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بيداری اسالمی و چشم انداز اسالم گرایی در یمن 

حميد نيكو1
چکيده 

جامعه  يم��ن را می توان آمي��زه ای از هويت های قبيله ای و اس��امی توصيف كرد كه 
تحوالت منطقه ای و بين المللی نيز بر ظهور و گسترش اسام گرايی در اين كشور تأثير 
داشته اس��ت. بيداری اس��امی و خيزش  مردمی در يمن، با قدرت يابی، رقابت و تنش 
گروه های اس��ام گرا در يمن همراه بوده اس��ت. در پرتو اين تحوالت، امريكا و شورای 
همكاری خليج فارس بيش از گذش��ته نگران رشد و اثرگذاری اس��ام گرايان در آينده 
يمن و به خطر افتادن منافع سياسی- امنيتی خود هستند. چشم انداز سياسی يمن در 
دوران پس از صالح نيز تا حد بس��ياری متأثر از نوع تقابل و تعامل جريان های اسام گرا 

در يمن خواهد بود. 

مقدمه
يمن از مناطق حاصل خيز شبه جزيره عربستان به ش��مار مي رود. اين كشور به دليل 
قرار گرفتن در ش��مال تنگه باب المندب به لحاظ راهبردي نيز اهميتي ويژه دارد كه با 

1. پژوهشگر خاورميانه 
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پيوند دادن درياي س��رخ و اقيانوس هند، نزديك ترين آبراهه بين شرق و غرب به شمار 
می رود. يمن با تسلط بر باب المندب قادر به كنترل درياي سرخ است و حتي به علت در 
اختيار داشتن جزيره نيز مي تواند آنجا را ببندد. نزديكي اين كشور به شاخ آفريقا نيز بر 
حساسيت يمن افزوده است. يمن از شمال با عربستان مرز مشترك دارد؛ از اين رو، حفظ 

امنيت آن براي عربستان سعودي اهميت دارد. 
قبايل، 85درصد جمعيت يمن را تش��كيل می دهند و 168 قبيله در اين كشور وجود 
دارد.1 در قلب اين س��اختار اجتماعی قبيله ای هويت اس��امی نيز وجود دارد. اگرچه 
اختاف هايی سياس��ی در جامعه يمن وج��ود دارد، اما اختاف ه��اي مذهبی تنها به 
اختاف ميان حوثی های زيدی مذهب و سنی های شافعی محدود می شود كه دليل آن 
در اكثريت بودن فرقه های شافعی و زيدی است. ميل به خودمختاري سياسي از قدرت 
مركزي، از عناصر اصلي نظام قبيله ای يمن اس��ت. بدين ترتيب قبيله در ميان جامعه و 
حكومت قرار گرفته اس��ت و واحد اوليه جلب وفاداري و يا دشمني شهروندان به شمار 
مي رود. گروه هاي تروريستي مانند القاعده نيز از طريق تجارت و ازدواج زمينه نزديكي 

به شيوخ قبايل و كسب وفاداري آنها را فراهم می كنند.
مهم ترين دلي��ل اهميت يمن تأثيرگ��ذاری فكري و فرهنگي آن بر س��ه منطقه مهم 
دنياست. وضعيت فرهنگي حاكم بر يمن و حاكم شدن يك جريان خاص در اين كشور 
مي تواند تأثيرات مهمي در سه منطقه داشته باشد: نخست، خليج فارس؛ دوم، شاخ آفريقا 
و سوم آسياي جنوب شرقي. بنابراين، در عرصه فرهنگي و آموزشی يمن تاش بسياری 
توس��ط جريان های فرهنگي خارجی صورت گرفته كه به صورت مش��خص می توان به 
جريان سلفي گري طرفدار عربستان اشاره كرد. در گذشته سعودي ها و سلفي ها تقريباً 
شصت هزار مدرسه در سراسر يمن به منظور آموزش معارف سلفي ايجاد كردند كه البته 
بعد از اتحاد دو يمن علي عبداهلل صالح، رئيس جمهور س��ابق اين كشور به دنبال حذف 

اين مدارس بود.  
در سال 2011 پس از ماه ها خيزش مردمی در يمن كه با كشته و زخمی شدن بسياری 
از معترضان همراه بود، علی عبداهلل صالح كنار رفت و عبدربه منصور هادی جانشين وی 
شد. در دوران پس از صالح، يمن به صحنه رقابت بازيگران داخلی و خارجی تبديل شده و 
اسام گرايان، بازيگر مهم صحنه داخلی به شمار می روند. در اين ميان، شوراي همكاري 

1. http://www.al-monitor.com/pulse/politics/2012/09/weekenda-detailed-look-at-
islamism-in-yemen.html
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خليج فارس با حمايت و هم سو با منافع امريكا تاش كرد روند و نتيجه تحوالت سياسی-
امنيتی يمن را به منظور جلوگيری از سرايت موج خيزش های مردمی به مرزهای خود، 

مديريت كند. 
در اين مقاله ضمن بررسی اليه های اسام گرايی شيعی و سنی در يمن، به روند خيزش  
مردمی و چالش های اين كش��ور در دوران پس از صالح پرداخته و در پايان نيز اهميت 

راهبردی اين كشور برای شورای همكاری خليج فارس تشريح می شود. 

الیه های اسالم گرایی در یمن 
يم��ن دارای جامع��ه ای قبيل��ه ای و دارای طيف وس��يعی از جنبش های سياس��ی 
اسام گراست. مسلمانان اين كش��ور عمدتاً شافعيان، زيديان، اس��ماعيليان و اماميان 
هستند. جمعيت زيديه 35درصد، اسماعيليه 5درصد، اماميه از 2 تا 8درصد و باقی مانده 
ش��افعی مذهب )56درصد( هس��تند.1 گروه های مهم اس��امی اهل س��نت در يمن را 
كه در تحوالت سياس��ی آن كش��ور نقش دارند، می توان به دو گروه ش��امل طرفداران 
اخوان المسلمين و جريان س��لفی های وهابی تقسيم كرد. اهل س��نت يمن نيز به طور 
عمده از اكثريت ش��افعی مذهب و اقليت حنبلی مذهب تشكيل می شوند كه شافعی ها 

قرابت دينی و سياسی بسياری با زيديان دارند. 
اسام گرايی در تاريخ يمن ريشه دارد، اما می توان آنها را محصول تحوالت بين المللی 
و فراملی دوران های اخير دانست. در گروه های اسام گرا دين اسام مبنای هويت گرايی 
آنهاست؛ ممكن است دارای همپوشانی هايی نيز بوده و شايد با تغيير شرايط و وفاداری ها، 
وضعيت آنها نيز دگرگون ش��ود. با وجود اين، هر يك از آنه��ا ويژگی های خاص خود را 
داشته و با توجه به مواردی مانند مش��اركت در سياست حزبی، وفاداری به نظام حاكم، 
دوره های رويارويی با دولت و مخالفت آش��كار و خشونت بار با ساير گروه های مذهبی و 

سياسی از يكديگر متمايز می شوند. 
داليل بسياری برای رشد اسام راستين )سياسی( در يمن وجود دارد. جامعه يمن را 
می توان عمدتاً با هويت قبيله گرايی توصيف كرد. در اليه زيرين اين هويت گرايش های 
سياسی مانند ماركسيسم اسامی )كه در اوايل دهه 1990 در يمن جنوبی پديدار شد(، 
ملی گرايی )از جمله ناصری ها و معدودی احزاب بعثی( و س��ايرين ق��رار دارند. جامعه 
يمن به منظور حل و فصل مسائل مهم به سنت های قبيله ای متوسل می شود. در يمن 

1. http://www.tebyan-tehran.ir/a.aspx?a=1391040501
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چهار نيروی سياسی اس��ام گرای مهم وجود دارد؛ اخوان المسلمين كه جنبش اصاح 
يمن آن را نمايندگی می كند، انصاراهلل )حوثی ها(، جنبش های سلفی مختلف و جنبش 
انصارالش��ريعه كه القاعده آن را نمايندگی می كند. به نظر می رسد اخوان المسلمين در 
ميان آنها در حوزه های سياس��ی، اجتماعی، آموزش��ی، اقتصادی، امنيتی، رسانه ای و 
ديپلماتيك قدرتمندترين باشد. اخوان المس��لمين طرفداران بسياری دارد كه رهبران 
قبايل و تجار مهم، فرماندهان نظامی و سياستمداران از آن جمله اند؛ از جمله طرفداران 
آن شيخ عبداهلل بن حسين االحمر و پسرانش، س��نان ابولحوم و پسرانش و علی محسن 

االحمر، فرمانده نظامی كه نيمی از ارتش يمن به او وفادارند. 
جنبش های اسامی در يمن اتفاق نظر دارند كه اسام دو جنبه سياسی و مذهبی دارد؛ 
زيرا آنها تحت تأثير ديدگاه های سيد قطب قرار دارند. علل افراط گرايی اسامی متعدد و 
پيچيده هستند و فقر مهم ترين عامل آن به شمار می رود.1 عوامل ديگر محيط سياسی 
بسته، مداخله منطقه ای خارجی )توسط عربستان(، تبعيض اجتماعی، تبليغات مذهبی 
و حضور يك رهبر يا امير برای يك گروه مانند القاعده هستند. به طوری كه شاهد هستيم 
القاعده از س��ال 2011 به سرعت مناطق نفوذ خود را گس��ترش می دهد. به طور كلی، 
مذهب عامل واگرايی جدی در يمن نبوده، بلكه گرايش های قبيله ای عامل مهم جدايی 

و ساير بی ثباتی ها بوده است. 
در عين حال، اسام گرايی در يمن را می توان به دو جريان شيعه و سنی  تقسيم بندی 

كرد: 

الف. جنبش سياسی شيعيان 
شيعيان يمن عموماً زيديه2 هستند و اس��تان صعده بيشترين جمعيت شيعيان را در 
خود جای داده است. بعد از اين استان، بيشترين جمعيت ش��يعيان در الجوف و صنعا 
ساكن هستند و استان های اب، ذمار، عمران، مارب، حجه، محويت و حديده در رتبه  های 

1. مطابق آخرين گزارش ها، 10 ميليون يمنی زير خط فقر هستند. نرخ فقر در مناطق روستايی 45درصد و در 
مناطق شهری 31درصد است كه البته بايد گفت 71درصد جمعيت يمن در مناطق روستايی زندگی می كنند. 

2. پيروان زيديه، زيدبن علی بن حسين بن علی بن ابی طالب)ع( فرزند امام سجاد را امام پنجم خود می دانند و نيز 
امامت هر فاطمی را كه عادل و اهل علم و شجاع باش��د، می پذيرند. مذهب زيديه آميزه ای از تشيع با انديشه های 
معتزلی و اندكی از مسلك حنفی است. اما نزديك به 90درصد فقه زيدی با فقه تشيع دوازده امامی مشترك است. 
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بعدی قرار دارند. شيعيان اسماعيليه1 حدود 
5درصد جمعيت شيعيان را تشكيل می دهند 
و عموم��اً پيرامون م��رز يمن- عربس��تان و 
نيز صنعا س��اكن هستند و ش��يعيان اماميه 
)8درصد جمعيت شيعيان( در منطقه مارب 
مركزی ساكن و در امور فرهنگی مشغول اند و 
زير نظر سازمان »رابطه الشيعه الجعفريه فی 

اليمن« فعاليت می كنند.2 
در دوران جمهوری يمن، شيعيان سياست 
منفعان��ه ای را در پيش گرفتن��د؛ نهادهای 
مذهبی زيدي��ه به ص��ورت محافظه كارانه از 

عرصه سياس��ی كنار رفتن��د و توده های زيدی جذب گروه های سياس��ی س��كوالر يا 
سوسياليست شدند و تشكل سياس��ی- مذهبی مبتنی بر انديشه مذهبی زيدی وجود 
نداشت و دولت نيز با ترويج سكوالريس��م و برخی گروه های شيعه ستيز مانند وهابيت 
اين انزوای شيعيان زيدی را تش��ديد كرد. برخی از رهبران زيدی نيز ضمن همكاری با 
رژيم صالح عمًا به جز تأييد كردن مواضع ضد زيدی حكومت اقدامی انجام ندادند. به 
عنوان نمونه، محمدبن علی الشوكانی به عنوان عالم دينی زيدی كه سال ها در مدارس 
وهابی ها تحصيل كرده بود، بعد از بازگش��ت به يمن در جايگاه رسمی خود در حكومت 
به عنوان مفتی و قاضی، به زيديان سنتی حمله و حتی برخی از علمای آنها را نيز مورد 
آزار قرار داد. در كنار وی، شيخ عبداهلل االحمر كه در نقش زعيم سياسی شيعيان زيدی 
نيز به شمار می رود، از خويشاوندان علی عبداهلل صالح و رئيس مجلس اين كشور و شيخ 
الش��يوخ قبايل يمن می باش��د، اما ارتباط اين فرد با وهابی های عربس��تان، خود عامل 
گسترش سلفی گری وهابی در يمن بوده است كه اين عوامل البته دوری شيعيان از وی 
و تمايل به تشكيل گروه های سياسی- مذهبی جديد را فراهم كرده است كه تبلور عمده 

1. اسماعيليه يا باطنيه فرقه ای از شيعه اماميه  اس��ت كه معتقدان آن، محمدبن اسماعيل برادرزاده امام موسی 
كاظم)ع( را آخرين امام می دانستند. اسماعيليان معتقدند كه پس از شهادت امام جعفر صادق)ع( امامت به پسر 
بزرگ وی می رسيد؛ اما به دليل اينكه پسرش اس��ماعيل پيش از پدر درگذشته بود، امامت به محمد بن اسماعيل 
منتقل شد كه سابع تام است و دور هفت با او تمام می شود. آنها در ميان اهل سنت به »باطنيان« مشهورند و شيعه 

هفت امامی نيز ناميده می شوند. اسماعيليه به دو فرقه مستعلوی و نزاری تقسيم می شوند. 
2. يحيی فوزی، »علل شكل گيری و ماهيت جنبش های سياسی در خاورميانه؛ بررسی موردی جنبش سياسی 

در يمن«، مطالعات سياسی جهان اسام، خرداد 1391، ص17-34. 

در دوران جمهوری یمن، شيعيان 
سياست منفعالنه ای را در پيش 
گرفتند؛ نهادهای مذهبی زیدیه به 
صورت محافظه کارانه از عرصه 
سياسی کنار رفتند و توده های زیدی 
جذب گروه های سياسی سکوالر یا 
سوسياليست شدند و تشکل سياسی- 
مذهبی مبتنی بر اندیشه مذهبی زیدی 
وجود نداشت و دولت نيز با ترویج 
سکوالریسم و برخی گروه های 
شيعه ستيز مانند وهابيت این انزوای 

شيعيان زیدی را تشدید کرد
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آن در جنبش حوثی ها قرار داشته و دارد. 
جنبش حوثی ها با تفسير از مذهب زيديه در قالب انديشه الحوثی و برای احيای هويت 
زيديه و در واكنش به گسترش انديش��ه وهابيت در يمن شكل گرفت و نخستين بار در 
سال 1991 به عنوان جنبش يا سازمان فكری و سياسی مسلح ابراز وجود كرد. پيش از 
آن، فعاليت اين جنبش محدود به ارايه آموزش های دينی به جوانان و تربيت و كادرسازی 
می ش��د. حس��ين الحوثی رهبر اين جنبش با طرح برخی ديدگاه های اجتهادی جديد 
دينی خشم برخی از برجسته ترين علمای مذهب زيدی را برانگيخت. حسين الحوثی در 
سال 1993 به پارلمان يمن راه يافت و به منظور مقابله با گسترش وهابيت )كه به سبب 
بازگشت يمنی های سلفی و وهابی از افغانستان و ترس از تفكرات افراطی آنان تشديد 
شده بود( حزب الشباب المؤمن را تأسيس كرد. وی در سپتامبر 2004 توسط نيروهای 

امنيتی دولت يمن به شهادت رسيد. 
هر چند علی عبداهلل صالح زيدی مذهب بود، اما با توجه به اينكه با پشتوانه سعودی ها 
در رأس حكومت يمن قرار گرفته بود، طی س��ه دهه مذهب زيديه را به حاشيه رانده و 
دست سلفی های تكفيری را برای بسط نفوذش��ان در يمن باز گذاشته بود. بعد از اينكه 
وهابيت سلفی با حمايت عربستان در يمن قدرت و پايگاه پيدا كردند، اغلب دانشگاه ها 
و حوزه های علميه دينی زيديه به حاشيه رفتند و فعاليت شان محدود شد. اين تبعيض 
مذهبی و سياسی خأل عميقی را در منطقه ايجاد كرد و تبديل به بستری برای شكل گيری 

جنبش حوثی ها شد. 
در جريان نخس��تين درگيری ها ميان نيروهای دولتی يمن و گروه الحوثی در س��ال 
2004 حس��ين الحوثی رهبری اين گ��روه را بر عهده گرفت. اين گروه به طور رس��می 
خواستار فعاليت حزبی، تأسيس دانشگاه و در نظر گرفتن مذهب زيدی به عنوان مذهب 
رسمی در كنار ساير مذاهب توسط دولت بوده است. در مقابل، دولت يمن اين گروه را به 
تأسيس كشوری اسامی و بازگشت به حكومت قبلی زيديه در يمن متهم می كرد. رهبر 
كنونی اين گروه عبدالمالك الحوثی است كه از س��ال 2004 تاكنون توانسته با كمك 

برخی از همفكران برادرش در شباب المؤمن، آن را هدايت و رهبری كند. 
در حال حاضر، زيدی ها دو گروه هس��تند؛ يك گروه از آنها گرايش بسياری به تشيع 
دارند و عده ای از آنها نيز متمايل به مذهب تسنن هس��تند. اكثر دوازده امامی ها بعد از 
انقاب اسامی ايران به اين مذهب رو آوردند. سيد حسين حوثی فرهنگ عاشورا را كه 
قبًا در يمن نبود به زيديه تزريق كرد و محرم را به عنوان ماه عزا در يمن مطرح و سعی 
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كرد روش جديدی در فرهنگ مردم ايجاد كند. بعد 
از ظهور جنبش حوثی ها تنش ميان دوازده امامی ها 
و زيدی ها بسيار كاهش يافت. به عاوه، حوثی يك 
سازمان به نام اتحاد شيعيان جزيره العرب ايجاد كرد 
كه اعضای آن را دوازده امامی ها و زيدی ها تشكيل 

می دهند. 
از جمله اقداماتی كه عبداهلل صالح عليه ش��يعيان 
در ش��مال يم��ن ص��ورت داده ب��ود، عبارت اند از: 
گنجاندن مباني ش��افعي در كتب درس��ي مدارس 
صعده، ممنوعيت برگزاري مراس��م مذهبي مانند 
عيد غدير و عزاداري روز عاشورا، ممنوعيت سردادن 
شعارهای ضد امريكايي و ضد اسراييلی در مساجد 
و تجمعات، ممنوعيت چ��اپ و ترويج، نهج الباغه و 

صحيفه سجاديه و جلوگيري از تأسيس مدارس مذهبی شيعي در صعده. از سوي ديگر، 
فعاليت های عربستان سعودي در مناطق شيعه نشين يمن و صرف پول های فراوان براي 
تبليغ وهابيت پيش از قيام حوثی ها باعث وهابی  شدن چندين شهر شيعه نشين در شمال 
و غرب اين كشور شده بود كه با روش��نگری های حسين الحوثي و آموزش های مذهبی 
و سياسي وي اين شهرها دوباره به مذهب تشيع بازگش��تند. دولت علی عبداهلل صالح، 
رئيس جمهور سابق يمن نيز معتقد بود شورشيان به دنبال سرنگونی دولت فعلی و ايجاد 
حكومتی مذهبی هستند و ايران را متهم به حمايت از مبارزان شيعه می كرد. همچنين 
اين كشمكش به دليل تنش ميان جمعيت بومی ش��يعيان زيدی و بنيادگرايان سلفی 
سنی مذهب كه به اين منطقه آورده شده اند، تشديد شده اس��ت. در عين حال، پس از 
اقدام رژيم عبداهلل صالح با حمايت امريكا و عربستان برای استفاده از نيروهای قبيله ای 

عليه مبارزان شيعه، اين كشمكش ها بعدی قبيله ای نيز به خود گرفت. 
نزديكی رژيم علی عبداهلل صالح، رئيس جمهور سابق يمن به سعودی ها باعث گسترش 
حضور و نفوذ وهابيت )به رغم جمعيت اندكشان( در يمن به ويژه در پارلمان اين كشور 
شده بود. اين شرايط، حتي مطلوب سنی های يمن نيس��ت؛ زيرا شافعی ها كه اكثريت 
جمعيت سني يمن را تش��كيل می دهند، مانند ش��يعيان از مخالفان سلفی  ها به شمار 
می روند و برخي از گروه های شافعي يمن نيز در كنار حوثی ها به نبرد عليه دولت يمن 

هر چند علی عبداهلل صالح 
زیدی مذهب بود، اما با توجه 
به اینکه با پشتوانه سعودی ها 
در رأس حکومت یمن قرار 
گرفته بود، طی سه دهه مذهب 
زیدیه را به حاشيه رانده و دست 
سلفی های تکفيری را برای بسط 
نفوذشان در یمن باز گذاشته 
بود. بعد از اینکه وهابيت سلفی 
با حمایت عربستان در یمن 
قدرت و پایگاه پيدا کردند، 
اغلب دانشگاه ها و حوزه های 
علميه دینی زیدیه به حاشيه 
رفتند و فعاليت شان محدود شد
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پرداخته اند. اين عوامل و نيز تاش رژيم عبداهلل 
صالح براي تس��لط نظامي بر صعده باعث بروز 
نخستين درگيري در س��ال 2004 شد. پس از 
كشته ش��دن حس��ين الحوثي، در سال 2005 
عام��ه بدرالدين 90س��اله از صنع��ا به صعده 
مهاجرت ك��رد و رهبری نب��رد دوم عليه دولت 
را بر عه��ده گرفت. نبرد س��وم را دولت به بهانه 
آزادي يكي از س��ربازانش كه ادع��ا مي كرد به 
اسارت حوثی ها درآمده، آغاز كرد و به پايگاه های 
نيروهای الحوثي حمله ك��رد و در نهايت رژيم 
صالح به پاي��ان آن رضايت داد. در نبرد س��وم 
سيد عبدالمالك الحوثي، يكي ديگر از فرزندان 

بدرالدين الحوثي، به عنوان رهبر شيعيان الحوثي انتخاب شد. 
جنگ های چهارم و پنجم نيز به بهانه های مشابه آغاز شد و خاتمه يافت، اما در جنگ 
پنجم دولت با گسترش كشمكش ها به چهار استان ديگر )جوف، حجه، عمران و صنعا( 
رو به رو شد. ارتش حتي با استفاده از نيروهاي ويژه نتوانست به پيروزي برسد، بنابراين 
صالح با اعام آتش بس يك جانبه دست از نبرد كشيد. در اين نبردها تسليحات سنگين 
و نيمه سنگين فراواني به دس��ت حوثی ها افتاد. علي عبداهلل صالح تاش كرد با متوقف 
كرد نبرد و در حركتي سياسي طی توافقنامه دوحه اين تسليحات را پس بگيرد. پس از 
پايان دور پنجم نبردها قط با همراهی و موافقت ايران توانست دو طرف را براي امضاي 
توافقنامه صلح متقاعد كند. اما دولت يمن دو ماه پس از امضاي اين توافقنامه تمام مفاد 

آن را نقض كرد. 
در جنگ شش��م صعده يا عمليات زمين س��وخته )2010-2009( حكومت يمن با 
مبارزان حوثی و اعضای القاعده و جدايی طلبان جنوب اين كش��ور درگير شد كه با فرو 
نشستن ناآرامی ها و تمايل دو طرف برای مذاكره پايان يافت. حتی ارتش عربستان نيز 
عليه حوثی ها وارد جنگ شد كه البته برخی تحليل گران اين جنگ را جنگ نيابتی ايران 
و عربس��تان توصيف كردند. البته نش��انه هايی كه دولت در اين مورد دستاويز قرار داد، 

گرايش برخی از رهبران الحوثی به ايران و تمايل آنها به شيعه اثنی عشری بود. 
به طور كلی، در دوران پس از ديكتاتوری صالح، فرصت بيشتری برای مشاركت سياسی 

از جمله اقداماتی که عبداهلل صالح 
عليه شيعيان در شمال یمن صورت 
داده بود، عبارت اند از: گنجاندن 
مباني شافعي در کتب درسي 
مدارس صعده، ممنوعيت برگزاري 
مراسم مذهبي مانند عيد غدیر و 
عزاداري روز عاشورا، ممنوعيت 
سردادن شعارهای ضد امریکایي 
و ضد اسرایيلی در مساجد و 
تجمعات، ممنوعيت چاپ و ترویج 
نهج البالغه و صحيفه سجادیه و 
از تأسيس مدارس  جلوگيري 

مذهبی شيعي در صعده
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الحوثی فراهم است. در حال حاضر، الحوثی در كارنامه خود مبارزه جدی رژيم صالح را 
دارد و می تواند با راهبردی منس��جم تر حركت كند كه البته در اين مسير با چالش های 

جدی نيز رو به روست. 

ب. اسالم گرایی سنی ها 
سنی های يمن را عموماً اكثريت شافعی و اقليت حنبلی تشكيل می دهند كه شافعی ها 
به لحاظ مذهبی و سياسی به ش��يعيان زيدی  نزديك تر هستند. جريان های اسامی و 
اسام گرای سنی در يمن را می توان به چهار دسته طرفداران اخوان المسلمين، القاعده 

يمن، جريان  سلفی های وهابی و صوفی ها تقسيم بندی كرد: 
1. اخوان المسلمين 

نظامی ها و دانشجوهای اعزامی به مصر انديشه های اخوان المسلمين اين كشور را به 
يمن آوردند. اين نيروها در س��ال های بعد در حزبی با عنوان حزب احرار متشكل شدند 
كه اين حزب ارتباط نزديكی با حسن البنا رهبر اخوان المسلمين مصر داشت. اين حزب 
متش��كل از چندين گروه مخفی مخالف امامت بود. از جمله برجسته ترين اين گروه ها 
می توان به انفصال و االصاح اشاره كرد. اين تشكل در فوريه 1948 با انجام كودتا و قتل 
امام س��الخورده زيديه، تغيير امامت مطلقه به مشروطه را اعام و امامت را تحت عنوان 
بيعت از خاندان حميدالدين به خاندان الوزير منتقل كردند و اخوان المسلمين مصر به 
عنوان حامی اصلی اين كودت��ا، آن را بافاصله تأييد و حمايت ك��رد و از اتحاديه عرب 
خواست امام جديد يمن را به رسميت بشناسد. در نهايت، امير احمد، وليعهد يمن، دولت 
كودتا را كه تنها بيست و ش��ش روز )از 17فوريه تا 14مارس1948( به طول انجاميد، 
سرنگون كرد. اخوان المسلمين كه بزرگترين گروه در طيف اسام گرايان يمن می باشد، 
اوايل دهه 1960 در يمن شمالی ظهور كرد. بنيان گذاران اخوان در يمن همانند شيخ 
عبدالمجيد الزندانی،  از دانشجويان دانشگاه های مصر در اوايل دهه 1960 بودند. پس از 
پيروزی طرفداران نظام جمهوری، اخوان المسلمين نقش مهمی در تدوين قانون اساسی 
يمن ايفا كرد؛ به طوری كه اخوان المسلمين اين قانون اساسی را اولين دستاورد خود در 

روند نفوذ به يمن می داند. 
در طول دهه های بعد، دولت زمينه فعاليت گس��ترده اخ��وان را فراهم كرد كه دليل 
آن استفاده از اس��ام گرايی برای برخورد با مخالفان سوسياليست خود بود. اخوانی ها 
با تسلط بر مراكز آموزشی و دانش��گاه ها دو مذهب س��نتی يمن يعنی شافعی و زيديه 
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را ناديده می گرفتن��د و مانند مراكز تبليغ وهابيت ايفای نق��ش می كردند. به رغم آنكه 
اخوانی ها حمايت ايدئولوژيك از وهابيت را رد می كردند، اما معترف بودند در اين مراكز 
آموزش��ی وهابيت به عنوان مجموعه ای از مفاهيم و نه به عن��وان يك مذهب تدريس 
می ش��ود. اقدامات اخوان المس��لمين يمن باعث ش��د دولت طی كنگره سراسری ملی 
با اخوان المسلمين وارد ائتاف ش��ود و در واقع اخوان تا اواخر دهه 80 بخش مهمی از 
حاكميت و هم پيمان دولت در كنگره ملی يمن بود كه حزب حاكم به شمار می رفت. اما 
هنگامی كه بحث اتحاد يمن ش��مالی1 و يمن جنوبی2 مطرح شد، اخوان با آن مخالفت 
كرد و از كنگره ملی يمن خارج شد و به تدريج سازمان جديدی به نام جمعيت اصاح را 

در سال 1990 تأسيس كردند. 
پس از خروج اخوان از حاكميت كه به دنبال اخراج حزب سوسياليست از دولت صورت 
گرفت، طيف های سياس��ی يمن چنين تقسيم بندی ش��دند: كنگره ملی خلق )حزب 
حاكم(، حزب اصاح )اخوانی های اسام گرا( و احزاب س��كوالر چپ. بنابراين، يمن به 
تدريج به كش��وری با يك نظام اقتدارگرا به رهبری علی عبداهلل صالح3 تبديل ش��د. به 
رغم انحصارطلبی های حزب حاكم، حزب اصاح )وابسته به اخوانی ها( واكنش تندی از 
خود نشان ندادند، بلكه در مجموع به دنبال مشاركت در قدرت و برخورداری از حمايت 
آن بودند كه اين شرايط تا خيزش های مردمی در سال 2011 عليه رژيم عبداهلل صالح 

ادامه يافت. 
جدای از عبداهلل االحم��ر، رهبر فقيد حزب اصاح و پس��رانش، شناخته ش��ده ترين 
چهره های حزب اصاح محمد بن عبداهلل اليدومی، رهبر كنونی اصاح؛ محمد قحطان، 
رئيس بخش سياسی حزب؛ عبدالمجيدبن عزيز الزندانی4 و محمدعلی عجان می باشند. 
اخوان المسلمين يمن مواضعی مخالف جمهوری اسامی ايران دارد و پس از سرنگونی 
علی عبداهلل صالح در سودای كس��ب قدرت، ايران را بارها به دخالت در مسائل امنيتی 
1. يمن شمالی در اشاره به جمهوری عربی يمن )1990-1962( به كار می رود كه بر بخش های شمالی و غربی 
يمن در شبه  جزيره عربستان حكومت می كردند. اين كشور در 22آوريل1990 با جمهوری دموكراتيك مردمی 

يمن )معروف به يمن جنوبی( متحد شد و جمهوری يمن را پايه گذاری كرد. 
2. جمهوری دموكراتيك مردمی يمن معروف به يمن جنوبی يك جمهوری سوسياليستی بود. از 1967 تا 1990 

بر مناطق جنوبی و شرقی يمن كنونی حكومت می كرد. 
3. وي يك فرد نظامی، سياست مدار و رئيس جمهور كشور يمن از س��ال 1990 تا 4ژوئن2011 بود؛ همچنين 

پيش از آن در سال های 1978 تا 1990 رئيس جمهور يمن شمالی بود. 
4. الزندانی مشهورترين اين چهره ها بوده و نماد بخش افراطی حزب اصاح می باشد. وی رئيس دانشگاه مذهبی 
ايمان در صنعا، پايتخت يمن و سال های زيادی را در عربستان بوده است. در دهه 1980، او مبارزان يمنی را برای 
نبرد در افغانستان سازماندهی می كرد. پس از يازدهم سپتامبر، امريكا بارها او را از نزديكان اسامه  بن الدن معرفی 

می كرد؛ با اين حال، جايگاه مهم او در يمن علت عدم برخورد دولت با وی بوده است. 
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يمن متهم كرده است. 
جماعت اصاحات يمن1 يا حزب اصاح از جنبه هايی مدرن از جنبش اخوان المسلمين 
الهام گرفته و در عين حال، از انديش��ه های فارغ التحصيان دانشگاه اسامی مدينه در 
عربستان نيز تأثير پذيرفته است. بنابراين، اين حزب نسخه ای ويژه، يمنی، اصاح شده و 
بسط يافته از جنبش اخوان المسلمين است. همچنين حزب اصاح يمن از زمان تأسيس 
به عنوان سازمانی سياسی در سال 1990 با غرب گفت وگوهايی تعامل محور داشته است. 

2. القاعده يمن
يمن يكی از خاس��تگاه های مهم القاعده و افغان  های عرب  يمن بوده اس��ت. ريشه آن 
نيز به زمان حضور شوروی سابق در افغانس��تان باز می گردد. علی عبداهلل صالح در آن 
زمان با كمك امريكا، عربستان و پاكستان جوانان يمنی را به منظور مبارزه با شوروی به 
افغانستان می فرستاد. پس از ترك ش��وروی آنها در افغانستان باقی ماندند و افغان  های 
عرب  را در آنجا پايه گذاری كردند و طالبان در پاكستان و افغانستان به قدرت رسيدند. 
بس��ياری از طالبانی ها مانند بن الدن اصالتاً يمنی بودند. بنابراين ارتباطاتی داش��تند و 
محيط يمن نيز برای رشد اين گونه جريان ها مناس��ب بود، زيرا دولت مركزی در صنعا 
ضعيف بود و قبايل قدرتمند بودند. پس از بازگشت از افغانستان، عمليات تروريستی و 
خشونتشان را متوجه حزب سوسياليست يمن و رهبران آنها كردند كه نتيجه آن جنگ 

داخلی سال 1994 بود. 
با وجود ارتباط نزديك دو مذهب عمده يمنی ها، يعنی ش��يعيان زيدی و شافعی های 
اهل سنت، جريان های س��لفی گری )وهابی( نيز در يمن دارای پايگاه حمايتی هستند. 
قسمت جنوبی يمن محل رشد جريان های سلفی بوده است. به عبارت ديگر، استان های 
لحج و حضرالموت دارای بيشترين آمار س��نی ها با ديدگاه های وهابی هستند؛ به ويژه 
آنكه خاندان بن الدن در استان لحج ساكن هستند. اما می توان گفت سرچشمه توسعه 
سلفی گری راديكال يمن، »سازمان جهاد يمن« است. القاعده نيز ريشه های فرهنگی- 
اجتماعی در يمن دارد كه اعتقاد به جهاد عليه كفار دارند. در طول يك يا دو دهه گذشته 
حضور يمنی ها در بوسنی، چچن، عراق يا افغانستان برای مبارزه با امريكا زياد بوده است. 
در حال حاض��ر، نام گروه ه��ای جهادی يم��ن با س��ازمان القاعده و رهب��ر آن يعنی 
اس��امه بن الدن، پيوند خ��ورده اس��ت. در دهه 1990، عل��ی عبداهلل صال��ح جهاديون 
بازگشته از افغانستان را به عنوان افرادی ش��جاع و قابل احترام می دانست كه برخاف 

1. التجمع اليمني لاصاح  
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ديگر كش��ورها همچون اردن، نظارتی بر آنها 
اعمال نمی ك��رد. به همين دلي��ل، ابومصعب 
السوری، از نظريه پردازان نظامی القاعده، يمن 
را پناهگاهی امن برای جهاديون در سال های 
پس از خروج نيروهای ش��وروی از افغانستان 
می دانس��ت. پس از اتحاد دو يم��ن نيز صالح 
اين مبارزان را نيروهای سياس��ی مناسبی در 
مقابل ماركسيس��ت های جنوب ب��رای ايجاد 
كش��مكش ميان گروه های رقيب می دانست 
تا بتواند قدرت خ��ود را حفظ كند. پس از آن، 
بس��ياری از اين جهاديون به عنوان پاداش در 
مناصب نظامی، امنيتی و ديگر س��ازمان های 

دولتی استخدام شدند. 
پس از حادثه يازدهم سپتامبر 2001، فشار 
امريكا به رژيم علی عبداهلل صالح برای بس��تن مدارس دينی ك��ه مراكز جذب اعضای 
جديد برای گروه های افراطی به ويژه القاعده يمن به شمار می رفتند، تشديد شد و عزم 
صالح را برای ريشه كنی مخالفانش جدی تر كرد. از ش��ديدترين درگيری های دولت با 
مخالفان، جنگ با نيروهای القاعده موس��وم به انصارالشريعه در شهرهای ابين و زنگبار 
بوده است. آنها خواستار ايجاد يك دولت بنيادگرای اسامی در جنوب يمن بودند. صالح 
با درك مخاطرات پيش روی دولتش پس از حمات 11س��پتامبر و نگرانی از سياست 
بوش، حمايت همه جانبه خود از جنگ امريكا عليه تروريسم را اعام داشت. برخی تصور 
می كردند افغانستان يا پاكستان تنها مقصد شبه  نظاميان اخراج شده از عربستان است، اما 
با شكل گيری شاخه ای از القاعده در شبه  جزيره عرب و يمن در سال 2009، سعودی ها 
دريافتند سازمانی كه به تهديدی برای كشورهای همس��ايه و منطقه تبديل شده بود،  
در كنار مرزهای آنها پديدار شده اس��ت. به همين دليل سرويس های اطاعاتی امريكا 
اعام كردند خطرناك ترين و جدی ترين تهديدات تروريستی عليه امريكا از سوی شاخه 

القاعده در يمن است. 
در حالی كه در سال 2009 حكومت و نظاميان تحت فرمان علی عبداهلل صالح، درگير 
نبرد با شيعيان حوثی در شمال بودند، فساد حاكم در سيستم سياسی يمن و آمار فزاينده 

یمن از جمله کشور هایی بود که 
بالفاصله پس از تغيير رژیم در تونس 
با ناآرامی ها و تظاهرات گسترده ای 
رو به رو شد. پيش از آغاز تظاهرات 
گسترده یمنی ها، اعتصاب هایی 
از سوی نمایندگان اپوزیسيون 
در پارلمان و تظاهرات محدود 
مخالفان در اعتراض به تعدیل قانون 
اساسی صورت گرفت، اما هيچ گاه 
به جنبشی فراگير تبدیل نشد، زیرا 
یمنی ها زیر فشارهای اقتصادی 
فرصتی برای توجه به مسائل سياسی 
نداشتند و هيچ گاه به طور جمعی و 
در چهارچوب جنبشی اجتماعی و 

فراگير، اقدام سياسی نکرده بودند
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بيكاری و فقر ني��ز به عاملی ديگر تبديل ش��د تا القاع��ده در بی توجهی كامل حكومت 
مركزی، مأمن و پناهی برای خود در جنوب پيدا كند. البته ذكر اين نكته ضروری است 
كه صالح در برابر فشارهاي خارجي براي اجراي اصاحات اقتصادي و سياسي و مشروط 
ش��دن كمك هاي غربي به اجراي چنين اصاحاتي به افزاي��ش فعاليت القاعده كمك 
كرد تا در برابر تهديد القاعده، تداوم كمك هاي غرب را تضمين كند و اجراي اصاحات 
را در فهرس��ت اولويت هاي غرب در يمن به پايين ترين س��طح بياورد؛ به طوری كه در 
خيزش های مردمی سال 2011 در يمن، علی عبداهلل صالح برای اثبات و توجيه تداوم 
رژيم خود تحركات القاع��ده را افزايش داد. القاعده يمن با آغ��از انقاب مردمی در اين 
كشور، كنترل مناطق جنوبی به ويژه شهر زنگبار را در اختيار گرفت و در استان ابين نيز 

با ارتش درگير شد. 
انور العولقی1 كه شهروندی امريكا را داشت، به عنوان رهبر، مبلغ دينی و نظريه پرداز 
القاعده در يمن نقش مهمی در جذب نيرو از كشورهای غربی برای القاعده داشت. وی 
توسط هواپيماهای بدون سرنشين امريكايی در اواسط سال 2011 كشته شد و پس از 
آن طارق الذهب، جوان 35ساله يمنی، رهبری سازمان القاعده را در يمن بر عهده گرفت. 
قبيله قيفه محل تولد رهبر جديد سازمان القاعده و از قبايل قدرتمند شهر رداع به شمار 
می آيد و بسياری از افراد آن از شيخ   الذهب و طرح امارت اسامی او حمايت می كنند. در 
واقع، قدرتمندی طارق   الذهب از خأل فكری در آن منطقه و همچنين حمايت های مالی 

از اين گونه اشخاص در عربستان سعودی ناشی می شود. 
صدها نفر س��تيزه جوی يمنی و عربستانی و برخی كش��ورهای ديگر، از طارق   الذهب 
پيروی می كنند. او در درگيری های اس��تان ابين همراه انور العولقی جنگيده بود. نفوذ 
شيخ  الذهب و پسرش )رهبر جديد القاعده( در شهر تاريخی رداع موجب شد تا اين شهر 
شاهد برافراشته  شدن پرچم های س��ياه القاعده در داخل خود باشد و سازمان القاعده 
به نحوی در اين شهر تشكيل دولت القاعده يمن را اعام كند. طارق  الذهب اتهام خود 
مبنی بر همكاری با علی عبداهلل صالح و فرزندانش را رد كرده و گفته بود: »من آمادگی 

1. به گفته منابع اطاعاتی امريكا، العولقی از جمله مربيان فكری تعدادی از كس��انی بود كه از طراحان حادثه 
يازدهم سپتامبر بود و از اين عمليات آگاهی قبلی داشت. در سال 2010، وی در يك پيام ويديوئی فتوا داد كه جهاد 
عليه امريكا بر تمامی مسلمانان واجب اس��ت و مدت كوتاهی پس از آن، نام او در فهرست هدف های سازمان های 
اطاعاتی امريكا قرار گرفت. در همان سال، سازمان ملل متحد نيز او را يكی از افراد مرتبط با شبكه القاعده اعام 
كرد. تسلط العولقی به دو زبان عربی و انگليسی باعث شده بود تا بتواند به شكلی مؤثر به تبليغ ديدگاه های القاعده 

در ميان جوانان اسام گرا در كشورهای غربی نيز مبادرت كند. 
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دارم كه با عمليات انتحاری، صالح و فرزندان وی را كه طاغوت هس��تند از بين ببرم.«1 
همچنين طارق الذهب احزاب معارض دولت موسوم به »ديدار مشترك« و حزب كنگره 

را خودفروخته و جاسوس خوانده و درباره الحوثی ها نيز گفته بود: 
ما اولي��ن درگيری نظام��ی را در رداع ب��ا حوثی ها داش��تيم و پس از 
درگيری سنگينی با آنها آتش بس برقرار شد... علی عبداهلل صالح هم با 
حوثی ها مماشات داشته و برخی از سران حزب كنگره نيز بنابر توصيه 
رؤس��ای خود با حوثی ها بعد از امضای طرح ش��ورای همكاری ارتباط 

دارند.2
3. سلفی ها

سلفی های يمن كه غالباً مخالفانشان آنها را به دليل ارتباطاتشان با عربستان وهابيون 
می نامند، اگرچه ارتباطاتی با گروه های جهادی دارند، تفاوت های مهمی نيز ميان آنها 
وجود دارد. جنبش س��لفی يمن در اوايل دهه 1980 و حول شخصيت مقبل بن هادی 
الوادعی شكل گرفت. سلفی ها با درخواست از مسلمانان برای عدم دخالت در سياست، 
عدم مشاركت در انتخابات و تظاهرات يا انقاب ها، به دنبال دور نگه داشتن مسلمانان 
از هرج و مرج هس��تند. در مقابل، بر اين باورند ك��ه آنها می توانند نق��ش مهمی را در 
جهت دهی سياست های دولتی از طريق دادن مش��ورت پنهانی به حاكم ايفا كنند. در 
جامعه معاصر يمن، جنبش سلفی به واسطه نوع متمايزی از سنت ها، پوشش و عادات 
اجتماعی و زبانی، شناخته می شوند. سلفی ها به صراحت تمايل خود برای دور ماندن از 
جامعه ای فاسد را عنوان می دارند؛ به طوری كه از شركت در مناسبت های اجتماعی نظير 

جشن های مذهبی، فستيوال های موسيقی سنتی و... خودداری می كنند. 
با اين حال سلفی های مخالف سياست، نقش سياسی مهمی را در راستای اهداف دولتی 
ايفا می كنند. به همين دليل دولت نيز كمك های مالی خوبی را به طور غير مستقيم در 
اختيار آنها گذاشته و آزادی عمل زيادی را برای آنها قائل شده است. اين جهت گيری آنها 
به نفع رژيم صالح بود، زيرا موجب تضعيف حمايت ها از گروه های اسام گرای سياسی تر 
همچون اخوان المسلمين و زيدی ها و نيز سوسياليست ها در يمن جنوبی سابق می شود. 
در واقع، آموزه س��لفی كمكی به دور نگاه داش��تن بخش هايی از مردم از سياست شده 
و اينكه گروه های مخالف دولت را در نگاه آنها نامش��روع جلوه می دهد. در نتيجه، عدم 

1. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910322000871
2. Ibid.
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مش��اركت مردم در انتخابات به نفع نامزدهای حزب 
حاكم می باشد. 

در يمن خسارات ناش��ی از سلفی گری برای حركت 
انقابی مردم به س��وی تحقق مردم ساالری به مراتب 
بيش��تر بود. پس از خيزش  مردمی سال 2011، يمن 
نيز مانند تونس و مصر با خيزش سلفی ها رو به رو بود. 
سلفی گری در يمن ماهيت و ويژگی های بومی خاص 
خود را دارد و با شكل س��عودی آن تفاوت هايی دارد. 
در عين حال، پس از كنار رفتن عل��ی عبداهلل صالح، 
درگيری های ش��ديدی ميان جريان های س��لفی با 
مخالفان الحوثی ش��يعه در يمن درگرفت و دو طرف 

يكديگر را متهم می كنند كه حمايت مالی و نظامی از عربستان سعودی و ايران دريافت 
می كنند. س��لفی ها مدعی اند حوثی ها تاش می كنند به نوعی پای ايران را به يمن باز 
كنند و با اتكا به قدرت حضور ايران در يمن، سياس��ت ها و اه��داف خود را پيش ببرند. 
عربستان نيز كه با تشكيل نظام مدنی و مردم ساالر در يمن مخالف است، با همه توان از 
گروه های سلفی حمايت مالی می كند تا سلفی ها با ناامن كردن يمن مانع تشكيل نظام 

مردم ساالر شوند.
به طور كلی، جنبش سلفی در يمن به سه دسته تقسيم  می شود:1

نخست، جريان كلی نزديك به ش��يخ مقبل الوداعی، بنيان گذار سلفی گری راديكال. 
الوداعی به دلي��ل س��تيزه جويی و گرايش به جنب��ش جهيمان العتيبی از عربس��تان 
اخراج ش��د. همچنين وی تحت تأثير آموزه های دو شيخ سلفی در عربستان به نام های 

محمدبن امان الجامی و ربيع بن هادی المدخلی قرار گرفته بود. 
دوم، جنبش انجمن حكمت كه تحت تأثير جنبش ش��يخ عبدالرحمن بن عبدالخالق 

اليوسف )مصری تبار( در كويت و انجمن احيای ميراث اسامی كويت2 است. 
سوم، انجمن احسان )به جريان سوری نيز معروف است( كه تحت تأثير آموزه های شيخ 

محمد سرور )سوری تبار( است. 

1. http://allsanaa.wordpress.com/2012/10/06/rise-of-islamism-in-yemen-salafism-and-
sufism (Rise of Islamism in Yemen: Salafism and Sufism) 

2. جمعيت احياء التراث االسامی بالكويت 

عربستان به منظور گسترش 
حوزه نفوذ خود در یمن 
اقدامات جدی صورت داده 
است. مرزهای مشترک و بيم 
از قدرت یابی حوثی ها )در 
هم جواری مرزهای جنوبی 
الهام بخشی  و  عربستان( 
انقالب اسالمی ایران برای 
انقالب مردم یمن به ویژه 
شيعيان عواملی است که 
سعودی ها را به نقش آفرینی 

جدی در یمن واداشته است
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4. صوفی ها
صوفی ها به اسام سياسی و به عبارتی پيوند زدن مذهب و سياست به يكديگر تمايلی 
ندارند و نقش مهمی در سياست يمن ندارند. صوفی ها كه بيشتر در مناطق يمن جنوبی 
سابق و به ويژه در استان ش��رقی حضرموت حضور دارند، تحت س��ركوب شديد رژيم 
سوسياليستی آن دوران بودند و به همين دليل بس��ياری از روحانيون آنها به عربستان 
و يمن ش��مالی فرار كردند. پس از اتحاد دو يمن، حمايت برخی از رهبران صوفی ها از 
جنبش جدايی طلب جنوب در س��ال 1994، موقعيت آنها را بيشتر تضعيف كرد. پس 
از اين جنگ و شكست جدايی طلبان، دولت چش��مان خود را به روی ويرانی مكان های 
مقدس صوفی ها در عدن و حضرموت از سوی سلفی ها و اعضای افراطی اخوان المسلمين 

بست. 
از اواخر ده��ه 1990 به بعد، جنبش صوفی ها دوباره احيا ش��د كه نماد آن مؤسس��ه 
دارالمصطفی در ش��هر تاريخی تريم در اس��تان حضرموت اس��ت. اگرچه بس��ياری از 
تحليل گران، صوفی ها را گروهی مورد تهديد از سوی دولت و ساير گروه های اسام گرا 
می دانند، چنين چي��زی ديگر صحت ن��دارد. برای نمون��ه، در س��ال 2003 الحبيب 
عمرابن حفيظ1 به عنوان مدير برنامه های مذهبی تلويزيون دولتی در خال ماه مبارك 
رمضان انتخاب شد. نشانه ديگر از رابطه جديد ميان اين گروه  اسام گرا با دولت آن بود 
كه علی عبداهلل صالح ديدارهای زيادی از مؤسسه دارالمصطفی داشت. به نظر می رسد 
آموزه صوفی ها نيز همچون سلفی ها به لحاظ سياس��ی برای دولتمردان يمن سودمند 

است، زيرا بيشتر بر بعد معنويت و تكامل فردی و دوری گزينی از سياست تأكيد دارد. 
صوفی ها سال ها به طور غير رسمی در سياست های يمن نقش ايفا كرده اند و بسياری 
نيز به طور پنهان مذهب خود را حفظ كرده اند. صوفی ه��ا به رژيم صالح وفادار بوده اند. 
صوفی ها را می توان در تمام گروه های سياس��ی ديد. صوفی ها عاقه ای به ايجاد حزب 
سياسی مستقل و منسجم ندارند. مشاركت آنها در سياست انتخابی فردی است و تحت 
تأثير احساس تهديد از سوی ساير فرقه ها صورت نمی گيرد. در عين حال، ضروری است 
تعامل و تقابل صوفی ها با دولت جديد يمن و نيز تعامل آن با جنبش رو به رشد سلفی ها 

در دولت جديد يمن درك شود. 

1. روحانی صوفی مذهب )با گرايش سنی( و بنيان گذار و رياست مدرسه دينی دارالمصطفی. پدرش محمد بن سالم 
ابن حفيظ نام دارد كه مفتی شهر تريم بود و توسط حكومت كمونيستی يمن جنوبی كشته شد. 
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روند خيزش مردمی در یمن
يمن از جمله كش��ور هايی بود كه بافاصله پس از تغيير رژيم در تونس با ناآرامی ها و 
تظاهرات گسترده ای رو به رو شد. پيش از آغاز تظاهرات گسترده يمنی ها، اعتصاب هايی 
از سوی نمايندگان اپوزيس��يون در پارلمان و تظاهرات محدود مخالفان در اعتراض به 
تعديل قانون اساس��ی صورت گرفت، اما هيچ گاه به جنبش��ی فراگير تبديل نشد، زيرا 
يمنی ها زير فشارهای اقتصادی فرصتی برای توجه به مسائل سياسی نداشتند و هيچ گاه 
به طور جمعی و در چهارچوب جنبشی اجتماعی و فراگير، اقدام سياسی نكرده بودند. 
در عين حال، زيركی صالح در بهره گيری از شكاف های اجتماعی، قبيله ای و اختافات 
عمده در راستای پيشگيری از متحد شدن قبايل مخالف و نيز تضعيف رقبای بالقوه مانع 
حركت جمعی يمنی ها ش��ده بود.1 هر يك از گروه های يمنی، با انگيزه های خاص خود 

برای يك هدف واحد يعنی سرنگونی صالح متحد شدند. 
عبداهلل صالح پس از گسترش موج اعتراضات به اين اميد كه از تب انقابی مردم بكاهد، 
از اقدامات ميانجی گرايانه شورای همكاری خليج فارس جلوگيری كرد. پس از شكست 
سومين تاش ش��ورای همكاری خليج فارس برای ترغيب صالح به امضای ابتكار عمل، 
23می2011 درگيری ها در صنعا شروع شد. 3ژوئن2011 علی عبداهلل صالح در حمله 
به محل اقامتش به شدت مجروح و برای مداوا به عربس��تان منتقل شد. عبداهلل صالح، 
سرلشكر علی محس��ن االحمر2 و خانواده االحمر را متهم به انجام اين ترور كرد. قبايل 
در مناطق ارحاب و نيهم به جنگ با گارد رياس��ت جمهوری يم��ن پرداختند. نيروهای 
قبيله ای به تانك ها آسيب زدند و يك هواپيمای يمنی را سرنگون كردند و از پايگاه گارد 
رياست جمهوری تجهيزات نظامی به غنيمت گرفتند. نيروهای حوثی ها به دليل ترس 
از تسلط علی محسن االحمر يا خانواده االحمر بر حكومت پس از صالح، حوزه نفوذ خود 
را به عمران، حجه و محويت گس��ترش دادند. قبايل س��نی و نيروهای سلفی با جنبش 
شيعی حوثی ها درگير شدند و وضعيت بحرانی و بی ثباتی در شمال يمن به وجود آمد. 
در عين حال، نيروهای القاعده كنترل مناطقی مانند زنگبار و رداع )در استان البيضاء( 

1. http://www.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=06&&depid=44&semid=2312
»چشم انداز تغيير رژيم در يمن؛ چالش ها و پيامدها« 

2 . وی مشاور ارشد نظامی عبداهلل صالح بود و به جذب بنيادگرايان اسامی به منظور جنگ در افغانستان در طول 
جنگ افغانستان و شوروی كمك كرد. پيش از خيزش های مردمی در يمن، روابط صالح و محسن به دليل رقابت 
با دو پسر صالح ظاهراً با تنش همراه شده بود. مطابق اسناد ويكلی ليكس، اين مسئله سبب شد كه ظاهراً عبداهلل 
صالح برای كشتن محسن از فرماندهان نظامی عربستان سعودی بخواهد يك پايگاه شورشيان را كه در واقع مركز 

فرماندهی محسن بود، بمباران كنند. 
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را در دست گرفتند، اما مخالفان رژيم صالح 
را متهم كردند با القاعده تبانی كرده است.1 
القاعده يمن در پی ايجاد امارت اسامی در 
رداع اس��ت و طارق الذه��ب را »امير امارت 

اسامی رداع« می خواند.2 
به عاوه، خش��ونت ميان گروه های مسلح، 
جنبش مسالمت آميز جوانان را به كشمكش 
قدرت مي��ان نخبگان تبديل ك��رد. جنبش 
جوانان با آگاهی كامل از تداوم تسلط نخبگان 
قبلی بر رژيم جديد، با دالالن كليدی قدرت يعنی ارتش )علی محسن(، قبيله )االحمرها( 
و اسام گرايان )عبدالمجيد الزندانی( برای كنار گذاشتن صالح وارد گفت وگو و چانه زنی 
شد. در اين روند، آنها از معترضان به منظور تحقق اهداف سياسی خود استفاده كردند 
و احزاب سياس��ی به ويژه حزب اصاح به طور فزاينده ای كنترل تحوالت را به دس��ت 
گرفتند. آنها به دليل بهره مندی از حمايت مالی و سازمان دهی خوب از جنبش جوانان 
مستقل بهتر عمل كردند. ارعاب، تهديدها، ضرب و شتم و تكفير كردن سبب شد بسياری 

از ميانه روها و مستقل ها در ماه ژوئن در حاشيه قرار بگيرند. 
23نوامبر2011 پس از يازده ماه اعتراضات مردمی، صالح ابتكار عمل شورای همكاری 
خليج فارس و س��از و كارهای اجرايی آن را امضا كرد. مطابق اين ابتكار عمل، صالح در 
ازای كناره گيری از قدرت از مصونيت قضايی برخوردار می ش��د. اين توافق نامه روندی 
دو مرحله ای را مشخص كرد. در مرحله نخس��ت، صالح قدرت را به معاون خود عبدربه 
منصور هادی3 واگذار كرد. مرحله نخس��ت با انتخابات زودهنگام رياست جمهوری در 
21فوريه2012 به پايان رسيد. در مرحله دوم، به هادی و دولت دو سال زمان داده شد 

1. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13901026000045
2. http://al-shorfa.com/fa/articles/meii/features/main/2012/01/18/feature-01

»القاعده درصدد اعام امارت اسامی در رداع است« 
3. وی سال های طوالنی از هواداران علی عبداهلل صالح بود. منصور هادی در انتخابات رياست جمهوری يمن به 
عنوان تنها نامزد توافقی حزب كنگره ملی حاكم و گروه های مخالف اللقاء المشترك حضور داشت. در سال 1990 
وحدت دو بخش يمن اعام شد، اما ساكنان جنوب يمن بار ديگر در سال 1994 با اين موضوع مخالفت و بر استقال 
يمن جنوبی تأكيد كردند. علی عبداهلل صالح نيز با كمك منصور هادی معترضان جنوبی را سركوب كرد. در ميانه 
اين درگيری ها علی عبداهلل صالح، عبدربه منصور هادی را به عنوان وزير دفاع خود انتخاب كرد. منصور از س��ال 
1994 پست معاونت رئيس جمهوری يمن و دبيركلی حزب حاكم اين كشور را در دست داشت. وی برخاف علی 

عبداهلل صالح پايگاه قبيله ای يا گروهی ندارد. 

در یمن، چهار جریان اسالم گرای 
مهم با ویژگی های متمایز از یکدیگر 
وجود دارد: اخوان المسلمين )جنبش 
اصالح یمن(، انصاراهلل )حوثی ها(، 
جنبش های سلفی مختلف و جنبش 
بته  ل ا لقاعده(.  )ا انصارالشریعه 
صوفي ها نيز به طور غير منسجم و 
فارغ از سازماندهی در قالب اسالم 
سياسی اثرگذاری هایی بر جریان 

اسالم گرایی در یمن دارند
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تا دستگاه نظامی- امنيتی را بازسازی كند، توزيع عادالنه قدرت در دوره انتقالی صورت 
گيرد و كنفرانس فراگير گفت وگوی ملی با هدف اصاح قانون اساسی پيش از انتخابات 

مجدد در فوريه2014 برگزار شود.1
دولت جديد عبدرب��ه منصور ه��ادی در دوران پس از صالح، اقدام��ات چندانی برای 
سهم دهی به گروه هايی كه مدت ها در حاشيه بوده اند، انجام نداده و همچنان بر راهبردی 
مركزگرا تأكيد می كن��د. طرفداران اصاحات نگران هس��تند كنگره ملی خلق يمن2 و 
احزاب ديدار مش��ترك3 كاركرد مثبتی نداشته باش��ند و يمن همچنان كشوری بسيار 
مركزگرا و فاسد باقی بماند. از نظر آنها اين وضعيت به نفع رهبران قبيله ای و اسام گرای 
شمال يمن است و شكاف با ساير مناطق كشور را تشديد می كند و رفتارهای واگرايانه 
گروه های شبه نظامی در جنوب و ش��مال نيز به دليل ناكامی در تقسيم عادالنه قدرت 
افزايش خواهد يافت.4 به طوری كه هم گرايی سياسی جنبش جدايی طلب جنوب يمن 
)حراك( و رهبران گروه حوثي در ش��مال و تاش آنها برای رفع اختافات كه به قبل از 

اتحاد يمن باز مي گردد، نشان دهنده اين رفتارهای واگرايانه است.5 
جدای از چالش هاي امنيتی و شبه نظامي  مانند جنبش جدايی طلب حراك،6 حوثي ها 
در ش��مال و القاعده در سراسر اين كش��ور، يمن با چالش هاي اساس��ي در عرصه هاي 
اقتصادي و اجتماعي مواجه اس��ت. همچنين ناامنی و بی ثباتی يمن براي كش��ورهاي 

1. http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=188725
»يمن و طرح شورای همكاری خليج فارس«

General People's Congress .2: حزب سياسی حاكم در يمن در زمان عبداهلل صالح بود كه در سال 1982 
توسط وی تأسيس شد. خط  مش��ی اين حزب ملی گرايی اس��ت و مبتنی بر ايدئولوژی ملی گرايی عربی است. در 

انتخابات رياست  جمهوری يمن پس از كناره گيری صالح، اين حزب از عبدربه منصور هادی حمايت كرد. 
Joint Meeting Parties .3: اين ائتاف در س��ال 2005 توس��ط پنج حزب مخالف به منظ��ور اثرگذاری بر 
روند اصاحات سياسی و اقتصادی ايجاد ش��د كه حزب اسام گرای اصاح و حزب سوسياليست يمن )متشكل از 
طرفداران رهبر سابق يمن جنوبی(، حزب الحق، حزب اتحاديه گرا و حزب اتحاديه نيروهای مردمی از جمله آنها 
هستند. در حال حاضر، تش��كل ديدار مش��ترك احتماالً مهم ترين ائتاف حزبی در يمن است. در عين حال بايد 
توجه داشت كه احزاب يمنی احزابی فراگير نبوده و عواملی مانند قبيله، پراكندگی، سابقه جدايی جنوب از شمال 

و جدايی مذهبی حزبی باعث شده است تا عمًا حزبی فراگير در كشور وجود نداشته باشد. 
4. International Crisis Group (3 July 2012) YEMEN: ENDURING CONFLICTS, THREATENED 

TRANSITION. 
5. http://isna.ir »يك مقام حزب حاكم يمن: علی عبداهلل صالح بار ديگر تحت عمل جراحی قرار می گيرد«

6. جنبشی مردمی در يمن جنوبی سابق است كه از سال 2007 ايجاد شده و خواستار جدايی از جمهوری يمن 
و بازگشت به وضعيت پيش از 1990 به روش های مسالمت آميز است. اين جنبش كه از حمايت بسياری در جنوب 
يمن برخوردار است، در دوران پس از صالح تظاهرات گسترده ای صورت داده اند. منطقه داله پايگاه جنبش حراك 
است. جنبش حراك جنوب يمن را به عنوان يك سياستمدار نماينده رژيم ديكتاتوری عبداهلل صالح قبول ندارد. 

حزب حاكم »المؤتمر« و حزب اسامي »االصاح« نيز جنبش جدايی طلب حراك را تكفير می كنند. 



بيداري اسامي
116

دوره سوم سال دهم شماره 33 پاييز 91

شوراي همكاري خليج فارس به  ويژه عربستان، تهديدي جدي به شمار مي رود. احتمال 
بروز جنگ داخلي و در نهايت تجزيه يمن چش��م اندازی نگران كننده براي كشورهاي 

شوراي همكاري خليج فارس است.1

چالش های یمن در دوران پس از صالح 
در دوران پ��س از بركن��اری عب��داهلل صال��ح، بس��ياری از معترض��ان و گروه ه��ای 
به حاشيه رانده ش��ده مانند حوثی ها و جنبش حراك جنوب يمن از بازيگری در قدرت 
محروم شده اند. القاعده يمن نيز خطر گسترش ناامني افسارگسيخته به سراسر منطقه 
را به همراه داشته است.2 در واقع در توزيع قدرت عدالت رعايت نشده و قدرت سياسی به 
رهبران و احزاب سياسی داده شده كه ريشه  چالش  های سياسی كشور هستند. مهم تر 
اينكه كشمكش نخبگان مانع اصلی رسيدن يمن به ثبات واقعی است. به منظور تحقق 
ثبات سياسی بايد درجه ای از تعادل ميان احزاب در نظام سياسی موجود به وجود آيد. 
در عين حال، دولت جديد يمن بايد اثبات كند كه به دغدغه های اقتصادی و فقر توجه 
جدی خواهد كرد. امنيت يمن در دوره انتقالی بس��يار ش��كننده است؛ به ويژه آنكه در 
اين ميان، دخالت های گسترده عربستان در يمن عامل بسياری از مشكات اين كشور 
اس��ت كه در جريان انقاب يمن به منظور حفظ صالح در قدرت صورت گرفت و پس از 
كناره گيری وی نيز به شكل های مختلف ادامه دارد. در نهايت، تنها راه پيش رو به منظور 
بازگشت ثبات واقعی در نظام سياسی يمن، گفت وگوی ملی است. اهداف خيزش مردمی 
كه معترضان مطرح می كردند، به ميزان بسيار كمي تحقق يافت، زيرا بحران هاي يمن 
اجازه تحقق كامل اين اهداف را نمي داد و آنچه تحقق يافت، حداكثر چيزي بود كه امكان 

تحقق داشت.3
در اين ش��رايط معترضان ناخش��نود هس��تند زيرا جنبش آنها به تصاحب نخبگانی 
درآمده كه مطابق قواعد گذش��ته بازی در صحنه سياس��ی يمن را ب��ه پيش می برند. 
مردم در يمن همانند مصر و ليبی شعار سرنگونی نظام را س��ردادند و خواستار برپايی 
نظامی جديد بودند، اما با توجه به اصاحات ص��وری صورت گرفته هر چند مهره هايی 
مانند عبداهلل صالح از صحنه سياس��ی كنار رفته اند، اما هنوز برخی مهره های اصلی در 
قدرت حاضرند و نظام در واقع فرو نپاشيده اس��ت. در عرصه سياست خارجی نيز مردم 

1 .Ibid.
2 .Ibid.
3. http://irdiplomacy.ir/fa/news »دموكراسی عربستانی در يمن«
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نسبت به همكاری های يمن با قدرت های بزرگ 
و برخی قدرت های منطقه ای اعتراض داش��تند. 
به عاوه، در عرصه امور داخلی مردم خواس��تار 
پايان اثرگذاری گرايش ه��ای قبيله ای در ارتش 
و س��اختار سياس��ی بودند، اما همچنان ساختار 
پيش��ين باقی مانده اس��ت. همچنين در عرصه 
رفاهی دولت اقدامات چش��م گيری انجام نداده 
و در عرصه آزادی بيان نيز فضا همچنان بس��ته 
اس��ت. همانند زخم های عميق جن��گ داخلی 

1994 و ساير شكاف های منطقه ای، چش��م انداز بی ثباتی و از هم گسيختگی حكومت 
در دوران انتقالی وجود دارد. اگرچه زادگاه رئيس جمهور جديد جنوب يمن است، اما از 
سرمايه سياسی در جنوب برخوردار نيست، زيرا در طول جنگ داخلی 1994 به سركوب 

شورش  جنوب كمك كرد.1
دولت جديد بايد ضمن تمركز بر اهداف مطلوب كوتاه مدت در دوره انتقالی، راهبردی 
طوالنی مدت نيز داشته باش��د. گفت وگوی ملی، عدالت  ورزی در دوره انتقالی و قانون 
اساسی جديد اولويت های كليدی هس��تند. در عين حال، بايد ميان مشاركت فراگير و 
كارآمدی توازن باشد؛ اما جوانان، جامعه مدنی و زنان، جنبش حراك، حوثی ها و اعضای 
اصاح طلب بايد همگی بخشی از اين روند باشند. در دوره انتقالی بايد وضعيت اقتصادی 
مردم يمن نيز بهبود نسبی پيدا كند و به طرفداران و نيروهای جنبش حراك در جنوب و 
حوثی ها در شمال بايد اين اطمينان داده شود كه قدرت به طور عادالنه تقسيم می شود. 
از زمان تشكيل يمن واحد همواره پتانس��يل جدايی يمن جنوبی وجود داشته و اين 
مسئله به دليل تركيب قومی متفاوت بوده است. با كنار رفتن صالح از قدرت، گروه های 
جنوبی اميد بيشتری به جدايی يافتند؛ به ويژه آنكه از طرف دولت صنعا هيچ امتيازی 
به جنوبی ها داده نشده اس��ت. در عين حال، با توجه به اينكه دولت يمن جنوبی سابق 
چپ گرا بوده و در حال حاضر اي��ن گروه ها جايگاهی در جهان ندارن��د غربی ها تنها در 
صورتی كه اس��ام تبديل به نيرويی قوی و تهديدكننده در ساختار سياسی يمن شود، 
حاضر به همكاری با چپ های گذشته و جدايی طلب جنوبی هستند و از گروه های چپ 

1 .http://strategicreview.org »عبدربه منصور هادی، جانشين علی عبداهلل صالح كيست؟«

پس از آغاز خيزش های مردمی در 
یمن و در نتيجه کناره گيری صالح 
از قدرت، چشم انداز قدرت یابی، 
تنش و رقابت گروه های اسالم گرا 
در یمن افزایش یافت که این 
مسئله سبب شد شوراي همکاري 
خليج فارس از سوي یمن در جنوب 
با چالش رو به رو شود، زیرا احتمال 
سرایت اعتراضات عمومی و ناامنی 

به این پادشاهی ها وجود داشت
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برای سركوب گروه های اسامی بهره خواهند گرفت.1 
در كوتاه مدت دولت منصور هادی و ساختار سياسی تاش كرده است خود را تثبيت 
كند و همه ابزارهای باقی ماندن در قدرت را فراهم كند. چنانچه با تصفيه ارتش، دوستان 
علی عبداهلل صالح را كنار گذارد و به نوعی نيز به رضايت عمومی مردم و نيز به حمايت 
مالی عربستان به رفاه نسبی مردم نگاهی داش��ته باشد و ارتباطات خود را با كشورهای 
خارجی گسترش دهد، اما در ميان مدت اين س��اختار به سرانجامی نخواهد رسيد، زيرا 

مردم خواستار تغيير نظام بوده اند و مشكات مردم همچنان باقی است. 

اهميت راهبردی یمن برای شورای همکاری خليج فارس 
جنگ هاي ش��ش گانه حوثي ها با رژيم صالح به  ويژه در جنگ  شش��م كه با دخالت و 
درگيري مستقيم عربستان با حوثي ها همراه بود، سعودی ها و ساير كشورهاي شوراي 
همكاري را از چشم انداز كشمكش شمال يمن بيمناك كرده بود. در واقع، مناطق تحت 
كنترل حوثي ها كه در مجاورت عربستان قرار دارد، تهديد را در نگرش امنيتي كشورهاي 

خليج فارس تشديد كرده است. 
پس از آغاز خيزش های مردمی، ش��وراي همكاري از سوي يمن در جنوب و بحرين و 
با شدت كمتري، كويت و عمان در ش��مال با چالش رو به رو شد، زيرا اعتراضات عمومی 
می توانست به اين كشورهای پادشاهی س��رايت كند و به تغيير رژيم در آنها بی انجامد. 
تفاوت اين چالش ها، به مجاورت جغرافيايي آنها مربوط مي ش��ود. در مورد بحرين اين 
چالش براي شوراي همكاري خليج فارس داخلي به شمار مي رفت و مهار هر چه سريع تر 
آن از آغاز به دغدغه اي اساسي براي اعضاي ش��ورا تبديل شد. در واقع، رهبران شوراي 
همكاري و در رأس آن حاكمان عربستان وحدت و اس��تحكام داخلي شورا را بر نگرش 
تهديد محور اين كش��ورها به ايران مبتني كرده اند و به همين دليل، در برابر اعتراضات 
شيعيان بحريني و س��عودي عليه تبعيض نهادينه ش��ده، ادعاي مداخله ايران را مطرح 
مي س��اختند. به اين  ترتيب، ش��ورا خود را در دو جبهه درگير مي ديد: نخست، در برابر 
تهديدي كه از س��وي ايران براي خويش  ترس��يم مي كرد؛ دوم، ضرورت توقف تهديد 
جنوب و تمركز بر تهديد شمال كه در نگاه عربستان و برخي كشورهاي شورا، در سراسر 
خاورميانه در جريان است. اين رويكرد به مداخله ميانجي گرانه كشورهاي شورا در يمن 
انجاميد. عربستان و كشورهاي شوراي همكاري بيش از هر قدرت منطقه اي يا بين المللي 

1. http://peace-ipsc.org »دولت منصور هادی و چالش های فراروی يمن- گفت وگو با جعفر قنادباشی«
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ديگر، قدرت و ابزارهايي مناس��ب تر براي ميانجي گري و كنترل بحران يمن داشته اند. 
عاوه بر كمك هاي مالي مس��تقيم ش��ورا به دولت يمن، عربس��تان به بيشتر نخبگان 
قبيله اي و نيز نظامي يمن حقوق ماهانه پرداخت مي كند. پولي كه عربس��تان به قبايل 
يمني مي دهد چندين برابر پول پرداختي اين كشور به قبايل اردني و عراقي و نيز پولي 
است كه دولت يمن به اين قبايل مي دهد. همه اين موارد موجب واگذاري كنترل بحران 
يمن از سوي غرب به كشورهاي شورا )با محوريت عربستان( و پشتيباني از ابتكار عمل 
آنها شد. اين موارد به كناره گيري علي صالح از قدرت بر مبناي اين ابتكار عمل انجاميد.1 
همچنين ب��ه گفته مقامات اين ش��ورا، موض��وع عضويت يمن در ش��وراي همكاري 
خليج فارس مورد بحث و بررسي مقامات اين ش��ورا قرار دارد و اين كشور اميدوار است 
تا س��ال 2016 به اين ش��ورا بپيوندد.2 عربس��تان به عنوان عضو مهم شورای همكاری 
خليج فارس مدت هاس��ت نگران تهدي��د جمعيت زي��اد، فقير و بی ثبات��ی يمن برای 
پادشاهی خود است. الحاق يمن جديد به ش��ورای همكاری خليج فارس، فراهم آوردن 
كمك های اقتصادی فراوان برای اين كشور و تضمين امنيت آن در درون شورای همكاری 
خليج فارس بهترين راه برای از بين بردن هر گونه تهديدی در خليج فارس از جانب يمن 
است. البته از زاويه ديگر، عضويت يمن برای كش��ورهای شورای همكاری خليج فارس 
ممكن است جذابيتی نداشته باشد. يمن جمعيتی بزرگ، فقير و درس نخوانده و مهم تر 
از همه بدون نفت به ش��ورا می آورد. اين كش��ور دست خوش كش��مكش های داخلی- 
جغرافيايی، فرقه ای، قبيله ای و سياسی است. در واقع، يمن قدرت نظامی قابل اتكايی 
ندارد و نمی تواند دامنه نفوذ و قدرتش را به فراتر از مرزهای خود ببرد. عضويت يمن در 
شورای همكاری خليج فارس، كشورهای عضو را درگير مسائل شاخ آفريقا و دريای سرخ 
می كند و توانايی آن را در دفاع از خود تقويت نمی كن��د و تأثيری نيز بر ميزان نفوذ در 
خليج فارس نخواهد داشت كه اصوالً علت وجودی اتحاد شورای همكاری خليج فارس 

است.3 
در نگاه راهبردی عربستان، جايگاه جغرافيايی يمن و نوع روابط و تعامل آن در دهه ها 
و سال های گذشته، اين كشور را بر امنيت ملی عربستان اثرگذار قرار می دهد. به همين 
دليل در تمامی بحران ها و تحوالت يمن در دهه های گذشته، عربستان بازيگری فعال 

1 .International Crisis Group (March 10, 2011), Popular Protest in North Africa and the 
Middle East (II): Yemen Between Reform and Revolution.

2. http://iccima.ir/fa/images/stories/DATA/International/Article-CCASG__GCC.pdf 
3. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910410000751 
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و اثرگذار بوده اس��ت. حداقل از دهه 1980 به بعد، 
عربس��تان س��عودی، با كمك های گس��ترده خود 
تسكينی بر مشكات يمن بوده كه وفاداری رژيم يمن 
به عربستان را نيز در پی داشته است. در عربستان دو 
نقطه نظر رقي��ب در مورد يمن وجود داش��ت. جناح 
ملك عبداهلل خواستار رساندن پول به قبايل از طريق 
صالح بود و صرفاً تمايل داشت از گسترش مشكات 
يمن به عربستان جلوگيری كند، اما جناح سلطان و 
نايف و فرزندانشان به دنبال دستيابی به دريای عرب 
از طريق حضرموت هستند. اين دو ديدگاه گاهی به تناقضات رفتاری عربستان در مورد 
يمن انجاميده و مشهود بوده است.1 حاكميت خاندان سعودی در عربستان و علی عبداهلل 
صالح در يمن و نيز تاش آنها برای حفظ حاكميت در بس��ياری از موارد آنها را در كنار 
يكديگر قرار داده بود. وحدت يمن شمالی و جنوبی در دهه 90، بر ابعاد اين روابط افزود. 
عربستان به منظور گسترش حوزه نفوذ خود در يمن اقدامات جدی صورت داده است. 
مرزهای مشترك و بيم از قدرت يابی حوثی ها )در هم جواری مرزهای جنوبی عربستان( و 
الهام بخشی انقاب اسامی ايران برای انقاب مردم يمن به ويژه شيعيان عواملی است كه 
سعودی ها را به نقش آفرينی جدی در يمن واداشته است. اگرچه دولت يمن و عربستان 
بارها ايران را به حمايت از حوثی ها متهم كرده اند، ام��ا هيچ يك مداركی در اين زمينه 
ارايه نكرده اند. س��عودی ها با توجه به اينكه بی ثباتی يمن، تهديدهای متعددی متوجه 
پادشاهی آل سعود می كند، راهبردی سه جانبه را در قبال يمن دنبال كرده است: نخست، 
مهار از طريق كنترل دقيق مرزها؛ دوم، ارايه كمك مالی به دولتی وابسته به سعودی ها 
به منظور جلوگيری از سقوط اقتصادی آن و س��وم، نفوذ در ميان بازيگران داخلی يمن 
)سلفی ها، قبايل و ارتش(. در واقع، به رغم پيچيدگی ها و گاه تناقض راهبردی سعودی ها، 
می توان راهبرد كلی اين كشور در قبال يمن را حفظ بی ثباتی و مشكات يمن در درون 
اين كشور و پيشگيری از گسترش آن به خارج توصيف كرد. اغلب مردم يمن، عربستان 
را عامل بسياری از مشكات خود می دانند. اين موضوع به ويژه با توجه به اينكه عربستان 

در جنگ 1994 به دنبال تجزيه يمن بود، بيشتر قابل درك است. 

1. سارا فيليپس، يمن و سياست بحران پايدار )مجموعه مقاالت كتاب بيداری اسامی(، ترجمه حسن احمديان، 
تهران، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقيقات بين المللی ابرار معاصر، 1391، ص261-262. 

دیکتاتوری، فقر، تبعيض ، 
فساد حکومتی و نيز گسترش 
سکوالریسم مهم ترین دالیل 
اقدام مشترک اسالم گرایان 
شيعه و سنی عليه دولت عبداهلل 
صالح بود و در واقع، نوع تقابل 
و تعامل جریان های اسالم گرا 
در یمن می تواند بر چشم انداز 
سياسی این کشور در دوران 

پس از صالح تأثير بگذارد
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عربس��تان از زمان شكل گيری جنبش ش��يعيان صعده و متحد شدن قبايل شيعه در 
استان های صعده و آل عمران با ظرافت بيشتری اين تحوالت را پيگيری كرده است. از 
ديدگاه سعودی ها، شيعيان صعده خطر و مانعی جدی برای وهابيت به شمار می روند. از 
جنگ چهارم الحوثی ها در سال 2004، آل سعود متوجه نفوذ و تأثيرگذاری شيعيان در 
تحوالت داخلی يمن و مناطق مرزی عربستان شد. اقدام نظامی عربستان عليه حوثی ها 
در جنگ ششم به اين دليل صورت گرفت كه اين كشور احساس كرد ممكن است بحران 
داخلی يمن به اين كشور منتقل شود، زيرا اس��تان های شيعه نشين )جازان و الشرقيه( 
در مجاورت مرز يمن قرار دارند. در واقع، محور سياست س��عودی ها در يمن، برقراری 
ارتباطی قوی با رهبران اپوزيسيون حزب اسام گرای اصاح يمن برای كنترل اوضاع آن 
كشور پس از كناره گيری صالح و نيز عدم سرايت ناامنی به عربستان است. نگرانی جدی 
عربستان پس از كناره گيری صالح، تحقق مردم ساالری و الهام بخش شدن آن برای مردم 

اين كشور و ساير كشورهای شورای همكاری خليج فارس است. 

نتيجه گيری
يمن جامعه ای قبيله ای و دارای طيف وس��يعی از جنبش های سياسی اسام گراست. 
هر چند اس��ام گرايی در تاريخ يمن ريش��ه دارد، اما تحوالت منطق��ه ای و بين المللی 
در س��ال  های اخير بر ظهور و گس��ترش آن تأثير داشته اس��ت. در يمن، چهار جريان 
اسام گرای مهم با ويژگی های متمايز از يكديگر وجود دارد: اخوان المسلمين )جنبش 
اصاح يمن(، انصاراهلل )حوثی ها(، جنبش های س��لفی مختلف و جنبش انصارالشريعه 
)القاع��ده(. البته صوفي ه��ا نيز به طور غير منس��جم و ف��ارغ از س��ازماندهی در قالب 
اسام سياس��ی اثرگذاری هايی بر جريان اس��ام گرايی در يمن دارند. به نظر می رسد 
اخوان المس��لمين در ميان آنها در حوزه های سياس��ی، اجتماعی، آموزشی، اقتصادی، 

امنيتی، رسانه ای و ديپلماتيك قدرتمندترين باشد. 
پس از آغاز خيزش های مردم��ی در يم��ن و در نتيجه كناره گيری صال��ح از قدرت، 
چش��م انداز قدرت يابی، تنش و رقابت گروه های اسام گرا در يمن افزايش يافت كه اين 
مسئله سبب شد شوراي همكاري خليج فارس از سوي يمن در جنوب با چالش رو به رو 
شود، زيرا احتمال سرايت اعتراضات عمومی و ناامنی به اين پادشاهی ها وجود داشت. در 
عين حال، اين تحوالت انقابی سبب شد امريكا بيش از گذشته نگران رشد اسام گرايی 
و نفوذ بيش��تر اخوان المس��لمين، زيدی ها و به ويژه القاعده در آينده اين كش��ور شود. 
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امريكا پيش از سرنگونی علی عبداهلل صالح، يمن را در زمينه مبارزه با تروريسم شريكی 
راهبردی برای خود می ديد و با سرنگونی رژيم صالح، امريكا در يمن با چالش های جدی 

رو به رو خواهد شد. 
در مجموع می توان گفت ديكتاتوری، فقر، تبعيض ، فس��اد حكومتی و نيز گس��ترش 
سكوالريسم مهم ترين داليل اقدام مشترك اسام گرايان شيعه و سنی عليه دولت عبداهلل 
صالح بود و در واقع، نوع تقابل و تعامل جريان های اسام گرا در يمن می تواند بر چشم انداز 

سياسی اين كشور در دوران پس از صالح تأثير بگذارد. 


