سياستگذاري راهبردي در مديريت بحران امنيتي يمن
*1

عباس مصلينژاد
چكيده

برخي از پژوهشگران بر اين اعتقادند كه بحران يمن صرفاً تحت تأثير نيروهاي اجتماعي يا
نقشآفريني بازيگران منطقهاي همانند ايران و عربستان شكل گرفته است ،اما واقعيتهاي
راهبردي بيانگر آن است كه آمريكا و رژيم صهيونيستي بهعنوان دو بازيگر جهاني و نيروي
منطقهاي ،در روند شكلگيري بحران يمن و تشديد مرحلهاي آن نقش تعيينكنندهاي ايفا
نمودهاند .كارگزاران سياست راهبردي آمريكا بر اين باورند كه اگر ايران در فضاي منطقهاي با
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نشانه هايي از افزايش تعارض روبرو شود ،در آن شرايط زمينه «فرسايش قدرت منطقهاي ايران»
همانند رژيم صهيونيستي ،انگلستان و آمريكا نشان ميدهد كه مقابله با حوزههاي اسالمگرايي در
حال گسترش است .اگر عربستان با حمايت آمريكا و رژيم صهيونيستي زمينهسازكودتا در مصر
بود ،چنين فرآيندي در مقابله با انقالب مردم يمن و نقش انصاراهلل در آن معطوف به كاربرد
نيروي نظامي بوده است بهطورمثال همانگونهكه قبل از اقدام عربستان در بحرين ،وزير دفاع
آمريكا در منطقه حضور داشت ،عمليات نظامي عربستان نيز بهموازات حضور وزير خارجه
انگليس در منطقه انجام گرفته است .پرسش اصلي مقاله آن است كه« :سياستگذاري امنيتي در
فرآيند بحران يمن داراي چه ويژگيهايي ميباشد؟» فرضيه مقاله بر اين موضوع تأكيد دارد كه:
«كنترل بحران امنيتي يمن كه در آوريل  5112گسترش يافت از طريق موازنه منطقهاي حاصل
ميگردد ».چارچوب نظري پژوهش معطوف به بهرهگيري از «نظريه توازن منطقهاي در نظامهاي
ناهمگون» و محيطهاي راهبردي آشوبساز ميباشد.
واژگان كليدي :انصاراهلل ،بحران راهبردي يمن ،موازنه منطقهاي ،سياستگذاري امنيتي
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بهوجود خواهد آمد .واكنش  11كشور اتحادية عرب بهرهبري عربستان و حمايت بازيگراني

مقدمه
بحران امنيتي يمن ،ماهيت هويتي و ساختاري داشته است .رهبران سياسي يمن در
زمره مجموعههايي محسوب مي شوند كه در ساختار دوقطبي و در قالب يمن جنوبي
ايفاي نقش ميكردند .اين افراد با استفاده از قابليتهاي سياسي الزم براي ايفاي نقش
راهبردي ،توانستند موقعيت سياسي خود را  51سال بعد از فروپاشي اتحاد شوروي و
تغيير در ساختار نظام جهاني ،حفظ نمايند .بحران يمن در زمره فرآيندهايي محسوب
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ميشود كه بايد آن را انعكاس فرسودگي حكومت و عدم گردش نخبگان در نظام
سياسي كشورهاي در حال گذار دانست.
انحصار قدرت ،سركوب سياسي و تالش براي نشان دادن دموكراسي ظاهري ،منجر
به فساد گسترده در طبقه حاكمه يمن گرديد .در چنين فرآيندي بود كه بحران هويتي
در پيوند با موضوعاتي از جمله ناكارآمدي ساختار سياسي و مشكالت اقتصادي
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جامعه يمن شكل گرفت .در اين كشور هيچگونه نشانهاي از گردش نخبگان و ايفاي
نقش نهادهاي اجتماعي همانند احزاب سياسي مشاهده نميشود .علت اصلي
نقشيابي گروههاي هويتي بهويژه حوثيهاي يمن را بايد تابعي از سازوكارهايي
دانست كه شرايط الزم براي گردش دموكراتيك نخبگان را بهوجود آورد

(Altman,

) .2015: 5گردش نخبگان بدون توجه به موازنهگرايي منطقهاي حاصل نخواهد شد.
بنابراين در اين پژوهش دو متغير اساسي تأثيرگذار در تحوالت يمن يعني «گردش
نخبگان» و «موازنهگرايي منطقهاي» را بايد بهعنوان بخشي از سياست امنيت منطقهاي
ايران دانست .گروه هاي حوثي در اين دوران توانستند موقعيت سياسي خود را ارتقاء
دهند اما يكجانبهگرايي ميتواند مشكالت و مخاطرات امنيتي جديدي را براي ثبات
سياسي يمن بهوجود آورد .گروههاي حوثي در روند تشكيل دولت نيازمند ثبات
سياسي ميباشند و اين روند ايجاب ميكند كه موازنهگرايي در قالب «اشباع
ملتسازي» بهوجود آيد.
يمن در زمره كشورهايي است كه بعد از تحوالت بيداري اسالمي و بهار عربي در
وضعيت چالشهاي امنيتي تشديدشونده قرار گرفتند .هرگونه امنيتسازي در چنين

كشورهايي ،نيازمند آن است كه چالشهاي فراروي ساختار سياسي را كنترل نمايد.
مشكل اساسي يمن آن است كه دولتهاي مؤثر در اين كشورها شكل نگرفته و از
سوي ديگر زمينه براي سازماندهي و اعمال قدرت وجود ندارد .طبيعي است كه در
چنين شرايطي چالشهاي امنيتي متوجه ساختار قدرت مركز شود

(Cordesman,

) .2015: 3بخشي از چالشهاي يمن مربوط به فضاي سياسي و سنتهاي حكومتي
دوران علي عبداهلل صالح است .علي عبداهلل صالح در روزهاي بعد از تحوالت
بيداري اسالمي در يمن ،روابط خود با عربستان را گسترش داد .ارتقاء الگوهاي
تعامل عربستان و يمن ،چالشهاي امنيتي جديدي براي منطقه بهوجود آورد .بحران
در آينده سياسي يمن تابعي از سازوكارهاي مقاومت نيروهاي تأثيرپذير از عربستان
در محيط منطقهاي ميباشد .محيطي كه چالشهاي امنيتي را در فضاي تشديد شونده
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قرار داده است.
حزب سياسي محسوب ميشود .اگرچه جامعه يمن از انعطافپذيري قابل توجهي
برخوردار است و غربيها اين كشور را به عنوان «اعراب شاد» ميشناسند ،اما
واقعيتهاي راهبردي يمن تحت تأثير «كنگره خلق ملي» براساس نشانههايي از
اقتدارگرايي حزبي و تثبيت حزب حاكم شكل گرفته است .يمن شاهد دوره طوالني
از درگيريهاي داخلي خصوصاً در دهههاي اخير بوده است .به طور مثال تنها در قرن
بيستم در دهة  ،01يمن برخوردهايي را بين ناصريستها و سلطنتطلبان ،در دهة 01
ميان ناسيوناليستها و كمونيستها ،در دهة  01بين جناحهاي مختلف سياسي در
جنوب يمن و در دهة  01ميان شمال و جنوب تجربه كرده است(كمجيان:1700 ،
 .)120با استمرار درگيري بين دستهها و گروههاي سياسي و مذهبي ،يمن در قرن 51
هم آشوب زده و متالطم است .از سوي ديگر ،در فرآيند تحوالت سياسي جهان
عرب موسوم به بيداري اسالمي ،زمينه براي بازتوليد نشانههاي هويتي گروههاي
قبيله اي موسوم به حوثي ها فراهم گرديد .با حضور نيروهاي سياسي و هويتي سلفي
و تكفيري در يمن ،بسياري از تضادهاي سياسي عليه گروههاي هويتي حوثي شكل
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براي حكومت علي عبداهلل صالح در زمره رژيمهاي اقتدارگراي مبتني بر تسلط

گرفت .چنين تضادهايي منجر به درگيريهاي گستردهاي در سال  5111و 5115
گرديده است .اينگونه درگيريها ،يمن را با نشانههايي از جنگ داخلي روبرو نمود
كه ثبات و تعادل سياسي كشور را در شرايط بحران و تهديد قرار داده است .روند
تحوالت سياسي و هويتي منطقه در چارچوب بيداري اسالمي و بهار عربي ،ابعاد
تازهاي را به اين موقعيت پيچيده افزوده است .جوانان يمني با الهام از موفقيتهاي
گروههاي هويتي در ساير كشورهاي عربي ،از جمله تحوالت سياسي بحرين،
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عربستان ،مصر و تونس درصدد برآمدند تا مطالبات سياسي خود را در چارچوب
مفاهيمي از جمله :آزادي ،عدالت و منزلت اجتماعي پيگيري نمايند .چنين فرآيندي
با واكنش گسترده حكومت علي عبداهلل صالح روبرو شد .سركوب گروههاي
اجتماعي و سياسي ،زمينه الزم براي ظهور فرآيندهاي جديدي از كنش راهبردي در
يمن را بهوجود آورد ).(Schmitz, 2011: 7
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در اين دوران ،رهيافت سياسي حكومت معطوف به سركوب گروههاي اجتماعي
بوده و در نتيجه چنين فرآيندي ،زمينه براي شكلگيري الگوي معطوف به تغيير رژيم
در بين گروههاي معترض بهوجود آمد .گروههاي معترض كه مخالف ساختار
حكومتي علي عبداهلل صالح بودند ،از الگوي تجمع اعتراض آميز استفاده كردند .آنان
به عنوان كنش سياسي جامعه يمن در بسياري از خيابانهاي شهرهاي مهم و
تأثيرگذار ،گردهم آمدند .گردهمايي جمعيت جوان در «ميدان التغيير صنعا» را بايد
واكنشي به ناكامي گروه هاي سياسي رقيب و حزب مسلط در يمن دانست .فرآيند
گسترش اعتراضات در شرايطي ايجاد شد كه مؤلفههاي هويتي ،چاشني انتظارات
اجتماعي در قالب اصالحات سياسي و ساختاري گرديد.
در شرايطي كه كشور به آرامي به سمت بيثباتي ميرفت ،مردم يمن كه به
خيابانها كشيده شده بودند ،نه تنها خواستار تغييرات سياسي و اصالحات در ساختار
قدرت بودند ،بلكه تالش داشتند تا شكل جديدي از فرآيند تغيير سياسي را ايجاد
نمايند .علي عبداهلل صالح به عنوان رئيسجمهور ،تمايل چنداني براي تغيير در
فرآيندهاي ساختار سياسي نشان نميداد و تالش داشت تا فرآيند انتظارات

تشديدشوندة جامعه را كنترل نمايد .گروههاي معترض هيچگونه اعتمادي به وعده-
هاي سياسي علي عبداهلل صالح نداشتند .آنان خواستار تجديد نظر تمام عيار در
سيستم سياسي بودند .تفاوت در انتظارات گروههاي سياسي با رويكرد دولتي منجر به
افزايش تضادهاي سياسي در يمن گرديد .فرآيند بيداري اسالمي و بهار عربي در
يمن ،هم فرصت و هم خطر را براي ثبات سياسي و دغدغههاي راهبردي كشور به
وجود آورده است .جنبش مسالمت آميز گروههاي اجتماعي يمن ميتوانست فرصت
مناسب و مؤثري را در جهت دگرگون سازي سيستمي ناكارآمد فراهم سازد .در
ارتباط با كشوري كه گرفتار جنگ داخلي است ،احتمال شكست دولت و گسترش
جنگ داخلي تمام عيار قابل تصور است ).(Kassinoff, 2011: 2
در چنين فرآيندي ،بازي گران داخلي يمن به موازات كشورهاي منطقهاي و قدرتهاي
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بزرگ از «الگوي مصالحه سياسي» براي جابجايي در قدرت استفاده كردند .يكي از
بازيگران ميباشد .در اين فرآيند ،اياالت متحده به اين جمع بندي رسيد كه گسترش
بي ثباتي در يمن زمينه افزايش قدرت طالبان و گروههاي تكفيري تحت حمايت
عربستان را امكان پذير ميسازد و به همين دليل ميتوان نشانههايي از اراده سياسي
اياالت متحده براي مديريت بحران در جهت ايجاد ثبات سياسي در يمن را مشاهده
كرد.
تحوالت يمن را مي توان براساس نقش نيروهاي اجتماعي در شكل گيري و گسترش
بحران هاي امنيتي تحليل نمود .فرآيند مديريت بحران يمن در شرايطي انجام گرفت
كه ضرورتهايي از جمله :ثبات و تحول ،پيشرفت و توسعه به عنوان مهمترين
نگراني امنيتي و راهبردي اياالت متحده محسوب ميشد .عربستان سعودي در صدد
بود تا زمينه سركوب گروههاي معترض را فراهم سازد و بدين منظور از الگوي
بحرين براي كنترل ثبات سياسي در يمن استفاده كرد.
با توجه به چنين فرآيندي ،مهمترين پرسشهاي اين پژوهش را ميتوان در ارتباط با
چگونگي شكل گيري ،فرآيند مديريت بحران و همچنين ابزارهاي به كار گرفته در
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سازوكارهاي مديريت بحران در فرآيند گسترش بي ثباتي امنيتي توافق سه سطح

مديريت بحران يمن مورد توجه قرار داد .نيروهاي هويتي در يمن تحت تأثير
سالهاي طوالني فشار سياسي و محدوديتهاي ايدئولوژيك قرار داشته و به همين
دليل از انگيزه محدودي براي مشاركت در قدرت با ساير گروهها برخوردارند .در
تبيين اين پژوهش سه پرسش اصلي وجود خواهد داشت.
پرسش نخست مربوط به« :داليل شكل گيري بحران اجتماعي و ظهور بيداري
اسالمي در يمن ميباشد ».سؤال دوم مربوط به« :تأثير بيداري اسالمي خاورميانه بر
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بحرانهاي سياسي و اجتماعي يمن خواهد بود ».پرسش سوم مربوط به« :چگونگي و
سازوكارهاي مديريت بحران اجتماعي و امنيتي يمن ميباشد ».هدف اصلي اين
پژوهش آن است كه روندهاي شكل گيري ،گسترش و مديريت بحران سياسي در
يمن در چارچوب سه پرسش ياد شده تبيين گردد.
تبيين پژوهش بر اساس متغيرهاي دخيل انجام ميگيرد .متغيرهاي پژوهش مربوط به
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موضوعاتي از جمله« :بيداري اسالمي در خاورميانه»« ،ساختار قدرت سياسي و
اجتماعي در يمن»« ،بازيگران تأثيرگذار در ساختار سياسي يمن» و «سازوكارهاي
مديريت بحران در يمن» ميباشد .هريك از مولفههاي ياد شده را بايد به عنوان
بخشي از متغيرهاي دخيل در پژوهش دانست .شكلبنديهاي ساختار سنتي با ماهيت
اقتدارگرايي سياسي علي عبداهلل صالح در يمن منجر به شكل گيري اعتراضات
اجتماعي گرديده است .در اين فرآيند ،اياالت متحده از الگوي جابجايي قدرت و
روند تغييرات كم دامنه در ساختار سياسي يمن براي كنترل جنگ داخلي استفاده
نمود .با توجه به چنين فرآيندي ،فرضيه پژوهش بر اين موضوع تأكيد دارد كه:
« الگوي مديريت بحران در يمن براساس موقعيت ژئوپليتيكي اين كشور و ارتباط آن
براي ايجاد ثبات و تعادل قدرت انجام گرفته است».
 .1چارچوب نظري پژوهش
تبيين تحوالت سياسي يمن تحت تأثير نيروهاي اجتماعي نهفته انجام ميگيرد .گروه -
هاي قومي ،مجموعههاي مذهبي و نيروهاي اجتماعي از جايگاه ويژهاي براي
تأثيرگذاري برمعادله قدرت در يمن برخوردارند .به هر ميزان نيروهاي اجتماعي يمن

از تحرك بيشتري برخوردار باشند ،زمينه براي ظهور تحوالت سياسي و امنيتي
فراگيرتري ايجا د خواهد شد .با توجه به چنين فرآيندي ،ميتوان از «رهيافت تعامل
سه جانبه پويا» به عنوان چارچوب نظري پژوهش استفاده نمود.
شاخصهاي تحليلي رهيافت تعامل سه جانبه پويا ،اين موضوع را مورد توجه و
تأكيد قرار ميدهد كه دگرگونيهاي سياسي در يمن و سازوكارهاي مديريت بحران
در اين كشورتحت تأثير مولفههاي اجتماعي ،ساختار داخلي ،نظام منطقهاي و
سياست بين الملل قرار دارد .هريك از مولفههاي ياد شده به عنوان بخشي از فرآيند
شكل گيري بحران اجتماعي و مديريت در يمن تلقي ميگردد .ولذا ميتوان فرآيندي
را مورد مالحظه قرار داد كه به موجب آن نيروهاي اجتماعي يمن ،اهداف سياسي
خود را در قالب ضرورتهاي ثبات سياسي ،امنيت منطقهاي و نشانههاي كنش
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راهبردي قدرتهاي بزرگ پيگيري مينمايند( .رمضاني)00 :1701 ،
بر تبيين متغيرهاي دخيل در فرآيند شكل گيري بحران اجتماعي و جنگ داخلي در
يمن تأكيد دارد .از سوي ديگر ،ميتوان فرآيندي را مورد مالحظه قرار داد كه هريك
از نشانههاي اجتماعي به گونهاي تدريجي بر فرآيند كنش سياسي ،ثبات اجتماعي و
نظم امنيتي يمن تأثيرگذار ميباشد .ب ه اين ترتيب ،روش توصيفي به تبيين فرآيندهاي
تحول در يمن پرداخته و روش تحليلي نيز بر سنجش ميزان اثرگذاري هريك از
مولفههاي اجتماعي ،ساختاري ،منطقهاي و بينالمللي بر شكلگيري بحران يمن و
فرآيندهاي مديريت بحران در يمن تأكيد دارد (سلطانيفر.)52 :1700 ،
 .2فرآيند ظهور و گسترش بحران امنيتي يمن
بحران يمن بازتاب واقعيتهاي بحرانساز در مناطق ژئوپليتيكي خاورميانه و آسياي
جنوب غربي محسوب ميشود .جنگ داخلي يمن نشانههايي از ارتقاء سطح
بحرانهاي منطقهاي از «منازعه كمشدت» با الگوي نيابتي به «منازعه پرشدت» با
الگوي «مداخلهگرايي راهبردي منطقهاي» ميباشد .ارزيابي روندهاي گسترش بحران
يمن با واقعيت هاي تشديد بحران در سوريه ،عراق و لبنان پيوند يافته است .براساس
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در اين پژوهش از روش توصيفي ـ تحليلي استفاده ميشود .روش توصيفي ـ تحليلي

چنين رويكردي است كه در فرآيند هويتيابي گروههاي حوثي در يمن ،شرايط براي
گسترش درگيريهاي سياسي و تبديل آن به سازوكارهاي جديدي از بحران،
مقاومت ،جنگ داخلي و مداخله منطقهاي را اجتنابناپذير ساخته است.
كشورهاي عربستان ،قطر ،تركيه و مصر را بايد بهعنوان اصليترين بازيگران آشكار
بحرانساز در محيط منطقهاي دانست .طبيعي است كه در اين فرآيند ،مقامات رژيم
صهيونيستي نقش پنهاني در تشديد بحران را ايفا مينمايد .واقعيتهاي راهبردي يمن
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نشان ميدهد كه سازوكارهاي مديريت بحران ،مصالحهگرايي منطقهاي و موازنهگرايي
براي نيل به تعادل امنيتي و راهبردي ،انجام نشده است .سخنراني رجب طيب
اردوغان در مقابله با ايران را ميتوان نقطه آغازين منازعهاي دانست كه بيشترين سود
اقتصادي آن را تركيه و بيشترين مزاياي راهبردي آن را رژيم صهيونيستي به دست
ميآورد .گسترش بحران در يمن ،به گونهاي اجتنابناپذير به رويارويي نيروهاي

سیاستگذاري راهبردي در مدیریت بحران امنیتی یمن

نظامي كشورهاي منطقهاي منجر خواهد شد).(Altman, 2015: 4
در عمليات نظامي عربستان در يمن كه از  52مارس  5112آغاز شد ،ميتوان
نشانههايي از چندجانبهگرايي راهبردي عليه گروههاي حوثي را مشاهده نمود .جنگ
عليه حوثيها در يمن را ميتوان اولين تصميمگيري راهبردي ملك سلمان در مقابله
با بحرانهاي منطقهاي دانست .مشاركت در چنين جنگهايي ،اعتبار راهبردي ملك
سلمان را ارتقاء ميدهد .سلمان همان اقدامي را در يمن انجام داد كه چهار سال قبل
ملك عبداهلل در مقابله با شيعيان بحرين به انجام رساند.
الگوي راهبردي عربستان ،مقابله پرشدت در برابر تهديدهاي كمدامنه ميباشد .آغاز
جنگ در يمن ،مخاطرات امنيتي در محيط منطقهاي را افزايش ميدهد ،زيرا اگر ايران
به كنترل سياست در يمن مبادرت نمايد ،قادر خواهد بود تا به موازات كنترل تنگه
هرمز مبادرت به كنترل بابالمندب -تنگهاي كه آسيا و آفريقا از يكديگر جدا كرده و
به عنوان يكي از مراكز اصلي انتقال انرژي جهاني محسوب ميشود  -نمايد .مهمترين
پرسش در اين شرايط ،معطوف به چگونگي پاسخگويي در قبال تشديد بحران
امنيتي ،راهبردي و ژئوپليتيكي در يمن است).(Barakat, 2015: 2

 .3شكلبندي ژئوپليتيكي و ماهيت بحران امنيتي يمن
شكل بنديهاي جغرافيايي يمن با نشانههايي از فرهنگ سياسي و قبيلهاي اين كشور
در هم تنيده شده است .در بين واحدهاي سياسي آسياي جنوب غربي ،تداخل
فرهنگها و شكلبنديهاي هنجاري در يمن بيش از هر كشور ديگري ميباشد.
نشانههايي از پيوستار جغرافيايي مربوط به فرهنگ شيعي را ميتوان از امتداد عمان تا
مناطق كوهستاني يمن مشاهده نمود .از سوي ديگر ،اين كشور در جنوب شبه جزيره
عربستان قرار گرفته است و به اين ترتيب در عصر تضادهاي فرهنگي و ژئوپليتيكي
ميتوان نشانههايي از تداخل فرهنگي و هويتي را در اين كشور مشاهده كرد.
بحران امنيتي يمن ماهيت ژئوپليتيكي ،هويتي و ساختاري دارد .انصاراهلل با رويكرد
ايدئولوژيك بهعنوان نيروي انقالبي يمن تلقي ميشود .رقابتهاي نهفته بازيگران
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منطقهاي در بحران يمن منعكس ميشود ،اين در حاليست كه ريشههاي تاريخي
بحران امنيتي يمن ناشي از فرسودگي ساخت حكومتي و عدم گردش نخبگان در
كشورهاي در حال گذار است .گروههاي هويتي متعارض همانند حوثيها و القاعده
در محيط سياسي يمن از جايگاه اجتماعي برخوردار بوده و زمينههاي نقشيابي و
مداخله بازيگران منطقهاي در تحوالت سياسي را بهوجود آورده است .ادامه بحران به
گونهاي اجتنابناپذير منجر به نقشيابي بازيگران منطقهاي و تشديد بحران در يمن
گرديده است).(Barakat, 2015: 3
در مرحله اول از منازعه سياسي ،نشانههايي از تضاد نيروهاي هويتي عليه ساختار
حكومتي مشاهده مي شودكه سبب تشديد بحران در يمن شده و جنگ داخلي ،ثبات
و تع ادل سياسي كشور را در شرايط بحران و تهديد قرار داده است .در نقشة شماره
 1مي توان اولين مرحله آرايش منازعه در يمن را در شرايطي كه كشور به آرامي به
سمت بيثباتي ميرفت ،مشاهده كرد .شش گروه قومي و هويتي در روند بيثباتي
يمن مشاركت داشتند .همانگونه كه در نقشه مشاهده ميشود ،هر يك از گروههاي
اجتماعي تحت تأثير بازيگران منطقهاي بهويژه عربستان و مصر ايفاي نقش مينمايند.
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بحران امنيتي يمن ماهيت درونساختاري دارد .بخش قابلتوجهي از زيرساختهاي

در اين فرآيند ،عربستان بيشترين نقش سياسي و راهبردي را ايفا نموده است .چنين
نقشي به گونه پايانناپذير ادامه يافته ،زيرا مؤلفههاي هويتي و ژئوپليتيكي در اين
فرآيند تأثير قابلتوجهي داشتهاند).(Cordesman, 2015: 4
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نقشه شماره  1ـ اولين مرحله آرايش منازعه نظامي و امنيتي در يمن

در مرحله دوم ،مردم يمن كه به خيابان ها كشيده شده بودند ،نه تنها خواستار تغييرات
سياسي و اصالحات در ساختار قدرت بودند ،بلكه تالش داشتند تا شكل جديدي از
فرآيند تغيير سياسي را ايجاد نمايند .در اين دوران ،عربستان سعودي درصدد بود تا
زمينه سركوب گروههاي معترض را فراهم سازد .عربستان از الگوي بحرين براي
كنترل ثبات سياسي در يمن استفاده نمود .به همين دليل است كه بعد از تشديد
بحران از نيروي نظامي و يگانهاي عملياتي عليه گروههاي اجتماعي و هويتي حوثي
در يمن استفاده نموده است.

كشور يمن به لحاظ ژئوپليتيكي از ويژگيهاي منحصر به فردي برخوردار است.
شيعيان حوثي و سنيهاي شافعي به عنوان مهمترين گروههاي مذهبي يمن محسوب
ميشوند .در روند جنگ  ،1007كشور يمن در هماهنگي با قاهره ،تنگه باب المندب
را به روي كشتي ها و تسليحات رژيم صهيونيستي مسدود نمود و از اين طريق به
نحو قابل توجهي ،قابليت ارتش كشور متخاصم براي مقابله با واحدهاي عربي را
بياثر ساخت.
شيعيان حوثي عمدتاً در مناطق شمال و شمال شرق يمن و شافعي مذهبها عمدت ًا
در مناطق جنوبي و غرب سكونت دارند .به اين ترتيب ،يمن به دو بخش يمن سفلي
كه مذهب شافعي در آن رايج است و يمن عليا كه اهالي آن عمدتاً در زمره شيعيان
حوثي هستند ،از يكديگر تفكيك ميشوند .عالوه بر گروههاي مذهبي ياد شده مي -
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توان برخي از پيروان فرقه اسماعيليه ،شيعيان  15امامي ،مسيحيان ،يهوديان و هندوها
ويژگيهاي ژئوپليتيكي و ساختار راهبردي يمن دانست).(Pollack, 2015: 7
يكي ديگر از مهم ترين چالشهاي امنيتي ـ سياسي حكومت علي عبداهلل صالح در
دهه اول قرن  51كه اوضاع يمن را پيچيدهتر كرده است ،جنبش حوثي ميباشد.
حوثيها از سابقه كنش انقالبي براساس نشانههاي هويتي برخوردارند و از سال
 5112تا  5115شش بار با دولت يمن وارد جنگ شدهاند .رهبر معنوي آنان
«بدرالدين الحوثي» يكي از علماي شاخص با رويكرد مذهبي بود و فرزندان وي
نقش رهبري سياسي و نظامي حوثيها را براي مقابله با حكومت علي عبداهلل صالح و
تبعيض گسترده اقتصادي در كشور بر عهده دارند.
از ديگر ويژگيهاي جامعه يمن كه هر ناظري را شگفتزده ميكند ،حجم باالي
تسليحات نظامي در ميان مردم و قبايل كشور است .گفته ميشود حمل اسلحه در
اين كشور آزاد است بهطوري كه بيش از  01ميليون قبضه اسلحه در يمن و در ميان
مردم وجود دارد .شكافهاي متعدد اجتماعي از يك سو و مسلح بودن مردم و قبايل
كشور از سوي ديگر ،شكلگيري جنگهاي داخلي و منازعات دامنهدار را در يمن
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نيز در اين كشور زندگي ميكنند .علت تجمع فرقههاي مذهبي مختلف را بايد در

محتمل ساخته است .به دليل مسلح بودن گروههاي اجتماعي ،عربستان از كاربرد
نيروي زميني خودداري كرده است).(Cordesman, 2015: 5
برگزاري اجالسيه شرمالشيخ اتحاديه عرب در مصر ،زمينههاي تصميمگيري درباره
تداوم نقشيابي عربستان و مصر در بحران يمن را اجتنابناپذير ميسازد .در نقشة
شماره  5ميتوان حوزه هاي اتصال ژئوپليتيكي يمن با ساير كشورها را مشاهده كرد.
اتصال خطوط سرزميني يمن و عربستان ،نگرانيهاي راهبردي رياض در روند
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تحوالت سياسي و امنيتي يمن را افزايش ميدهد .همجواري يمن با جيبوتي،
سومالي ،اريتره ،اتيوپي ،سودان و مصر را بايد در زمره عوامل و موضوعاتي دانست
كه اهميت ژئوپليتيكي يمن در روند رقابت بازيگران منطقهاي همانند ايران ،عربستان،
مصر و تركيه را افزايش داده است).(Pollack, 2015: 3

سیاستگذاري راهبردي در مدیریت بحران امنیتی یمن

نقشه شماره  5ـ شكلبندي ژئوپليتيكي و مطلوبيت راهبردي يمن در محيط منطقهاي

يمن از لحاظ قابليتهاي جغرافيايي در شرايطي قرار گرفته كه امكان نظارت بر تنگه
باب المندب را دارا ميباشد .اين تنگه محوريت عبور و انتقال انرژي را دارا بوده و

از زمان حضور پرتغاليها در منطقه به عنوان يكي از مراكز ژئوپليتيكي محسوب مي -
شود .عالوه بر موضوع انرژي ،يمن از جايگاه محوري مؤثري در معادله قدرت نيز
برخوردار است .در نقشة شماره  7ميتوان جايگاه ساختاري و منطقهاي يمن در
تعامل با بازيگران محيط پيراموني را مالحظه كرد.
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 .4تبارشناسي نيروهاي اجتماعي و گروههاي مقاومت در يمن
بسياري از پژوهشگران بر اين اعتقادند كه جريان فكري و گروههاي قبيلهاي حوثي از
نظر فكري متأثر از انقالب اسالمي ايران ميباشند .به گونهاي كه «حسين الحوثي»
سردمدار مهم اين جريان در سخنرانيهاي خود مدام بر برائت از مشركين ،روز
قدس ،لزوم مبارزه با استكبار و مبارزه با رژيم صهيونيستي سخن ميگفت .يك شعار
چهاربندي كه توسط جوانان در حين سخنرانيهاي حسين الحوثي تكرار ميشد،
عبارت بود از الموت اآلمريكا ،الموت االسرائيل ،اللعنه علي اليهود ،النصر
االسالم) .(Cordesman, 2015: 4بيان چنين مفاهيمي به منزله تهديد عليه حكومت
علي عبداهلل صالح و گروههاي سلفي متحد عربستان در يمن تلقي ميشد .نگرش
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نقشه شماره  7ـ موقعيت يمن در فضاي ژئوپليتيك منطقهاي و جغرافياي همجوار

حسين الحوثي معطوف به قداست بخشيدن به نقش سياسي جمهوري اسالمي در
محيط منطقهاي ميباشد .نامبرده در تمام سخنرانيهاي خود از امام خميني ،روز
قدس ،روز عاشورا ،امام علي (ع) و مباني شيعي و انقالبي سخن ميگفت و از آنها
دفاع ميكرد .او از سالهاي  5111و  5111به تدريج نيروهاي جوان با گرايشات
مذهبي و آرمانهاي شيعي در منطقه را سازماندهي كرد ).(Cordesman, 2015: 5
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سیاستگذاري راهبردي در مدیریت بحران امنیتی یمن

نقشه شماره  4ـ رابطة پايگاههاي نظامي حكومت با جغرافياي مقاومت در يمن

چنين گروه هايي از آمادگي الزم براي مقابله با عربستان برخوردارند ،اما واقعيتهاي
محيط منطقهاي يمن نشان ميدهد كه پراكنده شدن تحرك راهبردي ايران ،آسيبهاي
امنيتي بيشتري براي اهداف ژئوپليتيكي جمهوري اسالمي ايران را بهوجود ميآورد.
سقوط شهر ادلب در سوريه در  50مارس  5112را ميتوان نمادي از تحرك عملياتي
گروه هايي دانست كه جنگ نيابتي عربستان در منطقه را سازماندهي ميكنند .از سوي

ديگر تقويت نيروي نظامي و ارتش يمن در كوتاهمدت امكانپذير نميباشد .نقشة
شماره  2نشان ميدهد كه پايگاههاي نظامي يمن داراي چه ويژگيهايي ميباشند.
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واقعيت آن است كه ارتش يمن در كوتاهمدت قادر به مقابله با پيكربندي نظامي
كشورهاي عربستان و مصر نخواهد بود .در اين شرايط ،مشكالت امنيتي بيشتري
براي جنبش مقاومت اجتماعي ايجاد ميشود .در نقشه شماره  2ميتوان بخش
ديگري از واقعيتهاي راهبردي ارتش و نيروي نظامي يمن را مورد محاسبه قرار داد.
ارتش يمن داراي  0فرماندهي منطقهاي بوده كه عمدتًا براي مقابله با نيروهاي
اجتماعي سازماندهي شده است .چنين نيروهايي امكان مقابله با يگانهاي عملياتي و
راهبردي مصر و عربستان را نخواهد داشت).(Pollack, 2015: 4
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نقشه شماره  5ـ شكلبنديهاي ساختار دفاعي و مراكز فرماندهي نظامي يمن

 .5تأثير بحران هويتي بر گسترش جنگهاي منطقهاي
هنگامي كه درگيري آغازگر جنگ يا بيثباتي در سطح منطقه ميشود ،خاورميانه،
اياالت متحده و متحدانش را با اين چالش مواجه ميسازدكه ميبايد براي مقابله با
تبعات ناشي از سرايت جنگ داخلي مهيا شوند .اشتراكات اجتماعي و فرهنگي كه
عامل پيوند دولتهاي منطقهاي است در روند اشاعه دموكراسي نتايج مثبتي به همراه
نخواهد داشت .شروع جنگ داخلي در سال  1002در لبنان ،منجر به مداخله رژيم
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صهيونيستي ،عراق ،ايران و سوريه شد و نتيجه آن رشد تروريسم و مشكالت ناشي
از آن بود .اين امر زمينههاي جنگ داخلي در سوريه و همچنين جنگ منطقهاي ميان
رژيم صهيونيستي و سوريه را فراهم نمود .جنگ داخلي عراق آغازگر جريان
مهاجرتهاي گسترده و عامل بيثباتي سياسي در دولتهاي همسايه بود

(Byman

) .and Pollack, 2007: 17-59مهاجرت غيرنظاميان بي گناه نمايانگر آن است كه
سیاستگذاري راهبردي در مدیریت بحران امنیتی یمن

گروههاي زيادي از مردم زندگي به كامشان تلخ شده و گزينه مناسبي براي گروههاي
مسلح آماده عضوگيري به منظور آغاز جنگ داخلي محسوب ميشوند.
غالبا" تروريست ها در دولتهايي جايگاه يابي ميكنند كه به واسطه جنگ داخلي
آسيب ديدهاند .مثل همان كاري كه القاعده در افغانستان انجام داد ـ به هر حال،
جنگ داخلي گروههاي تروريستي جديدي را ايجاد ميكند ـحزب اهلل ،فتح ياسر
عرفات ،حماس ،گروه اسالمي آرمِ (گروه اسالمي مسلح) الجزاير و ببرهاي تاميل،
همگي در نتيجه جنگ داخلي به وجود آمدهاند .بسياري از اين گروه ها فعاليت شان
را بر مبناي تمركز روي اهداف محلي آغاز كردند اما به سوي حمالت بين المللي
تغيير جهت دادند ـ معموال عليه آنهايي كه تروريست ها معتقد بودند كه به دشمنان
شان در راستاي جنگ داخلي كمك ميكنند).(Pollack, 2015: 6
 .5-1نشانهشناسي بحران هويتي در تحوالت سياسي
در جهان اسالم ،مبارزان خارجي در فرآيند جنگهاي داخلي گروهي عمل ميكنند،
خصوصا" اگر نيروهاي غيرمسلمان درگير جنگ باشند .همه مبارزان نهايتا تروريست

نمي شوند بلكه بعضي وقتها جنگ داخلي مجرايي است براي پيوستن افراد به گروه -
هايي مثل القاعده (Hegghammer, 2010: 53-94) .يكي از داليل اين امر آن است كه
در اين جنگ ها ،گروه ها و افراد شبكهها را گسترش ميدهند و تاكتيكهايي را از
ديگران فرا مي

گيرند(Horowitz, 2010: 68).

غالبا" مردم كشور همسايه به واسطه گسترش جنگ داخلي در كشور مجاور تا حد
زيادي بسيج و تحريك ميشوند ،خصوصا" اگر آنها اشتراكات مذهبي ،قومي يا
قبيله اي با مردم آسيب ديده داشته باشند .اين امكان وجود دارد كه جنگ داخلي
گروههايي را در دولتهاي همسايه در راستاي تغيير ترتيبات سياست داخلي حتي به
قيمت جنگ ترغيب نمايد .براي مثال ،عراق تجربه تظاهرات و اعتراضاتي را كه در
راستاي آن شيعيان مخالف در بحرين توسط سعودي ها سركوب ميشوند را از سر
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گذرانده است ،با وجودي كه مقياس خشونت به حدي نبوده كه بتوان آن را يك
مهم ترين آموزه جدايي طلبي تسري بخشي آن است .بسياري از جنگهاي داخلي
در شرايطي شكل ميگيرد كه در كشوري تمايالت استقالل طلبي وجود دارد .به
موازات آن گروههاي متخاصم ديگري وجود دارند كه گرايش هاي استقالل طلبانه
را به عنوان عامل افزايش مشكالت تلقي ميكنند .اگر گروه استقالل طلب به درجهاي
از موفقيت نايل شود ،پروسه موفقيت گروههاي استقالل طلب ديگر كشورها (كه يا
درگير جنگ داخلياند يا در همسايگي كشور درگير قرار دارند) نيز عينا" تكرار مي -
شود).(Walter, 2006: 105-36
جدايي طلبي اسلووني ابتدا از جنگ داخلي يوگسالوي شروع شد و اين امر كرواتها
را به بيان و اظهار استقالل طلبي ترغيب نمود .اين امر در الگو دهي به بوسني
بسيار موثر بود و بعدها ناسيوناليستهاي آلباني تبار كوزوو نيز همين الگو را دنبال
نمودند كه نهايتا منجر به جنبش جدايي طلبي در ميان آلبانيهاي مقدونيه شد .در
اوج جنگ داخلي عراق ،نگراني همسايگان عراق از توسعه و ترويج عقايد جدايي
طلبانه در بين گروههاي عراق و گسترش آن به جمعيت كردهاي

همسايه بود (Riedel,
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جنگ داخلي به شمار آورد.

) .2015: 4مشكالتي كه به واسطه اشكال بهتري به وجود ميآيد ـ و حكومت را در
كشوري كه به واسطه جنگ از ميان رفته است را تضعيف ميكند ـ غالبا" منجر به
دخالت دولتهاي همسايه مي شود .در بسياري از موارد ،چنين مداخالتي در راستاي
متوقف سازي تروريسم صورت ميگيرد ،همانند اقداماتي كه اسرائيل مكررا در لبنان
انجام داد؛ در موارد ديگر مداخالت به منظور متوقف كردن جريان مهاجرتهاست
مثل اقداماتي كه اروپائيان در يوگسالوي صورت دادند؛ و در موارد ديگر مداخالت
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ابزاري است در جهت خاتمه دادن (يا واكنش نشان دادن) به تندروي جمعيت مثل
آنچه كه سوريه در جنگ داخلي لبناني ها اعمال كرد .معموال اين مداخالت شرايط
نامناسبي را براي همه كشورهاي درگير ايجاد ميكند .معموال گروههاي محلي
نمايندگان ضعيفياند و غالبا" ناتوانند يا تمايلي به تحقق اهداف طرفدار نشان نمي
دهند ).(Cordesman, 2015: 7

سیاستگذاري راهبردي در مدیریت بحران امنیتی یمن

اين امر منجر به كاربرد نيروهاي نظامي دولتهاي مداخلهگر مي شود .در نتيجه،
بسياري از جنگهاي داخلي به جنگهاي منطقهاي ميانجامد چرا كه هنگامي كه
كشوري حمله ميكند ،كشورهاي ديگر هم در راستاي مقابله با كشور (مداخلهگر)
اقدام مشابهي را صورت ميدهند ،دردناكترين نمونه اين رويداد خشونتي است كه
از جنگ داخلي رواندا به همسايهاش كنگو كشيده شده است و منجر به جنگ داخلي
در آنجا گرديد و موجب مداخله هفت همسايه كنگو گرديد و به «جنگ داخلي
آفريقا» تبديل شد كه در آن ميليون ها انسان كشته شدند ).(Riedel, 2015: 4
 .5-2تأثير بحران اجتماعي بر تحوالت بين المللي
معموال دولتهاي همسايه و قدرتهاي بزرگ در راستاي حل و فصل ،جلوگيري
(كنترل) يا كمك به پيروزي يك طرف در جنگ داخلي مداخله ميكنند .گاهي
اوقات ،دولتهاي متعددي با برنامههاي رقابتي يا متناقض مداخله ميكنند .مداخله
مي تواند از قدرت حكومت در راستاي توانمندسازي ،جلوگيري و سركوب مخالفت
ها حمايت كند؛ مانند مداخله دولت سعودي در بحرين همچنين مداخله ميتواند به
مخالفان ضعيف كمك نمايد تا از حمالت دولت جان سالم به در برند و قابليتهاي

خود را به طور فوق العاده اي افزايش دهند ـ مانند آنچه كه در ليبي رخ داده است
) .(Posen, 1996: 72-112يكي از هدفهاي مشترك مداخله حمايت از پناهندگان
است .به هر حال ،بعضي اوقات كمك به پناهندگان و ديگر حمايتهاي بشردوستانه
ميتواند براي مبارزان امكان استفاده از اردوگاههاي پناهندگي در جهت سازماندهي
مجدد را فراهم نمايد) . (Lischer, 2007: 79-109نيروهاي حافظ صلح خارجي مي-
توانند طرفين درگيري را كنترل نمايند و گاهي اوقات نيروهاي خود را در راستاي
پيشگيري از به مخاطره افتادن صلح به كار گيرند).(Greenhill and Major, 2006: 35
به طور كلي ،حضور نيروهاي حافظ صلح از احتمال تكرار جنگ داخلي جلوگيري
خواهد كرد .به عالوه ،هنگامي كه توافقي حاصل مي شود ،نيروهاي خارجي مي -
توانند به غيرنظامي كردن كمك نمايند و موانع را در راستاي پايان جنگ داخلي از
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ميان بردارند .همچنين مي توانند كشور را در جهت پيشگيري از اقدامات تالفي
تالش نمايد .(Fortna, 2004: 269).معموال مداخله موفقيت آميز امري بلند مدت
است ،فرآيند اعتمادسازي و نهادسازي سال ها به طول ميانجامد .البته بعيد به نظر
ميرسد كه دولتهاي مداخلهگر به تعهدات خود عمل كنند و هزينههاي سنگين
مالي و انساني را به عهده بگيرند مگر اينكه الزام منافع ملي آنان را ترغيب به اين امر
نمايد .(Cordesman, 2015: 5).
 .5-3نقش قدرتهاي بزرگ در مديريت بحران منطقهاي
اقدامات مداخله گرانه آمريكا در بيشتر جنگهاي داخلي كشورها با هدف حفاظت
از منافع حياتي اياالت متحده ،تضمين منافع متحدان ،تغييرات سياسي و پيشگيري از
حوادث بشردوستانه صورت مي پذيرد ..اين اقدامات آسان نخواهد بود .وقتي كه
مردم اياالت متحده به طور فزايندهاي درگير مشكالت سياسي و اقتصادي خود
هستند ،در ارتباط با توانايي مداخله آمريكا در ماوراي مرزهايش محدوديتهايي
وجود دارد).(Cordesman, 2015: 7
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جويانه اداره كنند تا حكومت بتواند در راستاي ايجاد درجهاي از اعتبار و اعتماد

به دليل قدرت نظامي آمريكايي و توانايي به انجام رساندن اقدامات ديپلماتيك و
لجستيكي كه ملتهاي ديگر از آن بيبهرهاند؛ هنوز تقاضاها براي مداخلهگري اين
كشور ادامه دارد ،البته يكي از مشكالت اين است كه منافع اياالت متحده در
خاورميانه يكپارچه و يكدست نيست .در برخي از مناطق ،مثل الجزاير و يمن ،اياالت
متحده به لحاظ تاريخي نقش محدودي را ايفا كرده است .برخي از كشورها مثل
عربستان سعودي براي منافع اياالت متحده نقش حياتي دارند.
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بنابراين توقف جنگ داخلي در بسياري از كشورها ميتواند براي تضمين منافع
آمريكايي ها حائز اهميت باشد ،در صورتي كه در ارتباط با ديگر كشورها ،ممكن
است كه تمايل به خاتمه جنگ كامال" به داليل بشردوستانه باشد يا خواست عمومي
در جهت اين باشد كه عقايد مخالفان به سادگي توسط حكومتهاي مستبد سركوب
نگردد .ظاهر مداخله در ليبي با هدف منافع ديگري دنبال شد ،اما منافع حياتي

سیاستگذاري راهبردي در مدیریت بحران امنیتی یمن

اياالت متحده مطرح نبود .كاخ سفيد محدوديتهاي جدي را در حوزه درگيري
آمريكايي ها وضع كرد).(Cordesman, 2015: 4
گرايش اياالت متحده براي مداخله به دليل ماهيت طرفين درگير در جنگهاي داخلي
خاورميانهاي دشوارتر خواهد شد .يك سوال كليدي براي اياالت متحده اين خواهد
بود كه :با چه رژيمي مخالف است و از كدام مخالفت ها حمايت ميكند؟
در همه جنگهاي داخلي خاورميانه ،وسوسه براندازي گروههاي برنده وجود خواهد
داشت اما انجام چنين امري مي تواند خيلي مصيبت بار باشد .ممكن است كه دولت -
هاي ديگر مداخالتشان را در راستاي مقابله با اقدامات اياالت متحده افزايش دهند و
نهايتا" با كمك به مخالفان اياالت متحده ،نوعي خصومت را نسبت به منافع اياالت
متحده رقم بزنند.(Cordesman, 2015: 8).
 .5-4شكلبندي مذهبي و پراكندگي قومي در يمن
شيعيان زيدي عمدتا" در مناطق شمال و شمال شرق يمن ساكن هستند و شافعي
مذهب ها عمدتا" در مناطق جنوبي و غرب سكونت دارند .به اين ترتيب ،يمن به دو
بخش يمن سفلي كه مذهب شافعي در آن رايج است و يمن عليا كه اهالي آن پيرو

مذهب زيديه هستند ،از يكديگر تفكيك ميشوند .عالوه بر گروههاي مذهبي ياد
شده ميتوان برخي از پيروان فرقه اسماعيليه ،شيعيان  15امامي ،مسيحيان ،يهوديان و
هندوها را در اين كشور مالحظه نمود  .علت تجمع فرقههاي مذهبي مختلف را بايد
در ويژگيهاي ژئوپليتيكي و شكل بندي راهبردي يمن دانست.

)(Sharp, 2011: 4

كشوري كه در فضاي اتصال ژئوپليتيكي قرار ميگيرد و قادر است تا از جنوب با
خليج عدن و از غرب با درياي سرخ ارتباط داشته باشد ،طبيعي است كه محل تردد
گروههاي مختلف مذهبي نيز قرار ميگيرد .فرآيند تكامل تحوالت تاريخي يمن با
شكل بنديهاي ساختاري جنگ سرد پيوند يافته است .شايد علت رقابت قدرتهاي
بزرگ در يمن را بايد ويژگيهاي جغرافيايي و نقش ژئوپليتيكي اين كشور دانست.
يمن تا قبل از سال  1001ميالدي دو كشور مجزا با نامهاي جمهوري عربي يمن
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(يمن شمالي) و جمهوري دموكراتيك يمن (يمن جنوبي) بود .اين دو كشور تحت
ساختار نظام دوقطبي آثار خود را بر شكل بندي سياسي و امنيتي يمن بجا گذاشت.
هريك از دو قدرت بزرگ جهاني توانستند حوزههاي نفوذ خود را در مناطقي كه از
اهميت ژئوپليتيك برخوردار بود ،سازماندهي نمايد .به همين دليل است كه در
ساختار دو قطبي شاهد تقسيم كشورهاي آلمان ،كره و يمن به دو حوزه شمالي و
جنوبي ميباشيم .هريك از دو حوزه جغرافيايي تحت تأثير يكي از دو قدرت بزرگ
جهاني قرار داشت .اگرچه مولفههاي ساختاري ميتوانست نقش موثري در شكل
بندي قدرت سياسي يمن بجا گذارد ،اما زيرساختهاي فرهنگي ،قومي و مذهبي
يمن تا حد بسيار زيادي ثابت باقي ماند .چنين مولفههايي را بايد در زمره عوامل
موثر در رقابتهاي سياسي ،هيجانهاي اجتماعي و جنگهاي داخلي يمن
دانست).(Phillips, 2010: 142

جمهوري عربي يمن ،پس از سرنگوني سلسله زيدي محيالدين در  1005تاسيس
شد .اين حكومت در قالب نظامهاي اقتدارگراي غير نظامي و نظامي رنگ
ناسيوناليستي به خود گرفت .ناسيوناليسم را بايد يكي از مولفههاي بنيادين تأثيرگذار
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رهبري رژيمهاي كامال متفاوت ايدئولوژيك اداره ميشدند ).(Riedel, 2015: 5

بر معادله قدرت سياسي يمن در سالهاي جنگ سرد دانست .شكل بنديهاي
مذهبي ،پراكندگي هاي قومي و هويتي در يمن تأثير چنداني بر جهت گيري سياست
خارجي بجا نگذاشت .قانون اساسي سال  1001به خاطر نقش سنتي اسالم ،شريعت
را منبع تمام قانون گذاري ها اعالم كرد و در فرآيند قضايي نقش ويژهاي براي علما
در نظر گرفته شد( .نياكويي)02 :1701 ،
اين امر نشان ميدهد كه در جامعه سنتي يمن ،مولفههاي مذهبي از جايگاه ويژهاي
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در سازماندهي نظام اجتماعي ،حقوقي و قانوني برخوردار است .در حالي كه
فرآيندهاي سياست خارجي در ساختار دوقطبي تحت تأثير مولفههاي تقسيم قدرت
در نظام جهاني قرار داشت .در اواسط سال  1000سرهنگ علي عبداهلل صالح،
رياست جمهوري يمن جنوبي كه تحت تأثير اتحاد جماهير شوروي بود را به عهده
گرفت .ارتش و حزب كمونيست به عنوان زيربناي ساختار قدرت بوروكراتيك علي

سیاستگذاري راهبردي در مدیریت بحران امنیتی یمن

عبداهلل صالح محسوب مي شد .چنين فرآيندي تا زمان بعد از فروپاشي اتحاد جماهير
شوروي و ساختار دوقطبي ادامه يافت).(Cordesman, 2015: 5
حكومت ماركسيستي علي عبداهلل صالح بر خالف يمن شمالي ،ميان اسالم و دولت
تضاد ايجاد نمود .اندكي پس از استقالل يمن جنوبي در سال  ،1000رژيم
م اركسيست كنترل مساجد را به دست گرفت ،اوقاف را ملي كرد و قانون غيرمذهبي
را جانشين قانون و مولفههاي شريعت در يمن كرد .در دهه  1001حمالت فيزيكي
عليه روحانيون متوقف شد .نظام سياسي علي عبداهلل صالح كه نيازمند حمايت گروه-
هاي اجتماعي و سران قبايل بود ،براي توجيه موقعيت خود براي مقابله با نشانههاي
سرمايه داري و نظام سنتي غرب گرا در منطقه ،برخي از گروه ها و رهبران اسالمي
را با خود منطبق ساخت .با اين وجود ،گروههاي اسالمي هيچ گونه تمايلي براي
حمايت از حكومت سوسياليستي علي عبداهلل صالح نشان نميدادند .آنان صرفا" به
دليل مولفههاي سياسي ،تسلط حكومت را مورد پذيرش قرار دادند (كمجيان:1700 ،
.)720

در سالهاي بعد از فروپاشي اتحاد شوروي ،گروههاي اسالمي از جايگاه بيشتري در
نظام سياسي و اجتماعي يمن برخوردار شدند .شكل بندي قدرت با تغييراتي روبرو
گرديد .در نهايت دو كشور در نوامبر سال  1001به وحدت رسيدند و در  55مي
سال  1001رسما" تاسيس جمهوري يمن (متشكل از يمن شمالي و جنوبي) اعالم
شد .علي عبداهلل صالح ،رئيس جمهور يمن جنوبي و علي سالم البيض رئيس جمهور
يمن شمالي به ترتيب رئيس جمهور و معاون اول رئيس جمهور يمن متحده شدند.
ساختار سياسي جديد توانست به ميزان بيشتري بر روند همكاريهاي سياسي
كشورهاي منطقه از جمله عربستان اثر بجا گذارد .نياز اقتصادي دولت جديد به منابع
مالي عربستان ،در زمره عوامل تأثيرگذار دولت سعودي بر ساختار اجتماعي ،سياسي
و اقتصادي يمن بعد از اتحاد مجدد گرديد

).(Schmitz, 2011: 73
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نيروهاي اجتماعي يمن اعتماد چنداني به علي عبداهلل صالح نداشتند .در حالي كه
برخوردار گرديده بود .علي عبداهلل صالح روابط خود با عربستان سعودي را بازسازي
نمود .زمينههاي اجتما عي و ساختاري الزم براي اكتشاف و استخراج نفت از منابع
يمن كه در بخش جنوبي قرار داشت را فراهم آورد .الگوهاي سياسي علي عبداهلل
صالح با علي سالم البيض متفاوت بود .هريك از آنان ادراك تمايزيافتهاي نسبت به
ديگري داشتند .به عبارت ديگر ،فرآيندي در ساختار سياسي يمن در حال شكل
گيري بود كه زمينههاي الزم براي افزايش اقتدار علي عبداهلل صالح و نزديكي بيشتر
وي به عربستان را فراهم ميساخت .عربستان از سال  1001به بعد به عنوان اصلي-
ترين پشتيبان سياسي و اقتصادي علي عبداهلل صالح تلقي ميشد .اگرچه چنين
فرآيندي مورد پذيرش سالم البيض قرار نداشت ،اما تالش نامبرده براي تجزيه مجدد
يمن به نتيجه موثري منجر نگرديد .به عبارتي ديگر ،تالش تجزيه طلبانه شكست
خورد (صادقي و احمديان .)500 :1700 ،اختالفات مذهبي ،سياسي و قومي بعد از
تضادهاي ايجاد شده بين رهبران سياسي كشور ادامه يافت .با اين حال همچنان
تحركهاي تجزيه طلبانه در جنوب اين كشور تداوم يافته است و احساس تبعيض
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نامبرده از قدرت سازماني و موقعيت ژئوپليتيكي ويژهاي در نظام سياسي يمن متحد

فراگير در ميان مردم اين منطقه به چشم ميخورد .جنوبيها احساس ميكنند كه از
نظر قدرت و ثروت ،حقشان ادا نميشود .اوضاع اقتصادي بغرنج جنوب يمن و
همچنين كنشگري نخبگان سياسي اين خطه مبني بر گسست و تجزيه ،پتانسيل
جدايي طلبي بااليي را در اين منطقه ايجاد كرده است .با توجه به چنين فرآيندي،
گروههاي مذهبي بويژه شيعيان زيدي و فاطمي از پتانسيل الزم براي مقاومت در برابر
حكومت علي عبداهلل صالح برخوردار گرديدند .نماد گروههاي مذهبي را جنبش
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حوثي تشكيل ميدهد (هميلتون و ديگران:1700 ،

.)00

نتيجهگيري
دخالت عربستان سعودي به نمايندگي  11كشور محافظهكار منطقهاي ،حمايت
آمريكا ،انگليس و تل آويو از جنگ عليه مقاومت يمن گسترده و فراگير بوده است.

سیاستگذاري راهبردي در مدیریت بحران امنیتی یمن

مقامات عربستان نگران گسترش موج تحرك شيعيان در محيط منطقهاي هستند .بيش
از  0ميليون شيعه در عربستان زندگي ميكنند كه از شرايط اقتصادي مطلوبي
برخوردار نيستند .در عصر بحرانهاي هويتي امكان گسترش تضادهاي امنيتي وجود
دارد .سابقه تاريخي نقش آفريني عربستان در يمن مزيد بر علت بوده و زمينههاي
تشديد بحران را بهوجود ميآورد .واقعيتهاي كنش راهبردي انصاراهلل نشان ميدهد
كه روندهاي بيداري اسالمي تا حوزة درياي سرخ و درياي عرب گسترش يافته
است .چنين وضعيتي از يكسو تحرك راهبردي و ژئوپليتيكي ايران را منعكس
ميسازد و از سوي ديگر زمينة شكلگيري تهديدات جديدي را بهوجود خواهد
آورد .مقابله با تهديدات تابعي از «الگوي تحرك منطقهاي» و «بازتوليد مقاومت» در
يمن ميباشد .گسترش قابليت راهبردي ايران ،مخاطرات امنيتي را نيز بهوجود
ميآورد .به همين دليل است كه بهموازات گسترش جبهة مقاومت ،ضرورت تحرك
عملياتي و امنيتي اجتنابناپذير خواهد بود .براساس چنين نگرشي ،اياالتمتحده و
مقامات رژيم صهيونيستي تالش دارند تا زمينه ايجاد چند بحران در آسياي جنوب
غربي تا شرق مديترانه را براي ايران بهوجود آورند .بيان چنين رويكردي به مفهوم

آن است كه نظريهپردازان راهبردي آمريكا از الگوي ايجاد چهار جنگ در محيط
منطقه اي بهره گرفته و به اين ترتيب ،تالش دارند تا قابليت راهبردي ،هويتي و
تاكتيكي ايران را در وضعيت تجزيه قرار دهند .ضرورتهاي راهبردي ايجاب ميكند
كه ايران نه تنها از تمركز قدرت و سازماندهي قدرت در « نقطه ثقل راهبردي»
بهرهگيري كند ،بلكه در فضاي منطقهاي از الگوي مديريت بحران و كنش گزينشي در
برابر بازيگران سازمانيافته بهرهگيري نمايد .تحقق چنين اهدافي در شرايطي حاصل
ميشود كه «معادله قدرت» مبتني بر «تحرك راهبردي» انجام گرفته و به اين ترتيب،
نشانههايي از «ترازيابي راهبردي قدرت» (نيروي تركيبي) در ارتباط با فضاي
بحرانهاي منطقهاي ازجمله يمن بهوجود آيد .اجراي چنين اهدافي از طريق
سازوكارهاي مبتني بر «راهبرد نيروي لبه» استفاده شود .چنين راهبردي به منزله آن
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است كه مقابله با تهديدات ميبايست از طريق «آرايش دفاعي قدرت»« ،يمنيسازي
نقش محوري در مقاومت يمن را گروههاي شيعي حوثي به رهبري انصاراهلل تشكيل
مي دهند .از آنجايي كه عربستان در زمره متحدين راهبردي آمريكا و رژيم
صهيونيستي در منطقه تلقي مي شود ،هرگونه كنش عملياتي نيروهاي نظامي عربستان
همانند آنچه كه در يمن اتفاق افتاد ،تابعي از هماهنگسازيهاي راهبردي با آمريكا
محسوب مي شود .حمايت از انصاراهلل زمينة مقاومت از درون را بهوجود ميآورد.
ضرورتهاي راهبردي ايجاب ميكند كه بهموازات «مقاومت از درون» زمينه براي
«بازدارندگي در محيط منطقهاي» بهوجود آيد .تحرك دريايي نقش بازدارندة ايران را
بهموازات گسترش مقاومت از درون ارتقاء ميدهد.
شيعيان حوثي و انصاراهلل در زمره شيعيان جهادي بوده كه اعتقاد بر مبارزه در برابر
ظلم دارند .در سالهاي دهه  1001و در روند رقابتهاي سياسي يمن ،جمال
عبدالناصر  01هزار نيروي نظامي وارد يمن كرد كه نتيجه چنداني در روند رقابتهاي
منطقهاي به وجود نياورد .به همين دليل است كه عربستان در اين مرحله تاريخي
تالش دارد تا از  121هزار نيروي نظامي براي مقابله با شيعيان حوثي و انصاراهلل در
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مقاومت» و «ديپلماسي دفاعي» حاصل گردد.

يمن استفاده كند .در اين شرايط ،شكل بندي كنش راهبردي ايران در برابر كشورهاي
موثر در اتحاديه عرب و محيط امنيتي خاورميانه را ميتوان به شرح ذيل مورد توجه
قرار داد:


نقشيابي عربستان در بحران يمن ماهيت «ژئوپليتيكي» و «هويتي»

دارد .در دوران هاي تاريخي گذشته نيز عربستان از نقش موثر منطقهاي در
كنترل تحوالت يمن برخوردار بوده است .سعوديها در راستاي كنترل
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«استان ايثر» در دهه  1071با يمن درگير شده و از آن مقطع زماني به بعد
همواره تالش دارد تا زمينة كنترل اين منطقه را فراهم آورد .طبيعي است كه
بخشي از نقشيابي عربستان در اين دوران تحت تأثير ساختار دوقطبي
كنترل شده است .در عصر جنبشهاي هويتي منطقه عربستان از انگيزه الزم
براي تحرك امنيتي در روند تحوالت يمن برخوردار خواهد بود.


سیاستگذاري راهبردي در مدیریت بحران امنیتی یمن

گسترش جنگ در يمن نقش القاعده را افزايش خواهد داد.

قدرتيابي القاعده مشكالت امنيتي بيشتري را براي عربستان و كشورهاي
غربي در محيط منطقهاي بهوجود ميآورد .القاعده در شرايط موجود از
گسترش بحران در يمن استقبال به عمل آورده زيرا بار ديگر روابط
اقتصادي و نظامي موثري با عربستان ايجاد خواهد كرد.


مقابله با بحران يمن از طريق سازوكارهاي دفاع همهجانبه

منطقهاي حاصل مي گردد .تحقق اين رويكرد مربوط به شرايطي است كه
زمينه براي بازتعريف آرايش دفاعي ايران بهوجود آيد .هماكنون بخشي از
نيروي دريايي ايران در حوزه درياي عرب و اقيانوس هند قرار دارد.
جهتيابي اين نيروها به سمت حوزههاي جغرافيايي يمن ميتواند نقش
بازدارنده ايفا نمايد .طبيعي است كه در چنين شرايطي ،يگانهاي ويژه
نيروي دريايي نقش موثري براي مقابله با تهديدهاي ناشي از پياده كردن
نيروهاي نظامي در منطقه ايفا خواهند كرد.



بحران يمن بيانگر اين واقعيت است كه ايران نيازمند نقشيابي

راهبردي در منطقه مي باشد .بهرهگيري از سازوكارهاي «كنش پيشگيرانه»
ميتواند زمينههاي الزم براي گذار از «غافل گيري راهبردي» را بهوجود
آورد .تقويت ساختار دفاعي گروههاي حوثي ماهيت راهبردي خواهد
داشت .بنابراين چنين بازيگراني ميبايد از ابزار و تجهيزات راهبردي نيز
بهرهمند شوند.


درگيرسازي مستقيم ايران در نبرد يمن چالشهاي زيادي براي

گروههاي هويتي در يمن بهوجود ميآورد .محور اصلي كنش راهبردي
ايران بايد معطوف به «جنگ كمشدت» و براساس نشانههاي «جنگ نيابتي»
سازماندهي شود.


هدف ژئوپليتيكي ايران آن است كه زمينه براي تحرك دريايي ايران در
حوزه درياي عرب و درياي سرخ بهوجود آيد.
حمايت ايران از ادبيات دبير كل سازمان ملل درباره سازوكارهاي

ديپلماتيك براي مديريت بحران ميتواند معطوف به اين موضوع باشد كه
«اقدامات پيشدستانه» عربستان ،آسيبهاي امنيتي بيشتري براي نظم
منطقهاي بهوجود ميآورد.
تصميمات اتحاديه عرب در  50مارس  5112زمينههاي الزم براي

تشديد بحران را نشان ميدهد .نقشيابي ايران در فضاي منطقهاي اگر
ماهيت مستقيم داشته باشد ،زمينه جنگ سرزميني ايران و عربستان را
اجتنابناپذير ميسازد.


روند تصاعد بحران در منطقه بيانگر آن است كه در شرايط

افزايش درگيريها ،امكان رويارويي نظامي وجود خواهد داشت .به همين
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يافت ،اما آسيبهاي امنيتي كمتري فراروي ايران خواهد بود .مهمترين
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نقشيابي روسيه در تحوالت يمن ،زمينه مديريت جهاني بحران را

فراهم ميسازد .اگرچه در چنين فرآيندي جايگاه ايران كاهش خواهد
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دليل است كه به موازات تقويت قدرت نيروهاي مقاومت در يمن ،ايران
ميتواند از سازوكارهاي ديپلماتيك براي كنترل و كاهش نقشيابي عربستان
و مصر در منطقه استفاده نمايد .نقشيابي روسيه و چين در شوراي امنيت
سازمان ملل ميتواند زمينههاي كنترل بحران در يمن را بهوجود آورد.


در دوران مذاكرات لوزان سوئيس درباره قابليت هستهاي ايران،

روند بحران يمن گسترش يافت .در چنين شرايطي ،مقامات آمريكايي
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موضوعات منطقهاي با فعاليت راهبردي ايران در حوزه هستهاي را از
يكديگر متمايز نموده و تالش كردند تا قابليت هستهاي ايران به ميزان
قابل توجهي كاهش يابد .در اين مذاكرات ،مقامات آمريكايي صرفا" به
اتخاذ مواضع گذرا اكتفا نموده و هيچ گونه زمينهاي براي تبادل نظر درباره
موضوعات منطقهاي انجام نگرفت.


سیاستگذاري راهبردي در مدیریت بحران امنیتی یمن

يمن بخشي از فضاي ژئوپليتيك راهبردي ايران در حوزه اقيانوس

هند و درياي عرب محسوب ميشود .تنگه بابالمندب به لحاظ ژئوپليتيكي
از اهميت راهبردي برخوردار بوده و در شرايط منازعه اگر كشوري بتواند
بر چندين تنگه منطقهاي كنترل داشته باشد ،موقعيت مناسبتري را در
ترازيابي راهبردي قدرت به دست ميآورد.


روند تحوالت يمن در شرايطي گسترش يافت كه آمريكا و رژيم

صهيونيستي از افزايش تعارض بين گروهها و كشورهاي اسالمي حمايت به
عمل ميآورند .از آنجايي كه عربستان در زمره متحدان راهبردي آمريكا و
رژيم صهيونيستي در منطقه تلقي ميشود ،هرگونه كنش عملياتي نيروهاي
نظامي عربستان همانند آنچه كه در يمن اتفاق افتاد ،تابعي از
هماهنگسازيهاي راهبردي با آمريكا محسوب ميشود.


آمريكا بر اين امر واقف است كه بحران يمن ،زمينه تشديد

بحرانهاي منطقهاي را بهوجود ميآورد .درگيرسازي ايران در چندين جنگ
منطقهاي منجر به تجزيه قدرت راهبردي ايران ميشود .آمريكا در صدد

است تا جهان اسالم و گروههاي اسالمي را در وضعيت گسست و
رويارويي ايدئولوژيك قرار دهند .چنين فرآيندي ،زمينههاي گسترش بحران
به حوزههاي ژئوپليتيكي را بهوجود ميآورد.


بحران يمن نشان داد كه آمريكا از طريق عربستان مبادرت به

گسترش «جنگهاي نيابتي» در منطقه نموده است .اصليترين ويژگي
جنگهاي نيابتي را ميتوان تشديد بحران دانست .روندهاي ايجادشده در
بحران يمن ،زمينههاي اوليه براي رويارويي مستقيم بين كشورهاي منطقهاي
را بهوجود مي آورد .هرگاه بحران امنيتي در مناطق ژئوپليتيكي گسترش
بيشتري پيدا كند ،چنين بحرانهايي زمينه رويارويي بازيگراني را ايجاد
ميكند كه هر يك تالش دارند تا بر معادله قدرت و سياست منطقهاي تأثير
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به جا گذارند.
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