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 چکیده

کارانه در سیاست خـارجی   هاي گذشته به داشتن رویکرد محافظه عربستان سعودي در دهه
لک سلمان و فرزندش محمد در منطقه مشهور بوده است ولی با روي کار آمدن حاکمیت م

بن سلمان، این کشور سیاست خارجی تهاجمی در منطقه اتخاذ کرده کـه نمونـه بـارز آن    
  باشد.   می تهاجم نظامی این کشور به همراه به اصطالح ائتالف نظامی به یمن

هـاي ژئـوپلیتیکی، ژئواسـتراتژیکی و ژئواکونـومیکی و      برخورداري یمن از موقعیـت 
اي از  هـاي فرامنطقـه   هاي برخـی قـدرت   تهاجمی عربستان و حمایت هاي همچنین سیاست

جمله آمریکا از عربستان و تغییر موازنه قدرت در منطقه به ضرر سـعودي از علـل اصـلی    
باشد که این تهاجم پیامدهاي نامطلوبی همچـون شکسـت هیمنـه     تهاجم نظامی به یمن می

ز منظـر افکـار عمـومی جهـانی و     سعودي، تحت الشعاع قرار گرفتن قدرت نرم عربستان ا
  متزلزل شدن موقعیت بن سلمان براي حاکمیت کنونی سعودي را به همراه داشته است. 

اي  تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانـه  ـدر این پژوهش با استفاده از روش توصیفی  
 هاي تهاجمی عربستان در یمن تبیـین  هاي سیاست و منابع مجازي سعی شده دالیل و ریشه

  گردد و همچنین پیامدهاي این سیاست تخاصمی براي سعودي تشریح شود. 
  

  واژگان کلیدي
  عربستان سعودي، سیاست خارجی تهاجمی، ائتالف نظامی، یمن، جنبش انصاراهللا

                                                                                                                                         
 نور سازان شهیسسه مطالعات اندؤدر م رهیجز ر و مسئول کارگروه شبهپژوهشگ. 1

 123ـ158؛ صفحات 1397 تابستان ،74، پیاپی 2، شماره نوزدهمفصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم، سال 
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  مقدمه
گـذار در منطقـه خلـیج    تأثیرعربستان سعودي به عنوان یکی از بـازیگران مهـم و   

کارانـه در سیاسـت    رویکـردي محافظـه  هاي گذشته به داشـتن   فارس در طی دهه
به عنوان بازیگري که طرفدار  خارجی خود در منطقه مشهور بوده است و معموالً

وضع موجود و مخالف تغییر است، شناخته شده است. امـا در طـول چنـد سـال     
اي نشانگر عبور ایـن کشـور از سـنت     اخیر، رفتارهاي این کشور در عرصه منطقه

دید به رویکردي تهاجمی است. حمله نظامی بـه یمـن،   یش شگرا کاري و محافظه
جویانه در برابر قطـر   هاي مقابله حضور فعال و گسترده در بحران سوریه و تالش

همگی نشان دهنده این است کـه عربسـتان وارد مرحلـه متفـاوت و جدیـدي در      
  سیاست خارجی خود شده است. 

ناسـبات ایـن دو   در خصوص روابط عربستان و یمن با نگاهی تـاریخی بـه م  
 روابـط  اسـتراتژیک،  و سیاسی مختلف دالیل کشور باید گفت که این دو کشور به

 سعودي خاندان حاکمیت اند. کرده برقرار گذشته هاي دهه طی تأملی قابل و پیچیده

 در حاکمیـت  حفـظ  براي آنها تالش نیز و یمن در صالح عبداهللا علی و عربستان در

  بود. داده قرار یکدیگر کنار در آنها را موارد از بسیاري
عربستان سعودي ایجاد نظام جمهوري و پس از آن نظـام انقالبـی یمـن را در    

کـرد   تحوالت بیداري اسالمی یک مبارزه مستقیم ایدئولوژیکی علیه خود تلقی می
هاي همسو در یمن حاکمیـت داشـته باشـند تـا      کرد که همواره دولت و سعی می

مدیریت کنـد. پـس از تحـوالت بیـداري اسـالمی،      بتواند تحوالت این کشور را 
ها نتوانسـتند نقـش و پایگـاه مردمـی شـیعیان و جنـبش انصـاراهللا را در         سعودي

هاي مختلف و از جملـه بـا    تحوالت سیاسی و نظامی یمن تحمل کنند و به بهانه
مسـتعفی، سـرکوب    جمهـوري  رئـیس دي، هـا   اهداف بازگرداندن عبدربه منصور

اراهللا و همچنین مقابله با ادعاي نفوذ جمهوري اسـالمی ایـران   هاي انص توانمندي
) به همراه ائتالف نظامی سعودي 1394ماه  (فروردین 2015مارس  26در یمن در 
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به یمن حملـه نظـامی کردنـد. ایـن تهـاجم نظـامی بـه نـوعی اسـتثنا در قاعـده           
  یاستها بود چرا که سیاست سعودي تا این زمان مبتنی بر س هاي سعودي سیاست

کاري و سنتی بود. در این تهاجم که تاکنون سه سال و نـیم از آن   خارجی محافظه
اند بلکه با فرسایشی شدن این  ها نه تنها به اهداف خود نرسیده گذرد، سعودي می

ترین پیامد آن شکست هیمنه  جنگ با پیامدهاي مختلفی نیز مواجه شدند که عمده
ت نـرم عربسـتان در افکـار عمـومی و     الشعاع قرار گـرفتن قـدر   سعودي و تحت

  همچنین متزلزل شدن موقعیت محمد بن سلمان، معمار جنگ یمن بوده است. 
 هاي تجاوز تحلیلی دالیل و ریشه ـ در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی

نظامی عربستان به یمن و همچنین نتایج و پیامدهاي این تجـاوز بـراي سـعودي    
اي و اسـتفاده از   این مقاله مبتنی بر مطالعات کتابخانـه  .یردگ مورد بررسی قرار می

  منابع مجازي نگاشته شده است. 
  

  بهره اول: روابط عربستان سعودي و یمن
با توجه به نزدیکی جغرافیایی و فرهنگی مردم یمـن بـا مرزهـاي جنـوبی عربسـتان،      

ب عربسـتان  گذاري بـر تمـام منطقـه جنـو    تأثیرهرگونه اتفاق در این کشور به معناي 
 جغرافیــایی  پیوسـتگی  دلیل به سعودي نگاه از یمن رسد می نظر بـه از این رو است؛

 قـرار  اهمیـت  نخسـت درجـه در پرجمعیــت کشــور یــک عنوان امنیتـی و بــه و
رویکـرد سـعودي    .دارد مــحتاطانه  برخـوردي  و توجه به نیاز زمان هـم کـه  گیرد می

به عنوان یک دیدگاه ناشی از تـرس و احتیـاط بـوده    نسبت به تحوالت یمن همواره 
 داخلـی  امنیـت  زاویـه  از چـیز هـر از بـیش  یمـن  بـه  عربستان نگـاه است. در واقـع

 ایـن  در سیاسـت  ریـزي  طرح به خارجه امور  وزیـر  طریـق از آنکه از بـیش و اسـت
ــردازد، کشــور ــاع و  کشــور وزیــران از بپ ــرد. مــی بهــره زمینــه ایــن در  خــود  دف  گی

)Salisbury,2015:27     گـذار یـاد   تأثیر) عربستان همواره از یمن بـه عنـوان یـک کشـور
 کرده و تالش این کشور براي تضعیف یمن ناشـی از ایـن رویکـرد بـوده اسـت.      می
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(Nathalie, 2000:50)    
  نگاه تاریخی به روابط عربستان و یمن 

 بـوده  پرتنشی روابط سعود آل گذاري رژیم پایه زمان یمن از و عربستان میان روابط

 دوران کـه  اسـت  واقعیـت  ي ایـن  دهنـده  این مناسبات نشان تر دقیق است. بررسی

 یـک  و در داشـته  وجـود  آنهـا  گوناگون میان مسائل سر بر تعارض و تضاد اساسی

 تا است آمیز بوده بیشتر کشمکش عدن ـ  صنعا و ریاض میان روابط کلی انداز چشم

توان به عنوان نقاط چالش برانگیـز در   یخی، چند برهه را میدوستانه. از لحاظ تار
هـاي   روابط عربستان و یمن برشمرد. در ادامه به مناسبات این دو کشور طی دوره

  شود: مختلف پرداخته می
 

  . اختالفات مرزي تاریخی1
 مسـائل  سـر  بـر  یمـن  با 1932 سال در خود یافتن رسمیت آغاز همان از سعودي دولت

 ابـن  پیـروزي  و 1934 جنـگ  بـه  کشـمکش  این و بود درگیر عقیدتی و سیاسی، مرزي

 تحمیـل  بـر  عـالوه  عبـدالعزیز  طائف، ملک اي ماده 23 ي شد. در توافقنامه منجر سعود

 بـه  را و عسـیر)  جیـزان  اخـتالف (نجـران،   منـاطق مـورد   یحیی، امام به جنگی غرامت

 بیسـت  مـدت  که داشت وجود توافقنامه بندي این در کرد؛ اگرچه منضم خود سرزمین

 گـاه  هـیچ  آن، از امضـاي  پس یمن متوالی هاي اما دولت کرد، می تمدید را توافق ي ساله

 تجدید حق و بر دانستند نمی عربستان با خود ارضی هاي اختالف رفع مبناي را آن رسماً

 تـا موافقـت   کـرد  تالش می همواره عربستان دیگر، سوي کردند. از می تأکید آن در نظر

 کند، امـا  جذب آن براساس کشور دو مرزهاي تعیین و قرارداد این کردن نهایی با را یمن

 )Morphy,2006:32نداد. ( پایان آنها ارضی هاي اختالف به این توافق

  
  . مقابله عربستان با نظام جمهوري در یمن  2

  از حمایــت  بــه  1الســالل  عــبداهللا  کودتـاي  مقابـل  در 1960 دهه در عربستان

                                                                                                                                         
  1962-1967جمهور یمن در سال هاي  . رئیس1
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 حمایـت  با  جمهوري  نظام  که رفت می  آن  بیم زیرا پرداخت؛ یمنی طلبان سـلطنت
 عربسـتان  جزیـره  شـبه  جنـوب  در  تجدیـدنظرطلب   قـدرتی بـه عبدالناصر، جمال
. بزنـد  تحرکاتی به دست طـائف  نـامه تـوافق لغو یا و تعدیل براي و شود تـبدیل
 1967 ســال   در الســالل  هللاعبـدا  سـقوط  زمـان   تا  ها سعودي امر، این تأثیر  تحت
  .طلبان برنداشتند سلطنت حمایت از دست
  نگرانــی   ترین عمـده 1970  دهـه  هـاي سـال از بسیاري و 1960 دهه  طول  در

 بحرانــی  و ثبات بی اوضاع از بلکه فارس، خلیج  وضعیت  از نه سعودي عربستان
 زمـان  آن در دیگـر،  رتعبـا   به.  شد می ناشی عربستان جزیره شبه غربـی جنـوب
 آن مرزهــاي   دیگـر  بـا  مـقایسه در  فـارس  خلیج  در سـعودي  عربسـتان  سواحل
 عربسـتان . بـود  نگرانـی  موجـب  کمتـر و برخـوردار بیشـتري آرامـش از کشـور
  ایــدئولوژیکی   مســتقیم  مبــارزه  یـک را یمـن در  جمهوري  نظام ایجاد سعودي

 ســـخنان  بــا سـعودي عربسـتان  برداشـت  ایـن. کـرد می تلقـی  خـود  ضـد  بـر
  شـبه« در جمهـوري یـک ایجاد قصد کرد اعالم که عبداهللا السـالل جمهور رئیس
  در  مـصري  نیروهاي  حضور ، این بر عالوه. شد تقویت دارد، را « عربسـتان  جزیره
 طـول در. شد اد میعربستان قلمد امنیت براي تهدیـدي نیـز عربسـتان جزیره  شبه

 نیروهـاي  سـوي  از عربسـتان  جنــوبی  مرزهــاي  بارهــا  یمــن،  داخلـی  جـنگ
 قـادر سعودي عربسـتان و گرفـت  قـرار حملـه مـورد مصـري و خـواه جمهوري

) 48: 1372نبود. (جعفري ولدانی،  خود طوالنی مرزهاي از محافظت و کنترل بـه 
 مهـم  سیاسـیون  بـا  خـود ارتـباط و دياقـتصا قدرت از 1970 دهه طی عربستان
 دولت نفوذ گسترش از جلوگیري و یمن دو اتحاد پیمان زدن  کنار  منظور به یمـن
کـرد.   اسـتفاده  شـد،  مـی  پشـتیبانی  سـابق  شـوروي  سـوي  از کـه  جـنـوبی یمـن

)egory,2011:175Grبـه  ماهانـه  حقوق پرداخـت شکل  به  ارتباط این از ) بخشی 
 طـول  در بنابراین (Chathamhouse, 2011:5)بـوده است.  قبایـل و دولتــی افــراد
  بـه   منطقـه  سـطح  در هـا  سـعودي  روي  پــیش   تهدیـد تـرین بزرگ دهـه، دو این
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 با مقابله براي .بودنـد گرا چپ هاي گروه خاص، طور به یمن سوي از و طورکلی
 رهبــران  و  ـنیمـ   دولــت  از زمـان هم و مسـتقیم طـور بـه عربستان تهدید این

  )19: 1394(موسوي،  کرد. پشتیبانی و حمایت  کشور  این سیاسی و نظامی
  

  . مقابله سعودي با وحدت دو یمن 3
 در جنــوبی  و شــمالی  یمــن  وحــدت  مرحله، این در داده رخ تحول ترین مهم
 زیــرا  بــود،  عربسـتان   خـواست  بـرخالف کامالً وحدت این. است 1990 سـال

 نامـه  توافق در بازنگري براي تالش و یمن بیشتر گـرفتن قـدرت اعـثب احتمـاال
 حمایت با یمن دو وحدت از پیش تـا درپـی پی کودتاهـاي اغلـب. شد می طائف

 صـورت  وحــدت  ســمت به یمـن هـاي  حکومت حرکـت  دلیل  بـه و عربستان
 از پـس  و  بود یمن وحدت مخالف ترین بزرگ 1990 سال در عربستان. گرفت می

 ایــن،  بــر  . عـالوه   پرداخــت  یمـن  تجزیـه  بـراي  اي گسترده تحرك به وحدت،
 یمــن  هــاي  ســرزمین  در المللـی  بـین  نفتـی  هـاي  شـرکت  فعالیـت  از عربستان

 ایـن  بـه  دادن هشـدار  بـا  را یمن در نفت اکتشاف  عملیات   و  کـرد می جلـوگیري
   سـاخت. (همان) می  مواجـه  مـانع  با ها شرکت
  از جملــه  یمنـی اپوزیسـیون از حمایـت بـه بـازه ایـن در همچنـین سـتانعرب
 دشــمن  مقطع، این از پیش تـا کـه جـنبشی پرداخت؛ جنوب طلب جدایی جنـبش

 عینی نمود زمانی یمن وحدت از  عربستان  نـگرانی. آمد مـی حـسـاب به  عربسـتان
 یمـن  جمهـور  رئـیس  نخسـتین  نعنوا به »صالح عبـداهللا علـی« کـه گرفـت خود به

 پاسـخ .  کـرد  حمایـت  اعـالم  1990 سـال در کـویـت بــه صــدام حمله از متحد،
 عنـوان  بـه  آن از برخـی  کـه  بود قاطع حدي به یمـن مـوضع این برابر در عربستان
 هــاي  یمنی از نفر هزار 800 حدود عربستان. کنند می یاد صنعا علیه اقتصادي جنگ
 آوردنـد،  مـی  دست به یمن براي سالیانه دالري میلیون 1000 آمـددر کـه  را  کـارگر
 عربســتان  دالري میلیـون  100 ساالنه اقتصادي هاي کمک زمان هـم .کـرد اخـراج

 هـاي کـمک مـورد در مشابهی اقدام  به  دست نیز امارات و کویـت. شـد قطـع نیـز
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 را یمـنی کارگران براي ویژه حالت همچنین عربسـتان. زدند یمن به خود اقتصادي
 عربسـتان  توسـط  زمـان  آن  تـا   کـه  را کشـور  این زائران حج هاي هزینه و کرد لغـو

    )Nathalie,2000:103شد، ملغی ساخت. ( می پرداخت
 ایـن  کشـاندن  بـراي  صنعا بر فشار هـایی، فـعالیت چـنین از ها سعودي هدف
 نامه توافق پذیرش ـبوالندنق و  مـرزي  مـوضوع  سر بر مذاکره میز پـاي بـه کشور
 ویـژه  بـه. بود آن کردن نهایی و کشور دو مرزهاي تعیـین مبنـاي  عنوان  به  طائف

 ایـن  داخلـی   ثبـاتی  بـی  و  یمـن   در گـاز  و نفـت جـدي تولیـد عدم به تـوجه بـا
  .شـود واقـع مـؤثر  تـوانست  ابـزار این رسد می نظر به کشور،
  

 عیان یمن  . مقابله عربستان با شی4
  قبـال   در سـعودي  عربسـتان  راهبرد و رویکرد در تحول عطف نـقطه ،2000 سـال
 بــر  کشـور  دو  دیرینه مناقشه جـده، نـامه تـوافق امضاي با و سال این در .بود  یمن
 و رســید  پایـان  بـه  مرزها تحدید و تعیین نیز و اختالف مـورد هاي سـرزمین سـر

 شـرایط  بهبـود  بـراي  سازنده تعامل به تقابـل، و تضاد توضعی  از  کشور  دو روابـط
 ،2000 نامـه  توافق در واقـع )5: 2009یافت. (الماوي،   سـوق  مـرزي مـناطق امنیتی
 دو روابــط  در  همکــاري  و  زیســتی   هـم  مرحله به رویارویی مرحله از گذار سند

 نهـایی   تحدید و  تعیین هدف دو به رسیدن ازاي در سعودي عـربستان. بـود کـشور
 دسـت  یمـن  تقسـیم  و تـجزیه هـدف از یمن، دموکراسی زوال و ضـعف و مرزها
 و یمـن  تجزیه از دیگر سعودي عربستان تهدید، دو ایـن شـدن  برطـرف  بـا.  کشید

 تـا  2004 هـاي  سـال  در 1994ســال  بــرخالف و  نـکرد  حمایت آن اپوزیسیون یا
 دور در و داشـــت  اطالعـاتی  همکـاري   یمـن   دولـت   بـا  ها حوثی مقابل در 2009
   .شد  جـنگ  وارد ها حـوثی عـلیه مستقیم طور به صعده هاي جنگ شـشم
  دوگانـه   تـوان  مـی   نیز صـعده هـاي جنگ به ورود از عربستان اهداف مورد در
 از یـک  مقطـع  ایـن  در. گرفت کار به را و ایدئولوژیک ژئوپلیتیک بـالقوه تهدیـد
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 دو 2009 ســال  در ویـژه  بـه  است؛ القاعده  فزاینـده  فـعالیـت  دشــاه یمن سو،
 القاعـده « و شدند ادغام عـربسـتان و  یمــن  در القـاعـده سـازمان زیرمـجموعـه

 شده  بیان  سازمان ایـن تأسیس بیانیـه در. دادنـد تـشکیل را »عـربستان جزیره شبه
 و سـعودي   خـاك   بـه  حمـالت  تـدارك  بـراي یمـن خاك از جویان ستیزه که بود

  گرفت. خواهند بـهره آن وراي
 وهابیـت بـا ها زیـدي  تـقابل و  هـا زیدي حضور دامنه افزایش با دیگـر، سـوي  از

 و شــیعه  هـــاي  اقـلیــت   وجـود  به توجه با امامی دوازده شیعیان به آنها نزدیکـی و
 داخــلی  ثبـات   بـراي   هــا  زیـدي  و  شــیعیان  تـعامل  خطر ، عربسـتان در اسـماعیلی
 یمــن  خطرناك هاي جایگزین همچنین . شــد  ها سـعودي نگرانـی باعـث عـربسـتان

. قلمـداد شـود   ژئوپلیتــیک  بـــالقوه  خطــر  یـک  خـود  نوبـه به توانسـت می متحـد
 هایی جایگزین  از  طــائف نامه توافق نهایی شـدن بــه  تـوجـه  بـا سـعودي عربسـتان

 شـد،  ایجـاد مـی   یمـن  تجزیـه  و صـالح  عبداهللا علی حکومت سقوط صـورت رد که
   )112: 1394(موسوي،  کرد. نمی استقبال

 نــاتوانی  بــه  تــوجه  بــا  و یادشـده  مسائل  تأثیر تحت عمدتاً سعودي  عـربستان
 نیـز  و  صـعده   جنـگ  شـدن  طـوالنی  خطرات و ها حـوثی سـرکوب در یمـن ارتش
 جــنگ  وارد خود،  جنوبی  مناطق به  ها حوثی و  یمن ارتـش ییرویـارو شـدن کشیده

 بــراي  خــطري  زنـگ  مثابـه  بـه  تحـولی هرگونـه بـه  ها ســعودي. ها شـد با حوثی
 نگـرش،  ایــن  تـأثیر  تحـت .  نگرنـد  مـی   جـده  نامه توافق جانبه یکـ لغـو یا و بـازبینی
 یــا  و تضـعیف از پیشـگیري  بـر  عالوه تا کردند  بازي  یمن  در  فعالی  نقش ها سعودي
  تـروریســتی  عملیـات  بـراي  سـرزمینی  به آن شدن تبدیل از صالح، حکومت سقوط
 و  2011  سـال   از  پـس   مقطـع   در منطـق  ایـن . کننـد  جلوگیري عربستان  خـاك  علیـه

  )15: 1396(اصالنی،  .شود می تکرار یمن به بیداري اسالمی تحـوالت رسـیدن
  

  ستان براي مهار خیزش مردمی یمن  . تالش عرب5
 نماینـــدگان پــی در پــی هــاي اعتصــاب شــاهد یمــن ،2011 تحــوالت از پــیش
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 اساسـی  قـانون  اصالح به اعتراض در فعاالن از تعدادي و مجلس در اپوزیسـیون
سابق   جمهور  صالح، رئیس عبداهللا علی دوباره نامزدي امکـان آوردن فـراهم براي

 مردمـی  هـاي  اعتراض گسترش براي مناسبی  زمینه ها ـاباعـتص ایـن. یمن بــود
 آغـاز  اپوزیسـیون  احـزاب  از مستقل فراگیـر، اعتراضـات امـا بـود؛ ساخته فراهم
 شـد، هـمراه مصـر در حسنی مبـارك سقوط با کـه یمـن فراگیر  بحران  آغاز. شد

 تــازگی بــه کــه هــا ســعودي. برانگیخــت ریــاض در را اي گســترده هــاي نگرانــی
 در دیگـري  خطـر  با بودند، داده  دست  از را خود اي خاورمیانه  متحد  تـرین بزرگ
 روبــرو  خـود  خــاك  بــه  هـا  دگرگونی این گسترش خطـر نیز و) یمن( جنوب
  هم  باز عربستان بحرین، بحران و  داخلـی  اعتراضـات بر غـلبه از پس امـا. شدند
 یمـن  گسـترده  بحـران  و فصل حل براي ابتکاري همکاري، شوراي چارچوب در

 ارتباطی برقراري یمن، در ها سعودي سیاست ) محور3: 1388 کرد. (ناسخ، مطرح
 از پـس  کشـور،   آن  اوضـاع  کنتـرل  بـراي  یمــن  اپوزیســیون رهـبـران بـا قوي
 رهبـران  قدرتمنـدترین  بــا  هـا  سعودي درواقع. بود صالح عبداهللا علی گیري کناره

 نظـر  بــه . دارنــد  نیرومنــدي  ارتبــاط  1اصـالح،  يگـرا  اسالم حزب اپوزیسیون
 قدرت، در صالح بقاي  ناپذیري امکان  شدن  آشـکار به تـوجه بـا عربستان رسد می

 هـا،  آن رسـاندن  قـدرت  بـه  و یمـن  در خـود  متحدان همکاري با برآمـد درصدد
  .کند کنترل حدودي تا را  تحوالت

 و عبـداهللا صـــالح   امـضــاي  به اضری  در  2012  نوامبر در که طرح این براساس
  منصــور  عبدربـه« معاونش، به را خود اختیارات صالح شد قرار رسـید، مـخالفـانش

 مخـالف  شخصـیت  یـک  ریاســت    بــه  ملـی  وحدت دولـت و کنـد منتقـل »ديها
 اعطـاي  قـانون  یمـن  نماینـدگان  مجلــس  بنــدها  ایـن   اجـراي   از  پس. شود تشکیل

 مجلـس  بـه  را خــود  اسـتعفاي  ، صالح و کرد تصویب را صالح بـه کـامل مـصونیت
  بــراي   نــامزد  یــک  انتخـاب مــورد  در توافـق. شـد خـارج یمـن از و نمود تقدیم

                                                                                                                                         
 . حزب التجمع الیمنی لالصالح1
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 بحــران  حـل براي فارس خلیج همکاري شوراي طرح از بخشی جمهوري، ریاست
 از الحصـ  رفـت  بـرون  بـراي  کردنـد  تـالش  ابتـدا  ها سعودي طرح این بـا. بود یمـن

 خلـیج  همکـاري  شـوراي  از اسـتفاده  بـا  لذا ببرند، پناه سیاسی  کارهاي راه بـه بحـران
 مـوج  اگــرچه  کردنـد.  دنبال یمن سیاسی ساختار حفظ براي را خـود طـرح فـارس

 امـا  شـد،  آغـاز  لیبی و مصر تونس،  هاي  ملت قیام از کمـی فاصـله بـا یمن تظاهرات
 موانـع  بـا  و بـوده  کنـدتر  مراتـب  بـه  عربســتان  تقیممســ  دخالـت دلیـل به آن روند

 تجهیـزات  صـالح   طرفداران  بـه آنهـا طـرح، این شـکست بـا اما. شد روبرو متعددي
 بازگشـت  تا را صالح عبداهللا علی سعودي، نیروهاي از گروه یک حتی و دادند نظامی

    (Etheredge,2001:12 ) .کردند همراهی یمن به
  

  الف نظامی سعودي به یمن . تهاجم نظامی ائت6
شاهد اتفاقاتی بود که منجر به تهاجم نظامی  2015یمن در دو ماه فوریه و مارس 

، رئـیس دفتـر   »عوض بـن مبـارك  «عربستان سعودي به این کشور شد. در فوریه 
ریاست جمهوري یمن، توسط نیروهاي انصاراهللا به اتهام جاسوسی و توطئه علیه 

، هــادي منصــور حــال، عبدربــه   عــین شــد. درتمامیــت ارضــی یمــن بازداشــت 
وزیر یمن، با هدف اعمال فشـار بـر    جمهوري موقت و خالد بحاح، نخست رئیس

یمن از سمت خود استعفا دادند. اما انصاراهللا در واکنش به ایـن اقـدام کـه داراي    
ریشه خارجی نیز بود، بیانیه قانون اساسی را صـادر کـرد کـه مطـابق آن شـوراي      

منصـور  شـد.   ري تشکیل و مجلس نمایندگان یمن نیـز منحـل مـی   ریاست جمهو
در گام بعدي به شهر عدن فرار کرد و در این شهر که شهري بندري، مرکز  هادي 

شود، با کمک حامیـان عربـی    یمن جنوبی و دومین شهر بزرگ یمن محسوب می
کاري خود اقداماتی علیه انصاراهللا انجام داد و خواستار مداخله نظامی شوراي هم

مـارس شـاهد چنـد     25تـا   18فارس در یمن شد. با این حال، یمن از روز  خلیج
را  اتفاق مهم بود که در نهایت منجر به مداخلـه نظـامی ائتالفـی کـه ریاسـت آن      

، نماینـده جنـبش   »عبـدالکریم الخیـوانی  «عربستان سعودي بـر عهـده دارد، شـد.    
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چند انفجـار تروریسـتی در    مارس نیز 20مارس ترور شد. روز  18انصاراهللا روز 
مساجد حشحوش و بدر در صـنعا رخ داد کـه طـی آن صـدها نفـر از نیروهـا و       

  حامیان انصاراهللا کشته و زخمی شدند.
نیروهاي انصاراهللا نیز در واکنش به این انفجارها، ابتدا بـه سـمت شـهر تعـز،     

را در سومین شهر بزرگ یمن، حرکت کرده و کنترل کامل این شهر و فرودگاه آن 
هاي دولتی، نظامی و دادگسـتري شـهر تعـز     اختیار گرفته و توانستند بر ساختمان

تسلط یابند. نیروهاي انصاراهللا پس از کنترل تعز، به سمت شهر عـدن کـه کـانون    
نیز در آنجا حضور داشت، حرکت کرده  هادي منصور توطئه علیه انصاراهللا بود و 

 هـادي  منصـور  را نیز در اختیار گیرند.  مارس توانستند کنترل این شهر 25و روز 
این بار از عدن فرار و به خارج از یمن گریخت. کنترل انصاراهللا بر شهر جنوبی و 

و شکست طرح ابتکاري  هادي منصور راهبردي عدن به منزله پایان دوران انتقالی 
رو، عربستان سـعودي کـه از    فارس بود. از این شوراي همکاري خلیج 2011سال 
فان اصلی به قدرت رسیدن انصاراهللا و تشکیل دولت مردمی در یمن است و مخال

مارس نیز تعداد نیروهاي نظامی خود در مرزهاي بـا یمـن را افـزایش     23از روز 
مارس با هدف  26جمهور مشروع یمن اعالم و از روز  دي را رئیسها  داد، منصور

طوفـان  «موسـوم بـه    آنچه که بازگرداندن مشروعیت به یمن عنوان شد، عملیـات 
  ) 12: 1395را علیه یمن و انصاراهللا آغاز کرد. (عمادي،  1»قاطع
 

  هاي تهاجمی عربستان در یمن هاي سیاست بهره دوم: دالیل و ریشه
 در اسـتثنا  نـوعی  یمـن  بـه  فارس خلیج در آن هم پیمانان و عربستان نظامی تهاجم

 ي مداخلـه  بـر  گذشـته  نقر طول در سعودي چراکه سیاست شود، قلمداد می قاعده
 این دیگر، عبارت بود. به استوار و منطقه جزیره شبه هاي بحران در نظامی غیرمستقیم

 نوعی صرفا یمن خالف البته بر که بحرین، در عربستان ي مداخله آن از پیش و مورد

                                                                                                                                         
 . عاصفه الحزم 1
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 در سـعود  نظامی آل مستقیم ي مداخله مورد نخسین رفت، می شمار به 1نیرو نمایش

  بود. منطقه در آن استراتژیک حیطم هاي بحران
 سنتی سیاست در نظر سعودي تجدید چگونگی و چرایی درك و یابی ریشه براي

 کشمکش در کننده رهبري و فعاالنه نقش گیري عهده به و درگیري مستقیم از پرهیز

 از کـه  گرفـت  نظـر  در را گونـاگونی  عوامـل  بایـد  علـل آن  تبیین و یمن در نظامی

 و اي منطقـه  هـاي  و سیاسـت  ژئوپلیتیـک یمـن   و راهبـردي  سیاسـی،  هاي واقعیت
توان چندین عامل را به عنوان علـل   گیرد. به طور کلی می می سرچشمه المللی بین

  تجاوز نظامی عربستان به یمن معرفی کرد که عبارتند از: 
  
  . موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی یمن1

راه ائتالف نظـامی خـود سـاخته بـه     دالیل حمله عربستان به هم ترین مهمیکی از 
یمن و حمایت آشکار آمریکا از عربستان مربوط به اهمیت جغرافیاي یمن اسـت.  

توان از دو بعد اهمیت آن بـراي عربسـتان و    اهمیت جغرافیاي سیاسی یمن را می
  اهمیت آن براي دیگر بازیگران تبیین کرد:

اي برخـوردار   ت ویـژه موقعیت جغرافیایی یمن براي عربسـتان سـعودي از اهمیـ     
آنتـونی  «است. عربسـتان نگرانـی امنیتـی و اقتصـادي نسـبت بـه بحـران یمـن دارد.         

کند که یمن براي ثبات عربستان سعودي و شبه جزیره عـرب از   عنوان می» کوردزمن
مـرز اسـت.    اهمیت زیادي برخوردار است. یمن در شمال و غـرب بـا عربسـتان هـم    

) به لحاظ Cordesman,2015: 5مشترك با یمن دارد. (کیلومتر مربع مرز 1458عربستان 
در شمال شهر بندري عـدن قـرار    2»ینبوع«هاي بندر عربستانی  اقتصادي نیز پاالیشگاه

) نکته مهم دیگر این است که عربستان بخـش زیـادي   Tim Lister, 2011: 3اند. ( گرفته
ران ایـن اسـت کـه    دهد و نگـ  المندب انجام می از صادرات نفت خود را از تنگه باب

  تغییر قدرت در یمن سبب بروز مشکل در صادرات نفت این کشور شود.

                                                                                                                                         
1. show of force 
2. Yanbu 
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اما در خصوص اهمیت جغرافیاي یمن براي دیگـر بـازیگران حـامی مداخلـه     
و اقیانوس هند قرار دارد.  نظامی باید اشاره کرد که یمن میان دو دریاي مهم سرخ

نیـز در کشـور    و جزایر سوکوتراالمندب، خلیج عدن  عالوه بر تنگه راهبردي باب
المنـدب    یمن قرار گرفته و بر اهمیت تحوالت این کشور افزوده است. تنگه باب

رسد بـراي تجـارت دریـایی     که در بخش شمال غربی و شمال شرقی به یمن می
هاي انرژي حائز اهمیت است و به عنوان شاهراه تجارت آسیا،  المللی و کشتی بین

سوم تجارت دریایی جهان را در خود جـاي داده اسـت. تنگـه    اروپا و آفریقا، دو 
المندب میان کشورهاي یمن، جیبوتی و اریتره قرار گرفته و دریـاي سـرخ را    باب

کند. ایـن تنگـه بـراي آمریکـا بـه حـدي        فارس و شمال آفریقا وصل می به خلیج
 هـاي نفتـی   گانـه اسـتراتژیکی کشـتی    اهمیت دارد که آن را در لیست مراکز هفت

  )Gazali, 2015: 3-4جهان قرار داده است. (
فارس و براي کشورهایی نظیر مصر و  جغرافیاي یمن براي کشورهاي نفتی خلیج 

فـارس بـه شـمال آفریقـا      المندب نقطه اتصال خلیج سودان نیز اهمیت دارد. تنگه باب
ـ   تواند مانع دسترسی تانکرهاي نفتی خلیج المندب می است. بستن تنگه باب ه فـارس ب

کانال سوئز شود و آنها را به سمت نوك جنوب آفریقا منحرف کنـد کـه هـم سـبب     
 )Gazali, 2015: 5شود. ( افزایش زمان در تحویل نفت و هم افزایش هزینه می

  
 . مقابله با افزایش نفوذ ایران در شیعیان منطقه2

 امینظ تهاجم و یمن در مستقیم ي مداخله به را عربستان سعودي همه از بیش آنچه

هاي گسـترش نفـوذ    ادعاي این کشور مبنی بر سیاست کرده، رهنمون کشور این به
 ویژه به و راهبردي هاي رقابت میان این است. در ایران در میان شیعیان منطقه بوده

 داشته اهمیت عوامل سایر از بیش ایران، نفع به اي منطقه توازن قواي خوردن هم به

 هـاي  سـال  از اسالم جهان رهبري سر بر عربستانو  ایران میان رقابت اگرچه. است

 گرایـان  اسـالم  سـوي  از خود که سعودي و رهبران شد اسالمی آغاز انقالب از پس
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شدند  می کشیده چالش به اخوان سنی جنبش ایران و نیروهاي حمایت مورد ي شیعه
)Hegghammer & Lacroix,2007جنگ حسین در صدام از ایران، انقالب مهار ) براي 

 بـا  کـه  شـد  آغـاز  زمـانی  از هـا  سعودي نگرانی عمده اما کردند، حمایت ایران لیهع

گرفتند.  دست به را قدرت این کشور شیعه ، اکثریت2003در  بعث دولت سرنگونی
 متحـدان  و عربسـتان  تدریج به فلسطین و لبنان در ایران نفوذ گسترش این بر عالوه

 هالل به اردن پادشاه عبداهللا سوي از هآنچ طرح به و کرد نگران منطقه در آن را عرب

 بعـدها  منطقـه  در ایـران  نفـوذ   (Moubayed, 2005:22)انجامید.  شد، معروف شیعه

 واکـنش  به نیز را مصر وقت جمهور رئیس مبارك، حسنی یعنی عربستان دیگر متحد

 ایـران  بـه  عـرب  شیعیان گویا که بپردازد مسئله این طرح به تا کرد آن بر و واداشت

  (Cordesman,2006:16)خود.  سکونت محل کشورهاي تا ادارترندوف
  

 . کنترل پیامدهاي بیداري اسالمی 3
 متحـدانش  و خود جایگاه تضعیف و ایران نفوذ گسترش از را سعودي رهبران آنچه

 بـود. بـا   عربـی  بهـار  بـه  موسوم 2011 از پس رویدادهاي ساخت، نگران منطقه در

 العابـدین بـن   زیـن  رهبري به تونس یعنی وديسع متحد عربی دولت سه سرنگونی

 هـاي  سال در صالح عبداهللا علی نظر زیر یمن و حسنی مبارك رهبري به مصر علی،

 و العرب ي جزیره شبه به ها انقالب و ها گسترش ناآرامی و سو یک از 2012 و 2011
 ردنخـو  هـم  بـه  حال در سود ایران به اي  منطق قواي توازن تنها نه بحرین، ویژه به

  (Baker,2011:20)کشید. می چالش به جزیره شبه در را سعودي اقتدار بود، بلکه

 سـرپوش  ویژه به جزیره شبه به ها ناآرامی سرایت از جلوگیري براي سعودي عربستان

پـیش   در را تطمیع سیاست سو یک از )Sullivan,2012( خود شیعیان اعتراضات بر گذاشتن
 خشنودسـازي  بـراي  عربسـتان  اتبـاع  بـین  در دالر لیـارد می 35 از بـیش  توزیع با و گرفت

 سـرکوب  به آهنین مشت سیاست پیشبرد با دیگر، سوي از و کرد اقدام سعودي شهروندان

 2011 بحـرین  در نظـامی  ي پرداخت. مداخله بحرین و عربستان داخل در شیعه انقالبیون

  (Slackman & Broner, 2011:17)  بود. سیاست این آشکار نمونه
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 محـیط  از عربـی  يها انقالب دورسازي براي سعودي عربستان ابزارهاي از یکی

 بـه  زدن بود. دامـن  (Fravel, 2010:31) 1جنگ انحرافی انداختن راه جزیره، به شبه

 متعصب داوطلب سازي هزاران مسلح و سنی و شیعه میان اي فرقه کشمکش و جنگ

 از بخشـی  کشـور،  دو این هاي دولت براي سرنگونی سوریه و عراق به آنها اعزام و

 امـارات  چـون  خـود  اي متحدان منطقه در کنار سعودي بود. عربستان این سیاست

 همچون سلفی هاي تروریستی ه گرو از تسلیحاتی و مالی هاي حمایت با قطر و عربی

 سـازي  مشـغول  بـا  تا هم بوده درصدد آن نظایر و الشام احرار النصره، جبهه داعش،

 از انقالبـی را  امـواج  سنی، ـشیعه   تضاد به جزیره شبه سلمانانم و خود شهروندان

ایـران   متحدان لبنان، و سوریه عراق، در ثباتی بی ایجاد با دیگر، سوي از و دور خود
  .دهد تغییر متحدانش و خود سود به و زیان ایران به را قوا ي موازنه و تضعیف کند را

 از المللـی  بـین  هاي حمایت ،تساخ مصمم راه این در را سعودي عربستان آنچه

 در آن غربـی  متحـدان  و آمریکا که بود. درحالی آمریکا و اروپایی سوي کشورهاي

 لیبـی  تـونس،  مصـر،  در انقالبیـون  از حمایـت  مدعی اسالمی بیداري جریان امواج

 و کردند می سکوت یمن و بحرین در شیعیان هاي اعتراض برابر سرکوب در بودند،
 انتقـاد  اگرچـه  دوگانه هاي سیاست پرداختند. این می ها سعودي از حمایت به بیشتر

 اما مانع حمایـت  (Boucek & Sajadpour, 2011:35)برانگیخت.  جهان در را بسیاري

نشد.  سوریه و عراق در ویژه به عرب جهان و جزیره  در شبه سعودي هاي سیاست از
 به را آن نیز سفید کاخ سخنگوي و کرد حمایت اقدام سعودي این از آمریکا واقع در

 بـر  که درحالی دیگر، سوي از (Bohan, 2011:12)ندانست.  نظامی تهاجم وجه هیچ

 عربستان هاي حمایت که است آشکار غربی سیاستمداران و پژوهشگران از بسیاري

 و عـراق  در تروریسـت  سـلفی  هاي گروه و داعش از فارس خلیج در آن متحدان و
 و این گروه (Boghardt, 2014:14)هاست  گروه این تفعالی تداوم مهم عامل سوریه

 گرایـی  سـلفی  تقویـت  در عربسـتان  نقـش  بـه  خـود  هاي تحلیل در پژوهشگران از

                                                                                                                                         
1. diversionary war 
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 گونه این نیز غرب مطبوعات در و کرده اشاره امروز به تا 1980 ي از دهه تروریستی

 نـه  و مریکاآ سیاسی مقامات نه اما (Fryklund,2015:32)  اند کرده منتشر را ها تحلیل

 امـارات  و قطـر  یـا  ها سعودي از انتقاد به آشکار طور تاکنون، به آن اروپایی متحدان

 یـا  هـا  حمایـت  نوع این شک بی (Clemons, 2014:12)اند.  نزده دست متحده عربی

 2011 از پـس  هاي سال در عربی انقالبی نیروهاي سرکوب برابر در آشکار سکوت

بـازي کـرده اسـت.     2015 در یمن به تهاجم يبرا عربستان سیاست در مهمی نقش
  )  28:1395(احمدي،

  
  اي قدرت منطقه ي تغییر در موازنه. 4

از دیگر دالیل تهاجم نظامی عربستان به یمن ناشـی از تـالش مقامـات سـعودي     
المللـی   اي و بـین  براي بازسازي و احیاي جایگاه دولت سعودي در عرصه منطقـه 

 رفـاه  مانند حفظ تمامیت ارضی، امنیـت ملـی و   است. درحالی که در کنار اهدافی
 خـود  خـارجی  سیاسـت  اهداف زمره در نیز را ملی جایگاه ارتقاي ها دولت ملی،
هـاي   واسـطه مؤلفـه   توانـد بـه   دهند، ارتقاي جایگاه ملـی مـی   می قرار توجه مورد

مختلفی مانند توسعه اقتصادي یا عوامل مذهبی و فرهنگـی و یـا ارتقـاي قـدرت     
  کشور دنبال شود. نظامی یک

 و دینـی  جایگـاه  بـر  تکیه با تا است کرده تالش بیشتر تاکنون سعودي دولت 
دي مبتنی بر صـادرات نفـت   اقتصا قدرت همچنین و شریفین حرمین خادم عنوان

رسد اکنـون ایـن کشـور تـالش      نظر می به ارتقاي جایگاه ملی خود بپردازد؛ اما به
 ورتی عینی و فعاالنه در این راستا بهره ببرد.ص دارد تا از قدرت نظامی خود نیز به

سعودي معتقد است که توسل به ابزارها و رویکردهاي سنتی  رژیمعبارت دیگر  به
آفرینـی آن در منطقـه    سبب تضعیف جایگاه ملی سعودي و کاهش نقـش ناکارامد 

ها  کارگیري تسلیحاتی که صدها میلیارد دالر براي آن شده است. بنابراین باید با به
اي سـعودي   هزینه شده است و نمایش قدرت نظامی بـه ارتقـاي جایگـاه منطقـه    

رو انتخاب شد کـه بـه    کمک کرد. مورد یمن براي کاربرد قدرت نظامی نیز از این
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 را کمتري نظامی هزینه و المللی، مقاومت اي و بین منطقه مخالفت ها باور سعودي
  )94: 1396 نی مقدم و یوسفی،حسی(دارد.  درپی احتمالی مشابه موارد به نسبت

یکی از اهداف مهـم عربسـتان از رویکـرد تهـاجمی و حملـه      از سوي دیگر، 
اي اسـت.   تـرین قـدرت منطقـه    عنوان بزرگ نظامی به یمن یادآوري نقش خود به

ـ    ها به ها، سال سعودي ت عربسـتان هسـتند.   دنبال ایجاد یک خاورمیانـه بـا محوری
امـا بـا ایـن    ، د در تمامی تحوالت منطقـه هسـتند  دنبال ایفاي نقش خو بنابراین به
بسـت   اتفاقاتی که در منطقه روي داده است با ناکامی و بـن  بسیاري ازوجود، در 
ها باوجود صرف دالرهاي نفتی فراوان، نتوانسـتند نظـام بشـار     اند. آن مواجه شده
ق نیـز  گیر کنند. بعد از آن در عرا عنوان یکی از محورهاي مقاومت زمین اسد را به

هاي پی  ها و شکست نتوانستند نظام مورد نظر خود را ایجاد کنند؛ پس این ناکامی
  درپی سبب شده است تا به مداخله نظامی در یمن روي آورند. 

 در عـرب  جهـان  تحـوالت  از پس گرفته شکل اي منطقه نظم سعودي عربستان
را در تقابـل بـا   اي  راستاي منافع موجود را قبول ندارد و این توازن قدرت منطقـه 

درپـی آن   هـا  سـعودي بـه همـین دلیـل    ؛ کند هاي خود ارزیابی می نگاه و سیاست
هاي موجـود، نظـم و تـوازن قـدرت      ها و فرصت گیري از بحران هستند تا با بهره
نفع خود تغییر دهند. همچنین سیاست فعاالنـه ایـن کشـور     اي را به موجود منطقه

گـر تـالش عربسـتان     مورد یمن، نشـان  ویژه در نسبت به تحوالت جهان عرب به
اي از دسـت   براي ایفاي نقش فعاالنه در منطقه با هدف تغییر توازن قـواي منطقـه  

  )22: 1395(نجات و دیگران، رفته به سود خود است. 
  

  . بحران قدرت در درون خاندان آل سعود5
گران عوامل داخلـی عربسـتان بـه خصـوص جنـگ قـدرت میـان         برخی از تحلیل

طلبی ملک سـلمان و   دانند. جاه گان را عامل تداوم حمله عربستان به یمن میشاهزاد
محمد بن سلمان و رقابت براي قدرت در میان خاندان آل سعود نیز یکی از دالیـل  
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آمیز عربستان براي حمله به یمن است. ملک سلمان معتقد است اگـر   تصمیم جنون
به عنوان یک جنگـاور معرفـی   محمد بن سلمان بتواند در جنگ علیه یمن پیروز و 

تواند وجهه خود در میان آل سعود و میان مردم عربسـتان را نیـز تقویـت     شود، می
  )5: 1395کند و انتقال سیاسی آرامی در عربستان انجام شود. (عمادي، 

  
  هاي وابسته رساندن جریان و تالش براي به قدرتیمن کاهش نفوذ شیعیان . 6

ن به نوعی تبـدیل سیاسـت پنهـان ایـن کشـور بـه       مداخله نظامی عربستان در یم
شـود.   سیاست آشـکار مداخلـه در امـور داخلـی کشـورهاي عربـی قلمـداد مـی        

، استاد دانشگاه جورج تاون آمریکا، ترکیبـی از تـرس، عصـبانیت و    »نترها شیرین«
نتر هـا  کنـد.  طلبی را در زمره علل حمله عربستان سعودي به یمـن عنـوان مـی    جاه

ها نسبت به ظهور هر دولتی در یمن کـه تحـت کنتـرل     سعودي«که کند  عنوان می
آنها نباشد، بدگمان هستند به ویژه اگر قرار باشد شـیعیان نیـز در آن نقشـی ایفـا     
کنند. ترس آنها از این است که مبادا دست یافتن شیعیان یمن بـه چنـین تـوفیقی    

ي را مطالبـه  منجر به آن شود که جمعیت شیعه عربستان نیز سهم سیاسـی بیشـتر  
  )25: 1395کنند. (عمادي، 

هـا   پذیري فرهنگی سیاسـی آن تأثیروجود شمار قابل توجهی از شیعیان در یمن و 
هـاي   ویژه در جنـبش انصـاراهللا کـامالً نمایـان اسـت، یکـی از دغدغـه        از ایران که به

 تـرین  مهـم یابی شـیعیان از   عربستان سعودي است. بر این اساس جلوگیري از قدرت
هاي استراتژیک عربستان در بحران اخیر یمن بـوده اسـت. در همـین راسـتا،      تاولوی

ها را به حمالت علیه یمن کشاند ایـن اسـت کـه     آنچه سعودي«گوید:  فرید زکریا می
دولـت   ،به تعبیـر دیگـر، عربسـتان سـعودي    ». خواهند ها دولتی شیعی در یمن نمی آن

  )43: 1394(زکریا، . یندب شیعی در یمن را مشکلی بزرگ براي رژیم خود می
در تقابل شـدید بـا شـیعیان     را عربستان سعودي، پادشاهی وهابی ایدئولوژي 

قرار داده است. اعتقاد حکومت عربستان بر این اسـت کـه شـیعیان یمنـی پیونـد      
اي که هر نـوع   گونه نزدیکی با حکومت ایران و همچنین شیعیان سعودي دارند به
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دهـد و   قـرار مـی   تـأثیر شیعیان سعودي را تحت سرعت   موفقیت شیعیان یمن به
(مرکـز  . درضمن سبب افزایش نفوذ و اعتبار جمهوري اسالمی ایران خواهد شـد 

  )3: 2015الجزیره للدراسات، 
 آن یمن به نظامی حمله از عربستان اهداف از یکی که گفت توان می رو این از 
 مخالفـان  آفرینـی  قشن که کند هدایت اي گونه به را یمن داخلی وضعیت که است

ن برسـاند. عربسـتان   ممکـ  حداقل به را آینده در جنبش انصاراهللا ویژه به عربستان
کنـد   دلیل داشتن اقلیت شیعی، از حاکمیت جنبش انصاراهللا احساس وحشت می به

هـا در داخـل    نـوعی آن را موجـب الهـام بخشـی بـه شـیعیان و تحریـک آن        و به
آمیـز داخلـی ایـن     امنی و وضعیت مخـاطره داند. احساس نا هاي خود می سرزمین

محوریت طراحی و تقبل هزینه این موضوع کشور از شیعیان، سبب شده است تا 
  را بر عهده گیرد.

پیروزي انصـاراهللا در موقعیـت جغرافیـایی راهبـردي      ،نظر مقامات سعودي از
ه، هاي گفتمان انقالب اسالمی و مقاومت در منطق تواند به زنجیره پیروزي یمن می
اي دیگر را بیفزاید و سبب شود تا دولت مستقل دیگري بـا گفتمـان غالـب     حلقه

استقالل و مقاومت در این منطقه پراهمیت شکل بگیرد. وجود دولـت دوسـت و   
پیروي اهداف و منافع سیاسی ریاض در یمن، یکی از اهداف مهـم عربسـتان در   

ربستان، موجب شد کـه  چند دهه اخیر بوده است. اهمیت یمن در راهبرد امنیتی ع
عبـداهللا صـالح، ابتکـار عمـل را در     علی ها علیه  این کشور پس از شروع اعتراض

دست گیرد و براي انتقال قدرت، مشروط به آنکه ساختار و زیربناي سیاسی ایـن  
و  هـادي  منصـور  عبـد ربـه   کشور محفوظ بماند، تالش کند. حمایت عربستان از 

اسی معرفـی کـرد، در ایـن چـارچوب قابـل      روندي که آن را روند اصالحات سی
  )81: 1394(احمدي، . تبیین است

سـو   هاي وابسته و هم آفرینی افراد و جریان درواقع، تالش براي گسترش نقش
هاي عربستان سعودي در مورد تحوالت اخیر یمن بوده  از جمله محورهاي تالش
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ب بـر  هـاي سـنی مـذه    است. عربستان سعودي براي حفظ قدرت و برتري گروه
اي، تـاکنون میلیاردهـا دالر هزینـه کـرده اسـت.       هاي شیعه در سطح منطقـه  گروه

هـاي   ها هزار نفر از نیروهاي معارض در قالب گـروه  توان به ده درحال حاضر می
طلبـان جنـوب و    ، جـدایی هـادي  منصور مختلف مانند القاعده، داعش، طرفدران 

هـا در   سـاختن آن  حمایت و فعالها درپی  اي اشاره کرد که سعودي نیروهاي قبیله
  هستند.در یمن مقابل ارتش و انصاراهللا 

اند تـا از   ها تمام تالش خود را معطوف این مسئله کرده درحال حاضر سعودي
اهللا لبنان جلوگیري کنند. از ایـن   شدن انصار اهللا به مدلی مانند الگوي حزب تبدیل

تالش براي چینش عناصر  جهت علت ورود مستقیم عربستان به مسئله یمن و نیز
اي  چارچوب رقابت منطقـه توان در  می دلخواه در ساختار قدرت در این کشور را

هـاي   با ایران و البته ناشی از فهم آنان از ارتباط جمهوري اسالمی ایران با جریـان 
  ).183: 1395 نجات و دیگران(. گراي منطقه دانست اسالم

 سیاسی تصمیم گیرندگان ذهنیت که درنکته مهم دیگر در این راستا این است 

 مهـم  و مسائل منطقه در ایران توان اثرگذاري و نفوذ عراق، اشغال از پس آل سعود،

 حاشیه به و عراق در قدرت هرم به رأس شیعیان است. صعود یافته افزایش بسیار آن

 اخیـراً  و فلسـطین  لبنـان،  در متحدان ایـران  ایستادگی تداوم و اهل سنت، بقا رفتن

 اصطالح شدن مطرح و در منطقه بالقوه ایران توان و نفوذ گسترش به همگی سوریه،

 باعث یمن انصاراهللا در گیري قدرت شرایطی چنین در که است انجامیده شیعه هالل

 از جدیدي ادراك و شیعیان دیده محاصره در را خود مجددا عربستان تا شد خواهد

 شـرایط  بـه  پاسخ اش براي رفتاري لگويا بر و کند پیدا خود جدید پیرامونی محیط

 بالقوه یمن، در این تحرکات سعود آل مقامات دید از باشد. بنابراین گذارتأثیر جدید

 رو، کند. از ایـن  را تکمیل شیعی هالل پازل از دیگري بخش که دارد را این پتانسیل

 را دو کشـور  رقابـت  سـنی،  ـ شـیعی  فضـاي  به شدن تبدیل صورت در مسئله، این

  )153: 1396خواهد نمود. (ابراهیمی،  یمن مرزهاي در جدیدي فاز وارد و شدیدت



فصلنامه مطالعات راهبرد
 ي

جهان اسالم، سال نوزدهم، شماره 
پ، 2

اپی
 ی

74
، تابستان 

1397
  

   
 

 

 144  

  
  گیري دموکراسی در یمن جلوگیري از شکل. 7

هـاي   گرفتن نیروها و جریان و مقابله با قدرت سازي دموکراسیاز روند  جلوگیري
دموکراتیک در یمن، از دالیل دیگر حمله نظامی عربستان است. در حقیقـت ایـن   

قاطعانه با هر نوع گسترش دموکراسی در منطقه که ممکن است خود رژیم کشور 
  سعودي را تحت فشار قرار دهد، مخالف است.

گیـري   دلیل ماهیت استبدادي و سنتی خود شکل حکومت عربستان سعودي به
داند. در این میان بـا   هرگونه دموکراسی در منطقه را تهدیدي براي امنیت خود می

هـاي   گیـري جوانـه   رافیـایی و پیونـدهاي تـاریخی، شـکل    توجه به مجـاورت جغ 
سعود است؛ بـر ایـن اسـاس     دموکراسی در یمن تهدیدي جدي براي حکومت آل

کردن روندهاي دموکراتیک  راهبردهاي عربستان در یمن متوقف ترین مهمیکی از 
خـواهی بـه داخـل     آزادي است. درواقع، عربستان همواره نگران آن است که موج 

  اي آن منجر شود. ن سرایت کند و به فروپاشی نظام قبیلهمرزهاي آ
تحـوالت مربـوط بـه بیـداري اسـالمی الگـوي بـومی         معـادالت تحوالت یمن در 

هاي اسالمی منطقه را دارد و هم مطالبات بـومی   هاي انقالب جدیدي است که هم مؤلفه
کشـورها و  پذیري سـایر   شدت نگران تحریک ها به به همین دلیل سعودي ؛مردم یمن را

ملل عرب منطقه هستند. در واقع حمله به یمـن حملـه بـه مـوج جدیـدي از بیـداري       
عربـی آن اسـت. عربسـتان     ـ اسالمی در منطقه و تالش براي مهـار و مـدیریت غربـی   

هـاي   اي از ابزارهـا از جملـه کمـک    سعودي براي دستیابی به اهداف خود از مجموعـه 
ایـن کشـور تـالش     است. ي نظامی استفاده کردههاي دیپلماتیک و ابزارها مالی، فعالیت

کند تا با کمک مالی به قبایل و احزاب یمنی اوضاع یمـن را در جهـت منـافع خـود      می
هاي دپیلماتیک مفصـلی در چـارچوب شـوراي     مدیریت کند. عربستان همچنین تالش

 همکاري خلیج فارس انجام داده است. آخرین ابزار عربستان سعودي براي دستیابی بـه 
  )163: 1395(نجات و دیگران،  اهداف خود حمله نظامی به یمن است.
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  بهره سوم: نتایج و پیامدهاي جنگ یمن براي عربستان سعودي
هنوز نتوانسته چه به صـورت   سه سال و نیمعربستان سعودي با گذشت بیش از 

درگیري میدانی و استراتژیک و چه به صورت مذاکره و در عرصه دیپلماتیـک از  
سـعود کـه    یمن رهایی یابد. حمالت نظامی ائتالف عربی به سـرکردگی آل  بحران

 44همراه باشد، پس از گذشت » قاطعیت«قرار بود نتیجه سریع در پی داشته و با 
بسـت مواجـه شـده     ماه عمالً بدون هیچ دستاوردي در دستیابی به اهداف، با بـن 

» هادي منصور بدربه ع«است. عربستان بر اساس اهداف اعالمی، قصد بازگرداندن 
جمهور مستعفی یمـن بـه مقـر ریاسـت جمهـوري در صـنعا و دور کـردن         رئیس

هاي انقالبی از مراکز قدرت را داشت که بعد از ناکامی نظامی در  انصاراهللا و کمیته
دستیابی به این اهداف وارد میـدان مـذاکره شـد تـا بتوانـد حـداقل بـه صـورت         

خـواهی   ود ساخته بود خارج سـازد امـا زیـاده   آبرومندانه خود را از بحرانی که خ
شـرط تعیـین کـردن بـراي آغـاز       ها و مقدم کردن مطالبات خـود و پـیش   سعودي

اي در پـی   و ثمـره   هـا نتیجـه   مذاکرات باعث شد میز مذاکرات نیز براي سـعودي 
 عمدهکشور مذکور تداوم یابد. در ذیل به این نداشته باشد و همچنان بحران براي 

کـه آغازکننـده و   » محمد بن سلمان« و مشخصاًن یمن براي عربستان تبعات بحرا
   شود: میمدیریت کننده جنگ یمن است اشاره 

  
  عربستان سعودي هیمنهالمللی و شکست  کاهش اعتبار بین.1

تحقیـر راهبـردي را بـراي    ناکامی عربستان در تحقق اهداف و راهبردهـاي خـود   
گرایـی  پـردازان واقـع   ی مورگنتا، از نظریـه نس جها .ه استعربستان به همراه آورد
 را خـود  نباید هرگز ها دولت«: گویدمی »ها ملت بین سیاست« کالسیک، در کتاب

نشینی از آن موقعیت به منزلـه از دسـت رفـتن     عقب که کنند گرفتار موقعیتی در
 »عربستان سـعودي «شاید اگر مورگنتا زنده بود » تلقی شود. ها اعتبار و حیثیت آن

عربستان همـواره خـود را    .کردمصداق معاصر این هشدار معرفی می ترین مهما ر
داد اما تجاوز نظامی به یمن و سپس انتشار گسـترده  مدافع امت اسالمی نشان می
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حمالت ، مشروعیت سـنتی   تداوم گستردهتصاویر کشتار زنان و کودکان یمنی و 
بمباران کورکورانه منـاطق   رد.سعود را به عنوان خادم حرمین شریفین از بین ب آل

هـا و مـدارس و    ات زیربنایی و کارخانجات و حتـی بیمارسـتان  تأسیسمسکونی، 
سعود در کشتار زنان و کودکان مسـلمان   مساجد یمن به همگان ثابت کرد که آل

هاي گذشـته بـا ژسـت     عربستان که در سال در ردیف رژیم صهیونیستی قرار داد.
اي را بـراي   کرد وجهـه  خواه امت اسالمی سعی میخادمی حرمین شریفین و خیر

خود دست و پا کند، با کشتار هزاران زن و کودك یمنی نه تنها این وجهه تصنعی 
هـاي مـدافع حقـوق بشـر      به جایی رسید که حتی سـازمان  کار بلکه برد بین از را

ها را در یمن به جنایات جنگی مـتهم و از آمریکـا، انگلـیس و     غربی نیز سعودي
  ) parstoday,1395( انسه به دلیل فروش سالح به این رژیم انتقاد کردند.فر

تجاوز نظامی عربستان به یمن و ناکامی در تحقـق اهـداف   موضوع اساسی در 
 المللی و شکستن هیبت عربستان سعودي اسـت.  بین اعتبار خود حاکی از کاهش

ت کـاهش پیـدا   المللی عربستان سعودي پس از تجاوز به یمن به شـد  اعتبار بین
 که دارد راهبردي نتیجه یک یمن آوردگاه در عربستان هیمنه شکست کرده است.

  .است عرب جهان و منطقه در ریاض وجهه و پرستیژ رفتن بین از آن
سـعود   ي آلهـا  پس از این کشورهاي عربی با حزم و احتیاط بیشتري با برنامه

دسـت دولـت عربسـتان    در منطقه برخورد خواهند کرد و سرنوشت خـود را بـه   
ها نیز با عربستان در سطح منطقه بیشتر شود چـرا  چه بسا مخالفت نخواهند سپرد.

ي عـرب بـه الگـوي مقاومـت در مقابـل ادعـاي       هـا  که یمـن بـراي سـایر ملـت    
  )15: 1395(جعفري ولدانی،  سعود تبدیل خواهد شد. پدرخواندگی آل

  
  ناتوانی نظامی عربستان سعودي. 2

 ثروتمنـدترین  سـوي  از عربـی  خاورمیانه منطقه کشور فقیرترین هب نظامی تجاوز
 ارتقـاي  و خریـد  صـرف  دالر میلیارد چند ساالنه که اسالم جهان و منطقه کشور
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شکست سنگین در این جنگ نابرابر، همگـان را   سپس و کند می خود نظامی توان
افزار و  سعود غیر از فروش نفت و خرید جنگبه این واقعیت رهنمون کرد که آل 

انبار آن هیچ هنر دیگري ندارد و با آن میزان از جنگ افزارهاي مدرن حتـی قـادر   
اسـت،   تـر از خـود   ضـعیف نظامی امکانات نیست از پس یک کشور که به لحاظ 

برآید. این جنگ به وضوح ناتوانی نظامی عربستان سعودي را بـه همگـان ثابـت    
  (جعفري ولدانی، همان) کرد.
  

    خاندان آل سعودات داخلی در تشدید اختالف. 3
 بـوده  عربسـتان  در داخلـی  اختالفات تشدید  یمن، علیه عربستان جنگ دیگر پیامد
هاي درونی آل سـعود و منازعـه بـر    مرگ ملک عبدا... موجب تشدید رقابت .است

خـود را   ها سرقدرت و نفوذ شد. جنگ یمن به عنوان عرصه نوینی براي این رقابت
ي منتشره از اختالفات رهبران سـعودي دربـاره   ها گزارشنگ، در آغاز جنشان داد. 

ات احتمـالی آن  تـأثیر . در مورد تداوم جنگ و همچنین دادند جنگ در یمن خبر می
  هاي مختلفی وجود دارد. بر ساختار قدرت در خاندان سعودي نیز دیدگاه

از ابتداي شروع تجاوز نظامی، برخی از امراي سعودي مخالفت خود را نشـان  
سـعودي کـه   وقت توان به مقرن بن عبدالعزیز، ولیعهد  می ها ادند که از جمله آند

پیشین همچنین متعب بن عبدا...، وزیر گارد  مادري یمنی داشته است، اشاره کرد.
ملی، برغم این که جرات بیان مخالفت خود به صورت آشکار را نداشته است، از 

این مخالفت خود را به صورت وي  شد. مخالفین این عملیات نظامی محسوب می
تلویحی و مخفیانه در دیدار با برخی مقامات نظامی در مقر وزارت گارد ملی بیان 

  ه بود. کرد تأکیدو بر لزوم احتیاط هرچه بیشتر در جنگ 
همچنین خالد بن طالل، از امراي سعودي نیز به شکل غیررسـمی در حسـاب   

به یمن، بدون منتظر ماندن براي توئیتري خود از تصمیم ملک سلمان براي حمله 
و آن را به مثابه بی  ه بودبرگزاري اجالس اتحادیه عرب در شرم الشیخ، انتقاد کرد

تـرین اختالفـات در جنـگ     عمـده  احترامی به سایر رهبران عرب محسوب نمود.
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یمن درباره آغاز عملیات نظامی و بین جنـاح سـدیري، بـا مرکزیـت محمـد بـن       
کشـور، از یـک سـو و    وقت بن نایف، وزیر  دفاع و محمد وزیرولیعهد و سلمان، 

و متعـب بـن   وقـت  جناح غیرسدیري با محوریت مقرن بـن عبـدالعزیز، ولیعهـد    
  ) Pars Today,1395:7( ملی، بوده است.پیشین عبدا...، وزیر گارد 

تـوان بـاال گـرفتن تـنش در خانـدان آل       یکی دیگر از تبعات جنگ یمن را می
دانست. به طـور مثـال چنـدي پـیش در     جنگ در یمن  در خصوص تداومسعود 
فرزنـد  » احمد بن عبـدالعزیز «هاي اجتماعی عربستانی فیلمی منتشر شد که  شبکه

خواهـد تـا بـه     هاي عربستان مـی  در آن از معترضان به سیاست» ملک عبدالعزیز«
عهـد   خـود را از پادشـاه و ولـی    مطالبـات خاندان آل سعود تـوهین نکننـد بلکـه    

هـاي   . احمد در این فیلم ملک سلمان و پسرش محمد را مقصـر بحـران  بخواهند
کند که اگر او صاحب منصب بود شرایط  دهد و اشاره می یمن و بحرین جلوه می

خورد. معترضان در این فیلم تابعیت یمنی  یمن و بحرین به شکل دیگري رقم می
عبور احمد بن داشتند که مقابل سفارت عربستان در لندن حاضر شده و در هنگام 

 1.عبدالعزیز شروع به شعار دادن علیه خاندان آل سعود کردند

نکته قابل توجه اینکه در کنار احمـد بـن عبـدالعزیز سـفیر عربسـتان در لنـدن       
کند یعنی احتمال دارد که سفیر نیز روابـط پنهـانی بـا احمـد داشـته یـا        حرکت می

ضـاي عربسـتان برخـی از    طرفدار وي بوده باشد. در پـی انتشـار ایـن ویـدیو در ف    
بـا احمـد بـن عبـدالعزیز بیعـت      «هشـتگ  » مجتهـد «هاي معارض از جمله  حساب

بـرادر کوچـک ملـک سـلمان و از     » احمد بـن عبـدالعزیز  . «ترند کردندرا » کنیم می
گران احمد از دریافت  به اعتقاد بسیاري از تحلیل .آل سعود است» سدیري«خانواده 

مد بن سـلمان بـر خـالف قواعـد، منصـب او را      عهدي باز مانده و مح منصب ولی
شود این اسـت کـه ممکـن     می تصاحب کرده است. احتمالی که در این میان مطرح

است این ویدیو از پیش طراحی شده و نمایشی ساختگی بوده باشد. بدین معنا کـه  

                                                                                                                                         
1  .  https://www.youtube.com/watch?v=KVHlu6zn7EU 

https://www.youtube.com/watch?v=KVHlu
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عنـوان   اي کـرده و بـه   احمد بن عبدالعزیز با این ویدیو تالش کرده تا خود را رسانه
چنین احتمـال دیگـري کـه در ایـن میـان       گزینه براي پادشاهی مطرح کند. همیک 

آل سعود در تالش هسـتند تـا بـا روي     يوجود دارد آن است که مشاورین و عقال
نوعی کودتا کرده و او را از  کار آوردن احمد بن عبدالعزیز علیه محمد بن سلمان به

هاي بن سـلمان در   سازي زینهو ه ها عهدي برکنار کنند. ساختارشکنی منصب والیت
این مدت به شدت زیاد بوده است. پیش از این نیز این مشاورین از پادشـاه تقاضـا   

نویسـی عمـومی آرامکـو را     کردند براي نجات عربستان از بحران مالی طرح پـذیره 
متوقف کند. این براي نخستین بار بود که پادشاه در مسائل فرزندش دخالـت کـرده   

احمد شهامت و جسارت کافی  ،مود. با این حال طبق گفته مجتهدو آن را متوقف ن
شود باال گرفتن تنش  اما آنچه از این فیلم به ذهن متبادر می ؛براي پادشاهی را ندارد

ها است. البته این مسـئله هـم قابـل     در خاندان آل سعود حتی میان خانواده سدیري
تحمیل فرزنـدان خـود بـه     طرح است که احمد با این گرو کشی و نمایش به دنبال

ساختار قدرت بوده باشد. بنابراین یکـی دیگـر از تبعـات بحـران یمـن کـه نتیجـه        
هاي متهورانه و غیرعاقالنه بن سلمان است باال گرفتن تـنش در خانـدان آل    فعالیت

آن در یمن  ترین مهمهاي بن سلمان که  سعود بر سر مسأله جانشینی است. شکست
ها هـم نجواهـایی از    ل سعود متزلزل شده و بین شاهزادهاست باعث شده خاندان آ

  )7: 1397(گلی،  .مخالفت با پادشاهی بن سلمان به گوش برسد
  

   اختالف در تداوم عملیات نظامی و چگونگی آن. 4
این اختالف به خصوص بین محمد بن سلمان و محمد بن نـایف، بـه عنـوان دو    

در حـالی کـه بـن سـلمان     بـود.  شخصیت اصلی پیش برنـده جنـگ، در جریـان    
نایف مداخله زمینـی را رد و آن را   ، بنبودخواستار مداخله نظامی زمینی در یمن 

بود. یکی از دالیـل برکنـاري   به مشارکت کشورهایی مانند پاکستان مشروط کرده 
  محمد بن نایف از سوي ملک سلمان نیز در این راستا قابل ارزیابی است.
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  مسایه شمالیها از ه افزایش نفرت یمنی. 5
هـا از   یکی از پیامدهاي مهم تجاوز نظامی عربسـتان بـه یمـن افـزایش نفـرت یمنـی      

جویی در ملت یمن است که چه بسا ایـن نفـرت   همسایه شمالی و ایجاد حس انتقام
البته پیش از آغـاز تهـاجم نظـامی بـه یمـن،       ها نیز باقی بماند.هاي آتی یمنیدر نسل

  ها چندان چهره مطلوبی نداشتند. ار عمومی یمنیرهبران عربستان سعودي در افک
ها در سـالیان دراز بـه سـرزمین     که سعودي اي از نظر تاریخی، نگاه قیم مآبانه

ان سـعودي در یمـن   عربسـت  نقـش  بـراي  نتوانسـت  گـاه هیچ اند، ملکه سبا داشته
  مقبولیتی به همراه آورد.

  
  یگسترده نظام شکست تالش عربستان براي تشکیل ائتالف. 6

سـازي بـود.    یکی دیگر از دالیل تحقیر عربستان، شکست این کشـور در ائـتالف  
عربستان سعودي که در ابتدا مدعی تشکیل ائتالفی متشکل از سه حلقـه اعضـاي   
شوراي همکاري خلیج فارس، کشورهاي عربـی عضـو اتحادیـه عـرب و محـور      

برآن بود تا در  ریاض پاکستان بود، در ادامه نتوانست به این هدف برسد. ـترکیه  
 تجاوز به یمن تمامی کشورهاي عربی و سنی منطقه را با خود همـراه سـازد امـا   

  .شود نائل زمینه این در موفقیتی به نتوانست
آل سعود سعی داشت با ایجاد ائتالفی وسیع هم به تجـاوز خـود مشـروعیت    

بستان بدهد و هم از لحاظ مالی و تلفات نظامی از خسارات خود بکاهد. براي عر
مشارکت پاکستان و ترکیه در تجاوز به یمن بسیار مهم بود چرا که ارتش ایـن دو  

ي شکسـت،  ها کشور از قدرت و توانایی باالیی برخوردار هستند اما با بروز نشانه
   ترکیه و پاکستان خود را کنار کشیدند و عربستان در مواجهه بـا یمـن تنهـا مانـد.    

)7:Pars Today,1395(  
سـازي گسـترده بایسـتی اشـاره کـرد کـه        اکامی عربستان در ائتالفعالوه بر ن

امـارات  اختالفات متعددي میان کشورهاي به اصطالح ائتالف نظامی وجود دارد. 
عربی یکی از کشورهاي مشارکت کننده در ائتالف نظامی سعودي براي حمله بـه  
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عملیـات  یمن است اما این کشور از آغاز بحران یمن، تمایلی بـراي پیوسـتن بـه    
  نظامی نیروهاي ائتالف موسوم به طوفان قاطعیت علیه یمن نداشت.

ها حاکی از آن است که امارات با وجود مشارکت در جنگ علیه یمـن   گزارش
از حیث تعداد اسـت، امـا    این جنگکننده در  دومین نیروي نظامی شرکت هرچند

اي که  طی مقاله »دیوید هیرست«خواهان پیروزي عربستان در این جنگ نیز نبود. 
نویسـد   دارد و مـی  تأکیدمنتشر شد بر این امر  »میدل ایست آي« در پایگاه خبري

 که رقابت و درگیري میان امارات و عربستان درباره یمن، رقابتی بر سـر رهبـري  
کوشـد تـا    دارد که امـارات مـی   تأکیدهیرست همچنین  .است »جهان سنی عرب«

ـ  ا مشـکل مواجـه شـود و دولـت عبدربـه      انتقال قدرت در یمن توسط عربستان ب
را  المسلمین اخوانمنصورهادي که برخی از اعضاي حزب اصالح وابسته به گروه 

احمـد علـی   « بـه جـاي آن   در خود جاي داده است را با ناکامی مواجـه سـازد و  
سابق یمن و فرمانده سابق گارد جمهوري و سفیر سابق  جمهور رئیسپسر  »صالح

  .جمهوري بنشاند کرسی ریاستیمن در امارات را به 
اي حاکی از آن است که امـارات   هاي رسانه در همین زمینه بسیاري از گزارش

به علی عبداهللا صالح و پسرش، زمان آغاز عملیات طوفان قاطعیت را اعالم کـرده  
ولیعهـد ابـوظبی    ،ها همچنین آمده است که محمد بـن زایـد   بود. در این گزارش

امري که سبب شد تا صالح بـا   ؛به صالح اعالم کرده بودجزییات حمله به یمن را 
 .تغییر مکان خود از حمالتی که هدف آنها منزل وي بوده جان سـالم بـه در ببـرد   

  )5: 1397(سایت الوقت، 
بـه  عالوه بر وجود اختالفات میان عربستان و امارت در بین سایر کشـورهاي  

قطر بـا مصـر   ه عنوان نمونه، ب اصطالح ائتالف نیز اختالفات متعددي وجود دارد.
 بـا  دوحـه  مصـر،  از عربستان دعوت از پس رو همین از مشکالت متعددي دارد،

  .نمود مخالفت کشور این مشارکت
نظامی، نظـر سـایر    هاي مربوط به عملیاتگیري به طور کلی ریاض در تصمیم
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امري کـه موجبـات انتقـاد کشـورهاي عربـی را       ؛داندکشورها را غیرضروري می
راهم آورده است. در این میان، یک نکته الزم به ذکر است و آن این کـه هـدف   ف

در مجمـوع   اصلی کشورهاي آفریقایی از مشارکت در ائتالف، انتفاع مالی اسـت. 
توان گفت که ائتالف ساختگی عربستان در جنگ یمن خیلی زود و بـه دنبـال   می

د براي بـه خـدمت   هاي شکست فروپاشید و آل سعود مجبور ش عیان شدن نشانه
گرفتن مزدوران جدید و نگه داشتن کشورهایی که قبال در ائتالف عضـو بودنـد،   

  )Pars Today,1395( هاي کالنی بپردازد. رشوه
  

 »ملک سلمان«گري  و افزایش کنش» محمد بن سلمان«رنگ شدن نقش   کم. 7
رنگ شـده   سیاسی عربستان کم فضايمدتی است محمد بن سلمان حضورش در 

هایش کاهش یافته است. به طور مثال بـن سـلمان در بازدیـد ملـک      گري نشو ک
که در واقع پروژه بلندپروازانه شخصِ بـن سـلمان اسـت    » نیوم«سلمان از پروژه 

ي  حضور پیدا نکرد و خود ملک سلمان با تبلیغـات فـراوان بـه بازدیـد از پـروژه     
افتتـاح پـروژه    عدم حضور بن سـلمان در  در جریانگري دیگر  مزبور رفت. کنش

ترین قطار شـهري   قطار شهري حرمین شریفین صورت پذیرفت. این پروژه بزرگ
متصل » مدینه«را به » جده«کیلومتر در ساعت  300غرب آسیا است که با سرعت 

 i24news.tv/ar, 2018 ) . (کند می

عدم حضور بن سلمان در افتتاح چنین طرح عظیمـی خـود جـاي تعجـب و      
تـوان   اي از این عـدم حضـورها مـی    کنار هم قرار دادن مجموعهسؤال دارد که با 

علت آن را رمزگشایی کرد. مبحث دیگر نامه ملک سلمان بـه غـرب بـراي عـدم     
در گزارشـی  » خبر عاجـل «بود. حساب توییتري » معامله قرن«مشارکت در طرح 

آورد که ملک سلمان پیامی به آمریکا ارسال کرده که محتـواي ایـن پیـام از عـدم     
دهـد. ملـک سـلمان     خبر مـی » معامله قرن«اجازه عربستان به اجرایی شدن طرح 

به عنوان » قدس«شرط همکاري ریاض با طرح مذکور را به رسمیت شناختن  پیش
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 پایتخت فلسطین و بازگشت آوارگان عنوان کرده است. در این پیام اعالن قـدس 
  ه است. به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی محکوم و مردود شمرده شد

شکست بعدي بن سلمان در فروش سهام شرکت آرامکو به نمـایش در آمـد.   
وي تنها شخص خاندان آل سعود بود که توانسته بود بر بخشی از سـهام شـرکت   

» سـابک «مذکور مسلط شود. وي قصد داشت با فروش سهام آن یا واگذاریش به 
را پـیش   2030انداز  گذار جذب کرده و چشم (بخش خصوصی) در کشور سرمایه

» ریتـرز کـارلتون  «هـا در هتـل    مرتبـه و حصـر آن   ببرد اما دستگیري تجـار عـالی  
گذاري  ها را از سرمایه گذارهاي داخلی و خارجی را به هراس افکنده و آن سرمایه

هـا، سـه    چنین در پی محاصره یمن توسـط عربسـتانی   در عربستان باز داشت. هم
اند کـه ایـن باعـث فشـار      قرار گرفته ها در معرض سوء تغذیه شدید چهارم یمنی

هاي حقوق بشري شده است. بنابراین سلسله اقـدامات دور از خـرد بـن     سازمان
گـري   سلمان باعث شده عقالي خاندان، ملک سلمان را وادار کنند نقش و کـنش 

 خود را افزایش داده و نقش و بازیگري محمد بن سلمان را محدود کنـد. بنـا بـر   
ن به این نتیجه رسـید کـه مجموعـه اشـتباهات راهبـردي بـن       توا ها می این گزاره

زا شـدن ایـن بحـران     سلمان از جمله اشتباه استراتژیک حمله بـه یمـن و هزینـه   
  موجب شده پادشاهی او در معرض خطر قرار بگیرد. 

 
 عربستان الشعاع قرار گرفتن قدرت نرم جنگ یمن و تحت. 8

طلب نشان دهـد.   ، معتدل و صلحعربستان بسیار سعی کرده خود را کشور منطقی
و » اتیـوپی «هاي عربستان اعـالم کردنـد مقامـات     به طور مثال چندي پیش رسانه

نامه تاریخی صلح میان خود در شـهر جـده گـرد هـم      براي امضاي توافق» اریتره«
، دبیر کـل  »آنتونیو گوترش«خواهند آمد. در همین راستا پادشاه عربستان سعودي 

نامه صلح  براي حضور در این نشست دعوت کرد. این توافق سازمان ملل متحد را
هاي مرزي که میان دو کشور ایجادشـده بـود امضـا گردیـد. ایـن       در پی درگیري

هاي مرزي براي مدت دو دهه ادامه داشته است تـا اینکـه چنـدي پـیش      درگیري
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صورت رسمی مرزهاي زمینی دو کشور باز شد و روابط میان این دو کشـور از   به
گرایانـه   طلبانه و میانجی اي صلح گرفته شد. امضاي این قرارداد توانست چهره سر

از عربستان به نمایش گذاشته و جایگاه و موقعیت عربستان در منطقه را ارتقا داده 
راي امنیت نسبت به این اقدام وطوري که ش به؛ و مقوم قدرت نرم این کشور باشد

نامه در رابطـه بـا    لیل کرد. همین توافقملک سلمان از وي و عربستان تقدیر و تج
ها را  نیز به امضا رسید. با این حال جنگ یمن وجهه سعودي »اریتره«و » جیبوتی«

هـاي   المللی به عامل اصلی کشتار یمنی ها را در مجامع بین دار ساخته و آن خدشه
نگار سـعودي   روزنامه» جمال خاشقچی«گناه تبدیل کرده است. در همین زمینه  بی

ها در کنسولگري عربستان در استانبول ترکیه به قتـل   قبل از آن که توسط سعودي
بود از بن سلمان خواسته » واشنگتن پست«در روزنامه  اش مقالهآخرین در برسد، 

عربسـتان بایـد   «که  بود جنگ پر هزینه یمن را پایان دهد. وي در این مقاله آورده
ال به درازا کشیده است را بگیـرد.  س چهارجلوي ضررهاي ناشی از نبرد یمن که 

این نبرد امنیت ملی و چهره عربستان در جهان اسـالم را مخـدوش کـرده اسـت.     
جاي آنکه ایجادکننده جنگ باشد به برقرارکننده صلح تبدیل شود  عربستان باید به

هاي حل نـزاع را فـراهم کنـد.     و با استفاده از نفوذ خود در جوامع غربی مکانیسم
هـاي ژنـو بـه شکسـت     وگو گفـت ان بر آسمان یمن موجب شده تا تسلط عربست

بینجامد. عربستان بهتر است نبرد را پایان دهد و صلح یمن را آغاز کند. انصـاراهللا  
ها بگذارند  هاي فراوانی را بر دست عربستانی هاي خود هزینه اند با موشک توانسته

شـناخته  » پـاتریوت «م زیرا دفع هر موشک در سامانه دفاع جوي عربستان که با نا
هاي این جنـگ موجـب شـده عربسـتان      میلیون دالر هزینه دارد. هزینه 3شود  می
هاي خارجی برود. ارتـش عربسـتان    میلیارد دالري از بانک 11سوي استقراض  به

جـاي انصـاراهللا کودکـان یمنـی را      برآورد و شناخت عملیاتی صحیحی ندارد و به
زند. اکنـون حتـی    ز پایبندي به اخالق دم میحال ا هدف قرار داده است و درعین

در مناطق جنوبی یمن که آزادشده اسـت متمـردین شـعارهاي ضـد ائـتالف سـر       
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 )https://thenewkhalij.news( »دهند. می

شوند کـه قـدرت نـرم     بنابراین با نگاهی به اظهارات جمال قاشقچی مشخص می
ب یمن که تحت تسلط ائـتالف  المللی که حتی در جنو عربستان نه تنها در مجامع بین

شود. ترمیم ایـن چهـره خـود نیازمنـد گذشـت       است نیز به چالش کشیده شده و می
هاي گزاف است. عربستان اجازه نـداد انقـالب یمـن بـه      چندین سال و صرف هزینه

و سپس با حمله به این کشور انقـالب یمـن   » ابتکار خلیجی«سرانجام برسد و ابتدا با 
نع از دستیابی آن به اهداف حقیقی خود شد این موضوعی است را منحرف کرده و ما

  )  7: 1397(گلی،  ها به این راحتی قابل هضم نخواهد بود. که براي یمنی
  
  گیري  نتیجه

رویکرد عربستان سعودي همواره نسبت به تحوالت یمن رویکردي امنیتـی بـوده و   
وبی عربسـتان هـر   به علت نزدیکی جغرافیایی و فرهنگی مردم یمن با مرزهاي جنـ 

شود؛  گذاري در منطقه جنوب عربستان نیز میتأثیرگونه اتفاق در این کشور موجب 
که به  طلبی اتخاذ کرده و یا این هاي توسعه از این رو عربستان در این کشور سیاست

هاي قدرتی که وابسته به این کشور در یمن باشد، بوده است و عـالوه   دنبال جریان
هاي جمهوري و پس از آن نظام انقالبی یمن مقابلـه کـرده کـه     ظامبر این موارد با ن

در این کشور بود. با سقوط علـی  2011نمونه بارز آن مقابله با بیداري اسالمی سال 
عبداهللا صالح و رشد روزافزون موقعیت سیاسی و دینی انصـاراهللا، سـعودي منـافع    

اه برخـی کشـورهاي   بـه همـر   2015دید و باالخره در مارس سال  خود را در خطر 
عربی همسو در قالب ائتالف نظامی به یمن حمالت وسیعی را آغاز کرد که تاکنون 

هـاي   نیز تداوم دارد. این حمالت نظامی در واقع به نوعی تجدید نظـر در سیاسـت  
هـاي   شود چرا که قبل از این تهـاجم سیاسـت   کاري عربستان نیز قلمداد می محافظه

غیر مستقیم نظامی و بصورت نیابتی بود. تغییر رویکرد عربستان مبتنی بر مداخالت 
کـاري و سـنتی بـه سیاسـت خـارجی مـدرن،        سیاست خارجی عربستان از محافظه

https://thenewkhalij.news
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جســورانه و تهــاجمی، ناشــی از روي کارآمــدن ســاختار جدیــد قــدرت در نظــام 
پادشاهی عربستان بود. محمد بن سلمان که در آغاز تهاجم نظـامی بـه یمـن وزیـر     

ها به عنوان معمار جنگ یمن لقب گرفته بـود بـا ایـن تهـاجم      در رسانه دفاع بود و
  سعی در دستاورد سازي براي ارتقاي موقعیت سیاسی خود داشت. 

بن سلمان بنا به دالیل متعددي که در این نوشتار اشاره شد و با اهدافی چـون  
مسـتعفی بـه قـدرت، سـرکوب      جمهـور  رئیس، هادي منصور بازگرداندن عبدربه 

بش انصاراهللا و مقابله با نفوذ جمهوري اسالمی ایران در یمـن ایـن تهـاجم را    جن
پیش برده است. وي در این عرصه نظامی در رقابـت بـا محمـد بـن نـایف(وزیر      
وقت کشور و همچنین ولیعهد سابق) درصدد کسب پرستیژ و جایگـاه سیاسـی و   

شـاهی از  نظامی و در پی آن برنامه براي ولیعهـدي و سـپس تصـاحب تخـت پاد    
تر در این تهاجم به این هدف نایـل   پدرش بود و نیازمند این بود که هر چه سریع

شود اما نه تنها در تحقق اهداف اعالمـی از تهـاجم نظـامی ناکـام مانـد بلکـه بـا        
تـوان بـه مـوارد زیـر      پیامدهاي نامطلوبی نیز مواجه شد. از جمله این پیامدها می

هـا، تشـدید    للـی و شکسـت هیمنـه سـعودي    اشاره کرد: کاهش اعتبـار بـین اللم  
اختالفات در ساختار قدرت و همچنین بروز اختالفات در میان اعضـاي شـرکت   
کننده ائتالف نظامی (مانند اختالفات و بحران محاصره قطر از سوي عربسـتان) و  

هاي عربستان و امارات در صحنه میدانی یمن و این کـه دو   یا آشکار شدن رقابت
پیمانی با یکدیگر در صحنه تحوالت یمن  بردهاي متفاوت در همکشور داراي راه

هستند. عالوه بر این موارد، جنگ علیه یمن و فرسایشی شدن آن نه تنهـا باعـث   
نـرم   رنگ شدن نقش معمار جنگ یمن، محمد بن سلمان شـده بلکـه قـدرت    کم

   عربستان نیز از منظر افکار عمومی افول کرده است.
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