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، در صحنه بحران یمن  بنه   1396که در هفته نخست آذرماه  1به رغم تحوالت بسیار مهمی

مناقشات اخیر میان  رو به طور ویژه تنها به تحوالت مربوط به وقوع پیوسته، گزارش پیش

هنا،  و همچننی  تحیین    نیروهای وفادار به علی عبدا... صالح و نیروهای جنبش انصارا...

هنا و نهادهنای ملااعناتی و پژوه نی     های تعدادی از رسانهها و پژوهشها، دیدگاهبررسی

در ای  خصوص پرداخته است. محورهای مهنم این  بررسنی بنه صنورتی       2غربی و عربی

 خالصه به شرح زیر است:

 

 الف( تحوالت صحنه

 کشته شدن علی عبدا... صالح*

بدا... صااح توسط انصارا... یم  و ک ته شدن وی در حنال رنرار از   انفجار منزل عیی ع -1

با یک خنودروی زرهنی، همچننی  ک نته شندن عنار، زوکنا، معناون وی و یاسنر           صنعا

و تأیید ای  خبنر توسنط    1396آذر  13ااعواضی، دبیرک  حزب کنگره میی در روز دوشنبه 

 وزارت ک ور و حزب کنگره مردمی یم ؛

                                                            
های ، مبنی بر سازگاری داشت  ویژگی1396آذر  10، در روز جمعه سازمان می  ی از بازرسانکارگروه گزارشانت ار . 1 

تصویب و  ؛ «1قیام»های ایرانی با موشک شییک شده از یم  به عربستان موشک 4مانده از بقایای طراحی و ابعاد قلعات باقی

  محاصره اغو کامدرخواست و نفر از اعضاء درباره منع رروش تسییحات به عربستان  ۵39تصمیم پارامان اروپا با رأی مثبت 

معاون سیاسی ن ست پنج جانبه وزیران خارجه ک ورهای عربستان، امارات، انگییس و برگزاری  ؛یم  از سوی دوات سعودی

شییک  ؛1396آذر  7شنبه در اندن در روز سهیم   در اموربا م ارکت عمان و ررستاده سازمان می   ،آمریکاوزیر امور خارجه 

در « هدری نظامی»، به 1396آذر  10در روز جمعه یم   ا...انصارتوسط نیروهای « 2زازال »ع بااستیک از نو بردمیانموشک یک 

 عربستان و....

 New Yorkخبرگزاری رویترز؛ روزنامه نیویورک تایمز )شبکه ااجزیره؛ دیدبان حقوق ب ر؛ سازمان بهداشت جهانی؛ . 2 

Times ؛ سوشیتدپرساخبرگزاری (؛( مؤسسه بروکینگزBrookings Institution ؛ خبرگزاری ررانسه؛ شبکه خبری)

؛ شبکه خبری 24ررانس ؛ خبرگزاری (Middle East Eye) ایست آیمیدلتحیییی ن ریه بی.بی.سی.؛ خبرگزاری سی. ان.ان.؛ 

شبکه خبری صدای آمریکا ؛ (Soufan Group) سسه تحیییی سورانؤم (؛Sky Newsنیوز )شبکه خبری اسکایااعربیه؛ 

(VOA؛ رو) زنامه واشنگت( پستWashington Post( ؛ روزنامه ایندیپندنت)Independent ؛) سایت تحیییی آسیاتایمز

(Asia Times ؛)( روزنامه راینن یال تایمزFinancial Times ؛) شبکه خبری راکس نیوز؛ شبکه خبری عرب نیوز؛ روزنامه

 ( و...Gulf 2000, Columbia Universityوابسته به دان گاه کیمبیا ) 2000سایت گااف  ؛اا رق االوسط
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 ؛1396آذر  13خااد پسر عبدا... صااح و دستگیر شدن وی در روز دوشنبه ادعای زخمی شدن  -2

 13ای شورای عاای سیاسی یمن ، در روز دوشننبه   اظهارات احمد ااحبی ی، م اور رسانه -3

، مبنی بر ک ته شدن عیی عبدا... صااح در منلقنه تحنت سنیلره هنوایی امنارات و      1396آذر 

 ؛1396آذر  12های امارات در یک نبه شب جنگندهبمباران مواضع وابسته به صااح توسط 

، مبنی بر خنثی 1396آذر  13اظهارات عبداامیک ااحوثی رهبر انصارا... در روز دوشنبه  -4

ای خلرناک عییه مردم یم  و تهدیدی جدی عییه امنیت و ثبنات این  ک نور،    شدن توطئه

ای  یمنی در ای  زمینه، تأکیند  تقدیر از نهادهای امنیتی و نهادهای دواتی یم  و همکاری قب

ها تنها با بخش م خصی از شبه نظامیان وابسته بنه صنااح و شنخو او و    بر مقابیه حوثی

عدم وجود هر گونه م ک  میان جنبش انصارا... و کنگره مردمنی یمن  و همچننی  تأکیند     

زب صااح ااصماد، رئیس شورای عاای سیاسی یم ، بر پایبندی انصارا... به همکاری بنا حن  

 کنگره مردمی یم  برای ادامه روند سیاسی ک ور؛

های سعودی بر رراز پایتخت یم  و ه دار نیروهنای ائنتال، بنه    پرواز مستمر جنگنده -5

متنر( از   ۵00کنم  هنا )دسنت  رهبری عربستان به ساکنی  صنعا در خصنوص دور شندن آن  

ارنزایش تنالش عربسنتان     ، به دای  احتمال1396آذر  13ها انصارا... در روز دوشنبه پایگاه

 برای بمباران بی تر شهر صنعا به بهانه مرگ صااح؛

آذر  13در دوشنبه شنب   صنعاهای سعودی به کاخ ریاست جمهوری در حمیه جنگنده -6

 ، و وقوع انفجارهای شدید؛1396

ادعاهایی مبنی احتمال جان ینی احمد، پسر دیگر عیی عبندا... صنااح )کنه هنم اکننون در       -7

برد( به جای پندرش، بنا توجنه بنه اعتمناد بی نتر ائنتال، عربنی بنه وی و          به سر می امارات

 جمهوری و مردم یم .احترام و محبوبیت بی تر میان ارتش، گارد ریاست برخورداری وی از

 



 4                                                                                                                                         40 راهبردی گزارش 

 

 

 ها میان نیروهای کنگره ملی یمن و نیروهای جنبش انصارا...تشدید درگیری*

 الف( نیروهای کنگره ملی یمن  

عبدا... صااح، در روز جمعنه   دامات ادعایی نیروهای کنگره میی یم  به ریاست عییاق -1

 یکی  نبه آتش ک ید، صنعا، م تم  بر، محاصره ررودگاه 1396و شنبه دهم و یازدهم آذر 

باننک مرکنزی، وزارت   در اختیار گررت  کنتنرل   ،صنعا شهر در... انصارا جنبش مقرهای از

تیویزیون، درتر ریاست جمهوری، وزارت دراع و دستگاه امنینت  دارایی، ساختمان رادیو و 

برای از مردم یم  درخواست برای مذاکره با عربستان، صااح اعالم آمادگی ای  ک ور، میی 

تعندادی  « پاکسنازی »ای مبنی بر )به ادعای وی( بیانیه ورو صدعییه انصارا... به پا خواست  

به دنبال ت ندید   صنعاو بسته شدن تمامی مسیرها به حوثی « نظامیانشبه»از  صنعااز مناطق 

 ها؛درگیری

در اینن  نفنر   1۵0نفنر و زخمنی شنندن    80ک نته شندن بننیش از   ادعاهنایی مبننی بننر    -2

و صنااح   ...عبندا  عینی نیروهنای  توسط نیروهای حوثی ها، به اسارت گررته شدن درگیری

دسازی پادگان ترابنری سنبک   در حی  آزاها همچنی  دستگیر کردن دو ت  از رهبران حوثی

صااح برای  ...عبدا عییو رایزنی  می، ملهر ااکحالنی و ابراهیم ااوجیه 22و منلقه صنعتی 

 ؛  صااح ...، سرتیپ طارق محمد عبداوی ت کی  شورای نظامی در یم  به ریاست برادرزاده

، بنه  1396ذر آ 11عبدا... صنااح، در روز شننبه   متهم کردن جنبش انصارا... توسط عیی  -3

قینام منردم یمن  عیینه )بنه       درخواست ها وحمیه نیروهای ای  جنبش به منازل و عبادتگاه

نظامیان غیرقانونی، همچنون  ها، به مثابه )به ادعای وی( شبهحوثی« تجاوزهای»ادعای وی( 

تأکیند بنر    ؛ و در همنان حنال  جمهور مسنتعفی یمن   نیروهای عبدربه منصور هادی، رئیس

کره به عنوان بهتری  راهکار ح  و رص  اختالرات داخینی و درخواسنت وی   گفتگو و مذا

 بس؛برای برقراری آتش
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، مبننی بنر تعبینر اشنتباه     1396آذر  12بیانیه حزب کنگره مردمی یم  در روز یک ننبه   -4

عبدا... صااح، ریاست ای  حزب و پار ناری بنر موضنع گذشنته     ها از اظهارات عیی رسانه

هنا در راسنتای متحند کنردن صنفو،      ائتال، سعودی، استقبال از تنالش  خود در مقابیه با

عبندا... صنااح از   ها، همچنی  ادعای درخواست وسناطت عینی   داخیی یم  و کاهش تنش

گرایاننه عمنان   های میانجیایران و حزب ا... برای ح  اختالرات با انصارا... و ادعای تالش

میی یم ، با هد، آرام کردن انصارا... و رراهم برای توقف درگیری میان انصارا... و کنگره 

یکنی از   آوردن امکان خروج ام  عیی عبدا... صااح و به دنبال آن، سنخنان عنادل شنجاع،   

اعضای حزب کنگره مردمی یم ، مبنی بر هک شدن پایگاه ااکترونیکنی حنزب و صنحت    

یمن  از   ن نینی کنگنره مردمنی   نداشت  بیانیه منسوب به کنگره مردمنی یمن ، عندم عقنب    

 تصمیمات خود و تغییر اوضاع در ساعات آینده؛

شننبه  اذعان عیی عبدا... صااح، به قانونی بودن حکومت نجات میی در یم ، در روز سه -5

پیمانی وی با انصارا... یم  در چهنارچوبی ثابنت و م نارکت بنا     ، تأکید بر هم1396آذر  7

ینران در یمن  و رد درخواسنت وی    ها برای مواجهه با عربستان سعودی، عدم حضنور ا آن

 مبنی بر ورود ایران به ائتال، راهبری یم . جمهوری اسالمیتوسط مقامات 

 

 ب( جنبش انصارا...  

توسنط   صننعا ها و مراکنز مهنم   تکذیب اخبار مربوط به در دست گررت  کنترل سازمان -1

الم، سخنگوی نیروهای ورادار به صااح و بی پایه و اساس خواندن آن توسط محمد عبدااس

هنای  و اظهارات وی مبنی بنر حماینت رسنانه    1396آذر  11جنبش أنصارا...، در روز شنبه 

کننده ای  خبر از اقدامات شبه نظامیان وابسته به نیروهای ائتال، به رهبری عربستان، منت ر

یک کودتا عییه شنراکت و ائنتال،   »به مثابه  ،صااحعبدا... عیی موضع گیری محکوم کردن 

نادینده گنررت  هند،    ، تأکیند بنر   «در طول سه سال گذشنته  وینیرنگ »و بیانگر « خییدا
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عربسنتان   دستوراتاز  و ررمانبرداری اوبرای تضعیف جبهه داخیی توسط صااح متجاوزان 

 انصارا... با وی؛مقابیه ازوم و امارات و 

، 1396ذر آ 11اظهارات صااح ااصماد، رئیس شورای عاای سیاسی یمن ، در روز شننبه    -2

مبنی بر عادی بودن اوضاع شهر صنعا، ازوم برخورد جدی نیروهای امنیتی با هر گونه اقدام 

گرانه برای کنترل اوضاع شهر، ها و اقدامات میانجیکننده، تأکید بر حمایت از تالشثباتبی

های سیاسی و مردم یم  برای ن ان دادن بردباری و اجتناب هدرخواست وی از تمامی گرو

های رسمی برای حفظ امنیت و ثبات و به جویی، تأکید بر همکاری با طر،از هرگونه رتنه

آمیز، درخواسنت از ارتنش و نیروهنای امنیتنی بنرای      های خصومتشکست ک اندن طرح

حفظ امنیت یم  و ممانعت از بروز اقندامات مخن  حاکمینت آن و تأکیند بنر امن  بنودن        

 ؛صنعادر  های دیپیماتیکو هیأت هاسفارتخانه

، 1396آذر  11انتقاد شدید عبداامیک ااحوثی، رهبر جنبش انصارا... یم ، در روز شنبه  -3

ک یدن ای  کنگره از ررتارهنای  از ررتار کنگره میی ای  ک ور در قبال انصارا...، ازوم دست

ایفاء  توجیه و غیرمسئوالنه، درخواست از عقالء و ارراد با تدبیر برای)به گفته وی( غیرقاب 

، همکاری تمامی مردم یم  صنعاراستای ح  و رص  بحران در  نقش اساسی و محوری در

هنای  اتخناذ گنام   ازوم ،های امنیتی ک ور برای مقابیه با نیروهای ائتال، عربستانبا دستگاه

مثبت و ن ان دادن عق  و تدبیر توسط عیی عبدا... صااح در راستای پایان دادن بنه بحنران   

، قاب  حن  بنودن اختالرنات  انصنارا... و کنگنره مینی و برخنورداری تمنامی         اصنعکنونی 

 مقرهای حزب کنگره میی و منازل رهبران آن از امنیت کام ؛

ای در حال ساخت براکه در شییک موشک کروز توسط نیروهای یمنی به نیروگاه هسته -4

، تکذیب این  خبنر   1396آذر  12ابوظبی در امارات، در تاریخ یک نبه  کییومتری غرب ۵3

بنا هند، منحنر، کنردن     « تبییغنات »گونه توسط منابع خبری اماراتی و دروغ خواندن ای 

عضنو   ،حمند اابخیتنی  و درناع م  صنعادر « هاحوثیانتفاضه ضد»ها( ها از )به ادعای آننگاه

عضو شورای عاای سیاسنی و همچننی  عضنو     ،اا امی ...اضیف ... وشورای سیاسی انصارا



 7 (                                                                         7بشری)و حقوق ها در خصوص یمن: ابعاد سیاسیتحوالت و تحلیل  
 

 

 

 

 

و « درناع از خنود  »شییک موشک بنه امنارات در راسنتای    از  ...،اسی جنبش انصارادرتر سی

 ؛امارات برای ایجاد رتنه و هد، قرار دادن جبهه داخیی یم  هایپاسخ به تالش

نفر از نیروهای وابسته به کنگره مردمی یم  در روز یک ننبه   200)ادعای( تسییم شدن  -5

 ، به نیروهای انصارا....1396آذر  12

 

 ج( جمهوری اسالمی ایران

به دنبال درگیری میان نیروهای انصارا... و کنگنره  صنعا ادعای آتش گررت  سفارت ایران در شهر  -

 1396.3آذر  13میی یم  و درپی برخورد یک راکت به ساختمان ای  سفارت در روز دوشنبه 

 

 د( عربستان

هنا مینان   ان از ت ندید درگینری  استقبال و ابراز خرسندی ائتال، عربی به رهبری عربست -

، بنه  1396آذر  11نیروهای انصارا... و نیروهای وابسته به عیی عبدا... صااح، در روز شننبه  

و همچننی  ادعنای آن مبننی بنر اعتمناد این        « انقالب مبارک»مثابه )به ادعای ای  ائتال،( 

 ن عرب.ائتال، به اراده رهبران و اعضاء حزب کنگره مردمی برای بازگ ت به جها

 

 

 

                                                            
با توجه به را تأیید نکرده و گفته است که خبر حمیه به سفارت ایران در صنعا  ،سخنگوی وزارت خارجه ایران ،بهرام قاسمی. آقای 3 

ه دیوار سفارت هایی هم به طور اتفاقی بممک  است که ترکش ،ای واقع شده که درگیری وجود داردکه سفارت ایران در منلقهای 

ایران که سوزی سفارت و صدمه به کارمندان صحت ندارد، ضم  ای خبر آتشکه  ه استخاطر ن ان کرد. وی همچنی  اصابت کند

 .دندار کارمندی در سفارتهیچ
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 ها در قبال تحوالت اخیر یمنگیریه( سایر موضع

، در 1396آذر  13صدور بیانینه از سنوی سنازمان همکناری اسنالمی در روز دوشننبه        -1

حمایت از میت یم  و منارع آن، حفظ حاکمیت، امنیت و ثبات یم ، درخواست برای ح  

طرینق تندابیر عمینی شنورای      ای، ازو رص  بحران یم ، به دور از هر گوننه نگناه طایفنه   

همکاری خییج رارس و ساز و کارهای اجرایی آن، برگزاری گفتگوهای میی رراگیر و حن   

 ؛2216های شورای امنیت به ویژه قلعنامه بحران ای  ک ور از طریق قلعنامه

، از عقالء و بزرگان 1396آذر  11درخواست احمد ااقنع، وزیر آشتی میی یم ، در روز شنبه  -2

ها میان نیروهای انصارا... و حزب کنگره وابسته به عیی عبدا...   مبنی بر توقف سریع درگیرییم

صااح در صنعا، با توجه به منفعت بردن عربستان و نیروهای ائتال، از این  اختالرنات و اذعنان    

 ها؛وی به اعتماد به رهبران انصارا... و حزب کنگره میی برای توقف ای  خصومت

، مبنی 1396آذر  11در روز شنبه های سیاسی یم  جریاناز سوی نیه م ترک صدور بیا -3

تأکیند   ،صننعا مسئوالن حزب کنگره مردمی یم  برای ایجاد ناامنی در  تالشبر محکومیت 

وضع هر چه سنریعتر   ،بر اهمیت حمایت از وحدت جبهه داخیی و مجازات عامالن ناامنی

 سنوی تمنامی  از  وایت خنثی کردن طنرح دشنم   مسئ پذیررت ااعاده و روق وضعیتقانون 

های مردمی وابسته نقش قهرمانه ارتش یم  و کمیتهو تمجید از  ی ک ورها و حکماجریان

 ؛های دشم در مقابیه با توطئه ...به انصارا

، مبنی بر ایجاد اتحناد مینان   1396آذر  11درخواست اتحادیه عیمای یم  در روز شنبه  -4

ها به عقن   های مسیحانه و روی آوردن همه گروهف ساخت  درگیریمردم ای  ک ور، متوق

 و منلق در راستای ممانعت از برهم زدن وحدت داخیی، امنیت و ثبات یم ؛

، 1396آذر  11در روز شنبه  ،جمهور مستعفی یم رئیس، منصورهادیعبدربه رراخوان  -5

در مقابن    شنته و اتحناد  برای ت کی  ائتال، میی گسترده در یم  برای ح  اختالرنات گذ 

 خواندن« جنایتکار» و های سیاسی در یم گ ودن صفحه جدیدی با تمامی طر،...، انصارا
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)بنه ادعنای وی(   هنای هدرمنند بنرای حماینت از     تنالش  ...، تأکید بر ادامنه جنبش انصارا

جننبش  بودن  ، ادعای تهدیدگیری نهادهای دواتی و آزادی مناطق یم م روعیت و بازپس

جهت ترتینب دادن   هااز ساکنان صنعا و بقیه استان... برای تمامی یم  و درخواست انصارا

 ...؛عییه انصارا انتفاضه مردمی گسترده )به ادعای وی(

آذر  12در روز یک ننبه   اظهارات انور قرقاش، وزیر م اور در امنور خارجنه امنارات،    -6

ننام  و روهای عیی عبندا... صنااح   های نیروهای انصارا... یم  با نی، در مورد درگیری1396

گری قلر بنرای  و یم ، عدم پذیرش میانجیصنعا « انتفاضه»ها به عنوان بردن از ای  درگیر

از سوی عیی عبدا... صااح، بنا توجنه بنه )بنه     « گراهای طایفهحوثی»نجات )به ادعای وی( 

در این    ادعای وی( عدم امکان مورقیت آن از یک سنو و رد کنردن ادعنای اننور قرقناش     

 خصوص و محکوم کردن طرح چنی  ادعایی از سوی وزارت خارجه قلر، از سوی دیگر.

 

 بشری بحران  انسانی و حقوق ابعاد*

، مبنی بر ک ته شدن 1396آذر  13اظهارات سخنگوی سازمان صییب سرخ در روز دوشنبه  -1

 ز گذشته؛رو ۵طی صنعا های تَ  دیگر درگیری 238نفر و مجروح شدن  12۵ حداق  

در روز صننعا  امندادگر خنود از    140حندود  برای خارج کنردن   می  متحدتصمیم سازمان -2

هنای  جنگننده توسنط  صننعا  ، بمبناران  هابه دای  شدت گررت  درگیری ،1396آذر  12یک نبه 

نفنر در   90و ک نته شندن بنیش از     صااح ...ائتال، سعودی در حمایت از هواداران عیی عبدا

 درگیرهای چند روز اخیر در ای  شهر؛

، 1396آذر  13ابراز نگرانی آنتونیو گوترش، دبیرک  سازمان می  متحد، در روز دوشنبه  -3

ها در یم  و درخواست وی برای توقف روری حمالت هوایی و زمیننی  از ت دید درگیری

هنای  منامی واردات تجناری و ارسنال کمنک    در ای  ک ور، همچنی  از سرگیری رنوری ت 
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هنا نفنر در یمن  در معنرر خلنر      انسانی و ه دار وی در خصوص قرار داشت  مییینون 

 گرسنگی، بیماری و مرگ؛

 11می  در امور یمن ، در روز شننبه   ابراز نگرانی اسماعی  واد اا یخ، نماینده ویژه سازمان -4

های درگیر مبنی بر احترام به ت وی از طر،، نسبت به حوادث اخیر صنعا، درخواس1396آذر 

 ها به آرامش و برگزاری مذاکرات روری؛اامییی و دعوت او از تمامی طر،قوانی  بی 

          اامییننی وابسننته بننه هننای بننی صنندور بیانیننه م ننترک از سننوی مسننئوالن برخننی از نهنناد -5

، کمیسناریای عناای پناهنندگان،     میبرنامه توسعه سازمانمی )سازمان بهداشت جهانی، سازمان

، 1396آذر  11صندوق کودکان سازمان می  )یونیسف( و برنامنه جهنانی غنذا(، در روز شننبه     

مبنی بر ازوم ررع روری و کام  محاصره یم ، رراهم آوردن امکان انتقال آزادانه کاال و خدمات 

و ررستادن گروهنی از   دوستانه حیاتی توسط ک ورهای ائتال، عربی به رهبری عربستانانسان

 می  به ریار برای گفتگو با ائتال، عربی و عربستان در ای  راستا؛کارشناسان سازمان

کنننده  می  متحد در امور انسنانی و هماهننگ  ، معاون دبیرک  سازمان4ه دار مارک اوکوک -6

مییینون   8، در خصوص قرار داشت  حندود  1396آذر  10های اضلراری، در روز جمعه کمک

نفر از مردم یم  در معرر قحلی و تأکید بر ازوم اغو کامن  محاصنره یمن  توسنط ائنتال،      

ها نظامی به رهبری عربستان، برای ممانعت از وقوع راجعه انسانی در ای  ک ور و مرگ میییون

 ها به پایبندی به تعهدات ان؛شهروند یمنی و درخواست از همه طر،

از شنیوع سنریع   ، 1396آذر  10در روز جمعنه  نی سازمان بهداشنت جهنا  ابراز نگرانی  -7

کودک  8۵00رسانی در خصوص واکسینه شدن ، و اطالعاستان یم  13بیماری دیفتری در 

مین   اامییی کودکان سنازمان های گذشته، با همکاری صندوق بی یمنی در ماه زیر پنج سال

هنای  بسته شدن گنذرگاه ها و رغم ت دید درگیر)یونیسف( و دیگر نهادهای ای  سازمان، به

 ای  ک ور؛

                                                            
Mark Lowcock .4 
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آذر  9شننبه  ، در روز پننج مین  ، سخنگوی دبیرک  سنازمان ۵استفان دوجاریکاظهارات  -8

 بنرای صندور مجنوز از سنوی    هنای انسنانی   پنج ک تی حام  کمک، مبنی بر انتظار 1396

ز نینا  با توجنه بنه   ،ورود به بندر ااحدیده، جهت عربستانبه رهبری نیروهای ائتال، عربی 

 در ای  ک ور؛ وقوع راجعه انسانیو ممانعت از ها امدادرسانیای   مردم یم  به مبرم

، مبننی  1396آذر  8چهارشننبه  انت ار گزارشی توسط سازمان بهداشت جهانی، در روز  -9

 219هزار و  2مورد ابتال به بیماری وبا در یم  و جان باخت    ۵36هزار و  962بر م اهده 

آوری  سال جاری منیالدی و شنیوع    27 ور بر اثر ای  بیماری مهیک، از نفر از مردم ای  ک

 استان یم . 22استان از  21ای  بیماری در 

 

 های کارشناسان و مراکز مطالعاتی و پژوهشی غربی و عربیب( محورهایی از تحلیل

 عوامل مؤثر در بروز تحوالت اخیر یمن*

از طرینق   ائتال، عربی به رهبری عربسنتان  صااح و ..میان عیی عبدا های ر ردهتماس -1

ررزنند   اندنطرحی جدید برای بنه قندرت رسن   با هد، ارائه  ،طی دو هفته گذشته امارات،

در دسنتور کنار قنرار دادن    و  6قندرت بنه صنحنه    ویبازگرداندن خانواده  و صااح در یم 

: تنالش  عسیر های مختیف با یم  در منلقهعربستان در جبههتوسط  اقدامات امنیتی ر رده

عربستان برای توجیه شکست خود در عرصه نظامی و همراهی با عیی عبدا... صنااح بنرای   

 دستیابی به پیروزی در عرصه نبرد سیاسی؛

                                                            
Stéphane Dujarric .5 

. شودداری مینگه در اماراتاو بیش از نیمی از ثروت  برد وپسر صااح در امارات به سر میشود . با توجه به اینکه ادعا می6  

 جدا شود، پسر وی ...ند که در صورتی که از انصارااهادصااح پی نهاد د ...امارات به عبداهمچنی  ادعا شده است که مقامات 

 .خواهد شد صااح نیز به صورت کام  به وی تحوی  داده... واهد شد و ثروت خانوادگی عبداجمهور آینده یم  خرئیس
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هنا و  تمناس برقنراری   ادعنای  اخینر: نقش امنارات متحنده عربنی در بنروز تحنوالت       -2

صااح بنا رهبنران    ...عبداهای مستقیم و مستمر میان رهبران نیروهای وابسته به عیی رایزنی

رراهم کردن زمینه برای اعالم تدریجی خروج امارات از در راستای انجام مصااحه ) اماراتی

ن نینی از منناطق   توقف حمالت نیروهای اماراتی در یم  و سپس عقنب  عربستان،ائتال، 

و  صننعا های جنوبی ااضااع و إب بنه  قاچاق چندی  کامیون اسیحه از استان(، تحت سیلره

عینی  ، بنرادرزاده  صااح ...نظامیان وابسته به طارق محمد عبدادر اختیار شبهها قرار دادن آن

دیندارهای متعندد    و نظامینان طنارق  ایجاد چندی  پایگاه برای آمنوزش شنبه  ، عبدا... صااح

 ؛رهبران حزب کنگره مردمی با ررماندهان نظامی وابسته به امارات در استان ااضااع

های مثبت عیی عبدا... صااح به ائتال، سعودی مبنی بر تخیینه نقناط تحنت    ارسال پیام -3

هنای میندانی بی نتر    کنترل خود به سود نیروهای ائتال، و از ای  رو پدید آمندن مورقینت  

 برای ائتال، عربی؛

بنا توجنه بنه     بر ضرورت دسنتیابی بنه راه حن  سیاسنی در یمن       تأکید مقامات اردن  -4

 روشن   چ نم اننداز   و رقندان دوات مستعفی یم  در عربسنتان  مسئوالن بازداشت خانگی 

: دیدگاه همسو بدون رسیدن به نتایج سیاسی واقعیجنگ برای مورقیت عمییات نظامی در 

 با امارات و متفاوت با عربستان در خصوص ازوم تداوم جنگ؛  

ت نگرانی مقامات عربستان از حمالت نظامی داعش به ک ورشان پس از نابودی و شکسن  -5

ای  گروه در سوریه و عراق، همچنی  نگرانی از پیامدهای شکست سیاسی در ابنان با توجه به 

 ها به ریار در آینده؛های اخیر و حمالت موشکی بی تر حوثیتحوالت هفته

تاکتیکی و موقتی بودن اتحاد میان نیروهای ورادار به صااح و انصارا...، بنا توجنه بنه عندم      -6

و برقنراری اتحناد    صااح ...ها با اهدا، سیاسی عیی عبدادئواوژیک حوثینگاه ایشراکت میان 

ها )منصور هادی(: عندم پینداکردن   تنها با هد، مخاافت با مهره سیاسی مورد حمایت سعودی

 راهی بهتر برای رسیدن به قدرت؛
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از مقاصند خنود   یارت  بنه  پس از شکست عربستان در دستمحقق شدن اهدا، صااح  -7

ای معامینه  و صنورت گنررت    های ویرانگر هوایی و نبردهای پرهزیننه زمیننی  حمیه طریق

هنای ادعنایی   : توارق بر سر شکست مهرهیس جمهوری پی ی  یم ئپنهانی میان ریار و ر

 مورد حمایت ایران در یم ؛

راجعنه  بنروز  و احتمنال  اقتصادی و معی تی مردم یمن    بسیار ناگوارشرایط استفاده از  -8

هنای    ک ور، برای ایجاد اختالرات سیاسی و از میان بردن اتحاد مینان گنروه  انسانی در ای

گیننری یمنن  قدرتمننند و احسنناس تهدینند همی ننگی عربسننتان از ناحیننه شننک مختیننف: 

اختالرات مرزی عربستان و یم  در موضوع اشغال چندی  سنااه سنه اسنتان    و دموکراتیک 

 .هانفت خیز نجران، جیزان و عسیر توسط سعودی

 

 برخی از نتایج احتمالی تحوالت اخیر یمن*

پر مخاطره و پیچیده بودن طنرح عربسنتان و امنارات بنرای     اعتقاد برخی کارشناسان به  -1

هنا در یمن  و عندم تواننایی     یکسره کردن جنگ یم : عدم تمای  ایران به شکست حنوثی 

به سود خنود در  نیروهای ورادار به صااح برای بازگرداندن سریع و قاطعانه وضعیت نظامی 

 درگیرهای احتماای رراگیر؛

با وجنود   ه ویژهب ،در یک ماه گذشتهدشوار بودن مدیریت وضعیت در جنوب عربستان  -2

ابعاد جدید یک : بروز های بی تر از یم تهدیدهای امنیتی مستقیم و ترس از شییک موشک

 و احتمال عدم مورقیت عربستان در آن؛ جنگ نیابتی

  ورق جنگ با ک نته و زخمنی شندن صنااح و برخنی از م ناوران و       احتمال بازگ ت -3

نزدیکان وی به سود عربستان و ائتال، به رهبنری آن و بنه زینان انصنارا...، بنا توجنه بنه        

احتمال از دست ررت  حمایت نیروهای نظنامی، نیروهنای مردمنی طررندار حنزب کنگنره       
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هنا و  و کناهش م نروعیت آن   مردمی و قبای  طرردار عیی عبدا...صااح از نیروهای حنوثی 

 ها؛همچنی  تعمیق منازعات و درگیر

احتمال تداوم حمایت نیروهای نظامی، نیروهای مردمی طررندار حنزب کنگنره مردمنی و      -4

ماندن جننبش انصنارا... در قندرت و    قبای  طرردار عیی عبدا...صااح از نیروهای حوثی و باقی

 حتی ارزایش م روعیت آن؛

دمی یم : ارزایش انتقادات به خنانوادگی شندن این  حنزب توسنط      حزب کنگره مر الف(

صااح، ایجاد شکا، در بدنه حزب پس از چرخش سیاسی اخیر صااح به سوی عربستان و 

ها، با توجه به اظهارات اخیر رهبر انصنارا... و سنخنگوی   احتمال ورادار ماندن آن به حوثی

ب کنگنره و عندم تأثیرگنذاری شنخو     ها به تداوم اتحاد با حنز ای  جنبش مبنی تمای  آن

 صااح در روند ای  اتحاد؛

ارتش و نیروهای نظامی: ایجاد دو دستگی میان نیروهنای نظنامی از ابتندای مناق نات      ب(

م او(، تند صننعا یم  )نیروهای ورادار به منصور در عدن و نیروهنای ورنادار بنه صنااح در     

دخاننه  اصنورت قنرار دادن زر   هنا و در این   حمایت برخی از ررماندهان نظنامی از حنوثی  

هنا بنا   ها )با توجه به ادعای بهبود و توسعه ای  موشکموشکی ارتش یم  در اختیار حوثی

 ا... ابنان(؛کمک سپاه پاسداران و حزب

قبای  و طوایف یم : ابهام در چگونگی چرخش قبای  پس از مرگ عیی عبدا... صنااح   ج(

 تی یم  و همچنی  مسیح بودن تمامی ای  قبای ؛ای سنای و ع یرهبا توجه به بارت قبییه

رنگ و نامحتم  آغناز منذاکرات مینان نیروهنای حنوثی و نیروهنای       احتمال بسیار کم -5

 ائتال، به رهبری عربستان و دستیابی به نوعی توارق؛

احتمال زیاد ت دید تنش میان ایران و عربستان با توجه به نگاه عربستان به ایران به عننوان   -6

کننده از پایان جننگ در یمن ، خ نم عربسنتان از ازدسنت دادن ینک بنه ینک         م  ممانعتعا

ها ارزایش بمباران مواضع حوثی در نتیجه، های خود )حریری در ابنان و صااح در یم ( ومهره

 های عربستان.در یم  توسط جنگنده


