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انصاااهلل امن چننی اسناعااا نتجاونان هللاراینوهلل زدنانا دا اینداوجدنونکهللن ا اجدن کهللزچدند ن

 هللکناکندادهناعااا سندعااانهللا دتهللسنگ ااانجدهن غااجنن«وف اس»بونن«پااف اس»پاشنگجفنونانارنفهللرن

صهلل امند نتچجاهللتععاهلل عهلللناواج،دناننظهللادنان شاهلل اناوارنونز گن انبوننفعننتهللسنوف اسن کن و

  غااجندادهناع ساقهللاا ن چنن

نک  اهند نتهللسننظهللادناهللهتچجاهللتتهللسنافنخهلل واا نانصهلل امند نپاجارس تهللسناواجنانزکشنواجه

 ارندعنهللا دتهللسنیشچگاجنانصهلل نامناع ستهللسنزوّسنپاشجفنونبهللنبجنانبوادنعهللو نعالح

وانان انان حوالتن انبونعودنانصهلل امن غااجندتانتهللسناقنصهللدسناأ بنکوناد ج ننا   تچاه 

نسنوینکونا نناعنهللین انبوتبهلل   انار:نازودنا هللبعننف ،نگهللرنانبجق؛نازودنعاناأ بنانشباونوباهلل 

قطبناقنصهللدسنشچهلللن چنن با لنکجده؛ناوقعا نگذ گهللتدناأ بند نا اجن  هلل تنراا دنبهللناجک ن

نفعهلللا  نگ نجدگد نز  جه؛ نشبو نشچهللل نیشچگاجنا ناف ا ش نااعطو نبو ناأ ب ند  ناقنصهللدس تهللس

 سناأ ببجدا سناشهلل کندنانصهلل امنارند وااتهللزچعا ند نا نناعنهللینانعجان هللمناااهللینبکجه

نبجز نو ناا اند نا نعاهللعد نا ا هللس نکهللنوینن فوق ج ن ناضچحالل نار: نتبهلل   ا ناأ ب نبج انصهلل ام

 هللحنزت واینبو«ناالصالح»فجاهللناتدنناجاتهللسنائنالفنتجبدند نشچهلللن چن؛نفجاپهللشدنپهلل نخ نح بن

تهللسند صانا اضدنانزچعا ند نعجراانن90؛نا جطنشاینانصهلل امنبجنباشنارن«ا صو تهللدس»حهللادن

نانکهللتشنوطجن نونکهلل نا  هللدنائنالفنبهلل نعجاینطوا فناأ ب، ن حاامن اابطنانصهلل امنبهلل شچهلللن چن؛

«نص عهلل» ضچاننصاد صاسناا ا ن تهللسنز وبد؛شو شنقبهلل ل؛ن  کالنپاشجاسنانصهلل امند ناعنهللی

بونزک نااب نگدناا ا نضجعنشجقدنوینبوناأ ب؛ناچهللنع نارنبجقجا سنا ادنائنالفنباننناجاتهللسن

 اقهللاا نضا
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 مقدمه 

دو هفته همه اهداف تا  ؛ جنگ نابرابری که قرار بود حداکثر1گذردآغاز تهاجم نظامی ائتالف سعودی به یمن میماه از  63بیش از 

نظامی و حیثیتی، ارمغانی برای طرف متجاوز نداشته است. اما جبهه مقابل متجاوزان را محقق کند، جز خسارات سنگین سیاسی و نظامی 

یعنی ارتش، نیروهای مردمی و باالخص انصاراهلل یمن که از ابتدای جنگ به لحاظ عِده و عُده قابل قیاس با طرف مهاجم نبودند، امروز از 

شمار هم نیستند؛ دستاوردهایی که در سطوح مختلف نظامی، سیاسی پنج سال مقاومت جانانه، دستاوردهای پرافتخاری دارند که اتفاقاً کم 

 ای را دچار تحولتر از آن، معادالت منطقهاساسًا تفسیر جدیدی به موقعیت بازیگران دو سوی جبهه بخشیده و مهمو دیپلماتیک، 

عربستان که مراکز حساسی همچون های پهپادی و موشکی انصاراهلل در عمق خاک های اخیر یگانعملیاتاند. صرف نظر از کرده

 «جیزان» و «نجران»، «ریاض»نظامی در چند پایگاه و « سلمان»پایگاه هوایی  ،مرکز اداره اطالعات و استخبارات سعودی، وزارت دفاع

ها ویاین پیشراند. متعددی بوده تصرف نقاط راهبردی های پیاپی انصاراهلل وهای داخلی نیز شاهد پیشرویجبهه ،را در هم کوبیدند

فاصله چندانی  مأرب آزادسازی نهایی تاانصاراهلل رسد چشمگیرتر بوده و به نظر می «مأرب»های اخیر به خصوص در استان در ماه

ای هنداشته باشد. به منظور ارزیابی شرایط کلی حاکم بر میدان جنگ یمن و یافتن پاسخ برای سؤاالتی پیرامون ابعاد و نتایج موفقیت

ه از ک انجام شدهکارشناس مسائل منطقه مصاحبه پژوهشی « احد نوری اصل»ها، با آقای دکتر انصاراهلل در مأرب و دیگر جبهه اخیر

 گذرد:نظر می

 

 

ترین تحولی که چندی است بر کلیت نبرد یمن حاکم شده، اتخاذ رویکرد تهاجمی انصاراهلل علیه متجاوزان خارجی و مزدوران برجسته

انصاراهلل  پهپادی -های غافلگیرانه و ضربات موشکیداخلی آنها و تغییر تاکتیک از فاز پدافندی به آفندی است. نقطه عطف عملیات

ذکر  1398به تأسیسات نفتی و پاالیشگاهی آرامکو در شهریور سال  حمالت پهپادی سنگینتوان میبه تأسیسات حیاتی عربستان را 

آشکارا موازنه جنگ را به نفع انصاراهلل  های آفندی یک سال اخیر،کرد. دستاوردهای گسترده سیاسی و نظامی انصاراهلل در عملیات

 «الشیبه»زمان، میدان نفتی و پاالیشگاه طور هم فروند پهپاد به دهه در آن ک« موازنه بازدارندگی یک»های عملیاتتغییر داده است؛ 

در مناطق مرزی « نصر من اهلل»روزه زمینی موسوم به  12عملیات ؛ 2آرامکو را در شرق عربستان هدف قرار دادند وابسته به شرکت

 همه تجهیزاتنظامی و سه تیپ از مناطق تحت اشغال، منجر به سقوط  صدها کیلومتر مربعکه عالوه بر آزادسازی  3عربستان و یمن

 حمالت پهپادی ی شد؛ارتش سعوداز زخمی و صدها کشته و بر جای ماندن سرباز ، افسر، شمار زیادی فرماندهآنها، به اسارت درآمدن 

؛ 4«موازنه بازدارندگی دوم»یا همان  «هجره خریص»و « بقیق»دو پاالیشگاه شرکت آرامکو در استان  بهگذشته سال شهریورماه 

ساحلی  شرکت آرامکو در شهرپهپاد و سه فروند موشک، تأسیسات  12که در آن انصاراهلل با  5«موازنه بازدارندگی سوم»عملیات 

چند موضع استراتژیک را در قلب عربستان، که که طی آن  6«موازنه بازدارندگی چهارم»عملیات و سرانجام  داد هدف قراررا  «ینبع»

به سود نیروهای و سیاسی را معادالت میدانی مجموعاً مورد حمله قرار دادند، ند، حضور داشتدر آنها ها فرمانده و کارشناس نظامی ده

قتصاد ا ند وبر اهداف نفتی متمرکز بود ی یک تا سه، عمدتاً توازن بازدارندگهای عملیات ی خواهند کرد.یمنی دستخوش تغییرات جد

                                                           
 آغاز شد. 1394، ششم فروردین از سوی ائتالف به رهبری عربستان سعودی. تهاجم نظامی به یمن 1
 (1398مرداد  16) 2۰19سال  آگوست 17. 2
 (1398)چهارم شهریور  2۰19آگوست سال  26. 3
  (1398شهریور  23) 2۰19سپتامبر سال  14. 4
 (1398اسفند  دوم) 2۰2۰فوریه سال  21. 5
 (1399)سحرگاه سه شنبه سوم تیر  2۰2۰ژوئن سال  23. 6

ا ر هللبدنشچهللنارناضعا نااجارناوارنونقا تند نتجصونااااندنز گن چننیا  ناناوقعا نکجدنانصهلل امند نا ننتجصونن-1

 یگونوناع ؟
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 ،با تغییر موازنه قدرت بعد از عملیات بازدارندگی چهار، مقامات سعودی به خوبی فهمیدند کهاما  ندداد عربستان را هدف قرار

 اند. فرماندهان نظامی ارشد آنها بیش از پیش در تیررس مقاومت یمن قرار گرفته

که این پیام مهم را  1بود« فامکن منهم»عملیات طی « الجوف»دنی انصاراهلل، آزادسازی کامل استان زهای مثالیکی دیگر از پیروزی

های های یمنی است. عملیاتها بدون استثنا، در انتظار تمامی وابستگان سعودی در سرزمیندر بر داشت که سرنوشت خاص سعودی

های جوّی پیشرفته با برند بومی و برداری از سالحبومی در یمن، پرده، استقرار سامانه ضد هوایی «بنیان مرصوص»دیگری همچون 

کم ، کم"حل نظامی نداردبحران یمن راه "جملگی بر این واقعیت تأکید دارند که گزاره قدیمی  ،مأربهای در حال اجرا در عملیات

هم اکنون ارتش و چراکه ؛ "است مقاومتحل  حل دارد و آن هم راه بحران یمن تنها یک راه"شود که به این گزینه تبدیل می

را در محاصره  -اقتصادی یمن و مرکز فرماندهی نیروهای ائتالف عربی پایتخت  -« مأرب»شهر  ،های مردمی یمن از سه جهتکمیته

مفهوم این گزاره  .های ارتش و انصاراهلل یمن درخواهد آمدبه کنترل نیرو ،«جوف»و « نِهِم»نیز به زودی همانند  و مأرب خود دارند

فرصت زیادی برای گریز از سرنوشت تسلیم توأم با تحقیر در میدان جنگ یمن ندارد و انصاراهلل « بن سلمان»جدید آن است که نهایتاً 

که نسبت به متجاوزان خارجی و مزدوران داخلی آنها رویکرد تهاجمی اتخاذ کرده، درصدد است تا شرایط سیاسی و امنیتی را بهبود 

 شد و ضمن شکستن محاصره اقتصادی، منابع جدیدی برای برقرار نمودن رفاه نسبی در یمن به دست آورد.بخ

 

 

های شدید اقتصادی، انصاراهلل توانسته بر بسیاری از وجود محاصره زمینی، هوایی و دریایی و تحریم پنج سال گذشته و بادر طول 

با  «صنعا»مشکالت داخلی در حوزه اقتصادی و معیشتی غلبه کند و در این راستا اقدامات زیادی انجام داده است. برای مثال، دولت 

می در جهت مقابله با گا چاپ شده، مستعفی مستقر در عدن که از سوی دولت های جدیداسکناسممنوع اعالم کردن استفاده از 

از افزایش قیمت ارز و مواد غذایی در مناطق تحت کنترل خود جلوگیری کرده است. باوجود فشار سنگین اقتصادی،  برداشته و تورم

فوق تکارگیری صحیح ابزارهای دفاعی و دیپلماتیک، جریان ورود کاال، مواد غذایی و سوخت به مناطق تحت دولت صنعا توانسته با به

های های جامعی برای کمک به فقرا دارد و ضمن نظارت بر سیستم توزیع کمکبرنامهخود را باز نگه دارد. دولت صنعا همچنین 

آوری زکات و پخش آن بین نیازمندان سعی کرده از فشار اقتصادی بر مردم یمن کم کند. در کنار المللی، با جمعبشردوستانه بین

فته و گرای نیز در پیش های ویژهجاد درآمد برای مردم، تالشتمام این موارد، انصاراهلل به منظور افزایش تولید محصوالت غذایی و ای

 خوریم که خودمان کاشته باشیم( سعی در تقویت بنیه اقتصادی مردم داشته است. چیزی را می -اندازی کمپین )ناکل مما نزرعبا راه

با مشکالت عدیده معیشتی مواجه هستند  های زیادی که ذکر شد، بخش بزرگی از مردم یمنرغم تالشبهاما باید خاطرنشان کرد که 

ترین آنهاست؛ بر همین اساس وجود منابع نفت و گاز و برق در مأرب به انصاراهلل که کمبود منابع حیاتی مانند نفت و گاز از مهم

ط امل مأرب و تسلطور کامل و یا جزئی در هم بشکند. بی تردید آزادسازی کشده علیه مأرب را بهدهد تا محاصره تحمیل انگیزه می

بر این منطقه استراتژیک از جهات بسیاری روند تحوالت نظامی و سیاسی حاکم بر یمن را کاماًل تغییر خواهد داد. برای مثال اوالً به 

عنوان های جنگ مأرب بهشده است. ثانیاً در سالدلیل وجود سد مأرب و شبکه آبیاری آن، مأرب به قطب اقتصادی شمال یمن تبدیل 

شود. این شهر در عمل محل تجمع اصلی پناهندگان جنگ در شمال یمن رکز نیروهای ائتالف عربی در شمال یمن شناخته میم

ادی های اقتصاست که همین موضوع منجر به افزایش ساکنان این استان به حدود سه میلیون نفر شده و همچنین افزایش فعالیت

یت جغرافیایی مأرب، این شهر را به شاهراه تردد کاال و افراد از یمن به عربستان و به سمت در مأرب را در پی داشته است. ثالثاً موقع

                                                           
 (1398 اسفند 82) 2۰2۰ سال مارس 18. 1

نبجنهللاون-2 نیو نپاجارسانصهلل ام ندا د؟ ناجدم ناعاشند ناضعا  نبکبود نبجاس نبوتهلل د ناواج نااااند نیونتهللس ناأ ب ند  ا ژه

 دعنهللا دتهللسناقنصهللدسنبجاسناجدمن چننوواتانداش ؟ن
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فارس تبدیل کرده و عماًل مأرب نخستین مرکز بزرگ تجاری و انسانی در مسیر تجارت زمینی یمن با مرکز کشورهای حاشیه خلیج 

 تسلطمیلیارد ریال یمنی درآمد دارد. بنابراین، انصاراهلل با  17ه تا شود ماهیاناست؛ مزیتی که گفته می ستانعربجزیره و شمال شبه 

های بگیرد. باوجود چنین مزایای مهم اقتصادی برای گروه (مأرب)بر مأرب، قادر خواهد بود سهم خود را از درآمدهای این استان 

شک تسلط کامل بر دو استان جوف و مأرب، پیامدهای مثبت اقتصادی برای انصاراهلل و شکست سنگین برای مقاومت در یمن، بی

 های وابسته به عربستان مثل االصالح، القاعده و داعش به همراه خواهد داشت.گروه

 

 

های مهم اقتصادی، از حیث سیاسی و نظامی نیز اهمیت بودند، در کنار مزیت« مرصوص بنیان»جوف و مأرب که میدان عملیات 

تواند برای انصاراهلل از جهات امنیتی و سیاسی پیامدهای مثبت بسیاری به همراه داشته های مذکور میای دارند. فتح استانالعادهفوق

 های نظامی و سیاسی است.جبهه شرقی یمن، این حوزه دارای ارزش باشد. با توجه به ساختارهای نظامی، سیاسی و اجتماعی

 

متعلق به « االصالح»سو، خاستگاه و پایتخت سیاسی حزب به این 2۰15در مرحله اول استان مأرب از سال  سیاسی: بُعد -الف

المسلمین یمن بوده و آزادسازی مأرب، به معنای حذف کامل حزب مزبور است؛ در نتیجه آن جناح قدرتمندی که به جماعت اخوان

ز بین خواهد رفت. دوم اینکه فتح مأرب در عمل موجب خواهد شد که بخشید، امشروعیت می« عبدربه منصور هادی»اصطالح به 

عنوان یمن شمالی شناخته به 199۰درصد از سرزمین و جمعیت در شمال یمن )مناطقی که تا پیش از سال  9۰انصاراهلل بر بیش از 

ط خواهد شد. سوم انصاراهلل با تسلشد( سیطره پیدا کند و الجرم قواعد اصلی سیاسی و میدانی در یمن دستخوش تغییرات جدی می

بر ارتفاعات اطراف مأرب خواهد توانست روابط خود را با مقامات و قبایل مأرب مستحکم کند و چنانچه اداره امور این شهر را به 

ه ایجاد زمینمقامات محلی آن واگذار کند، وزن سیاسی انصاراهلل در یمن برای دوران پس از جنگ افزایش خواهد یافت و هم اینکه با 

های عربستان برای حذف انصاراهلل از فضای سیاسی بعد از جنگ در های سیاسی اجتماعی یمنی، تالشتشکیل ائتالف با دیگر گروه

ها با واگذاری اداره این مناطق به ساکنان بومی یمن را به شکست خواهد کشاند. همراه کردن قبایل جوف و مأرب و جلب رضایت آن

ی های جنوبمشارکتی از درآمدهای اقتصادی، ضمن کاستن از خطر شورش و مواجهه، تداوم پیشروی انصاراهلل در استانبرداری و بهره

 را نیز تسهیل خواهد کرد.

به غیر از آنکه مأرب پایتخت اقتصادی یمن و مرکز فرماندهی نیروهای ائتالف عربی است، امنیت ضلع شرقی  امنیتی: بُعد -ب

های امنیتی مهم مأرب است. دوم از این زاویه که مأرب نقطه مرکزی یز وابسته به آن است که همین، از مزیتپایتخت انصاراهلل ن

جمهور مستعفی یمن است، اهمیت امنیتی باالیی دارد. مضافًا آنکه انصاراهلل با اشراف هادی رئیس حضور نیروهای وابسته به منصور

های این شهر درگیر یک نبرد فرسایشی و بلندمدت شود، از ایجاد مجدد کوچهپسکوچهزمان بدون اینکه در تواند همبر مأرب می

 ائتالف بین دیگر نیروهای میدانی یمن بر ضد خود جلوگیری کند.

:اا اندبُعا-ب:عاهللعدبُعا-الف

تهللسنعاهللعد،ننظهللادناناا اندنتمندعنهللا دسنبجاسنانصهلل امنانناجاتهللسناجدادن،ند نحوره«زوف»ان«ناأ ب»د نو هللنپاشجاسنن-3

  چننوواتانداش ؟ن



 

6 

 

ترین نقطه اتصال عربستان به مناطق شمالی یمن است و از سوی دیگر به لحاظ اشراف به پایتخت، سو مهماستان جوف نیز از یک

توانند از مرزهای طوالنی استان جوف با ها میعیت راهبردی است. مزیت مهم جوف به لحاظ امنیتی این است که حوثیدارای موق

ری داشته تهای نظامی، اقتصادی و سیاسی دسترسی راحتعربستان استفاده کنند و به تأسیسات حیاتی عربستان و امارات در حوزه

 باشند.

تواند از حیث نظامی و سیاسی دشمن را در شرایط سختی قرار می« جوف»و « مأرب»، «صنعا»لث در یک کالم تسلط انصاراهلل بر مث

آمده، اما در ادامه مسیر پیامدهای مهمی برای مقاومت به همراه خواهد داشت؛ دست سختی به دهد. این مثلث استراتژیک هرچند به 

 زنده نگه دارد.تواند امید به پیروزی حتمی در یمن را هایی که میموفقیت

 

 

های انصاراهلل، نه تنها فرصت بازیابی، تردید تداوم پیشرویبی. استان مأرب در آستانه آزادی کامل قرار دارد امروز که شکی نیست

شده را  گیری مناطق فتحها برای عملیات بازپسریزیتقویت روحیه و ترمیم سازمان رزم را از دشمن سلب خواهد کرد، بلکه برنامه

و اجرای  است «آتش بس»ریفیتس نقطه آغازین طرح گها نیز خواهد کاست. هم مختل خواهد نمود؛ مضافًا اینکه از تعدد جبهه

 عملیات آزادسازی سازدرا متعهد میها یمنی؛ یعنی یمنی است نیروهایمنوط به پذیرش آتش بس از سوی  بندهای بعدی طرح نیز

ا برغم اینکه انصاراهلل در میدان جنگ دست برتر را داشته ولی نند. در حالی که تجارب گذشته بارها نشان داده علیرها کرا مأرب 

اند، بلکه بر شدت ها را متوقف کرده، اما طرف سعودی و اماراتی نه تنها حمالت هوایی را متوقف نکردهپذیرش آتش بس پیشروی

 اند. ها افزودهبمباران

، بخود بر دو استان مهم و تأثیرگذار جوف و مأر تفوقاگرچه برخی کارشناسان بر این باورند که بهتر است انصاراهلل پس از تثبیت 

نظامی -مجدداً به تاکتیک حفظ وضع موجود برگردد، جبهه داخلی را به رکود بکشاند و از مواهب اقتصادی، سیاسی و امنیتی

کنند که اوالً تداوم پیشروی به پراکندگی بیشتر نیروهای مقاومت منجر برداری کند؛ و استدالل میدستاوردهای اخیر خود بهره

ها و مناطق غیرکوهستانی افزایش خواهد داد، ثانیاً ممکن است تضادها و ش آنها را در دشتپذیری و فرسایخواهد شد و آسیب

های کنونی انصاراهلل را سد کند و حتی دستاوردهای فعلی را نیز به مخاطره اندازد؛ اما جنوبی، مسیر پیشروی -های شمالیحساسیت

سرعت خود را بر مردم یمن نمایان سازد، مانع از این  شود بهمی بینیواقعیت این است که نتایج مهم اقتصادی و نظامی که پیش

أرب و انصاراهلل بر م تفوقترین توقفی نماید. اکنون در شرایط فعلی و در صورت تداوم شود تا جریان مقاومت تصمیم به کوچکمی

های وابسته ختیار خواهند گرفت و گروههای مهم اقتصادی، نظامی و سیاسی را در ارسد نیروهای مقاومت گلوگاهجوف، به نظر می

یر فعلی گاهی که در صورت تداوم مسهای شرقی تکیه نمایند؛ تکیهیا بیابان« حضرالموت»توانند تنها به استانی مثل به عربستان می

پذیری ظامی، آسیبهای مشخص نغیبت انصاراهلل در پایگاهناگفته نماند  توان سرنوشتی همچون مأرب و جوف برای آن متصور بود.می

جنوبی  هایآنها در برابر حمالت هوایی را کم خواهد کرد. یک نکته مهم دیگر که نباید نادیده گرفته شود آن است که ساکنان استان

ها شرایط سخت جنگ و محاصره شدید، مناطق جنوبی یمن در یمن، سابقه شهرنشینی و مدنیت طوالنی دارند اما به واسطه سال

پوشی ه چشمها را بناطق تحت کنترل انصاراهلل، وضعیت اقتصادی، امنیتی و مدیریتی نامطلوبی دارد؛ همین موضوع جنوبیمقایسه با م

نونی ک جایگاه با قاطعیت، توانمیبه عبارت دیگر  جنوبی و همکاری با انصاراهلل سوق خواهد داد.-ها و تضادهای شمالیاز حساسیت

 .قلمداد کرد "ایداخلی و منطقهتثبیت اقتدار "را انصاراهلل 

 

ا اجنن،نیونوواتانبود؟«اأ ب»بجاسن وقفنتچجاهللتنورادعهللرسننکهلل دن«ناهلل  اننگج فانس» صچامنانصهلل امند نقبهلللنطجحناواجنن-4
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های نظامی مقاومت در یمن، باور بنده این است که انصاراهلل تصمیم با توجه به شرایط مطرح شده و پیامدهای حاصل از پیشروی

ی های نظامهای راه انتخاب شده، پیشرویواقع با وجود سختی استراتژیک و مهمی گرفته و راهی جز پیشروی در این مسیر ندارد. در

ظامی های اقتصادی، سیاسی و نباعث گستاخی بیشتر دشمنان و محدودیت داشته و ی است که رویکرد تدافعیبهتر از استراتژی قبل

دهنده عزم جدی آنها برای غلبه بر دشمنان برای انصاراهلل شده بود. انتخاب گزینه پیشروی نظامی از سوی دولت قانونی یمن، نشان

ت متفاو زمین تا آسمان ،های ابتدایی جنگها و سالشرایط کنونی در یمن با پنج سال گذشته و ماهخارجی و مزدوران داخلی است. 

 ت.هاسبه زیان سعودیو انصاراهلل  تغییر راهبردی به نفع، شودمشاهده مییمن  بحران در صحنه میدانی و سیاسی که امروزچه . آناست

تواند سبب شود ورود جنگ به سال ششم با میجدید وضعیت که  هتغییر اساسی شدچنان دچار در عرصه میدانی یمن  توازن قدرت

 د.های احتمالی بیشتر به عربستان سعودی همراه باشخسارت

 سخن آخر 

نابود کردن انصاراهلل هم قسم  برایعنوان ائتالف سعودی  تحتکشور  12 ،که تجاوز نظامی به یمن صورت گرفت 2۰15در سال 

ثیرات أت ،عربستان و اماراتمیان های فعال و نیمه فعال دیگر اسمی هم باقی نمانده، بلکه شکافاز آن ائتالف نه تنها امروز اما شدند؛ 

احتمال دستیابی به پیروزی یا کسب برتری در برابر اراده ملت یمن هرگونه ه و گذاشت جای در صحنه کلی نبرد بهبه روشنی خود را 

 نموده است.را برای آنان غیر ممکن 

یای افدر جغرنه فقط ثر ؤبه بازیگری م امروز انصاراهلل ،تاز میدان در یمن بودندیکه نه چندان دورهای در سالکه  یمتجاوزان مقابلدر 

عنوان هبدهد و میقرار  ثیرأت سیاسی و امنیتی منطقه را تحت تمعادال شده کهبدل  آسیاغرب امنیتی ، بلکه در مجموعه دکشور خو

 تجربه باالی، استراتژیکهای توانمندیاست. قوت جو مطرح مداخله ایو فرامنطقه ایهای منطقهیک دولت و ملت در مصاف با قدرت

 راهبردا که یابد؛ آنجتجلی می« عبدالملک الحوثی»استکبارستیزی، در سخنان برای ایستادگی و  انصاراهللمبارزاتی و انگیزه کافی 

تواند ضلع چهارم مقاومت اهلل لبنان و جمهوری اسالمی ایران میانصاراهلل در کنار سوریه، حزب" گوید:می اًتحاصرو اعالم را انصاراهلل 

 ."باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب اسنشچهللنارناوضوعنیا  ؟ننانونپهلل هللندنانزچعن-5



 

8 

 

 یمن: مناطق تحت کنترل و درگیری 

 

 

 2۰2۰مه  -مطالعات استراتژیک صنعا منبع: مرکز 

 نیروهای انصاراهلل 

 نیروهای ضد مقاومت و مخالف دولت مستعفی؛ تحت حمایت امارات متحده عربی  

 نیروهای شورای انتقالی جنوب؛ تحت حمایت امارات متحده عربی 

 نیروهای دولت مستعفی؛ تحت حمایت عربستان 

 مناطق درگیری 

  


