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  چکیده 
با سطحی  ٢٠١١های مردمی در سال  ترین کشورهایی بودند که در نتیجه انقالب لیبی و یمن از جمله مهم

اند که تا کنون نیز ادامه دارد. با این وجود، یکـی از  مواجه شدهسیاسی و اجتماعی  های گسترده از بحران
المللی قرار  نکات قابل توجه این است که بحران در کشور لیبی به مراتب بیشتر از کشور یمن مورد توجه بین

روی وقوع فجایع  هرا ب خود  جامعه جهانی چشمان گفتتوان  ای است که می گونه گرفته و حتی وضعیت به
بحـران و  ٢٠١١های بعـد از  چرا در سال« شود که مطرح می سؤالی در یمن بسته است. اکنون این انسان

های پژوهش حاضر چهار  در یافته» تحوالت کشور لیبی، بیش از بحران یمن مورد توجه قرار گرفته است؟
بی اسـتاندارد های غربی و عر رسانه، اینکه نخستالعاده برخوردار هستند.  لفه کلیدی از اهمیتی فوقؤم

از منظر جامعه  ،اند. دوم اینکه له حقوق بشر نسبت به بحران یمن در پیش گرفتهأمتفاوتی را در نگاه به مس
سطح بازیگران  ،جهانی کشور لیبی از اهمیت ژئوپلیتیک بیشتری نسبت به یمن برخوردار است. سوم اینکه

عنـوان  در نهایت بحـران لیبـی بـهو . استتر  دخیل در بحران لیبی نسبت به بحران یمن به مراتب گسترده
سازی بـرای  شود که یمن فاقد این بحران چالشی بزرگ برای ایجاد بحران مهاجرت به اروپا محسوب می

  گیرد. المللی قرار می است؛ در نتیجه کمتر مورد توجه بین دنیای غرب

  واژگان کلیدي
  رسانه.یک، تالملل، ژئوپلی یمن، لیبی، جامعه جهانی، نظام بین

  
  

                                                                                                                                         
  ایکارشناس مسائل اوراس ،یاسیس کارشناس ارشد علوم. ١

 99ـ 120؛ صفحات 1399بهار  ،81، پیاپی 1 ، شمارهبیست و یکمفصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم، سال 
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  هألمسبیان 
نقطـه سالمی و تحوالت انقالبی در منطقه غرب آسیا و شـمال آفریقـا همچـون اگیری موج بیداری  شکل
ثر کرد. خودسوزی یـک جـوان تونسـی بـه نـام أشدت مت روند تحوالت منطقه را به بود که تاریخ و عطفی

بـی و بیـداری اسـالمی را در جرقه آتشی بـزرگ از تحـوالت انقال ٢٠١٠، در دسامبر »محمد بوعزیزی«
در جهان عرب شـد.   دیکتاتوریهای  حکومت بیشترمنطقه برافروخت که در مدت زمانی کوتاه گریبانگیر 

گیری زین العابدین بـن علـی، دیکتـاتور سـابق تـونس رسـید و سـپس  های انقالب به کناره در ابتدا شعله
  صالح در یمن را در نوردید. حسنی مبارک در مصر، معمر قذافی در لیبی و علی عبدالله

در این میان نکته قابل توجه این بود که انقالب مردمی و بیداری اسالمی از نظـر رونـد وقـوع و 
آنها به ستوه آمدن مـردم از  همه مشترک نقطهاما  ؛های ظریفی با یکدیگر داشتند حتی ماهیت تفاوت

الملـل بـه  ه ماهیت واکنش نظـام بینکگفتنی است دیکتاتوری و استبداد حاکم بر جوامع خود بود. 
متفاوت بود. در ایـن میـان،  نیز های به وجود آمده بعد از آن در کشورهای مختلف و بحران  انقالب

تحوالت انقالبی در دو کشور لیبی و یمن بعد از به وقوع پیوستن، به بحرانی فراگیر و چنـد سـاله در 
بلکـه  ،مر قذافی نه تنها در لیبی ثبات برقرار نشـداین کشورها تبدیل شد. در واقع، بعد از سقوط مع

گیری  این کشور به دولتی ورشکسته و گرفتار در جنگ داخلی تبدیل شد. در یمن نیز با وجـود کنـاره
های این بحران  این کشور نیز گرفتار جنگ داخلی شد و تا کنون شعله ،علی عبدالله صالح از قدرت

  برافروخته است.  
فوریه همـین  ١٧در کشور لیبی آغاز شد و در  تحوالت اعتراضی ٢٠١١ژانویه  ١٣سو، در  کی از

عنوان لحظه آغاز انقـالب یـاد  فوریه که بعدها از آن به ١٧سال اعتراضات گسترش پیدا کرد. بعد از 
سـازمان  الـت شـورای امنیـتخلی پنج ماهه در این کشور آغاز شد و در نهایت با دخشد، جنگ دا

امـا بعـد از  ١.حکومت معمر قذافی سرنگون شد ٢٠١١مردم لیبی، در اکتبر  و شورش سراسری ملل
 یها ، بـا تحمـل سـالیبـیوجود داشت که جامعه ل یدواری، این امیساله قذاف ٢١ یپایان دیکتاتور

ش خواهد گرفت. اما این انقـالب نـه تنهـا یپ یر خود را به سمت دموکراسی، مسیدیکتاتور یطوالن
 یها اسـت؛ بلکـه شـاهد انـواع خشـونت منجـر نشـدهنهادمند  یساالر مردمگیری  شکلکنون به  تا

    ٢.ز بوده استیگسترده ن
سال رهبری بر لیبی  ٤٢ونهمین سالروز عمرش و پس از  در شصت شاید روزی که معمر قذافی

                                                                                                                                         
١. Shafik Mandhai,  Libya six years on: No regrets over Gaddafi's demise, ٢٠ Oct ٢٠١٧, 

Available at: https://www.aljazeera.com/news/٢٠١٧/١٠/years-regret١١s-libya- gaddafi- 
demise-١٧١٠١٩٠٧٣٩٠١٦٢٢.html 

ــت عنایــت. ٢ ــی، فصــلنامه دول ــت ورشکســته در لیب ــر دول ــی ب ــی و مصــطفی قاســمی، تحلیل ــه یزدان پژوهی،  الل
  ٦٣، ص ١٣٩٥، ٦مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال دوم، شماره 

https://www.aljazeera.com/news/
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ترین شکل ممکن توسط انقالبیـون کشـته شـد، شـهروندان لیبـی بـاور  به فیجع ٢٠١١اکتبر  ٢٠در 
بعد از مـرگ قـذافی تـا  درسترا سر دهند.  وی  ی آرزوی بازگشت او و دوران صدارتنداشتند روز

اند و موجی بزرگ از بحران و جنگ داخلی در کشـور میـان  کنون مردم لیبی یک روز خوش را ندیده
 
ً
کشور را بـه دو تکـه تبـدیل کـرده و از آوریـل  انقالبیون و مخالفان سابق حکومت آغاز شده و عمال

در وضعیت جدید کشور لیبی . آغاز شده استجنگ فراگیر داخلی در این کشور  نیزون تا کن ۲۰۱۹
دولـت «دولتی موسوم به  با به دو دولت تقسیم شده است:  یکی در بخش غربی با مرکزیت طرابلس

دیگـری ارتـش  شود و میتحت حمایت سازمان ملل اداره که » فایز السراج«به ریاست » وفاق ملی
که تصـرف پایتخـت و تسـلط کامـل بـر » بنغازی«هبری خلیفه حفتر با مرکزیت ملی لیبی، تحت ر
  ١.کند کشور را دنبال می

اما رونـد  گردد؛ برمی ٢٠١١های قبل از  سوی دیگر نیز، خاستگاه بحران یمن هر چند به سال از
ایـن  اسالمی در منطقه غرب آسیا، گرانیگاه اصـلی بحـران در  آغاز اعتراضات در تداوم موج بیداری

لی عبدالله صالح بر اساس قانون اساسی مصوب بعد از وحـدت دو یمـن در ، ععکشور بود. در واق
بـا تعـدیل  امـاگیـری کنـد،  جمهوری از قدرت کنـاره مجبور بود بعد از دو دوره ریاست ١٩٩٠سال 

امکــان نــامزدی در انتخابــات  ، وی موفــق شــد٢٠٠١بنــدهایی از قــانون اساســی در ســال 
 ٢٠١١سـال  درعلی عبداللـه صـالح اگرچه   ٢را برای دو دوره دیگر به دست آورد. جمهوری ریاست

گیری از قدرت نبـود و همـین امـر موجـب شـد جوانـان یمنـی بـرای سـرنگونی  نیز حاضر به کناره
کـه  مـردم یمـنعلی عبدالله صالح، در نتیجه افزایش اعتراضات  .حکومت یمن دست به قیام بزنند

 هبـه نفـع معـاون خـود عبـد ربـجمهوری  از ریاستکلید خورد،  ٢٠١١ارس م ١٨نقطه آغاز آن در 
نداشـت،  ٢٠١١گیری که نمود عملی در سـال  اما این کناره ٣.گیری کردمنصور هادی از قدرت کناره

هـای  گاه منجر به استقرار ثبات سیاسی در کشور یمن نشد و در نتیجه دخالت های بعد هیچ در سال
جمهـور  عنـوان رئـیس در انتخاباتی فرمایشی بـه ٢٠١٤هادی که در سال خارجی و تندروی منصور 

) بـر ٢٠٢٠های آن تـا کنـون ( برگزیده شد، این کشور را در جنگی داخلـی گرفتـار کـرد کـه شـعله

                                                                                                                                         
١. Roxana Baspineiro, Libya: Before and After Muammar Gaddafi, ١٥ January ٢٠٢٠, 

Available at: https://www.telesurenglish.net/analysis/Libya-Before-and-After-
Muammar- Gaddafi- ٠٠١١-٢٠٢٠٠١١٥.html 

٢. Noah Browning, Sami Aboudi, Former president Saleh dead after switching sides in 
Yemen's civil war, ٤ December ٢٠١٧, Available at: https:// uk.reuters.com/ article/uk-
yemen-security/former-president-saleh-dead-after-switching-sides-in-yemens-civil-war 
idUKKBN١DY١٣٥ 
٣. Faisal Edroo, Yemen: Who was Ali Abdullah Saleh?, ٥ Dec ٢٠١٧, Available at: 

https://www.aljazeera.com/indepth/spotlight/yemen/٢٠١١/٠٢/٢٠١١٢٢٨١٢١١٨٩٣٨٦٤٨.htm
l 

https://www.telesurenglish.net/analysis/Libya-Before-and-After
https://www.aljazeera.com/indepth/spotlight/yemen/
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 است.  گذاردهناکام را صلح و مذاکره  یها برای برقرار و تالش ماندهافروخته 
بـه الملل  نگاه متفاوت نظام بین نوع ان لیبی و یمن،در این میان نکته قابل توجه نسبت به دو بحر

است. بدین معنی که از همان لحظه آغاز تحـوالت انقالبـی در لیبـی تـا زمـان بحران این دو کشور 
گ داخلـی منجـر شـده، نـن کـه اکنـون بـه جآسقوط حکومت معمر قذافی و نیز تحوالت بعـد از 
المللـی قـرار گرفتـه و تـا کنـون نیـز ایـن  ه بینرخدادهای این کشور مورد توجه و عنایت ویژه جامع

المللی بـه بحـران یمـن بسـیار  توجهات در سطحی گسترده ادامه دارد. برخالف لیبی، نوع نگاه بین
و از همان ابتدای آغاز انقالب مردمی در این کشور تا کنون که جنگ داخلـی فراگیـر و  همتفاوت بود

 ت.طوف شده اسعوجه کمتری به بحران در این کشور م، به مراتب توقوع پیوسته نیز بهچند سطحی 

بحران و تحـوالت  ٢٠١١های بعد از  که چرا در سال شود مطرح می سؤالبا این اوصاف، اکنون این 
کشور لیبی، بیش از بحران در کشور یمن مورد توجه قرار گرفتـه اسـت؟ در پاسـخ بـه ایـن پرسـش 

المللی به دو بحران در لیبی و یمن مـورد  ر نگاه بینتفاوت دایجاد عنوان عوامل  کلیدی پنج سطح به
   بررسی قرار گرفته است. 

  چارچوب نظري .1
روابـط  متـأخر امنیـت در دانـش در اصل یک نظریه »ای منطقه امنیتی های مجموعه«  نظریه پیچیده

 های موعـهمج ١ت.اس شده ساخته و پرداخته »اوله ویور«و  »باری بوزان«الملل است که توسط  بین
امـا  ؛شوند امنیتی بین بازیگران تعریف می عنوان الگوی مشخص و پایدار تعامل ای به منطقه امنیتی

شـوند. سـطح تعامـل بـین اعضـای یـک  می تعامل از یکـدیگر متمـایز  ها از لحاظ درجه مجموعه
  های مجموعه اگرچه زیاد است، اما بین اعضای مجموعه

ً
. باشـد مـیپایین مختلف این تعامل نسبتا

هـای امنیتـی یـک بـازیگر در درجـه اول در/ از همسـایگی آنهـا  انداز این نظریـه، نگرانی در چشم
-جایی کنند، خاورمیانه اشاره میمنطقه عنوان نمونه به  خصوص، بوزان و ویور به  این خیزد. در برمی

  ٢ت.اس اشتهبا وجود پایان یافتن جنگ سرد، هیچ تغییری ند آن انداز امنیتی که چشم
 وابستگی«ای از نظر بوزان، وجود  منطقه امنیتی گیری یک مجموعه های اصلی شکلیکی از معیار

دومـین . دهنـد می میان گروهی از کشورهاست که اعضـای ایـن مجموعـه را تشـکیل» ٣شدید متقابل

                                                                                                                                         
١. Gupta, M, Indian Ocean Region: Maritime Regimes for Regional Cooperation, 

London: Springer, ٢٠١٠, p ٥٢ 
٢. Barry Buzan, and Ole Wæver, Regions and Powers: The Structure of International 

Society, Cambridge, United Kingdom: The Press Syndicate of the University of 
Cambridge, ٢٠٠٣, pp. ٢٠–٦ 
٣. Security Interdependence 
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 »١وسـتی و دشـمنیالگـوی د«ای از نظر بوزان، وجود  منطقه امنیتی دهنده یک مجموعه  ویژگی تشکیل
دهنده مجموعه است. بنابراین، وجود الگوی دوستی و دشمنی شرطی اساسـی  تشکیلی ها میان دولت

-  یتـیامن ار مجموعـهیـن معیسـومای در دیدگاه بوزان اسـت.  منطقهامنیتی  برای تشکیل یک مجموعه
ن معناسـت کـه یبـد یتـیامن مجموعـه یارهایاز مع یکیعنوان  ای، مجاورت است. مجاورت به منطقه

  ٢د.یآید میگر قرار دارند، پدیکدیکه در مجاورت  ییهااز دولت یتیامن مجموعه
اسـت کـه » ٣سـاختن یتیامن« هیـن بحث مکتب کپنهـاگ نظریترمقاله، مهم موضوعبا توجه به 

 هیـنظر ور و بـوزان بـر اسـاسیـو ٤دارد.گرایانه قرار انگارانه و واقع سازه یشناس ه معرفتیشتر بر پایب
شـود کـه  می ین مسـأله از آنجـا ناشـیـدانند. ا یم» ٥یگفتاراقدام« یت را نوعیامن ،ساختن  یتیامن

ت یت، وضـعیامن ان واژهیرو معتقد است که با ب نیداند و از ایم» ٦یکارکرد«مکتب کپنهاگ زبان را 
 امـریکـه بـه  یانشـانهعنوان  ت بهیرد که امنیگیجه میور نتین اساس، ویهم کند. بریر مییسابق تغ

 یادهیـت نـه پدیـنهایت، امن اقدام و عمل است. در یان، خود نوعیست، بلکه بیاشاره دارد ن یواقع
ت، یامن بودن مقوله  ینیبا رد ع ٧د.باشیخاص م یند اجتماعیآفر جهیو مربوط به خارج بلکه نت ینیع

 یناذهنیداند. موضوع بیم» ٩یمصداقخود«و » ٨یناذهنیب« یت را موضوعیامن ساختن یتیامن هینظر
  شود.یساز و مخاطب او ساخته م یتیگر امنیارتباط باز وسیله بهت ین مهم اشاره دارد که امنیبه ا

ای مکتـب کپنهـاگ در  منطقه یشده تحت عنوان مجموعه امنیت با نظر به چارچوب تئوریک ارائه
المللـی، الگـوی  نـافع بـازیگران بینم متقابـل وابسـتگی شامل لفهؤکلیت پژوهش حاضر، چهار م
سـاختن بحـران  یتیمجاورت جغرافیایی بازیگران دخیل و میزان امنها،  دوستی و دشمنی میان دولت

عنوان چارچوبی برای بررسی دالیل تفاوت در نگاه بـه بحـران  لیبی و یمن به دو کشور یک از در هر
  .گیرد قرار میدر این کشورها از سوی جامعه جهانی مورد شرح و بررسی 

                                                                                                                                         
١. Pattern Of Amity And Enmity 
٢. Barry Buzan, People, State and Fear: The National Security Problem in 

International  Relation, London, Harvester: Wheatsheaf, ١٩٩١, p ٢٠٢ 
٣. Securitization Theory 

راهبـردی، سـال نهـم، شـماره  سـاختن، فصـلنامه مطالعـاتامنیتـی خـانی، بررسـی و نقـد نظریـهعلی عبداللـه. ٤
  ٤٥١، ص ١٣٨٥، سوم

٥. Speech Act 
٦. Performative 
٧. Westerfield, Ross, Fundamentals of Corporate Finance, ٩th Ed, McGraw Hill, 
٢٠١٠, p ٥١ 
٨. Intersubjective 
٩. Self Referential 
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 المللی  متفاوت و تمایز در رویکرد بین یجایگاه ژئوپلیتیک. 2
المللـی نسـبت بـه بحـران یمـن و لیبـی بـه جایگـاه  یکی دیگر از دالیل نگـاه متفـاوت جامعـه بین

جنـوبی دریـای مدیترانـه و رودروی   لیبی در حاشیه رفتنگ گردد. قرار میبرژئوپلیتیکی متفاوت آنها 
ن، بلغارستان و ایتالیا که در شمال این دریا قرار دارند، بـر اهمیـت آن افـزوده اسـت. در همـین یونا

رسد کـه هرگـز  نظر می  المللی دارد به راستا، اهمیتی که دریای مدیترانه در تحوالت و اتصاالت بین
نـه بـه دلیـل له مدیتراأالمللی از آن برخوردار نبوده است. مس المندب به شکل بین خلیج عدن و باب
همچنین بـه دلیـل افـزایش خطـرات درگیـری ناشـی از اتحادهـا و  و های همکاری گسترش فرصت

 دخیـلهای بـازیگران  س برنامـهأالمللی در ر ای و بین پیوندهای ژئواستراتژیک بین کشورهای منطقه
  ١د.در تحوالت این منطقه قرار دار

گیری اسـت، بازتـابی از جایگـاه  در حال شکلتدریج در پیوند با بحران لیبی  این اتحادها که به 
امنیتـی و نیـز  -کشـور و دریـای مدیترانـه در وضـعیت سیاسـیموقعیت ایـن ژئوپلیتیکی ناشی از 

 
ِ
امنیتی و اقتصادی اروپا گره خورده  -بوم سیاسی شدت با زیست ه، که بباشد میالمللی  بین اقتصادی

انداز بازیگران این منطقه نسـبت  اهمیت و چشماست. در عین حال، اهمیت استراتژیک مدیترانه بر 
اهمیـت و کارکردهـای   حاصـل آن نیـز پیچیـدگی در حـوزه وثیر فزاینده داشـته أبه بحران یمن نیز ت

  ژئوپلیتیکی بحران لیبی به نسبت یمن است.
شود، اگرچه این کشور از کنترل تقریبـی بـر  در همین چارچوب، مادامی که به یمن نگریسته می

کننده در طول تاریخ مدرن خـود و  مندب برخوردار است، اما هرگز از جایگاه کلیدی و تعیینال باب
اخیر که به یک جنگ داخلی فرسایشی مبتال شده، برخوردار نبوده است. ایـن کشـور در   دهه ویژه به

ای المللی قادر به تولید یک رویکرد امنیتـی متقابـل بـر ای و بین های منطقه قدرت  چارچوب منازعه

                                                                                                                                         
١. Jonathan Pugh, The Effect of the Intervention in Libya on the International Debate 

about Syria,  E-International relation, ١ Nov ٢٠١٧, At: https://www.e-ir.info/ ٢٠١٧/ 
١١/٠٩/the-effect-of-the-intervention-in-libya-on-the-international-debate-about-syria 

منافع بازیگران  متقابلوابستگی

الگوي دوستی و دشمنی میان 

 جغرافیایی بازیگران دخیل مجاورت

 بحران ساختن امنیتیمیزان 

 لیبیبحران  بحران یمن

https://www.e-ir.info/
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 بر رقابت ناشـی از  اروپا، آمریکا، خاورمیانه و شمال آفریقا به  اتحادیه
ً
مانند لیبی نبوده است و صرفا

های ناشی از منازعات داخلـی یمـن میـان  عربستان و درگیری -ای نیابتی میان ایران های منطقه تنش
  ١ت.اسزده  دامنها  نیروهای وابسته به منصور هادی، شورشیان جنوب و نیز حوثی

 یدر نتیجه، یمن در جنوب عربستان هرگز قادر به تولید یک وضعیت توازن اهمیـت ژئـوپلیتیک
پلیتیکی ناشی از لیبـی بـر یـک وضـعیت وژئ  محور موازنه رو، از اینالمللی با لیبی نبوده است.  بین

کـه ایـن وضـعیت در  سیاسـی و اقتصـادی تکیـه دارد، در حـالی -گذاری حـداکثری امنیتـی درون
گـذاری حـداقلی تمرکـز دارد. در نتیجـه  یمن بر یـک وضـعیت برون یص جایگاه ژئوپلیتیکخصو

  تفاوت در وزن دو کشور در بستر ژئوپلیتیکی یک واقعیت گریزناپذیر است.
انداز که در نقطه اتصال آسیا، اروپـا  ، مدیترانه با تمرکز بر جایگاه لیبی در این چشمعالوه بر این

کنون کانونی برای رقابت و درگیری بوده است. مدیترانـه  از تاریخ باستان تا و آفریقا واقع شده است،
خود، به دلیل حضور ایاالت متحده و ناتو در طول جنگ سرد در ایـن  یبر موقعیت ژئوپلیتیک  عالوه

با اولویت باال در سیاست جهانی بود. اما تحوالت اخیـر ژئـوپلیتیکی منجـر بـه   منطقه، یک منطقه
 ناپذیر شده است. در نتیجه، خأل های اجتناب ت در مدیترانه و کشاندن منطقه به درگیریتشدید رقاب

ایـن  کننده تسهیلقدرت موجود در منطقه پس از بهار عربی و رقابتی که این امر ایجاد کرد، توانست 
حال آنکه یمـن در دوران جنـگ  ٢.ای باشد جنگ لیبی به یک میدان رقابت منطقه تحوالت و تبدیل

 به تحوالت قدرت  د نیز در حاشیهسر
ً
  واسـطه های جهانی قرار داشت و در دوران پس از آن نیز صـرفا

عنوان حیاط خلوت خود به آن دارد، به یک موضوع ژئوپلیتیکی  یمن به موردذهنیتی که عربستان در 
  المللی بدل شده است.  گاه بینیوب ای با پیامدهای گاه ای در سطح منطقه حاشیه

ای را بـر آن داشـت تـا بـا  کشف منابع گاز طبیعی در شرق مدیترانه، بـازیگران منطقـه همچنین
منجر به تعریف مجدد منطقه در حوزه امنیت انرژی اروپا و ترکیه اینکه و  بپردازندرقابت به یکدیگر 

. یونان، رژیم صهیونیسـتی، مصـر و دولـت شده استو به یک فاکتور کلیدی ژئوپلیتیکی بدل  شده
انـد،  ونان، که در مورد منابع انرژی در شرق مدیترانه بـا یکـدیگر اتحـاد عملـی برقـرار کردهقبرس ی

  ٣دنبال کنند.شان را با تمرکز بیشتر جهت منزوی کردن ترکیه در منطقه  کنند تا روابط تالش می

                                                                                                                                         
١. Eleonora Ardemagni, and Federica Saini Fasanotti, The UAE in Libya and 

Yemen: Different Tactics, One Goal, Italian Institute for international political 
studies, ٣١ July ٢٠٢٠, At:  https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/uae-libya-
and-yemen-different-tactics-one-goal-٢٧١٣٨ 

٢. Nebahat Tanriverdi Yasar, Libyan crisis transforms geopolitics in Mediterranean, 
Anadolu, ١ April ٢٠٢٠, At: https://www.aa.com.tr/en/analysis/analysis-libyan-
crisis-transforms-geopolitics-in-mediterranean/١٦٩٢٢١٥ 
٣. Marta Dassù, Why the war in Libya is a test for Italy – and for a geopolitical 

https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/uae-libya
https://www.aa.com.tr/en/analysis/analysis-libyan
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  ٣٢٠ترکیه نیز که به دنبال ادعای کشف 
ِ
بسـیار اسـتراتژیک  میلیارد مترمکعب منابع گاز طبیعی

گ  ر ماهد میان کشورهای منطقـه ایجـاد کـرده بـود، در تـالش  ی، نگرانی شدید٢٠٢٠١ست سال وآ
پیوندی شـراکت ترکیـه و لیبـی از ایـن دریـا، بیشـترین سـود را از منـابع  گیری از هم است تا با بهره

اکتشافی کسب نماید و در صورت تنش در این منطقه، قـادر بـه انجـام واکـنش سـریع دوجانبـه در 
  لیبی و مرزهای ترکیه به بحران باشد.شمال 

  یکی دیگر از دالیل تفـاوت در اهمیـت دهد که نشان می لیبی و یمن  در عین حال، نگاه به نقشه
بسـتگی دارد.  هـر دوی آنهـابازارهـای جهـان بـرای به پذیری  یژئوپلیتیکی این دو کشور به دسترس

در مقابـل دسترسـی بسـیار  ییپـایی و آمریکـالیبی به بازارهای ارو  هزینه دسترسی بسیار آسان و کم
 همچون کشـورهای، حضور بازیگرانی رو از اینیمن به این دو بازار بسیار کلیدی قرار دارد.  زینهپره

د و اهمیت جغرافیایی و نزدیکی ایـن رو آمریکا در بحران یمن در سطح ژئوپلیتیکی به کارک ییاروپا
اصلی اتصال شمال آفریقا به اروپاست و همین عامـل   قطهلیبی ن همچنینگردد.  کشور به آنها بازمی

ترین کشـورهای خاورمیانـه و  یمـن از دورافتـاده ،به اهمیت ژئوپلیتیکی آن افزوده است. در مقابـل
 ١٠٠٠کـه بـه  بـودهترین مرز آبی در دریای مدیترانه  آید. لیبی دارای بزرگ حساب می شمال آفریقا به

همچنـین . را دارد ترین مرز با این دریـا ورهای عربی ـ اسالمی بزرگرسد و در میان کش کیلومتر می
از  بلکـه ،نـه از مسـیر الجزایـر و مصـر، اروپا نیز دسترسی به شمال آفریقا به شکل سـنتیقاره برای 

  مسیر لیبی بوده است. 
انداز  المنــدب یـا بحــران یمــن در چشــم معنای عـدم اهمیــت اســتراتژیک باب ایــن بــه اگرچـه

المللـی از منظـر  امنیتـی بین -هـای سیاسـی چالش  اما بحـران یمـن در حاشـیه ؛لی نیستالمل بین
چون چـین، همالمللی  که منافع مستقیم بازیگران بین ویژه به ،ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی قرار دارد

ت کـه طبیعی اسـ بنابراینباشد.  یا صفر می بودهاروپا در این منطقه ناچیز   روسیه، آمریکا و اتحادیه
المللی با تمرکز بر نقش روسیه،  این بحران نتواند از جایگاه بحران لیبی که در کانون ژئوپلیتیکی بین

اهمیـت کـارکرد ژئـوپلیتیکی در  بـر ایـن اسـاس،. باشـدترکیه، آمریکا و اروپا قرار دارد، برخوردار 
رگردان است، که لیبی از المللی قابل تفسیر و ب مرزهای استراتژیک بین  قرارگیری یک کشور در حوزه

  برخوردار است. بیشتر این ظرفیت و کارکرد 

                                                                                                                                        
European Commission, European Council on Foreign Relations, ٣٠ June ٢٠٢٠, 
At:  
https://www.ecfr.eu/article/commentary_why_the_war_in_libya_is_a_test_for_ital
y_and_for_a_geopolitical 

١. Economist, A row between Turkey and Greece over gas is raising tension in the 
eastern Mediterranean, ٢٠ August ٢٠٢٠, At: https://www.economist.com/ 
international/ ٢٠٢٠/٠٨/٢٠/a-row-between-turkey-and-greece-over-gas-is-raising-
tension-in-the-eastern-mediterranean 

https://www.ecfr.eu/article/commentary_why_the_war_in_libya_is_a_test_for_ital
https://www.economist.com/
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  عربی در بازنمایی عمق بحران در یمن و لیبی -های غربی استانداردهای دوگانه رسانه .٣
توان فراگیر شـدن تکنولـوژی و  را می ٢٠٠٠های پس از  هزاره جدید یعنی سال ویژگیترین  مهم

عنوان عصر ارتباطـات، مرزهـای  ، عصر جدید بهواقعدانست. در ابزارهای ارتباطی در حیات بشری 
ها را برای برقراری ارتباط به حداقل ممکن کـاهش داده و  های زمانی میان انسان جغرافیایی و فاصله

هـای  توان از سوژه مجزا و دورافتاده از تحوالت جهانی سخن به میان آورد. یک از کارویژه دیگر نمی
های اخالقی و  ر جدید در ارتباط با امکاناتی است که در مسیر خالف ارزشها در عص رسانه اصلی

کادمیـک،  برداری قرار می انسانی مورد بهره گیرد؛ زیـرا همـان انـدازه کـه رسـانه از سـوی محافـل آ
گیـرد، بـه همـان انـدازه  بـرداری قـرار می های مختلـف مـورد بهره سیاستمداران رسمی و اندیشکده

حصـر رسـانه را  و حد گیری از امکان بی ای انسانی و اخالقی نیز زمینه بهرهه های ضد ارزش جریان
بـا  تواننـد مید، نـهای مثبتی عرضه دار قابلیت ندبه همان میزان که قادر ها دارند. در حقیقت، رسانه
سـازی  عبـارت دیگـر بـه حقیقت یـا بـه دادهرا وارونه جلوه  ایقهای انسانی، حق نادیده گرفتن ارزش

  یک بحران در مناطق مختلف جهان اقدام کنند.پیرامون 
از  ٢٠١١های  کـه در سـال  در این میان، بحران در کشورهای لیبی و یمن دو نقطـه اصـلی بـوده

سـازی  های غربی و عربی بـه دو گونـه متفـاوت در ارتبـاط بـا آنهـا بازنمـایی و حقیقت سوی رسانه
الملـل نگـاهی متمـایز و  نظـام بینصورت گرفته است. همین امر موجـب شـده کـه در نهایـت در 

و دیگـری از  گرفتـهها ایجاد شود که یکی در کانون و بطـن توجهـات قـرار  متفاوت نیز به این بحران
های غربی و  توان از اساس با استانداردهای دوگانه رسانه له را میأمدار توجهات خارج شود. این مس

  رزیابی قرار داد. عربی در بازنمایی از بحران و فجایع انسانی مورد ا
بحران یمن از ابتدای آغاز اعتراضات مردمی علیه دیکتاتوری علی عبدالله صـالح تـا بـه امـروز 

مورد غفلت واقع شده است یـا  های غربی سطحی گسترده از سوی رسانه در میالدی) ٢٠٢٠سال (
ر نیسـتند. ایـن رونـد زبان به دنبال نشان دادن بحران در این کشو های انگلیسی عبارت بهتر، رسانه به

بیش از پـیش تشـدید  ٢٠١٥حتی بعد از ورود عربستان سعودی به جنگ با یمن در ماه مارس سال 
هـای ائـتالف عربـی تـالش  های مختلف در بازنمایی خود از فجایع انسـانی و جنایت رسانهشده و 

  دارند کمتر نامی از عربستان و رهبران آن به میان بیاورند. 
یعنی بعد از آغاز حمالت هـوایی  ٢٠١٥های بعد از  رین بحران انسانی جهان در سالت در واقع، بزرگ

غربی به شـکلی هدفمنـد  یها اما رسانه ؛و زمینی ائتالف عربی تحت رهبری عربستان در یمن اتفاق افتاد
اند. هر چند نهادهای حقـوق بشـری سـازمان ملـل و  در بازنمایی این بحران تا حدود زیادی ساکت مانده

 بنیادهای مستقل و خصوصی صـلح در کشـورهای مختلـف از وقـوع فاجعـه و بحـران انسـانی در یمـن
نیوز،  سـی، فـاکس بی های مختلف آمریکایی و اروپـایی همچـون بی اما در عمل رسانه ؛دادند گزارش می
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ه یـا های دیگر، بحران یمـن را کمتـر مـورد پوشـش قـرار داد و برخی رسانه ٢٤ان، گاردین، فرانتس  ان سی
  دادند.  رسانی در مورد بحران این کشور اختصاص می دقایق اندکی را به اطالع

وابسته به دانشگاه تافتز آمریکـا در گـزارش جـامعی کـه در آوریـل » ١بنیاد صلح جهانی«برای نمونه، 
 از سـوی، بحران انسانی یمن را ناشی از دو عامل اصلی یعنی بمباران هوایی منتشر کرده است ٢٠١٧سال 

امـا  ٢.داند که در دو سال گذشته تشدید شـده اسـت می )اقتصادی(جنگ و جنگ غذا ائتالف کشورهای 
اندکی به عمق فاجعه انسانی و جنایات رژیم سـعودی  توجههای غربی  مل این است که رسانهأنکته قابل ت

سـعودی از اهمیتـی عربسـتان طور حتم دالرهـای  در این بحران دارند. در این زمینه به آن و دیگر متحدان
  زبان برخوردار است. یهای انگلیس قابل توجه برای اقناع و تطمیع رسانه

نسـبت بـه ایـن  ای مالحظـههای غربی از آغاز بحران لیبی توجه قابل  رسانه بر خالف بحران یمن،
در . شاید هزاران یادداشت و تحلیل پیرامون تحوالت انقالبی کشور لیبی اند داشتهکشور و تحوالت آن 

هـایی تصـویری و  و مکـرر گزارش مـنظمطـور  بـهنیـز ها  و رسـانهبه نگارش درآمده باشد  ٢٠١١سال 
  کنند. در روند نوشتاری پیرامون تحوالت این کشور تهیه می

ً
 تحوالت کنونی این کشـور نیـز کـه عمـال

 بنـدی هـای فـائز السـراج و خلیفـه حفتـر تقسـیم جامعه جهانی به دو قسمت حامی و مخـالف دولت
های خود تالش دارند خـود را مسـلط بـر  گیری دولت های غربی بنا به موضع اند، هر یک از رسانه شده

را در مقام تروریست بازنمایی کنند. در مجموع، توجه  دیگر  و طرف دادهعرصه معادالت میدانی نشان 
و  بـودهاز بحـران یمـن به مراتب بیشـتر  لیبیزبان به بحران  های انگلیسی ویژه رسانه غربی به های رسانه

تر از لیبی است؛ همـین امـر نشـان  این در شرایطی است که عمق فجایع انسانی در یمن بسیار گسترده
  المللی دارند.  ها استانداردهایی دوگانه در بازنمایی بحران و مسائل بین دهد که این رسانه می

جزیـره و العربیـه را در لا شـبکهدو نقـش های غربی، در سطح جهان عـرب نیـز  عالوه بر رسانه
توان حائز اهمیت دانست. هر چند این  می ٢٠١١ ازهای بعد  بازنمایی دو بحران لیبی و یمن در سال

با توجه بـه داشـتن  این دو رسانه اما ؛قطر است متعلق بهدو رسانه یکی متعلق به عربستان و دیگری 
 ازثیرگذار هستند. در این میـان أز تثیرگذاری بر جهان غیر عرب نیأدر جذب و ت زبان بخش انگلیسی

بحـران  از همان ابتدای تحوالت انقالبی در کشور یمن، این دو رسانه نقشی مهم در بازنمایی وارونه
بـه یمـن و اشـغال برخـی از کشـورهای منطقـه توسـط  ربسـتانع ورود نظـامی«داشتند. در واقـع، 

بـود کـه موجـب توجـه بـه رویکـرد اجبـار بـه سـکوت و بـه  )بحـرین ی (ماننـدعربستان نیروهای
در  تـدریج بههـایی کـه  هایی مانند الجزیره و العربیه (و همچنـین دیگـر رسـانه شبکه پردازی  حاشیه

                                                                                                                                         
١. World Peace Foundation 
٢. Julien Harneis, Peacewatch: Yemen – April ٣ ,٢٠١٧ April ٢٠١٧, at: https:// 

www.peacedirect. org peacewatch-yemen-april-٢٠١٧/ 
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مشـکالت و برخـی ها دچار  ) شد. این چالش باعث شد تا این رسانهشکل گرفته بودندجهان عرب 
کردند که انتقاداتی علیه رهبران و مقامـات عربـی  سازی می ای برنامه گونه به و در نهایت شدهتخطئه 

های العربیه و الجزیـره بـه شـکلی هدفمنـد تحـوالت یمـن را کمتـر  در واقع، رسانهصورت نگیرد. 
ه این امر ناشی از واهمـه وقـوع بتکردند که ال دیکتاتوری آن را سانسور می پوشش داده و یا روند ضد

  ١.مردمی در کشورهای خود نیز بود های انقالب
 شـبکه نیز با توجه به وقوع اختالفـات بـزرگ میـان قطـر و عربسـتان، ٢٠١١های بعد از  در سال

هـای مختلـف  یش گرفت و طـی گزارشپکشور یمن موضعی انتقادی در تحوالت الجزیره پیرامون 
امـا در  ؛کرده اسـت ایجاد کشور ائتالف عربی چه فجایع انسانی را در این تالش کرد نشان دهد که

کرد تا نیروهـای انصـارالله را غیـر مشـروع و وابسـته بـه جمهـوری  میتالش  هموارهمقابل العربیه 
ای  بازنمایی بحران لیبی در دو غـول بـزرگ رسـانه با توجه بهاسالمی ایران نشان دهد. با این وجود، 

تر بـه  ها در سطحی بسیار گسترده انهاین رس شود که مشاهده میجهان عرب یعنی العربیه و الجزیره 
این دو رسانه که احساس تهدیـد  ٢٠١١های ابتدایی  اند. در سال بازتاب تحوالت این کشور پرداخته
صورت میـدانی تحـوالت انقالبـی  کردند به لیبی احساس میدر کمتری نسبت به تحوالت انقالبی 

شـبکه جـه بـه صـبغه اخـوانی دولـت قطـر، دند. در شرایط جدید نیز با تواد این کشور را بازتاب می
دهـد و از دولـت فـائز  لیبی را پوشـش می تحوالتروزانه طور  بهای متمرکز  الجزیره در قالب برنامه

عنوان نماینده دولت عربستان، رویکرد حمایـت  العربیه به بل، شبکهکند. در مقا السراج حمایت می
  گرفته است.  از دولت خلیفه حفتر را در معادالت میدانی در پیش

های غربـی و عربـی بـا ارائـه اسـتانداردی دوگانـه و  توان تصریح کرد کـه رسـانه در مجموع می
- بازنمـایی وابسـتگی ، در نشان دادن ونخستسازی وارنه وقایع در دو بحران یمن و لیبی،  حقیقت
ی پررنـگ ایفـا ای برای حضور فعال در بحران لیبی نقشـ المللی و منطقه شدید بازیگران بین متقابل
انـد.  اهمیت نشان داده این ضرورت را نسبت به بحران یمن کم هموارهاما برخالف این امر  ؛اند کرده
دادن به الگوی اتحاد و اخـتالف دو جبهـه رقیـب در بحـران  های غربی و عربی در شکل ، رسانهدوم

 
ً
انگاری فجـایع و  دهنادیـدر جهـت تـالش آنهـا  لیبی نقشی اساسی داشته اما در بحران یمـن دائمـا

های ائتالف عربی تحت رهبری عربستان بوده، تا از این طریق بازیگران جدید در حمایت از  جنایت
  ، رسانهسومنعاء و انصارالله وارد عرصه نشوند. در سطح صدولت 

ً
اهمیـت  های عربی و غربی دائما

ها را وادار نده و از این طریق آو جایگاه بحران لیبی را برای کشورهای مجاور بازنمایی کر یژئوپلیتیک

                                                                                                                                         
گو بـا و گفـت، هـای خاورمیانـه ر آن در دگرگـونیثیأهـای قطـر و عربسـتان، نقـش و تـ فـر، رسـانه  یمحمد سـلطان. ١

  در: ی، قابل دسترس١٣٩٠اسفند  ٦المللی مطالعات صلح،  مرکز بین
http://peace-ipsc.org/fa/%D٨٪B١٪D٨٪B٣٪D٨٪ 

http://peace-ipsc.org/fa/%D
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انگـاری عمـق فجـایع در بحـرین مـورد  اما در این زمینه نادیده ؛اند به حضور در صحنه بحران کرده
ینـده افز» سـاختن یتیامن«ها به شـکلی قابـل توجـه در مسـیر  ، اینکه رسانهچهارمتوجه بوده است. 

له در ارتباط بـا أاما این مس ؛اند فای نقش کردهالملل ای بحران در لیبی و ارتباط دادن آن به امنیت بین
ها تـالش   قابل توجه روندی مخالف را سپری کرده است. بدین معنا که رسـانه یبحران یمن به شکل

الملل بازنمـایی  ثیرگذاری بر امنیت بینأداخلی و دارای عدم تبیشتر امری بحران یمن را  کردند تا می
المللـی  لیبی به مراتب بیشتر از یمن همچون یک بحران بین کنند. مجموع این روند موجب شده که

  تشخیص داده شود و به مراتب بیشتر مورد توجه جهانی نیز قرار بگیرد. 

  ها و نگاه متمایز جهانی سطح متفاوت بازیگران دخیل در بحران .4
تـوان  ی را میالمللی نسبت به بحران یمن و لیبـ یکی دیگر از دالیل مهم در نگاه متفاوت جامعه بین

مورد ارزیـابی قـرار داد. بـدین معنـا کـه  ها حراناین بدر ارتباط با سطح متفاوت بازیگران دخیل در 
کـه در  در آن اسـت. در حـالی دارای نفـوذجایگاه ژئوپلیتیکی بحران لیبی عاملی در تنوع بازیگران 

 
ُ
 دو بازیگر بینبحران یمن، در ب

ً
و دیگر بـازیگران بـه  داشته المللی حضور مستقیم عد عملیاتی صرفا

که در بحران یمن، کشورهای عربستان و امـارات همچنانبازی هستند.  انجام نیابتی در حال صورت
ایران نقش نیابتی دارد. در این نقـش نیـابتی، جمهوری اسالمی و داشته عربی نقش مستقیم   متحده
  قابل ارجاع است.نیز قطر کشور 

 
ُ
داده است.  تشکیلنظری "ائتالف جبهه متحد عربی در یمن" را  عددر بحران یمن، عربستان در ب

جمهـور  کشور خاورمیانـه و شـمال آفریقـا و بـه درخواسـت رئیس ٩این ائتالف در ظاهر با حضور 
ی یمـن مـهای نیروهـای مقاومـت مرد و در پاسخ به پیشـروی »عبدربه منصور هادی«فراری یمن، 
سـعودی حملـه و بمبـاران مواضـع عربسـتان ی . ائـتالف تحـت رهبـرشکل گرفـتها  یعنی حوثی

شـود از  ، که گفتـه می»علی عبدالله صالح« ،جمهور سابق یمن نظامیان حوثی و وفاداران رئیس شبه
های تحت رهبری عربستان بـه زودی در بیشـتر  بمباران ١را آغاز کرد.شوند،  ایران پشتیبانی می سوی

و به دنبال آن، اعزام نیروهای زمینی در جنـوب یمن غربی از جمله اهداف غیرنظامی گسترش یافت 
 ١٥٠جنگنـده و ١٠٠بـا تعـداد العربیه، عربسـتان  شبکه به گزارش ٢با پیشروی امارات هدایت شد.

                                                                                                                                         
١. Patrick Buchanan, J, With Friends like the Saudis, the American conservative, 
٢٠١٨, From: https://www.theamericanconservative.com/buchanan/with-friends-
like- the-saudis/ 

٢. Mohammed Ghobari and Mohamed Mokhashef, Arab states launch biggest 
assault of Yemen war with attack on main port, Reuters, ٢٠١٨, From: https://www. 
reuters.com/ article/ us-yemen-security/ arab-states-launch-biggest-assault-of-
yemen-war-with-attack-on-main-port-idUSKBN١J٩٠BA 

https://www.theamericanconservative.com/buchanan/with-friends
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مصـر نیـز بـا تعـدادی  ١.نصـارالله حضـور داردضـد ا هزار نیرو در این ائتالف نظامی ضد یمنـی و
 ،جنگنـده ١٠قطـر بـا  جنگنده، ١٥بحرین با  جنگنده،١٥جنگنده، کویت با  ٣٠ت با اجنگنده، امار

حـال آنکـه ایـن  ٢.جنگنده در این ائتالف حضـور داشـتند ٤سودان با جنگنده و  ٦اردن و مغرب با 
و تنهـا  گرفته هگیری ائتالف از آن کنار تحوالت پس از شکل  به تدریج و بنا  بازیگران و نیروهایشان به

حامی شورشیان جنوب عنوان  بهو امارات متحده عربی  یهاد حامی دولت منصور عنوان به عربستان
  در آن باقی ماندند. 

طور  ها در یمن ناشی از نقش ایران است. جنگ یمن بـه درگیری«در عین حال، از دید عربستان 
خواهند در امور سایر کشورها با ایجاد  ای تحریک شده است که می های منطقه واضح توسط قدرت

کنند تا هژمونی و نفوذ خود را برقرار نمایند. واضح است که ایرانیان در یمن  اخلهگرایی مد فتنه و فرقه
کنند و متخصصـان نظـامی را  کنند، اسلحه برای آنها تهیه می ها حمایت می حضور دارند، از حوثی
 .»دهند در اختیار آنها قرار می

خوبی هـدف  ر آمریکـا، بـهسفارت عربسـتان د  این منطق در این بخش از بیانیه  نتیجه بنابراین،
ریاض در یمن در چارچوب تالش برای مقابله با ایران و نیز پیشگیری از نفـوذ آن   خود را از مداخله
در دست حضور مستقیم ایران در بحران یمن  دال برداند. با این حال، هیچ سندی  در این کشور می

ته است. عربستان در تالش است تـا و ایران بیشتر به حمایت نیابتی از نیروهای حوثی پرداخ نیست
ها به شکست از جانب ایـران تسـری دهـد تـا  جای شکست از جانب حوثی های خود را به شکست

  پایان آن توجیه نماید. برای المللی را در تداوم جنگ و ناتوانی افکار داخلی و بین
تر که همـواره در حـال  تنوعتنها م  مقابل یمن، سطح و شمار بازیگران دخیل در بحران لیبی نه  در نقطه

 عنوان خـود بـه در شکل کلی(ترکیه، سازمان ملل  سو یکای لیبی از  در میدان رقابت منطقهافزایش است. 
  و قطر و از سوی دیگـر فرانسـه، مصـر، عربسـتان، امـارات متحـده )بخش به دولت وفاق ملی مشروعیت

ضـور بـازیگران از اهمیـت ژئـوپلیتیکی ایـن عربی و روسیه حامیان خلیفه حفتر هستند. این میـزان از ح
تدریج مصر و امارات متحده عربـی کـه در  بهدر یک سطح از این بحران،  رو، از اینشود.  کشور ناشی می

و ایـن نقـش را در  بـودهای در خاورمیانه و شمال آفریقـا  ثیرگذار منطقهأبه قدرت ت تبدیل شدنتالش برای 
آن و تـأمین مـالی  یند، نقش مهمی در بحران لیبی، مبـارزات تسـلیحاتکن تقابل با قطر و ترکیه تعریف می

نیروهای خلیفه حفتر با ارسال پشتیبانی هوایی به جنگ بنغازی و تالش بـرای نـابودی مشـروعیت دولـت 

                                                                                                                                         
١. Steve Almasy and Jason Hanna, Saudi Arabia launches airstrikes in Yemen, CNN, 
٢٠١٥, From: https://edition.cnn.com/٢٠١٥/٠٣/٢٥/middleeast/yemen-unrest/ 

٢. Samuel Perlo Freeman & etl, who is arming the Yemen war? (And is anyone 
planning to stop? Tufts, ٢٠١٨, From: https://sites.tufts.edu/reinventingpeace/ 
٢٠١٨/٠٢/٢٨/ who-is-arming-the-yemen-war-and-is-anyone-planning-to-stop 

https://edition.cnn.com/
https://sites.tufts.edu/reinventingpeace/
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های خـارجی فعـال در لیبـی،  بـا ایـن حـال بایـد توجـه داشـت کـه از قـدرت ١.کنند وفاق ملی بازی می
. بـازیگران شـوند محسـوب میبـازیگران اصـلی عنوان  بـهتحده عربی و ترکیه مصر، امارات مکشورهای 

  شود.  میعربستان سعودی، اردن، قطر، روسیه و فرانسه نیز شامل ثانویه 
سـاالر  کنـد کـه ایـن جنـگ حفتر پشتیبانی کرده و ادعـا میخلیفه امنیت ملی از  در قالبمصر 

عنوان یـک  ر اسـت. حفتـر تصـویری از خـود بـهمتعهد به نابودی همه انواع تروریسم در این کشـو
اگرچـه نیروهـای وی شـامل  کنـد نشـان داده اسـت، بـارزه میگرایـی م سکوالریست که علیه افراط

های اطالعاتی مصر پیوندهایشان را با ارتش ملی لیبی افـزایش  های رادیکال هم هستند. آژانس گروه
حفتـر بـرای گـرفتن   عربی پیوسته تا از برنامـه به عربستان سعودی و امارات متحده این کشورو   داده

 طرابلس حمایت کند.
را بهـم  یو ایـدئولوژیک یدر هر دو عرصه لیبی و یمن، امارات متحده عربی اهـداف ژئـوپلیتیک

پیوند زده و برای دستیابی به آنها به دوستان قوی و متحدان قابل اعتماد نیاز دارد. در واقـع، نفـوذ در 
ی فراملی (مانند لیبی یا مناطق جنوبی یمن) بـه معنـای تضـعیف رقبـا (اخـوان یک منطقه جغرافیای

قـدرت دریـایی آن، جهـت نیـل بـه   و عاملی برای بسترسازی توسعه بودهالمسلمین، قطر و ترکیه) 
. استراتژی امارات به دو تاکتیک متفاوت متکی اسـت: حضـور بـازیگران باشد می مناطق دوردست

نظامیان جنوبی، در مورد یمن) و متحدان قدرتمند با ردپـای سـنتی در  (شبه نیابتی توانمند در زمین
 ٢.(مصر در لیبی) آنها  منطقه مورد عالقه

طور مـداوم کـاهش یافـت و تعـداد انـدکی از  ، حضور نظامی امارات در یمن به٢٠١٩در سال 
همچنـان بـازیگر اما امارات متحـده عربـی  ؛میدانی نبرد یمن حضور دارند  واحدها هنوز در عرصه

نشینی ارتش امارات از یمـن بـا افـزایش  زمانی، عقب لحاظمهمی در مناطق جنوبی یمن است. از 
جـایی کـه ایـن امـر بـدون حمایـت مصـر تـا قدرت ابراز وجود ابوظبی در مورد لیبی همـراه بـود، 

  پذیر نبود. امکان
ی وابسته بـه اخـوان اداره در مقابل، ترکیه پشتیبان اصلی دولت وفاق ملی است که از سوی رهبر

، رجب طیب اردوغـان ٢٠٢٠دارد. در ژانویه همراه المللی سازمان ملل را  شود و مشروعیت بین می
نیروها و هواپیماهای بدون سرنشین مسلح را برای پشتیبانی از دولت در طرابلس بـه لیبـی فرسـتاد. 

کرد که مرزهای دریـایی لیبـی را  ءامضانامه دریایی با دولت وفاق ملی  ترکیه در ماه نوامبر یک توافق
 کشف کردهدوباره ترسیم 

ً
دهـد. ایـن کـار  شده در مدیترانه را به ترکیه می و کنترل میادین گازی اخیرا

شـد  ، یونان و قبرس انجام شد که باعث میرژیم صهیونیستیبرای جبران توافق مشابهی میان مصر، 

                                                                                                                                         
١. Nebahat Tanriverdi Yasar, Ibid 
٢. Eleonora Ardemagni, and Federica Saini Fasanotti, Ibid 
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ازای موافقت با ترسیم مجدد مرزهای دریایی خود، در . در سازد متوقفترکیه حفاری در مدیترانه را 
  حمایت نظامی داد. وعدهمیانه حمله خلیفه حفتر به طرابلس، ترکیه به دولت وفاق ملی 

عربی و عربستان سعودی با مداخله ترکیه در لیبی مخالف هستند. وزارت   مصر، امارات متحده
اخله ترکیه در یک کشور عربی را محکوم کرده و ای مد خارجه عربستان سعودی با انتشار بیانیهامور 

داند. یک روزنامه دولتی مصر نیز حضور ترکیه در لیبـی را تالشـی  المللی می آن را نقض قوانین بین
های تسلیحاتی  رغم شکست آشکار تحریم . همچنین بهبرای احیای دوباره امپراتوری عثمانی خواند

ایـن سازی  ثبات ات، ترکیه را به قاچاق اسلحه به لیبی و بیخارجه امارامور امارات در لیبی، وزارت 
  کشور متهم کرد. 

، خلیفه حفتر برای اطمینان از حمایت مسکو از وی، وعده داده اسـت یادشدهدر کنار بازیگران 
در اختیار روسـیه قـرار  را های گرم لیبی در مدیترانه تا معامالت انرژی و دسترسی به بندرهایی با آب

هـای  از سوی مقامات مسکو برای مبارزه بـا گروه  ر همچنین برای حمایت نظامی مستقیمدهد. حفت
ویژه القاعده و داعش، تعهداتی داده اسـت. واحـدهای نظـامی روسـیه در لیبـی  افراطی در لیبی، به

نظامی که با کـرملین ارتبـاط دارد، در خـط مقـدم  اما گروه واگنر، یک سازمان شبه ؛اند مستقر نشده
و واسـطه  بهرغم حمایت از حفتر، همچنین تالش کرده است تا  بهکند. روسیه  ها فعالیت می ریدرگی

خــارجی در تحــوالت ایــن کشــور تبــدیل شــود. روســیه میزبــان اجــالس بــین حفتــر و میــانجی 
توافق صلح بـین طـرفین بـود. هـدف روسـیه  ایجاد آناز بود که هدف  »فایز السراج«  ،وزیر نخست
امی اصلی لیبی در پایان جنگ است که شامل دسترسی اسـتراتژیک بـه بنـادر آب شدن به ح  تبدیل

  شود. میهای دولتی  گرم در دریای مدیترانه و قراردادهای سودآور نفت و گاز برای شرکت
رغـم  بـههای لیبی داشـته اسـت. فرانسـه  شدن درگیری سرانجام، فرانسه نقش مبهمی در طوالنی

المللـی رسـمیت یافتـه، خلیفـه حفتـر را  فاق ملی کـه در سـطح بینادای احترام کالمی به دولت و
عنوان بخشی از کارزار ضد تروریسم در آفریقای شمالی، با ظرافت باالی مقابلـه مـورد حمایـت  به

له أاما فرانسـه در مـورد مسـ ؛ترین حامی دولت وفاق ملی است اروپا بزرگ  قرار داده است. اتحادیه
با توجه  ١.حمایت مالی و نظامی از نیروهای حفتر پرداخته است هشده و ب لیبی از اتحادیه اروپا جدا

 بر سر کـار آمـدناند که  گذاران فرانسوی نتیجه گرفته به نگرانی در مورد تروریسم در داخل، سیاست
  های رادیکال در شمال آفریقا است. یک فرد مستبد بهترین راه برای جلوگیری از رسیدن گروه

وت آشکار در مورد بازیگران دخیـل در بحـران لیبـی و یمـن قابـل مشـاهده ، دو تفادر مجموع

                                                                                                                                         
١. NIF USA, A Case Study on Libya: How External Actors Play a Major Role in 

Domestic Instability, ٢٤ June ٢٠٢٠,  At: https://www.nifusa.org/a-case-study-on-
libya-how-external-actors-play-a-major-role-in-domestic-instability 

https://www.nifusa.org/a-case-study-on
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 ، ایـنگر در این دو بحران است کـه در مـورد یمـن سطح بازیگران مداخلهدر مورد ، نخستاست: 
 در سطح منازعه

ً
امـا در مـورد  ؛ای باقی مانـده اسـت بازیگران منطقه  بحران و جنگ داخلی آن غالبا

، در بحران یمن دومدارند.  حضورالمللی  ای و بین دو سطح منطقه در بحرانبازیگران دخیل در  لیبی
یمن هستند، یعنـی عربسـتان و امـارات  جوار دو بازیگر اصلی حضور دارند که هر دو همسایه و هم

اما در بحران لیبـی سـه بـازیگر  ؛بازیگر ثانوی یا نیابتی در این جنگ استنیز عربی و ایران   متحده
عنی امارات، ترکیه و مصر از پراکندگی جغرافیایی برخوردارند و نیز سـطح بـازیگران اصلی بحران ی

  جغرافیایی است.  المللی در حوزه ثانویه نیز دارای پراکندگی بین

  موضوعیت بحران آوارگان و اهمیت یافتن لیبی در جامعه جهانی نسبت به یمن .5
لمللی به بحران یمن و لیبی شده، به موضـوع ا سطح کلیدی دیگر که باعث ایجاد تفاوت در نگاه بین

گردد. بحران در کشورهای لیبـی و یمـن بـه آوارگـی صـدها هـزار نفـر  و نقش بحران آوارگان باز می
 در مورد افزایش حجم آوارگان دو کشور نیست، بلکه به این مهـم  انجامیده است اما تفاوت

ً
ها صرفا

، ورود و قاچاق پناهجویان شمال آفریقا به اروپاسـت های اصلی که لیبی یکی از دروازه گردد می باز
شـود. در نتیجـه اگرچـه شـمار  پناهجویان به اروپـا یـاد می  عنوان دروازه از این کشور به تا جایی که

المللـی تهدیـد اصـلی از  انداز بین آوارگان و پناهجویان یمنی نیز نزدیک به لیبی است، اما از چشـم
  روبروست. این تهدیدروپا با سوی پناهجویان لیبی است که ا

اعضای گارد ساحلی لیبی که توسط ایتالیا آموزش دیـده و توسـط اتحادیـه اروپـا تـأمین مـالی 
  گوینـد کـه در نتیجـه های مدیترانه جلوگیری کنند، می شوند تا از ورود پناهجویان به اروپا و آب می

های  برای تغذیه مردم در کمپ کنند و دولت مستقر در طرابلس در تالش جنگ حقوقی دریافت نمی
عنوان  ست. ترس اروپا از پناهجویان آفریقا و نیز جنگ لیبی باعث شده بـها آوارگان با مشکل روبرو

بخشی عمده از استراتژی اروپا برای جلوگیری از قاچاق انسان، کشورهای اتحادیه اروپا (به رهبـری 
ها و  لیون دالر) صرف آموزش، تجهیز کشـتیمی ٩٧میلیون یورو ( ٩٠بیش از  ٢٠١٧ایتالیا) از سال 

پنـاهجوی لیبیـایی و نیـز  ٦٤٥،٠٠٠شـود بـیش از  کمک به گارد سـاحلی لیبـی کننـد. تصـور می
آفریقایی در لیبی وجود داشته باشد. با تداوم بحـران مـالی دولـت لیبـی و جنـگ در ایـن پناهجوی 
سرریزی پناهجویان بـه اروپـا   کننده ساحلی خود به تسهیل رسد که نیروهای گارد نظر می کشور، به

لیبی بـه مسـیر  تبدیل شدنخوبی  به زیر  نقشه ١.استاروپا و این تهدیدی برای اتحادیه  تبدیل شوند

                                                                                                                                         
١. Sara Creta, As war drags on, troubles mount for Libya’s Coast Guard and migrant 

detention centres, the new humanitarian, ٢٦ February ٢٠٢٠, At: https://www. 
thenewhumanitarian.org/news/٢٠٢٠/٠٢/٢٦/Libya-migrants-refugees-Italy-EU-
Europe-detention 
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دهـد کـه از تمـام  ایتالیا و یونان را نشـان می ویژه بهعبور پناهجویان و قاچاق انسان به سمت اروپا، 
  شوند. یبی سرازیر میهای شمال ل کشورهای شمال آفریقا به سوی آب

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.msnbc.com/specials/migrant-crisis/libya  
  

و  ای میان لیبی نامه ، تفاهم٢٠٢٠یافتن این بحران عاملی بود که باعث شد در فوریه سال  شدت
لیبـی بـرای سه سال صورت گیرد. این توافق از مقامات دریایی مدت ایتالیا در مورد مهاجرت برای 

کنـد. ایـن  های بازداشت در لیبی پشتیبانی می جلوگیری از شناورها و بازگشت پناهجویان به اردوگاه
آموزش، کشتی و تجهیـزات از ایتالیـا و صـندوق  برای گر کمکیمیلیون دالر د ١٠٠حمایت حدود 

ته شـد، حـدود اعتماد اتحادیه اروپا برای آفریقا بوده است. اگرچـه مسـیر مهـاجرت بـه ایتالیـا بسـ
سـواحل محافظـت نشـده  بنابراین، اند. گردانده شدهازبه لیبی ب نفر از جمله هزاران کودک ٤٠،٠٠٠

کیلومتر وسعت که لیبی را به کانون قاچاقچیان انسان به اروپا بدل کرده است، از  ١٠٠٠با نزدیک به 
  نکات کلیدی موضوع پناهجویان در لیبی است.

 یـک میلیـون آواره و با تمام این اوصاف، آژانس 
ً
پناهندگان سازمان ملل متحد، از وجـود تقریبـا

دهد. آنها در حال حاضر با فقر و رنج شدید روبـرو هسـتند. در  پذیر در یمن خبر می پناهنده آسیب

http://www.msnbc.com/specials/migrant-crisis/libya


ران
بح

 ی
ران

بح
ر، 

کنا
در 

 ی
ن 

حرا
ر ب

کنا
بر 

ی
 من

ن ل
حرا

و ب
 یبی

ر ب
نظ

ز م
ا

 نی
ملل

ال
  ی

 

 

 117  

ترین بحران انسانی جهان در نظـر گرفتـه شـده اسـت. ایـن  بزرگعنوان  بهیمن وضعیت حال حاضر 
شـود کـه از  زده می  گیر ویروس کرونا روبروست. تخمـین پوشانی همهکشور هم اکنون با تهدید هم

میلیـون نفـر مجبـور بـه تـرک  ٣٫٦، بیش از ٢٠٢٠تا آوریل  ٢٠١٥ها در سال  آغاز آخرین درگیری
ها، شرایط بحرانی در مناطق اطراف نیز  رغم درگیری بهاند. در عین حال،  های خود در یمن شده خانه

نیـز میزبـان بـیش از  ،بـر ایجـاد امـواج بـزرگ آواره و پناهنـده در خـود  باعث شده که یمـن عـالوه
 ،بـا ایـن وجـود ١.پناهجوی ناشی از خشونت و آزار و اذیت در سومالی و اتیوپی باشد ٢٧٥٫٠٠٠

  المللی پناهجویان حاضر در لیبی برخوردار نیستند. این آوارگان از همان جایگاه و اهمیت بین
  است که بحران آوارگان لیبی برای امنیت بین در مجموع تفاوت در تهدیدی

ً
المللـی و خصوصـا

بحـران آوارگـان و  بـر ایـن اسـاس،تهدید برای اروپـا اسـت.  فاقد اینآورد، که یمن  اروپا به بار می
پناهنـدگان سـازمان ملـل اسـت کـه نظـام  سپناهندگان یمن بیشتر موضوع و دستورکاری برای آژانـ

که بحـران پناهنـدگان در لیبـی  کند، در حالی د مستقیم و آشکار نمیالمللی از آن احساس تهدی بین
المللی با تمرکز بر ورود اروپا به این موضوع برای پیشـگیری از وقـوع  نظام بین ی برایتهدید آشکار

  پناهجویان برای خود است.  یک بحران فزاینده

  گیري نتیجه
باشـد  شکالت قابل توجه این کشورها میاز م هموارهدیکتاتورها در کشورهای در حال توسعه  رظهو

در دو کشـور لیبـی و یمـن افزاید. این موضـوع  نوعی بر حجم مشکالت می که کنار رفتن آنها نیز به
بـه  ٢٠١١های بعـد از  عنوان دو صحنه انقالبی در تحوالت موسوم بـه بیـداری اسـالمی در سـال به

سـو و سـقوط  قـذافی در لیبـی از یـک ، سقوط دیکتاتوری معمرواقع. در مشاهده است قابل وضوح
دیکتاتوری علی عبدالله صالح از سوی دیگر، نه تنها منجر به استقرار ثبات در این دو کشـور نشـد، 

  ؛های سیاسی در این کشورها تحمیل کرده است شماری را بر مردم و گروه ها و دردهای بی بلکه رنج
المللی در نگاه به بحران و تحوالت ایـن کشـورها  یناستاندارد دوگانه ب مسأله اما در این میان همواره

  قابل توجه است.  ٢٠١١های بعد از  در سال
المللی انقالب و تحوالت بعد از آن در کشور لیبی را با حساسیت و تمرکـز  در واقع، جامعه بین

 به تحوالت و حوادث کشـور یمـن ات رااما در مقابل کمترین توجه ؛گیری کرده است قابل توجه پی
های پـژوهش دالیـل تفـاوت نگـاه بـازیگران  داشته است. بر اساس یافته ٢٠١١های بعد از  در سال

                                                                                                                                         
١. Unhcr, UNHCR: Shortfall threatens critical aid for nearly one million displaced 

Yemenis and refugees, ٢٨ April ٢٠٢٠, At: https://www.unhcr.org/news/briefing/ 
٢٠٢٠/٤/٥ea٧  ecd٨٤/unhcr-shortfall-threatens-critical-aid-nearly-million-
displaced-yemenis.html 

https://www.unhcr.org/news/briefing/


فصلنامه مطالعات راهبرد
 ي

جهان اسالم، سال 
ت و یکم

بیس
، شماره 

پ، 1
اپی

 ی
81

، بهار 
1399

  
   

 

 

 118  

  گیری کرد: توان در پنج محور اساسی پی المللی و کلیت جامعه جهانی به بحران یمن را می بین
لیبـی و یمـن را  در دو کشـور  ، بخشی از تفاوت در نگاه جامعه جهانی نسبت به بحـراننخست

های غربی و عربی در تعریف بحـران و فجـایع انسـانی  ن پیرامون استانداردهای دوگانه رسانهتوا می
های غربی به  مورد ارزیابی قرار داد. از همان آغاز تحوالت انقالبی در کشورهای یمن و لیبی، رسانه

 های بعـد از انقـالب مردمـی نیـز مراتب توجه بیشتری نسبت به بحران در لیبی داشـتند. طـی سـال
صورت عامدانه و با نقض تمـامی اصـول اخالقـی تـالش کردنـد عمـق  های غربی و عربی به رسانه
طور مـداوم تحـوالت کشـور لیبـی را  های انسانی را در عرصه بحران یمن نادیده بگیرند اما به فاجعه

 دالرهای نفتی کشورهای عربستان سـعودینقش عنوان مسائلی مهم بازنمایی کنند. در این میان،  به
گناه یمـن از  ها به مردم بی رنگ جلوه دادن حمالت غیرانسانی سعودی و امارات متحده عربی در کم

  بحران در این کشور برخوردار است.  الملل به تر نظام بین العاده در ایجاد نگاه سطحی اهمیتی فوق
جنـوبی   اشیه، جایگاه کشور لیبی با قرار گرفتن در حی، از منظر ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکدوم

وی یونان، بلغارستان و ایتالیا که در شمال این دریـا قـرار دارنـد، بـه مراتـب ردریای مدیترانه و رودر
المنـدب دسترسـی و  بیشتر از کشور یمن است. هر چند کشور یمن نیز تا حدود زیادی بر تنگه باب

کشـور لیبـی در جـوار  دهد که دسترسی آسان به سـواحل اما واقعیات میدانی نشان می ؛کنترل دارد
افـزایش داده اسـت.  یمدیترانه، از نظر اقتصاد انرژی اهمیت ایـن کشـور را در سـطح قابـل تـوجه

قـاره آفریقـا یـاد  »بـام«عنـوان  ت جغرافیایی نیز از کشور لیبـی بـهقعیهمچنین، از نظر وسعت و مو
  د. شود که موقعیتی ویژه را برای بازار جهانی انرژی و اقتصاد جهانی دار می

تـوان در  المللی نسبت به بحـران یمـن و لیبـی را می ، یکی دیگر از علل تفاوت در نگاه بینسوم
ها مورد ارزیابی قرار داد. از همان آغـاز تحـوالت  ارتباط با سطح متفاوت بازیگران دخیل در بحران

و بـا  هدالمللی وارد عرصـه جنـگ داخلـی شـ ی امنیت و بازیگران بینراانقالبی در کشور لیبی، شو
له در أساز سرنگونی حکومـت قـذافی شـدند. امـا ایـن مسـ حمایت خود از نیروهای انقالبی زمینه

علی عبدالله صالح به مراتب متفاوت بود و از همان ابتـدا بـازیگران  یمواجهه با حکومت دیکتاتور
گران المللی به شکل ویژه در این بحـران ورود نکردنـد. همچنـین در عرصـه بحـران یمـن بـازی بین

مستقیم تنها عربستان و امارات هستند و ایران نیز نقشی نیـابتی در حمایـت از انصـارالله  گر مداخله
  ؛دارد

ً
المللـی در  ای و بین متفاوت بوده و بازیگرانی در سـطح منطقـه اما این موضوع در لیبی کامال

  عمق تحوالت و بحران درگیر هستند. 
معـه جهـانی در توجـه بـه یـک بحـران در سـطح ، یکی دیگر از مسـائل مهـم بـرای جاچهارم

توانـد بـرای امنیـت مـرزی آنهـا در سـطح  المللی در ارتباط با مشکالتی است که آن بحران می بین
کیـد و أسیاسی و اجتماعی به همراه داشته باشد. در این میان، بحران آوارگان یکی از مسائل مـورد ت
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ر کشورهای در حال توسعه بوده است. در ایـن واهمه همیشگی کشورهای اروپایی از بحران د عامل
زمینه، توجه به این امر ضروری است که اگرچه شمار آوارگان و پناهجویان یمنی نیز نزدیک به لیبـی 

کـه اروپـا بـا آن  بـودهالمللی تهدید اصـلی از سـوی پناهجویـان لیبـی  انداز بین است، اما از چشم
جویان شمال آفریقا به اروپـا  اصلی ورود و قاچاق پناه های روبروست. در واقع، لیبی یکی از دروازه

شود. با وجود حجم باالی  پناهجویان به اروپا یاد می  عنوان دروازه که از این کشور به تا جایی ،است
آوارگان در بحران یمن واقعیت امر این است که تا کنون بحران ایـن کشـور در مقـام تهدیـدی بـرای 

و همین امر عامل توجه کمتر جامعـه جهـانی بـه تحـوالت ایـن  هنشدکشورهای اروپایی محسوب 
  کشور بوده است. 
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