
  
  
  
  
  بحران یمن: 
  الزامات رویارویی با ائتالف سعودي
  جواد مددي 

 چکیده
 منازعـه  و بحـران را وارد  کشـور  این ،یمن به متحدانش و سعودي عربستان نظامی تجاوز

 بـا  سـعودي  ائـتالف  ده اسـت. آوروارد  هـا  به یمنی بسیاري هاي خسارت و دهکر جدیدي
 اقتصـادي،  نظـامی،  ابزارهـاي  جملـه  از ابزارهـا  تمام از گیري بهره و خود خاص رویکرد
 و انصـاراهللا  زیـان  به را یمن در قدرت موازنه است درصدد المللی بین و اي رسانه سیاسی،

 نظـامی  و اسـی سی روند بر نهایت در و دهد تغییر مقاومت نیروهاي مجموعه و یمن ارتش
  . شود مسلط کشور این

 مقاومت نیروهاي نوین رویکرد اتخاذ نیازمند میدانی شرایط تغییر و وضعیت این تداوم
بـه   مسـتلزم  مذکور اسـت. ایـن رویکـرد    ائتالف با مقابله مردمی به رهبري انصاراهللا براي

بر . است بمتناس و مناسب صورتی به نرم و سخت ابزارهاي و قدرت ابعاد تمام کارگیري
 در را یمـن  در سـعودي  ائـتالف  بـا  مقابلـه  الزامات دارد تالش حاضر مقاله اساس، همین

 بـر . تبیین کند و بندي مفهوم هوشمندانه) (قدرت نوین عمومی دیپلماسی راهبرد چارچوب
 بـه  ،یمن به تجاوز در سعودي ائتالف رویکرد اساسی هاي مؤلفه به اشاره ضمن اساس این

 ائـتالف  بـا  مقابلـه  براي آن کارگیري  به چگونگی و نرم و سخت قدرت مختلف هاي جنبه
  .است شده پرداخته سعودي

  
  واژگان کلیدي 

  سیا آبحران یمن، ائتالف سعودي، قدرت هوشمند، غرب 

                                                                                                                                         
 اي  کارشناس ارشد مطالعات منطقهJv.Madadi@yahoo.com 

 19/07/1394تاریخ تصویب:                                      27/06/1394تاریخ دریافت: 

mailto:Jv.Madadi@yahoo.com


 63      بحران یمن: الزامات رویارویی با ائتالف سعودي 
  مقدمه 

ـ  و هر روزدارد پیچیده و مختلف  يمنطقه ابعاددر بحران یمن  جدیـد   یبا تغییرات
ها و روندهاي معطوف  ان از یک سو به سیاستي این بحرها شود. ریشه همراه می

ي گذشته و از سوي دیگر به تحوالت اخیـر ایـن کشـور در    ها در طول دههیمن 
ي تـاریخی یـا   هـا  ریشـه نظـر از   صـرف مربوط است. امـا   2011هاي پس از  سال

متغیرهـاي خـارجی نقـش مهمـی در      ،گذار در بحران یمـن تأثیرمتغیرهاي جاري 
 منفی گذاريتأثیرلی یمن ایفا کرده و در این چارچوب دهی به تحوالت داخ شکل
تـرین همسـایه یمـن در     است. عربستان سعودي به عنوان اصلیآشکار ها  سعودي

 یحوزه شمالی این کشور همواره به تحوالت درونـی یمـن حساسـیت و تـوجه    
هاي درونی یمن بر امنیت ملـی   ات سیاسی و امنیتی پویشتأثیرخاص داشته و از 

گیري یمنی مسـتقل و   ها به صورت تاریخی از شکل بوده است. سعودي یمن آگاه
پیشرفته نگران بوده و همواره خواستار تـداوم حیـات یمـن بـه عنـوان کشـوري       

هـاي   درك سیاسـت به بنیادین   مسئلهاند. این  مانده و تحت سیطره خود بوده عقب
مـن را در  هـا در ی  و رفتارهاي سعوديکند  کمک میدولت سعودي در قبال یمن 

  کند. ي مختلف از جمله دوره جدید بحران تبیین میها دوره
ابزارهـاي مختلـف   بـا  عربستان سعودي در دوره حکومت صالح سـعی کـرد   

صـرف  سیاسی، اقتصادي و فرهنگی به سیطره و کنترل خود بر یمن ادامه دهـد و  
در دي زیـا رو کردند، تا حـد   هکه سیطره سعودي را با چالش روب انصاراهللاز نظر 

  . اند بوده تداوم این سیاست موفق
جویانه  خیزشی مسالمت 2011خیزش عمومی مردم یمن در سال در حالی که 

هایی تاریخی مانند استقالل سیاسی و توسـعه اقتصـادي و    براي دستیابی به آرمان
بـه ابتکـار   «ابتکار موسوم با ها تالش کردند  سعودي ،مبارزه با سیطره خارجی بود

کردن و با حاکم کنند این قیام را کنترل و مدیریت  »اري خلیج فارسشوراي همک
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اما قیـام دوم مـردم    زیادي به این هدف دست یافتند؛دي تا حد ها  عبدربه منصور 

دي و آغاز دوره جدیدي از رونـد  ها  یمن به رهبري انصاراهللا به انحالل حکومت
شوراي همکاري شد.  و در عمل باعث منتفی شدن ابتکارانجامید سیاسی در یمن 

این تحول به مفهوم از دست رفتن سیطره و نفوذ تـاریخی عربسـتان سـعودي در    
 یها به یمن در چارچوب ائتالفـ  یمن بود و در نتیجه باعث تجاوز نظامی سعودي

بـه معنـاي    ،گـذرد  ه حدود هفت ماه از آغاز آن میک  مینوین شد. این تجاوز نظا
هاي بسیاري به مردم ایـن کشـور    که خسارتاست آغاز بحرانی گسترده در یمن 

  است. وارد آورده 
ائتالف متجاوزین به محوریـت عربسـتان سـعودي و     ،ي بحران یمندر یک سو

هادي و حـزب اصـالح و     ن یمنی آن مانند عناصر حکومت استعفایی منصورامتحد
 هـاي سیاسـی و   د و در سوي دیگر انصاراهللا، ارتش یمـن و گـروه  نالقاعده قرار دار

اي آنان مانند جمهـوري اسـالمی ایـران هسـتند. بـا       قبایل متحد آن و حامیان منطقه
هـاي خصـمانه و    توجه بـه نقشـه سیاسـی و اسـتراتژیک بحـران یمـن و سیاسـت       

هـاي مـادي و    تجاوزکارانه ائتالف سعودي در قبـال یمـن و وارد کـردن خسـارت    
در زیادي اوز از اهمیت ائتالف متجچگونگی مقابله با انسانی گسترده به مردم یمن، 

بـه خصـوص بـراي بـازیگران محـور       ؛المللی برخوردار است اي و بین سطح منطقه
  اي دارد.   ویژه در مجموعه تحوالت و روندهاي منطقه یمقاومت جایگاه

بـراي  «است که حاضر آن با توجه به اهمیت این موضوع، پرسش اصلی نوشتار 
لزامـاتی پـیش روي بـازیگران یمنـی و     مقابله با ائتالف سعودي در جنگ یمن چه ا

بـراي  «بایـد گفـت   در پاسخ این فرضیه  ».حامیان آنها در محور مقاومت قرار دارد؟
ابزارهاي دیپلماسی عمومی جدید مواجهه با ائتالف سعودي در جنگ یمن تکیه بر 

هاي قدرت سخت و نرم در سطوح  لفهؤزمان از م و استفاده هم یا قدرت هوشمندانه
در مقاله حاضـر   بدین منظور». المللی ضروري است اي و بین خلی، منطقهمختلف دا



 65      بحران یمن: الزامات رویارویی با ائتالف سعودي 
هـاي آن بـه    لفهؤو م )هوشمندانه قدرت( نوین عمومی دیپلماسی شناسی مفهومابتدا  

شود و سپس ضمن اشاره به نوع رویکرد ائـتالف سـعودي    لحاظ مفهومی تبیین می
  سعودي خواهیم پرداخت.در جنگ یمن به الزامات پیش رو براي مقابله با ائتالف 

  
  نوین (قدرت هوشمندانه) دیپلماسی عمومیشناسی  مفهوم

دیپلماسی عمومی نوین محصول ترکیبی از عوامل و متغیرها در دو حوزه قلمـرو  
اي دیپلماسی عمومی نوین،  رشته دیپلماسی است. با توجه به ماهیت بینو عمومی 

ن مقالـه از ایـن اصـطالح، کـه     آن هستیم. اما تعریف ایاز شاهد تعاریف مختلفی 
کید دارد، روشی نـو بـراي   أو بر مشترکات تعاریف مختلف تاست جامع  یتعریف
ي بازیگران قلمـرو عمـومی جهـانی و    ها  و کنش ها گذاري بر هویت، گفتمانتأثیر
دهی محیط مناسب براي موفقیت دستگاه دیپلماتیک یـک کشـور بـا کمـک      شکل
اسـت. ایـن دیپلماسـی ترکیبـی از تحـوالت       ي جدید جهـانی ها و رسانه ها شبکه

اي، بازیگران غیردولتی و روابط پویا با  ي شبکهها ي جدید، تواناییها فناوري، ایده
، بـازیگران قلمـرو عمـومی    هـا  و مخاطب آن عالوه بر دولتاست جامعه جهانی 

باعـث افـزایش قـدرت نـرم یـا      این دیپلماسی داخلی و جهانی هستند. کاربست 
به نحـوي کـه    ؛شود ک کشور و توسعه نفوذ آن در عرصه جهانی میهوشمندانه ی

اما از ظرفیت و همکاري  ،کننده اصلی دارند در آن نقش هدایت و نظارت ها دولت
  کنند.  بازیگران غیردولتی نیز استفاده می

  
  رابطه دیپلماسی عمومی نوین با قدرت هوشمندانه
 2یا هوشمندانه 1ابزار قدرت نرم بنابر تعریف دیپلماسی عمومی نوین، برخی آن را

                                                                                                                                         
1. Soft Power  
2. Smart Power  
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  ند. ک میکه منابع قدرت نرم را به عمل و کنش تبدیل  اند دانسته یا راهبردي 

توانایی براي وادار کـردن دیگـران   «آن را بار جوزف ناي  نخستین قدرت نرم:. 1
تعریف کرد. وي این شکل از قدرت را در  »به انجام کاري از طریق جذب و اقناع

خت (منابع ملموس نظامی و اقتصادي) قرار داد که مبتنی بر تهدید برابر قدرت س
قـدرت   ،به استفاده از نیروي نظامی، تحریم اقتصادي و ارعاب است. از نظـر وي 

به ترجیحات دیگران است و متکی بر شخصـیت جـذاب    دهی نرم، توانایی شکل
 ي سیاسی، نهادها و سیاسـت خـارجی اسـت کـه نـزد     ها رهبران، فرهنگ، ارزش
  و با اقتدار اخالقی همراه است.رسد  میدیگران مشروع به نظر 

سـازي قـدرت نـرم و نسـبی بـودن       به دلیل مشکل مفهوم . قدرت هوشمندانه:2
ن به جـاي مفهـوم قـدرت    اي یک کشور در جوامع مختلف، برخی محققها ارزش

اند. قدرت هوشـمندانه ظرفیـت و    نرم از اصطالح قدرت هوشمندانه استفاده کرده
بـه طـور   تـا  وانایی یک بازیگر براي ترکیب عناصر قدرت نرم و سـخت اسـت   ت

و موجب توسـعه اهـداف آن در عرصـه سیاسـت     کنند متقابل یکدیگر را تقویت 
  .)1390جهانی شوند (سجادپور، 

 صـرف  استفاده نظر، مد يها سیاست تحقق و اهداف به دستیابی منظور در واقع به
 از اي آمیـزه  به صورت هوشـمندانه،  باید و نیست مؤثر سخت، قدرت با نرم قدرت از
 سیاست(اقتصادي  و نظامی قدرت ناي چنان که جوزف؛ برد کار به را قدرت دو این

 فرهنگـی،  قـدرت  و سـخت  قـدرت  را) هـا  ملـت  و ها دولت برابر در هویج و چماق
 اذهـان  و قلـوب  بـه  دسـتیابی  و جـذابیت  ایجـاد (مشروع  خارجی سیاست و ارزشی
 قـدرت  میـان  تـوازن  هوشمندانه ایجاد وي. نامد می نرم قدرت را) ها ملت و ها دولت
 بـر  و داند می هوشمند قدرت را جهانی و اي منطقه بافت مطابق سخت، قدرت و نرم
 در سخت و نرم قدرت هوشمندانه آمیختن در رهبران، موفقیت راز که است باور این
 بـراي  را نتیجـه  تـرین  بهینـه  قـدرت،  کارگیري به نوع این و است مختلف، يها بافت
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  ).1393داشت (قاسمی،  خواهد پی در سیاسی رهبران 

  
  رویکرد ائتالف سعودي در جنگ یمن
هـا در یمـن در قالـب     رهبـري سـعودي  به پاسخگویی و مقابله با ائتالف متجاوز 

مسـتلزم درك   ،که مقاله حاضر بر آن متمرکـز اسـت   اي دیپلماسی عمومیراهبرد 
ف مذکور در این جنگ است. بر این اسـاس سـعی خـواهیم    درست رویکرد ائتال

ي اصلی آن بپردازیم که ها کرد به رویکرد ائتالف سعودي در جنگ یمن در قالب
سازي نظامی و کسب حمایت سیاسی؛ محاصره اقتصـادي و   ند از: ائتالفا عبارت

المللـی؛ کسـب حمایـت     اعتنایی به هنجارهاي حقـوقی و انسـانی بـین    نظامی؛ بی
بندي سیاسی و مذهبی؛ جنـگ روانـی و    المللی؛ جبهه هاي بین ها و قدرت انسازم
هـدف و   هاي اقتصادي و دولتی؛ حملـه نظـامی بـی    ؛ تخریب زیرساختاي هرسان

  سازي نوین. زدایی از بازیگران مستقل و طرح دولت کشتار غیرنظامیان؛ مشروعیت
  
  سازي نظامی و کسب حمایت سیاسی ائتالف .1

نخستین اقدامات عربستان سعودي بـراي تجـاوز نظـامی بـه یمـن       ترین و از مهم
ایجاد ائتالف نظامی منسجم و کسب حمایت سیاسی گسـترده بـراي اطمینـان از    

ها اعالم کردند ده کشور  ینده بوده است. سعوديآدر  شمنابع الزم و پیشبرد اهداف
ترکیـه از   گیـري پاکسـتان و   در ائتالف نظامی ضد یمن مشارکت دارند، اما کنـاره 

مشارکت در عملیات نظامی باعث شد در عمل ائتالفی نظامی متشـکل از هشـت   
کشور شوراي همکاري به اضافه اردن، مصر و مـراکش در ایـن   پنج کشور شامل 

با ایـن حـال میـزان مشـارکت در ائـتالف       .)1394(عمادي،  ائتالف شرکت کنند
ودي و سپس کشورهایی نظامی یکسان نیست و بیشترین بار بر عهده عربستان سع

مانند امارات عربی متحده و قطر است. در عرصه سیاسی نیـز عربسـتان سـعودي    
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 تالش کرد همراهـی و حمایـت سیاسـی کشـورهاي مختلـف از جملـه آمریکـا،        
را  امنیت شوراي و قطر  امارات، مصر،  اردن،  مغرب، انگلیس، ایتالیا،  آلمان، فرانسه، 

  شد. هم هایی  حمایت موجب ها جذب کند و این تالش
  
  . محاصره اقتصادي و نظامی2

ائـتالف سـعودي اعمـال محاصـره نظـامی و اقتصـادي یمـن در        اقدام مهم دیگر 
ي مختلف هوایی، دریایی و زمینی است. این محاصره در طول هفت ماه ها عرصه

هاي یمنـی را   گیري ادامه یافته و مردم و گروه گذشته با حداکثر قاطعیت و سخت
 جـدي  محاصـره  بـه  تحـریم  بار و دشواري قرار داده است. این یت اسفدر وضع
 هواپیمـا و کشـتی   هـیچ  تقریباً و ه استشد تبدیل اولیه و ضروري يها نیازمندي

 90 یمن تاناگفته نماند رسانی به مردم یمن و نیروهاي یمنی نیست.  قادر به کمک
 50 و هـد د مـی  تشکیل غذایی مواد را آن بیشتر که است وارداتی به وابسته درصد
نکتـه مهـم اینکـه     .)1394(عـارفی،   اسـت  نفتـی  وارداتوابسـته بـه    هم درصد
  .اند در نظر گرفته ها هیچ پایانی را براي محاصره یمن سعودي

  
  المللی هاي بین ها و قدرت . کسب حمایت سازمان3

المللـی در جنـگ علیـه یمـن یکـی از       هاي بین ها و قدرت کسب حمایت سازمان
که بـه خصـوص باعـث تصـویب     است ي اقدامات ائتالف سعودي بوده محورها
 کـه  ملـل  سازمان امنیت شوراي 2216 به نفع این ائتالف شد. قطعنامه اي هقطعنام
 روسـیه  ممتنع يأر 1 و مثبت يأر 14 با ملل سازمان منشور هفتم فصل بند تحت
 یمـن  مـردم  هعلی عربستان نظامی تجاوز به اصالً شد، تصویب یمن انصاراهللا علیه
  است. در این قطعنامه عالوه بر اینکه بر مشـروعیت دولـت منصـور    نکرده اشاره
گو بین و دي، اعتبار ابتکار شوراي همکاري و محوریت ریاض در پیشبرد گفتها
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ی جدي علیه انصاراهللا و علـی عبـداهللا   یها کید شده، محدودیتأهاي یمنی ت طرف 

 قطعنامـه  ایـن  مهـم  يهـا  بحث از کیی تسلیحاتی صالح ایجاد شده است. تحریم
 گونـه  هـر  آن در خالصـه  طـور ه ب و آمده 17 و 16 ،15 ،14 بندهاي در که است
 را مردمـی  يهـا  کمیتـه  و مـؤتمر  حـزب  ارتش، انصار، ائتالف براي سالح انتقال
 و هواپیماهـا  دهـد  مـی  حـق  یمـن  همسـایه  کشـورهاي  بـه  واسـت   کرده ممنوع

 این توقیف به وکنند  بازرسی خود هاي رودگاهف و بنادر در را مشکوك شناورهاي
  .ورزند مبادرت ها محموله

  
  اي بندي سیاسی و مذهبی منطقه . تشدید جبهه4

کـه  کنـد   مـی را دنبـال   اي هائتالف سعودي در جنگ یمن برخی اهداف مهم منطق
بندي سیاسی و امنیتی موجود در منطقـه اسـت. ایـن     نها تشدید جبههآترین  عمده

گیري از فضاي جنـگ   بهه سیاسی و مذهبی وسیعی را با بهرهجکرد  ائتالف سعی
هاي منطقه در مقابل محور مقاومت شکل دهد. بر این اسـاس   یمن و سایر بحران

ها و  دادن رنگ و بوي سیاسی و مذهبی به بحران یمن و اضافه کردن آن به بحران
به بحران یمن محور مهمی در نحوه پرداختن ائتالف سعودي  اي ههاي منطق جدال

  بوده است.
  
  اي . جنگ روانی و رسانه5

یکی دیگر از محورهاي مهم ائتالف سـعودي در جنـگ یمـن تمرکـز بـر جنـگ       
و جهـانی و   اي هگـذاري بـر افکـار عمـومی منطقـ     تأثیرو روانـی بـراي    اي هرسان

گیري  بخشی به تجاوز نظامی بوده است. ائتالف سعودي عالوه بر بهره مشروعیت
اي به  ي عربی قدرتمندي مانند العربیه و الجزیره به ارائه خوراك رسانهاه از رسانه
بـر ایـن    .ي غربی و همراه کردن آنها با اقدامات خود مبادرت کرده استها رسانه



  70   1394، تابستان 62، پیاپی 2 شماره ، سال شانزدهم،ي جهان اسالمراهبردفصلنامه مطالعات 
  سازي در جنگ ائتالف سعودي بوده است. ابزار اصلی گفتمان ها اساس رسانه 
  
  هاي اقتصادي و دولتی . تخریب زیرساخت6

هـا و انهـدام نظـامی     ي در تجاوز به یمن تنها به تخریب زیرساختائتالف سعود
سیسـات  أهـا و ت  اکتفا نکرده است، بلکـه بـه تخریـب جـدي زیرسـاخت      ها یمنی

ها و مراکز فنی و  ها و مراکز بهداشتی، دانشگاه بیمارستانمانند زیربنایی این کشور 
هـا و   هـا و پـل   اهسیسات آب و انـرژي، ر أها و مراکز دولتی، ت آموزشی، ساختمان

تمایل و اراده دهنده  این موضوع نشانحتی آثار تاریخی یمن مبادرت کرده است. 
ها براي نابودي کامل یمن و جلوگیري از هر گونه بازخیزي در دوره پس  سعودي

 بـه  واردشـده  هـاي  زیـان  و ها خسارت میزان از دقیقی ارقام از جنگ است. هنوز
 از حاکی اولیه برآوردهاي اما نیست، رستد در یمن تجارت و صنعت هاي بخش
 تحریم و محاصره و حمالت سبب به دالر میلیارد سیزده بر بالغ زیانی آمدن وارد
 آسیب بزرگ کارخانه 70 و 60 از بیش ،روزانه حمالتعالوه بر ادامه  است. یمن
   .)1394(من یمنی هستم،  اند شده ویران کامل طور به کارخانه چهارده و دیده

  
  هدف و کشتار غیرنظامیان حمالت نظامی بی .7

و نـه  نـدارد  مالحظات انسانی الزم را براي حمالت نظامی ائتالف سعودي دقت 
تنها نظامیان بلکه غیرنظامیان و تجمعات مدنی و مردمی را هدف قرار داده است. 

ایـن  . انـد  در جنـگ کشـته شـده   نیـز  از غیرنظامیان یمنـی  به همین علت بسیاري 
دهنده هدف کالن ائتالف سعودي مبنی بـر ایجـاد فضـاي رعـب و      نموضوع نشا

وحشت و شکستن اراده مردم یمن براي اتخاذ هر گونه رویکرد سیاسی جـدي و  
یمـن،   انقـالب  شـوراي  یسئر نایب قانص، خواهانه است. به گفته نایف استقالل
 سـالخوردگان،  از همـه  کـه  رسـیده  نفر هزار 13 به یمن غیرنظامی شهداي تعداد
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زخمی  ائتالف سعودي تجاوزاتنیز در پی  نفر هزار 20 وهستند  زنان و کودکان 

  .)1394(ایرنا،  اند شده
  
  زدایی از بازیگران مستقل یمنی . مشروعیت8

ــن        ــگ یم ــعودي در جن ــتالف س ــالش ائ ــاد ت ــداف و ابع ــر از اه ــی دیگ یک
لط زدایی از بازیگران مستقل ماننـد انصـاراهللا و ارتـش در یمـن و مسـ      مشروعیت

دي و حزب ها  هاي تحت کنترل مانند منصور ها و شخصیت بازیگران، گروهکردن 
اصالح بوده است. هدف این اقدامات در مجموع ناکـام گذاشـتن رونـد سیاسـی     

سـازي   نو از دولت یخواهانه با محوریت انصاراهللا و ابداع و پیشبرد طرح استقالل
ـ     ،است که اهداف و منافع اعضاي ائتالف اي هبه گون  مینأبـه خصـوص ریـاض ت
به صورت تاریخی حفظ کنترل یمن و جلـوگیري از  این اهداف ترین  . اصلیشود

  استقالل و قدرت آن بر اساس وصیت عبدالعزیز است.
  
  المللی اعتنایی به هنجارهاي حقوقی و انسانی بین . بی9

ـ  یکی دیگر از محورهاي مهم در رویکرد ائتالف سعودي در جنگ یمن بی ه اعتنایی ب
المللی و تالش بـراي ناکـام گذاشـتن هـر      موازین و هنجارهاي حقوقی و انسانی بین

هـا در ایـن    گونه تالش و اقـدام انتقـادي، اعتراضـی یـا حقـوقی در مقابـل سـعودي       
چارچوب است. در واقع ائتالف تحت رهبري سعودي سعی کرده است با قـدرت و  

دامات اعتراضـی و حقـوقی در   پشتوانه سیاسی و اقدامات دیپلماتیک از هر گونـه اقـ  
 شـوراي  اي در قطعنامه نویس ارائه پیش نشینی هلند از برابر خود جلوگیري کند. عقب

 تجـاوز  در بشـر  حقـوق  نقـض  دربـاره  تحقیـق  اجـراي  بـراي  بشر حقوق المللی بین
  ).1394ها بوده است (شیعه نیوز،  یمن براثر فشارهاي سعودي به سعودي عربستان
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  ي رویارویی با ائتالف سعوديها الزامات و بایسته
گیري از تمام ابزارهاي سخت و نرم  ائتالف سعودي با رویکرد خاص خود و بهره

المللـی سـعی کـرده     و بـین  اي ههاي نظامی، اقتصادي، سیاسی، رسانراز جمله ابزا
است موازنه قدرت در یمن را به زیان انصاراهللا و ارتش یمن و مجموعه نیروهاي 

خواه تغییر دهد و در نهایت بر روند سیاسی و نظـامی در ایـن    اللمقاومت و استق
کشور مسلط شود. مقابله با این ائتالف در چارچوب مفهومی تکیه بر دیپلماسـی  

کارگیري تمام ابعاد قدرت و ابزارهـاي سـخت و    هقدرت هوشمندانه نیز مستلزم ب
گیـري از   هرهنرم به صورتی مناسب و متناسب است. در این راستا در چارچوب ب

امنیتـی و اقتصـادي و قـدرت نـرم     ـ قدرت سخت بر دو موضوع قدرت نظـامی   
گیـري از   اي و بهـره  سـازي سیاسـی، رویـارویی رسـانه     شامل سه محـور ائـتالف  

ـ     کید میأهاي حقوقی و انسانی ت ظرفیت ه شود. با این حال موضـوع مهـم دیگـر ب
ف سعودي، ایجاد ترکیـب  زمان ابزارهاي سخت و نرم در مقابل ائتال گیري هم کار

مناسب و سازگاري و همخوانی جدي بین هر یک از عناصر و ابزارهـاي قـدرت   
  در قالب سیاستی کنشگرانه و مبتکرانه است. 

  
  کارگیري قدرت سخته ب .1

کارگیري قدرت سـخت  ه استفاده و ب ،در پیشبرد اهداف و منافع سیاست خارجی
و هنوز هم بخـش   ستمدترین ابزارهاارترین و کا به ویژه قدرت نظامی از قدیمی

 ،داده گرایان معتقدند در جهان امروز به رغـم تغییـرات اساسـی رخ    مهمی از واقع
ترین ابزار براي پیشبرد اهـداف   قدرت نظامی به عنوان منبع اصلی قدرت و اصلی

شود. در خصوص بحران یمن به منظـور مقابلـه بـا     سیاست خارجی محسوب می
هاي درگیر به منازعه نظامی،  وجه به تبدیل شدن رقابت طرفائتالف سعودي با ت
ترین جنبه قدرت و ابزار براي رویارویی با تجاوز نظامی در  قدرت نظامی اساسی
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کارگیري منابع اقتصادي قـدرت  ه شود. همچنین ب عرصه هوا و زمین محسوب می 

بازدارندگی در کنار منابع و ابزارهاي نظامی اهمیت اساسی در پیشبرد هدف ایجاد 
  در مقابل ائتالف سعودي دارد.

  
  قدرت نظامی و امنیتیالف) 
نبـود  کارگیري قدرت نظامی و امنیتی در مقابل ائتالف سعودي با توجه بـه  ه در ب

در نگـاه   ،تقارن و تناسب بین قدرت نظامی ائـتالف سـعودي و نیروهـاي یمنـی    
ه کار هر گونه هاي مهمی وجود دارد ک رسد مشکالت و چالش نخست به نظر می

ند. با ایـن حـال بررسـی دقیـق     ک میمقاومت نظامی در برابر متجاوزین را دشوار 
ي نظامی نیروهـاي یمنـی و در نتیجـه    ها شرایط میدانی و شناخت مناسب قابلیت

تواند باعـث ایجـاد دسـتاوردهاي     انتخاب راهبردهاي نظامی مناسب در نهایت می
دهـد   مـی تحوالت کنونی در یمن نشـان   مهمی در این راستا شود. بررسی میدانی

ترین ابزارهاي نظـامی و میلیاردهـا دالر    کارگیري مدرنه ائتالف سعودي به رغم ب
ي محدود نتوانسته اسـت  ها دست آوردن موفقیته هزینه براي جنگ در یمن، و ب

 در حالی که ؛دست یابد ،به اهداف اصلی خود که به حاشیه راندن انصاراهللا است
 به مران يها کوهعالوه بر آن . دارد نظامی عرصه درزیادي  يها توانمندي انصاراهللا
 بـه  انصاراهللا ؛ از این رومدینه مشرف است و مکه و طائف جمله از حجاز مناطق
 کند ویران را سعود آل يها کده عشرت و کاخ مران، يها کوه از است قادر راحتی
 اساسـاً  و کنـد  مدینـه  و کـه م در سـعود  آل نظامی مراکز متوجه را تهدیدهایی یا

 ،تپـد  می مدینه و مکه در عربستان قلببا توجه به اینکه  را عربستان عادي شرایط
  . باشد داشته عربستانبراي  ویرانگري تبعات و کند مختل
در نظر گرفتن توان نظامی دو طرف و در حالی که ائتالف سعودي توانسـته  با 
رسـد راهبـرد    شـود، بـه نظـر مـی     برخی مناطق جنوبی مانند عدن مسلطبر است 
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ضـربات بـه   آوردن ترکیبی جنگ فرسایشـی در یمـن و جنـگ نامتقـارن و وارد      

  ثر و کارگشا باشد.ؤتواند م سعودي در مرزهاي جنوب این کشور می
 دارد سـعی  جنگ طرف یک آن در که است نظامی يراهبرد ،فرسایشی جنگ

 و درآورد پـاي  از را یگرد طرف تجهیزاتی و جانی خسارات مستمر کردن وارد با
 مقـدار  که است طرفی معموالً جنگ شود پیروز بر این اساس گفته می .شود پیروز
جنـگ فرسایشـی انصـاراهللا و     ).Warcat, 2015( دارد را مـذکور  منابع از بیشتري

ي مختلـف  هـا  لفهؤارتش یمن علیه نیروهاي متجاوز ائتالف سعودي با توجه به م
ند از: ورود نیروهاي ائـتالف سـعودي   ا ترین آنها عبارت قابل پیشبرد است که مهم

به مناطق جنوبی و مرکزي یمن و در نتیجه رویارویی مستقیم با نیروهاي یمنی و 
نیروهاي جنـوبی بـا   نکردن ها؛ همراهی  امکان هدف قرار دادن آنان از سوي یمنی

 هـاي  نیروهاي خارجی در مناطق مرکـزي و شـمالی یمـن بـا توجـه بـه گـرایش       
اي؛ همراهی و انسجام گسترده بین نیروهاي انصاراهللا و ارتش یمن با بدنـه   نطقهم

و نیروهاي اجتماعی در مرکز و شمال یمـن در مقایسـه بـا جنـوب ایـن کشـور؛       
شرایط جغرافیایی متفاوت و کوهستانی مرکز و شمال یمن و برتري انصـاراهللا در  

وهـاي ائـتالف سـعودي    نیرنداشـتن  هاي چریکی؛ آمادگی  چنین مناطقی با جنگ
براي درگیري در جنگ درازمدت در کشوري خارجی؛ فقدان هماهنگی و انسجام 

منفـی طـوالنی شـدن جنـگ و      تـأثیر ن یمنی؛ االزم بین نیروهاي خارجی و متحد
در فضاي درونی کشورهاي ائـتالف سـعودي؛ گسـترش    نداشتن دستاورد نظامی 

در بلندمدت با توجه به فجایع هاي جهانی در قبال تجاوز ائتالف سعودي  واکنش
ات منفی جنـگ  تأثیرهاي عضو؛  هاي موجود و اعمال فشار بر دولت و محدودیت

  طوالنی و فرسایشی بر انسجام و همفکري اعضاي ائتالف سعودي.
نیروهـاي ائـتالف سـعودي در    ناتوانی هاي فوق در کنار واقعیت میدانی  لفهؤم

هد کـه  د مینشان زیاد خسارات مل تحپیشبرد اهداف خود و پیشروي در یمن و 
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پیشبرد راهبرد جنگ فرسایشی وجود نیروهاي یمنی براي بسترهاي مناسبی براي  

تواند گـامی مهـم و طرحـی     دارد. تداوم ناامنی و درگیري در جنوب عربستان می
مکمل براي پیشبرد جنگ فرسایشی درون مرزهاي یمن باشد که در نهایت باعث 

و ورود به بکشد نونی خود دست ک می از رویکرد نظا خواهد شد ائتالف سعودي
  هاي سیاسی متوازن را بپذیرد. حل ها و راه طرح

  
  قدرت اقتصاديب) 

به رغم در دسترس بودن سطح مهمی از منابع و قدرت نظامی براي رویارویی بـا  
ائتالف سعودي، در عرصه اقتصادي منابع و ابزارهاي کمتري براي مبارزه بـا ایـن   

دسترس اسـت. در حـالی کـه کشـورهاي عضـو ائـتالف سـعودي از        در ائتالف 
با تکیـه بـر ایـن    هستند که منابع اقتصادي بیشترین ترین کشورهاي منطقه با  غنی

انـد، مـردم و    ها میلیارد دالر براي پیشبرد اهداف خود هزینه کـرده  منابع تاکنون ده
ه بـه مسـائل و   متفـاوتی هسـتند. یمـن بـا توجـ      نیروهاي یمنی در وضعیت کامالً

المللـی از   و بـین  اي هتوجهی منطق ي گذشته و بیها هاي داخلی در دهه ناکارامدي
در  زیـاد،  نسـبتاً  جمعیـت  رغـم  و بـه  آید  به شمار میفقیرترین کشورهاي منطقه 

اسـت.  بیشـتر نشـده    دالر میلیـارد  40 از آن داخلی ناخالص هاي اخیر تولید سال
شدید امی و محاصره اقتصادي باعث تخریب تجاوز نظفعلی، همچنین در شرایط 

هاي اقتصادي و افزایش جدي مشکالت ایـن کشـور شـده اسـت، بـه       زیرساخت
دست به گریبان هسـتند  ها نفر با گرسنگی و فقر در این کشور  اي که میلیون گونه

)Aljewar, 2015.(  
ئـتالف  ابرابر با توجه به این شرایط منابع اقتصادي درونی یمن براي استفاده در 

گیري از منـابع اقتصـادي خـارجی     توان به بهره سعودي بسیار اندك است و تنها می
 ،اشاره کرد. اما به علت محاصره نظامی و اقتصادي یمن از سـوي ائـتالف سـعودي   
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هاي کنـونی نیـز بـا     ها براي عبور از چالش اعطاي هر گونه کمک اقتصادي به یمنی 

حل اعمال فشار از طریـق   اساس تنها راههاي زیادي مواجه است. بر این  محدودیت
هـاي اقتصـادي بـه یمـن و اعمـال       المللـی بـراي ارسـال کمـک     هـاي بـین   سازمان
هاي اقتصادي ریاضتی و متناسب با شرایط جنگی براي حفظ تـوان داخلـی    سیاست

  به منظور تداوم جنگ در مقابل ائتالف سعودي است.
  

  کارگیري قدرت نرمه ب .2
هـا و راهبردهـاي    یی و نبرد نظامی نقـش اصـلی را توانمنـدي   اینکه در رویاروبا 

نقش منابع و ابزارهاي قدرت توان  نمیدر شرایط کنونی جهان  ،ندک مینظامی ایفا 
ثر بـا  ؤنرم را نادیده گرفت. بر این اساس در جنـگ یمـن رویـارویی و مقابلـه مـ     

ـ     ائتالف سعودي مستلزم بهره ثر ؤمـ کـارگیري  ه گیري مناسـب از قـدرت نـرم و ب
ها و ابزارهاي قـدرت نـرم اسـت. در ایـن چـارچوب       لفهؤابزارهاي نرم در کنار م
هـاي   گیري از ظرفیـت  اي، بهره سازي سیاسی، رویارویی رسانه کنشگري و ائتالف

هـاي حقـوقی و انسـانی چهـار      فرهنگی و اجتماعی و همچنین استفاده از ظرفیت
  .روند به شمار می لفه مهم قدرت نرمؤم
  

  سازي سیاسی ائتالفگري و الف) کنش
ابـزار مهـم و    ،توان سیاسی و دیپلماتیک کشورها و استفاده مناسب از ایـن تـوان  
مواجهـه بـا   در لذا  ؛مکمل توان نظامی براي پیشبرد اهداف سیاست خارجی است

تـوان   ائتالف سعودي بدون اندیشیدن و استفاده مناسب از ابزارهاي سیاسـی نمـی  
حتـی کسـب    ،یمـن  کـرد؛ زیـرا در وضـع کنـونی     ددستاوردهاي حداکثري ایجـا 

هاي نظامی در سطح باال نیز بدون تبدیل شدن به امتیازات و  دستاوردها و پیروزي
ایجـاد  تواند ثبـات   هاي مورد توافق در عرصه سیاسی در بلندمدت نمی چارچوب
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تالش ویژه به  ،کند. بر این اساس توجه به حداکثر کنشگري سیاسی و دیپلماتیک 

فراوانی از اهمیت  ،ایجاد ائتالفی سیاسی در دو سطح داخلی و خارجی یمنبراي 
  برخوردار است.

هـاي سیاسـی بـا     تناسـب و همـاهنگی تـالش    ،در موضوع کنشگري سیاسـی 
در کنـار پیشـبرد راهبـرد    بنابراین  ؛راهبردها و اقدامات نظامی و میدانی مهم است
ی مـنظم و جـدي بـراي    هاي سیاسـ  جنگ فرسایشی در عرصه نظامی، باید تالش

المللی به منظور ایجاد توافـق و اجمـاع    و بین اي هتعامل با بازیگران مختلف منطق
هـاي سیاسـی    حـل  براي پایان دادن به اقدامات نظامی و در اولویت قـرار دادن راه 

موجـب  انجام شود. از آنجا که طوالنی شدن جنگ و فرسایشی شدن آن در یمن 
د، بسـترهاي بهتـري   شاقتصادي و انسانی خواهد ها و مشکالت  افزایش خسارت
پایان دادن به مداخله نظامی به منظور هاي سیاسی و دیپلماتیک  براي انجام فعالیت

  شود.  حل بحران ایجاد میبا هدف بخشی به راهکارهاي سیاسی  و اولویت
نکته مهم دیگري که در عرصه سیاسی بحران یمن به تدریج اهمیـت بیشـتري   

ایجاد بسترهایی براي افزایش اختالفات درونی در اعضاي ائـتالف   خواهد یافت،
ســعودي بــا توجــه بــه طــوالنی و فرسایشــی شــدن جنــگ و همچنــین احتمــال 

گذاري متغیرهایی است که اعضاي این ائتالف را در خارج از تحوالت یمـن  تأثیر
پاکستان مانند  اي هکه رایزنی با برخی متحدان منطق چنان  ؛دهد قرار می تأثیرتحت 

برخی اهداف متفاوت به توان  میهمچنین ثر خواهد بود. ؤو کویت در این روند م
هاي داخلی اعضاي ائتالف در یمن مانند امارات عربی متحده و عربستان  و رقابت

مسائل مستلزم رصد، طراحـی و اتخـاذ اقـدامات     این . مجموعکرد سعودي توجه
  سیاسی و دیپلماتیک مناسب است.

چند در حال حاضـر انصـاراهللا و حـزب     سازي در سطح داخلی هر در ائتالف
 ،کنگره مردمی به عنوان دو گروه اصلی درون یمن به مقابله بـا ائـتالف سـعودي   
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تر مانند حزب بعث و سوسیالیسـت نیـز بـا     هاي کوچک ند و برخی گروها مشغول 

. اســت کننــد، گســترش ائــتالف مقاومــت امــري ضــروري  آنهــا همکــاري مــی
هـاي نـوین بـراي جـذب      زي سیاسی جدید داخل یمن باید شامل گـام سا ائتالف

از اصـول ملـی و    اي ههـاي سیاسـی بـر اسـاس مجموعـ      برخی دیگـر از جریـان  
معطوف به همکاري بـا متجـاوزین    هاي خواهانه مشترك در برابر گرایش استقالل

. در ایـن راسـتا بـه خصـوص اسـتفاده از      باشد خارجی و در چارچوب همکاري
هاي معارض که امکان مشارکت بیشتري در ائـتالف سیاسـی    ی از جریانهای جناح

تـر بـراي جـذب     هـاي جـدي   رسد تالش . به نظر مییابد می اهمیتدارند، جدید 
از نیروهاي جنوب که آمادگی بیشتري براي همکاري با ائتالف جدید  یهای بخش

  اند، اهمیت زیادي دارد.  مخالفدارند و با نیروهاي متجاوز خارجی 
نیـز  سازي در سطح خـارجی یمـن بـراي مقابلـه بـا ائـتالف سـعودي         ائتالف

نباید ائتالفی   ائتالف لزوماًالبته این سازي داخل یمن نیست.  از ائتالفتر  اهمیت کم
هاي مناسبی انجام  توان براي ایجاد ائتالفی چندالیه طراحی سطحی باشد، بلکه می

جانبـه از   براي حمایت همـه را توان الزم داد. در این ائتالف بازیگرانی که اراده و 
گیرند. در الیـه دوم   در الیه نخست ائتالف مخالف قرار می ،نیروهاي یمنی دارند
تواننـد در محکومیـت جنـگ علیـه یمـن و       نند کـه مـی  ک میبازیگرانی مشارکت 

محکومیت و اعمال فشار علیه اعضاي ائتالف سعودي نقش فعالی ایفـا کننـد. در   
وسـیع از   یتـوان طیفـ   نشگري و افـزایش تحرکـات دیپلماتیـک مـی    این الیه با ک

هایی را جاي داد که منتقد شرایط جنگـی و تبعـات انسـانی آن در یمـن و      دولت
  ي سیاسی هستند.ها حل خواستار در اولویت قرار دادن راه

  
  اي رویارویی رسانهب) 
رت نرم در عصر به عنوان یکی از ابعاد مهم قد اي ههاي رسان و توانمندي ها رسانه
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 هـا و منازعـات تبـدیل    براي تعیین روند بحـران ابزار و مکانیسمی مهم کنونی به  

دهی بـه افکـار عمـومی و فضـاهاي      ترین ابزار شکل به عنوان اصلی اند؛ زیرا شده
هاي  هاي مجازي را که ارتباط جدي با واقعیت د واقعیتنتوان فکري و عمومی می

توانـد در   می اي هت نوع تولید و بروندادهاي رسانشکل دهند. در نهای ،عینی دارند
ها و ترسیم جبهه حـق و مشـروع یـا نـاحق و غیرمشـروع و       دهی به ذهنیت شکل

تبیین تحوالت نقش اساسی داشته باشد. بر این اساس ائتالف سعودي با توجه به 
ي هـا  مانند العربیه و الجزیره یا ایجاد ارتباط قوي با شـبکه  اي هابزارهاي مهم رسان

هـاي جنـگ    تا حدي به معکوس جلوه دادن واقعیتاست غربی توانسته  اي هرسان
بدون بدیل  اي هیمن و جبهه حق و باطل مبادرت کند. با این حال این تالش رسان

  متقابل نمانده است. اي ههاي رسان و تالش
ي مقاومت و اسـالمی در منطقـه   ها ي ملی درون یمن و رسانهها مجموع رسانه

اند  براي ارائه تصاویر و تفاسیر واقعی از نبرد یمن نشان دادهزیادي الش تاکنون ت
ثر بـا ائـتالف سـعودي    ؤاند. با این حال مقابلـه مـ   هایی نیز کسب کرده و موفقیت
اسـت. در ایـن راسـتا     اي ههـاي رسـان   کارگیري سطح باالتري از تالشه مستلزم ب

المی و تهیـه خـوراك   ي مقاومـت و اسـ  هـا  هـاي رسـانه   بهبود و افزایش فعالیـت 
ي دیگري که از استعداد همکاري با ائـتالف  ها و ارتباط گسترده با رسانه اي هرسان

  دارد. فراوانی اهمیت برخوردارند، ضد سعودي 
ي مقاومت و اسالمی بررسی دقیق شـرایط یمـن و نـوع    ها شبکه رسانه بارهدر

اذ راهبردهـاي  ائتالف سعودي در این حوزه بـه منظـور اتخـ    اي هراهبردهاي رسان
ثر، ؤمـ  اي ه. در این چارچوب ایجاد ائتالف رساناست مدتر ضرورياثرتر و کارؤم

 اي همشـترك، تـدوین راهبردهـاي رسـان     اي ههاي رسـان  مشی اتخاذ اهداف و خط
، هـا  هـا بـین رسـانه    جدید با توجه به تغییرات میدانی، تبادل اطالعـات و تحلیـل  

ها و مفـاهیم   اثرگذار، تکیه بر استدالل اي هنگیري از الگوها و سناریوهاي رسا بهره
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بـا توجـه    اي هي مقایسها و تولید برنامه اي هشمول و کالن در تولیدات رسان جهان 

  شوند. مهم محسوب مییی ها لفهؤالمللی از م به مبانی حقوقی و انسانی بین
ي خـارج از حـوزه   هـا  ها و ارتباطات بـا رسـانه   با این حال گسترش همکاري

ي مختلـف جغرافیـایی دارنـد و بـه     هـا  که اثرگذاري بیشـتري در حـوزه  مقاومت 
. ، بسـیار اهمیـت دارد  رویکرد تجاوزکارانه ائتالف سعودي دیدگاه انتقادي دارنـد 

حسـاس   ي غربی نسـبتاً ها ي خبري مانند راشا تودي یا حتی برخی رسانهها شبکه
توجـه بـه   له مهـم دیگـر   ئبه مسائل انسانی شایسته توجـه بیشـتري هسـتند. مسـ    

ي اجتماعی ها زیونی به خصوص شبکهیي تلوها ي مختلف فراتر از شبکهها رسانه
از  اي ههـاي گسـترد   در فضاي مجازي و مطبوعات فراگیري اسـت کـه بـر طیـف    

  گذارند.  تأثیرمخاطبان 
  

  هاي فرهنگی و اجتماعی ج) ظرفیت
ها را هاي فرهنگی و اجتماعی نیز جنبه مهم دیگري از قدرت نـرم کشـور   ظرفیت
یی بـراي پیشـبرد   هـا  توان از آنها به عنوان بسترها و قابلیت هند که مید میتشکیل 

بایـد در وهلـه اول بـه ایـن     بـدین منظـور   اهداف سیاست خارجی استفاده کرد. 
ها و شرایط فرهنگـی و اجتمـاعی یمـن     که ساختارها، ویژگیکرد موضوع توجه 

براي مقابله با ائتالف  هاوان از آنت هایی است که می ها و پتانسیل واجد چه ظرفیت
هاي فرهنگی و اجتمـاعی   سعودي و رویکردها و اقدامات آن استفاده کرد. ویژگی

و تمـایالت   اي هآمیـز، سـاختار قبیلـ    خاص یمن مانند همزیستی مذهبی مسـالمت 
 جنـوب  ـ  هـاي اجتمـاعی شـمال    خواهانه و تفـاوت  فرهنگی و اجتماعی استقالل

  . ترهاستهایی از این بس نمونه
درصـد از جمعیـت    45بـیش از   توان گفت هاي مذهبی یمن می ویژگی بارهدر

مذهب به  ترین فرقۀ شیعه که نزدیکهستند میلیونی یمن، شیعیان زیدي  25حدود 
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هسـتند  هاي شـافعی   . مابقی جمعیت سنیروند به شمار می نتس هاي اهل اندیشه 

از دیرباز نـوعی  مسئله . این ستا هاي شیعیان اندیشه ترین فرقۀ سنی به که نزدیک
یمن بـه وجـود آورده اسـت؛ تـا آنجـا کـه        یمذهب وفاق دینی بین دو فرقۀ اصلی

ائمـۀ   رمسـاجد یکـدیگر و پشـت سـ     هاي یمنـی در  ها و شافعی بسیاري از زیدي
در حالی که ائـتالف   .)1388(مرکز تحقیقات استراتژیک،  ارندزگ یکدیگر نماز می

اسـتفاده از  ءها و اختالفات مذهبی درون یمن و سو سعودي در پی تعمیق شکاف
هاي مذهبی داخلی براي تحقق اهداف اشغالگرانه خود است و از القاعده به  تنش

نـد، همزیسـتی مـذهبی درون یمـن عـاملی اسـت کـه        ک میعنوان ابزاري استفاده 
ثر بـا اشـغالگري   ؤافزایش همگرایی درونی یمـن و مقابلـه مـ   براي توان از آن  می

  استفاده کرد. خارجی
ها براي مقاومـت در   در جهت طراحی ائتالفنیز یمن  اي هنظام قبیلتوان از  می

عـرف و  و اي اسـت   قبیلـه  یمن نظام اجتماعیمقابل ائتالف سعودي بهره گرفت. 
گیـرد. در ایـن نظـام     جاي مـی  رسم قبایل در بسیاري موارد برتر از قوانین دولتی

تـر و   ضـعیف  دهنـدة آن بسـیار   هـاي شـکل  اجتماعی، دولـت و سـاختارها و نهاد  
را  اي . قـدرت نظـام قبیلـه   هسـتند  اي حاکم بر آن تر از جامعه و نظام قبیله شکننده
توان با نگاهی به وضعیت یمن جنوبی به خوبی دریافت. در جنوب این کشور  می

مونیستی حاکم بود کـه بـه   ک  میل حاضر جزئی از یمن بزرگ است، نظاحا که در
و   طبقه اي بی جامعهکرد تا ساختار سنتی جامعه را سرکوب  هرگونهمدت دو دهه 
اما این نظام نتوانست در مقابل قدرت جامعه و  ایجاد کند؛اي  قبیله بدون وابستگی
اي بـا انـدکی    سـاختار قبیلـه  بار دیگر یاورد و با فروپاشی آن، ب اي دوام نظام قبیله

(مرکـز تحقیقـات    هـد  می د ادامهیمن جنوبی به حیات خو تغییر، همانند سابق در
هاي سیاسی و نظامی مخـالف و مقـاوم در    در طراحی ائتالف. )1388 استراتژیک،

اهمیـت بسـیاري دارد و    اي هسـاختار قبیلـ  به برابر نیروهاي خارجی توجه جدي 
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مهم در اختیار انصاراهللا  یظرفیت اي هگوها و ارتباطات اساسی با رهبران قبیلو گفت 

  هد.د میر و ارتش یمن قرا
تاریخی مانند و هاي فرهنگی و اجتماعی  برخی ویژگی ،لفه فوقؤدر کنار دو م
تواند در مقابله  که میاست متغیرهایی از خواهی و استعمارستیزي  روحیه استقالل

گونه اشـغال و تسـلط    ثر باشد. یمن به صورت تاریخی هیچؤبا ائتالف سعودي م
به اشـغالگران خـارجی   زیادي ي ها هزینه و تحمل نکرده ونبوده خارجی را پذیرا 

سـایر منـاطق جهـان    از ها  خواهی یمنی است. همچنین روحیه استقاللکرده وارد 
گـذاري   سرمایه . بنابرایناستبیشتر جزیره عربستان  ي شبهها حوزهویژه به  ،عرب

گونه خصوصیات فرهنگی و اجتماعی مردم یمـن   ریزي مناسب روي این و برنامه
  ات مناسبی داشته باشد.تأثیرمقابله با ائتالف سعودي در این کشور  تواند در می
  

  هاي حقوقی و انسانی ظرفیتد) 
هاي انسانی و حقوقی نیز جنبه مهـم دیگـري از قـدرت نـرم      ها و پتانسیل ظرفیت

توان از آن در مقابله با ائتالف سـعودي در یمـن بهـره گرفـت. ایـن       است که می
ریـزي اسـت. از    ارجی یمن قابل توجه و برنامـه ها در سطوح داخلی و خ ظرفیت

آنجا که ائتالف سعودي در تهاجم خود به یمن به صورت وسیعی به نقض اصول 
ترین مسائل در ایـن حـوزه     ابتداییاعتنایی به  و هنجارهاي حقوقی و انسانی و بی

گام مهمی بـراي  زمینه ها و بسترهاي موجود در این  پردازد، استفاده از ظرفیت می
نهادهـاي حقـوقی و    ،مقابله با نیروهاي متجـاوز خواهـد بـود. در سـطح داخلـی     

آوري و  توانند با اقدامات مختلف از جملـه جمـع   دوستانه دولتی و مدنی می انسان
ه شـکایت و اقـدامات   ئه به افکار عمومی، ارائتحلیل اطالعات، تهیه گزارش و ارا

ثر با ائـتالف سـعودي بپردازنـد.    ؤالمللی به مقابله م حقوقی در حوزه نهادهاي بین
دوسـتانه   ها و بسترهاي نهادهـاي حقـوقی و انسـان    گیري از ظرفیت همچنین بهره
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ن حقوقی و با ارائه استنادات الزم از اکارگیري خبرگان و متخصصه المللی با ب بین 

  هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد. سیاست
  

  گیري نتیجه
جدیـد از بحـران و    اي وارد مرحلـه  ،الف سـعودي بعد از تجاوز نظـامی ائـت  یمن 

منازعه شده که خسارات اقتصادي و جانی بسیاري در پی داشـته اسـت. ائـتالف    
و قطر و عربی سعودي که با محوریت عربستان و کشورهایی مانند امارات متحده 

تاکنون رویکرد خاصی در این جنگ  ،کشورهاي عربی شکل گرفتهسایر مشارکت 
سـازي سیاسـی و    هایی مانند ائتالف ت که در آن محورها و ویژگیپیش گرفته اس

المللـی،   هـاي بـین   هـا و سـازمان   نظامی، کسب حمایت سیاسی و پشتیبانی قدرت
المللی، مقابله بـا نیروهـاي    اعتنایی به اصول و هنجارهاي حقوقی و انسانی بین بی

امی و سـازي، محاصـره نظـ    کیـد بـر طـرح جدیـدي از دولـت     أخـواه و ت  استقالل
هـدف و   هاي اقتصادي و دولتی و انجام حمالت بی اقتصادي، تخریب زیرساخت

  کشتار غیرنظامیان مشهود است.
مقابلـه بـا ایـن     ،هاي خاص ائتالف سـعودي و رویکـرد آن   با توجه به ویژگی

کارگیري ابعاد سخت و نرم قدرت ه ائتالف مستلزم تکیه بر قدرت هوشمندانه و ب
و سـخت بـراي   نرم ثر و هماهنگ قدرت ؤکارگیري مه است. در این چارچوب ب

دستیابی به اهداف سیاست خارجی و در مقابله با ائتالف سعودي ضروري است. 
ثر ابزارهاي نظامی و امنیتی بـه خصـوص   ؤکارگیري مه در عرصه قدرت سخت ب

دارد. در این عرصه سازماندهی را در چارچوب جنگ فرسایشی بیشترین اهمیت 
هـاي نظـامی    نه منابع اقتصادي براي تضمین تداوم پیشبرد اولویتو اختصاص بهی

نیز ضروري است. در عرصه قدرت نـرم موضـوعات مهمـی ماننـد کنشـگري و      
گیــري از  ، بهــرهاي هســازي سیاســی، رویــارویی و هــدایت جنــگ رســان ائــتالف
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هـاي حقـوقی و    هاي فرهنگی و اجتماعی و همچنین اسـتفاده از پتانسـیل   ظرفیت 

  .شده است کیدأستانه داخلی و خارجی تدو انسان
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