
   

 

  
  

  سنجی تشکیل دولت قوي در یمن امکان
   1 جواد مددي

  
  
  

  
  15/09/1399پذیرش نهایی:  تاریخ                   30/08/1399تاریخ دریافت: 

  چکیده 
بـه لطـف «کـه فرمودنـد:  ۱۳۹۸الله در سال فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با سخنگوی انصار

، نه تنها بیانگر اهمیت کشور یمن و جنبش انصـارالله »ها دولتی قوی تشکیل خواهند داد خداوند، یمنی
کید ایشان نیز بر رفع خأل قدرت در یمن از طریق تشکیل یک  برای جمهوری اسالمی ایران است، بلکه تأ

تواند برای مردم و انقالب یمن صلح و  ود چنین دولتی میهای چشمگیر است. وج دولت قوی با ظرفیت
امنیت بیشتر را به ارمغان آورده و دست متجاوزان را از این کشور کوتاه کند. همچنین تشکیل یک دولـت 

المللی را افزایش  ای و بین تواند تعامالت این جریان در سطح منطقه قوی در یمن به رهبری انصارالله می
سـنجی  تر بحران در این کشور را فراهم سازد. بـر ایـن اسـاس، امکان ی پایان هرچه سریعها داده و زمینه

تواند تصویر روشنی از آینده  ها و موانع تشکیل دولت قوی در یمن و طرح سناریوهای پیش رو می ظرفیت
  یمن فراهم آورد.

ام یک جنبش سیاسی، ایجاد های خود در مق سو در برنامه با توجه به وضعیت کنونی یمن، انصارالله از یک
ها و تحرکات این گروه طی چند سال  دولت و حضور در این نهاد را مد نظر قرار داده و از سوی دیگر، روند کنش

گر پیشرفت امور و روند سیاسی در مسیر تثبیت جایگاه انصارالله در یمن بوده است. با این  وضوح نشان گذشته به
مدت و بلندمدت منطبق با واقعیـت  ت کدام مدل یا الگوی دولت در آینده میانوجود، اکنون باید پرسید در نهای

سنجی تشکیل دولت قوی در یمن  پیش رو به امکان مقالهمیدانی و مصالح انصارالله خواهد بود؟ در همین راستا، 
طور  موجود به های در ابعاد مختلف آن اختصاص دارد که البته برای پرداختن به این مسأله، الزامات و محدودیت

  اند.   دقیق بررسی شده
  

  واژگان کلیدی 
  سازی یمن، انصار الله، دولت قوی، مقاومت، دولت

                                                                                                                                         
  سازان نور اندیشهمرکز مطالعات راهبردی  کارشناس حوزه خلیج فارس. ١

 43ـ 74؛ صفحات 1399پاییز  ،83، پیاپی 3، شماره بیست و یکمفصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم، سال 
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  مقدمه 

ویژه در منـاطق شـمالی ایـن کشـور  وجود یک دولت قوی نه تنها خواسته همه مردم یمن به
 مؤثرتر انصارالله در روند تحوالت آی های نقش تواند فرصت بوده، بلکه می

ِ
نده یمـن را آفرینی

ای بـرای اتحـاد دوبـاره میـان  تواند زمینـه فراهم سازد. عالوه بر آن، تشکیل چنین دولتی می
ها و ایجاد یکپارچگی در سراسـر ایـن کشـور باشـد کـه جریـان مقاومـت بـه رهبـری  یمنی

کند. در همین راستا، تشـکیل دولـت قـوی در یمـن و  انصارالله نیز چنین هدفی را دنبال می
تواند نگاه مردم مناطق جنوبی این کشـور را کـه از ضـعف عملکـرد  کرد مناسب میارائه کار

اند به خود جلـب  جمهور مستعفی یمن، به ستوه آمده ، رئیس»عبدربه منصور هادی«دولت 
های پایان بحران در این کشـور را سـرعت  مدت یا بلندمدت زمینه کرده و در بازه زمانی میان

هـای پـیش رو در سـه  هـا و چالش د با در نظر گـرفتن ظرفیتببخشد. بنابراین، ضرورت دار
المللی، بهترین الگـو بـرای تشـکیل دولـت در یمـن از میـان  ای و بین سطح داخلی، منطقه

الگوهای مختلف جهانی انتخاب شده که بتواند بیشترین بازده و کارکرد را بـرای مـردم ایـن 
  ، مدنظر قرار گیرد.کشور به ارمغان بیاورد

ضرورت تشکیل یک دولت قوی در یمن و انتخاب الگوی متناسب با آن، بایـد بـه  فارغ از
سناریوهای پیش روی بحران یمن و نقش انصـارالله در دولـت آینـده نیـز توجـه داشـت، زیـرا 
تشکیل دولت و چگونگی ادامه بازیگری انصارالله در تحوالت یمن تـا حـد زیـادی بـه آینـده 

المللـی  ای و بین های داخلـی، منطقـه ه متـأثر از مؤلفـهبحران در ایـن کشـور بسـتگی دارد کـ
رو انصارالله باید در تصمیمات آینده خود برای تشـکیل دولـت و چگـونگی  باشد. از همین می
آفرینی در آن، این سناریوها را مد نظر قرار دهد. بنـابراین در پـژوهش حاضـر، عـالوه بـر  نقش

ش روی بحـران ایـن کشـور و همچنـین موضوع تشکیل دولت قوی در یمـن، سـناریوهای پـی
ترین آنهـا  آفرینی انصارالله در دولت آینده نیز بررسـی خواهـد شـد کـه اصـلی چگونگی نقش

طور کامل در اختیار داشته باشد. دوم، انصارالله  عبارتند از: نخست، انصارالله دولت آینده را به
مشـارکت فیزیکـی در دولـت بخش اصلی و با نفوذ دولت آینده باشد. سوم، انصـارالله بـدون 

کننده در داخل یمن بر تصمیمات دولت آینده تأثیرگذار باشـد؛  عنوان یک قدرت تعیین آینده، به
  کند. در دولت لبنان ایفا می - تر اگرچه به شکلی ضعیف - الله  مانند نقشی که حزب

ر بـه با توجه به این دو مقوله و با در نظر داشتن اهمیت یمن و جنبش مقاومت این کشـو
رهبری انصارالله برای جمهوری اسالمی ایران و محور مقاومت، پـژوهش حاضـر در صـدد 
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های داخلی صحنه یمن اعم از شرایط سیاسی، اقتصـادی، امنیتـی و  است با بررسی واقعیت
پاسـخ المللی به این سـؤال  ای و بین اجتماعی و همچنین میزان تأثیرگذاری متغیرهای منطقه

پـذیر اسـت؟  تشکیل یک دولت قوی در یمن به رهبری انصارالله امکان دهد که تا چه میزان
همچنین سؤال فرعی این پژوهش نیز عبارتست از اینکه: بر اساس شرایط کنونی یمن، نقش 

  انصارالله در دولت آینده چگونه باید باشد؟ 
، مورد تدریج وارد خاورمیانه شدند کشور یمن از قرن پانزدهم که استعمارگران اروپایی به

طمع آنها بوده و جنوب این کشور ابتدا توسط پرتغال و سپس از سـوی انگلـیس بـه اشـغال 
درآمد. شمال یمن نیز توط امپراطوری عثمانی تصرف شد. این امر باعـث تقسـیم تـاریخی 
یمن به دو قسمت یمن جنوبی و شمالی شده است. دو یمـن بعـد از رهـایی از اسـتعمار در 

را تشـکیل داده، قـانون » جمهـوری یمـن«ت یافته و کشـور واحـد به اتحاد دس ۱۳۶۸سال 
های سیاسی قانونی شمرده شده و یمن بـه عنـوان  اساسی تدوین کرده و آزادی احزاب و گروه

اولین دموکراسی عربی شکل گرفت. اما بعد ازمدتی جنـگ بـین دو بخـش یمـن شـمالی و 
ز شد و از آن زمان تـاکنون ایـن جنوبی در گرفت که طی آن یمن شمالی بر یمن جنوبی پیرو

  کند.  مسئله وحدت یمن را تهدید می
در واقع، انگلیس نیز که بعد از افول قدرت پرتغال و اسپانیا به عنوان قدرت نوظهور وارد 

ه.ش به عدن حمله کرده و بدین ترتیب ۱۲۱۷عرصه تجارت و دریانوردی شده بود، در بهمن 
ادامه  ۱۳۴۶د شرقی تصرف شده و این اشغال تا سال این بندر نیز توسط نیروهای شرکت هن

داشت. بدین ترتیب منطقه شمال با بافت مذهبی تحت تسلط امپراطوری عثمـانی و منطقـه 
 سکوالر تحت سلط انگلیس قرار گرفت که ذیل قوانین تجارت آزاد قرار 

ً
جنوب با بافت تقریبا

بنـدر نیویـورک دارای ارتباطـات المللـی بعـد از  و بندر عدن به عنوان یـک بنـدر بینداشت 
ای شده و این امر موجب شد بخش جنوب با بافتی از لحاظ مـذهبی و اعتقـادی بـه  گسترده

  نسبتب ازتر و از لحاظ فرهنگی در سطحی باالتر نسبت به منطقه شمال قرار گیرد. 
تقسـیم شـده » یمن جنـوبی«و » یمن شمالی«در طول جنگ سرد نیز یمن به دو دولت 

ن شمالی متحد غرب بوده و یمن جنوبی نیز متحد اتحاد جماهیر شوروی بود. یمن بود. یم
خواهان مخالف نظام امامت شکل  طی یک کودتا که توسط جمهوری ۱۳۴۱شمالی در سال 

موسوم گردید. یمـن » جمهوری عربی یمن«گرفت، یک رژیم جمهوری بر سر کار اورد وبه 
طی یـک جنـبش  ۱۳۴۶ه بریتانیا بود، در سال سال که عدن مستعمر ۱۳۰جنوبی نیز پس از 
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در این بخـش از ایـن کشـور » جمهوری دموکراتیک خلق یمن«انقالبی به استقالل رسید و 
  تشکیل شد. 

  
  های کالن مرتبط با مسأله طرح دیدگاه

شده پیرامون ادبیات موضوع پـژوهش بیـانگر آن اسـت کـه دربـاره دالیـل  های انجام بررسی
گران وجـود  قوی در یمن دو دیدگاه کالن در میان کارشناسان و تحلیلاهمیت تشکیل دولت 

کید می مـذهبی،  -کند کـه وجـود اشـتراکات هـویتی دارد. دیدگاه نخست بر این موضوع تأ
هـای اقتـدار  های اقتصادی و امکان توزیع ثروت، برقراری امنیـت و ثبـات و ظرفیت ظرفیت

عنوان  توانـد بـه کار عمـومی از انصـارالله میویژه در شمال یمن و درصد باالی حمایت اف به
معیاری برای تشکیل دولت قوی در این کشور در نظر گرفتـه شـود. ضـمن آنکـه انصـارالله 

های سیستماتیک و تشـکیالتی  ترین جریان حاضر در یمن با توجه به توانمندی عنوان قوی به
کیل دولـت قـوی را بـه های بالقوه موجود برای تشـ تواند ظرفیت بسیار قوی جنبش خود می

  بهترین شکل ممکن به کار گیرد. 
هـای اقتصـادی، امنیتـی و  اما دیدگاه دوم بر این اساس استوار است کـه فـارغ از ظرفیت

های اثرگذار از  مذهبی یمن، برای تشکیل یک دولت قوی باید سایر مؤلفه -اشتراکات هویتی
ی بـا سـایر بـازیگران قـدرت اعـم از سـاز جمله میزان توانایی جنبش انصارالله برای ائتالف

ای و  ها و همچنین همراهی یا عدم همراهی بـازیگران منطقـه ها و شخصیت احزاب، جریان
های اثرگـذار  المللی با این جنبش را نیز مد نظر قرار داد، زیرا خأل هر یک از ایـن مؤلفـه بین
سـاس ایـن دیـدگاه، در تواند مانع اصلی بر سر راه تشکیل دولت قوی در یمن باشد. بر ا می

های  سازی با سایر بازیگران بوده و قدرت شرایط فعلی جنبش انصارالله فاقد ظرفیت  ائتالف
  المللی نیز با تشکیل هرگونه دولت به رهبری انصارالله مخالف هستند. ای و بین منطقه

  
  سنجی تشکیل دولت قوی در یمن امکان

و جنـوبی تقسـیم شـده اسـت. بخـش  های گذشته به دو بخش شمالی طی قرن يمنکشور 
باشـد.  ای همـوار می آلعبور و بخش جنوبی منطقـه شمالی دارای مناطق کوهستانی و صعب

العبور بـودن،  این امر باعث شده که یمن شمالی از همان ابتدا به دلیل کوهسـتانی و صـعب
 ۱۹۷ویژه از زمـانی کـه حکومـت امامـان زیـدی در سـال  کمتر مورد تعرض قرار گیرد؛ بـه

 پایـدار و 
ً
شمسی در این منطقه شکل گرفت، باقت فرهنگی و اجتمـاعی آن بـه شـکل نسـبتا
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های این کشور ایجاد شد. برعکس، قسـمت جنـوبی بـه  ثابت و البته متفاوت از سایر بخش
» المنـدب باب«دلیل اینکه در کناره دریای سرخ و خلیج عدن قرار داشته و مشرف بـر تنگـه 

شـود، تحـت تـأثیر فرهنـگ و  همواری طبیعـی انـدکی محسـوب میبوده و یک منطقه با نـا
انـد، از جملـه در  های مختلف به آن تعرض کرده ارتباطات مختلف بوده و همواره حکومت

زمان قبل از اسالم، رومیان و بعدها، اسماعیلیان، ایوبیان و سرانجام هم بریتانیا، این منطقـه 
  اند.  ردهو به ویژه بندر عدن را تحت سیطره خود درآو

در طول جنگ سرد و تحت تأثیر مقتضیات خاص نظام دوقطبی، شمال و جنوب یمن به 
مانند دو دشمن بارها وارد درگیری شده و حتی تا مرز جنگ نیز پیش رفتند. این مسأله جـدایی دو 

انـد؛ یمـن شـمالی  کرد. دو بخش یمن متفاوت از هـم بوده بخش یمن را بیش از پیش تشدید می
 مذهبی بوده و قبایل در آن نفوذ گسترده ای جامعه

ً
ویژه دو قبیله بـزرگ حاشـد و  ای داشتند به عمیقا

کردند. در مقابل، یمن جنوبی، به ویـژه شـهر عـدن، تـا   بکیل که نفوذ سیاسی بسیاری اعمال می
شـد. ایـن  های فـردی و حقـوق زنـان در آن رعایـت می حدی سکوالر بوده و حقوق بشر، آزادی

و دیگـری در » حزب کنگره ملی«و حزب اصلی که یکی از آنها در یمن شمالی به نام مسأله در د
کردند، نیز به خوبی نمایان بود.  فعالیت می» حزب سوسیالیست یمن جنوب«یمن جنوبی به نام 

در نتیجه اتحاد رهبـران ایـن دو حـزب ایجـاد شـد. ایـن تفـاوت ۱۳۶۹حتی اتحاد یمن در سال 
» جمهوری یمـن«بعد از اتحاد نیز کماکان باقی ماند و وحدت ملی  فرهنگی بین شمال و جنوب

بـین یمـن ۱۳۷۳گاه به صورت کامل شکل گرفت. این اختالفات که منجر به جنگ داخلـی  هیچ
رود؛ بـه ویـژه  ثباتی در جمهوری یمن به شـمار مـی شمالی و جنوبی شد همچنان منبع عمده بی

خواهنـد بـه  انـد کـه می تـاری کـرده و اعـالم کردهطلبان جنوب بارها ادعای خودمخ آنکه جدایی
  برگردند.  ۱۳۴۹ ـ۱۳۵۹های  وضعیت عدم وحدت در دهه

و بـه دنبـال آن فروپاشـی دولـت  ١٣٨٩پس از وقوع بیداری اسـالمی در یمـن در سـال 
هـای  ثباتی ، ایـن کشـور دسـتخوش نـاامنی و بی»علی عبداللـه صـالح«مرکزی به ریاست 

ویژه القاعده در مناطق  های تروریستی به های ظهور دوباره گروه مینهبسیاری شد که نه تنها ز
های خـارجی مخـالف  مختلف این کشور را فراهم آورد، بلکه موجب دخالت برخی قدرت

بخش  انقالب یمن مانند عربستان در این کشـور شـد. در چنـین شـرایطی، اقـدامات ثبـات
تـدریج رنـگ و  د تا اوضاع این کشور بهانصارالله در قامت رهبری قیام انقالبی یمن سبب ش

های بلندی برای پیروزی انقالب یمـن برداشـته شـود. ایـن  بوی آرامش را به خود دیده و گام
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موضوع نگرانی حاکمان عربستان سعودی را به دنبال داشته و باعث حمله نظامی این کشـور 
ن از همه تجهیزات شد؛ جنگی که عربستان سعودی در آ ١٣٩٤و متحدان آن به یمن در سال 

ای جـز تحمیـل  و تسلیحات خود برای نابودی مقاومت یمن بهره بـرد، امـا تـا کنـون نتیجـه
  های گسترده بر این کشور عاید آنها نشده است. ویرانی

در این میان، جنبش انصارالله که مورد حمایت مردم انقالبی یمن بوده و توانسته به مرور 
های عادی و بالسـتیک و انـواع پهبادهـای  حث انواع موشکهای نظامی از جمله ب به توانایی

تدریج ضربات نظامی سهمگینی را به ائتالف سعودی که  به ،اطالعاتی و تهاجمی دست یابد
نشینی و خروج ائـتالف عربـی بـه  مورد حمایت غرب است وارد آورد، به نحوی که با عقب

بر ایـن منـاطق مسـلط شـده و رهبری عربستان سعودی از بسیاری از مناطق، مقاومت یمن 
  تدریج ثبات و امنیت بر بسیاری از مناطق این کشور حکمفرما شد. به

اند در بسیاری از مناطق نفـوذ و  در چنین شرایطی انصارالله و متحدان داخلی آن توانسته
سلطه خود را تثبیت کرده و به دنبال آن هسـتند تـا دسـتاوردهای نظـامی خـود را در بخـش 

بال کنند. این امر بیش از هر چیزی به تشکیل یک دولت قـوی نیـاز داشـته تـا سیاسی نیز دن
المللی نیز دفاع  ضمن ارائه خدمات مورد نیاز مردم، از حقوق مشروع این کشور در حوزه بین

ها  کند. در واقع، اگرچه تشکیل دولت قوی به رهبری انصارالله نیازمند وجـود برخـی مؤلفـه
شود، اما بـه نظـر  المللی می ای و بین ی در سطوح داخلی، منطقهبوده که شامل ابعاد مختلف

های تشکیل دولـت  رسد که وجود چند شاخصه اصلی در وضعیت کنونی یمن ضرورت می
  قوی در این کشور را برای رهبران انصارالله دوچندان کرده است:

ــین شاخصــه را می ــان اول ــوان در آرم ــای انقالبی ت ــه معن   گرایی انصــارالله ب
ِ
ضــد  گــری

امپریالیستی در شعارها و گفتمان آن جستجو کـرد. ایـن ویژگـی بـرای بیشـتر مـردم یمـن و 
تـوان گفـت ایـن  همچنین برای مردم منطقه نیز جذابیت قابل توجهی دارد؛ تا جـایی کـه می

ترین انگیزه حامیان این جنبش برای مقاومـت  گرایانه انصارالله اکنون به اصلی رویکرد آرمان
نان تبدیل شده و ظرفیت قابل توجهی را برای حرکت در مسیر انقالب اسـالمی در برابر دشم

  ایران و پیروزی نهایی مقاومت یمن در این کشور فراهم آورده است.
هـای  گردد کـه بخش شاخصه دوم به اقتدار انصارالله در مناطق تحت کنترل آن در یمن برمی

یی نیز در مناطق تحت کنترل انصارالله در ها شود. اگرچه چالش وسیعی از این کشور را شامل می
  این زمینه وجود دارد، اما آنچنان نیست که اقتدار انصارالله را تضعیف کند. 
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شاخصه سوم به راهبرد نظـامی انصـارالله بـرای اخـراج نیروهـای اشـغالگر و همچنـین 
و گـردد کـه تحقـق آن نیازمنـد تشـکیل دولـت  نیروهای تروریستی از مناطق اشـغالی برمی

ریزی برای گسترش سلطه آن در سایر مناطق است. اگرچه اکنون انصارالله با اتکاء بـه  برنامه
های نظامی خود توانسته در برابر تهاجم ائتالف سعودی مقاومت کند، اما استمرار  توانمندی

این وضعیت با توجه به روند فرسایشی جنگ این کشور، مستلزم تشکیل یک دولـت قـوی و 
  یروزی در جنگ با ائتالف سعودی است. تهیه لوازم پ

های نظامی مربـوط  شاخصه چهارم به جلب حمایت عمومی توسط انصارالله در صحنه
ها برخوردار نبود، امکان پیروزی در نبـرد  شود، به نحوی که اگر انصارالله از این حمایت می

ظرفیـت، سـعی  با عربستان سعودی برای آن وجود نداشت. انصارالله با در نظر داشتن ایـن
سـازی اصـول دمکراسـی را در بسـتر  دارد اصل مشارکت عمـومی در حـوزه سیاسـی و پیاده

تشکیل دولت قوی به کار گیرد، زیرا در صورت نهادینـه شـدن مشـارکت عمـومی در سـایه 
  گیرد. اقتدار انصارالله، مشروعیت داخلی در مقابل نیروی خارجی شکل می

هـای نفتـی، گردشـگری،  اقتصـادی یمـن در حوزههای بـالقوه  شاخصه پنجم به ظرفیت
شود که با تشکیل دولت امکان بالفعل  ترانزیت و صادرات محصوالت کشاورزی مربوط می

زده یمن را تسـهیل خواهـد کـرد. بـه اذعـان  شدن آنها افزایش یافته و اداره امور کشور جنگ
ن کشـورهای جهـان عنوان یکـی از فقیرتـری بسیاری از کارشناسان، اگرچـه امـروز یمـن بـه

شود، اما برخورداری از منابع نفتی و موقعیت ژئوپلیتیکی این کشـور در میـان  محسوب می
تواند وضـعیت  های مهم جهانی، در صورتی که آرامش در این کشور حکمفرما شود می آبراه

  اقتصادی کنونی یمن را به سوی شرایط بهتر سوق دهد.
گیری از قدرت دیپلماسی دولتی برای پیشبرد  هرهشاخصه ششم به راهبرد انصارالله برای ب

سیاست خارجی مد نظر این جنبش از جمله محکومیت تجاوز عربستان سعودی در جامعه 
المللی برای بازسازی یمـن  های بین المللی و جلب حمایت های بین جهانی، کاهش تحریم

  شود.  در دوران پساجنگ مربوط می
هـا و کـاهش  تواند با تجمیـع ظرفیت انصارالله می شده، های مطروح با توجه به شاخصه

های تشکیل دولت قوی در یمن را فراهم آورد البته امروزه یمن در شرایط جنگی  موانع، زمینه
های آن شرایط تبدیل شدن به ابزار قدرت را ندارند. بر همین  به سر برده و بسیاری از ظرفیت

  ای هم مواجه است. های عمده نع و چالشاساس، انصارالله برای تشکیل دولت قوی با موا
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ای  نقش بازیگران داخلی، منطقهعالوه بر توجه به فرآیندهای داخلی، باید در نظر داشت 
عـد داخلـی می و بین

ُ
تـوان از  المللی در بحران یمن اهمیـت بسـیاری دارد. در حالیکـه در ب

عنــوان موافقــان  بــه» بکیــل«و » حاشــد«های  هــا، بخشــی از ارتــش، شــیعیان، قبیلــه حوثی
عد منطقـه دولت

ُ
ای حـداقل جمهـوری اسـالمی  سازی یمن به رهبری انصارالله نام برد. در ب

المللی  کنند و در سطح بین الله لبنان از تشکیل دولت قوی در یمن حمایت می ایران و حزب
گیری دولت قوی در  توان نظر موافق چین و روسیه را به دست آورد. مخالفان داخلی شکل می

طلبان  یمن در شرایط فعلی که انصارالله بر بخش اصلی یمن سیطره دارد، عبارتند از: جدایی
گیری دولـت قـوی در یمـن نیـز  ای شـکل جنوب، خاندان االحمر، القاعده. مخالفان منطقه

شـوند. مخالفـان  عربستان سعودی، مصر، بحرین، امارات و رژیم صهیونیستی را شامل می
برای تشکیل دولت نیز آمریکا، انگلـیس، فرانسـه و برخـی کشـورهای المللی انصارالله  بین

  هستند.دیگر با شدت بیشتر یا کمتر 
  

  شروط تشکیل دولت قوی 

قوی در یمـن وجـود دارد، امـا بـا   هایی که در مسیر تشکیل دولت رغم موانع و محدودیت به
تـوان  ود یمـن، میویژه تاریخ سیاسی خ توجه به تحوالت سیاسی تاریخ منطقه غرب آسیا به

تالش برای تشکیل این دولت به ریاست انصارالله قابل تحقق دانست. در همـین زمینـه نیـز 
 در طول این مسیر قرار داشته و اقـداماتی را  های انصارالله در سال سیاست

ً
های گذشته عمال

  . رود گیری چنین دولتی به شمار می دهد، زیربنای اولیه شکل که در این حوزه انجام می
الزمه این کار آن است که برخی نهادهای اجتماعی قوی، قدرتمند و فراگیر مانند بازار و 

های  ای شکل بگیرند که یک جامعـه مـدنی بـا همـه ابعـاد  مؤلفـه گونه نهادهای فرهنگی به
سازنده آن ایجاد کنند. در غیر اینصورت، یمن نیز به سرنوشت افغانستان دچار خواهد شـد. 

  دولت قوی چند مرحله دارد:فرآیند تشکیل 
هـا و  دسـت بـا رعایـت حقـوق همـه طیف گیری هویت ملـی یکپارچـه و یک . شکل۱
گاهی جمعی«یابد که به  های جامعه به هویت ملی دست می دسته   برسد.» خودآ
افتد. در ایـن  بخش؛ تشکیل دولت قوی به مرور زمان اتفاق می . ارائه راهبردهای تداوم۲

 .کارآمدی دولت و برخی از اصول مهم را باید مـورد توجـه قـرار داد اجتماعی، میان عدالت
صورت عادالنه در جامعه توزیع شود. ایـن  عدالت اجتماعی به معنای آن است که قدرت به
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راهبرد باید در طول مسیر، به کار گرفته شود. همچنان دولت باید به حدی مردمی و قدرتمند 
هـا و  ی، دینـی، زبـانی و مـذهبی را بپـذیرد و ارزشهای متفاوت قـوم باشد که بتواند هویت

هـا  باورهای قابل اعتمادی در جامعه برای همه اقوام ایجاد کند. همچنین این باورها و ارزش
نباید نمایشی و نمادین باشد، بلکه باید در جامعه باورپـذیر و قابـل اجـرا باشـد. بـازآفرینی 

گـاهی م ارزش لـی و جمعـی در جامعـه بایـد در های نوین مشـترک، انسـجام ملـی، خودآ
 دستورکار یک دولت قوی قرار داشته باشد. 

اما شروط حیاتی که انصارالله برای تشکیل دولت قوی باید به آنهـا توجـه داشـته باشـد، 
  عبارتند از:

. ایجاد فلسفه و اندیشه دینی و سیاسی متکی بر اعتقادات و سنن رایـج در یمـن کـه از ۱
  حکومت نیز بهره گیرد.  مزایای به روز بودن نوع

هعای جامعه  . برداشت یکسان از موضوع دولت قوی؛ به نحوی که از سوی همه بخش۲
هـا و افکـار جامعـه را  بخشی بـه آرمان ورزان سیاسی انسجام اندیشه .مورد حمایت قرار گیرد

کیل شـاند و این به معنای تقدم هویت ملی مشترک بر ت گیری دولتی قوی داشته مقدمه شکل
هـای  ومرج و چالش دولت است. در واقع، اگر این مقدمه انجام نشود، دولت همواره با هرج

 قومیتی و مذهبی روبرو خواهد بود. 
ِ
  هویتی
. برخورداری از رهبری با منشأ مشروعیت و مقبولیت؛ ممکن است انصارالله در حـال ۳

اشـد، امـا در میـان حاضر در داخل یمن و بین طرفداران خود مقبولیت و مشروعیت داشته ب
  هایی از مردم و قبایل مشروعیت الزم را ندارد.  بخش
به قانون اساسی و اسناد باالدستی مبتنی بـر دیـن و ایـدئولوژی غالـب و حفـظ   . اتکاء۴

  حقوق همه اقوام، ادیان، فرق و مذاهب؛ 
های فرهنگـی و ایـدئولوژیکی اعـم از  . نهادسازی؛ در اینجا نهادسازی به زیرسـاخت۵

  های سیاسی، دینی و فرهنگی اشاره دارد. یدئولوژیا
. ارتش و ساختار دفاعی قدرتمند و قابل اتکاء؛ البته اکنون هم ارتش یمـن از سـاختار ۶

  دفاعی قدرتمند برخوردار است اما نیاز به توجه بیشتری دارد.   
می، ای ـ از جملـه جمهـوری اسـال های منطقـه . ایجاد رابطه قوی با آن دسته از دولت۷

  گیری دولت قدرتمند در یمن هستند. عراق، عمان و... که قایل به شکل
  . ایجــاد توانــایی بیشــتر مــدیریت و کنتــرل بحــران، بی۸

ِ
ثبــاتی و تضــادهای اجتمــاعی
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های مختلـف  احتمالی؛ تضادهای بسیاری در جامعه یمن وجود دارد که ناشی از وجود فرقه
است. ضمن آنکه هنجارهای گوناگون، اختالفات  های دیگر از جمله داعش، القاعده و گروه

  زبانی، قومیتی و دینی نیز در این کشور جود دارد. 
  

  الزامات تشکیل دولت قوی در یمن 

هـای منطقـه  ترین محیط محیط یمن از جنبه امنیتی یکی از پیچیده: ایجاد سطح حداقلی از امینت عمومی .١
تـوان وضـعیت  تنیده بـوده و می بسیار در هم شود. وضعیت این منطقه و حتی جهان محسوب می

این کشور را به عراق و افغانستان تشبیه کرد که بعد از آغاز جنگ در این کشورها هنوز آرامـش بـه 
هـای  های پیچیـده امنیتـی بـا چالش ها که در این محیط ها و دولت آنها بازنگشته است. حکومت

  خود دارند.های بیشتری پیش روی  شوند، چالش خاصی مستقر می
عدی دیگر باید به سطح نظامی

ُ
گرایی این کشور از نظر امنیتی نیز اشاره کرد. آمارهای  از ب

بـه  ١٣٩٩میلیون نفر برآورد کرده که در سال  ٢٤٫٩جمعیت یمن را  ١٣٩٧جهانی در سال 
تـرین کشـور از لحـاظ وجـود  میلیون نفر رسیده است. یمـن بعـد از آمریکـا، بزرگ ٢٩٫٨
میلیون سالح در آمریکا در دست مردم  ٣٩٣رود. حدود  دست مردم به شمار می ها در سالح

شود، اما در یمن بـه ازای  سالح را شامل می ١٢١نفر  ١٠٠این کشور قرار دارد که به ازای هر 
میلیـون اسـلحه در دسـت  ١٥٫٨سالح در دست مردم وجود دارد. بالغ بر  ٥٣نفر  ١٠٠هر 

آوری این  شود. دولت قوی باید توانایی جمع عادی محسوب میمردم یمن قرار دارد که امری 
ها در سطح کشور را داشته باشد و آرامش را به جامعه بازگرداند. این اقدام نیز با توجـه  سالح

  بر و دشوار است. های مختلف قومی و مذهبی در یمن امری زمان به وجود هویت
فزاری توانایی ایجـاد ثبـات و تـأمین ا افزاری و نرم در مجموع، یمن کنونی از جنبه سخت

واسـطه فقـر اقتصـادی ایـن کشـور و  امنیت در سراسر یمن را ندارد. همچنین ارتش یمـن به
هـای حـدود   همچنین فروپاشی ساختاری برآمده از تغییر افراد و فرماندهان و وجود نـاامنی

با حمله عربستان به پنج سال اخیر از ثبات حداقلی نیز برخوردار نیست. در بحران کنونی که 
شـدند،  یمن آغاز شد نیز اگر نیروهای مردمی وابسته بـه جنـبش انصـارالله وارد میـدان نمی

  سعود را نداشت.  ارتش یمن توانایی مقاومت چندانی در برابر ارتش مجهز آل
سـاالری و  افـزاری نیـز تجربـه مـدنیت، دموکراسـی، شایسته  یمن کنـونی از لحـاظ نـرم

ا ندارد. عبدالله صالح طی سه دهه قدرت خود اجازه هیچ نوع نهادسـازی نهادسازی مدنی ر



ان
مک
ا

 
نج
س

 ی
شک
ت

 لی
 قو
ت
دول

 ي
یدر 

  من
 

 

 53  

گیری ارکان جامعه مدنی در یمن را نداده است. در یمن بیش از آنکه احزاب سیاسی   و شکل
تأثیرگذار باشند، این شیوخ قبایل هستند که نفوذ سیاسی و اقتصـادی دارنـد؛ حتـی احزابـی 

الح نفوذ زیادی داشتند، بیش از آنکه این نفوذ را در قالب نظیر اصالح که در زمان عبدالله ص
اند. همین شرایط نیـز یکـی از  ای کسب کرده  حزب به دست آورده باشند آن را در قالب قبیله

  دالیل اصلی ناکامی عبدربه منصور هادی در دوران موقت قدرت وی بوده است.
ند بازسازی ارتش و تقویـت آن و سازی موفق نیازم بنابراین، جنبش انصارالله برای دولت

ساالر در یمن است که با توجه به فقـر و مشـکالت اقتصـادی  همچنین ایجاد سیستمی مردم
پـذیر   توانـد امکـان مدت نیست و این هدف در یک پروسه درازمـدت می یمن فرآیندی کوتاه

ا زمانی که باشد. نخستین الزمه حرکت در این مسیر، پایان دادن به جنگ کنونی است، زیرا ت
یمن درگیر جنگ بوده و عربستان سعودی به حمالت روزانه خود علیه مناطق مختلـف ایـن 

  دهد، فرصت و امکان هیچ اقدام اصالحی در یمن وجود ندارد.  کشور ادامه می
در سطحی دیگر باید توجه داشت یمن امروزی دارای ایده ناسیونالیسم ملی و یکپارچـه 

مالی و جنـوبی در آن وجـود دارد کـه بـه لحـاظ مـذهبی نیـز نیست، بلکه هویت دوگانه ش
شود. این هویـت دوگانـه شـمالی و جنـوبی  ها می ها و شافعی یکدست نبوده و شامل زیدی

شـود   سو سبب مـی تواند به یک تهدید مهم امنیتی تبدیل شود، زیرا از یک رایطی میشتحت 
جنوب به قدرت داشـته باشـند و از  های سیاسی یمنی نگاه جغرافیایی در قالب شمال و  گروه

شود. در   سوی دیگر مانع ایجاد بسیج عمومی در برابر تهدیدهای متنوع داخلی و خارجی می
 دهد.  ها را کاهش می  واقع، چنین شرایطی ضریب امنیتی دولت

جنبش انصارالله برای کاهش چنین تهدیداتی باید در راستای تشکیل دولت وحدت ملی گـام 
تواند متناسب با ترکیـب مـذهبی جمعیـت ماننـد مـدل   زیع قدرت در این دولت نیز میبردارد. تو

 ۵۰- ۵۰صـورت  های انتخابی متفاوت از آنچه در لبنان برقـرار اسـت) و یـا به  لبنان (البته با شیوه
) باشـد. در اینصـورت، هـم ۱۳۷۳تا  ۱۳۶۹مانند چهار سال اول تشکیل جمهوری یمن متحد (

شود، هم جنـوب یمـن بـا   یابی و تشکیل دولت اکثریتی مبرا می  م تمایل به قدرتانصارالله از اتها
آفرینی با انصارالله، ایجاد ناسیونالیسم جغرافیـایی (شـمال   داشتن سهم مناسب در قدرت از تنش

کنـد و   افکنانه خارجی خودداری مـی  های تفرقه  در مقابل جنوب) و یا همسویی احتمالی با طرح
  )Almanitor, 2015: 3شود. (   دت ملی و تمامیت ارضی یمن حفظ میهم اینکه وح

ـادی٢ سازی موفق نیازمند برخورداری از ثبات نسبی اقتصادی است، اما یمن نـه  دولت: . توانمندی اقتص
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 ۱۳۹۰شود. بحران سـال   تنها ثبات نسبی اقتصادی نداشته، بلکه فقیرترین کشور عربی محسوب می
درصـد در سـال  ۵۲٫۴بـه  ۱۳۸۸درصـد در سـال  ۴۲یت فقیـر یمـن از سبب افزایش میزان جمع

۱۳۹۶  
ً
درصـد جمعیـت  ۴۵شد. یمن یکی از باالترین میزان رشد جمعیت در جهان را دارد. تقریبا

  )۸۵: ۱۳۸۸(قوام،  این کشور با ناامنی غذایی مواجه هستند.
سبب از بین  درصد نیروی کار یمن بیکار هستند. جنگ عربستان علیه یمن ۳۵کم  دست

های مختلف شده است. وجود مشکالت اقتصادی   های این کشور در حوزه  رفتن زیرساخت
سازی با مشکالت زیادی مواجه شود، زیـرا مـردم انتظـار تحقـق  شود دولت شدید سبب می
مدت را داشته و خواستار اولویت آن بر موضوعات دیگر هستند.  خود در کوتاه   نیازهای اولیه

ویژه در کشـورهای فقیـر در دوران گـذار قـدرت تحمـل الزم بـرای  دیگر، مردم بهعبارت  به
سازی موفق را ندارند، بلکه آنهـا در گـام اول خواسـتار بهبـود شـرایط معیشـتی خـود  دولت

ها و فشارهای اقتصادی خارجی  گونه که تاکنون انصارالله در میانه تحریم هستند. بنابراین، آن
از نیازهای معیشتی و اقتصادی مردم شمال این کشـور را تـأمین  بر کشور یمن، بخش بزرگی

  کرد، ضروری است که این خدمات در سایر مناطق یمن نیز به مردم ارائه شود.   می

بدون تردید یکـی دیگـر از الزامـات وجـودی بـرای : . رسیدن به سطح بازدارندگی در مقابل هجوم خـارجی٣
ر یمن، در ارتباط با وجود نیروی نظـامی قدرتمنـد بـرای انصارالله در زمینه ایجاد دولت قوی د

ویژه در شرایط کنونی این کشور، یعنـی مقابلـه بـا هجـوم نیروهـای  ایجاد امنیت در داخل و به
متجاوز خارجی است. در آغاز حمالت ائتالف متجاوز عربی بـه رهبـری عربسـتان سـعودی، 

 معادالت میـدانی جنـگ شد که با توجه به توان نظامی باالی ا چنین تصور می
ً
ین ائتالف عمال

مدت به ضرر انصارالله و دولت صنعا تغییر خواهد کرد، اما بـا گذشـت زمـان نـوعی  در کوتاه
تعادل در قوا ایجاد شده و حتی راهبرد نظامی انصارالله از راهبرد تـدافعی بـه راهبـرد تهـاجمی 

  تغییر کرد.  

افزایش مشروعیت خود، باید جامعـه را از حـداقل هر حکومتی برای : . دسترسی به منابع حیاتی٤
توانمندی اقتصـادی یـک کشـور بـا منـابع رفاه اقتصادی برخوردار سازد. در سطحی دیگر، 

طبیعی مانند انرژی، مواد غذایی و آب که برای بقای زندگی مردم بسیار حیاتی بـوده، پیونـد 
 تعریف سرزمینی یک کشور به این امر 

ً
شـود کـه کـدام  مهم مربوط میاستواری دارد. اساسا

منابع طبیعی در این کشور قرار دارد تا پشتوانه اقتصاد ملی باشد. ناتوانی یک کشور در تأمین 
نیازهای اولیه حیاتی (نان، آب، انرژی و ...) پیامدهای مهمی از گرسنگی تا تأخیر در توسعه 
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ولـت  را بـه دروعیت اقتصادی را در پی دارد. این وضعیت به مخالفان فرصـت داده تـا مشـ
تواند اقتصاد ملـی را فلـج کـرده و امنیـت  چالش بکشند. واردات مواد اولیه از خارج نیز می

شـود. رواج اصـطالحاتی  ویژه در شرایط بحرانی تأثیر آن شدیدتر می ملی را تهدید نماید، به
المللـی نتیجـه همـین  بین  در صـحنه» سالح نفـت«و » جنگ آب«، »امنیت غذایی«چون 

  )۴۳ـ۴۹: ۱۳۸۹نورجی،   (لی هاست. گذاری أثیرت
توان  ترین مسأله انصارالله برای تشکیل دولت قوی را می بنابراین، در موقعیت کنونی مهم

هایی برای دسترسی کودکـان و زنـان بـرای  و ایجاد روزنه» امنیت غذایی«در ارتباط با ایجاد 
این زمینه، توجه به این امـر ضـروری  زندگی در شرایط غیر جنگی مورد ارزیابی قرار داد. در

کیـد  سازمان بین ١٣٩٧در سال است که  المللی حفاظت از کودکان در گزارشـی میـدانی تأ
هزار کودک زیر پنج سال را در یمن گرفتـه اسـت. تمـر  ۸۵قحطی و بیماری جان «کرد که: 

ی که به وسیله در برابر هر کودک«گوید:  کیرولوس، رئیس این سازمان بشردوستانه در یمن می
 قابـل پیشـگیری  ها کودک از قحطی می شود، ده بمب کشته می

ً
میرند و این وضـعیت کـامال

زده یمن در هـر  بر اساس گزارش یونیسف، در کشور جنگ ١٣٩٨همچنین در سال ». است
دهد. در همـین حـال  های قابل عالج جان می دقیقه یک کودک به خاطر ابتال به بیماری ١٠

  اند. ها یا تخریب شده و یا به دلیل نداشتن پرسنل تعطیل شده ز بیمارستانبیش از نیمی ا
، نماینـده »ویرجینیـا گامبـا«، ١٣٩٨افزون بر این، در گزارش دیگر مربوط به میانه سال 

آسیب کودکـان در یمـن از زمـان ایـن «ویژه سازمان ملل در زمینه کودکان در بحران گفت: 
اند کـه بـودن  ویژه کودکان، اسیر بحرانی شده ر نظامی بهگزارش بدتر شده است... جامعه غی
هـا نفـر از  سازمان ملل همچنین درباره اینکـه میلیون» اند. در چنین مکانی را انتخاب نکرده

مردم یمن در معرض خطر قحطی قرار دارند، هشدار داده و اعالم کرده که بیشـتر از هشـت 
شـدت دچـار  میلیون نفر از کودکان هـم به میلیون کودک، دسترسی کافی به آب ندارند و دو

  »تغذیه هستند. سوء
رسد که انصارالله در مسیر ایجاد دسترسی به منابع  در چنین شرایطی ضروری به نظر می

های اساسـی بـر دارد.  حیاتی برای تأمین امنیت غذایی و روانی کودکان و زنان یمنی باید گام
زده کنونی کشور یمـن، ایـن مسـأله  یت جنگهای خارجی و وضع هر چند با توجه به تحریم
رسد، اما واقعیت این است که حفظ دسترسی دولت شمال به دریا و  بسیار دشوار به نظر می

تواند تا  ای از مناسبات تجاری با دنیای خارج از هر طریقی که ممکن باشد، می ایجاد شبکه
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  ام در نظر گرفته شود. عنوان یک الز حدود زیادی در تقویت جایگاه دولت شمال یمن به

بـدون تردیـد یکـی دیگـر از الزامـات ضـروری بـرای : های مختلف و عموم مردم . جلب مشارکت جناح٥
هـای سیاسـی  تشکیل دولت قوی در یمن تالش انصارالله برای جلب مشارکت دیگـر جناح

هفت های امنیتی بسیاری دارد.  است. در این زمینه باید توجه داشت که کشور یمن پیچیدگی
کننـد کـه هـر  قبیله بسیار بزرگ در شمال یمن و هفت قبیله در جنوب این کشور زنـدگی می

های متفاوتی دارند. در این ارتباط، اگرچـه انصـارالله در شـمال  ها خواسته کدام از این قبیله
ها روابط بسیار نزدیکی برقرار کند، امـا  یمن توانسته با بسیاری از قبایل، احزاب و شخصیت

روند در جنوب یمن متفاوت است، به نحوی که انصارالله در این مناطق هـیچ متحـدی این 
 قادر بـه ائتالف

ً
هـای قدرتمنـد در جنـوب  سـازی بـا جریان نداشته و در شرایط کنونی عمال

  نیست.  
  

  گیری دولت قوی  موانع شکل

در کشـور یمـن را  ویقـدولت تشکیل ترین موانع  با توجه به این مسیر پر فراز و نشیب تاریخی، مهم
  های زیر مورد بررسی قرار داد: توان در زمینه در دو سطح داخلی و خارجی می

  
  موانع داخلی 

های اساسی مورد نیاز برای ایجاد ساختارهای اجتماعی منسجم  یکی از مؤلفه: ای الف) بافت به شدت قبیله
سـعه سیاسـی و اقتصـادی، بخش و رسیدن به رشـد و تو منظور دستیابی به هویت ملی انسجام به

های اجتماعی آن جامعـه  ای به سوی مدرنیسم و نوسازی بافت گذار جامعه از بافت سنتی و قبیله
 قبایـل بـا  گرایی مبتنی بر عرف است. از آنجایی که قبیله

ً
های خـاص هـر قبیلـه اسـت و معمـوال

انعی اصـلی در یکدیگر بر سر منابع و حیطـه قلمـرو نـزاع دارنـد، بـه همـین دلیـل بـه عنـوان مـ
ای و سنتی به فرهنگ مدرن  شوند و پذیرش گذار از فرهنگ قبیله های اجتماعی ظاهر می سیاست

  برای قبایل بسیار سخت بوده و مقاومت شدید قبایل را به همراه خواهد داشت. 
اختیارات شیوخ قبایل مبتنی بر توانایی آنها برای فراهم آوردن کاالهای خوب است که شـامل 

شـود.  گری در دعواهـای شخصـی، جمعـی و میـان قبایـل می ز شرف و سرزمین، میانجیدفاع ا
گرایی یک سیستم ارزشی و یک راه برای ساختاربندی اجتمـاعی اسـت. بـه خـاطر  بنابراین، قبیله

گرایی پتانسیل ایجاد درگیری بین قبایل را دارد. دولت نیز پـس  کمبود منابع در برخی مناطق، قبیله
بـه ایـن مسـأله دامـن زده و سـعی کـرد تـا بـا » جمهـوری یمـن«گیری  یمن و شکلاز اتحاد دو 
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بخش اجتماعی دست و پـا کنـد. البتـه در  پروری در میان قبایل برای خود منابع مشروعیت حامی
گرایی در ایـن  دوره اخیر به ویژه در مناطق تحت نفوذ انصارالله در شـمال یمـن، از شـدت قبیلـه

  کشور کاسته شده است. 

گیری  همانند بیشتر کشورهای منطقـه از عـدم شـکل يمنی رجمهو: ) نبود تعریف واحد از هویت ملیب
 شـد، برد. برخالف آنچه در زمان اتحاد دو یمن تصـور می بخش رنج می یک هویت ملی انسجام

هـای  جمهوری یمن نتوانسته به یک اجماع کلی در رابطه با هویت ملـی مـورد وفـاق همـه گروه
های تاریخی ـ مـذهبی ایـن کشـور را از  ابد. در واقع، اتحاد یمن نتوانست شکافجامعه دست ی

هایی کهنه عمل کرد کـه در سـایه ایـن اتحـاد  بین ببرد، بلکه به عنوان مرهمی موقت بر روی زخم
تـوان در  هـا را می تـرین ریشـه شـکاف هـویتی میـان یمنی کمرنگ شده بودند. در این میان، مهم

  یدی مورد ارزیابی قرار داد. ارتباط با شیعیان ز
های نادرست دولت سابق  ها باید به سیاست های نارضایتی زیدی اگرچه در بررسی ریشه

رسانی، بهداشت، اشتغال و مسائل دیگر نیز اشاره کرد، زیرا ایـن محرومیـت  در امر خدمات
شت، شـدت میالدی که تعداد جوانان زیدی رو به افزایش گذا ۸۰ویژه بعد از دهه   نسبی به

، یک گروه سیاسـی ۱۳۷۱ها به مرحله طغیان رسید؛ به طوری که در سال  گرفت و نارضایتی
ها، تشکیل شد که هـدف آن تربیـت  در صعده، مرکز فعالیت زیدی» سباب المؤمنین«با نام 

های خود را افزایش داده و طرفداران بسیاری در  جوانان زیدی بود. این گروه به مرور فعالیت
هـا، احیـای  ها پیدا کرد. یکی ازعلـل جنـگ یمـن دولـت مرکـزی یمـن و حوثی دیمیان زی
توسط حسین الحوثی بوده کـه  ۱۳۷۹ی و آموزشی این گروه بعد از سال های خدمات فعالیت

جمهور یمن، مواجه شد، زیرا وی ایـن  این امر با مخالفت شدید علی عبدالله صالح، رئیس
  دید.  دولت خود میامر را به منزله تهدیدی سیاسی علیه 

آن، بـه   بخش مهمی از پیچیدگی بحران یمن و نیز تحوالت گذشته، حال و آینـده: ) مداخالت خارجیج
گردد. این بخش از تحوالت یمن، عامل کلیـدی  نقش بازیگران خارجی دخیل در این بحران باز می

ایـن کشـور، دارای  در دگردیسی قدرت در داخل یمن بوده که عالوه بر پیامـدهای داخلـی در خـود
المللی است. بدون تردید در همین زمینـه نیـز ایفـای نقـش بـازیگرانی  ای و بین بازخوردهای منطقه

  ملت در یمن داشته است.  - مانند عربستان و امارات نقشی سلبی در تقویت دولت 
ناپـذیر  گرانه و انعطاف های سرکوب دالیل مختلفی از سیاست دولت عربستان سعودی به 

ه معترضان یمنی و در رأس آنها شیعیان زیدی و شاخه سیاسی و نظامی آنها یعنی جنبش علی
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، آل سـعود ۱۳۸۳کند. در واقع، از جنگ چهارم این جریـان در سـال  انصارالله حمایت می
متوجه نفوذ و تأثیرگذاری آنان در تحوالت داخلی یمن و منـاطق مـرزی عربسـتان شـد. بـه 

 از سوی عربستان متهم به هم ن قدرت یمنیبرد همین دلیل برای از بین
ً
پیمانی بـا  ها که ضمنا

تـرین اسـتدالل  ایران در منطقه بودند، دست به لشکرکشی و جنگ علیه این کشـور زد. مهم
حاکمان عربستان سعودی در توجیه تجاوز نظـامی بـه یمـن، تهدیـدات بـه قـدرت رسـیدن 

  های یمن است.  زیدی
آنچه عربستان سعودی را به انجام حمالتی علیه یمـن کشـاند «البته فرید زکریا مدعی است: 

پذیرنـد. بـه تعبیـر دیگـر، عربسـتان سـعودی  این است که آنها وجود دولت شیعه در یمن را نمی
  »  بیند. دولت شیعه در یمن را مشکلی بزرگ برای رژیم خود می

  
  های تشکیل دولت قوی یمن محدودیت

هایی  سیر اجرایی کردن راهبرد خود با موانع و محدودیتباید توجه داشت که انصارالله در م
ها از موانع تشکیل و تقویت دولـت در تـاریخ  جدی مواجه است که هرچند این محدودیت

ها  کشور یمن نیز مستثنی نیستند. با توجه به آنچه که گفته شد، در ارتباط با وجود محدودیت
  مهم اشاره کرد: توان به چند سطح برای تشکیل دولت قوی در یمن می

عنوان مانع بازدارنده انصـارالله  قبل از آنکه از عوامل و متغیرهای خارجی به: گرایی غلبه قبیله .١
برای تشکیل دولت قوی در یمن یاد شود، ضروری است مسـائل داخلـی ایـن کشـور مـورد 

وجـود در بررسی قرار گیرد. در این میان، قبل از هر عامل دیگری باید به ساختار اجتماعی م
بایـد ای حـاکم بـر شـمال ایـن کشـور اشـاره کـرد. چنانکـه  ویژه ساختار قبیله این کشور به

سنجی تشکیل دولت قوی در آن ارزیابی کرده  های عرصه و میدان یمن را برای امکان واقعیت
ها، نقاط ضعف و قوت وضعیت یمن به ارائه سناریوهایی برای  و با بررسی تهدیدها، فرصت

  رداخت. این کشور پ
آی در ایـن  های محیط یمن ناشـی از وجـود سیسـتم قبیلـه ترین پیچیدگی یکی از اصلی

کشور است که هر کدام از این قبایل نیز به تعداد زیادی تیره، ایل و عشـیره تقسـیم شـده کـه 
گرایی در یمـن از سـه  ) در واقـع، قبیلـه٢٠١٥شود. (العالم،  توسط شیوخ و مشایخ اداره می

های مختلف استفاده شده و ضـربات  ابزاری در راستای اهداف خاص گروه طرف به صورت
طرف، علی عبدالله صالح در  زیادی را به انسجام ملی جامعه یمن وارد ساخته است. از یک
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قبایـل «افکنی کند و قبایل را به دو دسـته  زمان حیات خود سعی کرده در میان قبایل اختالف
تقسیم کنـد کـه پیامـد آن تشـدید و گسـترش » متقبایل مخالف حکو«و » حامی حکومت

  ها در میان قبایل بود.  شکاف
ای یمن یکـی از عوامـل اصـلی عـدم انسـجام ملـی در ایـن کشـور    بنابراین، بافت قبیله

ای ادامه حیـات دهـد و   شد و تا زمانی که یک کشور بر مبنای ساختارهای قبیله محسوب می
گیری دولت مدرن در   تر شوند، شکل د فرهنگ ملی بزرگای مانع ایجا های قبیله خرده فرهنگ

  )٨٤: ١٣٩٤باشد. (نورمحمدی،  ةایی مواجه می این کشور با دشواری
ایدئولوژی وهابی پادشاه عربستان سعودی، حاکمیت این کشور را : . کارشکنی عربستان و امـارات٢

ت عربسـتان بـر ایـن در تقابل شدید با مردم زیدی و شافعی قرار داده است. اعتقـاد حکومـ
است که شیعیان یمنی پیوند نزدیکی با حکومت ایران و همچنین شیعیان عربستان سـعودی 

سرعت شیعیان عربستانی را تحت تـأثیر   ای که هر نوع موفقیت شیعیان یمن به گونه دارند، به
 شـود. دهد و در ضمن سـبب افـزایش نفـوذ و اعتبـار جمهـوری اسـالمی ایـران می قرار می
  )۳۷: ۱۳۹۴  دی،(احم

توان گفت که یکی از اهداف عربستان از حمله نظامی به یمن آن اسـت کـه  رو می از این
ویژه  آفرینـی مخالفـان عربسـتان بـه ای هدایت کنـد کـه نقش گونه وضعیت داخلی یمن را به

دلیل داشـتن اقلیـت شـیعی، از  ها در آینده را به حداقل ممکـن برسـاند. عربسـتان بـه  زیدی
بخشـی بـه  نوعی آن را موجب الهام کند و به جنبش انصارالله احساس وحشت می حاکمیت

دانـد. احسـاس نـاامنی و وضـعیت  های خـود می شیعیان و تحریک آنها در داخل سـرزمین
آمیز داخلی این کشور از جانب شیعیان، سبب شـده تـا محوریـت طراحـی و تقبـل  مخاطره

ات عربستان سعودی پیروزی انصارالله در موقعیت هزینه آن را بر عهده گیرد. از دیدگاه مقام
های گفتمان انقالب اسالمی و مقاومـت  پیروزی  تواند به زنجیره جغرافیایی راهبردی یمن می

ای دیگر افزوده و سبب شود تـا دولـت مسـتقل دیگـری بـا گفتمـان غالـب  در منطقه، حلقه
  )۳۷: ۱۳۹۴(احمدی،  .استقالل و مقاومت در این منطقه بسیار بااهمیت شکل بگیرد

هـای وابسـته و همسـو از جملـه  آفرینـی افـراد و جریان در واقع، تالش برای گسترش نقش
های عربستان سعودی در مورد تحـوالت اخیـر یمـن بـوده اسـت. عربسـتان  محورهای تالش

هـای شـیعه در سـطح  هـای سـنی مـذهب بـر گروه سعودی برای حفظ قـدرت و برتـری گروه
ها هزار نفـر از  توان به ده میلیاردها دالر هزینه کرده است. در حال حاضر میای، تا کنون  منطقه
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های مختلف مانند القاعده، داعش، طرفداران منصور هـادی،  نیروهای معارض در قالب گروه
ای اشاره کرد که عربستان سعودی در پی حمایت از آنها و  طلبان جنوب و نیروهای قبیله جدایی
  )۲۰۶: ۱۳۸۸. (جعفری ولدانی، قابل ارتش و انصارالله استساختن آنها در م فعال

شـدن  ها تمام تالش خود را به این مسـأله معطـوف کـرده تـا از تبدیل اکنون عربستان سعودی
الله لبنان جلوگیری کند. از این جهت علـت ورود مسـتقیم  الله به مدلی مانند الگوی حزب انصار

چینش عناصر دلخواه در ساختار قدرت در این کشـور را عربستان به مسأله یمن و نیز تالش برای 
ای بـا ایـران و البتـه ناشـی از فهـم آنـان از ارتبـاط جمهـوری  توان در چارچوب رقابت منطقه می

  )۱۸۳: ۱۳۹۴(خضر و همکاران،  گرای منطقه دانست. های اسالم اسالمی ایران با جریان
متناقضی از حضور خـود در یمـن های  عالوه بر عربستان، امارات متحده عربی سیگنال

کند که برخی آن را تردید استراتژیک و برخی دیگر مـانور تبلیغـاتی بـرای خریـد  مخابره می
رغم اینکـه کشـوری کوچـک در حاشـیه جنـوبی  دانند. امـارات عربـی متحـده بـه زمان می
ای سـپرده، در  های فرامنطقـه فارس محسوب شده و تأمین امنیـت خـود را بـه قـدرت خلیج
ای بوده اسـت.  ها در حوزه منطقه گری و افزایش فعالیت های اخیر در پی گسترش کنش الس

فـارس  ، امارات در سرکوب تظاهرات بحرین به دیگر کشورهای عربـی خلیج۱۳۹۱در سال 
های یمن، امارات را به دخالت بیشـتر در منطقـه سـوق  ای ناآرامی پیوسته و پیامدهای منطقه

گر ژئوپلیتیک مستقر در دبـی معتقـد اسـت افـزایش  ، تحلیل»سیکتئودور کارا«داده است. 
هـای  هـای امنیتـی، مسـیرهای تجارت نیروهای القاعده و داعش در یمن، عـالوه بـر نگرانی

عالوه، امارات نیز مانند عربستان  دریایی مورد استفاده امارات را نیز به خطر انداخته است. به
  داند. کننده برای منطقه می ثبات ن را عاملی بیسعودی، به اصطالح جنگ نیابتی با ایرا

هرچند امارات در کنار عربستان یکی از موانع اصلی ایجـاد تشـکیل دولـت قـوی در شـمال 
ای  های اخیر در مواجهه با تحوالت این کشـور بـا اخـتالف مواضـع چندگانـه بوده، اما طی سال

تمایز و تفاوت از یکـدیگر سـوق داده  اند که در ابعاد مختلف رویکرد آنها را به سمت مواجه شده
شده از سوی این دو کشـور، عـاملی سـلبی  های اتخاذ است. اما قدر مسلم این است که سیاست

  شود. گیری دولت قوی در شمال به رهبری انصارالله محسوب می برای شکل
بــازیگرانی ماننــد اســرائیل و مصــر نیــز حاضــر بــه پــذیرش حضــور قدرتمنــد نیرویــی 

همچون انصارالله در حوزه دریای سرخ نیسـتند. اسـرائیل وجـود انصـارالله را  ایدئولوژیک
 علیه امنیت ملی خود می

ً
رو، این بازیگران در مقابل انصارالله قرار گرفته و  داند. از این کامال
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هـایی علیـه اقتـدار  دهند و حتی با کمک به عربستان سعی دارنـد چالش اقداماتی انجام می
  ق تحت کنترل ایجاد کنند.انصارالله در مناط

انصارالله یک دولت محصور در میان نیروهای مخالف : داخلی برای تشکیل دولت قوی  . عدم اجماع٣
رو، انصارالله برای جبران  بوده که آنها تمایل ندارند این جریان به حاکمیت دست یابد. از این
داخلـی و منـاطق تحـت این ضعف و برطرف کردن این چالش باید اقتدار خود را در حـوزه 

تسلط تحکیم کند. اقتدار داخلی به نمایش قدرت انصارالله و شناسـایی از سـوی بـازیگران 
بخشد. در هر حال، انصارالله در این زمینه با چالش جدی مواجه بـوده  خارجی رسمیت می

ش های اخیـر افـزای و باید برای رفع آن اقدام کند. اقتدار و قدرت کنترل انصارالله طـی سـال
تدریج تضعیف شده اسـت. البتـه انصـارالله بسـیاری از  سازی آن به یافته، اما قدرت ائتالف

رهبران طوایف در کنار خود دارد. با این حال نباید انصارالله در مناطق کنونی تحـت کنتـرل 
مدت کاهش داده و تضـعیف اقتـدار  خود محصور شود و این امر اقتدار انصارالله را در میان

  یکی از اهداف دشمنان و رقبای این جریان است. انصارالله
بنابراین، انصارالله باید تا حد امکان نیروهای داخلی همسو یا معتدل را در ساختار خود 

تازگی در مقابل عربسـتان قـرار  ای آن به به کار گیرد. همچنین حزب اصالح و حامیان منطقه
هوری اسالمی ایران بایـد در ایـن مسـیر توان از این فرصت استفاده کرد. جم اند که می گرفته

  مشوق انصارالله باشد. 

چالش دیگر انصارالله برای تشکیل دولت قوی این است : المللی دولت قوی در یمن . عدم شناسایی بین٤
شود که شکستن و به  المللی تصویری از آن به نمایش گذاشته می ای و بین که در سطح منطقه

بتدا باید از سوی خود انصارالله انجام شود؛ اگرچه انصارالله چالش کشیدن این تصاویر در ا
  گرایی خـود بـه وگو و نشـان دادن عمـل تواند این چـالش را بـا برقـراری ارتبـاط و گفـت می

تا کنون و محاصـره  ١٣٩٤های اروپایی و غربی برطرف کند. انزوای انصارالله از سال  طرف
بـا نیروهـای دیگـر   وسیله برقراری ارتبـاط به تواند آن از سوی نیروهای مخالف و دشمن می

  عاملی برای ایجاد توازن در برابر این وضعیت باشد.
های بشردوسـتانه و نهادهـای مختلـف اسـتفاده کـرد.  همچنین بایـد از ظرفیـت سـازمان

توانــد مشــروعیت طــرف مقابــل خــود را زیــر ســؤال بــرده و  انصــارالله بــا ایــن اقــدامات می
پذیری  گیری و نشـان دادن مسـئولیت ا به نمایش بگذارد. بنابراین، ارتباطپذیری خود ر مسئولیت

رود. برخی موانع ساختاری و داخلی  های همیشگی انصارالله به شمار می خود یکی از چالش
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نیز در این زمینه تأثیرگذار هستند. اگرچه عملکرد انصـارالله در ایـن مـوارد چالشـی تـا حـدی 
  شود. ضعیف ارزیابی می

  
  رالله و الگوی دولت ائتالفی لبنان و عراقانصا

های قـومی و مـذهبی سـاکن در  ایجاد یک نظام فدرال مبتنی بر مشارکت همه گروهعراق: 
رفت در عراق بعد از سقوط رژیم  اندازی بود که امید می عراق با عنوان دولت ائتالفی، چشم

ن اساسـی جدیـد عـراق بـر ای که ماده یک قـانو گونه تحقق پیدا کند؛ به ۱۳۸۱بعث در سال 
گـذارد و رژیـم حکمرانـی عـراق را  استقالل و پذیرش فدرالیسـم در ایـن کشـور صـحه می

کند. اما واقعیت این است که بعد از سقوط رژیم  مقرر می» جمهوری پارلمانی دمکراتیک«
بعث، سیستم جدیدی از حکمرانی سیاسی در عراق شکل گرفته که مبتنی بر تقسیم عراق به 

رد و عرب بوده است. دو من
ُ
  طقه سیاسي مجزاي ک

های شیعی،  با توجه به تشکیل دولت ائتالفی در عراق که در واقع در برگیرنده عمده گروه
رد بوده و توزیع قدرت بین این گروه

ُ
ها بر اساس حـق انتخابـاتی و توافـق، بـه نظـر  سنی و ک

عمده را تجربه کند: نخسـت، رسد محیط سیاسی ـ امنیتی عراق در آینده نزدیک دو روند  می
ها در عـراق و محـدود شـدن فضـای درونـی عـراق بـرای  ثباتی ها و بی کاهش سطح ناامنی

هـا در قـدرت  نظامی، که از توافق و مشـارکت همـه گروه های تروریستی و شبه فعالیت گروه
هـا و تعارضـات سیاسـی بـین  شود. دوم، تداوم و یا حتـی افـزایش چالش سیاسی محقق می

تواند کارآمدی و ثبات آینده دولت را بـا مشـکالتی همـراه  های سهیم در قدرت، که می گروه
ردها و مخالفت اعراب با آنها از جملـه اجـرای مـاده  سازد. مسائل و درخواست

ُ
 ۱۴۰های ک

ها از مسائل مهـم در ایـن  قانون اساسی و مسأله کرکوک، استخراج نفت و استقالل پیشمرگه
زا در  سنی از جمله مسائل مهم دیگر چـالش -زدایی و اختالفات شیعی باشد. بعثی راستا می

  )۱۳۸۹(اسدی،  این میان است.
، که دولت عراق در حال گذار از وضعیت رژیم پیشین به وضعیت جدید ۱۳۸۲در سال 

در حال مبارزه با نیروهای » مقتدی صدر«در قالب ایجاد دولت ائتالفی بود، نیروهای حامی 
کردنـد. در ایـن  و از هر فرصتی برای حمله به نیروهـای ائـتالف دریـغ نمی آمریکایی بودند

سیاسـی خـود بـه یکـی از   ها کسی انتظار نداشت که صدر با نیروهـای نظـامی و وزنـه سال
هـای  بازیگران مهم دولتی در تحوالت آینده عراق تبدیل شود. این نیـرو بـا پـذیرش واقعیت
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در این دولت ائتالفی، وزنه خود را نشان داده و به یکی جامعه عراق وارد فرآیند دولت شده و 
از نیروهای تأثیرگذار در دولت عراق تبدیل شد. همین عامل باعث شـد تـا جریـان صـدر از 
یک جنبش اجتماعی با رویکرد نظـامی بـه یـک نیـروی دولتـی بـا وزن سیاسـی، نظـامی و 

  اجتماعی تغییر وضعیت دهد.
عیـار بـود کـه ایـن  اد میالدی درگیر یک جنگ داخلـی تماملبنان در اواسط دهه هفتلبنان: 

آوردگاه لبنان اقـوام  .به پایان رسید ۱۳۶۸شروع شده و در سال  ۱۳۵۴جنگ داخلی در سال 
المللـی ای و بـینپیمانان آنان را در سطح منطقه و مذاهب این کشور را در سطح داخل و هم

بیش از صد هزار نفر از مردم این کشـور در مقابل هم قرار داد؛ این جنگ باعث کشته شدن 
شده و عروس خاورمیانه را به ورطه نابودی کشاند. اما در پایان دهه هشتاد و بعد از یک دهه 

المللـی در طـائف ای و بـینهای داخلی این کشـور بـا حمایـت منطقـه جنگ خونین، گروه
بسـت  از بحـران و بنای را بـرای خـروج عربستان و با نظارت سوریه و کشور میزبان دریچه

در چـارچوب » آشتی ملی«ای تحت عنوان پروژه ریزی کرده و پروژه داخلی این کشور طرح
ریزی کردند که زمینه را برای پایان جنگ داخلی این کشور و شروع دوره پی» طائف«قرارداد 

  صلح نسبی فراهم کرد.
درت ایـن کشـور بر اساس قرارداد طائف، همـه اقـوام و مـذاهب لبنـانی در سـاختار قـ

ــه، پســت ریاســت مشــارکت کردنــد. بــه ــه مــارونی  عنوان نمون هــای مســیحی، جمهوری ب
وزیری بـه جنـاح  ها، ریاسـت پارلمـان بـه شـیعیان، معـاون نخسـتوزیری به سنی نخست

ارتدکس واگذار شد. همچنین کابینه که قدرت اصلی را در این کشور بـر عهـده دارد شـامل 
طور متـوازن میـان اقـوام و  کشور است. قرارداد طائف قدرت را بـه های اینتمام گروه و فرقه

ای، بنیـادین و حـاد مذاهب این کشور تقسیم کرد، اما این قـرارداد نتوانسـت مسـائل ریشـه
ساز جنگ داخلی نیز بودند را حل کند. مسائلی همچون هویت لبنان،  جامعه لبنان که زمینه

صـورت  ای مسلح، همچنان الینحل بوده و بهمبانی مشروعیت نظام سیاسی، وضعیت نیروه
آتش زیر خاکستر باقی ماندند. اما در هر صورت این توافق به جنگ داخلی این کشور پایـان 
داده و زمینه را برای احیاء و شکوفایی اقتصادی و فرهنگـی قلـب اسـتراتژیک جهـان عـرب 

  فراهم آورد.
هـای ا به آوردگاه جدیـد درگیـریبعد از قرارداد طائف و در پایان جنگ سرد جنوب اروپ

قومی و مذهبی تبدیل شد. یوگسالوی سابق که تا قبل از این دوره بر اساس خوانش بلگراد از 
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کید بر نزدیکی نژادی به صورت متمرکز و در چارچوب  مارکسیسم (خوانش مارشال تیتو) و تأ
متمرکز این کشور زخـم شد به ناگاه بعد از پایان جنگ سرد و افول ایدئولوژی  واحد اداره می

شده قومیت و دین در این منطقـه دوبـاره سـرباز کـرد، امـا بـرخالف   کهنه و به حاشیه رانده
بند به تداوم حیات ایـن کشـور منجـر شـد؛ در  جامعه لبنان که در پایان بر اساس توافقی نیم

که  بالکان، یوگسالوی سابق به چندین کشور کوچک تقسیم شده و منازعات قومی و مذهبی
های قومی و مذهبی شده بودند، در پایان به خاتمه بالکـان متحـد  سبب درگیری و پاکسازی
هـای منطبـق های قومی و مذهبی وضعیت بالکان را بر اساس دولتمنتهی شد. این درگیری

  داد.   بندی کرده و به این منازعات پایان بر موزائیک قومی و مذهبی صورت
  

  سناریوهای مشارکت انصارالله
اهمیت تحوالت یمن بیشتر ناشی از تأثیر آن بر معادالت امنیتی در خاورمیانـه و در عرصـه 

آلود  باشـد. واکـنش خشـم ای در ایـن حـوزه می ای و فرامنطقه های منطقه های قدرت رقابت
نمایی روزافزون انصارالله و نگرانی  فارس به قدرت های حوزه خلیج کشورهای غربی و دولت

دهنده تـأثیرات فراملـی حـوادث  نفوذ جمهوری اسالمی ایران در یمن، نشـانآنها از افزایش 
سیاسی در یمن است. همچنین در سطح ملـی بـه قـدرت رسـیدن شـیعیان حـوثی، سـبب 

که تحت حمایـت پنهـان دولـت عربسـتان  -های تروریستی از جمله القاعده  تضعیف گروه
شـود. بـه همـین ترتیـب،  من میو نیز کاهش نقش غرب از جمله ایاالت متحده در ی -بوده

هـای عـرب  مقبولیت بازیگری مانند جمهوری اسالمی ایـران کـه از بیـداری اسـالمی ملت
هـای وابسـته و  های تکفیـری و القاعـده و رژیم حمایت کرده و بر لزوم مبارزه بـا تروریسـت

کید دارد، به موازات تغییرات ژرف سیاسی در یمن افزایش خواهد یافت. در سـ طح مستبد تأ
های عربی و رژیم صهیونیستی در قبـال  منطقه نیز نگرانی و دشمنی مشترکی بین برخی رژیم

  ارتقای قدرت و نفوذ انصارالله شکل گرفته است.

، وزن »فرسایشـی ـ تـداومی«سناریوی نخست، با عنوان سناریوی  تداومی فرسایشی:. سناریوی ١
عنوان سـناریوی  ونی بررسی کـرده و بـهتحوالت یمن را از منظر تداوم این بحران به شکل کن

آن   هـا نبـوده و نتیجـه نخست در نظر گرفته شده است. این سناریو مطلوب هیچ یک از گروه
 -باخـت نیز برای بازیگران داخلی و بازیگران خارجی دخیـل در ایـن بحـران از نـوع بـازی
خاصـی در  باخت است. بر اساس این سناریو، بحران یمن به شـکل کنـونی و بـدون تغییـر
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یـک از طـرفین حاضـر بـه پـذیرش  مواضع طرفین ادامه خواهد یافت. در این سناریو، هیچ 
نگرنـد. وزن بـازیگران نیـز بـرای  دیگری نبوده و طرفین از منظر مزیت نسبی بـه بحـران می

ای نیـز صـادق اسـت. در ایـن  دیگری قابل قبول نبوده و این در هر دو سطح داخلی و منطقه
آن،   فرسایش و نابودی بر عقالنیت، گفتمان و دیپلماسی غلبه کرده و نتیجـهسناریو، جنگ، 

  نابودی بیشتر یمن است.
  توان در موارد زیر برشمرد: پیامدهای حاصل از این سناریو را می

دو   تـرین کـانون مقابلـه . تداوم جنگ نیابتی ایران و عربستان به شکلی که یمن بـه مهم۱
  کشور بدل خواهد شد.

بـار اسـت، امـا  بـازیگران زیان  خطر افتادن امنیت انرژی که این وضعیت برای همه . به۲
  تهدید تأسیسات نفتی عربستان، بیشتر برای حاکمیت سعودی زیان بار خواهد بود.

های اقتصادی، بهداشتی و آموزشی کشـور و در نتیجـه بـاال  . نابودی بیشتر زیرساخت۳
  بازسازی آن.  رفتن هزینه

ای ناشـی از هـ هـای واگیـر و حـاد و مرگ تر مردم، گسترش بیشـتر بیماری. کشتار بیش۴
  .۱۹گسترش بیماری کوید 

رسانی به مـردم و گسـترش  المللی برای کمک . عدم امکان ایجاد کریدورهای امن بین۵
  تغذیه. ومیر ناشی از سوء شدن یمن به کانون اصلی مرگ فقر و گرسنگی و بدل

های طرفین درگیر اعم از بـازیگران داخلـی و  تن هزینهشدن جنگ و باال رف . فرسایشی۶
  ای آن. حامیان منطقه

دادن بـه بحـران و نیـز  ها برای پایـان المللی از سوی قدرت . خطر مداخالت بیشتر بین۷
  المللی به این بحران. ورود بیشتر بازیگران بین

کم دو  یمن به دست  زیهموضوع تج» گسست ـانقطاع «در سناریوی دوم با عنوان : . سـناریوی دوم٢
دولت (شمال و جنوب)، سه دولت (مناطق تحت نفوذ شورشـیان جنـوب، منـاطق تحـت نفـوذ 

شـود. ایـن سـناریو مطلـوب ایـران و  انصارالله و مناطق تحت کنترل دولت انتقـالی) بررسـی می
عی کنـد. در ایـن سـناریو، نـو جنـوب محقـق می  عربستان نبوده و تنها هدف امارات را در تجزیه

  افتد. انقطاع در نبرد رخ داده و یک گسست سرزمینی میان یمن یکپارچه اتفاق می
کید کرد که  آنچه کـه در یمـن جنـوبی در چارچوب این سناریو، باید بر این نکته مهم تأ

 افتد، برای انصـارالله دردسرسـاز نیسـت، بلکـه چالشـی اساسـی بـرای امـارات و اتفاق می
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ا انصارالله از ابتدا تصمیم گرفت که از عدن خارج شده و خود رود، زیر عربستان به شمار می
شورای انتقالی جنوب به دنبال آن بود تـا بر مبنای این سناریو،  را درگیر مسائل جنوب نسازد.

شهر حدیبو (مرکز استان سقطره) را در اختیار بگیرد که قبل از آن نیروهای عربستان سعودی 
های اماراتی حامل سالح و تجهیزات نظامی به  ورود کشتیاین شهر را محاصره کرده و مانع 

در بخـش جنـوب میـان عربسـتان و   داخل سقطره شدند. این سطح از آشفتگی و نابسامانی
شود. اختالفاتی نیز بین شورای انتقالی جنوب و عربستان سعودی وجود  امارات نیز دیده می

طور کامل تحت فرمـان امـارات  ب بهدارد. همچنین نباید تصور کرد که شورای انتقالی جنو
قرار دارد. اگرچه مسائل رخ داده در جنوب مطلوب انصارالله نیست، اما اکنون ایـن مسـائل 
برای انصـارالله در اولویـت قـرار نـدارد. منـافع امـارات و عربسـتان سـعودی در منـاطق و 

(احمـدیان،  های مختلف تعبیه شده و اختالف و تضاد منـافع میـان آنهـا وجـود دارد. مکان
کنـد و خواسـته یـا  های جنوب حمایـت می رو، اگرچه امارات نیز از شورشی از این )۱۳۹۹

دهد، اما این وقایع نیز منـافع مـورد نظـر امـارات را بـرآورده  یمن تن می  ناخواسته به تجزیه
شدت غیر قابل کنترل بوده و بارهـا عـاملی  های شورشی در این مناطق به کند، زیرا گروه نمی

اند. اکنون اگر یمن به دو یا سه دولـت تقسـیم  برای ایجاد تنش میان امارات با عربستان شده
شود، بلکه این وضعیت به تشدید بحران در سه کشور  شود، نه تنها بحران این کشور حل نمی

شود. همچنین این سه کشور وارد یک نبرد نوین مرزی بر سر مناطق تحـت  جدید منجر می
  ند شد.منازعه نیز خواه

  پیامدها و نتایج سناریوی دوم به این شرح است:
فـارس و  بنای دومینوی سقوط، ابتدا در خلیج آن، سنگ  . سقوط یمن یکپارچه و تجزیه۱

  سپس در خاورمیانه خواهد بود.
  های سابق میان کشورهای منطقه اضافه خواهد شد. . منازعات مرزی نوینی به تنش۲
های ضعیف و شـکننده در منطقـه از یـک  ی افزایش دولتمعنا دولت یمن، به  . تجزیه۳

  جدید خواهد بود.  یمن شکننده به سه کشور شکننده
اسالمی، همچون داعش و القاعده   های رادیکال یمن زمینه را برای نفوذ جریان  . تجزیه۴

  ناشی از فروپاشی یمن فراهم خواهد کرد.  در کشورهای ضعیف و شکننده

ردمحـور «سـناریوی سـوم بـا عنـوان سـناریوی محور مقاومـت:  کار ـ باخـت محافظهبردمحور . سناریوی ٣
ُ
ب

، بر این اصل قرار دارد که یک دولت نـوین در تشـکیل »محور مقاومت باخت –کار  محافظه
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تدریج پـیش رفتـه و سـازمان ملـل،  سازی در این کشور به خواهد شد. بنابراین، روند دولت
ت خواهند کرد. ایـن اتفاقـات در وضـعیت اعمـال فشـارهای آمریکا و اروپا نیز از آن حمای

های ناشی از کرونا و نیز تـالش بـرای  مالی آن، محدودیت  المللی بر ایران، تضعیف بنیه بین
  بازگرداندن انصارالله به جهان عرب، به شرط دوری از ایران خواهد بود.

  بـا مشـارکت همـه سازی در یمن به رهبـری عربسـتان، در این سناریو، روندهای دولت
سیاسی یمن پیش خواهد رفت. امارات و عربستان نیـز در   مذهبی در آینده -های قومی گروه

دور از مـدل   همگرایی نیروها نقش داشته و انصارالله را به حضور در رونـدهای سیاسـی بـه
  الله لبنان دعوت خواهند کرد. انقالبی حزب

 مبتنـی بـر مزیـت این سناریو محبوب و مورد عالقه عربستان سع
ً
ودی بوده و یک بازی کامال

  باشد. نتایج این سناریو عبارتند از: نسبی به ضرر ایران و به نفع جبهه ائتالف عربی می
  . بازگشت به روند دیپلماسی حداقلی در چارچوب کنار زدن ایران؛۱
 آن در یمن، بدون ایجاد فرصت حزب . تالش برای دولت۲

ِ
شدن الله  سازی از نوع لبنانی

  برای انصارالله؛
  تحوالت یمن؛  . ورود آمریکا و اروپا به بازی آینده۳
  انقالبی انصارالله؛  . روند تدریجی تضعیف روحیه۴
  کامل عربستان بر تحوالت سیاسی یمن؛  . سیطره۵

ایجاد دولت قوی در یمن است. در مدل لبنـانی «سناریوی مطلوب ایجاد دولت قوی: . سناریوی ٤
های عمیق و نیز خطر فروپاشـی  های خونین داخلی، تنش کشور پس از جنگ از دولت، این

سازی قوی پیش خواهد رفت، کـه در آن حقـوق ایـن دولـت توسـط  کشور، به سمت دولت
این مـدل در ترین بازتاب  گیرد. اما مهم های مختلف مورد شناسایی قرار می ها و دولت ملت

اصلی عنصر به را این کشور بوده که این جریان  الله بر سیاست و حکمرانی حزب  لبنان، غلبه
 . کرده است های این کشور تبدیل گذاری در سیاست

ها و بنیادهایی قوی برای بازتکرار سناریوی لبنان در  یازمند وجود زیرساختدر این مدل ن
سازی قوی با مشکالتی  یمن است. در این میان، انصارالله نیز برای قرارگرفتن در مسیر دولت

سـازی توسـط  های دولت عنوان نمونه، برخی کارشناسان معتقدند که چالش واجه است. بهم
سازی ملی در یمـن صـورت  سازی ملی؛ تا زمانی که اجماع . اجماع١انصارالله عبارتند از: 

های پراکنده تحت یک هویـت ملـی مشـترک و قابـل اجمـاع بـرای همگـان  نگیرد و قومیت
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. نبـود ثبـات و ٢ )١٣٩٩سازان نـور،  (اندیشه شود. نجام میسازی به سختی ا درنیایند دولت
یابـد، مگـر  مدت به ثبات و امنیت نسبی دسـت نمی مدت و حتی میان امنیت؛ یمن در کوتاه
. اقتصـاد؛ حـوزه ٣ای در این راستا رخ دهد و اوضاع را متحول سازد.  اینکه اتفاق غیرمنتظره

صالح و اطرافیان او قرار داشـت. همچنـین  اقتصاد این کشور در دست خاندان علی عبدالله
های ناشی از جنگ از  های اخیر با آسیب های زیرساختی و خدماتی این کشور در سال بخش

 سازی را پشتیبانی کنـد. تواند راهبرد قوی دولت بین رفته است. بنابراین، اقتصاد ضعیف نمی
هـا و  وی کار بیاید، بـا چالشبنابراین، هر حکومتی که در یمن ر )١٣٩٩سازان نور،  (اندیشه

کند. انصارالله نیز با ایـن مشـکالت مواجـه بـوده و  وپنجه نرم می مشکالت اقتصادی دست
یابـد کـه بـه  های اقتصادی در ابعاد مختلف فساد مالی و بوروکراسی فاسد نمـود می چالش
  انجامد. تر شدن اوضاع می وخیم

  فعلی برای انصارالله وجود دارد:در این مرحله سه سناریوی کلی از درون سناریوی 
یمـن   طور کامل در دولت آینده ؛ در سناریوی نخست فرض بر این است که قدرت بهنخست

مـدت و  در دستان انصارالله باشد. این سناریو، مطلوب جمهوری اسالمی ایران بوده، اما در کوتاه
د موفق عمل کند، زمینـه بـرای  وقوع آن وجود ندارد. اگر دو سناریوی بعدی بتوان  مدت امکان میان

تحقق این سناریو در بلندمدت فراهم خواهد شد. در شرایط فعلـی نیـز رهبـران انصـارالله چنـین 
ترین حالـت در  بینانـه ها در خوش بینند، زیرا زیـدی ادعایی نداشته و توانایی آن را نیز در خود نمی

د جامعـه زیـدی را تشـکیل درصـ ١٠هـا نیـز  درصد جمعیـت دارنـد. حوثی ٣٥تا  ٣٠یمن بین 
دهند. بنابراین در چنـین شـرایطی کـه انصـارالله نماینـده اکثریـت جمعیـت یمـن محسـوب  می
  عنوان قدرت مطلق بر همه مردم یمن حکمرانی کند.  تواند به شود نمی نمی

سـازی و  شـود کـه انصـارالله تنهـا بخشـی از رونـد دولت ؛ در این سناریو فرض میدوم
مـدت  مـدت و کوتاه بینانـه در میان یمن باشد. این یک سناریوی واقعسیاست و حکومت در 

رود. بنـابراین بـه نظـر  مطلوبی برای این نیـرو بـه شـمار مـی  بوده و به شکل تاکتیکی گزینه
ــه رســد منطقی می ــه انصــارالله ب ــد ک ــن باش ــت ای ــرین حال ــت در  ت عنوان بخشــی از دول

أثیرگـذار باشـد. همچنانکـه انصـارالله در ها در دولت یمن ت سازی ها و تصمیم گیری تصمیم
خواهـد بخشـی از دولـت  وگوهای کویت، ژنو و سوئد شرکت کرده و نشان داد کـه می گفت

المللی قرار بگیرد. در این سناریو انصارالله باید به تعامل و ائتالف  باشد تا مورد شناسایی بین
باید نوعی تعامل ایجابی با طـرف های قدرت روی بیاورد. در واقع، انصارالله  با سایر جریان
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  مقابل برقرار کرده که سهم باالتری را برای این جریان در آینده قدرت در یمن ترسیم کند.
گیر بوده و نه بخشـی از فرآینـد  ؛ در این سناریو، انصارالله نه قدرت اصلی و تصمیمسوم
دی از دور داشـته توانـد قـدرت رهبـری و راهبـر رود، بلکه تنهـا می سازی به شمار می دولت

باشد؛ بدین معنا که در روندهای سیاست و حکومت مداخلـه مسـتقیم نداشـته و بیشـتر بـه 
پردازد. این سناریو در کنار  پرده یا رهبری از دور، به مدیریت تحوالت می شکل قدرت پشت

مدت اتفاق خواهـد افتـاد. البتـه هنـوز مشـخص  مدت و میان سناریوی دوم پیشین، در کوتاه
که این جریان تا چه حد به این سناریو باور دارد. مقامـات سیاسـی در لبنـان بـه یـک  نیست

هـا  و در پیمان طائف نیز سهم و میزان قدرت هر یـک از گروه  چارچوب دموکراتیک تن داده
تواند چنین سیستمی را پیاده  مشخص شده است. اما باید ارزیابی کرد که یمن تا چه حد می

ی زیادی نداشته و جمعیـت آن بـه دو بخـش شـافعی و زیـدی تقسـیم کند. یمن تنوع قومیت
المللی بـوده و اینکـه در داخـل  تواند مورد پذیرش منطقه و جامعه بین شوند. آنچه که می می

هم مورد توجه قرار گیرد این است که انصارالله بخشی از دولت باشد و این وضعیت را برای 
دولـت و میـزان سـهم انصـارالله در آن و تعیـین خود تثبیت کند. در مورد چگونگی تشکیل 

  گیری شود. سطح آن باید با توجه به اقتضائات داخلی یمن تصمیم
در مجموع با توجه به این سـه سـناریو، بهتـرین وضـعیت بـرای انصـارالله و جمهـوری 

نخست و نیـز   اسالمی ایران، دستیابی به سناریوی اول، از مسیر تشکیل دولت قوی در وهله
از دو سناریوی دوم و سوم باال به شکل مشارکت و مـدیریت راهبـردی در بـازه زمـانی  گذار
مدت است که در نهایت در بلندمدت به کنترل این نیرو بر روندهای کالن  مدت و کوتاه میان

  الله در لبنان خواهد انجامید. سیاسی در یمن، به مانند حزب

  
  تشکیل دولت قوی راهبردهای 

در انصارالله محوریت در یمن با  قوی  دولتتشکیل بر مبنای که ریوی فوق در برخورد با سنا
تـاکتیکی،   دو راهبرد متفاوت پیش رو خواهد داشت. یکـی از آنهـاها  یمنیشده، نظر گرفته 

  باشد. مدت و دیگری استراتژیکی و بلندمدت می مدت و میان کوتاه

ینه برای انصارالله با توجه به شرایط موجـود ایـن بهترین گز :ساله) ٥تا  ٢مدت  راهبرد تاکتیکی (کوتاه
مدت باید به فکر حفـظ  است که انصارالله بخشی از ساختار دولت باشد. انصارالله در میان

را بـر هـر   تشـکیل دولـت یکپارچـهمقاومت یمن باید یکپارچگی یمن باشد. در این روند، 
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امل جدید در تحوالت یمن باید و عقدرت عنوان یک  چیزی ترجیح دهد. تثبیت انصارالله به
المللی نسبت به انصارالله تغییر کرده  مورد توجه قرار گیرد. اکنون دیدگاه و ذهنیت جامعه بین

این است که انصارالله هوشمندانه به مدیریت مـذاکرات » مارتین گریفیتس«است. ارزیابی 
د وضعیت انصارالله انجام ریزی دقیقی برای بهبو توان در این چارچوب، برنامه پردازد. می می

در این سناریو، بخش شمال و جنوب یمن باید یکپارچه باقی بماند و  )١٣٩٩(رستمی،  داد.
برای تحقـق ایـن سازی توسط انصارالله حفظ یکپارچگی یمن است،  هدف اصلی از دولت

ر گذاری د روابط تجاری و سرمایه  های اقتصادی، توسعه حمایتسناریو، جبهه مقاومت باید 
یمن نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در این مرحله، یک دولت قوی در شمال، تحت حمایـت 

تواند در بلندمدت به جلب نظر جنوب هم کمک کرده و زمینه را بـرای کنتـرل  انصارالله، می
  انصارالله بر کل روندهای سیاست و حکومت در این کشور فراهم کند.

  در راهبرد استراتژیک، پس از آنکه انصارالله توانست در پروسـه: سـاله) ٢٠تا  ٥راهبرد استراتژیک (
عنوان یـک بخـش از ایـن فرآینـد باشـد و  صلح و حفظ یکپارچگی یمن مشارکت کرده و به

مدت، بایـد در بلندمـدت  مدت و کوتاه های قدرت خود در میان همچنین پس از تحکیم پایه
مسلط شود. حفظ یکپارچگی یمـن گیری و سیاست و حکومت در یمن  بر روندهای تصمیم

زمینه را برای تشکیل دولت قوی در آینده بـا حضـور انصـارالله فـراهم کـرده و ایـن جریـان 
  برداری کند.  های خود برای کنترل بر تصمیمات بهره تواند از ظرفیت می

  
  گیری نتیجه

ما بحـث گفتنی است که بحث از تشکیل دولت در یمن، یک واقعیت غیر قابل اجتناب بوده، ا
یمن به دو یا سه دولـت ایجـاد شـود، یـا در   بر سر این است که این دولت در چارچوب تجزیه

رو، ضـرورت دارد بـا توجـه بـه تحـوالت یمـن و نیـز  قالب یمن یکپارچه تشکیل شود. از این
یکپـارچگی قرار بگیـرد و  حمایتمورد اهمیت محور مقاومت، ایجاد دولت یکپارچه در یمن 

هـای  . همچنین بایـد در ایـن رونـد، در بلندمـدت بـا حمایتشود یمن فراهمشمال و جنوب 
بستر را برای ایجاد یـک دولـت قـوی در بلندمـدت  وسیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 

  فراهم کرده و زمینه را برای حکمرانی الگوی دولت قوی، تحت حاکمیت انصارالله آماده سازد. 
مـدت و  کـان تشـکیل دولـت قـوی در بـازه زمـانی کوتاهام با توجه به تحوالت فعلـی یمـن،

رو، ضروری اسـت ایـن  مدت، وجود ندارد، اما در تشکیل آن در آینده تردیدی نیست. از این میان
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گوهـای یمنـی ـ یمنـی در داخـل و  دولت با همکاری نیروهای داخلی یمن، در چـارچوب گفت
مــدت پــیش بــرود. امــا  ر کوتاهالمللــی بــه شــکل بــازی بــرد ـ بــرد طــرفین د گوهــای بین گفت

های بلندمدت و کمک به انصارالله در مدیریت هوشمند تحوالت شمال یمن، زمینـه را  همکاری
آن اسـت کـه انصـارالله و مـدل   برای جلب توجه جنوب به الگوی شـمال فـراهم آورده و نتیجـه

  شود. سازی آن به الگویی برای کل یمن تبدیل می دولت
که یمن دارای یک تاریخ طوالنی و فرهنگی بـوده کـه ریشـه در تمـدن در مجموع، از آنجایی 

تاریخی این کشور دارد و برخالف بسیاری از کشورهای جهان سوم که به شکل مصنوعی توسـط 
اند، دارای سابقه چندین هزار سـاله اسـت، بـه راحتـی  مرزبندی سیاسی استعماری به وجود آمده

سازی فائق آید. دولـت ایـن کشـور بـرای اینکـه  ولت ـ ملتتواند برموانع داخلی خود در راه د می
های خود قـرار  بتواند برمسائل هویتی جامعه غلبه کند، باید بازسازی اقتصادی را در رأس اولویت

دهد و  به دنبال آن، به ایجاد یک هویت ملیگسترده و جامع بپردازد. اگرچه باید توجه داشـت کـه 
های مردم، بـه صـورت طـولی و در رأس آنهـا قـرار  ب هویتاین هویت ملی باید در سلسله مرات

  ةای مختلف شود. های قومی و فروملی قبایل و گروه گیرد، نه اینکه سبب محو و نابودی هویت
أاری و ایجاد مشـروعیت، حقانیـت و مشـروعیت  دولت باید براساس اصول مدرن حکومت

آن هر کس با هـر پیشـینه سیاسـی،  بنیان گذارد که طبق» شهروندمحور«خود را بر مبنای هویت 
ای از حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یکسانی برخوردار بوده و نگاه به مـردم بـه  نژادی و قبیله

توانـد بـر مشـکالت  باشد. تنها در این صورت است کـه یمـن می» شهروندان کشور یمن«مانند 
باشد، غلبه کنـد.  ها در یمن می تیثبا ای این کشور، که یکی از دالیل اصلی بی ناشی از بافت قبیله

هـای فرهنگـی شـمال و  تواند با ایجـاد هویـت شـهروندمحور بـر تفاوت همچنین این کشور می
جنوب نیز فائق آمده و در نهایت به انسجام اجتماعی پویا در سطح جامعه دست یابد. اگر دولـت 

هـای  است که میـزان چالشای که مطرح شد، برطرف سازد، آن زمان  بتواند این چالش را به گونه
های عربستان و ایاالت متحده به کمترین حد خود خواهد رسید و دولت بـرای  خارجی و دخالت

بقای خود نیاز به حمایت از بیرون نخواهد داشت و به مردم و جامعه خود تکیه خواهد کرد، زیـرا 
  بیند.  منبع مشروعیت خود را برآمده از جامعه می
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