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Abstract 

With the aim of defeating the goals of the Yemeni revolution, the Saudi-led 
Arabic Coalition entered the Yemeni campaign in 2015. But there were 
clear signs of disagreement among key members of the coalition on the 
Yemeni scene. The southern regions of Yemen became competition place 
of Saudi Arabia and the UAE. Accordingly, the main question of the article 
is what are the most important factors of competition between the UAE and 
Saudi Arabia in the Yemeni crisis? The hypothesis is that the two actors' 
different perceptions of the common enemy component and their skeptical 
attitude about the desired results are the main factors in the rivalry between 
Saudi Arabia and UAE in Yemen. This article describes the components of 
competition between the two countries in Yemen through a descriptive-
analytical method, and examines the impact of the competition between 
Riyadh and Abu Dhabi on the political future of Yemen. 
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 چکیده
 نیموارد کمارزار ا  ممنیبا هدف شکسمت اهمداف انقمالب    2015عربستان در سال    یبه رهبر  ی ائتالف عرب

 ممنی ی اتيمائمتالف در صمحنه عمل نیما ی اصمل یاعضما انياز اختالف م یابرجسته یهاکشور شد. اما نشانه
اسماس،  نیما بمر. دیمگرد لیو امارات تبد  هایعودنبرد و رقابت س  دانيبه م  منی  ی مشاهده شد. مناطق جنوب

در بحمران  یامارات متحمده و عربسمتان سمعود نيعوامل رقابت ب نیمقاله آن است که مهمتر  ی پرسش اصل
از مولفه دشمن مشمترک  گریکه برداشت متفاوت دو باز شودی مطرح م هيفرض نیدر پاسخ، ا  ست؟يچ  منی

بمه شممار  ممنیو اممارت در  انرقابت عربست ی نظر، از عوامل اصلمورد  جیآنها نسبت به نتا  یهردو   دیو ترد
بما   ممن،یاهداف آنهما در    نيرقابت دو کشور و همچن  یهامولفه  حیتا در تشر  کوشدی مقاله م  نی. اروندی م

رقابمت  یاممدهايو پ ريتمأث ی انجام دهد و به بررسم ی نييتب-ی فيبحث را با روش توص  ،یانداز نظرطرح چش 
 .دبپرداز منی ی اسيس ندهیبر آ  ی وظبو اب اضیر انيم

 .یعربستان سعود ،یانصاراهلل، امارات متحده عرب من،ی ،یائتالف عرب  واژگان کلیدی:

  :نویسنده مسئولmehdi.hedayati88@gmail.com 



229 | و بابایی  شهیدانی هدایتی |  (2020-2015) منیامارات و عربستان در  یاسیائت ف شکننده و رقابت س 

 مقدمه

باب آبراهه  بر  آن  اشراف  یمن،  استراتژیک  اهميت  دالیل  مهمترین  خالصه  از  المندب 
کشور همواره  جزیره عربستان موجب شد تا این  موقعيت ویژه یمن در جنوب شبه شود.می

بعد از پایان جنگ داخلی یمن    المللی باشد.ای و بين در طول تاریخ، محل منازعات منطقه
این   مناطق  تمامی  بر  را  قدرت خود  عبدالل صالح  و جنوبی، علی  یمن شمالی  و وحدت 
کشور تثبيت کرد. بنابراین همچون ادوار گذشته شرایط سياسی مشابه آنچه در گذشته این  

حکمفر نخبهکشور  ساختار  یمن  در  شد.  برقرار  است،  بوده  سياسی،  ما  استبداد  گرایانه، 
شدند. در انقالب  های طبقاتی از موانع گذار سياسی محسوب میای و تضاداختالفات قبيله

گيری  رغ  کنارههای تونس و مصر شکل گرفت، علییمن که به دنبال قيام  2011فوریه  
د انتقال قدرت شکل مورد قبولی را به خود نگرفت.  علی عبدالل صالح از حکومت، فراین 
خليج فارس و در رأس آن عربستان سعودی که به دليل   کشورهای عضو شورای همکاری

به احزاب و جریانساختار سياسی محافظه قدرت  انتقال  منافع کارانه،  با  را  ملی یمن  های 
ميانجیخود در تضاد می با  انقالبيون و رژیدیدند،  ميان  عبدالل صالح تالش  گری    علی 

با  نيز  صالح  عبدالل  علی  یمن شوند.  در  نظر خود  مورد  رژی   فروپاشی  از  مانع  تا  داشتند 
منصور   واگذار کرد.  هادی  منصور  عبدرَبه  معاون خود  به  را  پذیرش شروطی، حکومت 

مهره از  خود  که  خواستههادی  به  نتوانست  بود،  سابق  رژی   سياسیهای  اقتصادی    –های 
 جامه عمل بپوشاند. 2011م یمن در انقالب مرد

قابل مشاهده است،   اعتراضی یمن  نتایج روندهای  و  فرایندها  با  الگویی که در رابطه 
ای، مذهبی  گيری جنگ داخلی بود. در این کشور همچون ليبی، شکاف عميق فرقهشکل
قبيله جریانو  از  برخی  تا  شد  موجب  جریانای  بویژه  سياسی  حهای  مورد  مایت  های 

بهره با  سعودی  شکافعربستان  این  از  خود  گيری  برای  را  خاصی  اجتماعی  پایگاه  ها، 
مسالمت ابتدا  در  که  تحوالتی  و  آورند  پيش  فراه   داخلی  جنگ  سمت  به  را  بود  آميز 

ها قصد داشتند تا در ابتدا تحوالت اعتراضی یمن را از طریق انتخاب منصور  ببرند. سعودی
ام کنند.  مدیریت  جریانهادی  از  بسياری  نارضایتی  عملکرد ا  از  انقالبيون  و  سياسی  های 

ها در  ها و آمریکاییدولت منصور هادی و همچنين مصادره نتایج انقالب توسط سعودی
نقش  گروهکنار  پيچيده  تحوالت  آفرینی  تا  شد  موجب  القاعده  همچون  تروریستی  های 

دخالت همراهی  با  مبهمیمن  و  بغرنج  وضعيت  خارجی  )نياکوئی،  های  گيرد  خود  به  ی 
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استان72-73:  1393 در  القاعده  با  مواجه  در  هادی  دولت  نظامی  ناکامی  واقع  در  های(. 
أبين از یک سو و قيام حوثی ها )انصارالل( در شمال یمن و همراهی بخش  حضرموت و 

ها موجب تصرف صنعا و  های ملی با حوثیقابل توجهی از قبائل، نيروهای ارتش و جریان
درک تعارض  در کتاب خود با عنوان    1ه دنبال آن استعفای دولت هادی شد. جوزف نایب

جهانی  که حوثی  2و همکاری  است  سازمانمعتقد  و  معتبرترین  منزله  به  باید  ترین  یافتهها 
رژی  از  یکی  سياسی  بدیل  که  شوند  گرفته  نظر  در  سياسی  بیمجموعه  و  فاسد  اثر  های 

گيری منصور هادی از قدرت،  . کناره(Nye & Welch, 2020)منطقه پدیدار شدند  
از   متشکل  ائتالفی  دولت  یک  تشکيل  برای  را  یمن  در  سياسی  باز  فضای  ایجاد  امکان 

از صنعا و تالش وی در جهت  تمامی جریان فرار منصور هادی  فراه  کرد.  های سياسی 
پيشرفت از  مانع  انصارالل  با  مواجه  برای  جنوب  قبائل  مهمسوسازی  و  این  وفقيتها  های 

را   منطقه  کشورهای  و  عربستان  هادی،  منصور  متحد  نيروهای  نظامی  ناتوانی  نشد.  گروه 
برآن داشت تا با انجام یک عمليات نظامی گسترده درصدد تغيير توازن قوا به نفع هادی  

رئيس   بازگرداندن  عمليات،  این  از  هدف  بود.  برآیند.  قدرت  به  یمن  مستعفی  جمهور 
ائتال  وجود،  نيروهای  این  با  گرفتند.  پس  باز  را  آن  مجاور  مناطق  و  عدن  شهر  عربی  ف 

مدتی بعد از استقرار نيروهای نظامی ائتالف عربی در مناطق تحت کنترل دولت مستعفی  
درگيری از  جدیدی  فاز  وارد  کشور  این  منازعات  یمن،  جنوب  در  هادی  و  منصور  ها 

توان به رقابت امارات متحده عربی  می  هاهای ميان اعضای ائتالف شد. از جمله آنرقابت
 و عربستان سعودی اشاره کرد. 

امارات متحده عربی بعنوان یکی از کشورهای عضو ائتالف عربی، سياست متفاوتی را  
ها در یمن در پيش گرفت. بعنوان نمونه اگرچه عربستان مدعی  در ادامه نسبت به سعودی

ز طریق به قدرت رساندن مجدد منصور هادی  بود که به دنبال بازگرداندن ثبات به یمن ا 
گرفتن  است تا از این طریق بتواند نفوذ خود را بر این کشور تثبيت کند و مانع از قدرت

ای را نسبت به  ها در یمن شود، اما در مقابل امارات متحده عربی رویکرد محتاطانهحوثی
سعودحوثی رویکرد  برخالف  و  کشور  این  منظر  از  کرد.  اتخاذ  نيروهای  یها  مسئله  ها، 

اش در منطقه  های سياست خارجیمبارز شيعی در ژئوپليتيک غرب آسيا در زمره اولویت

1. Joseph Nye

2. Understanding Global Conflict and Cooperation: An Introduction to Theory and

History 
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شود بلکه امارات به دنبال تثبيت نفوذ خود در یمن و کنترل بر بنادر و مناطق  محسوب نمی
ای از آن عبور  المندب است که بخش مهمی از جریان انرژی منطقهمشرف بر آبراهه باب

پيش  یم از  پيش  یمن  بحران  در  را  کشور  دو  سياسی  اختالفات  و  تضادها  امر  این  کند. 
و   هادی  منصور  به  وابسته  نيروهای  از  عربستان  مستقي   حمایت  است.  ساخته  آشکار 

گروه از  امارات  تجزیهحمایت  قبائل  و  سياسی  نيروهای  های  تشکيل  و  جنوب  طلب 
ها، بنادر و مناطق استراتژیک، مانع فرودگاهنظامی محلی و همچنين در اختيار گرفتن  شبه

تر شدن جنگ  بزرگی برای دولت در تبعيد منصور هادی ایجاد کرد که منجر به طوالنی
بين   رقابت  عوامل  مهمترین  که  است  این  مقاله  اصلی  پرسش  راستا  این  در  یمن شد.  در 

فرض این  پاسخ،  در  چيست؟  یمن  بحران  در  سعودی  عربستان  و  متحده  مطرح امارات  يه 
و  می مشترک  دشمن  مولفه  از  بازیگر  دو  متفاوت  برداشت  که  دو کشور   هر  دیتردشود 

  از عوامل اصلی رقابت آنها در یمن بوده است.موردنظر  جینسبت به نتا

 روش پژوهش 
تصمي  در  آن  نقش  و  منطقه  در  یمن  جایگاه  بررسی  عربستان  گيریبا  و  امارات  های 

می سعی  منطقه،  در  مولفه  شودسعودی  تشریح  در  همچنين  تا  و  کشور  دو  رقابت  های 
با طرح چش  یمن  در  آنها  توصيفیاهداف  روش  با  بحث  نظری،  و  -انداز  بررسی  تبيينی 

تأثير و پيامدهای رقابت ميان ریاض و ابوظبی بر آینده سياسی یمن تبيين شود. در روش  
شی از رقابت عوامل  گيری و گسترش بحران یمن که ناتوصيفی، متغيرهای مؤثر در شکل

این  از  گرفت.  خواهند  قرار  نظر  مد  هستند  از  خارجی  پس  یمن  تحوالت  فرایندهای  رو 
سال   و    2011اعتراضات  سعودی  عربستان  همچون  بازیگرانی  مداخالت  محوریت  با 

بر شکل فرایندها  این  اثرگذاری  ميزان  و  عربی  متحده  ميان  امارات  درونی  رقابت  گيری 
 .  شودآنها بررسی می

 1چارچوب نظری: عدم رضایت از وضعیت )جایگاه( 
می تبيين  واقعيت  این  مقاله  این  ممکن  در  کشورها،  وضعيت  از  نادرست  درک  که  شود 
سياستمداران داشته باشد و محرکی باشد تا آنها    2گيری است آثار مخربی بر روند تصمي 

1. Status Dissatisfaction Theory

2. Decision-making Processes
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در   اقدام  این  آنکه  بویژه  نماید،  ناموفق  اقدام  یک  به  متعهد  انگيزهرا  اساس  بر  های  ابتدا 
بار   اولين  وضعيت،  از  رضایت  عدم  نظریه  باشد.  گرفته  شکل  بازیگر  وضعيت  با  مرتبط 

تواند نتایج تشدید  مطرح شده است و به خوبی می  2017در سال    1رِنشون   جاناتان توسط  
سعودی اماراتیاقدامات  و  از ها  رضایت  عدم  نظریه  کند.  تشریح  یمن  جنگ  در  را  ها 

می  وضعيت، به  استدالل  هستند،  خود  وضعيت  تغيير  صدد  در  که  کشورهایی  کند 
ها تا بدانجا چشمگير  ورزند. این دسته از کنش های تغييردهنده وضعيت مبادرت میکنش 

المللی را به خود  کند تا از این طریق بتوانند توجه جامعه بين هستند که کنشگر تالش می
وضعي به  نسبت  را  آنها  نگاه  و  کند  سازد  جلب  دگرگون  کشور خود   ,Renshon)ت 

این نظریه تا حد زیادی در زمره نظریات مربوط به جایگاه دانسته    (.222–221 :2017
است سي   به  دهندهشکل  یعقالن ري که به عوامل غ   کنندیم  ی سع   گاه یجا  یهاهینظرشود.  می

محرک  یخارج  بر  و  بپردازند  خش ،    ري نظ   ییهادولت  انزجار،  شهرت،  نفس،  عزت 
بالندگ   ،یهمدرد  ،یرمندگش شأن،  سا  یغرور،   /یاحساس   یهایبنددسته  ریو 

ک ی یالمللن ي ب ري دارند و مس رارق  گریکدیتمرکز کنند که اغلب در تقابل با  2ی شناختروان
پرهرج را  غکشور  و  جاکنندیم   ین يبش ي پ  قابلري ومرج  روابط    ی .  که  ندارد  تعجب 

ی شناس و انسان   3ی اجتماع   یشناسروان  لي از قب   ییهاشتهرا از ر  گاهیجا  یهاهینظر  الملل،ن ي ب
گرایی ناب مطالعات مربوط . رنشون تالش کرد تا بر تجربیگرفته است  هیعار  4ی اجتماع 

روش و  آید  فائق  جایگاه  شبکهبه  سنجش  جایگاه  شناسی  اساس   5المللی بين ایِ  بر  را 
 .  (59: 1397 ن،ي )سرگون معيارهای معين ارائه کند 

است که دولتنظریه   مسئله  این  بيانگر  رنشون  از وضعيت  با  عدم رضایت  احتماال  ها 
هایی برای ایجاد تغيير در باورهای عمومی جامعه  استفاده از خشونت به دنبال خلق فرصت

مراتب قدرت هستند. این نظریه استدالل  المللی نسبت به رتبه و جایگاه خود در سلسلهبين 
دولتمی زمانی  که  نگکند  برای ها  منابع  افزایش  به  تمایل  که  هستند  خود  وضعيت  ران 

های مربوط به وضعيت  شود. در واقع نگرانیشان دوچندان میحفظ و یا ارتقای وضعيت
دهنده ميزان تمرکز بر کليه موضوعات مرتبط با وضعيت و احتمال اقدام برای پيشبرد  نشان

1. Jonathan Renshon

2. Emotional / Psychological Categories

3. Social Psychology

4. Social Anthropology

5. Network-based Measures of International Status
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س  ي رنشون دو مکان  هینظر.  (Renshon, 2017: 4)گر هستند  و یا نجات وضعيت کنش 
م ارائه  بیجداگانه  ارتباط  که  تضم  تي وضع  یهاینگران  ن ي دهد  من ي و  نشان  را  دهد.  یها 

ی اعتقاد جمع  ريي تغ  یبرا  ی امکانات  جاد یدهد که کشورها درصدد ایسازوکار نشان م  ني اول
به وضع  یدهای دهد که تهدیدوم نشان م  س ي خود هستند. مکان   گاهیدرباره جا  تي مربوط 

به طوری که غلظت تصميمات را  کنند    جادی ا  تي وضعخود    یرا برا  ییهایتوانند نگرانیم
کرد خواهند  دولت  .تشدید  تعارض،  ایجاد  باور  با  تغيير  ایجاد  فرصتی جهت  دنبال  به  ها 

شان هستند. البته این رویکرد ممکن است تهدیداتی را  دیگران در مورد وضعيت و جایگاه
نماید. دیگران  کنارکشيدن   متوجه  خواستار  بازیگران  که  را  مواقعی  تهدیدها  یا   1این  و 

بر این اساس، چنين کنش   2دورشدن هایی  از یک رویکرد ه  هستند، شامل خواهد شد. 
ها  المللی. دولتای و بين ممکن است چند دسته مخاطب را هدف قرار دهد: محلی، منطقه

گانه ذکر شده هستند،  مخاطبان سه  در عمده موارد خواستار نمایش تغيير وضعيت خود به
اما ممکن است در ميانه مسير نيز نسبت به همراهان خود نيز تصمي  مشابهی اتخاذ کنند.  

ای  المللی و منطقهیعنی ضمن تمرکز بر مخاطب داخلی، خواستار ارتقای جایگاه باالتر بين 
 ای خود باشند. و حتی درون منطقه

ارت  در  را  موضوع  این  متحده  سازوکارهای  امارات  و  سعودی  عربستان  کنش  با  باط 
، هر  2011های عربی از سال  توان مشاهده کرد. به دنبال قيامعربی در جنگ یمن ه  می

از   را  خود  تا  کردند  تالش  که  طوری  به  شدند،  آگاه  شده  ایجاد  وضعيت  از  کشور  دو 
منطقهسلسله نگرانیمراتب  کنند.  جدا  موجود  نزای  وضعيت  به  مربوط  کشور  های  دو  د 

مادی موجود  توانایی  بين  بود که  این واقعيت  به  منطقهو سلسله  3مربوط   4ای مراتب سنتی 
. تهاج  نظامی  (Darwich, 2020: 4)تفاوت و واگرایی فاحشی به وجود آمده است  

سال   منی  به د  2015  در  قسمت  تغ  یگریظاهراً  پادشاه   ت يوضع  ريي از  و    ی سعود  یدر 
برا ر   یابي دست  یامارات  ببه  منزلت  و  ن  شتري تبه  از  استفاده  با  منطقه  با   بود.  ینظام  یروي در 

به   کشور  دو  هر  سياسی  رژی   و وضعيت  سران  وضعيت  سرنوشت  نظامی،  مداخله  انجام 
منزله   به  ه   ابوظبی  و  ریاض  برای  جنگ  ادامه  یعنی  خورد.  گره  یمن  جنگ  نتيجه 

1. Withdrawing

2. Walking Away

3. Material Capabilities

4. Traditional Regional Hierarchy
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تلقی میانگيزه اقدام  برای  اهداف آنای  از  بود.  شد و ه  بخشی  ت ي وضع  من یجنگ  ها 
گره زده    من یدر    یی نها  تيرهبران آنها را به موفق   ن يو امارات و همچن   ی سعود  ی پادشاه
ی عربستان سعود  یاو منطقه  یالمللن يب  گاهی بهبود جا  یمداخله برا  ن ی که ا  ی در حال  است.

عرب متحده  امارات  بود،    ی طراح  یو  جبراناما  شده  طور    یریناپذصدمات  به به  بالقوه 
وجود آنها    تي وضع تشد  با  و  جنگ  جنگ   دیتداوم  از  خروج  حتی  یا  وارد    من یدر    و 

 خواهد کرد.

   جایگاه یمن در سیاست خارجی عربستان سعودی
باب آبراهه  بر  اشراف  دليل  به  یمن  متمایز  جغرافيایی  گذرگاهی  موقعيت  بعنوان  المندب 
شمار  کننده بهمایز و تعيين مه  برای عبور جریان صادرات نفت و انرژی عربستان بسيار مت 

ها بر ای و امکان تاثيرگذاری این مؤلفهرود. اما ساختار جمعيتی، مناسبات پيچيده قبيلهمی
سعودی برای  را  کشور  این  اهميت  عربستان،  داخلی  است.  اوضاع  کرده  دوچندان  ها 

حوثی نفوذ  در  گسترش  القاعده  نفوذ  بسط  و  عربستان  با  مرزی  مناطق  در  یمن  های 
انقالب  ستانا از  بعد  یمن  جنوبی  دست  2011های  دولت  ناکامی  هادی  و  منصور  نشانده 

متزلزل   پيش  از  بيش  یمن  در  را  عربستان  موقعيت  کشور،  این  در  ملی  وفاق  ایجاد  برای 
ساخت. چرا که از یک سو مناطق شرقی عربستان که بخش اعظ  ذخائر انرژی این کشور  

ت قابل توجه شيعيان در این منطقه و نيز گسترش  را به خود اختصاص داده است و جمعي 
تواند از نقش عربستان سعودی به عنوان  نفوذ شيعيان زیدی در یمن و خاورميانه عربی می

منطقه تاثيرگذار  بازیگر  این یک  از  بکاهد،  با  ای  همواره  شيعی  سياسی  اسالم  مسئله  رو 
 گيرد. می  ای در سياست خارجی عربستان مورد بررسی قرار حساسيت ویژه

سازی در  های اصلی تصمي از سویی دیگر، عنصر ایدئولوژی وهابيت یکی از محرکه
)التيامی است  بوده  منطقه  تحوالت  قبال  در  عربستان  خارجی  سياست  و  دستگاه  نيا 

ای ماهرانه حتی  کرد تا به گونه(. عربستان سعودی همواره تالش می185:  1395همکاران،  
منابع الزم بر با وقتی که  اما  بماند؛  نبرد را در اختيار داشت، از خط مقدم منازعه دور  ای 

که   است  کنار گذاشته  را  قطعيت  عدم  این  تا حدودی  منطقه  از  آمریکا  تدریجی  خروج 
می دوران جدید  در  این کشور  اضطراب  و  نشانگر خش   در  خود  عربستان  راهبرد  باشد. 



235 | و بابایی  شهیدانی هدایتی |  (2020-2015) منیامارات و عربستان در  یاسیائت ف شکننده و رقابت س 

های همراه با آن در منطقه  بود که دولتبخش  مادامی نتيجه  1ایجاد ابهام عامدانه )اصولی( 
هایی  شدند، سرپا بودند. اما با روی کار آمدن جریانهای نظامی اداره میکه عمدتا با رژی 

گيری اخوان در مصر، عربستان خود را مواجه با جنگی  از جمله القاعده و همچنين قدرت
یعنی   کشور  این  در  مرسوم  دینی  تبليغات  آن  اصلی  مسبب  که  بودند  دید  وهابيت  آیين 

(Kissinger, 2014: 108)به شمار می اماکنی  القاعده  . یمن یکی از معدود  رود که 
القاعده   اس   به  که  یمن  القاعده  بياورد.  دوام  آن  در  مؤثر  سازمانی  عنوان  به  توانسته 

عربی شبه شاخه  2جزیره  از  یکی  است،  شده  سازمانی  شناخته  با  که  است  القاعده  های 
 ,Nye & Welch)طلبی را از آن خود کرده است  رین تأمين مالی و جاهمناسب، بيشت 

های سلفی به منظور گسترش نفوذ وهابيت در یمن و  (. حمایت عربستان از جریان2020
های فکری شيعيان انجام گرفته است. با این حال چگونگی مدیریت بحران مقابله با جریان

تعيين  نقش  یمن،  برایکنندهدر کشور  را  منطقهسعودی  ای  مناسبات  در  ایفا  ها  قدرت  ای 
که برخی از تحليلگران اهميت آن را برای ریاض بيش از مسئله سوریه و  کند. تا جاییمی

(. اگرچه حمله نظامی آمریکا به افغانستان و عراق و به  Patrick, 2015دانند )عراق می
برای تهران تبدیل کرد،    های مخالف ایران، عناصر تهدید را به فرصتتبع آن سقوط رژی 

قدرت در   مناسبات سياسی، معادالت  آنها در  نقش  اما قدرت گرفتن شيعيان در عراق و 
 (.  229: 1392منطقه را بيشتر به ضرر عربستان تغيير داد )برزگر، 

ای پيچيده،  قبيله  -یمن به دليل موقعيت ژئوپليتيکی، ساختار جمعيتی و مناسبات سياسی
و جایگاه  دیرباز  تصمي یژهاز  در  رفتار  ای  است.  داشته  عربستان  خارجی  سياست  سازی 

پراگماتيس    نوعی  از  برگرفته  یمن در حقيقت همواره  قبال  در  سياست خارجی عربستان 
کند. در سوی  بوده است که در هر برهه زمانی با توجه به شرایط و ماهيت تهدید، تغيير می

شود. به طوری که  اض و صنعا تلقی میدیگر وحدت یمن نقطه عطفی در تاریخ روابط ری
را   کشور  این  و  ایران  بين  جدیدی  سياسی  روابط  زمينه  یمن،  وحدت  از  ایران  حمایت 
فراه  کرد. با فراه  شدن زمينه ایجاد پيوندهای مذهبی و فرهنگی با شيعيان زیدی یمن،  

یافت.  های عربستان نسبت به موضوعات داخلی این کشور بيش از گذشته افزایش نگرانی

1. Principled Ambiguity

2. Al-Qaeda in the Arabian Peninsula
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فعاليت گسترش  فرهنگی  با  جنبش  که  نگذشت  دیری  یمن،  در  زیدی  شيعيان  های 
جریانزیدی از  یکی  به  سياسیها  تحوالت  عرصه  در  تاثيرگذار  سياسی  اجتماعی    -های 

یمن مبدل شد. عربستان از طریق فشار به دولت مرکزی به مقابله با شيعيان پرداخت. وجود  
خير شرق عربستان و شيعيان  های نفتزده امامی در استانبخش قابل توجهی از شيعيان دوا 
استان از  بخشی  در  و  اسماعيليه  صادقی   ( است  افزوده  موضوع  حساسيت  بر  جنوبی  های 

 (. 272: 1389احمدیان، 
خارجی    استي س تهدید  با  مقابله  مولفه  اساس  بر  تاسيس  آغاز  از  عربستان  خارجی 

منطقه تحوالت  است.  شده  جریانتعریف  و  و ای  آن  از  برآمده  سياسی  های 
تعيين آراییصف نقش  خاورميانه،  در  سياسی  این  کنندههای  خارجی  سياست  در  را  ای 

های  (. همزمان با آغاز قيام137:  1394مقدم،    کشور برجای گذاشت )عطایی و منصوری 
–های حاک ، اعتراضات مردمی در یمن عليه شرایط سياسی  سراسری در منطقه عليه رژی 

ادی آغاز شد. گذار سياسی در یمن و نقش احزاب سياسی مخالف عربستان درآینده  اقتص
های جدی  جویانه این کشور را در یمن با چالش های مداخلهتوانست سياستسياسی، می

برای عربستان حمایت از انقالبيون عليه رژی  صالح و یا کمک به سرکوبی    رو کند.روبه
اس نيرو اشتباه  انقالبی، یک  می  1تراتژیکی های  این شدمحسوب  از  محتاطانه.  موضع  ای  رو 

شورای همکاری طریق  از  و  اتخاذ کرد  یمن  در  سياسی  گذار  فرایند  قبال  خليج  در  های 
 (.  91: 1394فارس، مانع از انتقال قدرت به احزاب اپوزیسيون شد )سردار و موسوی، 

کناره بعنوان با  وی  معاون  هادی  منصور  عبدالربه  صالح،  دولت    رئيس   گيری  جمهور 
اساسی   قانون  برای گذار سياسی و تدوین  موقت یمن منصوب شد. دولت موقت تالشی 

طرح دوره  این  در  نداد.  انجام  و  جدید  بخش شمال  دو  به  یمن  اداری  تقسي   برای  هایی 
گانه یمن در چارچوب ایجاد یک نظام  های شش جنوب و یا اعطای خودمختاری به اقلي 

گرفت و بيش از آنکه در جهت تقویت وحدت ملی یمن باشد، با هدف  فدراليستی انجام  
ها سناریوی وقوع جنگ داخلی و در نتيجه  تضعيف شيعيان زیدی انجام گرفت و این طرح

کارآمدی منصور هادی  (. نا22:  1394برد )دارا و بابایی،  خطر تجزیه مجدد یمن را باال می
مطالبه به  پاسخگویی  مشکال در  و  مردمی  اعتراضات  های  از  جدیدی  موج  اقتصادی،  ت 

حوثی شد.  آغاز  موقت  دولت  عليه  برجستهمردمی  نقش  یمن  سازماندهی  های  در  را  ای 

1. Strategic Mistake
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به   به سمت صنعا دولت منصور هادی مجبور  پيشروی  با  و  ایفا کردند  اعتراضات مردمی 
جریانکناره زمينه حضور  هادی،  استعفای  شد.  سياسی  گيری  صحنه  در  را  مختلف  های 
ملییم سياسی  احزاب  از  مرکب  جدیدی  حکومت  و  کرد  فراه   محوریت  ن  با  گرا 

انصارحوثی نام  به  یمن  )الدباغ،  های  شد  تشکيل  دولت    (.200-201:  2019الل  سقوط 
عربستان    گاهیجا  الل بعنوان بازیگر جدید در یمن ی و به تبع آن کنشگری انصارمنصور هاد

. به طور کلی  الشعاع قرار داددر منطقه تحت  یر عربکامحافظه  یها ی را به عنوان محور رژ
منطقه فرامنطقهکنشگران  و  از  ای  یکی  عنوان  به  را  یمن  در  انصارالل  گرفتن  قدرت  ای، 

میگروه  تعبير  ایران  متحد  آبراهه  های  بر  کنترل  دنبال  به  ایران  آنها  طریق  از  که  کنند 
می المندب  باب  بر جریاراهبردی  آن  طریق  از  تا  و  باشد  گذاشته  تأثير  تجارت جهانی  ن 

 ای خود را از نظر سياسی و اقتصادی فلج نماید.رقبای منطقه
نخبگان   عبدالل،  ملک  مرگ  از  بعد  که  است  موضوع ضروری  این  ذکر  حال  این  با 
بر   کشور  این  کردند.  اتخاذ  خارجی  سياست  در  را  متفاوتی  رویکرد  عربستان  سياسی 

کند و  مناسبی برای مقابله با تهدید خارجی تلقی نمیخالف گذشته، قدرت نرم را مولفه  
ائتالف ایران و  سازی منطقهدر صدد ایجاد یک  ای قوی برای نمایش قدرت نظامی عليه 

(. اختالفات سياسی ميان مقامات و  24:  1396  ای آن برآمده است )اسدی،متحدان منطقه
انصار تسلط  از  نگرانی  و  سعودی  آبراهه  شاهزادگان  بر  که  الل  المندب  باب  استراتژیک 

می مختل  را  آبراهه  این  از  کشور  این  انرژی  صادرات  چش جریان  را  کند،  مهمی  انداز 
روی رهبران ریاض قرار داد. بر این اساس رهبران سعودی در صدد شدند تا با همراه پيش 

–های خليج فارس و برخی از کشورهای عربی ساختن کشورهای عضو شورای همکاری

به  اسالمی،   هادی  منصور  مستعفی  دولت  بازگرداندن  هدف  با  را  یمن  عليه  نظامی  حمله 
)مترسکی،   ترتيب دهند  الل،  انصار  (. در سطح 3:  2015قدرت و سرنگونی دولت جدید 

منطقهمنطقه نفوذ  کاهش  در  یمن،  به  حمله  از  عربستان  استراتژیک  راهبرد  ایران  ای  ای 
تهدید شود. چرا که دستگاه سياست خارخالصه می مثابه یک  به  را  ایران  جی عربستان، 
می سوریه،  تلقی  عراق،  شيعيان  از  حمایت  و  شيعی  اسالم  ایدئولوژی  بر  تکيه  با  که  کند 

(. هرچند عربستان  2016لبنان و یمن به دنبال تشکيل یک ائتالف در منطقه است )وحيد،  
م ایران  عليه  منطقه  در  خود  ایده  این  با  عربی  کشورهای  سویی  ه   چندانی  در  وفقيت 

بدست نياورد. 
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حمله نظامی ائتالف عربی به رهبری عربستان به یمن، معلول دو تغيير و تحول مه  در  
سازی تخبگان سياسی عربستان بویژه بعد از مرگ ملک عبدالل و به قدرت  سطح تصمي 

ده  ای ایاالت متحهای منطقهرسيدن تدریجی محمد بن سلمان بود. اما تغيير دوم به سياست
توافق هسته بویژه  ایران  قبال  در  اوباما  دوره  این کشور خالصه میآمریکا در  با  شود.  ای 

به دليل ک  های سياسی  تجربگی و در عين حال کسب موقعيتنخبگان جدید عربستان، 
سياست اغلب  مدت،  کمترین  پيامد  در  بلندمدت  در  که  کردند  اتخاذ  منطقه  در  را  هایی 

ای ایران  ن در منطقه به دنبال داشت. از سوی دیگر توافق هستهمنفی برای هژمونی عربستا
می  5+1با   محسوب  آمریکا  و  ایران  ميان  مناسبات  از  جدیدی  فصل  که  آغاز  شد 
المللی عربستان را تحت تأثير قرار دهد. ایاالت متحده ای و بين توانست جایگاه منطقهمی

های شورای همکاری خليج فارس  رها و کشواین توافق را بدون توجه به خواسته سعودی
به طور کلی سياست از جمله حمله  دنبال کرد.  منطقه  در  یکجانبه عربستان سعودی  های 

توان تا حدی معلول چرخش سياست خارجی آمریکا در دوره اوباما  نظامی به یمن را می
وی با  از عربستان و توافق با ایران دانست. روی کار آمدن دونالد ترامپ و مخالفت صریح 

ای ایران، عمال دست عربستان و متحدان  های ایران و تاکيد بر مقابله با نفوذ منطقهسياست
های نظامی و  این کشور را در جنگ یمن باز گذاشت. در این دوره ترامپ، با عقد قرارداد

و  توافق امارات  کرد.  حمایت  یمن  در  آن  متحدان  و  عربستان  سياست  از  امنيتی  های 
علی کسب  رعربستان  و  اهداف  پيشبرد  برای  یمن؛  در  اهداف  اولویت  در  اختالفات  غ  
اند.المللی، خود را وابسته به ایاالت متحده آمریکا نشان دادهمشروعيت بين 

 تأثیر تحوالت یمن بر آرایش نیروهای عملیاتی در بحران این کشور
د که اگرچه یمن  در کوران جنگ ائتالف عربی عليه یمن، برخی از تحليلگران معتقد بودن

بين  منازعه  حساس  مناطق  از  یکی  افغانستان  میهمچون  محسوب  حال  المللی  در  و  شود 
عرصه به  نيابتی تبدیل  جنگ  برای  و    1ای  رادیکاليس   برای  سرپناهی  و  تکثير  محل  و 
المللی است اما به واسطه برخورداری از جغرافيای منزوی، احتمال گسترش  تروریس  بين 

. منتها برخالف این دسته  (Nye & Welch, 2020)رسد  به نظر میجنگ در آن بعيد  
سال از آغاز جنگ در این کشور گذشته    5ها تا زمان انجام این پژوهش حدود  از تحليل

1. Proxy War
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شبه تا  شد  موجب  یمن  به  سعودی  عربستان  رهبری  به  عربی  ائتالف  حمله  نظاميان  است. 
گيری مناطقی در  در ابتدا موفق به بازپس   المقاومة الشعبيةوابسته به منصور هادی موسوم به  

هایی از جنوب یمن شوند. پس از آن دولت مستعفی منصور  های ضالع، تعز و بخش استان
نظامی   نيروهای  حضور  برگزید.  خود  دولت  موقت  پایتخت  بعنوان  را  عدن  شهر  هادی 

پایگاه احداث  و  یمن  جنوب  در  عربی  گرفتائتالف  خدمت  به  بر  عالوه  نظامی،  ن  های 
آن، شبه از  ناشی  امنيتی  خالء  و  محلی  قبائل  و  آفریقایی  کشورهای  از  مزدور  نظاميان 

رو کرد. ناکامی دولت  های جدی روبهمناطق تحت کنترل دولت مستعفی یمن را با چالش 
مستعفی از ارائه خدمات به شهروندان و سقوط ارزش پولی ملی یمن در کنار فقر و تورم  

ساکنان شهرهای جنوب یمن را از دولت هادی بيشتر کرد. در این  های  فزاینده، نارضایتی
گروه  نقاط  ميان  در  هادی  دولت  قدرت  و  ناکارآمدی  پرکردن خالء  برای  متعددی  های 

« نمونه  عنوان  به  آمدند.  بوجود  کشور  الجنوبی مختلف  انتقالی    -« حراک  شورای  بعدها 
از رقبای دولت مرکزی یمن در رژی  صالح و ح   -1جنوب  مستعفی منصور  یکی  کومت 

های جنوبی یمن  تشکيل شد و خواهان جدایی استان  2008هادی بود. این حزب در سال  
دولت  ناکارامدی  بود.  یمن  دمکراتيک  عربی  جمهوری  تشکيل  و  مرکزی  دولت  از 
این   نقش  معيشتی،  مطالبات مردمی و حل مشکالت  به  پاسخ  مستقر در عدن در  مستعفی 

تاثيرگذار محلی در جنگ داخلی یمن کاهش داد و با اعالم    دولت را بعنوان یک بازیگر
بر  عربی،  ائتالف  کنترل  تحت  مناطق  در  القاعده  نفوذ  گسترش  و  داعش  موجودیت 

 های مناسبات جنگ قدرت در یمن افزوده شد.پيچيدگی
نيروهای  هااتي عمل عليه  داعش  الشعبيةی  شبه  المقاومة  سایه  و  هادی  منصور  نظاميان 

بی و  شهر  ناامنی  بویژه  و  استان حضرموت  شهرهای  تصرف  بازگرداند.  عدن  به  را  ثباتی 
مکال مرکز این استان ضعف و ناتوانی دولت مستعفی در برقراری امنيت در مناطق تحت  

رنگ شدن نقش دولت  را نشان داد. با ک   -حتی در زیر سایه ائتالف عربی   -کنترل خود  
است  در  قدرت  خالء  و  یمن  معادالت  در  به  انهادی  یمن  جنوب  مناطق  جنوب،  های 

رقابتعرصه برای  درگيریای  و  سياسی  تبدیل  های  امارات  و  عربستان  بين  نيابتی  های 
اختالفات   نظر سياسی  از  ائتالف عربی،  اصلی  دو عضو  بعنوان  و عربستان  امارات  شدند. 

ده بر خالف ای دارند. بعنوان نمونه امارات متحای را در مسائل منطقهبسيار عميق و ریشه

1. South Transitional Council (STC)
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ای تالش  خليج فارس در سياست خارجی منطقه  سایر کشورهای عضو شورای همکاری
کرده است تا استقالل عمل بيشتری نسبت به سایر کشورهای عضو در قبال عربستان اتخاذ  
کند. اگرچه یکی از دالیل آن تهدید مشترک است. امارات برخالف عربستان، ایران را  

تهدیدآ عنصر  است،  بعنوان یک  انقالب  و صدور  شيعی  هالل  تشکيل  دنبال  به  که  فرین 
محتاطانهنمی موضع  کشور  این  به  نسبت  بلکه  میبيند.  اتخاذ  را  رویارویی  تری  از  و  کند 

می پرهيز  تهران  با  غيرمستقي   و  داخلی  مستقي   جنگ  در  مداخله  طریق  از  امارات  کند. 
کند، به طوری  عودی را دنبال مییمن، اهداف سياسی بلندمدت و متمایزی از عربستان س

که هدف اوليه امارات در یمن تثبيت نفوذ خود در این کشور و پرکردن تدریجی خالء  
می تهدید عربستان  دفع  یمن  جنگ  به  ورود  از  عربستان  اصلی  هدف  مقابل،  در  باشد. 

میمنطقه ایران  آبای  به  دسترسی  برای  عربستان  ژئوپليتيکی،  لحاظ  به  آزاد باشد.  های 
میبين  المندب  باب  آبراهه  از  عبور  مستلزم  آبراهه  المللی  این  سقوط  در صورت  و  باشد 

های  الشعاع قرار خواهد گرفت. شکست سياستمه ، جریان صادرات نفت عربستان تحت
منطقهمداخله جایگاه  سوریه،  و  عراق  در  عربستان  از  جویانه  یکی  بعنوان  را  ایران  ای 

اثبات  بازیگران تاثير به منظور تقویت جایگاه منطقهگونهکرد. بهگذار  ای  ای که عربستان 
زی نظامی به مقابله با آن پرداخت.سا خود در برابر ایران از طریق ایجاد یک ائتالف

 اهداف امارات از شرکت در ائتالف جنگ )علیه( یمن 
سيا،  های مردمی در کشورهای عربی شمال آفریقا و جنوب غربی آای قيامپيامدهای منطقه

سياست به  بتواند  تا  کرد  فراه   عربی  متحده  امارات  برای  را  مناسبی  های  فرصت 
کنند، جامه  را تجربه می  1ای خود در کشور هایی که گذار و تغيير رژی  طلبانه منطقهتوسعه

انقالب قبال  در  امارات  خارجی  سياست  بپوشاند.  بسيار    عمل  عربی  کشورهای  در 
گذار سياسی در این کشورها فرصت را برای انتخابات آزاد و  کارانه بود. چرا که  محافظه
های احزاب اسالمگرا از جمله اخوان المسلمين فراه  ساخته بود. احزاب اسالمگرا  فعاليت

می تلقی  متحده  امارات  ملی  منافع  برای  مستقي   تهدید  یک  مثابه  از  به  حمایت  شدند. 
منجر   که  مصر  در  السيسی  عبدالفتاح  نظامی  اخوان  کودتای  حکومت  سرنگونی  به 

المسلمين شد و حمایت از ژنرال خليفه حفتر در ليبی برای مقابله با حکومت آشتی ملی به  

1. Regime Change
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بين  مجامع  توسط  که  السراج  فایز  از  رهبری  بخشی  بود،  شده  شناخته  رسميت  به  المللی 
شمار  سياست به  منطقه  در  مردمی  تحوالت  با  مقابله  چارچوب  در  امارات  تهاجمی  های 

 رود.می
اهداف   عربی  متحده  امارات  یمن،  کشور  به  عربی  ائتالف  نظامی  حمله  از  پس  اما 

منطقه به سایر کشورهای  نسبت  را  متمایزی  این  سياسی  دنبال کرد.  ائتالف  در  ای حاضر 
هستند:   بررسی  قابل  منظر  دو  از  چنين    -1اهداف  یمن؛  استراتژیک  و  ممتاز  موقعيت 

نماید. موقعيت جغرافيایی  ورهای شا  آفریقا را تسهيل میژئوپليتيکی ارتباط امارات با کش 
المندب و اقيانوس هند  کشورهای حوزه شا  آفریقا به دليل اشراف بر بخشی از تنگه باب

و همچنين عبور بخش مهمی از جریان انرژی کشورهای حاشيه خليج فارس از این منطقه  
سرمایه  آن  بر  عالوه  است.  برخوردار  زیادی  اهميت  چشمگير  ذاریگاز  اقتصادی  های 

توافقنامه انعقاد  و  افریقا  منطقه شا   در  با کشورهای  امارات  و چندجانبه  دو  تجاری  های 
المندب شده است. این  این منطقه، موجب گسترش نفوذ آن در ناحيه پيرامونی آبراهه باب

کند تا  مینظامی فراه     -های الزم را برای امارات متحده عربی از نظر سياسی نفوذ ظرفيت
تنگ یمن  بر  را  محاصره  حلقه  آن  طریق  حمایتاز  از  و  سازد  شا   تر  کشورهای  های 

بهره یمن  داخلی  در جنگ  )الحسينی،  آفریقا  گردد  تضعيف    -2(.  105-104:  2019مند 
منطقه رقبای  از  یکی  بعنوان  سعودی  عربستان  مجموعهموقعيت  تشکيل  طریق  از  های  ای 

نظاميان مزدور خارجی و کاهش مشارکت خود در  حلی و شبهنظامی متشکل از قبایل م شبه
محلی   متحدان  جهت حذف  در  تا  است  کرده  تالش  عربی  متحده  امارات  یمن،  جنگ 
عربستان از جمله حزب اصالح »شاخه اخوان المسلمين در یمن« و تضعيف دولت منصور  

جن  انتقالی  شورای  از  حمایت  طریق  از  امارات  همچنين  بردارد.  قدم  »مجلس  هادی  وب 
به رهبری عيدالروس الزبيدی استاندار سابق عدن    2017اإلنتقالی الجنوبی« که در ماه می  

اگرچه    . (TRTWorld, 2020)تشکيل شد به دنبال کاهش نفوذ عربستان در یمن بود  
مه  معتقدند  دیگر  یمن برخی  جنگ  وارد  را  امارات  که  عاملی  بر   ترین  تسلط  کرد، 

سواحاستان و  بابهای جنوبی  آبراهه  بر  اشراف  منظور  به  یمن  غربی  و  المندب  ل شرقی 
شاهراه از  یکی  میبعنوان  انرژی  مه   به  های  امارات  رویکرد،  این  چارچوب  در  باشد. 

با گسترش   منطقه دارد و  عنوان کشوری تجاری سعی در تاثيرگذاری در عرصه تجارت 
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از طرح مانع  بنادر کشورهای حاشيه خلينفوذ خود  توسعه  و  فارس میجهای  )فتحی  شود 
 (. 215: 1398بين، جهان

به طور کلی در صحنه عملياتی؛ اهداف سياسی امارات در یمن در وهله اول، مقابله با  
های کليدی را در دستگاه دولتی منصور هادی، رئيس  حزب اصالح یمن است که پست
بال تضعيف دولت  اند و برای دستيابی به این هدف به دنجمهور مستعفی یمن، احراز کرده

طلب  خودخوانده منصور هادی در جنوب یمن از طریق حمایت از احزاب سياسی جدایی
و قبائل متحد آنها و تشکيل نهادهای سياسی نظامی موازی که با اهداف امارات در یمن  

است.   مبادرت کرده  برای جداسازی و تجزیه    اما در سطح کالن همسویی دارند،  تالش 
رود. امارات به دنبال تثبيت  نفوذ  دیگر اقدامات امارات به شمار می  مناطق جنوبی یمن از

اندیشه احيای  طریق  از  یمن  بر  خود  بلندمدت  تجزیهسياسی  کشور  های  این  در  طلبی 
امارات متحده عربی در طول  های جداییباشد. حمایت از جریانمی طلب یمنی از سوی 

است   تبيين  قابل  چارچوب  این  در  برخی  (McKernan, 2020)جنگ  حال  این  با   .
نشان یمن  جنوبی  مناطق  در  عربی  متحده  امارت  اقدامات  که  معتقدند  همچنان  گر  دیگر 

نمی شمار  به  ریاض  و  ابوظبی  ميان  عميق  اختالفات  نتيجه  وجود  را  آن  باید  بلکه  رود 
محاسبات غلط منبعث از جنگ فرسایشی یمن از یک سو و اهداف بلندپروازانه امارات از  

های استراتژی ترین مولفهبا این وجود مه   .(Bianco, 2019)دیگر قلمداد کرد    سویی
از سعودیها در یمن که آناماراتی متمایز میها را  از:  ها  رغ   علی  -1کند عبارت است 

جنبش  با  مواجهه  در  عربستان  و  امارات  مشترک  در  وجوه  اسالمگرایان  و  انقالبی  های 
ب عربی  متحده  امارات  گروه منطقه،  بودن  تهدیدآفرین  بر  تاکيد  وجود  جنبش ا  و  های  ها 

ها اتخاذ کرد. درست در نقطه  ای را نسبت به این گروهشيعی متحد ایران، موضع محتاطانه
های شيعی متحد ایران را در اولویت قرار داده است.  مقابل عربستان که دفع تهدید جریان

رغ   شود که امارات علینه برداشت میهای شيعی اینگواز سياست امارات در قبال گروه
کند که برای هژمونی عربستان  توازن تلقی می  ها به آنها بعنوان وزنهمخالفت با این جریان

مانع منطقه  میدر  کلی    -2کنند.  تراشی  طور  به  و  یمن  در  عربی  متحده  امارات  هدف 
کسب هدف  با  بيشتر  عربی،  تحوالت  از  بعد  کشور  این  خارجی  سياست  نفوذ    چرخش 

شد. بعبارت دیگر خالء  المللی دنبال میاقتصادی و ایفای نقش موثر در عرصه اقتصاد بين 
های حوزه شا  آفریقا امکان  قدرت سياسی در یمن، ليبی، مصر و برخی دیگر از کشور
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رقبای  نقش  تضعيف  امکان  آن  تبع  به  و  کرد  فراه   را  امارات  برای  اقتصادی  آفرینی 
 شد.ها در این مناطق فراه  میکاهش نفوذ سياسی و اقتصادی آنای این کشور و منطقه

 مهمترین تعارضات عربستان سعودی و امارات متحده عربی در یمن 
که    2015با گذشت چند ماه از تهاج  ائتالف عربی به یمن به رهبری عربستان در مارس  

مجدد منصور    های تحت کنترل انصارالل و به قدرت رساندنگيری استانبا هدف بازپس 
معادله   در  تاثيرگذار  بازیگر  دو  بعنوان  عربستان  و  امارات  اختالفات  گرفت،  انجام  هادی 

کردند. اما مابين را نفی مییمن آشکار شد. در ابتدا دو کشور وجود هرگونه اختالف فی
تابستان   قرقاش،    2016تحوالت  انور  زمانی  برهه  این  در  اثبات کرد.  را  ادعا  این  خالف 

مور خارجه امارات، صراحتا اعالم کرد که عمليات نظامی امارات در یمن به پایان وزیر ا
باشد. این بيانه که  رسيده است و این کشور به دنبال ایفای نقش سياسی در این کشور می

رویه ایفای  مثابه  میبه  تلقی  امارات  سوی  از  مستقل  را  ای  سعودی  مقامات  خش   شد، 
هم از  که  شد  مشخص  و  یمن،  برانگيخت  عليه  عربی  ائتالف  تهاج   آغاز  اوایل  ان 

مهمترین   از  برخی  به  که  است  داشته  وجود  آن  اصلی  بازیگران  ميان  متعددی  اختالفات 
 شود:آنها اشاره می

عزل خالد بحاح •
خالد بحاح را از مقام    2016بينی در آوریل سال  منصور هادی در یک اقدام غيرقابل پيش 

عبي   نخست احمد  و  عزل  محسن  وزیری  علی  همچنين  برگزید.  او  بجای  را  دغر  بن  د 
األحمر، فرمانده ارتش تحت امر منصور هادی، نيز بعنوان معاون رئيس جمهوری منصوب  
شد. ذکر این نکته ضروری است که األحمر از افراد نزدیک به حزب اصالح یمن است  

ياری از رجال  باشد. خالد بحاح برخالف بسکه از مهمترین مخالفان سرسخت امارات می
های سياسی در رژی  سابق نداشته است و بسياری از  سياسی دولت مستعفی هادی، سمت

گرا که به دنبال حفظ استقالل و تماميت  های سياسی یمن، بحاح را شخصيتی ملیجریان
شناسند. همچنين وی نقش موثری در مذاکرات صلح کویت و اقناع  ارضی یمن است می

ل سياسی بحران یمن از طریق گفتگوهای سياسی ایفا کرد. عزل های درگير برای حطرف
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تمامی طيف که  گرفت  زمانی صورت  در  گروهبحاح  و  سياسی  جنگ  های  درگير  های 
(.2016برای آغاز گفتگوهای ملی به اجماع رسيده بودند )بدوی، 

دنبال می را  بحاح دو هدف سياسی مه   با عزل  انتصاب    -1کرد:  منصور هادی  با  او 
مقامصيتشخ  به  به عربستان  نزدیک  به حزب اصالح و  وابسته  وزیری،   های نخستهای 

های ملی و  های کليدی؛ سعی در کاهش دایره نفوذ جریانجمهوری و پست  معاون رئيس 
داشت.   دولتی  دستگاه  در  امارات  متحد  جنوبی  طریق    -2احزاب  از  هادی  همچنين 

ها و  سازمان ملل برای پایان دادن به درگيریهای پيشنهادی فرستاده ویژه  مخالفت با طرح
مندی کافی از تجهيزات نظامی  جانبه عربستان از تهاج  به یمن به دنبال بهرهحمایت همه

 ها و در نهایت وادار ساختن انصارالل به تسلي  بدون قيد و شرط بود. دریافتی  از سعودی
د را با حضور در جنگ  بر اساس این تحوالت، امارات متحده عربی که موقعيت خو

رفت از پيامدهای ناشی از طوالنی شدن  دید و به دنبال برون یمن بيش از پيش در خطر می
اولين   در  امارات  کرد.  انتقاد  بحاح  خالد  عزل  از  بود،  جنگ  در  حضور  مستقي   روند 

های نظامی مشترک با عربستان عليه انصارالل را به حداقل  واکنش به این اقدام، همکاری
با عقبر و  پایگاهساند  برخی  از  تعوها  نشينی  بهانه  نظامی    ی،نظام  یروها ي ن  ضی به  حضور 

نيروهای خود را صرفا به پشتيبانی لجستيکی محدود کرد. مقامات اماراتی از این مقطع به  
کردند که قائل به حل بحران یمن از طریق مذاکرات سياسی هستند.بعد اظهار می

تقسیم مناطق نفوذ  •
ا به عرصهبعد  ائتالف  مناطق تحت کنترل  به یمن،  ائتالف عربی  نظامی  برای  ز حمله  ای 

سعودی شد.  مبدل  آنها  محلی  متحدان  و  امارات  و  عربستان  ميان  از  رقابت  حمایت  با  ها 
های تحت امر وی که بخش اعظ  آنها از حزب اصالح یمن بودند،  منصور هادی و نيرو

ها با متحد  گشتند. در مقابل اماراتیرف صنعا میبه دنبال گشودن جبهات جدید برای تص
از جریان قبائل و حمایت  برخی  دنبال تجزیه  های تجزیهساختن  به  طلب در جنوب یمن، 

این کشور به دو بخش شمالی و جنوبی در راستای تثبيت نفوذ خود بودند. تقویت حضور  
جدایینيرو مناهای  و  هادی  منصور  دولت  پایتخت  عدن  شهر  در  آن،  طلب  اطراف  طق 

اجتناب  درگيری را  طرفين  می ميان  نيروهای  ناپذیر  درگيری،  چند  از  بعد  سرانجام  کرد. 
تمامی دوایر دولتی شهر عدن را به تصرف خود    2019شورای انتقالی جنوب در آگوست  
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در آوردند. سقوط عدن در حقيقت به معنای پایان کار دولت هادی و حزب اصالح یمن  
می تالشتلقی  برای  شد.  جنوب  قبائل  از  برخی  بزرگان  طریق  از  نيز  عربستان  های 
از  ميانجی مانع  با شکست مواجه شد و  انتقالی جنوب  و شورای  ميان منصور هادی  گری 

)ناجی،   نگردید  یمن  جنوب  در  هادی  نيروهای  کنترل  تحت  باقيمانده  مناطق  تصرف 
ميانجی2019 با  ادامه  اداره عدن توسط  دولت ه   ها،گری سعودی(. هرچند که در  با  ادی 

از   را  اصالح  حزب  اعضای  که  شد  متعهد  و  کرد  موافقت  جنوب  انتقالی  شورای 
کنددستگاه اخراج  دولتی  سال  2019)دیاب،    های  اواخر  تا  تفوق    2020(  اساس  بر 

است:   شده  تقسي   کلی  نفوذ  منطقه  سه  به  یمن  جغرافيای  مختلف،  مناطق    -1بازیگران 
در   انصارالل  کنترل  یمن،  تحت  طارق    -2شمال  به  وابسته  نيروهای  کنترل  تحت  مناطق 

استان که  انتقالی جنوب  و شورای  شامل میصالح  را  یمن  و  های جنوب  مناطق    -3شود 
استان که  هادی  منصور  کنترل  میتحت  شامل  را  یمن  شرق  به  های  مناطق  این  در  شود. 

نقش  سياسیدليل  نهادهای  اداره  در  محلی  قبائل  برجسته  از  آفرینی  قدرت  اعمال  عمال   ،
(. 2020خورد )ناجی، حکومت هادی سلب شده و صرفا یک حکومت اسمی به چش  می

امارات  • سوی  از  یمن  اصالح  حزب  حداکثری  کنشگری  پذیرش  عدم 
متحده عربی 

موضع خصمانه گذشته  دهه  دو  طول  در  جریانامارات  قبال  در  را  اسالمای  در  های  گرا 
اتخاذ  کشور  از  خارج  و  شکل  داخل  است.  قيامکرده  برای  گيری  را  زمينه  عربی،  های 

فراه  کرد.  قدرت گرفتن جریان منطقه  در  المسلمين  اخوان  با  مرتبط  اسالم سياسی  های 
گروه فهرست  در  را  المسلمين  اخوان  حزب  موضوع،  این  به  واکنش  در  های  امارات 

جریان با  مقابله  برای  و  داد  قرار  اسالمتروریستی  من های  در  سازماندهی  گرا  با  طقه 
نظامیکودتا افتاد   -های  اتفاق  ليبی  و  مصر  در  که  آنچه  و   -مانند  احزاب  از  حمایت  و 
سياسی  جریان قدرت  معادله  از  احزاب  این  خارج کردن  در  سياسی سکوالر، سعی  های 
. (Leaf & DeLozier: 2018)دارد 

طقه ندارد اما سقوط  گرا در من کارآمدن اسالمعربستان نيز رویکرد مثبتی نسبت به روی
صنعا به دست انصارالل و در نهایت عزل منصور هادی، اختالفات عربستان و حزب اصالح  
مسئله   یمن،  جنگ  آغاز  با  کرد.  مبدل  مشترک  دشمنی  عليه  تاکتيکی  اتحاد  یک  به  را 
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طر از  یکی  بعنوان  اصالح  حزب  مسلحانه  توسط  فتجهيز  انصارالل  عليه  درگير  های 
دل به  برونعربستان  شاخه  را  اصالح  امارات حزب  ماند.  ناکام  امارات  مخالفت  مرزی يل 

ریشهاخوان با  میالمسلمين  رادیکالی  اسالم  این های  از  بر  داند،  تکيه  با  امارات  رو 
دنبال  جریان یمن  در  را  خود  سياسی  اهداف  قومی،  و  سکوالر  سياسی  کند.  میهای 

ابر از حزب  حمایت  با  عربستان  امارات،  این  خالف  سياسی  نفوذ  تقویت  دنبال  به  صالح 
حزب و تبدیل آن بعنوان یک بازیگر تاثيرگذار محلی برای ایفای نقش در آینده سياسی  

 باشد.یمن می

 به خاندان علی عبداهلل صالح  نزدیکی امارات•
رغ  مشارکت امارات در عمليات طوفان قاطعيت که نيروهای انصارالل و علی عبدالل  علی

داد، احمد الصالح در امارات اقامت داشت.  تاتور سابق یمن را هدف قرار میصالح، دیک
اتحاد علی عبدالل صالح با انصار الل، موضع عربستان را نسبت به صالح و خانواده وی تغيير  

اماراتی برنده  برگ  بعنوان  الصالح  احمد  تلقی میداد.  را ها  آن عربستان  از طریق  تا  شود 
 (.2016ح را از معادله قدرت در یمن خارج کند )عنتر، متقاعد سازد حزب اصال 

از   تعدادی  به همراه  او طارق صالح  برادرزاده  صالح،  عبدالل  از کشته شدن علی  بعد 
فرار   عدن  به  صالح  به  وفادار  ریاست جمهوری  گارد  افسران  و  خلق  کنگره  افراد حزب 

ترل خود در طول خط ساحل  های نظامی تحت کنها را در پایگاهکردند. امارات این نيرو
های نظامی و بنادر تحت  ها امنيت پایگاهغربی یمن سازماندهی کرد و با تکيه بر این نيرو

نيروهای گارد ریاست جمهوری به فرماندهی طارق صالح و کرد.  کنترل خود را تامين می
رکت بعنوان یک نيروی موازی در مقابل نيروهای تحت امر منصور هادی قرار دارند. مشا

درگيری در  نيروها  پوشش  این  با  همراه  انصارالل،  با  حدیده  جنگ  و  غربی  ساحل  های 
ابوظبی در مدیریت منازعات درون  رسانه امارات، حاکی از نقش محوری  به  های وابسته 

بيشتر منصور هادی و متحدان او در حزب اصالح بود؛   انزوای هرچه  ائتالف عربی برای 
اوضاع   ای که این رویکرد، گونهبه بازیگر تاثيرگذار در  مستمرا نقش عربستان را از یک 

سياسی یمن تنزل داد. 
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خروج تدریجی نیروهای اماراتی از یمن•
از گذشت  پيش  از  اهداف  به  دستيابی  در  ائتالف  ناکامی   و   یمن   جنگ  از  سال  پنج   پس 

از آغ  از  امارات.  شد  مبدل  ائتالف   برای  فرسایشی  جنگ  یک  به  یمن   جنگ   شده،  تعيين
سياست  با  و  اتخاذ کرد  عربی  ائتالف  اهداف  چارچوب  از  خارج  هاییسياست  یمن   جنگ
.  کردمی  مخالفت   یمن  ارضی  تماميت  حفظ   برای  تالش   و  عربستان   رهبری   نقش   ایفای
 .برد  سوال   زیر  را   یمن  در  عربی   ائتالف  ماهيت   و  اهداف  عربستان،   و   امارات  منافع  تضاد 
ني   موشکی  توان  تقویت محتمل   را  هاآن  محلی  متحدان  و  عربی  ائتالف  هایروانصارالل، 
بازپس  ائتالف  از  را  مهمی  مناطق  توانستند  انصارالل  هاینيرو  و  کرد  سنگينی  نظامی  تلفات
پيروز  .  بگيرند یمن  جنگ  در  که  رسيد  نتيجه  این  به  امارات  جنگ،  معادله  تغيير  با  اما 

پيامد این جنگ  ادامه  و  هزینخواهد شد  و  سياسی  برای  نههای  را  سنگينی  اقتصادی  های 
 امارات به دنبال خواهد داشت. 

نيرو تدریجی  خروج  با  جبههامارات  از  نظامی  برای  های  را  گام  اولين  نبرد،  های 
از جنگ یمن برداشت. عالوه  عقب پایان عمليات  نشينی  بر  ابوظبی  بر آن، تاکيد مقامات 

یمن، حاکی از عدم رغبت امارات    نظامی امارات در یمن و تالش برای حل سياسی بحران
مناطق   این  خود   کنترل  تحت  مناطق  از  نشينیعقب  با  شد. اماراتدر جنگ یمن قلمداد می

محلی   نظامیشبه  هزار  90  از  بيش   وجود.  کرد  واگذار  خود  به  وابسته  محلی  نيروهای  به  را
ها نيرو  این   سيلهبو  تا  نمود  فراه   کشور  این   برای  را  امکان  امارات، این  امرتحت    خارجی  و

مدیریت  یمن  نظامی  -سياسی  اوضاع یمن    را  در جنوب  مستقي   به حضور  نيازی  و  کند 
افزایش توان(Harb, 2019)نداشته باشد   امارات   انصارالل، نگرانی  موشکی و پهبادی  . 

دهد،    قرار  الشعاعتحت  را   آن  اقتصاد   توانست می  تاسيسات خود که  به  مشابه  حمالت   از
ا تا  تدریج موجب شد  به  گمانه  .شود  خارج  یمن   هایدرگيری  از  بوظبی  از  ها  زنیبرخی 

انزوای  و  ائتالف عربی  مشترک  نظامی  پایان عمليات  معنای  به  را  یمن  از  امارات  خروج 
اند. در سوی مقابل برخی دیگر از تحليلگران معتقد هستند  عربستان در جنگ یمن دانسته

انج به  نياز  دليل  به  ریاض  و  ابوظبی  ترمي   که  دنبال  به  ناگزیر  تهران،  برابر  در  موازنه  ام 
به نظر می رسد که کنار ه  قرار  تعارضات ایجاد شده در تحوالت یمن بر خواهند آمد. 

منطقه تحوالت  مجموع  نتيجهدادن  نوع  هر  امکان  با  ای،  را  زمينه  این  در  مشخص  گيری 
مشکل مواجه خواهد ساخت. 
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 ستان در یمن های امارات و عرب انداز رقابتچشم 
سياست خارجی سعودی  » ها معتقد است:  در تشریح رفتار خارجی سعودی  نجريسي ک   یهنر

عدم   بر  مبتنی  و  خاص  احتياط  با  همراه  حکومت  این  معاصر  دوران  اعظ   بخش  در 
کرد و  صراحت بوده است؛ زیرا چنانچه حکومت سعودی از سياستی پيشتازانه پيروی می

مجادالت   همه  معرض  در  را  میخود  خواستهقرار  از  انبوهی  با  یقينا  و داد،  تهدیدها  ها، 
دید که تأثير آنها در مجموع ممکن بود  رو میها از سوی کشورهای قدرتمند روبهفریب

ها  برای استقالل یا انسجام آن خطرساز شود. بجای آن، مقامات سعودی در طول این سال
ای  دوری و انزوا بدست آورند؛ به گونهکردند تا امنيت و اقتدار خود را از طریق تالش می

انزوا اختيار میها آنان بدون استثناء پس میکه حتی در کوران بحران کردند.  کشيدند و 
ساختند و تردید پوشی محو میپذیری خود را با ابهام و پرده ها آسيبنتيجتا آنکه سعودی
نند که ه  در دوستی و ه   ک های بيگانگان با حفظ فاصله پنهان میخود را درباره انگيزه

است  برقرار  دشمنی  یک می .(Kissinger, 2014: 106)  « در  نوعی  به  توان 
سعودیروی خارجی  رفتار  در  را  مقدماتی  منطقهگردانی  موضوعات  به  نسبت  ای  ها 

ها نسبت به بحران یمن ناظر به آن  همچون یمن مشاهده کرد. دگرگونی در رفتار سعودی
جویی  های موجود ذکر شده ناگزیر به مداخلهله بنا بر ضرورت موضوع است که این سلس

منطقه تجارب  گسترده  عدم کسب  دليل  به  نيز  مشهود  مورد  همين  در  اما  است.  شده  ای 
علی حال،  این  با  گردید.  ائتالفی  درون  تشتت  دچار  سياسی  قبلی،  اختالفات  وجود  رغ  

باشند  اهری ائتالف عربی میکشور خواهان حفظ شکل ظ   ميان امارات و عربستان، هر دو
(Ramani, 2019)  این مسئله حائز اهميت است که امارات و عربستان برخی اهداف .

توان آن را از منظر پراگماتيسمی مورد  کنند که میسياسی مشترکی را در یمن دنبال می
که معتقدند  برخی  داد.  قرار  برا  ندچ  بررسی  سعود  یاحتمال  عربستان  موضع  در   یابهام 

آنکه ممکن    از جمله  امور ائتالف عربی قابل مشاهده است.امارات در  مخرب  ل نقش  قبا
م  است تفاه   سعود  اني امکان  امارات  یرهبران  ریاض    یو  و  باشد  داشته  وجود  همچنان 

می تحمل  را  ابوظبی  اقدامات  همچنان  لحظه  آن  رسيدن  آنکهبرای  دوم  احتمال    کند. 
در مواجهه با نيروهای انصارالل، موجب  خود    یجنوب  یمرزها  ها دریمشغول بودن سعود

نيهمچنشده است تا عربستان به طور موقت از پاسخ به اقدامات امارات خودداری کند.  
نسبت به    کایمواضع دولت آمر  درعربستان به نفوذ امارات    ازين  یکی دیگر از احتماالت، به
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های تدارکاتی و مایتح  . آینده و ادامه جنگ در یمن از سوی ائتالف عربی مربوط است
در   ائتالف عربی  توان رزمی  از  مهمی  بخش  پنهان  و  به صورت آشکار  لجستيکی غرب 

) :Abrad Studies & Research Center, 2018روند  جنگ یمن به شمار می

52-51).   
می آن  از  مانع  طرفين  برای  یمن  ویژه  نفع  جایگاه  به  کشور  دو  این  از  یکی  که  شود 

رت یمن کنار برود. هر دو کشور بر این امر اتفاق نظر دارند که در  دیگری از معادله قد
نخواهند   یمن  سياسی  آینده  در  جایگاهی  ابوظبی  و  ریاض  انصارالل،  پيروزی  صورت 

رو هر یک از این دو کشور منافع و اهداف خود را در یمن، بدون گسست  داشت. از این 
اند که به تنهایی  تان این مسئله را دریافتهاین ائتالف دنبال خواهد کرد. زیرا امارات و عربس

(. حضور  2016توانند پيامدهای اقتصادی و سياسی این نبرد را متحمل شوند )التالوی،  نمی
محسوب   طرفين  منافع  تضاد  پایان  معنای  به  عربی  ائتالف  یک  در  عربستان  و  امارات 

وند جنگ و شکست  تر شدن رهای سياسی متفاوت طرفين باعث طوالنیشود. اولویتنمی
توان   با تقویت  انصارالل  از جنگ یمن،  پنج سال  از  بيش  با گذشت  مذاکرات صلح شد. 

به   معادله جنگ را  نيرو نظامی توانست  تغيير دهد. خروج  و  نفع خود  اماراتی  نظامی  های 
های نبرد با انصارالل، شرایط را برای ادامه حضور عربستان در  متحدان محلی آن از جبهه

این یمن   از  کرد.  فشاردشوار  کاهش  منظور  به  عربستان  سياسیرو  از    -های  ناشی  نظامی 
از   منظور  این  به  و  گرفت  پيش  در  را  یمن  در  امارات  منافع  با  همسویی  سياست  جنگ، 

داری کرد و با احزاب سياسی  ادامه حمایت از حزب اصالح و دولت منصور هادی خود
سازی روابط با  اختيار دارند، مصالحه نمود. عادیمتحد امارات که عمال جنوب یمن را در 

راهجریان انتخاب  برای  دیگر  گام  یک  را  عربستان  امارات،  به  نزدیک  محلی  حل  های 
کند.سياسی به عنوان تنها راه پایان بحران یمن نزدیکتر می

 گیرینتیجه
ربستان  ع  هادی، متحد  منصور  دولت  انحالل  آن  تبع  به  و  صنعا  بدست گرفتن کنترل شهر

 به.  رودمی  شمار  به  یمن   سياسی   تحوالت  در  مهمی  عطف  نقطه  انصارالل  توسط  سعودی،
به   سياسی  احزاب  از  ایمجموعه  ائتالف  از  متشکل  جدیدی  ملی  دولت  تشکيل  آن  دنبال

ملک.  داد  تغيير  عربستان  ضرر  به  و  ایران  نفع  به  را  قوا  موازنه  انصارالل،  رهبری  اگرچه 
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یمن در    سياسی  تحوالت   قبال  در  را  ایکارانهمحافظه  رویکرد  عربستان  قساب  پادشاه  عبدالل
عبدالل،   مرگ  از   بعد  اما  . گرفت  پيشدر    2011های کشورهای عربی در سال  جریان قيام
سياسی   نخبگان.  کردند  اتخاذ   یمن   به  نسبت  را  متفاوتی  سياست  جدید  سياسی  نخبگان
تشکيل   با   را  خود  مخالفت  فارس  خليج  همکاری  شورای  طریق   از   واکنش  اولين  در  جدید
هادی   منصور  مستعفی   حکومت  از  و  داشته  اعالم  انصارالل  توسط   ملی   وحدت  دولت
شد می  بينیپيش   ابتدا   در.  کردند  آغاز   یمن   عليه  را   ایگسترده  نظامی  عمليات   و  حمایت

تعيين  اهداف  به  کوتاهی  مدت  در  عربستان  رهبری  به  عربی  ائتالف  نظامی  عمليات  که
عربستان   و  امارات  منافع  تضاد   که  گذشت  یمن   جنگ  از  ماه  چند  اما تنها.  یابد  دست  شده

    .کرد تغيير  دیگری جهت  به یمن  در هادرگيری نمایقطب  و شد  آشکار
نقش  ایفای  دنبال  به  منطقه،  در  ایران  نفوذ  با  مقابله  سياست  طریق  از  عربستان سعودی  

ها، سعودی  توسط  یمن  به  نظامی   حمله  ایده.  دباشمی  اسالمی  -عربی  های کشور  رهبری 
ایران   عليه  ایمنطقه  جدید  هایآراییصف  ایجاد  برای  کشور  این   تالش  دهندهنشان

می  با   کرد.می  دنبال  یمن   در  را  مستقلی  سياسی  اهداف  امارات  مقابل،  در.  شدمحسوب 
و   یمن   جنوب   در   سياسی  احزاب  از  برخی  نرم، ابوظبی توانست  قدرت  های مولفه  بر  تکيه
مقابل،  .  کند  همسو   خود   سياسی  اهداف  به  دستيابی  برای  را   محلی  قبائل سوی  در 
هادی،   منصور  رهبری  تحت  قوی  سياسی  جریان  یک  تشکيل  برای  عربستان  هایتالش
فشارهای   و  جنوب  قبائل  و  احزاب   های نارضایتی  دليل  به  یمن،  مخلوع  جمهور  رئيس
جزایر   و  ها فرودگاه  بنادر،  گرفتن   اختيار  در  با   امارات.  ماند  ناکام  امارات  سياسی

سقطری،   جزیره  در  نظامی  پایگاه   احداث  و  المندبباب  آبراهه  بر  مشرف  استراتژیک
اقتصادی   و  سياسی  تنگنای  در  را  باشدمی  عربستان   حمایت  مورد   که   عدن  در  مستقر  دولت
 داد.   قرار

پيمان آن در مارات و قبائل ه با انصارالل در شمال و ا  -درگيری عربستان در دو جبهه  
به    -جنوب را  یمن  در  قوی  توازن  نخبگان حاک ،  ميان  سياسی  اختالفات  و  سو  از یک 

گونه به  داد.  تغيير  ریاض  مذاکرات  ای که حلضرر  طریق  از  یمن  بحران  سياسی  وفصل 
بن  از  آبرومندانه  خروج  برای  ریاض  برنده  برگ  تنها  میصلح  یمن  اگرچه  بست  باشد. 

گمانه  بسياری سعودیزنیاز  ميان  صلح  انعقاد  که  دارد  آن  از  حکایت  انصارالل  ها  با  ها 
نمی یمن  به  ثبات  و  آرامش  بازگشت  معنای  به  از  لزوما  دیگری  روی  که  چرا  باشد، 
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جریانرقابت ميان  امارات  ها  و  سعودی  عربستان  ميان  بویژه  و  عربی  ائتالف  درون  های 
در یمن فراه  خواهند ساخت. رقابت ميان امارت و  متحده عربی زمينه تصاعد بحران را  

و   کشور  این  جنوب  در  بحران  پيچيده  مجموعه  یک  ایجاد  موجب  یمن  در  عربستان 
است.   شده  عربی  ائتالف  مشروعيت  سقوط  عدم همچنين  سایه  در  یمن  جنگ  استمرار 

گواری  ناتواند پيامدهای انسانی  وجود یک توافق جامع برای پایان دادن به این جنگ، می
ميليون شهروند  چهار  به  نزدیک  آوارگی  باشد.  داشته  دنبال  به  این کشور  مردم  برای  را 
افراد به آب آشاميدنی، سوء تغذیه، کمبود دارو از   یمنی و عدم دسترسی بسياری از این 

بيمارستان نابودی  و  سو  بمبارانیک  اثر  در  درمانی  مراکز  و  محاصره  ها  و  هوایی  های 
   .باشدوچکی از پيامدهای انسانی ناشی از این جنگ میشهرها تنها بخش ک
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