
 7931، بهار 8شماره  سوم، سال پژوهی دفاعی،آینده

 49/74/7931تاریخ پذیرش:   40/48/7931تاریخ دریافت: 

 17تا صفحه  17صفحه  از
 

 

 سناریونویسیبحران یمن بر پایه  پژوهیآینده

 7*پورجواد علی

 2سجاد قیطاسی

 3مهدی دارابی
 

 

 چکیده
در مخالفت با  هاحوثی ویژهبهیمن، مردم این کشور با ورود موج بیداری اسالمی )بهار عربی( به 

 شدهتبدیلو هنوز الینحل  چندسالهحکمرانی علی عبداهلل صالح قیام کردند که نتیجه آن به بحرانی 

و  نفعذیکشورهای  موردتوجهاست. به دلیل موقعیت راهبردی یمن، تحوالت این کشور همواره 

از طریق « فارسخلیجشورای همکاری »ست که به همراه چون عربستان و آمریکا بوده ا نفوذیذی

جایگزینی منصور هادی معاون عبداهلل صالح سعی کردند این بحران را مدیریت کنند، اما ابعاد این 

مناسب  حلیراهتا برای این بحران  کنندمیگران تالش شد و اکنون تحلیل ترپیچیده تدریجبهبحران 

هش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که تحوالت یمن و رویکرد ، پژوروازاینپیشنهاد کنند. 

پژوهش در  هاییافته .برای این کشور رقم بزند تواندمیرا  ایآیندهبازیگران داخلی و خارجی چه 

سناریوهای  گیریشکل)سناریو پردازی( حاکی از  سناریونویسیو به روش   پژوهیآیندهچارچوب 

و سناریوهای  هاحوثیعه و آغاز مذاکرات صلح و تداوم منازعه تا تسلیم مطلوبی چون پایان مناز
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 مقدمه

عربستان با ویژگی  جزیرهشبهیمن کشوری عربی در جنوب غربی آسیا و در جنوب 

در شرق دریای سرخ و مشرف بر تنگه باب المندب و دارای اهمیت مضاعف در  الجیشیسوق

 سازمان ازجمله(. طبق آمارهای جهانی 7983کاال است )صادقی و احمدیان، ترانزیت انرژی و 

( که به جزء اقلیت UN News, 2018میلیون نفر جمعیت دارد ) 23متحد، یمن بیش از ملل

 1شیعیان زیدی ساکن در شمال و شمال شرق،  درصد 91کوچک یهودی، مسلمان هستند )

ساکن در جنوب و شافعی مذهب  هایسنی درصد 15امامیه و  درصد 8تا  2اسماعیلیه،  درصد

یمن را عمدتاً به دو بخش سفلی شافعی مذهب و علیا زیدی  (. مورخان7937غرب( )فوزی، 

 کشورهایاقتصادی نیز این کشور فقیرترین کشور در میان  ازلحاظ. کنندمیمذهب تقسیم 

دالر در روز در  21/7 عربی است و بنا به برخی آمارها، چهل درصد مردم آن با درآمدی زیر

میالدی دو کشور  7334ن کشور تا قبل از سال (. ای7934)فرازمند،  برندمیفقر به سر  زیرخط

جمهوری عربی یمن )یمن شمالی( و جمهوری دموکراتیک یمن )یمن جنوبی(  هایباناممجزا 

 7334( که در سال 7937یدئولوژیکی بودند )نیاکویی، کاماًل متفاوت ا هایرژیمتحت رهبری 

ساختار سیاسی شبیه به  حاظازلمتحده عربی را تأسیس کردند که متحد شده و جمهوری باهم

، با 2477تا شروع بحران سال  جمهوررئیس عنوانبهیمن شمالی بود. علی عبداهلل صالح 

 استفاده از هژمونی حزب حاکم )کنگره خلق عمومی( و اقتدارگرایی حکومت کرد. 

و پس از استعفای منصور  2477با ورود موج بیداری اسالمی )بهار عربی( در اویل سال 

از قدرت، شیعیان یمن کنترل صنعاء و شهرهای شمالی کشور را به دست گرفتند که  هادی

غربی به رهبری عربستان و با حمایت آمریکا در قالب  -عربی اصطالحبهسبب واکنش ائتالفی 

 المللیبینبحران داخلی یمن به یک بحران  درنتیجهحمالت هوایی و تحریم این کشور شد. 

و جهانی تبدیل شد. همچنین این  ایمنطقهداخله بازیگران مختلف با م چندالیهپیچیده و 

بحران یمن  درنهایتتکفیری در یمن منجر شد.  -شرایط به رشد و گسترش گروهای تروریستی

و سناریوهای متفاوتی بدل شده  هاآینده اندازچشمو جهانی الینحل با  ایمنطقهبه یک بحران 

در این مورد ضرورت دارد  گیریتصمیمحران و همچنین است که برای بررسی و مطالعه این ب

 متصور برای یمن مورد کنکاش قرار گیرد. هایآیندهکه 

است که هر یک از زاویه خاصی  شدهانجاممختلفی  هایپژوهشتحوالت یمن  درباره

 ویژهبهاین بحران  پژوهیآینده درباره، اما کنندمیتحوالت این کشور را بررسی و تحلیل 

است و در خارج )به زبان انگلیسی( تعداد محدودی  نشدهانجامریوها، پژوهشی در داخل سنا
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در مجله  7. ویلیام تئوزاندکردهاختصار بررسی  طوربهتحلیل، سناریوهای آینده بحران یمن را 

، چهار سناریو برای 9«چهار سناریو برای آینده یمن»در مقاله با عنوان  2اینترنشنال پرسپکتیو

( به 9 ؛( تجزیه یمن به دو کشور2( حل بحران از طریق مذاکره؛ 7: کندمیه یمن ترسیم آیند

( تداوم شرایط کنونی 0 و یا ائتالف عربی(؛ هاحوثی) هاطرفهم خوردن توازن به نفع یکی از 

(Theus, 2017).  وابسته به مؤسسه مطالعات  0بشردوستانه نگریآیندههمچنین، اتاق فکر

، «دیپلماتیک حلراه»چهار سناریوی  2471در سال  1فرانسه المللیینباستراتژیک و 

ادامه »و « تقسیم یمن به دو بخش شمالی و جنوبی»، «و چندپارگی بیشتر گراییفرقه»

(. عالوه بر این، ابراهیم IRIS, 2015کرد ) بینیپیشرا برای آینده بحران یمن « هادرگیری

 5استراتژی بریج غیرانتفاعیدر مؤسسه پژوهشی و  ایالهمقالهجری، دیان می و تروی میچل در 

یک دولت »، «حفظ شرایط موجود»، تقریباً چهار سناریوی مشابه یعنی 2475نیز در سال 

-Al) اندکردهرا مطرح « دیپلماتیک حلراه»و « کشور دوتجزیه یمن به »، «شدهمتالشی

and Mitchell Hajjri, Maye). که شورای مسائل  ایمقالهدر  1، سرگی سربروفدرنهایت

ادامه »کرد:  بینیپیشروسیه آن را منتشر کرده است، سه سناریو برای بحران یمن  المللیبین

اتخاذ یک طرح صلح  زمانهمو  هاخصومتتوقف »و « پایان عملیات نظامی ائتالف»، «جنگ

 .(Serebrov, 2017« )توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد جانبههمه

 هاقطعیتو عدم  هاپیشرانبحران یمن جهت تعیین  گیریشکلشناسایی عوامل اصلی  برای

. امیر شودمیدر منابع داخلی بررسی  منتشرشدهمرتبط  هایپژوهشو همچنین سناریوسازی، 

از  چندالیه( بحران امنیتی این کشور را ترکیبی پیچیده و 7931نیاکوئی و احسان اعجازی )

، چند پارگی سازیملت -ازجمله شکاف سیاسی و اجتماعی، عدم دولتعوامل داخلی و خارجی 

. دانندمیدر کنار محیط امنیتی مبتنی بر رقابت عربستان و ایران  هاحوثیگیری ارتش و قدرت

داخلی  هایچالشملت را  -دولت گیریشکل( موانع 7932مرتضی نور محمدی و همکاران )

                                                           
7. Willem Theus 

2. International Perspective  
9. Four Scenarios for Yemen’s Future 
0. Humanitarian Foresight Think Tank  
1. The French Institute for International and Strategic Affairs (IRIS) 

5. The Strategy Bridge 
1. Sergey Serebrov 
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هویت ملی  گیریشکلنگی در شمال و جنوب و عدم ، وجوه تمایزات فرهایقبیلهچون بافت 

 .اندکردهخارجی مانند دخالت عربستان و آمریکا ذکر  هایچالشمنسجم در کنار 

که جنگ عربستان علیه یمن  کنندمی( استدالل 7930سید حمزه صفوی و مهدی بیژنی )

؛ زیرا شیعیان یمن تداوم اقدامات واکنشی این کشور علیه ایران )کانون ژئوپلیتیک شیعه( است

یکی از تأثیرگذارترین نیروهای صحنه تحوالت این کشور بخشی از حالل شیعی است و  عنوانبه

عربستان به جنگ  جزیرهشبهو نفوذ ایران در  هاآنعربستان برای جلوگیری از قدرتمند شدن 

سی و ( مقابله با دیکتاتوری، انحصار قدرت سیا7937با یمن مبادرت کرد. یحیی فوزی )

مشترک مبارزات شیعه و سنی  دالیل ترینمهموابستگی و همچنین گسترش سکوالریسم را 

 کنندمی( استدالل 7932. آناهیتا معتضد و همکارانش )داندمیعلیه علی عبداله صالح 

، عدم ایقبیلهساختار اجتماعی  ازجملهاز عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی  ایمجموعه

مذهبی و شکاف اجتماعی میان شمال و  -ت و قدرت بین گروهای قومیتوزیع عادالنه ثرو

 جنوب منجر به تحوالت اخیر شده است. 

فقیرترین کشور خاورمیانه با شرایط بد اقتصادی، آمار  عنوانبه، وضعیت کشور یمن روازاین

 هایآزادیباالی بیکاری، تورم باال در کنار عوامل سیاسی چون سیستم کاماًل بسته و نبود 

فوق به  هایپژوهش. باشندمیکننده بحران این کشور سیاسی نیز از دیگر عوامل تعمیق

 روازاین. اندپرداختهبحران فعلی در کنار ساختار سیاسی و اجتماعی  هایریشهو  هازمینه

با استفاده از تحقیقات و اطالعات در  سناریونویسیو  پژوهیآیندهپژوهش حاضر بر پایه 

، هاآنبازیگران بحران یمن و راهبرد و اهداف  تریناصلیمچنین مطالعه و بررسی دسترس و ه

 . کندمیمختلف ارزیابی  سناریوهایکشور را در قالب  این آینده
 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 تحوالت یمن

صنعا، پایتخت  هایخیابانهزار نفر در  هادهبا شروع تحوالت بهار عربی در کشورهای عربی، 

علی عبداهلل صالح  گیریکنارهتظاهرات کرده و خواستار  2477من، در روزهای پایانی ژانویه ی

سال ترک خواهد کرد. با استمرار  91قدرت را بعد از  2479شدند. اما او اعالم کرد که در سال 

صالح  هایوعدهو عدم پذیرش « جمعه خشم»مشهور به  2477مارس  77اعتراضات در روز 

به  2477ژوئن  0وضعیت و اصالح قانون اساسی، او پس از مجروح شدن در برای بهبود 

(. پس از صالح، معاونش منصور هادی بر اساس یک 7937)طاهری و حقی، عربستان پناه برد  
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به قدرت رسید. با عدم برگزاری انتخابات سراسری و عدم بهبودی در وضعیت  پرسیهمه

(. انصاراهلل 7939منصور هادی آغاز شد )رضایی، لت اقتصادی مردم، موج دوم اعتراض علیه دو

 رغمبهیمن را بر عهده گرفت.  تلویزیونصنعا را تصرف و کنترل رادیو و  2470دسامبر  27در 

اهلل، به دلیل اختالفات بین انصاراهلل و حزب کنگره )با منصور هادی با انصار ایماده 71توافق 

( و انصاراهلل کنترل صنعا 7939داد )رضایی،  استعفا هورجمرئیستوجه به تسلط آن بر پارلمان( 

مستعفی را  جمهوررئیس ایبیانیهشمالی را در دست گرفت و طی  هایاستانپایتخت و بیشتر 

. منصور هادی به عدن گریخت و به رویارویی مسلحانه با انصاراهلل و متحدانش دبرکنار نمو

ی خارجی در ستان رفت و خواهان مداخله نظامارتش پرداخت و پس از ناکامی به عرب ازجمله

گران خارجی به بحران یمن باز رسمی پای مداخله طوربه ترتیباینبه(. 7930یمن شد )بابایی، 

. امروزه در جریان تحوالت یمن بازیگران 2471مارس  21با تهاجم عربستان در  ویژهبهشد، 

 داخلی و خارجی مختلفی دخیل هستند.
 

 یبازیگران داخل

ی شیعه در شمال یمن در استان صعده هستند که در هاحوثی (:هاحوثیشیعیان یمن )

 تنهانهبه انقالبیون پیوستند تا با مشارکت در این فرآیند،  2477جریان انقالب جوانان در فوریه 

گروه شورشی از حمایت  عنوانبهخارج و با شکستن تابوی معرفی خود  شدهتحمیلاز انزوای 

 خوردار شوند، بلکه به نیروهای دیگر نیز اجازه ندهند انحصار قدرت را پس از رژیممردمی بر

اهلل الگوپذیری از انقالب ویژگی و اهداف انصار ترینمهم(. 7939صالح در دست بگیرند )مددی، 

یمنی در حل مشکالت،  هایطیفاسالمی ایران در تشکیل دولت اسالمی، شرکت همه گروها و 

رهای خارجی چون عربستان و آمریکا، دفاع از فلسطین و مبارزه با اسرائیل و کشو مداخلهعدم

 آمریکا در منطقه است.

یکی از  عنوانبه، حراک جنوب 2477با شروع تحوالت یمن در سال  جنوب: طلبانجدایی

مضاعف وارد تحوالت این کشور علیه  باانگیزهنیروهای عمده تأثیرگذار بر تحوالت سیاسی یمن، 

یحیی غالب یکی از رهبران حراک این جنبش را از پیشگامان انقالب  کهنحویبهشدند،  صالح

در یمن و سرنگونی  ایریشهاین کشور دانست و اعالم کرد انتظار ما از انقالب ایجاد تغییراتی 

جنوب یمن حکومت کرد  صالح است؛ زیرا این رژیم سالیان زیادی با خشونت بر شمال و

بروز خالء قدرت در یمن، جنبش حراک با تشکیل شورای نظامی و تالش  (. با7937)مددی، 

روسیه به دنبال جدایی است. البته دو طیف اصلی  خصوصبه المللیبین هایحمایتبرای جلب 



 7931، بهار 8شماره  سوم، سال پژوهی دفاعی،آینده فصلنامه 15

 

جنوب و معتقدان به مشارکت  طلبانجداییشناسایی کرد؛ اقلیت  توانمیرا در جنبش حراک 

(. 7939اقتصادی )رضایی،  -حات سیاسییمن و اصالفدرالی شدن  شرطبهدر قدرت سیاسی 

ها( مخالفت پس از پیشروی ارتش و انصاراهلل یمن در مناطق جنوبی، جنبش حراک )فدرالیست

متهم نمود. بر اساس توافق انصاراهلل و  انحصارطلبیرا به  هاآناهلل ابراز و خود را با حضور انصار

کامل از مناطق جنوب خارج شدند و اداره  طوربهیمن اهلل و ارتش جنبش جنوب، نیروهای انصار

 (.7930امور جنوب به جنبش حراک واگذار شد )نجفی سیار، 

. هزاران یمنی در گرددبازمیریشه القاعده در یمن به جنگ شوروی با افغانستان  القاعده:

و با  بازگشتند القاعده آموزش دیدند و با پایان جنگ به کشور خود هایاردوگاهدوران مبارزه در 

پور رداختند )علیتوجه به بکر بودن این کشور، به آموزش و تحصیل علوم دینی رادیکال خود پ

عرب، تحکیم روابط با  جزیرهشبه(. تبدیل یمن به پایگاه اصلی فعالیت در 7931و قیطاسی، 

تی و امنی هایچالشقبایل، تضعیف دولت مرکزی و تالش برای ساقط کردن آن، شعله ورکردن 

بسط نفوذ و  برایاصلی راهبرد نوین القاعده  هایمؤلفهارائه الگوی حکومت اسالمی جایگزین از 

 موردنظرو ایجاد مأمنی توانسته کنترل مناطق  گذاریبمبگسترش فعالیت در یمن است که با 

یمن بستر  ایقبیلهکنار دیگر عوامل، بافت (. در7983یان، خود را به دست بگیرد )احمد

اسبی را برای گسترش القاعده در یمن فراهم آورده است، القاعده برای نفوذ خود با استفاده از من

بودند سبب بدبینی دیگر  ارتباطنقادی نسبت به برخی از شیوخی که با حکومت در  هایخطابه

و طرفدارانی برای  کندمیشده و بدین ترتیب در میان قبایل یمنی تفرقه ایجاد  هاآنقبایل به 

(. از سوی دیگر، گسترش این 7932)فرجی و همکاران،  آوردمیبه دست  هاآنخود در میان 

 2470فشار بازیگرانی چون آمریکا بر یمن است. القاعده در سال  کنندهتوجیهگروه تروریستی 

اهل سنت یمن را دعوت به حمل سالح برای مبارزه با انصاراهلل کرد و برای این منظور سازمان 

 را تأسیس کرد.  7شریعهانصارال

، برخی قبایل و در کنار آن احزاب سیاسی وابسته به ایقبیلهبا توجه به بافت  احزاب و قبایل:

ترین بزرگ عنوانبهقبایل، دارای قدرت تأثیرگذاری زیادی هستند. قبیله حاشد و بکیل 

در این کشور  منبع مهم قدرت دیربازدر شمال یمن هستند که از  ایقبیله هایکنفدراسیون

بازیگران در یمن  تریناصلی(. در حال حاضر نیز خاندان االحمر از 7937)نیاکوئی،  اندبوده

                                                           
  .گری جهادی است که ناصر الؤحیشی )ابوبصیر( در رأس آن قرار داردای فرعی از القاعده که پیرو تفکر سلفیشاخه .7
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و مبالغ  کندمیبرای در اختیار گرفتن قدرت استفاده  هاآنو عربستان از  شودمیمحسوب 

 .(7937)مددی،  دهدمیماهانه در اختیار نخبگان این خاندان قرار  صورتبههنگفتی 

 بازیگران خارجی

آل سعود در سال  گذاریپایهروابط میان عربستان و یمن از زمان  عربستان و ائتالف عربی:

و  7390بوده و کشمکش بر سر مسائل سیاسی، مرزی و عقیدتی به جنگ  پرتنش 7392

مناطق مورد  انضمامو  هایمنیبا انعقاد توافقنامه طائف و تحمیل غرامت به  هاسعودیپیروزی 

(. مبنای 7931ان منجر شد )احمدی و خسروی، ختالف )نجران، جیزان و عسیر( به عربستا

عربستان در قبال یمن تضعیف قدرت مرکزی و ایجاد نابسامانی، سرکوب شیعیان،  هایسیاست

(. 7934ل مرزهای مشترک است )دوستی، و کنتر فارسخلیجعدم پذیرش در شورای همکاری 

گری عربستان، نزدیکی یمن به گری و وهابیهای یمن با سلفییدیبنابراین، تضاد و تقابل ز

تعامل شیعیان  درنتیجهشیعه و اسماعیلی در عربستان،  هایاقلیتو وجود  امامیدوازدهشیعیان 

بوده است )صادقی، دیگر عربستان  هایدغدغهخطری برای ثبات داخلی از  عنوانبه هاوزیدی

یمن بازیگری فعال و اثرگذار بوده  هایبحرانتان در تحوالت و (. بنابراین عربس7983احمدیان، 

 است.

یمن شمالی سه روز بعد از پیروزی انقالب اسالمی، دولت جمهوری اسالمی ایران را به  ایران:

سال گذشته همواره تابعی از متغیرهای  91ایران و یمن در طول  رسمیت شناخت. روابط

، دادمیمن پیوسته خود را از طرفداران انقالب اسالمی نشان بوده است. ی المللیبینو  ایمنطقه

 کارانهمحافظهمرتجع عرب و شرایط خاص این کشور، با رفتار  هایرژیمولی با توجه به ارتباط با 

(. با توجه به نزدیکی 7983عربی را نرنجاند )امیردهی،  کشورهای دیگربه صورتی عمل کرد که 

دولت وی بوده است، از همین رو  هایسیاستران همواره منتقد عبداهلل صالح به عربستان، ای

ایران از معدود کشورهایی بود که از انقالب یمن حمایت کرد که این امر سبب تیرگی روابط 

 (.7931ر هادی شد )نجات و همکاران، در زمان منصو ازآنپسایران در دوران عبداهلل صالح و 

در  هاحوثیحوثی در شمال یمن و همچنین نفوذ حمایت معنوی و سیاسی ایران از جنبش 

بازتابی از گسترش نفوذ ایران در این مناطق است.  هابخشتعز، الحدیده، عدن و الهیج و بقیه 

انقالب اسالمی ایران مانند مبارزه با  هایآرمانبر  هاحوثی ویژهبههرچند تأکید شیعیان یمن 

(. ایران در درجه 7937)نیاکویی،  دهدمینشان  صهیونیسم و استکبارستیزی تأثیرگذاری آن را

سیاسی یمن نقشی سازنده ایفا  هایگروهموجود و تفاهم  هایچالشبرای رفع  خواهدمینخست 

از صحنه قدرت  هاآننماید و در درجه دوم با حمایت از متحدان خود از خروج تحمیلی 
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اء داده و موقعیت گروهای همسو در جلوگیری کند و از این طریق جایگاه خود را در منطقه ارتق

تحوالت یمن را در قالب  طورکلیبه(. ایران 7931فزایش دهد )نجات و همکاران، یمن را ا

عربستان  هایتالشبیداری اسالمی و کاهش نفوذ غرب در منطقه ارزیابی کرده و با نگرانی از 

مذهبی و  هایجریانهمه  آفرینینقشوابسته، خواهان  هایجریانقدرت رساندن برای به

سیاسی یمن در آینده این کشور است. همچنین ایران به دنبال تقویت و تحکیم روابط با 

، عمق استراتژیک خود را تا باب ایمنطقهشیعیان یمن است تا از این طریق ضمن افزایش نفوذ 

 المندب گسترش دهد.

و  7«سیاست اغلب سردرگم» تاکنون، امریکا المللیبینگران تحلیل زعمبه هرچندآمریکا:  

یاد  9«چراغ زرد» عنوانبهبحران یمن داشته است که از آن  درباره 2«مزاجیدمدمی»رویکرد 

 هایدغدغهاصلی القاعده،  هایپایگاهیکی از  عنوانبه(، اما یمن Byman, 2018) شودمی

آن است )نیاکوئی و  بردراه ترینمهمافزایش داده که مبارزه با آن  ایگونهبهامنیتی آمریکا را 

(. از سوی دیگر پیوندهای رو به رشد شیعیان یمن و ایران، تهدیدی برای آمریکا 7931اعجازی، 

از یمن برای افزایش عمق استراتژیک و ایجاد  تواندمیبالقوه  طوربهو عربستان است، زیرا ایران 

ویژه عربستان نسبت به  هایگرانین(. با عنایت به 7931بهره ببرد )التیامی نیا،  ایمنطقهتوازن 

با  کندمیو نقش عربستان در یمن برای آمریکا، این کشور سعی  هانگرانییمن و اهمیت این 

به کنش و مدیریت تحوالت یمن  فارسخلیجواگذاری عرصه به عربستان و شورای همکاری 

شخصی است که  از روی کار آمدن گروه یا متحدهایاالت(. نگرانی Byman, 2018بپردازد )

گفت که هدف  توانمیآمریکا در این کشور عمل کند، به همین دلیل  هایسیاست برخالف

ایران در یمن است. در کنار آن  ایمنطقهاصلی آمریکا مبارزه با تروریسم و جلوگیری از نفوذ 

دب و المنتالش آمریکا برای ایجاد پایگاه در جنوب این کشور و تسلط بر تنگه استراتژیک باب

 & Dalton, 2018) اهداف راهبردی آمریکا در یمن است ترینمهمی یمن هاحوثیکنترل 

Bazzi, 2018.) 
 

 

 پژوهش شناسیروش

                                                           
7. Often-Confusing Policy 
2. Ambivalence 
9. Yellow Light 
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. شاوندمیتقسایم  2و اکتشاافی 7هنجااری هایروشبر اساس اهداف به  پژوهیآینده هایروش

، کننادمیب ساؤال مطلاو هایآینادهو هنجارها هستند و از  هاارزشهنجاری،  هایروشمبنای 

اکتشافی به دنبال این هستند که چه چیزی امکاان وقاوع دارد. عاالوه بار  هایروش کهدرحالی

در زمان حاال  گیریتصمیممطلوب و باورپذیر ممکن را برای  هایآیندههنجاری  هایروشاین، 

. نادکنمیاکتشافی آینده را بر مبناای گذشاته و حاال ترسایم  هایروش، اما کنندمیمشخص 

باه دو گاروه کمای و کیفای  کاررفتاهبه هاایتکنیکبر مبنای  پژوهیآینده هایروشهمچنین 

ترکیبای اسات و تاا حادودی بخشای از هماه اقساام  هاروشکه برخی از این  شوندمیتقسیم 

اسات )مردوخای،  شدهانتخابکه برای این پژوهش  سناریونویسی، مثل گیردبرمی دررا  هاروش

7937 .) 

اهمیات بااالیی دارد.  هاقطعیتشناسایی نیروهای پیشران و شناسایی عدم  یونویسیسناردر 

، دیگربیانباه. گذارنادمیمستقل از مسئله و موضاوع هساتند کاه بار روی آن تاأثیر  هاپیشران

  سناریونویسای درروشدیگار تأثیرگذارناد.  هایحوزهبر  غیرمستقیمنیروهای پیشران به صورتی 

 آن را توسااعه داده اساات« پیتاار شااوارتز»کااه  9«مهاام هااایعیتقطعاادم »بااا رویکاارد 

 (Schwartz, 1996 شناسایی نیروهای پیشران یکی از ،)اساسی رسیدن باه ساناریوها  هایگام

 از:  اندعبارتکلیدی بحران یمن  هایپیشران .باشدمی

ری و گاایران مانناد نفای سالطه اسالمی( انقالب اسالمی: اصول سیاست خارجی جمهوری7

و احترام متقابل راهنماای رفتاار و  بخشآزادی هایجنبش، حمایت از مسلمانان و پذیریسلطه

، جمهاوری اساالمی حمایات از ماردم روازایاندر کشورهای اسالمی شد.  هاگروهعمل برخی از 

 .کندمیانصاراهلل را وظیفه خود تلقی  ویژهبهمظلوم یمن 

تمان تقابل اسالم و غرب و لشکرکشی امریکا به : ترویج گف2447سپتامبر  77( حوادث 2

ی هاگروهسپتامبر موجب تقویت  77کشورهای اسالمی افغانستان و عراق پس از حوادث 

جایی امن برای  عنوانبهافراطی چون القاعده و کوچ جنگجویان و رهبران القاعده به یمن 

ر امور داخلی کشورهای اسالمی آموزش و تربیت نیرو شد. در قالب این دیدگاه، امریکا دخالت د

 .داندمیسیاست خارجی خود در منطقه  هایاهرمبه بهانه مبارزه تروریسم یکی از 

                                                           
7. Normative 

2. Exploratory 
9. Critical Uncertainty 
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بین  ویژهبههراسی هراسی و ایران( طرح هالل شیعی: طرح هالل شیعی و تبلیغ شیعه9

 طورهباعراب و تشدید اختالفات ایدئولوژیکی میان جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی 

 آشکار نزاع شیعه و سنی را گسترش داد. 

( بیداری اسالمی )بهار عربی(: این پدیده پس از ظهور در تونس، خیلی سریع کشورهای 0

مختلف عربی را درنوردید و موجب تغییرات متعدد اجتماعی و سیاسی شد. یمن نیز از این 

هار عربی، خواه بیداری اسالمی(، قاعده مستثنا نبود و بدون توجه به تعریف این پدیده )خواه ب

 ناپذیراجتناب طوربهسازگار نبود و  کدامهیچبود که با اهداف و معیارهای  ایگونهبهشرایط یمن 

 .کردمیاین کشور را دچار بحران 

دین از تفکرات  سازیپاکگری و ( ظهور داعش: ظهور داعش با ایدئولوژی سلفی1

وجب تشدید اختالفات مذهبی در جهان اسالم شد. از طرف تکفیر شیعیان م ویژهبه آمیزشرک

عربستان سعودی در حمایت از داعش در سوریه و  هایشکستدیگر یمن میدانی برای جبران 

 عراق شد.

رویکرد و سیاست همه بازیگران دخیل در بحران یمن را به ایفای  نوعیبهاین پنج پیشران، 

. پس دهدمیو منافع خود سوق  هاخواسته سویبه نقش و تالش برای پیشبرد بحران و تحوالت

 هایقطعیترا باید معین کرد. برای شناسایی عدم  هاقطعیت، عدم هاپیشراناز مشخص کردن 

 کهچنانبحران یمن را شناسایی کنیم. هم  گیریشکلعوامل  تریناصلیمهم الزم است 

 از: اندعبارت هاآن ترینمهمتوضیح داده شد،  طورکلیبه

 در یمن ایقبیله( حکومت استبدادی و 7

 طلبیجدایی، سابقه جدایی و ایقبیله( نظام 2

 ، فقر و فالکتنیافتگیتوسعه( 9

 ( اختالفات مذهبی، شکاف اجتماعی و تمایزات فرهنگی و فقدان هویت ملی منسجم0

 خارجی هایدخالت( وابستگی به خارج و 1

 گی ارتشو چندپار سازیملت( عدم تکوین فرایند 5

اهمیت باالیی  تنهانهی مهم، موضوعاتی محور اصلی هستند که هاقطعیتعدم  روش در

، سناریوهای اصلی بحران هاقطعیتدارند، بلکه داری عدم قطعیت هستند. بر اساس این عدم 

بر بحران یمن،  تأثیرگذارمذکور و عوامل اصلی  هایپیشران. با توجه به شودمییمن ترسیم 

 مطرح کرد: عدم قطعیت مهم را 0توان می
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پس از صدام حسین را برهم  ایمنطقهدر خاورمیانه: بهار عربی نظم و توازن  ثباتیبیالف( 

 دیگری را به وجود خواهد آورد. نظمیبیزد و تحوالت کنونی در منطقه نظم بعدی یا 

ار عربی، ب( گسترش شکاف میان مسلمانان )شیعه و سنی(: تحوالت جهان اسالم بعد از به

 بخشید. هاآنتقابل دیرینه شیعه و سنی را احیا کرد و هویتی جدید به 

جهان اسالم از منازعه اعراب و اسرائیل به منازعه  ویژهبهج( انحراف افکار عمومی جهان 

ظهور داعش، مسئله فلسطین به حاشیه  بعدازآنمیان خود مسلمانان: با شروع بهار عربی و 

 و نزاع میان خود مسلمانان به کانون مسائل خاورمیانه تبدیل شد.رانده شد و اختالفات 

 تبدیلنیابتی  هایجنگاخیر خاورمیانه به  هایدرگیری: ایمنطقهد( شروع یک جنگ 

جهانی دور از  هایقدرتبا حمایت  ایمنطقهکه در چنین شرایطی شروع یک جنگ  اندشده

 ذهن نیست.

. شناسایی شودمیلیدی، تعدادی سناریو توسعه پردازش بین بازیگران ک کنشبرهمبا تحلیل 

روی بازیگران اصلی و عوامل  هافرضیهبازه تغییرات ممکن برای هر یک از بازیگران، برقراری 

، استفاده از سناریو حالبااینمحیطی مؤثر برای ترسیم سناریوهای دقیق ضروری هستند. 

ه ذکر شدند، در طراحی سناریوها و توسعه محققان دیگر که در مقدمه این مقال هایپردازی

پیشین، بدون توجه به انواع سناریوهای مطلوب برای بازیگران  هایپژوهشمؤثر بود. در  هاآن

دیپلماتیک، تجزیه یمن به دو کشور،  حلراهمختلف درگیر در بحران، چهار سناریو یعنی 

است که  شدهترسیم هادرگیریو حفظ وضع موجود با ادامه  گراییفرقهمتالشی شدن یمن با 

بایستی سه دسته سناریو یعنی سناریوهای  سناریونویسیدر  کهدرحالیجامع و کامل نیستند. 

(. سناریوی 7934( را شناسایی کرد )زالی، 0)ممکن 9و باورپذیر 2، محتمل7مطلوب یا مرجح

 توانمی روازاین. ارزشی است هایقضاوتمطلوب، آینده دلخواه و خوشایند یک بازیگر بر اساس 

 هایقضاوتی مختلف دارای هاگروهآنکه افراد و  واسطهبهگفت ذهنی است. از سوی دیگر 

که  ایآیندهمتفاوت است، یعنی ممکن است  هاآنارزشی متنوعی هستند، آینده مطلوب برای 

ی برای فرد و یا گروهی مطلوب است، برای دیگران نامطلوب باشد. دومین سناریو، سناریو

در نظر  هاآنوقوع احتماالت مختلف را برای  توانمیو  افتدمیمحتمل است که احتمااًل اتفاق 

                                                           
7. Preferable Future 
2. Probable Future 

9. Plausible Future 
0. Possible Future 
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، درنهایت. شودمیگرفت. ادامه و یا تغییر وضعیت گذشته و حال، آینده محتمل در نظر گرفته 

که ندانیم این آینده  هرچنددر آینده محقق شود،  تواندمیآینده ممکن وضعیتی است که 

 سناریونویسی(. این مقاله با استفاده از روش 7937)علیزاده و همکاران،  شودمیه محقق چگون

هنجاری و اکتشافی و مطالعه همه بازیگران و کنشگران اصلی، سناریوهای  هایروشو ترکیب 

 .کندمیبرای آینده بحران یمن را ترسیم  تصورقابل
 

 های پژوهشیافته

کلی مدافعان انصاراهلل و مخالفان  دودستهبه  توانمیرا بازیگران و کنشگران بحران یمن 

و مخالف تهاجم ائتالف  کنندمیانصاراهلل تقسیم کرد. بازیگرانی که از جنبش انصاراهلل حمایت 

، بخشی از ارتش یمن، شیعیان و قبائل حاشد و هاحوثیعربستان هستند؛ در سطح داخلی یمن 

بدون طرفدار. در طرف  المللیبینلبنان و در سطح  هللاحزبایران و  ایمنطقهبکیل، در سطح 

یا  کنندمیهستند و از تهاجم ائتالف عربستان دفاع  هاحوثیدیگر بازیگرانی که مخالف جنبش 

جنوب و خاندان  طلبانجدائینسبت به آن موضع مشخصی ندارند؛ در سطح داخلی یمن 

ائتالف به رهبری عربستان )مصر، امارات و بحرین( و  ایمنطقهاالحمر و القاعده، در سطح 

امریکا و برخی متحدان آن مثل فرانسه و انگلیس. بنابراین، با  المللیبین حاسرائیل و در سط

دو سناریو  توانمیی مهم و بازیگران کلیدی بحران یمن، هاقطعیت، عدم هاپیشرانتوجه به 

و یک سناریو باورپذیر و در کل پنج سناریو (، دو سناریو محتمل 7مطلوب )جدول شماره 

 .شودمیطراحی کرد که در بخش بعدی توضیح داده 
 هاآنبازیگران سه سطح بحران یمن و سناریوهای مطلوب  (1)جدول 

 سناریوی مطلوب بازیگران سطح هدف

دفاع و حمایت از 

انصاراهلل و مخالفت به 

تهاجم نظامی ائتالف 

 عربستان

 داخلی
خشی از ارتش یمن و شیعیان و ، بهاحوثی

 قبائل حاشد و بکیل

 پایان منازعه و آغاز مذاکرات صلح
 لبنان اهللحزبایران و  ایمنطقه

 ------- المللیبین

مخالفت با انصارااهلل و 

حمایت از ائتالف 

 عربستان

 داخلی
 جنوب و خاندان االاحمر طلبانجدائی

یا  هاحوثیتداوم منازعه تا تسلیم 

 جزیه یمنت

 القاعده

 ایمنطقه هاحوثیتداوم منازعه تا تسلیم 
ائتالف عربستان )مصر، امارات و بحرین( و 

 اسرائیل

 و مثل انگلیس هاقدرتآمریکا و برخی  المللیبین
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 فرانسه
 

 

 پیش روی بحران یمن سناریوهای
 مطلوب )مرجح( سناریوهایالف( 

پایان بحران و هلل و مخالفان تهاجم ائتالف عربستان: سناریوی مطلوب حامیان جنبش انصارا (1

 آغاز مذاکرات صلح

نزدیک به سه سال از تجاوز نظامی عربستان باه یمان و کشاته و آواره شادن بایش از  باگذشت

این کشور، عربساتان باه اهاداف خاود در ایان کشاور  هایزیرساختهزاران نفر و از بین بردن 

مردمی باه ائاتالف کشاورهای  هایکمیتهه به حمله ارتش و نرسیده است. از سوی دیگر با توج

به هالکت رسیدن صدها نظامی متحمل شده اسات و  ازجملهعربی، این ائتالف تالفات سنگینی 

 توانادمیمرزی و حملاه موشاکی باه عربساتان، بحاران یمان  هایپایگاهبه  هایمنیبا حمالت 

و  المللیبینار دهد. از سوی دیگر، نقض قوانین امنیت ملی رهبر ائتالف را تحت تأثیر قر نوعیبه

، حملااه بااه مناااطق مسااکونی، غیرنظامیاااندر کشااتار  بشردوسااتانهمقااررات حقااوق بشاار و 

حملاه باه  ویژهباه هاافرودگاه، حمالت نظامی به تأسیسات زیر بنایی مانند بنادر و هابیمارستان

ا، دارو و ساوخت باه ماردم یمان اسات، راه حیاتی و اصلی برای ارسال غذبندر الحدیده که تنها

متحاد، چاین، تاونس، ملالپی داشته است. ساازمانگسترده جهانی را در هایواکنشو  انتقادها

و کشاورهای عاراق، روسایه،  اندداشاتهعمان و اندونزی نگرانی خود را از مداخله نظاامی اباراز 

و نماینادگان انگلایس و ساایر  ناداکردهسوریه، ایران و اتحادیه اروپا با مداخله نظامی مخالفات 

اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد، امنیت و ثبات در یمن را به نفع جامعه جهانی دانسته 

(. عاالوه بار ایان، تشادید اختالفاات 7931)فضاائلی،  انادکردهسیاسی حمایت  هایحلراهو از 

حاریم قطار از ساوی کشاور و تمنجر به قطاع رواباط دو  ایمنطقهدوحه بر سر مسائل  -ریاض

شد که در پای آن قطار از ائاتالف  فارسخلیجو ظهور بحران دیگر در شورای همکاری  عربستان

نوعی تاوازن قاوا باه  ایمنطقهخارج شد. بنابراین، در سطح ملی و  هاحوثیمبارزه با  المللیبین

 درگیر را به سمت مذاکره سوق دهد. هایطرف تواندمیوجود آمده است که 

به معنای  هااختالفی دیگر اختالفات آمریکا و عربستان مشهود است، اگرچه این از سو

دو کشور است. در بحران یمن مبارزه با  هایاولویتعدم انطباق  دهندهنشانتضاد نیست، اما 

عربستان برای مقابله با انصاراهلل حتی  کهدرحالیالقاعده و مهار تروریسم اولویت آمریکاست. 

یک گروه تروریستی  عنوانبهعدم شناسایی انصاراهلل  .است داعش وری با القاعده حاضر به همکا
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اصل جنگ عربستان  چراکهاز سوی آمریکا، چالشی جدی برای عربستان به وجود آورده است، 

(. با طوالنی و فرسایشی شدن 7935است و نه القاعده )احمدیان، علیه یمن مبارزه با این گروه 

، شورای امنیت 2275اتالق یمن گرفتار است. با توجه به تصویب قطعنامه جنگ، عربستان در ب

)که طبق آن شورای امنیت خواهان عدم ارسال سالح  2471آوریل  70سازمان ملل متحد در 

از شهرهای شمالی یمن شده است(، در این  نشینیعقباهلل، واگذاری قدرت و به جنبش انصار

و  زدهدستاهلل ورت پذیرش آن، عربستان به مصالحه با انصارکه در ص شودمی بینیپیشسناریو 

از  توجهیقابلخلع سالح سنگین انصاراهلل، مشروعیت کنش سیاسی آن و تصاحب سهم  ازای در

نیز ناشی از حمایت سازمان ملل و بازیگران  یادشده. مصالحه پذیردمیقدرت توسط این گروه را 

 توجهقابل هایهزینهآن نیز عربستان از  درنتیجهده و است که جنگ را متوقف کر المللیبین

(. لذا با پایان تهاجم نظامی عربستان، گفتگوهای 7931)احمدیان،  یابدمییمن رهایی  جنگ

بنا بر  روازاینعرب مانند کویت از سر گرفته خواهد شد. گری برخی سرانصلح با میانجی

کویت در سال گذشته  هایرایزنیازمان ملل س ویژهاظهارات اسماعیل ولد الشیخ، فرستاده 

کامل در  بسآتشبرای پایان بحران و ایجاد  هاییگزینهنتایج مهمی را در برداشته است که 

یمنی مجدداً آغاز شود. که این روند نیازمند  -یمنی گفتگوهایمرزهای عربستان باید حاصل و 

 مرحله پسا بحران است. در هایمنیپایان بحران در مرحله اول و گفتگوهای صلح 
 

  هاحوثیناریوی مطلوب مخالفان انصاراهلل و حامیان ائتالف عربستان: تداوم منازعه تا تسلیم ( س2

، جامعه را به چندپارهملت مشتت و  -مذهبی و به سبب آن دولت -عدم یکپارچگی قومی

 هایهویتمدن موجب به وجود آ سویککه از  کندمیمذهبی متعارض تقسیم  -ی قومیهاگروه

مشترک جلوگیری کرده و سبب  هنجارهایو  هاارزش بازتولیدمختلف شده و از سوی دیگر از 

)نیاکویی و  شودمیمذهبی با یکدیگر  -ی معارض قومیهاگروهجامعه و مقابله  گسیختگیازهم

 زدهرقمرا  ایپیچیده، اوضاع داخلی هامذهب (. تعارضات زیاد بین زیدیان و سنی7930اعجازی،

وابسته به عربستان سعودی تساهل،  هاسلفیافراطی وهابیون و  هایگرایشاست، زیرا از طرفی 

مذهبی را از بین برده و از سوی دیگر توزیع ناعادالنه منابع ثروت و قدرت  پذیریهمتسامح و 

مذهبی و مناطق جغرافیای مختلف موجب تشدید شکاف اجتماعی است.  -ی قومیهاگروهمیان 

است، زیرا دیگر  هاحوثیاهلل تداوم منازعه تا تسلیم در چنین شرایطی، سناریوی مخالفان انصار

آن را  کنندمیاهلل تالش اهلل است. لذا مخالفان انصاربه نفع انصار نوعیبه شدهمطرحسناریوهای 

ر یمن خود کنند و یک حکومت اقتدارگرای متمایل به عربستان و امریکا ب هایخواستهتسلیم 



 51                  سناریونویسی پایه بر یمن بحران پژوهیآینده

 

بازیگران خارجی در جهت  مستقیمبازیگران داخلی و مداخله  هایرقابتحاکم باشد. با توجه به 

 هامدتفعلی تا  صورتبهکرد که تحوالت یمن  بینیپیش توانمیحمایت از نیروهای همسو 

 توازن قدرت را به اندتوانستهخارجی  هایحمایتنیروهای داخلی با  چراکهتداوم داشته باشد. 

 دستقادر نبوده بر دیگری چیره شوند و کنترل تمام مناطق کشور را به  یکهیچوجود آورند و 

 .گیرند
  

 ب( سناریوهای محتمل

 پذیرش فدرالیسم  (1

سیاسی فدارلیسم را مؤثرترین شیوه برای حل معضالت کشورهایی  نظرانصاحببرخی  

مواجه هستند )ساعی و و مذهبی  با چندگانگی ساختاری اعم از قومی، نژادی که دانندمی

و شکاف  ایقبیلهو  ایطایفه(. کشور یمن نیز با توجه به ساختار اجتماعی 7934مرادی، 

 دهندمیدرصد از جمعیت یمن را تشکیل  81قبایل  چراکهمذهبی پتانسیل فدرالیسم را دارد، 

است.  یاقبیلهسیاسی از قدرت مرکزی از عناصر اصلی نظام  خودمختاریو میل به 

همچنان منشأ قدرت و هویت این کشور عرب بوده است و مردم این  ایقبیله هایوابستگی

)سمیعی  کنندمیتعریف  ایقبیلهابراز هویت ملی، هویت خود را بر پایه هویت  جایبهکشور 

مدلی مفید برای آینده یمن در  عنوانبه تواندمی(. فدرالیسم هم 7930اصفهانی و همکاران، 

پتانسیلی برای حضور مجدد  عنوانبه تواندمی( و هم Salisbury, 2014گرفته شود )نظر 

آید که  حساببهدیکته شده قبلی  هایسیستمدولتی دائمی جدید نسبت به  هایکمیته

ایجاد نظام سیاسی فدارل در یمن  (.Zimmerman, 2014تهدیدی برای جنوب یمن بودند )

اجتماعی مشروعیت بخشیده و در جهت تثبیت قدرت قبایل تا حدودی به این بافت  تواندمی

. لذا فدارلیسم نوعی پوشش برای جلوگیری از تجزیه یمن و نگرانی از عدم سلطه بر گیرد قرار

جنوب است که در همین راستا نیز دولت یمن قصد داشت تا با توسل بر اهرم فدرالیزه کردن از 

، ی یمنی جلوگیری کند )مددیهاگروهرخی قبایل و طلبانه بتجزیه این کشور و تمایالت جدایی

7932 .) 

با دولت مستعفی و دیگر کنشگران  هاحوثیبر اساس همین مالحظات بود که در مذاکرات 

این سناریو مطلوب حامیان انصاراهلل است  کهازآنجاییواقع شد، اما  موردپذیرش 2470در سال 

از همه موجب تسلط  ترمهمو  کندمیدر یمن باز و متحدان آن چون ایران را  هاحوثیکه قدرت 

، لذا طرف مقابل چنین سناریویی را به ضرر شودمیالمندب بر تنگه استراتژیک باب هاحوثی
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فدرالی شدن یمن برونداد  درواقع. کندمیخود دانسته و از به واقعیت پیوستن آن جلوگیری 

بوده که تقسیم این کشور به شش  2470اصلی کنفرانس گفتگوهای ملی یمن در اوایل سال 

منطقه فدرال را پیشنهاد کرده بود که طبق آن دو اقلیم حضرموت و عدن در جنوب و چهار 

 (.7930اقلیم سبا، الجند، ازال و تهامه شکل خواهد گرفت )عمادی، 
 تجزیه یمن به دو کشور( 2

ین شمال و جنوب بعد از اتحاد یمن شمالی و جنوبی بعد از جنگ سرد، تفاوت فرهنگی ب رغمبه

نگرفت کامل شکل  صورتبه گاههیچ« جمهوری یمن»اتحاد کماکان باقی ماند و وحدت ملی 

 طلبیجدایی(. پس از اتحاد، یکی از مشکالت یمن واگرایی و 7932)نورمحمدی و همکاران، 

ی هاهگروجنوب یمن بوده است. در حال حاضر به دلیل خالء قدرت و منازعه داخلی و خارجی، 

خود هستند. همچنین احساس تبعیض فراگیر  هایخواستهبه دنبال عملی کردن  طلبجدایی

در میان مردم، اوضاع اقتصادی بغرنج جنوب و کنشگری نخبگان سیاسی این خطه مبنی بر 

جنوب یمن به  طلبانجداییوجود دارد. بنابراین،  طلبیجداییگسست و تجزیه، پتانسیل باالی 

ری و جدایی هستند )نیاکوئی، جنوبی خواهان خودمختا هایاستاندیگر  مرکزیت عدن و

(. متعاقب تحوالت یمن دولت منصور هادی موفق شد در برخی مناطق و عدن دولتی را 7937

نظامی و با  -گیری انصاراهلل یمن در قامت قدرتی سیاسی باقدرتمستقر نماید و در مقابل نیز 

که طبق آن خود را ملزم به تشکیل  2479ون اساسی فوریه استناد به اعالمیه دستور یا قان

 (.7930محقق سازد )مددی،  تواندمیدولت جدید در شمال را  گیریشکل، داندمیدولت 

است که  شدهتقسیمسیاسی به دو قسمت شمالی و جنوبی  ازلحاظکشور یمن  درمجموع

سناریوی تجزیه  تواندمیدر آینده  . لذا این امرشودمیتوسط انصاراهلل و طرفداران هادی اداره 

و  هازمینهاین کشور را عمالً در قالب دو کشور یمن شمالی و جنوبی عینیت بخشد. با توجه به 

وضعیت فعلی یمن و نگاه جغرافیای مردم یمن در قالب شمالی و جنوبی در این سناریو احتمال 

یی چون القاعده است که هاگروهفع در راستای منا سویکاز  چراکه. یابدمیتجزیه یمن افزایش 

جنوب  هایجریانو از سوی دیگر خواست برخی از  دانستهنمینفع خود متحد را بهیمن گاههیچ

 هستند.  7384و  7314 هایدههاست که خواهان بازگشت به وضعیت عدم وحدت در 
 

 

 ج( سناریوی باورپذیر

 و داعش اسات. القاعدهتکفیری مانند  -فیسل هایجریانتنها سناریوی باورپذیر، قدرتمند شدن 

صاحنه خاورمیاناه را متحاول  ازآنپاسسپتامبر و دگرگونی سریعی کاه  77عملیات تروریستی 
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ساخت، صحنه درگیری و نفوذ القاعده را از افغانستان و عراق باه یمان و جاهاای دیگار منتقال 

سایس شاورای بیاداری و پاس از تأ خصاوصبهکاهش فعالیت القاعده در عاراق  حالبااینکرد. 

مقابله عشایر سنی مذهب عراق با القاعده موجب شد این گاروه مجادداً روی موقعیات و فضاای 

(. اکنون القاعاده در برخای از تحاوالت و 7937ی یمن متمرکز شود )نیاکوئی، سیاسی و اجتماع

ان رهبار طورکلیباه. کنادمی آفریناینقشدر جنوب یمن  خصوصبهمسائل امنیتی و درگیری 

که در ثبات و امنیات کشاورهای عربای  هاییشکافمترصد فرصتی هستند تا بتوانند از  القاعده

 پردازنظریاهخود استفاده کنند. انور العوق، رهبر القاعده یمن و  دهیسازمانبرای  شودمیایجاد 

 هاایانقالب درباارهعرب، پیش از کشته شدن توساط پهبادهاای آمریکاا  جزیرهشبهالقاعده در 

عربی گفته بود که این تحوالت به برادران مجاهد ما پس از سای ساال اختنااق، فرصات نفاس 

عوامال سااختاری  برتکیاه(. گسترش فعالیت القاعده در یمن با 7932)واعظی،  دهدمیکشیدن 

 رساانیخدماتو نیز ضعف  آورسرسام، اقتصاد ناکارآمد و بیکاری ایقبیلهمانند ساختار اجتماعی 

است. نوع گسترش فعالیت القاعده در یمن به الگوی افغانستان و پاکساتان در اتحااد  دولت بوده

به  شدنتبدیل درنتیجهاز جوانان این قبایل و  عضوگیریبا قبایل محلی علیه حکومت مرکزی و 

از چتر حمایتی این قبایال در برابار مخالفاان نزدیاک اسات.  گیریبهرهو  هاآنعضو و جزئی از 

از جوانان یمنی به جزئای از سااختار اجتمااعی و  عضوگیریریق ازدواج و تجارت و القاعده از ط

نیمای از ماردم یمان زمیناه  ساوادیبیو کمبود امکانات آموزشای و  شدهتبدیل هاآن ایقبیله

باه ساومین  اکناونهم(. یمان 7983فراهم آورده است )احمدیان، را  فعالیت و گسترش القاعده

دیگر القاعده در عراق و جنوب آسیا  هایشاخهاست و نسبت به  شده بدیلتپناهگاه امن القاعده 

 (. 7932یرازی و مظلوم طبائی زواره، از ثبات بیشتری برخوردار است )ابوالحسن ش

دیگر جریان تروریستی یمن داعش است که در فاصله زمانی کم باه رقیاب القاعاده تبادیل 

در مااه  مثالعنوانباهرش آن در یمن شد، شد. شدت و کثرت عملیات داعش سبب رشد و گست

کشاته و  14انجام داد که بایش از  گذاریبمبترور و چهار  99تنها در شهر عدن  2475ژانویه 

 برخالفزخمی بر جای گذاشته است. از سوی دیگر نزدیکی قاسم الریمی، رهبر القاعده یمن که 

اعاش و بیعات باا البغادادی گارایش بودناد باه د کاارکرده الدنبننسل اول و دوم که با اسامه 

( که ایان امار 7931رقم بزند )احمدیان،  تواندمیبیشتری دارند، نزدیکی گروهای تروریستی را 

ی هااگروهایان  اگرچاه. آوردمایبستر مناسبی برای حضور داعاش در کناار القاعاده را فاراهم 

مباارزه باا تروریسام و  چاون اولویات المللیبینگیری با توجه به شرایط تروریستی برای قدرت

ممانعت آمریکا و غرب و شرایط داخلی چون وجود نیروهای مسلح شیعی و ارتش این کشور راه 
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باا توجاه باه نباود دولات مرکازی  شودمی بینیپیشسختی در پیش دارند، اما در این سناریو 

ارت اما گیریشکلقدرتمند و همچنین حمایت برخی از کشورهای منطقه چون عربستان امکان 

 اسالمی در مناطق تحت تسلط و گسترش آن در یمن رو به فزونی خواهد بود.
 

 ی و پیشنهادهاریگجهینت

 ایتازهیمن پس از بیداری اسالمی )بهار عربی( در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، وارد مرحله 

لت یمن، دو ایقبیلهاز کشمکش و منازعه میان بازیگران داخلی و خارجی شد. ساختار 

مذهبی بین شیعیان و اهل سنت  هایتنشملت، فقر و  -دولت گیریشکلشکننده، عدم 

 هایجریانشدن بحران و تحوالت این کشور داده است. امروزه  ترعمیقپتانسیل باالیی به 

تکفیری  -ی سلفیهاگروهجنوب، احزاب و قبایل و  طلبانجداییمختلف داخلی چون شیعیان، 

بازیگران صحنه داخلی یمن هستند که به رقابت با یکدیگر  تریناصلیچون القاعده و داعش 

 گونههیچشده است، لذا  پاشیدهازهمگفت انسجام داخلی یمن  توانمی کهطوریبه. پردازندمی

و فرا  ایمنطقهاقتدار و قدرت مسلطی در یمن وجود ندارد. از سوی دیگر دخالت بازیگران 

 هایرقابترهبری عربستان و با حمایت آمریکا در کنار  چون ائتالف عربی به ایمنطقه

پیچیده کرده  ازپیشبیشبا ایران همچون منازعات عراق و سوریه شرایط یمن را  ایمنطقه

است. حمالت هوایی ائتالف عربستان که تا به امروز باعث کشته و زخمی شدن هزاران نفر از 

صاراهلل و خلع سالح آن نرسیده است. مردم این کشور شده به هدف اصلی یعنی تضعیف ان

 واستقرار دولت مستعفی در جنوب و قدرتمند شدن شیعیان در شمال در کنار تقویت القاعده 

 وضعیت بغرنجی را به وجود آورده و یمن را در شرایط فعلی قرار داده است. داعش

و  هارانپیشبا شناسایی  سناریونویسیو به روش  پژوهیآیندهاین پژوهش در چهارچوب 

بحران یمن را در  هایآیندهی مهم به همراه بازیگران و کنشگران تأثیرگذار، هاقطعیتعدم 

. دو سناریوی مطلوب برای هر یک از طرفین منازعه کندمیقالب سه دسته سناریو ترسیم 

تا اهلل( و تداوم منازعه ؛ پایان منازعه و آغاز مذاکرات صلح )مطلوب حامیان انصارشودمیمطرح 

اهلل(. همچنین دو سناریو محتمل یعنی پذیرش فدرالیسم )مطلوب مخالفان انصار هاحوثیتسلیم 

توسط همه طرفین بحران و تجزیه یمن به دو کشور مثل دوران جنگ سرد و یک سناریوی 

تکفیری و ایجاد امارت اسالمی و بسط آن در  -باورپذیر یعنی قدرتمند شدن گروهای سلفی

 صا شد.بخشی از یمن اح
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