنامـه نیـا یاسیس ندهیآ یان برابحر نیدر ا ریدرگ یها گروه

 ییویسـنار لیبه دنبال تشک کیموضوع است که هر نیا دؤیموجود در بحران، م های گروه یرفتارها
 چیه یاز سو یاسیطرح س چیکه ه کند یمسئله اثبات م نیا. هستند منی یاسیس ندهیآ یمتفاوت برا

 یو طرح  شهیاند منیاز  ییدر هر سو رایز ؛ستین رشیطورکامل مورد پذ به منی ندهیآ یبرا ی،گروه
 متفاوت وجود دارد.

بحـران کـه  یاصـل گرانیباز .د آنها را مشخص کردیدارد که با ییها لفهؤم منی ندهیآ یوهایسنار
شـوند؛ از جملـه  ییشناسـا یدرسـت به دیبا زیآن هستند، ن نییو تب ندهیآ یوهایسنار نشیخواستار چ

 ران،یـا تمر،ؤحزب مـ ،یجنوب یانتقال یبحران انصارالله، حزب اصالح، شورا نیا یاصل گرانیزبا
 سازمان ملل و امارات هستند.  ،آمریکا عربستان،

دولت  ،کشور در واقع نیا یاسیطرح انصارالله در سپهر سـ طرح انصارالله برای ایجاد ساختار سیاسی در یمن: 
 اسـتشده  لیدر صنعا تشک یمنیمختلف  یها ا مشارکت گروهاست که اکنون ب »منی ینجات مل«

 زا یدولت نجات مل ریوز دولت حضور دارند. نخست نیدر ا زیاحزاب ن ریسا ،و عالوه بر انصارالله
حتی  ،دولت نیدر درون ا .جزو انصارالله است ی،اسیس یعال یشورا سیتمر و رئؤحزب م یاعضا
حـزب  کیـقائل بـه  ،دولت نی. انصارالله در اشوند یده مید زیحراک جنوب ن های شیبا گرا یافراد

تمر اسـت و ؤحـزب مـ یاز اعضـا ،منیمجلس  سیرئ ،یالراع ییحی ،نشده است. در حال حاضر
جنـگ و  انیـپا« خواهاناحزاب هستند. انصارالله  ریحزب و سااین از  شکلتم زیمجلس ن یاعضا

. خواسـته باشـدگـروه  نیـار و اسـتقالل ام با حفظ اقتـدأکه تو یصلح ؛است »یمنصلح در  جادیا
 نی. در ااشدکشور ب نیا نیآفر و نقش یاصل گرانیبتواند از جمله باز ندهیاست که در آ نیا انصارالله

 یو قـدرت اصـل یخـود را رهبـر گـاهیو جا شود یمطرح م یاسیانصارالله به عنوان رهبر س ،موضع
 .دهد یدر مسائل قرار م یریگ میتصم

را  منیدر بحران  ریدرگ یها منافع تمام گروه یتواند تا حدود یکه م یطرح نیبهتر د:واح منی طرحـ 
هـا  ها، گروه انیو همه جر اشدب یکشور مستقل منبه عبارت دیگر، یاست.  »واحد منی«کند،  نیتأم

 ،امـروزآن باشـد.  یاصـل گرانیامـا انصـارالله از جملـه بـاز ؛حضـور داشـته باشـند آندر  زیو... ن
اسـت و از همـه  مـنیرفـاه مـردم  یبـا گذشـته دارد و اقـدامات آن در راسـتا ییها لله تفاوتانصارا

عبدالله صالح  یآن، ارتش عل یمردم تهیدر ارتش و کم یحت ؛ها استفاده کرده است و گروه ها انیجر
ه را بـ تیعکنترل وضـ کند، ولی فعالیت می یمردم یها تهیدر کم شتریب  د و انصاراللهنحضور دار زین

 مـنیدر  یانصارالله قـو کیگام حرکت کرد تا توانست به  گام بهدر واقع،  طور کامل در دست دارد؛
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 یشورا لیسپس اقدام به تشک .داد لیرا تشک منی یانقالب یعال تهیانصارالله در ابتدا کم .شود لیتبد
حرکـت  یسـاز دولت یدر راستا یآرام به ،سخت طیکرد و در شرا یو دولت نجات مل یاسیس یعال

 ی،تـیامن از نظرهستند و  یکشور در حال زندگ نیمردم ا من،یوجود جنگ در  رغم به ،نیبنابرا نمود.
امـا  .و ترور وجود نـدارد رود شمار می بهجهان  یشهرها نیتر از امن یکیصنعا  زین یفعل طیدر شرا

دارنـد، تـرور  حضـور هـا یو سـعود یمنصور هـاد یروهاین که ها یامارات یتیدر جنوب کمربند امن
در  تیکـه وضـع یدر حـال ؛و ترور رهبران اصالح در جنوب در حال انجـام اسـت ردیگ یم رتصو

سپس اقدام به خـروج راهبـردی  ،دشرد ابه عدن و ،شی. انصارالله چند سال پستین گونه نیا ،شمال
ر جنـوب، گفتند که در زمـان حضـور انصـارالله د باره نیخود مردم جنوب بعدها در ا .از آنجا کرد

از جمله نقاط قوت بـزرگ انصـارالله در منـاطق  ،تیامن جادیالذا  .داشت یتر وضع مطلوب تیامن
توانـد برنـده را در بحـران و  یکه مـ را داریم »انتخابات« ،طرح نی. در ابوده استتحت کنترل خود 

 جـادیبـه ا یاسـیس یها انصارالله با تمام گروه ،طرح نیا بر اساسکند.  مشخص منی یاسیس ندهیآ
در  ریـدرگ یها از تمام طرف ریفراگ یدولت جادیا ،آن جهیدست خواهد زد که نت ینینو ینظام انتخابات

  د.بوبحران خواهد 
 یها از طرح یکیتوان از آن به عنوان  یکه م یا مسئله انصارالله: یاز سو منیدر  تهیفدرال رشیقدرت و پذ میتقسـ 
و  یدولت منصـور هـاد یاست که پبش از استعفا ید، طرحبعد از جنگ اشاره کر منی ندهیآ یاصل

 میاقل ۶استان به  ۲۲را از  منی ی،راو اد یاسینظام س ،طرح نیمطرح شده بود. در ا منیآغاز بحران 
حضـرموت: در جنـوب کـه  می. اقلـ۱ند از: ا عبارت ها میاقل نیکرد. ا میدارد، تقس یکه حالت فدرال

. ۲؛ شـود می یالمهره، حضـرالموت، شـبوه و سـقطر یها ستانا :آن المکال است و شامل تختیپا
ــ ــامل میاقل ــباء: ش ــتان :س ــأرب یها اس ــوف، م ــایالب و الج ــه ض ــتیپا ک ــ تخ ــباء اس   ؛تآن س

 :شامل ،تعز یتختیجند به پا می. اقل۴لحج و الضالع؛  ن،یاب :شامل ،عدن یتختیعدن: به پا لمی. اق۳
صـعده، عمـران، ذمـار و  یها اسـتان :شـامل ،صنعا یتتخیآزال به پا می. اقل۵تعز و اب؛  یها استان

در  یبنـد میتقس نیا .و حجه دهیالحد یها استان :شامل ده،یالحد یتختیتهامه به پا می. اقل۶صنعا؛ 
 هیـموضـوع در ژانو نیـا اسـت.شده ادی یها تیاز مرجع یرخ داده که بخش یمل یها نشست ةجینت

 مـنی نـدهیآ  یاسینظام س ،نیبنابرا .نشده است بیهنوز توسط پارلمان تصو یمطرح شد، ول ۲۰۱۴
دو  هبـ مـنی هیـبـر تجز گـرید یویسنار .باشد یکنفدرال شترینخواهد بود و ممکن است ب پارچه کی

بـه  ی، یمـنممکن است با دخالت عربستان سـعود نیهمچن .استمبتنی  یو جنوب یقسمت شمال
 ی،جنـوب منیاز استقالل  شیپحضرموت  ؛ زیراشود میسه قسمت شمال، جنوب و حضرموت تقس

 شاه، تمبر و سکه بوده است.  ،یاسینظام س یخود دارا
 رسـد یبـه نظـر م ،بـوده اسـت یادیز یها یریو درگ نهیهز یدارا »واحد منی«طرح آنجا که  از
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امـا  ،مـذهب یشـافع هـا ی. سـواحل و جنـوبباشـد »تهیاستقرار فدرال« ،نهیزم نیطرح مطلوب در ا
و از هـم جـدا   داشـته یریـدرگ گریکـدیدو منطقـه بـا  نیا ،۱۸۳۰ سال د و ازهستن یدیز ها یشمال
خـود را از  هـا یخـود قائـل بودنـد و جنـوب یبـرا یمنفکـ تیمناطق هو نیا زیگذشته ن اند. در بوده
نفـت در  زیـرا ؛حق آنها خورده شـده اسـت ،سال ۳۰ یو معتقدند که ط دانستند یجدا م ها یشمال

قـادر بـه اداره  ی،تیوضع نیانصارالله در چنلذا . ندا هکرد یاز آن استفاده م اه یاما شمال ،جنوب بوده
 دیـعقا یفکـران جنـوب روشـن ی،اسـیندارد و به لحـاظ س یگاهیدر جنوب پا زیرا ؛دخواهد بو منی

  دارند.  یموت و حضر یمهر ،یچپ، وطن ،یستیناصر
از  یریجلوگ یمناسب برا ینیگزیا و جاقابل اعتن ،یجد یلیبد منیشدن  زهیلبنان :مـنیشدن  زهنیلبناـ 

 ،یقـوم یسـتیو همز یمسـاع کیتفاهم، تشر ویسنار نیاست. در بطن ا منی هیتجز ایتداوم بحران 
 نیبـ یاسـیقـدرت س اما ،ماند می  یباق پارچه کی منی ،ویسنار نیا لیوجود دارد. ذ یو مذهب ینژاد
 یالگـو هیشـب ییویتـا سـنار کننـد یش مـتـال گرانیبازاز  ی. برخشود یم میبرجسته تقس یها گروه
 ی،کنـون طیدر شـرا ی،سازند. به بـاور برخـ نهیو نهاد ییاجرا منی یالله در لبنان را برا حزب یرفتار
 یها از گروه کیو قدرت هر زانیکه در آن م یاجماع یکراسودم یبرمبنا ستمیس یشدن نوع ییاجرا
کشـور  یبـرا یمطلـوب تیوضـع توانـد یمـشناخته شده باشد،  تیبه رسم یقانون اساس در یداخل

 میتقس شود، یدر کشور حاکم م یتمرکز ادار یبرمبنا ستمیس یضمن آنکه نوع ،قالب نیباشد. در ا
هـا انتخـاب  یسـن انیـاز م ریوز همواره نخست ،که بر اساس آن ردیگ یصورت منیز قدرت  یاسیس

 نیـقرار داشته باشد. تحقـق ا یدیز انیعیش اریمجلس در اخت استیپست ر ایجمهور  سیشود و رئ
آن  انیـانصارالله و حام یمطلوب برا ییویگرچه سنار ی،منی گرانیباز نیقدرت در ب عیو توز ویسنار
تحقـق  رایز نیست؛عربستان و امارات مطلوب  یاست، اما برا ییاروپا یاز کشورها یتعداد یو حت

بـه هـر خواهد بـود.  نهیجنگ پرهز نیاها و اهداف آنها در  شکست تمام پروژه یبه معنا ویسنار نیا
 یعمـوم جیکه با توجـه بـه قـدرت بسـنینخست ا :محتمل است لیبه دو دل ویسنار نیوقوع احال، 

 آنبرجسـته  گاهینقش و جا توانند ینم یخارج گرانیباز ای منیاعم از دولت  یدولت چی، ه انصارالله
و  یاسـیبـا توجـه بـه سـاخت س مـنیله کـه انصـارالنید. دوم انـانکار کن منی یاسیس اردر ساخترا 

سـت کـه اواقـف  رایـز ؛ردیبگ اریطورکامل در اخت که قدرت را به ستیکشور درصدد ن نیا یتیجمع
در سـاختار  یاساسـ ینقشـ لیـااسـتوار اسـت و قب یا لـهیبر محور قب یاز نظر ساختار اجتماع منی
بـه  ،اح همچـون انصـاراللهجن کیقبضه شدن قدرت توسط  ،منظر نیکشور دارند. از ا نیا یاسیس

  منجر خواهد شد. گرید لیقبا یتینارضا
انصارالله و دولـت  یروهاین نیقدرت ب میناظر بر تقس ویسنار نیا :یبس شکننده و بحران ادوار آتش یریگ شکلـ 

موقـت و  یهـا بـس شـاهد آتـش منیمردم  ویسنار نیدر درون ا .است یربه منصور هاد عبد یمستعف
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 ی،طیاشـر نی. تحت چنشود ینقض م یریدرگ نیتوسط طرف ید که به صورت ادوارشکننده خواهند بو
 یزمان بـا همکـار هم کنند،ن دایگسترش پ برای یالقاعده و داعش فرصت نکهیا برای ییآمریکا یروهاین

 نکـهیمسـئله در کنـار ا نیا .دهند یرا هدف قرار م یستیترور یها گروه نیمواضع ا ،با ائتالف عربستان
ثبـات خواهـد سـاخت و  یبـ شیاز پـ شیبـنیـز را  منیهاست، جنوب  ییحضور آمریکا برای یا بهانه

ائـتالف  ی،مردمـ یروهـایبا امتداد مقاومـت انصـارالله و ن .کند یم تیکشور را تقو نیدر ا ییادگرایبن
از دامنـه حمـالت خـود  کننـد یمـ یکننده با توجه به ضعف موجود سـع شرکت یعربستان و کشورها

 یسـاز نـانیاطم«خود را  یشرط اصل شیاما پ .را در دستورکار قرار دهند بس با انصارالله آتشبکاهند و 
 »تنگـه بـاب المنـدب یاتیح انیو مسدود نساختن شر رانیبر عدم ارتباط با ا یمبن از جانب انصارالله

صـورت  آنهـا نیب یادوار یها یریدرگ ،ندارند یاعتماد کاف گریکدیبه  نیطرف کهاز آنجا . دهند یقرار م
و  یسـتیونیصه میـرژ و عربسـتان ریـنظ ییبه نفع کشورها وهایسنار نی. اابدی یم انیو سپس پا ردیگ یم
 قـوا دیپس از تجد ،کرده ینینش عقب ،یپس از هر دوره ضعف احتمال رایز ؛خواهد بود منیمردم  هیعل

 حمالت خود را شروع م
ً
 رایـز ؛اسـت مـنیمردم  ه ضررب یتیوضع نیچن طور مسلم، به. کنند یمجددا
 نیهمـ ،گـرید یمـوقت یهـا وقـوع بحـران بااز کشور،  ییها بخش  ةو توسع یموقت یها شرفتیپس از پ

 تخر ها رساختیز
ً
بحـران را  نیـآن در ا تیـمقاومـت کـه محور یبرا ویسنار نی. اشوند یم بیمجددا

هـم بـه علـت تزلـزل در  هیو روسـ نیچ یکشورها ینامطلوب خواهد بود و برا ،کند یانصارالله اداره م
کـه  نظـراز آن  ویسـنار نیـاهمچنـین مطلـوب نخواهـد بـود.  ،المنـدبدر منطقه باب  ییایدر تیامن

کشـور  نیا یبرا ،ابدینتوانسته است به اهداف خود دست  نهیو پرهز یشیجنگ فرسا کی یعربستان ط
  نامطلوب خواهد بود. زین

در  یپرسـ اسـت. تجربـه همـه منی در موردل محتم یویسنار نیتر فیضع یپرس همه :یپرس همهـ 
توان با  یم ،نیوجود ا است. با ویسنار نیا شرانیتنها پ ۲۰۱۲در سال  یانتخاب عبدربه منصور هاد

 یهرچند برخـ ؛کرد ادی فیضع یویبه عنوان سنار زین پرسی همهاز  ،منیتر شدن بحران در  یطوالن
عــدم وجــود . ۱نــد از: ا ه عبارتکــ د شــدخواهــ ویســنار نیــمــانع از تحقــق ا مــنیاز مســائل در 

از  یصـعب العبـور بـودن برخـ. ۲ ؛یاسیو س یاجتماع ،یعمران یها نهیالزم در زم یها رساختیز
و  یدر مناصـب حکـومت یاسـیفسـاد گسـترده س. ۳انتخابات سـالم؛  یمناطق و عدم امکان برگزار

 .منیدر  ییگرا لهیقب ستمی. س۵ ؛ریدرگ یها گروه رشی. عدم پذ۴ ؛منی یاسیس
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  گیري   نتیجه
 یمنطقـه راهبـرد یها بحران نیتر دهیچیاز پ یکیبه  ،مداخله کنشگران متعدد علتبه  منیتحوالت 
بلندمـدت  یا پروسـه ،بحران بـه نقطـه تعـادل دنیرس ،لیدل نیشده است و به هم لیتبد ایغرب آس

خـود را  یو اصـل یاساسـمنـافع  لیقصد تعـد گرانیاز باز کدام چیه ی،کنون طیدر شرا .خواهد بود
است کـه  یمنافع متعارض نیدر بحران و همچن لیدخ گرانیدر تعدد باز یدگیچیپ نیندارند. علت ا

نگاه  منیبر اساس منافع خود به بحران  ،گرانیاز باز کیکه هر ییهرکدام به دنبال آن هستند. ازآنجا
  .ر بودمتصو منی ندهیآ یبرا یمتقن و استوار دگاهیتوان د ینم کنند؛ یم

در تالش هسـتند تـا هرچـه  ریدرگ یها تمام طرف توان گفت ، میذکرشده یوهاینگاه به سنار با
 تیوضـع ،انیـم نیـبرسـد. امـا در ا انیـطرف مقابل بـه پا یمنافع برا نیبحران با کمتر نیا ،زودتر

اعـث ب ،گـرید یمأرب از سـو یداشتن منابع نفت اریدر اخت ةمسئل ، وسو کیاز  منیمردم  یاضطرار
 روزیـمـأرب و پ ،داشته باشد. در حـال حاضـر اجیاحت یشتریبحران به زمان ب نیحل ا تاشده است 

 ،اسـت مـنیبحـران در  انیپا دیکند. از آنجا که مأرب کل یبحران کشور را مشخص م ندهیآ ،نبرد آن
 نیـا ینظـام یروزیـپ یکمک خود را بـه انصـارالله در راسـتا نیشتریب دیبا رانیا یاسالم یجمهور

 یمنـیل یـکننـده بـا قبا مذاکره یها گروه دیبا دان،یدر م یروزیدهد. انصارالله عالوه بر پ ارائه ،گروه
ل را بـا خـود یـوارد مـذاکره شـوند و قبا دیـهـا با گـروه نیدهد. ا لیتشکنیز مناطق را  نیمستقر در ا

 ینـاامن درصـارالله را ان هیـاقدامات خـود عل ةجینت دیامارات با زین یکنند. در جبهه خارج مانیپ هم
در آرامکـو  یماننـد آنچـه بـرا یی،هـا اتیـعمل یریگ مشاهده کند. شکل اش یفضا در مناطق تجار

جانبـه و فـتح مـأرب  حملـه همـه یتواند زمان مناسب را به انصارالله برا یم ،عربستان شکل گرفت
داشـتن  اریـاخت درواند بـا ت یگروه م نیانصارالله، ا یروزیجنگ مأرب با پ افتنی انیبدهد. بعد از پا
 نـدهیتوانـد آ یموضـوع مـ نی. اردیمذاکرات برعهده بگ زیمسائل را در م ی،نظام دانیبرگ برنده در م

  ببرد. شیپ »قدرت با نظارت و دست برتر انصارالله میتقس«را به صورت  منی یاسیس
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