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   عطف تاريخي نقطةشش  يمن معاصر و
 نخستين.  عطف تاريخي داشته استنقطة خود چندين اخير ةوپنج سال يمن در تاريخ شصت

قالبي ناصري نن طرفداران ايدئولوژي اآگردد كه در جريان  برمي م1962به سال آن  عطف نقطة
 در برابر طرفداران نظام ،شد  كادرهاي نظامي جوان ميويژه به جوانان و ةكه بيشتر دربرگيرند

دومين . غاز كردندآپادشاهي ايستادند و با كودتاي خود دوران جمهوريت را در اين جامعه 
 بريتانيا در نواحي ةكه با پايان سلط  زماني؛روي داد م1967در سال   عطف تاريخ يمننقطة

 محمد قحطان. وجود آمد به به نام يمن جنوبي اي  كشور تازه، عدنويژه بهجنوبي يمن و 
 و شد برگزيده يمن دموكراتيك جمهوري يجمهور ياست ر  به 1967 نوامبر 30 در الشعبي
 روي داد كه م1968بعد در  عطف سوم يك سال  نقطة.دش ن انتخابآ پايتخت نيز عدن

 رسمي ايدئولوژي ماركسيستي را طور به يمن جنوبي يانخبگان سياسي و نظامي بخش جنوبي 
اي به  اين خود بعد تازه.  و متحد بلوك شرق و اتحاد جماهير شوروي شدندندپذيرفت

ي تاريخي يمن داد و رويارويي ميان نظام پادشاهي و جمهوري را به كشمكش ها كشمكش
داري تبديل كرد  ن چپ و راست، اردوگاه غرب و شرق يا جهان سوسياليسم و جهان سرمايهميا

و مخالفان ديروز نظام جمهوري و مدافع پادشاهي، يعني ايران و عربستان سعودي را در برابر 
 در اي منطقهاي از كشمكش   و دوران تازه)197-200: 1386احمدي، (هواخواهان كمونيسم قرار داد 

هاي   بلكه قدرت،)شمال و جنوب(تنها دو بخش يمن   عرب را رقم زد كه نهةرجزي شبه
. نيز در آن درگير بودند) مريكا و شورويآ(و جهاني )  ليبي وايران، عربستان، مصر (اي منطقه

  نوعي جنگ سرد يمني نيز آغاز شد كه در( Kerr, 1971) 1بدين گونه در كنار جنگ سرد عربي
 و ائتالف با بلوك غرب و هواخواهان بر اتحادرا ست خارجي خود  سياگيري آن صنعا جهت

 را بر اتحاد و ائتالف با بلوك شرق و معدود طرفداران گيري ن و عدن اين جهتآ اي منطقه
 .(Halliday, 1985: 246-3-6)استوار ساختند )  الجزاير وسوريه، عراق، ليبي(ن آي ا خاورميانه

خواهانة  هاي وحدت تالشكه ، يعني زماني گردد م برمي1990ه تاريخي چهارم ب عطف ةنقط
هاي اميدوارسازندة نوين ناشي از اكتشاف نفت و گاز در مرزهاي يمن  ها از يك سو و افق يمني

دليل   ورشكستگي نسبي مالي و اقتصادي يمن جنوبي بهو سرانجام) Morton, 2013( و عربستان
وي ديگر، نخبگان سياسي شمال و جنوب را به گرد هم از س ي اتحاد شورويها قطع كمك

 اين اتحاد برايند .)Halliday, 2013(ورد و وحدت و يكپارچگي دو يمن را رقم زد آ
از تدريجي آغو م 1970 دهةي ها سالايدئولوژيك و نظامي دو يمن در  - ي سياسيها  كشمكش

 دهه در اين.  بودم1980 دهةدر  گوهاي صلح و همكاري و در نهايت اتحاد دو كشورو گفت
 آنها ترين مهم كه رساندند امضا به را قراردادهايي بيشتر يها هماهنگي به رسيدن براي طرفين

                                                            
1. The Arab cold war 
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 از مشترك برداري بهره در زمينة توافق ،م1981در  مشترك خارجي سياست در زمينة توافق
اتحاد در  نظورم به البيض سالم علي و صالح عبداهللا علي ، و توافقم1985طبيعي در  منابع

 وجود به را يمن جمهوري و شدند متحد كشور  دو1990 مه 22 در سرانجام. م بود1988
با اين . شد انتخاب اقتصادي پايتخت عنوان به عدن و سياسي پايتخت عنوان به صنعا و آوردند

 اين ،)1358احمدي، (ي ناكام همگرايي و وحدت در جهان عرب ها ههمه همانند بسياري از نمون
 جنگي م1994در   نارضايتي نخبگان جنوبي از رهبران شمالدر پياتحاد به درازا نكشيد و 

 به رهبري علي عبداهللا ها  كامل شماليةن فرار رهبران جنوب و سلطآغاز شد كه فرجام آداخلي 
 يي در جريان كودتام1978صالح كه خود در سال . )1: 1394حسن تاش، (صالح بر كل يمن بود 

 متحد جمهور يمن يسئ رعنوان به دست گرفت، هقدرت را در يمن شمالي ب القشمي عليه احمد
  .  را منحل كردم1990نفره مصوب  شوراي رياست جمهوري پنج

 ةدر فرايند گسترش دامن كه بود م2012 عطف تاريخ اخير يمن مربوط به سال نقطة پنجمين
 به )1391نياكويي، (به بهار عربي هاي موسوم د يا رويدا)1390احمدي، (سومين موج بيداري عرب 

 سال رياست 18عبداهللا صالح پس از علي  ،ها و طوالني يمني غاز اعتراضات گستردهآيمن و 
با احتساب رياست ( سال رياست جمهوري 33مجموع در جمهوري در جمهوري متحد يمن و 

 .)1391ني، قر( از قدرت بركنار شد) 2012 ة تا فوري1978جمهوري صالح در يمن شمالي از 

 به تحوالت پس از بهار عربي و بركناري ، عطف تاريخي يمننقطةترين  اما ششمين و مهم
شود كه درگيري ميان شيعيان حوثي و دولت منصور الهادي و  علي عبداهللا صالح مربوط مي

 بر بيشتر مناطق يمن از جمله صنعا پايتخت و بندر عدن در ها  حوثيةپي سلط فرار او در
قه تهاجم طن در منآ دولت عربستان و متحدان ها يزور اين پيدر پي. دنبال داشت بهجنوب را 

 زير بناي نظامي، ةتردسي گها  آغاز كردند و مسبب ويراني1915مارس  نظامي به يمن را در
  . اقتصادي، صنعتي و انساني اين كشور شدند

ها و  تان و در واقع ديدگاههاي تاريخي ميان يمن و عربس  در آغاز تنشدر اين مقاله
گانه براي تبيين تهاجم  ي سهها نگاه متغيرآ يمن و ة دربارها  سعوديةي خصمانها سياست

  .شود بررسي و تشريح مي 2015ن به يمن در مارس آعربستان و متحدان 
  
  از تنش تا تهاجم: روابط عربستان و يمن) الف

گذاري  العرب، از زمان پايه شبه جزيرهروابط ميان عربستان و يمن، دومين كشور پرجمعيت 
آيد كه اين دو دولت عربي در گذشته  مينظر  هگرچه با. سعود روابط پرتنشي بوده است لآرژيم 

ي ها  رژيمة و به لحاظي در زمر براساس بنيادهاي دوستانه استوار كرده مناسبات خود را
 اين تر  دقيقبررسياند،  داشتهايدئولوژيك قرار  - سياسيةدو در يك جبه كار عرب هر محافظه
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 اين واقعيت است كه دوران اساسي تضاد و تعارض بر سر مسائل گوناگون ةدهند روابط نشان
آميز  عدن كشمكش- انداز كلي روابط ميان رياض و صنعا ميان آنها وجود داشته و در يك چشم

توان در  مييمن را  عربستان نسبت به ةي خصمانها بر اين اساس سياست. بوده است تا دوستانه
  .موارد گوناگون زير بررسي كرد

 
  هايي از يمن  و تصرف بخش1934جنگ . 1

 با يمن بر سر مسائل سياسي، م1932غاز رسميت يافتن خود در سال آدولت سعودي از همان 
 در .سعود منجر شد  و پيروزي ابنم1934مرزي و عقيدتي درگير بود و اين كشمكش به جنگ 

 مناطق يحيي، امام به جنگي غرامت تحميل بر عالوه عبدالعزيز ملك طائف  اي ده ما23 ةنامتوافق
 نامهدر اين توافقگرچه ا. را به سرزمين خود منضم كرد) عيسر و جيزان نجران، (اختالف مورد
هاي متوالي يمن پس از  لتدو ،كرد را تمديد مي  توافقةسال بيست مدت داشت كه وجود بندي

 و دانستند مي ارضي خود با عربستان نهاي گاه رسماً آن را مبناي رفع اختالف  هيچ،نآامضاي 
كرد تا  از سوي ديگر، عربستان همواره تالش مي. كردند  ميتأكيدنظر در آن  بر حق تجديد

، ساس آن جذب كندموافقت يمن را با نهايي كردن اين قرارداد و تعيين مرزهاي دو كشور برا
  .(Murphy, 2006)نها پايان نداد آ ارضي هاي اما اين توافق به اختالف

  
  مقابله با نظام جمهوري  .2

 و تأسيس نظام جمهوري در يمن، عربستان كه بنا به ادراكات امنيتي 1962با وقوع كودتاي 
بدالناصر، اين جزيرة عرب و نيز رقابت با ناسيوناليسم عرب به رهبري جمال ع خود در شبه

ديد، در  جزيره مي هاي مشايخي و پادشاهي شبه تحول را نقطة آغاز تحوالت ديگري در نظام
 كمك مقابل آن ايستاد و به طرفداران پادشاهي آل حميدالدين دشمنان و رقباي ديرين خود

)Gause ,  دست از مخالفت با نظام جمهوري در يمن برداشتم1967گرچه عربستان در ا. كرد

 به دشمني با بخش جنوبي يمن كه نظامي سوسياليستي و متحد شوروي بر پا مقابل در ،9019(
 رياض وابسته ساختن راهبرد. ن تالش كردآثباتي   در راه بيها سال ادامه داد و ،ساخته بود

اين موقعيت وابستگي  سياسي و اقتصادي يمن شمالي به خود بود تا بدين ترتيب از
 بيش از دو ميليون كارگر يمني در عربستان 1970 دهةي ها سالطول در . برداري كند بهره
 اقتصادي ةنها نوعي رابطآول به كار بودند و رياض با پرداخت دستمزدهاي ناچيز به غمش
  .كشانه برقرار ساخته بود بهره
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  ها  جمعي يمني اخراج دسته. 3
يكي از اين . د دست زده استعربستان در موارد گوناگون به اخراج كارگران يمني از خاك خو

 عراق به ةحمل. فارس صورت گرفت  از تهاجم عراق به كويت و جنگ دوم خليجپسموارد 
 آن بر ها  چراكه سعودي، يمن و سعودي شدهاي  موجب تشديد اختالفم1990كويت در سال 

 ها ي سعوددليل نارضايتياما . بودند كه دولت يمن از تهاجم عراق به كويت حمايت كرده است
 با شركت مصر، عراق، م1989 عضويت يمن در شوراي همكاري عرب بود كه در سال ،از يمن

ي ها ن به جهانآ يدليل تعلق اعضا گران عرب به يمن و اردن شكل گرفت و از نظر تحليل
 ة و ساير كشورهاي حاشيها سعودي. )Heikal, 1992(متفاوت و متناقض اتحاد ناموفقي بود 

 ةن و تبديلش به اتحاديآ در صورت موفقيت ويژه به اين شورا را گيري شكلفارس  جنوبي خليج
 .(Witkar, 2015)گرفتند  ميفارس در نظر  نظامي، نوعي چالش براي شوراي همكاري خليج

 اين كشور را در موقعيت ، عراق كه حدود سه ماه پس از وحدت دو يمن صورت گرفتةحمل
 رهبران يمن سبببه همين . سعودي قرار داددشواري در ميان دو قدرت عرب عراقي و 

گونه   و در عين محكوم كردن تهاجم عراق، با هربگيرندمدند موضع مياني در پيش آدرصدد بر
حل   خارجي در منطقه براي رويارويي با عراق مخالفت كرده و در عوض بر راهةمداخله و حمل

 از اين موضع يمن ابراز ها سعودي. )United Nations, 1991:569-570(  كنندتأكيدعربي 
 شوراي امنيت براي تحريم نفتي عراق، يمن را به ةناخشنودي كرده و پس از تصويب قطعنام

برخي بر همچنين . همكاري نفتي با عراق و كمك به آن براي صدور نفت خود متهم كردند
ا به يمن  كه براساس آن نيروهاي عراقي هواپيماهاي جنگي كويت ركردند مي تأكيد ها گزارش

 را ها  از سوي يمن سعوديها بديهي بود كه تكذيب اين گزارش. اند  منتقل كردهتعزو پايگاه 
 هزار كارگر 750دولت سعودي در برابر براي فشار وارد كردن بر يمن، بيش از . كرد ميراضي ن
معيت مشغول به كار را اخراج كرد تا بدين وسيله هم براي يمن كه با افزايش ناگهاني جيمني 

شد مشكل اقتصادي درست كند و با سرريز شدن اين كارگران به داخل  رو مي هروب درصد 7
 براي دولت يمن كه خود از مشكل بيكاري گسترده ،ن صنعاآ پايتخت ويژه بهي يمن و ها شهر
اخراج .  بحران ايجاد كند،برد و توان پيدا كردن كار براي اين همه اخراجي را نداشت ميرنج 
رخ هاي اخير نيز  سالشد و در  مي ندعي كارگران يمني از عربستان به اين مورد محدوجم دسته

  .(Black, 2013) داده است
  
  ادعاي مالكيت بر منابع نفتي يمن. 4

در . شود مي با يمن به موضوع اكتشاف نفت در يمن مربوط ها بخش ديگري از دشمني سعودي
ات نفتي در يمن در مناطق مرزي با عربستان  اعالم شد كه نخستين اكتشافم1980 دهةاواسط 

بالفاصله پس از انتشار اين اخبار، عربستان سعودي مدعي مالكيت مناطق . صورت گرفته است
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ر از سوي گ اكتشافي ديهاي گونه اقدام يكي از اهداف عربستان اين بود كه مانع هر. شد
 به تعقيب يك گروه موران مرزي سعوديأ مم1991در سال . ي نفتي خارجي شودها شركت
.  دست زدند، حضرموت يمن به كار اكتشاف مشغول بودندةشناس فرانسوي كه در منطق زمين

ريكايي كه در يمن مشغول به آم به شش شركت نفت اروپايي و ها  نيز سعوديم1991در سال 
گرچه ا .)Witkar, 2015(ي اكتشافي خود بردارند ها ت هشدار دادند كه دست از فعاليند،كار بود

كرد و بنابر  ميبرداري   بشكه در روز بهره200000 يمن از مناطق شمالي تنها م1989در سال 
ن به حدود آ ميليارد بشكه و ذخاير گاز طبيعي 3ن به آ نفت ة ميزان ذخيرها  گزارشينتر تازه
 و اين ميزان در مقايسه با كشوري چون )Haykel, 2013(رسد  مي تريليون فوت مكعب 17

تواند وابستگي به رياض را كاهش و استقالل  ميخود  خودي عربستان بسيار ناچيز است، اما به
 امنيت ،2015پس از تهاجم نظامي عربستان به يمن در مارس . دهدمالي يمن را افزايش 

ي نفتي غرب همچون توتال ها ي نفتي يمن به چالش كشيده شد و برخي شركتها حوزه
با ورود . (Reuters, 2014)ي خود پايان دادند ها دليل تهديدات نظامي موجود به فعاليت هب

نگراني ارتش يمن از تصرف اين  عش به يمن،نيروهاي سلفي تروريست وابسته به القاعده و دا
 ساير كشورهاي كوچك مسئلهو اين  )al-Batati & Kirckpatrick, 2015( باال گرفته ها زهحو
  .(Kechichian, 2015)فارس را نگران كرده است  خيز خليج نفت

  
  آنتحكيم دموكراسي در وحدت دو يمن و مقابله با  .5

گرا و دموكراتيك  كثرت نظامي ،(Ismail, 2009) من و در پي وحدت دو يم1990از سال 
عربستان سعودي دموكراسي يمن را تهديدي بالقوه براي ثبات . جايگزين دو نظام پيشين شد

شدت با تحكيم آن و تبديل شدن   و بر اين اساس، بهستدان  عرب ميةجزير هاي شبه ساير نظام
شدت مخالف وحدت دو  عربستان سعودي به. ردك ميعيار مخالفت  يمن به دموكراسي تمام

نظر در قرارداد  اي براي تجديد يمن بود و اين وحدت و تشكيل يمن بزرگ و نيرومند را مقدمه
 از ها ي سعوديها يكي از نگراني. دانست ها و مناقشات بين دو كشور مي طائف و درگيري
ميليون بود كه با جمعيت عربستان نفر  15فزايش جمعيت يمن به حدود وحدت دو يمن ا

توانست در آينده  ميكرد و با توجه به رشد باالتر جمعيت در يمن،  مياي برابري  گونه به
كراتيك وعربستان در واقع دو نگراني اساسي از وجود يمن متحد دم. ديل شودبنوعي تهديد ت به

خواهي به خود عربستان سرايت كرده و بنياد رژيم  اسيكرونخست اينكه امواج دم: داشت
هاي مخالف سعودي خواهان   دوم اينكه نيروها و جريان؛ثبات كند دارگرا را بيتپادشاهي اق

كمك يمن شده و يمن متحد نيز به تالفي حمايت رياض از نيروهاي مخالف در يمن، به 
 . )Witaker, 2015(رساني به نيروهاي مخالف سعودي متمايل شود  ياري
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اي مواجه شد، توجه  هاي گسترده  كه دموكراسي يمن با پسرفتم1994 از سال با اين همه
 ميان طرفداران نخبگان سياسي شمال و م1994با شروع جنگ . شدعربستان به اين نكته كمتر 

 آنها با دولت ة براي پشتيباني از مبارز و كمك كرد جنوبيطلبان ، عربستان به تجزيهجنوب
با  .دهند قرار نهاآ تسليحات سنگين در اختيار تاكزي، خلبانان اروپاي شرقي را اجير كرد مر

نها آف وحدت و رهبران لسعود به نيروهاي مخا لآ تجزيه، ة و ناكامي برنامها شكست جنوبي
كرد تا از داخل نظام پادشاهي به خرابكاري عليه دولت  مي كمك ،كه به عربستان گريخته بودند

  .)Witaker, 2015( اهللا صالح در يمن ادامه دهندعلي عبد
يروهاي نظامي ن روابط يمن و عربستان رو به تيرگي گذاشت و ها با توجه به همين حمايت

 به برخوردهاي م1995اين وضعيت در سال . مادگي درآمدندآدو كشور در امتداد مرز به حالت 
ويت و استقرار انبوه نيروها و  مرزي يمن به تقنقطة در سه ها نظامي منجر شد و سعودي
 ة بهان، طائف برطرف نشده بود1934ابهامات مرزي كه در قرارداد . تجهيزات نظامي پرداختند

 ها  سعوديةخوبي براي اعمال فشارها بر يمن بود و اين كشور را واداشت تا به نوعي به خواست
با امضاي توافقنامة جده، . . موسوم به توافق جده را امضا كند2000 و توافق سال هدتن د
هاي مورد اختالف و نيز تعيين و تحديد مرزها به پايان   ديرينة دو كشور بر سر سرزمينةمناقش

 امنيتي ود شرايطبرسيد و روابط دو كشور از وضعيت تضاد و تقابل، به تعامل سازنده براي به
عربستان سعودي در قبال رسيدن به دو هدف تعيين و تحديد نهايي . مناطق مرزي سوق يافت

مرزها و ضعف و زوال دموكراسي يمن، از هدف تجزيه و تقسيم يمن دست كشيد و از سال 
  .تها، جانب دولت را گرف طلبان و حوثي ، در مقابل تجزيه2000
  

  دشمني مداوم با شيعيان يمن. 6
 ويژه به در برابر شيعيان يمن و ها گري از رفتارهاي دشمني با يمن به سياست سعوديبخش دي
آميز دولت  ي تبعيضها تنها از سياست اي نه  اقليت حاشيهعنوان به ها حوثي. گردد مي برها حوثي

 عربستان نسبت به خود ناراضي بودند و ةي دشمنانها  و نگرشها يمن، بلكه بيشتر از اقدام
 ةبه نوشت. بودهمين موضوع ويكم  ي نخستين قرن بيستها سال و قيام آنها در ها ضعلت اعترا
ي ها  فعاليتها  شورش حوثية يكي از پژوهشگران مسائل يمن، يكي از علل عمد،شالق وير

 از قدرت مالي گيري رژيم سعودي با بهره. تبليغي و تبشيري وهابي در ميان قلمرو شيعيان بود
زدايي از شيعيان يمن  و از آنها براي هويت گرايش داد وهابيتي را به ها يي از حوثخود برخ
داران و تجار وهابي در   مقامات و سرمايه1990 دهةي ها سالدر ،  ويرةبه گفت. كرد مياستفاده 

نها و عقايد شيعي آ و تبليغ عليه ها گري در قلب سرزمين حوثي عربستان به گسترش سلفي
بودند و از محافل كوچك وهابي سلفي در قلمرو شيعيان زيدي به لحاظ مالي و مشغول 
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 و مراسم اكثريت زيدي ها يينآاي فزاينده عقايد و   به شيوهها سلفي. كردند ميسياسي حمايت 
كومت حپي احياي  ند كه دركرد مينها را در مساجد تهديد و متهم آ ؛گرفتند ميرا به مسخره 

وهابي پاسخ -  اين تحريكات سلفي.ن دادن به رژيم جمهوري هستندپادشاهي زيدي و پايا
 صعده ة در منطقها خواستند از هويت و حقوق زيدي مي داشت كه در پي را ها متقابل حوثي

  .(Weir, 2013)دفاع كنند 
سوي يمن  ربستان، نيروهاي آن را به همچنين با سركوب القاعده در داخل عها سعودي
گراي ضدشيعي را به يمن تشويق  نها و ساير نيروهاي افراطي اسالمآ و رفتن ندفراري داد

 و شيعيان ها ي تبليغي و فرهنگي، حوثيها بر فشار هدف اين بود كه به اين روش عالوه. كردند
ي پس از ها سالست از اين سيا. زيدي را مورد حمالت نظامي و تروريستي خود قرار دهند

بر  عالوه. ، تشديد شده است2015 ادامه يافته و پس از تهاجم نظامي به يمن در مارس 2004
، از (Byman & Williams, 2015) 1 العربةجزير ن موسوم به القاعده در شبهآالقاعده و سازمان 

طلبانه در  ت خشونة گستردهاي  نيروهاي افراطي و تروريستي داعش نيز به اقدام2014سال 
  .)Koontz, 2015( اند ميان شيعيان دست زده

  
  عوامل تهاجم نظامي عربستان به يمن) ب

 چراكه ،فارس به يمن نوعي استثنا در قاعده بود تهاجم نظامي عربستان و متحدان آن در خليج
جزيره و  ي شبهها  غيرمستقيم نظامي در بحرانةسياست رياض در طول قرن گذشته بر مداخل

ربستان در بحرين، كه البته ع ةن مداخلآ اين مورد و پيش از ،عبارت ديگر به. ه استوار بودقطمن
 مستقيم نظامي ةرفت، نخسين مورد مداخل ميشمار  ه ب2بر خالف يمن تنها نوعي نمايش نيرو

 و 1962ي ها  ن در بحرانآپيش از . ن در منطقه بودآي محيط استراتژيك ها سعود در بحران لآ
، جنگ چهارم اعراب و اسرائيل موسوم 1972- 1974ي ها سال يمن، بحران عمان در  در1967

-1988ي ها سال، جنگ ايران و عراق در )1354؛ هيكل، 1352نجاتي ( 1973به جنگ رمضان در 
 نظامي به عراق براي بيرون راندن نيروهاي نظامي عراقي از كويت به رهبري ة حمل،1981

، عربستان م2003مريكا به عراق براي سرنگوني صدام حسين در آ، و تهاجم م1991مريكا در آ
  . سعودي با پرهيز از درگيري مستقيم، تنها به يكي از طرفين كشمكش كمك نظامي كرده بود

تجديد نظر در سياست سنتي پرهيز از درگيري  يابي و درك چرايي و چگونگي براي ريشه
نده در كشمكش نظامي در يمن و تبيين علل كن  نقش فعاالنه و رهبريگيري مستقيم و به عهده

 و ژئوپليتيك راهبرديي سياسي، ها  عوامل گوناگوني را در نظر گرفت كه از واقعيتبايدآن 

                                                            
  Al-Qaida in Arabian Peninsula (AQAP)  القاعده في الجزيره العربيه. 1

2. show of force 
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ي نخستين ها ي در دههالملل بين و اي منطقهي ها سياست زاي داخلي و نوين منطقه، عوامل بحران
 درگير در بحران، ماهيت ةت منطقدر اين ميان موقعي. گيرد مي سوم ميالدي سرچشمه ةهزار

ن آن، نيروهاي درگير در بحران و پيامدهاي احتمالي آ ةي نوين و عناصر سازندها خود بحران
 تبيين دراي  ويژه ن در صورت پيروزي نيروهاي رقيب نيز اهميتآبراي عربستان و متحدان 

جزيره و  يمن در شبهپليتيك ودر اين پژوهش بر سه عامل جايگاه ژئ. داردسياست نوين رياض 
هدف و شده تأكيد ي الملل بين و اي منطقهي ها زا در يمن و سياست منطقه، بستر دروني بحران

 عربستان در  مداخلهاين عوامل بيشترين نقش را در نويسندگان نشان دادن اين نكته است كه 
 . كرده انديمن بازي

 
  دل تحليلي براي تبيين تهاجم عربستان سعودي به يمنم

 

  
  ژئوپليتيك يمن جايگاه . 1

ي جغرافيايي بر ساختارها و نهادهاي سياسي، حكومتي و ها  پديدهتأثيرژئوپليتيك به بررسي 
در ژئوپليتيك كه . پردازد ميها  غيرحكومتي و تحوالت آنها و خصوصيات روابط با ديگر دولت

 نقش عوامل محيط جغرافيايي در سياست ملل بررسي ،سياست زمين استمعناي لغوي آن 
  . شود مي

 دارا سبب اين كشور به. رود ميشمار   عربي بهةجزير خيزترين مناطق شبه يمن يكي از حاصل
 در طول تاريخ مورد نظر راهبردي، جزاير مهم بودن موقعيت خاص جغرافيايي و بنادر و

يمن در بخش شمال غربي و شمال شرقي .  و جهاني بوده استاي منطقههاي  ها و دولت قدرت
ترين آبراه   واقع شده كه نزديك) بين درياي سرخ و اقيانوس هندةتنگ(المندب  و نزديك باب
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كنترل درياي سرخ است و حتي يمن با تسلط بر اين تنگه، قادر به . بين شرق و غرب است
 ة بودن جزيرراهبرديعلت . دكن استراتژيك پريم آن را مسدود ةتواند با استقرار در جزير مي

و » باب االسكندر« باب المندب را به دو بخش آبراه شرقي به نام ةپريم، در اين است كه تنگ
» زقر «ة جزيرسبب هك يمن باهميت ديگر ژئوپليتي. تقسيم كرده است» ميون«آبراه غربي به نام 

 متر ارتفاع از سطح 652اين جزيره با داشتن .  كيلومتري ساحل يمن قرار دارد29 است كه در
ي ها تواند از اين جزيره فعاليت مييمن . شود ميي محسوب راهبرد بسيار مهم و اي منطقهدريا 

اهميت از ارد كه در يمن جزاير ديگري نيز وجود د. دريايي آن منطقه را تحت نظر بگيرد
، كه مشرف بر آبراه منطقه »جبل الطير «ةو نيز جزير» كمران «ة مانند جزير، برخوردارندراهبردي

توان از آنها براي مقاصد نظامي  ميبا توجه به موقعيت استراتژيكي و تاكتيكي اين جزاير، . است
در يمن وجود دارد كه  جزيره 380طور كلي  به. دكرو كنترل كشتيراني در درياي سرخ استفاده 

عوامل ديگري كه بر . اغلب آنها در جنوب درياي سرخ و به موازات سواحل كشور قرار دارند
  :ند ازا افزايند عبارت مياهميت اين كشور 

 دوم ةدر نيم.  كرده استراهبردي مهم و اي منطقهـ نزديكي به شاخ آفريقا، اين كشور را 
ها در اين منطقه، بر حساسيت موقعيت آن افزوده  ي ابرقدرتها علت كشمكش قرن حاضر به

  ؛استشده 
، »عدن«ي از سواحل طوالني در درياي سرخ و درياي عرب و وجود بنادر مهمِ رـ برخوردا

: 1394حيدري، ( كند ميدر اين سواحل، اهميت استراتژيكيِ يمن را دوچندان » فحاء«و » حديده«
2(.  

 براي تجارت ،رسد  و شمال شرقي به يمن مي المندب كه در بخش شمال غربي  بابةتنگ
 شاهراه تجارت آسيا، اروپا عنوان بههاي انرژي حائز اهميت است و  المللي و كشتي دريايي بين

المندب ميان يمن،   بابةتنگ. و آفريقا، دوسوم تجارت دريايي جهان را در خود جاي داده است
اين . كند فارس و شمال آفريقا وصل مي يججيبوتي و اريتره قرار گرفته و درياي سرخ را به خل

 استراتژيكي ةگان ست مراكز هفتفهررا در  حدي اهميت دارد كه آن تنگه براي آمريكا به
 ميليون 3حدود روزانه م 2013 در سال  براي نمونه است، زيراهاي نفتي جهان قرار داده كشتي

 بازارهاي انرژي شده ة روانالمندب  بابةو هشتصد هزار بشكه نفت و توليدات نفتي از تنگ
 درو  يمن به باب المندب راهبردي ةترين منطق عدن نزديك بندر. (Gazali,2015: 3-4) است

تواند نقش  مي ،اين منطقه مسلط شود نيروي نظامي كه بر  و هرستالطارق آسيا حكم جبل
 قدرتمند عربستان در رو و با توجه به نقش ازاين. براه داشته باشدآاي در كنترل اين  كننده يينعت
 .دارد اي ويژه اهميت سعودي عربستان براي ژئوپليتيك يمن مين انرژي جهاني، موقعيتأت
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 ثبات براي مشترك، مرز مربع كيلومتر1458با داشتن  يمن كه كند مي عنوان كوردزمن آنتوني
  .)Cordesman, 2015: 5( دارد زيادي اهميت عرب ةجزير شبه و سعودي عربستان

 شد تا عربستان سعودي كنترل يمن توسط نيروهاي موجب اين عوامل ژئوپليتيك ةمجموع
-جزيره و منافع سياسي  خود در شبهةوابسته به شيعيان الحوثي را خطر بزرگي در راه سيطر

كه برخي  گونه در واقع تهاجم يمن را همان. تصادي و استراتژيك در منطقه تلقي كندقا
  . درستي جنگ ژئوپليتيك دانست هتوان ب ، مي(Nazemroaya, 2015)اند   كردهتأكيدگران  تحليل
  

  نقش عوامل داخلي: زا بستر دروني بحران. 2
 هايشدت درگير مسائل و تهديد ي آن بهها يمن كشور شكننده و ضعيفي است كه دولت

اجتماعي داخلي در سطح دولت و جامعه و - اي از عوامل سياسي مجموعه. اند داخلي بوده
ي و دخالت و الملل بين و اي منطقهساز رقابت بازيگران  زايي داشته و زمينه يژگي بحرانو اقتصاد

زاي داخلي مورد نظر شامل موارد زير  عوامل مهم بحران .اند رقابت آنها بر سر اين كشور شده
  :ستا

  اقتدارگرايي مبتني بر هژموني حزب حاكم) الف
ين عوامل تر سنتي يا انقالبي از عمدهدر سطح سياسي، اقتدارگرايي مبتني بر مشروعيت 

 از پسه و شد 1967 و 1962ي ها ساز بحران اين عوامل سبب. يدآ ميشمار  هزاي يمن ب بحران
علي عبداهللا  در دوران حكمراني طوالني ويژه بهاين امر . فريني كرده استآ  نيز نقش1980 دهة

اشاره شد،  كه گونه همان. شكار بوده استآويكم  ل قرن بيستي در اواخر قرن بيستم و اواصالح
 انعنو به م1990شمالي و از سال   يمن جمهور رئيس عنوان به م1978 سال از صالح
 با م2012وي در سال . جمهور يمن متحد قدرت را در اين كشور در دست داشت رئيس

انقالب   به رويدادهاي موسوم به بهار عربي كهتأثيرتحت  مردمي ة گستردهاي اعتراض
 در گذارتأثير بازيگر يك عنوان به همچنان اما ،كرد گيري كناره قدرت از ،شد معروف يمن
 كه زيدي هاي حوثي با 2015 مارس در او به وفادار نيروهاي و ماند باقي كشور سياست ةصحن
 Mujahed and(شد  ائتالف وارد ،خود داشتند كنترل در را يمن از بزرگي بخش ن زمانآدر 

Naylor,2015(.  
ي اقتدارگراي متكي بر هژموني حزب حاكم ها  رژيمةحكومت علي عبداهللا صالح در زمر

در اين نظام سياسي . شد ميبندي  طبقه، همراه با سطح بااليي از رقابت سياسي و انتخاباتي
 از مجموعه گيري  حزب حاكم با بهرهدر عملشود،  مياگرچه ميزاني از رقابت انتخاباتي تحمل 

 خلق عمومي وابسته به علي ةبراي نمونه كنگر. آورد ميدست    موقعيت مسلط را بهها بزارا
اي از ابزارها براي پيروزي   حزب حاكم يمن تحت كنترل او از مجموعهةمثاب عبداهللا صالح و به
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ي دولتي يمن به نفع اين ها  رسانه،گذشته از اين. كرد مينحو احسن استفاده  در انتخابات به
سواد چشمگير بود  دهندگان بي يرأ بر ويژه به ، اين پديدهتأثيركردند و  ميفعاليت حزب 

)Blaydes,2011:218(ي سياسي و اجتماعي ها دليل بحران  حكومت عبداهللا صالح به،طور كلي  به
مختلف، فاقد مشروعيت سياسي براي تداوم حكمراني بود و طبقات اجتماعي مختلفي از جمله 

 در مقابل ها  و جنوبيها و احزاب سياسي و همچنين حوثي ان، قبايل مهمجوانان، دانشجوي
انداختند و بر  ميراه ه ن بآ تظاهرات فراگير و عظيمي عليه ها  و بارگرفتند ميدولت او قرار 

  . )64: 1390مقصودي، (افزودند  مي بحران ةدامن
   گسترده اقتصادي فساد) ب

 خاورميانه بوده و در بيشتر دوران ة كشورهاي منطقينتر به لحاظ اقتصادي يمن يكي از ضعيف
توليد . ي رانتي عرب وابسته بوده استها ي خارجي و دولتها سياسي معاصر خود به كمك
 2500 آن حدود ة ميليارد دالر و درآمد سران61 بيش از م2013ناخالص داخلي يمن در سال 

 نرخ بيكاري در م2013ت و در سال  خاورميانه اسةيمن فقيرترين كشور منطق. است  دالر بوده
 توليد درصد 61 كه بود كشور اقتصاد بخش ترين مهم خدمات . بوده است درصد35اين كشور 
 درصد 7/7 با اورزيكش ودرصد  31 با صنعت و داد اختصاص مي خود به را داخلي ناخالص

 درصد توليد 27 تا 18كشاورزي در گذشته اهميت بيشتري داشت و . رفتگ ار ميقر آن از پس
 اثر آن جويدن كه است) مخدر گياه( قاط يكي از معضالت كشور كشت. شد كشور را شامل مي

 پيدا صن گياه اختصااي كشت به صنعا آبخيز ضةحو آب كل درصد 40 حدود. دارد محرك
حسن تاش، ( است   قيمت مواد غذايي شدهافزايشكند كه موجب خشك شدن كشتزارها و  مي

دچار مشكالت سياسي و اجتماعي گوناگون ناشي از فقر  يمن ،اجتماعي نظر از .)2: 1394
 رشد  نرخ.برند مي نجر تغذيه سوء از كشور اين كودكان درصد 58 حداقل و است اقتصادي
 اين دولتي و انساني طبيعي منابع آنكه است، حال درصد 2/3 كشور حدود ةساالن جمعيت
  .ندارد را جمعيتي رشد چنين تاب و است محدود كشور

 را كشور اين محدود اجتماعي خدمات و ضعيف يها زيرساخت كه اي پديده ميان اين در
 كه فريقا بودآ شاخ مردم از بسياري مهاجرت موج هد،د مي قرار تنگنا و فشار در پيش از بيش

شدند  مي يمن وارد شمال سمت ثروتمند يها كشور كار بازار به دسترسي در پي
)Blumi,2011;1( .حاكم ةطبق و نخبگان ميان اي گسترده اقتصادي نابسامان، فساد اين شرايط در 

  حكومت علي عبداهللا صالح،ي پايانيها سالبراي نمونه در . است داشته وجود كشور اين
 آراي جلب به موفق آن طريق از و كرده برقرار دولت كه پيرو – حامي يها پيوند بر عالوه

 به نيز است استوار بازي پارتي و فساد بر كه اي گسترده يها شد، شبكه مي انتخابات در عمومي
 عمومي خلق ةكنگر و بود وسيع سياسي فساد ،پارلمان اعضاي از يكي ةگفت به. خورد مي چشم
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به گزارش مطبوعات . كرد مين نامشروع يها ثروت و اختالس با مبارزه براي چنداني تالش
 عبداهللا و  بودگرفته بر در بوروكراسي، سطوح تمام در عظيمي فساد را يمن حكومت وقت
 كرد مي حكومت شخصي، شدت به پيرو حامي روابط از پيچيده ةشبك ةپاي بر نيز صالح

)Blaydes,2011:217(.  
  بيكاري و مشكالت معيشتي ) پ

ها،  در واقع وضعيت اقتصادي و اجتماعي مردم يمن، از عوامل مهم و اثرگذار بر شورش
 .است در اين كشور رش نفوذ بازيگران فروملي و فرامليتگسگيري و  گسترش ناامني، قدرت

در مصاحبه با روزنامة  و جنبش انصاراهللاها  عبدالملك الحوثي، رهبر كنوني حوثيبراي نمونه 
 نهاآبين  و جنگ نبوده با دولت، اختالفي مذهبي ها حوثيالنهار بيان داشت اختالف  لبناني 

توجهي دولت به   از وضع بد اقتصادي و بيها حوثي بلكه ،اي و مذهبي نيست جنگي فرقه
ي به اف دولت به مناطق شمالي و عدم پايبندجحوضعيت معيشتي نامناسب مردم، ظلم و ا

 درصدي 35نرخ  .)2: 1388معاونت پژوهش سياست خارجي، ( ندا تعهدات خود در اين زمينه ناراضي
 ليونيم 7 حدود وجود ملل سازمان گزارش براساس و آشاميدني آب كمبود يمن، در بيكاري
 يمن مردم اقتصادي مشكالت از بخشي ،برند مي رنج غذايي مواد كمبود از كه گرسنه انسان
ي پس از ها سال در ويژه بهبراساس گزارش بانك جهاني، يمن  .)261: 1389 احمديان و قيصاد( است

 60 باالترين نرخ بيكاري را در ميان كشورهاي عربي داشت و اين نرخ به 2011ي ها راميآنا
بنابر گزارش مقامات وزارت تجارت و صنعت يمن، نرخ . (Al-Khazzan, 2014)رسيد  مي درصد

 ,Al-Arasyhi)ده است يرس مي  درصد75 به ميزان باالي م2011 در سال فقر در اين كشور

2014(.  
  گرايي  ساختار ناموزون اجتماعي و قبيله) ت

اي و مذهبي  اي، سياسي فرقه تقسيمات كشوري و شكاف قبيله اي از  يمني تركيب پيچيدهةجامع
 از پيش.  استگرايي را شكل داده افراط است كه حيات سياسي و پرآشوب كشور و محيط

 متفاوت اداره ي كامالًها   رهبري رژيمبه يمن شمالي و جنوبي ،1990اتحاد دويمن در مه 
 م1962 زيدي حميدالدين در ةكه پس از سرنگوني سلسل جمهوري عربي يمن،. شدند مي
 رنگ و جالي ناسيوناليستي به ،درپي ي غيرنظامي و نظامي پيها سيس شد، در دوران رژيمأت

 و اجتماعي يها نابرابري خود درون يمن در اي قبيله و بيشتر اجتماعي ساختار. خود گرفت
 و سياسي شديد فساد دولتي، منابع نابرابر توزيع .داشت در پي را ها گروه برخي شدن رانده

 سازمان گزارش براساس .بود كرده مشهور دزدان حكومت به را يمن حكومت اقتصادي
 بين ي پاياني حكومت علي عبداهللا صالح درها سالدر فساد در  يمن ةرتب 1يالملل بين شفافيت

                                                            
1. International transparency organization 
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 مردم در روستاها  بيشتردر اين كشور. (Transparency international, 2013) بود 161 كشور 175
ي ها اين وضع بسيار متفاوت از كشور.  استاي هكنند و بافت اجتماعي كشور قبيل ميزندگي 

  .چون مصر و تونس است

اي چندپاره   يمن را به جامعهعمالً اي و مذهبي متعدد، متفاوت و شكاف فرقهوجود قبايل 
بر اين اساس بسياري از محققان، ضعف هويت ملي و  .گسيخته تبديل كرده است و ازهم

ي اين كشور تلقي ها ين چالشتر  دولت ملت را از مهمگيري انسجام اجتماعي و عدم شكل
اي يمن و نفوذ قبايل قدرتمند يكي از عوامل تشديد و  بيلهساخت ق. )255: 1392اشرفي، ( كنند مي

ي الزم ها هگرايي در يمن زمين در واقع قبيله. ستاي سياسي در اين كشور نيز ها تداوم كشمكش
گرايي در يمن  عنصر قبيله. (Rand, 2010)ساخته است  ميفراهم را  ها براي گسترش كشمكش

هاي سياسي رقيب بر يكديگر  ه كه پيروزي جناحي اين كشور نقش داشتها نچنان در سياستآ
ي ها راميآاي و بازي سياسي قبايل در نا تار قبيلهخنقش سا. داده است مي قرار تأثيررا تحت 

شكار شد و بدون مشاركت قبايل نيرومند يمن در تظاهرات و آ 2011- 2012ي ها سالمردمي 
 ,Fattah)نمود  مييرممكن غهللا صالح يم اقتدارگراي علي عبداژ سقوط رها سالن آي ها راميآنا

اند قبايل يمن نقش مهمي در ثبات   كردهتأكيدكه برخي پژوهشگران  گونه گرچه همانا. (2012
اند  ي داخلي بودهها تري در پايان دادن به كشمكشمؤثرسياسي كشور داشته و گاه ابزار 

(Dawsari, 2012: 5)، گيري كه اين امر خود مانع شكل بايد اين نكته را نيز مورد توجه قرار داد 
 با توجه به وابستگي قبايل به يكي از ويژه بهاين نكته . ي مدني حل كشمكش شده استها شيوه

 قابل اهميت است و اينكه در ،نها در تشديد اين وضعيتآ و نقش ها طرفين درگير در كشمكش
وجود  ه قبايل را بها ت بوده و گاه نيز دولها ت دولةورندوجودآ بهبرخي موارد قبايل خود 

 .(Schmitz, 2011)اند  وردهآ مي

  محروميت سياسي و اقتصادي شيعيان زيدي ) ث
ي اخير، محروميت ها سالاجتماعي و سپس نظامي - ي سياسيها يكي از عوامل مهم بحران

شيعيان زيدي كه در . سياسي شيعيان زيدي در يمن در تاريخ جمهوريت اين كشور بوده است
را تا  نآها كنترل سياسي   امور يمن داشته و قرنةين كشور نقش مهمي در ادارطول تاريخ ا

 ناسيوناليسم عربي ةن در اثر هژموني انديشآز اي پس ها سال در دست داشتند، در م1962سال 
ي حاكم بر يمن از سوي ها ي مالي و سياسي عربستان سعودي از دولتها سو و حمايت از يك

 درصد از 45يش از ب. اند ماعي و اقتصادي خود محروم بودهاجت- ديگر، از حقوق سياسي
ترين فرقة شيعه مذهب به  ند كه نزديكهست ميليوني يمن، شيعيان زيدي 25جمعيت حدود 

ترين  هاي شافعي تشكيل شده كه نزديك مابقي جمعيت آن از سني. هاي اهل سنت است انديشه
ديرباز نوعي وفاق ديني بين دو فرقة اصلي اين امر از . استهاي شيعيان  فرقة سني به انديشه
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ي اخير ميان ها سالي ها گيري تا پيش از دروجود آورده است؛ تا آنجا كه  مذاهب يمن به
بسياري اي در اين كشور،  ي فرقهها ن گسترش شكافآ ة و حكومت الهادي و در نتيجها حوثي

  .نددارزگ ة يكديگر نماز ميهاي يمني، در مساجد يكديگر و پشت سه ائم ها و شافعي از زيدي

 اسم ها  حوثي.شدند درگير مركزي  بيشتر از همه با دولتها نيروهاي شيعي، حوثي  در ميان
 ها حوثي يمن دو اتحاد از پس. اند گرفته حوثي بدرالدين يعني خود معنوي رهبر از را خود
 حسين رهبري به حزب راديكال جناح م1997 سال در و كردند سيسأت را الحق حزب

 با ها حوثي ة رابط.(Abdullah, 2009)كردند  ايجاد را منؤم جوانان تشكل الحوثيبدرالدين 
 به تجزيه جنگ درم 1994 سال در ها حوثي حتي و بود حسنهم 2003 سال تا مركزي دولت
 با ها حوثي مخالفت عراق، اشغال با همزمان م2003 سال در. شتافتند مركزي دولت كمك

 و ها حوثي دستگيري. يافت ادامه و شد شروع اقتصادي نابسامان وضاعا و خارجي سياست
 آغاز الحوثي حسين سكونت محل ةمنطق در حوثي هواداران و دولت بين گيري در همچنين

ي ها جنگ و رسيد پايان به الحوثي حسين شدن كشته با ها جنگ دور اولين .شد
 و دولت يمن و نيروهاي عربستان ها ييان حوث م (Salmoni, Liodolts and Wells, 2010)صعده
  . (Amnesty international, 2015)يافت  ادامه دور شش

) شيعه زيدي(ند كه مذهبشان ا آنان نگران. دارداي   ابعاد پيچيدهها حوثيآميز  حركت اعتراض
آنها همچنين از تبعيض و تفاوت اقتصادي شمال . ها قرار گيرد  وهابيةمورد تهديد نفوذ خزند

حاكمان . اند خاطر و سرخورده  مناطق اين كشور آزردهةخصوص استان صعده، با بقي ، بهيمن
ها با كشورهاي خارجي منطقه، سركوب آنها را توجيه  صنعا در گذشته با ادعاي ارتباط حوثي

 تأكيداي،   آنها با انتشار بيانيه.بود 2012در موضع مشخص اين گروه تحريم انتخابات  .اند كرده
هاي  كه غيررقابتي بودن انتخابات و مشخص بودن تكليف آن و نيز دخالت طرفدند ه بوكرد

 اينها در حالي رخ داد ةهم .)Hatem,2012( استبوده آن خارجي در اين انتخابات، علت تحريم 
هاي سياسي يمني را   قبايل و گروهة همنتوانست رضايت» ديها  منصور«كه در يمن دولت 

 مردم با سردمداري شيعيان زيدي، تشكيل ةپاخيزي دوبار هجلب كند؛ امري كه در نهايت به ب
اين رويداد بار . جمهور منجر شد يسئهاي انقالبي مردمي، تصرف پايتخت و بركناري ر كميته

دليل  د بهسعو تر كرد و مقامات آل هاي مردمي را يك قدم به عربستان نزديك ديگر خطر خيزش
گيري آنها را در واقع به افزايش نفوذ ايران در يمن  شيعه بودن بيشتر معترضان يمني، قدرت

يابي شيعيان زيدي و  و به مخالفت با قدرت (Northam & Calamur, 2015) ندتفسير كرد
ان حوثي و ييافتن شيع  كاهش حضور و قدرتها سعودي. نها پرداختندآكارشكني در راه 

ويكم در نظر   نخستين قرن بيستدهةين استراتژي خود در تر زديك به آن را عمدهجريانات ن
  .)118: 1390سجادپور، (گرفتند 



  
   1395 زمستان ،4 شمارة، 46 ةدور ، فصلنامه سياست                                                             832

ه عربستان سعودي از سوي كشورهاي غربي موظف شد  در اجالس لندنم2006در سال 
عربستان در . مداخله كند) ها و حكومت عبداهللا صالح جنگ ميان حوثي( تا در بحران يمن بود
هايي دست يافته  ها در جنگ با حكومت صالح به پيروزي  نيز پس از آنكه حوثيم2009ل سا

ها  حوثيعربستان با معرفي تشكيالت  م2014در سال . ها وارد جنگ شد بودند، عليه حوثي
  كرد را در يمن فراهمم2015 مداخالت بعدي در سال ةزمين ، يك سازمان تروريستيعنوان به

.(Ahelbarra, 2015: 2)االحمر كه از ة عربستان سعودي در جنگ عليه يمن از حمايت قبيل 
 هواداران منصور هاي سلفي يمن و ترين قبايل يمن است، حزب اخواني االصالح و گروه بزرگ

 كشورهاي تا داد انجام زيادي  تالش گرچه سعوديا. (Wehrey, 2015: 3) گيرد دي بهره ميها 
 به پاكستان مجلس ،كند همراه يمن عليه جنگ در خود با ار تركيه و پاكستان جمله از زيادي

 خواستار نوعي به نيز تركيه و (Haj & Ahmed, 2015) داد رأي جنگ اين در كشور اين طرفي بي
 يمن عليه عربستان رهبري به كه ائتالفي اساس، اين بر. شد ديپلماتيك راه از يمن بحران حل

 ةعالو به كشور هشت شامل باشد، عربستان ةعالو به كشورده  شامل قرار بود و گرفت شكل
 .)Thompson & Torre 2015: 1( شد عربستان

  
  المللي هاي بين اي و حمايت هاي منطقه سياست .3

نچه بيش از همه عربستان آزاي داخلي يمن،  گذشته از نقش عوامل ژئوپليتيك و عناصر بحران
ي ها  به اين كشور رهنمون كرده، سياست مستقيم در يمن و تهاجم نظاميةسعودي را به مداخل

هم خوردن توازن  هويژه ب ه و براهبرديي ها در اين ميان رقابت. ي بوده استالملل بين و اي منطقه
گرچه رقابت ميان ايران و ا.  بيش از ساير عوامل اهميت داشته است، به نفع ايراناي منطقهقواي 

غاز شد و آ 1979پس از انقالب اسالمي در ي ها سالعربستان بر سر رهبري جهان اسالم از 
 و )1369احمدي، ( مورد حمايت ايران ةگرايان شيع رهبران سعودي كه خود از سوي اسالم

 Hegghammer & Lacroix ;1392الرشيد، (شدند  مينيروهاي جنبش سني اخوان به چالش كشيده 

ن حمايت كردند، اما نگراني براي مهار انقالب ايران از صدام حسين در جنگ عليه ايرا ،)2007
 اكثريت شيعيان اين م2003غاز شد كه با سرنگوني دولت بعث در آ از زماني ها  سعوديةعمد

هاي  بر اين گسترش نفوذ ايران در لبنان و سرزمين عالوه. دست گرفتند هكشور قدرت را ب
نچه آ طرح  به ون در منطقه را نگران كردآتدريج عربستان و متحدان عرب  هاشغالي فلسطيني ب

گسترش  .)Moubayed, 2005( انجاميد ،از سوي عبداهللا پادشاه اردن به هالل شيعه معروف شد
جمهور وقت مصر   رئيس، متحد ديگر عربستان يعني حسني مباركها نفوذ ايران در منطقه بعد

عرب به له بپردازد كه گويا شيعيان ئ تا به طرح اين مسكردن آرا نيز به واكنش واداشت و بر 
رهبران سعودي نيز خود  .)Cordesman, 2006(ند تا كشورهاي محل سكونت خود ترايران وفادار
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و ) 1388مرتضي، ( 2006اهللا لبنان با اسرائيل در سال   حزبةروز  33هاي  در جريان جنگ
ايران را به مداخله در امور كشورهاي عربي و ) 1389احمدي، ( 2008روزه در  22همچنين جنگ 

  .(Bazzi, 2015)هاي نيابتي متهم كرده بودند  اه انداختن جنگر هب
نچه رهبران سعودي را از گسترش نفوذ ايران و تضعيف جايگاه خود و متحدانش در آ

با سرنگوني سه .  موسوم به بهار عربي بودم2011 رويدادهاي پس از ،منطقه نگران ساخت
 رهبري حسني بهبن علي، مصر  بدينالعا ري زينبدولت عربي متحد سعودي يعني تونس به ره
سو و گسترش   از يكم2012 و 2011ي ها سالمبارك و يمن زير نظر علي عبداهللا صالح در 

 به سود اي منطقهتنها توازن قواي   بحرين، نهويژه به العرب و ةجزير  و انقالبات به شبهها راميآنا
 ,Baker)طلبيد ميزيره به چالش ج  اقتدار سعودي را در شبه،هم خوردن بود هايران در حال ب

 سرپوش ويژه بهجزيره   به شبهها راميآعربستان سعودي براي جلوگيري از سرايت نا .;(2011
از يك سو سياست تطميع را در پيش ، (Sullivan, 2012)گذاشتن بر اعتراضات شيعيان خود 

ي شهروندان زشنودسا ميليارد دالر در بين اتباع عربستان براي خ35گرفت و با توزيع بيش از 
هنين به سركوب انقالبيون شيعه آ با پيشبرد سياست مشت ،سعودي اقدام كرد و از سوي ديگر

 & Broner)م 2011 نظامي در بحرين در ةمداخل. در داخل عربستان و بحرين پرداخت

Slackman, 2011 (شكار اين سياست بودآ ةنمون .  
 ،جزيره هاي عربي از محيط شبه زي انقالبيكي از ابزارهاي عربستان سعودي براي دورسا

اي ميان  دامن زدن به جنگ و كشمكش فرقه. بود (Fravel, 2010) 1راه انداختن جنگ انحرافي هب
نها به عراق و سوريه براي آسازي هزاران داوطلب متعصب و اعزام  شيعه و سني و مسلح

ستان سعودي و متحدان عرب.  بخشي از اين سياست بود،ي اين دو كشورها سرنگوني دولت
هاي  ي مالي و تسليحاتي از گروهها  چون امارات عربي متحده و قطر با حمايتآن اي منطقه

ن درصدد بوده است تا آ النصره، احرار الشام و نظاير ةتروريستي سلفي همچون داعش، جبه
انقالبي سني، امواج - جزيره به تضاد شيعه سازي شهروندان خود و مسلمانان شبه هم با مشغول

 سوريه و لبنان، متحدان ايران ،ي در عراقتثبا  با ايجاد بي،را از خود دور سازد و از سوي ديگر
  .  قوا را به زيان ايران و به سود خود و متحدانش تغيير دهدة و موازنكندرا تضعيف 

ي از سوي الملل بيني ها نچه عربستان سعودي را در اين راه مصمم ساخت، حمايتآ
ن در جريان آمريكا و متحدان غربي آكه  درحالي. مريكا بودآ ةروپايي و اياالت متحدكشورهاي ا

امواج بيداري عربي مدعي حمايت از انقالبيون در مصر، تونس، ليبي و سوريه بودند، در برابر 
 و بيشتر به حمايت از كردند مي شيعيان در بحرين و يمن سكوت هاي سركوب اعتراض

گرچه انتقاد بسياري را در جهان برانگيخت اي دوگانه ها  اين سياست.پرداختند ميها  سعودي
                                                            

1. diversionary war  
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)Pal, 2011; Boucek & Sajadpour, 2011; Irna, 2011( ،ي سعودي در ها مانع حمايت از سياست
 اين اقدام  ازدر واقع اياالت متحده. ويژه در عراق و سوريه نشد هجزيره و جهان عرب ب شبه

وجه تهاجم نظامي ندانست  هيچ را به نآاخ سفيد نيز  و سخنگوي ككردسعودي حمايت 
(Bohan, 2011). كه بر بسياري از پژوهشگران و سياستمداران غربي   درحالي،از سوي ديگر

هاي سلفي  فارس از داعش و گروه ن در خليجآي عربستان و متحدان ها شكار است كه حمايتآ
و اين  ،(Boghardt, 2014)ست ها ن گروهاليت ايعتروريست در عراق و سوريه عامل مهم تداوم ف

گرايي تروريستي از  ي خود به نقش عربستان در تقويت سلفيها گروه از پژوهشگران در تحليل
اند   را منتشر كردهها ليلحگونه ت  تا به امروز اشاره كرده و در مطبوعات غرب نيز اين1980 دهة

(Fryklund, 2015)،ن تاكنون آمريكا و نه متحدان اروپايي آ ة اما نه مقامات سياسي اياالت متحد
 ,Clemons)اند  يا قطر و امارات عربي متحده دست نزدهها شكار به انتقاد از سعوديآ طور به

شكار در برابر سركوب نيروهاي انقالبي عربي آ يا سكوت ها شك اين نوع حمايت يب.  (2014
 م2015ي تهاجم به يمن در  نقش مهمي در سياست عربستان برام2011ي پس از ها سالدر 

بر اين باورند كه يمن يك كارت سياسي در دستان » لينا خطيب «مانندگراني  تحليل. بازي كرد
  (Khatib, 2015: 1-4).  سوريه با ايران معامله كندمانند موضوعاتي ةعربستان است تا بتواند دربار

  
  نتيجه

ن به يمن در آودي و متحدان موضوع اساسي اين پژوهش تبيين تهاجم نظامي عربستان سع
رهبري جنبش حوثي و ه  براي از ميان بردن نفوذ سياسي شيعيان زيدي بم2015اوايل 

بحث اساسي مقاله اين بود كه .  منصور الهادي به قدرت بودةنشاند بازگرداندن دولت دست
راسر اي س روابط يمن و عربستان در طول كمتر از يك قرن گذشته برخالف تصور رايج، رابطه

ي ها زاي داخلي و سياست ليتيك، بستر بحرانپزا بوده و اينكه تركيبي از عوامل ژئو تنش
  .  به يمن بوده استها ي مسبب اصلي تهاجم نظامي سعوديالملل بين و اي منطقه

 راهبرديرا از نظر   ه آني دارد كفرد موقعيت جغرافيايي منحصربهبه لحاظ ژئوپليتيكي يمن 
  باسادگي نسبت آبراه باب المندب توان به ميآن  ة با نگاهي به نقش. استپراهميت ساخته

غرب آسيا، شمال   عربستان،ةجزير فارس، درياي سرخ و اقيانوس هند و همچنين شبه خليج
پذير  شدت از ساختار ژئوپليتيكي يمن آسيب عربستان كه به. درك كردآفريقا و شاخ آفريقا را 

 ،از سوي ديگر. به نام يمن خالص شود» ي ژئوپليتيكيمعما«مايل است از رنج يك  ،است
ي گوناگون بوده و اين ها ه بستر مناسبي براي زايش بحرانتمحيط داخلي يمن نيز در گذش

اي كردن سياسي، اجتماعي و اقتصادي شيعيان زيدي و فشارهاي روحي و  ويژه حاشيه هشرايط ب
نان عنصر مهمي در آبين بردن هويت وهابي براي از - رواني از سوي نيروهاي افراطي سلفي
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يابي شيعيان  قدرت.  براي پايان دادن به ساختار سلطه در يمن بودها ي اخير حوثيها سالقيام 
محور   كه در پي به قدرت رسيدن شيعيان عراق و اتحاد گسترده2013- 2015ي ها سالدر 

 سوريه، عراق و لبنان اي در ن در برابر استراتژي جنگ فرقهآمقاومت در منطقه و ايستادگي 
به باور عربستان، . هم زد ه را به سود ايران و زيان عربستان باي منطقه قواي ةروي داد، موازن

، نفوذ و توان اثرگذاري ايران در منطقه و مسائل مهم آن م2003پس از اشغال عراق در سال 
 و تداوم ايستادگي صعود شيعيان به رأس هرم قدرت در عراق و بقا. بسيار افزايش يافته است

 همگي به گسترش ،م2008- 2009 و 2006هاي  متحدان ايران در لبنان و فلسطين پس از جنگ
هاي سوريه، عراق  در بحران م2015تا سال عربستان  .نفوذ و توان بالقوة ايران در منطقه انجاميد
ز شكست  و دست برتر انصاراهللا در يمن را نيبودو لبنان در مقابل ايران شكست خورده 

رياض .  استتر بار خفت ديگر ة كه حتي از شكست در سه حوزستدان ديگري براي خود مي
ن برخوردار آويژه اياالت متحده و متحدان غربي  هي بالملل بين بازيگران ةگسترد كه از حمايت

ل يمن توسط شيعيان و احتمال روپليتيك ناشي از كنتئ براي رهايي از تنگناي مرگبار ژ،بود
نشين شرق سعودي و بحرين، و با برخورداري از پشتيباني سياسي و  ن به مناطق شيعهآ سرايت

 ها  سعودي،با اين همه.  به يمن دست زد2015لجستيك نظامي غرب به تهاجم نظامي مارس 
اي پس از تهاجم نظامي كنترل كامل يمن  ن بودند در مدت بسيار كوتاه يك يا دو هفتهآكه بر 

ن آاكنون بيش از ده ماه از آغاز  اند كه هم شده ند گرفت، درگير جنگيرا در اختيار خواه
 دالر و كشتار وسيع غيرنظاميان يمني و زيرساختارهاي ليارديمها  گذرد و با صرف ده مي

  .شود مين ديده نآانداز خوشايندي براي   چشم اقتصادي و صنعتي اين كشور، فرجام و
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