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   رادقاسم امامي
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  چكيده
ي است كه بر اساس مدل مكعب بحران، ادراك عربستان سعودپژوهش حاضر درصدد پاسخ به اين پرسش 

رده است؟ كدر قبال بحران يمن چگونه بوده و با استفاده از چه سازوكارهايي اقدام به مديريت تحوالت 
كعب قرار م» A«بحران يمن در سطح  هاي پژوهش نشانگر اين است كه مطابق ادراك رهبران عربستان،يافته

بندر  استان حضرالموت و المندب،دارد. اين كشور با هدف تسخير برخي مناطق استراتژيك همچون باب
رخي نواحي بمكال، استان المهره و بندر نشتون، بندر الحديده و خروج از انحصار جغرافيايي در جنوب و 

ه نظام بكردن يمن ز روي كارآمدن نظام شيعي و فدراليزهها و ممانعت اكنترل جريان حوثي جنوب غربي،
ران و تحت چنين شرايطي مديريت هوشمند بح كرده است و سوم اينكه سازيها، اقدام به بحراناقليم
(محاصره و  سختحادسازي)، نيمهامنيتي و ات -نظامي( هاي تهاجمي و سختزمان از اهرمگيري همبهره

اي) را در دستور كار قرار داده كه هم تهديد ماتيك و رسانهديپل -(سياسي نرم فشار اقتصادي و معيشتي) و
ه گردآوري ها را رفع كند و هم اينكه به نيات ژئوپليتيكي نائل آيد. روش پژوهش كيفي بوده و شيوحوثي
  ها نيز تحليلي اسنادي است.داده

  .مديريت هوشمند غافلگيري، مكعب بحران، يمن، منافع ژئوپليتيكي، عربستان، كليدي: واژگان
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  مقدمه
عربستان در گذر تاريخ مورد طمع  جزيرهشبه جنوب و آسيا غربي جنوب در منطقه كشور يمن

ها، امپراتوري عثماني و مصر قرار گرفته ها، انگليسيهاي استعمارگر زيادي نظير پرتغاليقدرت
گام مهمي در راستاي  را گر خارجي سيطره بر مناطق ويژه يمنهاي مداخلهاست. قدرت

اند. امروزه نيز بسياري از كنشگران شدن و كنترل رقبا و دشمنان در غرب آسيا قلمداد كردههژمونيك
المندب دارند؛ كشور اي به تسلط بر بنادر، جزاير و تنگه راهبردي يمن يعني بابخارجي نگاه ويژه

 از استفاده با و درآورد كنترل خود هب را سرخ درياي است قادر المندبباب تنگه بر تسلط با يمن
جزيره  بلندترين زقر به عنوان جزيره كه آنجايي از و ببندد را تنگه توانداستراتژيك پريم مي جزيره
عربستان در اين بخش است.  دريايي هايقادر به كنترل ترددها و فعاليت دارد، اختيار در را منطقه

ن در بخش جنوبي، دچار نوعي انحصار جغرافيايي شده با توجه به قرارگيري دو كشور عمان و يم
 داشته است. رهيجزشبهي راهبردي از جنوب هابخشيي جهت تسلط بر هاطرحاست، لذا از ديرباز 

هاي آن و همچنين المندب و تنگهبه زعم مقامات عربستاني، آنها چنانچه بتوانند بر گذرگاه باب
هاي حياتي دنيا را در اختيار خواهند گرفت. اين شريانخليج عدن مسلط شوند، كنترل يكي از 

ها قرار خواهد داد تا با مديريت كريدورهاي واردات و صادرات، مسئله اهرم قدرتمندي در اختيار آن
در مواقع بحراني با مسدودسازي اين گذرگاه، آسيب جدي به تجارت دريايي رقبا وارد سازند. 

ژئوپليتيك معناي سنتي خود را تا حد قابل توجهي از دست داده نكته ديگر اينكه در شرايط كنوني 
واقعيت عيني به تنهايي سازنده اقدام كشورها نخواهد بود، بلكه واقعيات  است. به همين خاطر

ها نيز منافع بازيگران نظام است؛ اين سازه نفعيذهاي اجتماعي بازيگران محيطي تحت تأثير سازه
از اين نظرگاه تصور و آفرينش ذهني رهبران عربستان همواره وجود  دهد.الملل را شكل ميبين

كشوري به نام يمن در جنوب را منبع تهديد قلمداد كرده، خصوصًا اينكه اين كشور با در اختيار 
در امور  كنندهنييتعقرارداشتن موقعيت راهبردي ويژه، قابليت ايفاي نقش به عنوان يك بازيگر 

ي از شيعيان توجهقابلرا در اختيار دارد. مضاف اينكه وجود جمعيت  منطقه و حتي سطح جهاني
نموده است. به همين خاطر  دوچنداندر مناطق مهمي از يمن، برداشت تهديد حاكمان عربستان را 

در طول تاريخ، كشور يمن از جانب عربستان در برخي مواقع مورد تهاجم مستقيم و غيرمستقيم 
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جهت تهاجم با هدف قراردادن يمن در وضعيت بحراني سناريوي  تاويزقرار گرفته است. ايجاد دس
و خليج عدن تعريف  مطلوب عربستان و متحداني است كه منافعي براي خود در درياي سرخ

اين پژوهش درصدد پاسخ به اين سؤال است كه با توجه به مدل مكعب بحران، ادراك  اند.كرده
و با استفاده از چه سازوكارهايي اقدام به مديريت تحوالت  عربستان در قبال بحران يمن چگونه بوده

يمن كرده است؟ به منظور پاسخگويي بهتر به سؤال اصلي برخي سؤاالت فرعي نيز طرح شده، از 
 گيري از روشجمله اينكه اهداف محوري عربستان در حمله به يمن كدامند؟ اين پژوهش با بهره

هاي راهبردي، ها، گزارشكتاب مقاالت، اي نظيركتابخانه هايداده كيفي، ضمن مراجعه به تحليل
هاي رسمي مقامات سياسي و اجرايي، درصدد است از طريق رويكرد تحليل اسنادي گيريموضع

 مسئله اصلي را پردازش كند. 

  الف) چارچوب مفهومي
جهان هاي فرسايشي در اقصي نقاط درپي ناآراميالمللي و وقوع پيهاي بينپويايي بحران

نفع باعث شده كه ادبيات نظري و مفهومي پيرامون ماهيت، چگونگي و نوع برخورد كشورهاي ذي
هاي نظري توجهي پرورش يابد. از زمره چارچوبالمللي به نحو قابلهاي بيننفوذ در بحرانو ذي

به عنوان 1المللي ارائه شده، مدل مكعب بحران است. چارلز هرمانهاي بينكه در رابطه با بحران
 هاي بحراني مختلف طرح كرده استها، اين مدل را به منظور شناخت وضعيتمتخصص بحران

اي هاي منطقهو همچنين زيرسيستم هاي واقع در مقياس جهاني). در بحران78: 1396(طاهري، 
وضعيت  منظور مقابله با بحران كنند،معموالً قبل از اينكه كشورها مبادرت به اتخاذ راهبردهايي به 

سپس اين مهم بايد  ابتدا بايد عامل محرك يا وضعيت متشنج رخ دهد، يابد.اي ظهور ميمرحلهسه
گيرندگان چه استنباطي از وضعيت پديدارشده دارند و آيا اساساً آن را به بررسي شود كه تصميم
ده اقدام متناسب كنند يا خير و در وهله بعد مطابق با ادراك كنشگر تهديدشمثابه تهديد قلمداد مي

شود. در مدل سخت و هوشمند را شامل مي هاي نرم،اي از دستورالعملگيرد كه دامنهصورت مي
معكب بحران معموالً به صورت همزمان سه ويژگي تهديد، آگاهي و زمان ملحوظ نظر قرار 

  . )Herman, 1969: 55(گيرند مي
                                                                                                   
1. Charles F. Hermann 
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  چارلز هرمان مكعب بحرانمدل  :1نمودار 

به اين معنا كه آيا تهديد كم  .شودو زياد استفاده مي در خصوص مقوله تهديد از دو متغير كم
تر بوده و تهديد متوجه آن شديدتر است يا زياد؛ به عبارت ديگر هر چه ارزش مورد تهديد اساسي

موضوع  كردن يك حادثه نيز بيشتر خواهد بود. در مكعب بحران، آگاهي بهباشد، احتمال بحران تلقي
بيني يا سزايي در تخمين برآورد خطر دارد. در اين حوزه از دو مفهوم قابل پيشنيز نقش به
اي رخ شود. غافلگيري شكاف بين زماني است كه بازيگر انتظار دارد حادثهاستفاده مي غافلگيري

امي كه ما دهد و زماني كه آن حادثه واقعاً رخ خواهد داد يا به تعبير ديگر وقوع تهديد به هنگ
). به طور كلي منظور از اينكه در برابر تهديد غافلگير 26: 1385حسيني، (انتظارش را نداريم 

ايم، اين است كه تهديد توسط بازيگري غير از آنكه ما انتظارش را داشتيم، به اجرا درآمده شده
مكعب  ه باشد. درشدكرديم، مورد تهديد واقع بيني مياينكه ممكن است غير از آنچه پيش است يا

اي برخوردار است. مقصود از زمان محدوديت و كمبود كنندهاز اهميت تعيين زمان نيز بحران مسئله
گيري و مقابله با وضعيت تهديدكننده است. به هر ميزان كه زمان جهت زمان جهت تصميم

راتب كاهش خواهد مبودن موضوع نيز به سطح بحراني گيري و متعاقب آن اقدام بيشتر باشد،تصميم
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يافت. منتها چنانچه وضعيت شديداً بحراني باشد، كنشگراني كه از پيش سناريوپردازي نكرده باشند، 
فشار زماني ناظر بر يك امر ذهني و ادراكي است و برايند  گردند.با فشار شديد زماني مواجه مي

گيري است (فتحي و جهت تصميم و مكفي جهت واكنش و دوم زمان موجود دو عامل زمان الزم
 الذكر هشت بحرانگانه فوقهاي سهكنش وضعيت). در مجموع از درهم85: 1399نژاد، يوسفي

  شود.ذيل حاصل مي

  آگاهي زمان اقدام  تهديد سطح بحران  نوع بحرانرديف

  غافلگيري  كم  شديد a  وضعيت بحراني شديد (وضعيت كامالً بحراني)  1
  غافلگيري  زياد  يدشد b  بر نوآوري)جديد و مبتني (بحران نوظهور   2
  يريغافلگ  زياد  خفيف c  بحران كند  3
  غافلگيري  كم  خفيف  d ويژه، موردي و تصادف)( بحران مبتني بر وضعيت  4
  بينيقابل پيش  كم  يدشد  e  العملي يا واكنشي)عكس( بحران انعكاسي  5
  ينيبيشقابل پ  زياد  شديد  f شده،عهدي، مشورتي)يزير(برنامه 1ايبحران برنامه  6

  ينيبيشقابل پ  يادز  خفيف  g  مند)بحران عادي (دچار روزمرگي، مرسوم، روال  7

  ينيبيشقابل پ  كم  خفيف  h  بحران اداري  8

طرح ماي به اسم مديريت بحران ادراك كنشگران از بحران، مسئله شدن نحوهپس از مشخص
نظور مسازان به تصميم اقدامات اتخاذشده توسطشود. مديريت بحران ناظر بر تصميمات يا مي

ا جامعه يهاي ويرانگري كه معموالً حيات وجودي سازمان كنش يا واكنش در بحران است. بحران
دهند، ظرفيت زيادي براي درگيرساختن كشورها ها را در معرض تهديد قرار ميهاي آنو ارزش

ها و مقدورات خود، طيفي از اقدامات را تدارند. به تعبيري كشورها بر حسب امكانات، محدودي
شود. شكست در گيرند كه وضعيتي ميان انفعال تا مداخله يا كنشگري را شامل ميدر پيش مي

ها، كشورها و سازمان اي مهم و مهلك است كه خطر فروپاشياندازهها بهمديريت بحران
  .)Dayton, 2009: 2(دارد غيرقابل كتماني را به دنبال  هاي اقتصادي و اجتماعيخسران
  

                                                                                                   
1. Deliberative Crisis 
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 ب) داليل حمله عربستان سعودي به يمن

المللي عمدتًا اي و بينكنش و واكنش يك بازيگر در عرصه سياست خارجي ذيل سطوح منطقه
هاي راهبردي بنيان نهاده شده است. به زعم مقامات سعودي، يمن با وجود بر پايه اهداف و طرح

ترين كشوري موجود، بزرگهاي درونجمعيت مناسب و پتانسيلمرزهاي جغرافيايي طوالني و 
خلوت و عمق استراتژيك عربستان به شمار اين كشور حياط  آيد.تهديد بالقوه به حساب مي

در عين حال يمن پاشنه آشيل پادشاهي عربستان نيز است كه خارج از كنترل آن قرار دارد  رود.مي
)Riedel, 2011: 5 كند نامه خود اشاره ميبنيانگذاري پادشاهي عربستان در وصيت). ملك عبدالعزيز

 جايي كه بتوان بايد يمن را ضعيف و تحت كنترل نگه داشت. آيد و تاكه خير و شر ما از يمن مي
سو در تضعيف دولت مركزي يمن از اين رو عربستان با اتكاي به اين توصيه، امنيت خود را از يك

كند. به طور كلي دالئل حمله عربستان به وجو مين آن به خود جستكردو از جانب ديگر وابسته
  يمن عبارتند از:

  داليل ژئوپليتيكي. 1
  :طريق از عرب درياي به دسترسي خواهان از ديرباز عربستانچشمداشت سرزميني 

 اين. است واضح كامالً كشور اين استراتژيك انگيزه. است بوده جنوب در خود همسايه
 صادرات اكثر كه هرمز تنگه دهد،مي پايان هرمز تنگه از عبور به عربستان وابستگي به امر

 اصلي رقيب ايران، توسط راحتي به است ممكن گذرد،مي آن طريق جهان از نفت
 بيشتر گزينه صادرات نفت خود چند جهت عربستان شود. پادشاهي عربستان، تهديد

مصرفي از طريق تنگه هرمز است. بايد  ندارد. اولين مسير صادرات به سمت بازارهاي
 بحراني مواقع در كه دارد وجود احتمال اين هرمز تنگه و فارس خليج مسير گفت كه از

از  ديگر هايگزينه به انديشيدن به مجبور بنابراين شود. روبرو تهران احتمالي فشار با
نيز ممكن  عقبه خليج از نفت انتقال براي. است المندبباب و عقبه خليج مسير جمله

ها شدن اين تنگهدر صورت بسته. شود تبديل جدي مانع يك است رژيم صهيونيستي به
 عربستان روي پيش گزينه آخرين شود. در نتيجهعمالً صادرات نفت اين كشور قطع مي

 احتمال و يمن در 2011 سال هايناآرامي وقوع با كه است المندبباب تنگه طريق از



 1401 پاييز 97فصلنامه مطالعات راهبردي، شماره     289

 

 از نيز را المندبباب بر كنترل بود ممكن ضدعربستاني رويكرد با دولتي كارآمدن روي
جهت رفع  )6: 1397طاهري، ( شود. كامل آن انزواي ژئوپليتيكي از نظر و دهد دست

پذيري استراتژيكي نگاه عربستان به جنوب اين نگراني و خروج از چنين تنگنا و آسيب
اند كه عربستان موانعي را ايجاد كردهاست. هرچند دو استان المهره و حضرالموت در يمن 

. دموانع را با تهاجم به يمن و اعمال فشار بر اين كشور از ميان بردار تالش كرده تا اين
تواند اين مشكل ژئوپليتيك را بر طرف كند. بر اين اساس عربستان بنابراين يمن مي

در كنار درياي  هايي از خاك يمن راهمواره براي رفع اين مشكل درصدد بوده تا بخش
المندب به اشغال خود درآورد. ادعاهاي ارضي عربستان نسبت به خاك عرب يا تنگه باب

خير يمن مانند يمن، شامل دوسوم جنوب آن كشور بوده است. عربستان مناطق نفت
داند. اين كشور در راستاي الخالي و حضرموت را متعلق به خود ميجوف، ربع مأرب،

هاي خود تاكنون چندين كشوآمد نفتلمندب و تضمين امنيت رفتاتسلط بر تنگه باب
 تاكنون عربستان سياست، اين راستاي در جزيره راهبردي يمن را اشغال كرده است.

 تشكيل مفهوم به مرزها تحديد زيرا كند تحديد را يمن با خود مرزهاي نشده حاضر
 آن خواستار عربستان كه است ايمسئله اين مهم و است يمن نام به مستقل كشوري
 هاآن دريايي مرزهاي بلكه نشده، تحديد تاكنون كشور دو زميني مرزهاي تنها نه نيست،

  تحديد و مشخص نگرديده است.  سرخ درياي در نيز
 چندان خوشايند عربستان نبود. سياست  1990وحدت يمن در سال  كردن يمن:فدراليزه

توانست كشور متحدي را عربستان همواره بر حفظ دو يمن جداشده استوار بود و نمي
تر از آن و به لحاظ وسعت و جمعيت دومين كشور بپذيرد كه از نظر نظامي قوي

در ارتباط با يمن اين  ترين اهداف عربستانجزيره پس از خود باشد. از زمره مهمشبه
سازوكاري  و گيري دولت فراگير ملي در اين كشور ممانعت به عمل آوردبوده كه از شكل
يمن به صورت فدرالي و اياالت نيمه خودمختار اما به صورت واحد اداره  فراهم شود كه

كردن يمن هدف عمده را از طرح فدرالي سه عربستان ).Ardemagni, 2017: 3شود (
 از فارسخليج همكاري شوراي در متحدانش و هاسعودي اينكه كند: نخستميدنبال 
 با ضعيف كه دولت يك كه هستند اين دنبال به يمن در سياسي نظام شدنفدرالي طريق
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 عربستان به همچنان دولت اين تا بيايد كار روي كشور اين در دارد، شكاف فدرالي مناطق
 كشور اين در كه ايقبيله و قومي ساختار به توجه با اينكه دوم .باشد وابسته متحدانش و

 عربستان با يمن مركزي دولت كه صورتي در شودمي سبب يمن شدنفدرالي دارد، وجود
 اعمال يمن مركزي دولت بر فدرالي مناطق طريق از بتوانند هاسعودي كند، پيدا چالش
 كردستان فدرالي منطقه و عراق مركزي دولت ميان اكنون كه شرايطي مطابق كنند، فشار
 تالش همچنان طرح اين طريق از متحدانش و عربستان اينكه سوم .دارد وجود كشور اين
 بمانند. در طرح عربستان، يمن به باقي حاشيه در كشور اين در يمني شيعيان كنندمي

به همين  شود.تقسيم مي جند معين و تهامه، سبأ، صعده و جوف، حضرموت، شش اقليم
هاي وحشتناك خاطر يمن واحد با حكومت مركزي قدرتمند از ديرباز به يكي از كابوس

اي ها در تالش جهت تبديل يمن به گسترهعربستان مبدل شده است. از اين رو سعودي
با  هاي كوچك هستد تا ضمن تسخير مناطق راهبردي، در مواقع لزوممتشكل از اقليم

انه خود دست پيدا كنند. البته در اين ميان با رويكرد طلبصرف هزينه اندك به نيات توسعه
طرفداران تجزيه يمن يعني امارات و شوراي انتقالي جنوب، براي تشكيل دو واحد 

  سياسي مستقل مخالفت شده است. 
  داليل ايدئواستراتژيكي. 2

 توجهي از شيعيان در يمن و وجود شمار قابلجزيره: در شبه كاهش نفوذ شيعيان
ويژه در جنبش انصاراهللا كامالً نمايان است، يكي از ها از ايران كه بهتأثيرپذيري آن

در يك شــرايط و وضعيت خاصي قرار  اكنونهمعربستان هاي عربستان است. دغدغه
ز نــوع در حال تهديدشــدن اكنند وضعيت رهبران آن احساس مي گرفته اســت و
. تهديد حياتي به شوندميتلقي  حياتيهميشــه تهديدات بزرگ نظامي،  .حياتي اســت

 سازد.مييك كشور را با تهديد اساسي مواجه  حاكميتكه  شودميتهديدي گفته 
عربستان در شرايط كنوني از جنوب با تهديد ســنگين امنيتــي از ســوي يمــن 

 بهپيوند عميق دارند،  هازيديطريق سه استاني كه با  مواجــه اســت و ايــن تهديد از
 هستند. اين سه استان شــامل عســير، جيزان و نجران شودميداخل عربســتان كشــيده 

نشــين متصل به هم هســتند و با مناطــق زيدي هااين قرار دارند. كه در مرز با يمن
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ايــن تهديــد بــه درون خــاك عربســتان  از اين رو .يمــن در ارتبــاط هســتند
ز طــرف ديگــر جمــع ايــن دو گــروه، يعني جمــع هفت اســتان ا .يابدميامتــداد 

مجاور هم در عربســتان و يمن شــامل جيزان، نجران، عســير، صعده، عمــران، حجه 
بــا منطقه آيند زيرا يمســعود به حســاب يك تهديد امنيتي براي آل و صنعا مشــتركاً 

الشــرقيه عربســتان با اكثريــت جمعيت شــيعه كــه پهناورترين استان عربســتان 
الشرقيه از شــمال آغاز و در ادامه به  . منطقهكندمياتصــال پيــدا  شود،ميمحسوب 

و به سه استان مرزي عسير، جيزان و نجــران امتداد  رسدميجنوب و شرق عربستان 
كيشــان همروي اگر پيــروز جنگ با عربســتان شــوند، بــر  هازيدي كند.ميــدا پي

 ،ســه ميليــون نفــر هســتند بر بالغخــود در داخــل عربســتان كــه جمعيتــي 
. جمعيــت آورندميو يــك اتصــال جمعيتــي بزرگــي را پديــد  گذارندمي تأثير
همچنيــن در داخــل عربســتان  .ميليون نفــر اســت دوازدهدر يمــن  هازيدي

 الشرقيه عربستان، منطقــه رسدميبه ســه ميليون نفر  هااسماعيليو  هازيديجمعيــت 
ميليون  20بــه  همروي هااين همهميليــون جمعيــت شــيعه اســت،  4/5نيــز داراي 

در بــه بصــره و ســماوه و ناصريه  ايــن منطقــه گســترده از شــمال رسند.مي نفر
ميليون نفر جمعيت  هفدههســتند و  نشينشيعهكه باز هــم مناطقي  شودميمتصل عراق 
درصدي جمعيت اين كشــور 70جمعيــت به شــيعيان بحرين كه اكثريت  همين .دارند

تان به جمعيت شــيعه ايران كه در اســ متصل شده و در نهايت، دهندميرا تشكيل 
عربســتان  وعدر مجمرسد. با اين تفاصيل جغرافياي شيعه ، ميخوزســتان حضور دارند

كاملي گرداگــرد عربســتان  نسبتاًدر واقع يك اتصال گيرد و برميرا به طور كامل در 
بنابراين عربستان جنبش شيعيان و تشكيل دولت شيعي در يمن  آورد.ميبــه وجــود 

اعتقاد حكومت سعودي بر اين است كه شيعيان  بيند.رژيم خود ميرا مشكلي بزرگ براي 
اي كه هر نوع گونهبا حكومت ايران و همچنين شيعيان سعودي پيوند نزديكي دارند به

دهد و در ضمن سبب موفقيت شيعيان به سرعت شيعيان سعودي را تحت تأثير قرار مي
  ). Salisbury, 2015: 2افزايش نفوذ و اعتبار ايران خواهد شد (
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 :پنهان و پيدا هايرقابت گستردگي مقابله با تعميق نفوذ ايران در حياط خلوت خود 
 طوريبه است شده اضري -تهران روابط در تيرگي و تنش بروز سبب عربستان و ايران
، سوريه، عراق در يمن، ژئوپليتيكي نفوذ حوزه گسترش سر بر رقابت همچون ايمؤلفه كه

اي و جنگ بر منطقه هايبحران قبال در كشور دو رويكردهاي عارضت لبنان و بحرين و
 تضادهاي نظير ديگري هايمؤلفه كنار در ها و خطوط قرمزسر حياط خلوت

 بقهمسا رواج اسالم، جهان رهبري سر بر رقابت ژئوكالچري، اختالفات ايدئولوژيكي،
 كشور دو ميان سازبحران و آلودتنش روابط ساززمينه منطقه كشورهاي بين در تسليحاتي

  ). 12: 1395ذكي، (شده است 

   
   www.reddit.comايران و عربستان  هاي فعال مواجهه: صحنه1شكل 

خلوت اين كنند كه هر از گاهي سر از حياط مقامات عربستاني ايران را به يك مار تشبيه مي
در  .دارند را آن توسط شدنمحاصره از واقعي ترسي به همين خاطر امروزهآورد و كشور بيرون مي

 گويد:مي تلگرافديلي با گفتگو در قطر دوحه در بروكنيگز مركز مدير 2شيخ سلمان همين رابطه
 كرده تقويت ايران را توسط شدنمحاصره يمن احساس در انصاراهللا پيشروي اين عربستان نظر از«

 »است اسد بشار خود ايمنطقه متحد و عراق شيعي دولت با خود روابط تعميق حال در كه است
)Ferris, 2015: 23(. و دارد نفوذ عراق و لبنان سوريه، در عربستان، شمال در شدت به ايران 

                                                                                                   
1. Salman Shaikh 
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 كرده محكم را خود پاي جاي نيز هاآن جنوبي مرزهاي در كشور اين ببينند خواهندنمي هاسعودي
 توجيهاتي تريناصلي از يكي خيالي، چه و باشد واقعي چه ايران، جانب از تهديد احساس اين. است
 داشت توجه بايد. دهندمي ارائه يمن در دخالتشان به بخشيدنمشروعيت جهت هاسعودي كه است
 هم باز است، شده نماييبزرگ هاحوثي ميان در ايران نفوذ درباره شود مشخص اگر حتي اكنون كه

 به شد نخواهند حاضر اند،كرده جنگ اين مالي كه خرج سنگين هايهزينه به توجه با هاسعودي
هاي نيابتي به سازي اين گزاره است كه ايران از گروهكنند. هدف آنها نهادينه اعتراف واقعيت اين

). مقامات Settembrini, 2019: 8گيرد (عنوان ابزاري در جهت اهداف ژئوپليتيكي خود بهره مي
اورت مرزهاي اين اهللا ديگر در مجكنند كه ايران به دنبال تشكيل حزبگونه القا ميينسعودي ا

كشور است و چنانچه در مقابل جنبش انصاراهللا كوتاه بيايند، عمالً يك كمربند انحصاري و امنيتي 
 به دور آنها كشيده خواهد شد، لذا حمله به يمن گريزناپذير بوده است. اين در حالي است كه هيچ

ها به عنوان يك جنبش وجود ندارد و حوثي 2014مدركي دال بر دخالت ايران در يمن قبل از سال 
اي است كه ريشه در بافت سياسي يمن داشته اند. جنبش حوثي يك گروه قبيلهواقعي تكامل يافته

و تصميمات و اهداف سياسي اين گروه ريشه در رهبري محلي اين كشور دارد. از اين رو 
سازي جهت توجيه حمله بيشتر نوعي مقدمه انصاراهللاساختن نقش ايران در يمن و ارتباط با برجسته

  نظامي بود.
  داليل سياسي. 3

 يجاد ا: رساندن جريانات وابستهبه قدرت جهتاختار حكومت يمن و تالش حفظ س
موجب قانون اساسي يمن  يك كشور يمني متحد و قوي مطلوب عربستان نيست. به

شود كه اين امر خوشايند كشور به يكي از آزادترين كشورهاي عرب تبديل مي متحد، اين
هاي مستبد عربي حاشيه خليج فارس از جمله عربستان نيست و فروپاشي نظام رژيم
گيرد، لذا عربستان تحمل يك هاي قدرت عربستان را مياي در يمن نيز يكي از اهرمقبيله

به همين خاطر است كه عربستان و آمريكا در  .اردكشور يمني متحد، مستقل و آزاد را ند
گرايانه داشته و اين كشورها را حيات خلوت خود تلقي يمن و بحرين نقشي مداخله

ترين كارانه ايفا كرد. مهمكنند. عربستان در جريان انقالب يمن نقشي محافظهمي
در يمن،  گيري دموكراسيهاي عربستان در جريان انقالب يمن، عدم شكلگيريجهت
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افتن تحوالت و تالش براي مديريت و كنترل آن و جلوگيري از يجلوگيري از سرعت
سرايت تحوالت يمن به ساير مناطق و كشورها، حفظ ساختار حكومت يمن و تالش 
براي قدرت رساندن افراد و جريانات وابسته و كاهش نفوذ شيعيان و تالش براي جدايي 

هاي يمن براي تضمين دسترسي به دريا و كاهش ستانو تجزيه يمن و الحاق برخي از ا
. پس سناريوي اول عربستان )32-31: 1390وابستگي به تنگه هرمز بوده است (نياكويي، 

جمهور رئيس داشتن حكومت مستعفي عبدربه منصور هادي به عنوانبيش از هر چيزنگه
ل به رياض بر كند تا نظام سياسي متمايمي يمن بوده است. در صورت شكست، تالش

مسند قدرت قرار گيرد. روي كارآمدن نظام سياسي طرفدار عربستان عالوه بر افزايش 
ها در امور اين كشور فرصت مهمي جهت اجاره بنادر و جزاير مهم زني آنقدرت چانه

از سوي ديگر عربستان درصدد است از اين طريق از روي كارآمدن  يمن نيز هست.
ها در مجلس ممانعت به عمل آورد چراكه در صورت آن گيريها و حتي قدرتحوثي
عناصر  گرايي و مخالفت با دخالتروحيه ملي ها در ساختار حكومتي،گيري حوثيقدرت

ازپيش ارتش و شده و احتمال آن وجود دارد كه با تقويت بيشخارجي در يمن تقويت 
اندازي رياض ميسر هاي پيشرفته، ديگر فرصتي براي دستها به سالحمجهزساختن آن

  نباشد.
 دموكراتيزاسيون روند از جلوگيري :دموكراسي در يمننظام گيري شكل جلوگيري از 

 حمله ديگر داليل از يمن، در دموكراتيك هايجريان و نيروها گرفتنقدرت با مقابله و
اي كه توسط محمد بن سلمان رغم اصالحات اجتماعي گستردهبه. است عربستان نظامي

تغيير است و نه مدت حكمراني حاكم جريان است، در اين كشور نه دولت قابلدر 
محدود به زماني مشخص است. لذا اقتدارگرايي وجه بارز عربستان بوده و انتخابات آزاد 

 ترينمهم از يكي اساس اين دهي، محلي از اعراب ندارد. برو آزادي در انتخاب و رأي
 عربستان درواقع،. است دموكراتيك روندهاي كردنمتوقف يمن در عربستان راهبردهاي

 به و كند سرايت آن مرزهاي داخل به خواهيآزادي موج كه است آن نگران همواره
زمان كه تهاجم به يمن هم .)137: 1395 نجات،( شود منجر آن ايقبيله نظام فروپاشي
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 دم اين كشور جهتهاي مررساند، انحراف نگاهعربستان را به نيات استراتژيكي خود مي
 شد. نيل به نظام دموكراسي مؤثر را منجر مي

  عربستان سعودي و مديريت بحران يمن ج)
به سخني ديگر كشورها به  شود.آفريني انجام ميبرخي مواقع مديريت بحران از طريق بحران

هدف  منطقهدستانه به كنند به صورت پيشگيري تهديدات در آينده سعي مينگراني از شكل واسطه
شده، تماميت ارضي كشور يمن عربستان بنا به دالئل مختلف و با طرحي از پيش تهيه حمله كنند.

را نقض كرده و نزديك هشت سال است براي نيل به اهداف خود اين كشور را به محاصره درآورده 
مات گانه مكعب بحران و بر حسب نيات پنهاني و ادعاهاي مقاهاي سهاست. بر اساس شاخص

هاي حياتي خود را تحت كابوس تشكيل يك مدل از سعودي بايد بيان داشت كه اين كشور ارزش
لذا زمان زيادي جهت پاسخگويي  بيند؛جزيره عربستان در معرض خطر مياهللا لبنان در شبهحزب

در اختيار نداشته و بر اين اعتقاد است چنانچه روند قدرتمندي شيعيان حوثي در منظومه سياسي 
در آينده با يك منبع عمده تهديد مواجه خواهد شد. از سوي ديگر  يمن را با اخالل مواجه نسازد،

ها به لحاظ نبردهاي چريكي زيرا حوثي گيري راهبردي نيز براي عربستان وجود داردعنصر غافل
نمودار  اند.ها پتانسيل قابل توجهي كسب كردهكاري در خصوص زمان و مكان عملياتو پنهان
گانه مدل مكعب بحران در خصوص عربستان و بحران هاي سهنشانگر وضعيت شاخص 1شماره 

  يمن است.
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  گانه مدل مكعب بحران در خصوص عربستان و بحران يمنهاي سه: شاخص1نمودار 

  

 نظاميحمله 

 سازيائتالف

 ايرسانه

سياسي ـ ديپلماتيك  محاصره 

 سختنيمه سخت نرم

 هوشمند

 الگوي مديريت

 مكعب Aنقطه

عربستان  ادراك و الگوي مديريتي
 در بحران يمن

 زياد

 آگاهي غافلگيري

 زمان كم

 تهديد
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ل يمن به اين توان رفتار دولتمردان عربستان سعودي را در قبابا در نظر گرفتن مدل مذكور مي
  گونه تببين نمود:

  افزاريسخت. 1
 بارزترين مشخصه سياست خارجي عربستان در يمن را ميجانبه: تهاجم نظامي يك

وقفه هوايي و تسليح احزاب داخلي يمن مشاهده توان در تهاجم نظامي و حمالت بي
اي اگرچه در برهه ندارد. توجهي در يمننظام عربستان حضور قابلبا اين حال، پياده نمود.

پياده ساخت، با اين حال تمركز خود را روي  در عدن نظامي خود را برخي از نيروهاي
محوريت رويكرد هوايي ائتالف عربي اين بود كه ابتدا  حمالت هوايي گذاشته است.

كشور يمن را به سرزمين سوخته تبديل كنند و سپس تحت شرايطي كه نيروي نظامي 
ا عملياتي قدرتمندي در يمن وجود نداشته باشد، از طريق ورود زميني اهداف خود ر

هاي مردمي و ارتش، ائتالف مهاجم را مجاب ساخت تا از سازند. دفاع شديد يگان
حضور زميني اجتناب كرده و به موازات حمالت هوايي از درون مردم يمن يارگيري و 

هاي مزدور را از كشورهاي آفريقايي وارد صحنه نبرد يمن سازند. همچنين ديگر جمعيت
من در ابعاد مختلف هوايي، زميني و دريايي، بسياري بر اين رغم شدت تهاجم عليه يبه

 آژانس سابق گرتحليل 3ريدل اعتقادند ائتالف مهاجم به اهداف خود نرسيده است. بروس
 قاطع ويژگي تنها« است: معتقد در رابطه با اين گزاره) سيا(آمريكا  اطالعات مركزي

 و جنگ. شده است وارد يمن مردم به قطعاً كه هايي بودهآسيب عمليات طوفان قاطع،
 آن، موجب به كه است آورده وجود به را 4انساني بحراني يمن، عليه عربستان محاصره

 سعودآل. هستند تغذيهسوء دچار اكنون كشور اين نفري ميليون 28 جمعيت از چهارميك 
 آغاز را ايبلندپروازانه هايبرنامه منطقه، كشورهاي ساير و قطر يمن، هايدرگيري در

). Riedel, 2011:1» (ندارد واقعي طرح هيچ خود اهداف به يابيدست براي اما كرده،

                                                                                                   
1. Bruce Riedel 
2. humanitarian crisis 
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 و غيرنظامي نظامي، اهداف توزيع و استان هر در هوايي حمالت تعداد نمودار ذيل
 دهد:مي نشان تاكنون 2015را از سال  ناشناخته

 
 )WWW.yemendataproject.org( تاكنون 2015به يمن از سال  هوايي حمالت: 2نمودار 

  
 پيروز و يافتهدست  خود اهداف به كوتاهي مدت ظرف تواندمي كردمي تصور سعودي ائتالف

 سعودي ائتالف ماندنناكام و جنگ شدنطوالني سبب يمن مردم مقاومت اما باشد، يمن در جنگ
محاصره دريايي و زميني عربستان با حمالت نظامي در تالش جهت . است شده يمن بر سيطره در

 در يمن است. گيري فاجعه انسانيِ در حال افزايشهمين مسئله عامل مهمي در شكل يمن است.
در كنسولگري عربستان در استانبول  هاسعوديتوسط  آنكهاز  قبل 5همين زمينه جمال خاشقچي در

سلمان خواسته بود جنگ از بن پستواشنگتندر روزنامه  خود مقالهدر آخرين  برسد، قتل تركيه به
بايد جلوي ضررهاي ناشي از نبرد  تانعربس«گويد: ميوي در اين مقاله  يمن را پايان دهد. پرهزينه

نبرد امنيت ملي و چهره عربستان در جهان  بگيرد. اينيمن كه چهار سال به درازا كشيده است را 
 برقراركننده به ،نده جنگ باشدجاي آنكه ايجادكن عربستان بايد به تخريب كرده است.م را الاس

                                                                                                   
1. Jamal Khashoggi 
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فراهم سازد. را  زاعحل ن هايمكانيسمغربي  عصلح تبديل شود و با استفاده از نفوذ خود در جوام
عربستان بهتر  گفتگوهاي ژنو به شكست بيانجامد.شده تا  بتسلط عربستان بر آسمان يمن موج

خود  هايموشكبا  انسته است كهانصاراهللا تو است نبرد را پايان دهد و صلح يمن را آغاز كند.
دفاع عربستان كه هر موشك در سامانه  عزيرا دفد بگذار هاعربستانيفراواني را بر دست  هايهزينه

 شده عربستان به باين جنگ موج هايهزينه هزينه دارد. دالرميليون  نُه شودپاتريوت شناخته مي
ارتش عربستان برآورد و شناخت  برود. هاي خارجيري از بانكميليارد دال يازدهسوي استقراض 
حال عين  در داده است و قراركودكان يمني را هدف  به جاي انصاراهللاندارد و  عملياتي صحيحي

  ).R. sheline, 2018» (زندبه اخالق دم مياز پايبندي 
 الملل و پويشسازي در صحنه سياست بيننظام اتحاد و ائتالفسازي: اتحاد و ائتالف

اي اهميت به مراتب بيشتري در قياس با گذشته پيدا كرده است زيرا ت منطقههاي امني
كنند در درون هاي مالي سعي ميكشورها جهت كاهش خطرات و همچنين تقسيم هزينه
جانبه به يمن را خطرناك قلمداد اتحادها به كنشگري بپردازند. حكام عربستان تهاجم يك

مكن است در غايت امر با شكست مواجه شود. ها اين مسئله حتي مكرده و به زعم آن
نظام، سعي بر كارگيري پياده و تهديدهاي نظامي در به لذا با توجه به اين مسئله و ضعف

ترين اضالع ائتالفي را در جنگ با خود همراه سازد. برجسته اين داشته كه مجموعه
 سازي عربستان عبارتند از: رويكرد ائتالف

 :اي را ظاهراً به بهانه حمايت از دولت پيمانان منطقهان ائتالفي از همعربست ائتالف عربي
 بر ها و همچنين تسلطمستعفي منصور هادي و در واقع جهت مقابله با جنبش حوثي

كننده در ترين كشورهاي شركتهاي راهبردي يمن تشكيل داد. به طور كلي مهمبخش
در جنگ هوايي  متحده عربي كه اند از: نخست، اماراتطوفان قاطع عبارت عمليات

 كند. اماراتها ايفا ميشركت كرده و نقش اصلي را در جنوب يمن در مبارزه با حوثي
 :Robinson, 2022است ( كرده ايفا ائتالف در را نظامي نقش مهمترين پس از عربستان

شود، ). مداخله زميني امارات نيز عمدتاً از طريق نيروهاي يمني مزدور انجام مي16
كند. اين نيروها به مثابه امارات اين نيروهاي را جذب، آموزش و حمايت مالي مي

كنند. هر چند امارات اعالم كرده نيروهاي نيابتي در راستاي منافع اين كشور مبارزه مي
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را كاهش داده، منتها به صورت كامل عناصر خود را كه سطح نيروهاي خود در يمن 
دوم، سودان كه  خارج نكرده و اكنون بخشي از سران القاعده را نيز استخدام كرده است.

بر اساس  ترين حضور نيروهاي زميني در ائتالف متعلق به نيروهاي سوداني است.بزرگ
ور دارند. اين نيروها برخي منابع اطالعاتي حدود هشت هزار سرباز سودان در يمن حض

از حقوق  هستند كه متهم به سوءاستفاده جزو نيروهاي ويژه ضدشورشي و واكنش سريع
ميليارد دالر بابت ايفاي اين نقش خود در يمن دريافت  6/2اند. سودان در يمن شده بشر

چهار كشتي جنگي  2015سوم، مصر كه در ابتداي مداخله در ماه مارس  كرده است.
ها همچنين در كمپين جنگ هوايي از محاصره دريايي يمن ارسال كرد. آن جهت حمايت

نيروي زميني نيز به يمن فرستادند.  800، 2015در سپتامبر  (با چهار باند) شركت كردند و
سرباز را به منظور شركت در  1500تعداد  2015چهارم، مراكش كه در ماه دسامبر 

ين كشور همچنين در مبارزات هوايي شركت به جنگ يمن اعزام كرد. ا نبردهاي زميني
 هايجنگنده يكي از 2015در سال  كند. شش جنگنده مراكشي در جنگ حضور دارد.مي

 :Perlo-Freeman, 2018يمن سقوط كرد و خلبانان آن كشته شدند ( اين كشور در 16اف

1-4 .( 

  :مهمي در  المللي داري امتياز وتو نقشهاي بينحمايت يا مخالفت قدرتآمريكا
اي برجسته نظير هاي منطقههاي واقع در زيرسيستمالگوهاي تهاجمي و تدافعي قدرت

هاي غرب آسيا دارد. تحركات كشورهاي فاقد امتياز وتو چنانچه با منافع راهبردي قدرت
تري آسان المللي اقتران داشته باشد، اهداف اعالني در سياست خارجي را به گونهبين

خواهد كرد. عربستان در راستاي مديريت تحوالت يمن سعي داشته تا وارد حيطه عمل 
حمايت ركن اصلي شوراي امنيت سازمان ملل متحد يعني آمريكا را كسب كند. به باور 
رهبران سعودي آمريكا قادر است كه هم از محكوميت اين كشور در سازمان ملل متحد 

المللي مواجه نشود و از سوي ت بينممانعت به عمل آورد و عمالً با خطر ناشي از مجازا
دوره رياست  در متحده كند. اياالتديگر توان رزمي و تهاجمي اين كشور را تقويت مي

كرد.  به طرق مختلف از ائتالف عربي پشتيباني ترامپ و دونالد باراك اوباما جمهوري
 به جمهوررئيس عنوان به خارجه امور وزارت از خود ديدار اولين هر چند جو بايدن در
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 پايان بايد است و كرده ايجاد استراتژيك و انساني فاجعه يك گفت كه جنگ هاديپلمات
 عربستان به تسليحات فوق پيشرفته دالر ميلياردها جنگ، آغاز زمان از يابد. آمريكا

شده در خصوص ماهيت و نقش آمريكا در بحران يمن هاي مطرحفرضيه است. فروخته
 ادامه براي هاسعودي توانمندساختن و دادناجازه از سفيد است و كاخبا واقعيت همراه 

گر برجسته فارين پاليسي در مورد كيزر تحليل كيت .رضايت دارد مبارزه اين رهبري
 كرد آغاز را جنگي عربستان«نقش آمريكا در حمايت از عربستان بر اين باور است كه 

به جاي تالش جهت  متحده اين، اياالتبا وجود  است اشتباه يك دانستندمي همه كه
 بن محمد خوشايند براي نفر هاميليون دادنگرسنگي به كمك كار به دادن به بحران،پايان

 به مختلفي هايشكل متمادي ساليان طي عربستان به وفاداري اين .است پرداخته سلمان
 مجريه قوه حمايتي هايبيانيه يا سكوت معناي به اين قبلي، دولت در. است گرفته خود
 وليعهد كه بود ايمنطقه طرح هر از مبني بر حمايت سفيد ارائه چك منزله به كه بود

 جمله از بايدن، دولت رسدمي نظر به. كردند كوشنر تهيه جرد و اماراتي وليعهد سعودي،
 دادنپايان براي كمي قدرت كه است كرده گير جنگي در رياض دانند كهگورك مي مك
اي به نقش خود در بحران صادقانه پاسخ آمريكايي مقامات معمول، طبق دارد و آن به

  ). Haddad, 2022/02/09( »دهنديمن نمي
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  2000ـ2019: ارزش و رتبه خريدهاي تسليحاتي عربستان از منابع مختلف 2جدول

  Stockholm international peace research institute, 2020منبع: 

 تحت ائتالف از نظامي و ديپلماتيك سياسي، به لحاظ گري است كهانگلستان بازيگر دي 
 نقش بريتانيا ساخت هايموشك و هابمب ها،كرد. جنگنده حمايت عربستان رهبري
 در را هازيرساخت كه كرده ايفا عربستان رهبري تحت ائتالف حمالت در را اصلي
اسلحه بر  ضدتجارت كمپيندر همين رابطه پايگاه خبري . اندكرده ويران يمن سراسر

 ايجاد در را اصلي نقش بريتانيا ساخت تسليحات«كند كه اتكا اشاره ميپايه اطالعات قابل
- موشك انگليس، جنگنده ساخت هايجت كهطوري به است، كرده ايفا يمن در بحران

 وجود با». كنندمي پرتاب را ساخت آن هايبمب و شليك را اين كشور ساخت هاي
 سالح تهيه به دولت انگليس بشردوستانه، الملليبين قوانين مكرر نقض از قاطع شواهد
 عربستان تقويت جهت بريتانيا حمايت. است داده ادامه يمن عربستان در استفاده براي

 بمباران آغاز حياتي بوده است. از زمان كامالً يمن در جنگ شروع و تداوم در دو برهه
 را به پوند ميليارد 8/6 ارزش به مجوز فروش تسليحات بريتانيا ،2015 مارس در يمن
توان به دو نمونه از قراردادهاي فروش است. در همين راستا مي داده سعودي رژيم

 هليكوپتر، هواپيما، پوند ميليارد ML10 (7/2تسحيالت به عربستان شامل مجوز فروش (
 9/3ت فروش ) جهML4سرنشين و همچين تصويب مجوز ديگري ( بدون هواپيماهاي
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بمب و موشك به عربستان اشاره كرد. انگلستان به موازات افزايش  پوند نارنجك، ميليارد
ساليانه خود به كشور يمن كاست. اين  هاي تسليحاتي به عربستان از ميزان كمكفروش

با  2021كرد اما در سال ميليون پوند به يمن كمك مي 160رقم  2020كشور در سال 
پوند را در  ميليون 87 تنها گذشته، اعالم كرد كه سال تعهد از رصديد54 اعالم كاهش

 مدير 6رابرتز ). در همين رابطه آنابل ,2021Hitchings :87(اختيار يمن قرار خواهد داد 
 هاكاهش كمك ويرانگر ماهيت«گويد: مي شهروند جهاني در سازمان ديجيتال هايكمپين
 تصميم مستقيم پيامد رفتن جان افرادشود. از دستمي افراد جان رفتندست از به منجر
 ميلياردها فروش مجوز. است اعطايي به يمن هايمقدار كمك كاهش براي بريتانيا

 است اقداماتي در تضاد با و است غيرمعقول عربستان به بريتانيا سوي از جديد تسليحات
  ). Hitchings, 2021: 87(» دهد انجام جهاني صحنه در بايد بريتانيا كه

  سخت نيمه .2
 :المللي رويكردي وجود دارد كه مطابق آن عالوه بر در نبردهاي بين محاصره اقتصادي

مردم را در مقابل رقيب يا  هاي مناسب،تهاجم نظامي الزم است كه با كاربست اهرم
دشمن قرار داد. محوريت اين ديدگاه نيز تمركز بر مسائلي است كه با اقتصاد و تأمين 

ي اوليه مردم از جمله غذا سروكار دارد. هدف اين است كه با ايجاد شكاف در نيازها
جبهه روبرو، مردم را نيز از مبارزان در صف مقدم جبهه جدا كرد و به اصطالح خطوط 
پشتيباني و تأمين نيروي آنها را قطع كرد. رهبران سعودي بر اين عقيده هستند كه مردم 

ها قرار تصادي و فشار معيشتي نهايتًا در برابر حوثييمن در نتيجه مشاهده فروپاشي اق
 معتقدند هادهد. سعوديخواهند گرفت كه اين مسئله موازنه قوا را به نفع ائتالف تغيير مي

 كنند، عذاب و رنج به مجبور كنندمي زندگي هاحوثي حكومت تحت كه را كساني اگر
نيست، بلكه  تدافعي ويكرديك ر محاصره يمن .كرد خواهند سرنگون خود را حاكمان
 به به منظور تسليم ملت است. در همين رابطه بروس ريدل و تهاجمي عملياتي راهبردي

                                                                                                   
1. Annabelle Roberts 
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- خاورميانه، مي امور در متحده اياالت جمهوررئيس چهار مشاور و سيا تحليلگر عنوان

 عظيم فاجعه مسئول مستقيماً و است يمن مردم عليه جنگي اقدام يك محاصره«: گويد
 جنگي جنايت عنوان به محاصره بايد .است كودكان سوءتغذيه ويژه به يمن، در انساني
 . عربستان و آمريكا از وضعيت)Almosawa, 2022/03/16(» گيرد قرار بررسي مورد

 بر اصرارنكردن با جو بايدن حال، اين با. كنندمي استفاده تاكتيك يك عنوان به گرسنگي
 محاصره كه داده نشان بلكه عمالً كرده، كمك انساني فاجعه به تنها نه محاصره، توقف
 دهند،مي ادامه گفتگو به هاديپلمات كه حالي در. است مذاكره براي مناسبي شرط

 محروم غذا و آب انتقال براي الزم دريافت سوخت از را هايمني فعال طور به هاسعودي
 بمباران از ناشي تلفات به صرفاً  يمني هاي). كشتهSheline & Riedel, 2021: 74كنند (مي

 قرباني بمباران از فقر، بيشتر و گرسنگي بيماري، بلكه شودنمي ائتالف عربي محدود
  شكل گرفته است.  يمن عليه سعودي ائتالف محاصره گرفته كه در نتيجه

  افزارينرم. 3
 عربستان در مراحل قبل و حين تهاجم نظامي به يمن سلسله  ديپلماتيك: -سياسي

پيمان اي را با سران كشورهاي همها و مذاكرات ديپلماتيك دوجانبه و چندجانبهنشست
اي نظير آمريكا، فارس و متحدان فرامنطقهبه ويژه كشورهاي شوراي همكاري خليج

قت با هدف اتحادسازي در ها در حقيآلمان انجام داد. اين نشست فرانسه، انگليس و
 -جنگ يمن صورت گرفته است و تصور اينكه رهبران سعودي از اهرم سياسي

 امنيت اند با واقعيت موجود متقارن نيست. شورايديپلماتيك سعي در حل بحران داشته
 الحديده بندر در بسآتش قطعنامه استكهلم، نامهتوافق پي در 2018 دسامبر اواخر در

 موجب به) Sharp, 2021: 5(كرد  تصويب را كشور اين به الملليبين ظراننا اعزام و يمن
 الحديده شهر و بندر از هااستكهلم و اعمال فشار عربستان، توافق شد كه حوثي توافق
 صورت رسد،مي نفر هزار پانزده به آنها تعداد كه طرفين ميان اسرا تبادل و شوند خارج
افزاري انصاراهللا را به عقب رانده قصد عربستان اين بود كه ابتدا از طريق حربه نرم .گيرد

و سپس با بمباران موضع اين گروه هم آنها را با چالش مواجه كند و هم اينكه بر بندر 
شود كه بالفاصله حديده تسلط پيدا كند. صدق اين مدعا هنگامي با واقعيت همراه مي
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يمني در استكهلم سوئد، ائتالف عربي بندر راهبردي  -نيهاي يموگويپس از گفت
دهد كه الحديده را آماج حمالت زميني، دريايي و هوايي قرار داد. اين مسئله نشان مي

هاي نرم با هدف اي از اهرمديپلماتيك نيز گونه -هاي سياسيخوانش عربستان از اهرم
ديپلماتيك  -هاي سياسيها بوده است. طي اين مدت نشستتقويت ماشين جنگي آن

زيادي بين مقامات سعودي با سران برخي كشورها از جمله روسيه، پاكستان، فرانسه، 
ها فارس و كانادا صورت گرفت. سعودي آمريكا، مصر، اعضاي شوراي همكاري خليج

اي از كنشگران را عليه نيروهاي سعي داشتند با اعطاي امتيازهاي اقتصادي طيف گسترده
ها عليه مواضع عربستان در عمق خاك ج كنند. با وجود اين حمالت حوثيحوثي بسي

اين كشور رهبران رياض را به سمت اين گزينه سوق داده كه با گرفتن امتيازات الزم در 
گر برجسته فارين تحليل 7ميز مذاكره جنگ را خاتمه دهند. در همين رابطه كيت كيزر

 يمن در بپذيرد اينكه جز ندارد وجود ستانعرب براي حليراه هيچ«گويد: پاليسي مي
 دهد، پايان مذاكرات نفع به خود مداخله به جانبهيك طور به و است خورده شكست

 »اين كار را انجام داد خود جنوبي مرزهاي امنيت تأمين براي 2010 سال در همانطوركه
)Kizer, 2022/02/03.(   

 آفرين در تنها كنشگران نقش آنهاهاي تحت امر و ارتش مداراناستيسامروزه اي: رسانه
ي و نياز رساناطالعهاي شدن شبكهروند. بلكه جهانيسياست خارجي به شمار نمي

ها مخاطبان جهت دسترسي سريع و به موقع به اخبار در مورد رخدادهاي جهاني، رسانه
آنكه تحت را به بازيگر كليدي در تحوالت مبدل ساخته است. افكار عمومي بيش از 

 القائاتتأثير فضاي حقيقي ناشي از معادالت قدرت و سياست قرار بگيرند، تحت تأثير 
ها در تالش هستند تا با كمك رسانه هادولت. باشنديمها و اخبار واصله از جانب رسانه

ي هاجنگي عامه مردم را تحت كنترل خود قرار داده و عمالً وارد هااستداللعقايد و 
روند. ها يكي از بازوهاي قدرتمند در مديريت بحران به شمار ميرسانهشوند.  8اطالعاتي

 تمركز واقعيت عيني بازنمايي و حقايق بر خبري هايهرچند گزارش سنتي، طور به

                                                                                                   
1. Kate Kizer 
2. Information Wars 
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ها اي مبتني بر منافع شخصي و روايترسانه دهيگزارش اما در دنياي مدرن كردند،مي
 9اطالعاتي يكاردستالت يمن نيز از اين دستكاري شده است. از اين نظرگاه تحو

 هاي كالن حاصل از فروش نفت،واسطه ثروتعربستان به ها مصون نمانده است.رسانه
هاي حاكميتي با توليد محتواي مناسب، نوعي در تالش است با تشويق رسانه

هاي خود در تحوالت ايجاد كند. عربستان در بخشي به مجموعه فعاليتمشروعيت
 خود نادرست اعمال از عمداً  و كندمي تمركز خود مخالفين اقدامات بر ايرسانه پوشش
هاي سعودي رسانه. كنند معرفي وضعيت بحراني عامل تنها را ديگري تا كرده پوشيچشم

اصطالح شانتاژ خبري و انعكاس آنها به افكار عمومي دنيا هاي جعلي و به با خبرسازي
سازي انصاراهللا به عنوان گروهي شورشي دارند كه درصدد ناامنسعي در تصويرسازي از 

توان به برخي المندب هستند. در همين رابطه ميجنوب عربستان و گذرگاه راهبردي باب
اخبار منتشرشده در خبرگزاري رسمي عربستان موسوم به واس اشاره داشت. اين 

 خارجي و محلي سطوح در نهرسا مؤثرترين تأثير، نظر نقطه اكنون ازخبرگزاري كه هم
شود، در يكي از خبرهاي خود به نقل از تركي المالكي سخنگوي نيروهاي مي محسوب

دفاع را مورد هدف افراد غيرنظامي و بي ها مؤسسات وحوثي«كند كه ائتالف اشاره مي
گناه را به خطر شده زندگي مردم بيريزيدهند و به صورت كامالً برنامهقرار مي

ها تابع جمهوري اسالمي ايران هستند و با استفاده از هواپيماهاي بدون ازند. حوثياندمي
. اين )2019/04/06العربيه، ( »دهندسرنشين حمالتي عليه فرودگاه نجران انجام مي

توجه به سياست اصلي عربستان و با هدف تلطيف وجهه خبرگزاري همچنين بدون 
مركز «كند كه يي و زميني مردم يمن اشاره ميتهاجمي اين كشور مبني بر محاصره دريا

هاي غذايي هاي بشردوستانه ملك سلمان اقدام به توزيع وعدهامدادرساني و فعاليت
ها در چارچوب حمايت هاي مأرب و المهره كرده است. اين پروژهرمضاني در استان

غذايي هاي مختلف از جمله امنيت هميشگي عربستان سعودي از مردم يمن در زمينه
  .)2390769(آژانس خبري سعودي،  »گيردصورت مي

                                                                                                   
1. Information Manipulation 



 1401 پاييز 97فصلنامه مطالعات راهبردي، شماره     307

 

  
  د) تحليل ادراك عربستان از بحران يمن بر اساس مدل مكعب بحران چارلز هرمان

 مؤلفه شده و ادراكي كه مقامات عربستان از سههاي ارائهاكنون بر اساس اطالعات و تحليل
توان وضعيت تحوالت يمن را بر روي مدل مكعب اصلي مندرج در مكعب بحران دارند، مي

به واسطه وقوع بحران در حياط خلوت عربستان سطح تهديد عليه اين كشور  مشخص ساخت.
گرفته از اقدامات عربستان است اما اكنون به واسطه مقاومت و بسيار باالست. هرچند بحران نشأت

ها و رويكرد تهاجمي آنها، سرزمين عربستان در معرض خطر قرار گرفته است. م حوثيعدم تسلي
خوانش و ادراك سردمداران حكومت پادشاهي عربستان از وضعيت بحران يمن بر اساس مدل 

  توان به صورت ذيل ترسيم و مشخص ساخت. مكعب بحران چارلز هرمان را مي

  
و عربستان  اي يعني جمهوري اسالمي ايرانهقدرت منطقاختالفات ايدئولوژيك بين دو 

قديمي موجب شده است كه آمريكا از اين اختالفات به خوبي در جهت اجراي سياست سعودي 
هاي نيابتي هم اكنون در يك سري جنگ تهرانياض و . ربهره ببرد »تفرقه بينداز و حكومت كن«

 از طرفي). 116: 1396مي، منوري و رست( اندمشغول تضعيف يكديگر در سراسر خاورميانه
توزيع قدرت را اي و معادالت منطقهويژه در عراق و در يمن به تحوالت چند سال اخير در منطقه

روبرو شده  ايمنطقه برخي شركايعربستان با تضعيف يا سقوط  نموده وبه سود ايران دگرگون 
جويي استراتژيك موازنه دنبالبه منطقه و غرب، دوستان خود در همراه با  بنابراين عربستان است،
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ها ها در توجيه تجاوز نظامي به يمن، تسلط حوثيمهمترين استدالل سعودي باشند.هم ميدر برابر 
- و تنگه بابخاورميانه بر يمن با طراحي ايران و تهديدات آن براي امنيت دولت سعودي، منطقه 

اي ايران با افزايش قدرت منطقه ابربرگيري شيعيان زيدي در يمن را المندب است. عربستان قدرت
به دنبال بيداري اسالمي و تحوالت . بيندشيعيان مي از سويدر محاصره  و خود را نمودهتعبير 

هاي ها معطوف به حمايت و پشتيباني از حكومتاي آمريكا تا مدتناشي از آن سياست خاورميانه
عنوان محور اصلي اين  ثبات به قه بود. حفظپيمان و حافظ منافع واشنگتن در منطاقتدارگرا اما هم

بيشتر  و تحرك داد. با تقويتمي اي آمريكا را تشكيلنههاي خاورمياسياست رويكرد، شاكله كلي
ضدآمريكايي، سياستمداران كاخ سفيد به سمت اتخاذ رويكرد امنيتي به جاي حفظ  هايگرايش

ن آمريكا، با توصيفات خويش از شرايط ابراين دولتمردا. بنثبات در منطقه تغيير جهت دادند
ويژه هاي بالقوه مناطق جهان، بهرانه خويش را عليه قدرتگجانبه المللي، زمينه رفتار يكبين

گرايي تهاجمي، براي تثبيت جايگاه هژمونيك خاورميانه، تجهيز نموده و بر مبناي رويكرد واقع
  . )31: 1393، وسويمحسيني و ( الملل، اقدام نمودندخويش در نظام بين
اهداف مورد يمن و استمرار بحران حاكي از عدم موفقيت و عدم تحقق جنگ وضعيت امروز 

هستند. سردمداران مديريت و كنترل بحران نظر عربستان سعودي و آمريكا بوده و لذا به دنبال 
كرده و عليه امنيت و منافع ملي خود تلقي  ي جديتهديدعربستان سعودي تداوم بحران يمن را 

و با به حداكثررساندن  نمودهاز افزايش قدرت رقبا به ضرر خود جلوگيري كه به دنبال آن هستند 
دهي مناسب به اين تحوالت به نفع خود به و با جهت باال بردهقدرت خود، نقش و امنيت خود را 

ت هفت عربستان سعودي پس از گذشدر واقع  .جايگاه هژمونيك در منطقه خاورميانه دست يابند
سال جنگ عليه يمن با سه عنصر تهديد زمان و آگاهي نسبت به بحران مواجه بوده و در تالش 
است به هر طريق ممكن نسبت به مديريت و كنترل بحران اقدام نمايد. اين اقدامات در قالب 

ها افزاري و هوشمند مورد عنايت سردمداران عربستان قرار گرفته است. سعوديافزاري، سختنرم
اي انصارهللا يمن و محور با اين واقعيت روبرو هستند كه روند تحوالت ناشي از افزايش توان مقابله

اي را به سود محور مقاومت به پيش برده است. لذا عربستان مقاومت در برابر عربستان، توازن منطقه
نگريسته و فرصت زماني اندكي را براي كنترل آن متصور است. به » A«بحران يمن را در سطح 
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- جزيره و قدرتافزايش ايران در شبهادراك ائتالف عربي اين است كه به جهت نفوذ روبهعبارتي 

ها زمان زيادي در اختيار ندارند، لذا با محدوديت و فشار زماني روبرو گيري بيش از پيش حوثي
اند. ها را تداوم بخشيدهاي و موقت، حمالت خود عليه حوثيهاي دورهسببوده و به استثناي آتش

هاي ها پيرامون نقاط استقرار نيروها و جزئيات طرحدهي و حفاظت اطالعات مناسب حوثيپوشش
  گيري نيز مواجه باشد. تهاجمي آينده عليه بانك اهداف، باعث شده كه عربستان با پيشران غافل

  هاي سياست خارجي عربستان در بحران يمنه) دستاوردها و چالش
بحران يمن و تالش براي كنترل بحران، از آن جهت براي عربستان سعودي حائز اهميت ويژه 

كدام از اهداف اساسي موردنظرخود پس از گذشت بيش از هفت سال جنگ تمام است كه به هيچ
هاي زير نيز مواجه الت و چالشعيار عليه انصاراهللا و مردم يمن دست نيافته و از طرفي با مشك

  شده است:
  المللينقض فاحش قواعد حقوق بين .1

تركردن الملل بشردوستانه، كاهش پيامدهاي ناگوار و تلخ جنگ و انسانيهدف حقوق بين
المللي هميشه مخاصمات مسلحانه بينلكن  ،ها و كاهش تلفات و صدمات غيرنظاميان بودهجنگ

از . ق بشردوستانه و تجاوز به حقوق افراد غيرنظامي بوده استهاي شديد و جدي حقوبستر نقض
ف به رهبري عربستان به يمن، هزاران غيرنظامي الت هوايي نيروهاي ائتالآغاز نبرد مسلحانه و حم

ت كوركورانه و غيرمتناسب و استفاده از الست كه حما اند. اين در حاليكشته و زخمي شده
مت الس اي و ايجاد خطر براي حيات وي خوشههاحالاز سهاي ممنوعه همچون استفاده حالس

ها متعهد و دولت المللي ممنوع شدهافراد و اموال غيرنظامي براساس قواعد حقوق بشردوستانه بين
مبناي چنانچه المللي هستند. حتي به اجرا و تضمين حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه بين

شوراي امنيت توجيه  2216رهبري عربستان به يمن با قطعنامه ف به الحقوقي حمله نيروهاي ائت
شود؛ كماكان نقض حقوق بشردوستانه در حين مخاصمه مسلحانه و كشتار و جراحت غيرنظاميان 

عربستان به واسطه عدم رعايت حقوق  .پذير نخواهد بودف، توجيهالت نيروهاي ائتالدر نتيجه حم
اصل ممانعت از ايجاد درد و رنج  و غيرنظاميان، جنگ از جمله اصل تفكيك ميان نظاميان

اي با ماهيت هاي خوشهحالهاي ممنوع و استفاده از سحالخشونت و استفاده از س غيرضروري،
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ه ويژه مقررات مصرح در تفكيك، بدون ترديد قواعد حقوق بشردوستانه و بغيرقابل ذاتاً
  ) 65: 1397، حشمت( است را نقض كرده الملل عرفيهاي چهارگانه ژنو و قواعد بينكنوانسيون

  تجزيه كشور يمن  شكست طرح  .2
هاي عربستان سعودي در قبال كشور يمن، طرح تجزيه استان حضرموت يكي از سياست 

كردن مسيرهاي به علت دسترسي آن به درياهاي آزاد به منظور تنوع يا جايگزين) طرح ملك فيصل(
المندب هاي استراتژيك هرمز و بابشدن تنگهبسته انتقال نفت كشورش به خارج در صورت خطر

اندازي بر سراسر توسط ايران و يمن بوده است. عربستان در چند دهه گذشته همواره در پي چنگ
در سال  المندب و اشغال جزاير دئوهوراپهايي از آن بوده است. طرح تسلط بر بابيمن يا بخش

كارشكني عربستان در راه يكپارچگي يمن و پشتيباني  سرخ، يدر دريا الدويمهو جزيره يمني 1995
ل جنوب يمن الل جنوب يمن و ارائه طرحي به شوراي امنيت براي پذيرش استقالاز تجزيه و استق

همه در راستاي تسلط بر يمن يا تجزيه آن كشور بوده است.  ،2015و تجاوز نظامي به يمن در سال 
اي لقمه ،به اين نتيجه رسيده كه تسلط بر سراسر يمن هاي اخيررسد عربستان در سالبه نظر مي

گلوگير است. از اين رو راهبرد خود را بر پايه تجزيه يمن در گام نخست و تسلط بر شهر عدن، 
المندب در گام دوم گذاشته است. عربستان پيش از حمله به يمن، طرح خليج عدن و باب

يج فارس پيشنهاد كرده بود كه در واقع نسخه شدن يمن را نيز از راه شوراي همكاري خلفدرالي
ب يمن نيز الدر جريان انق )35: 1395آبادي، جعفري ولداني و امين( ديگري از طرح تجزيه بود
ش براي جدايي و تجزيه يمن و الحاق برخي از الهاي عربستان تگيرييكي از مهمترين جهت

در دوره  .وابستگي به تنگه هرمز بوده استهاي يمن براي تضمين دسترسي به دريا و كاهش استان
جمله  گرايي كشورهاي عربي منطقه اززدن به فرقهويژه بعد از خيزش بهار عربي دامنجديد نيز به

هاي عربستان است كه با همكاري كشورهايي چون امارات عراق، سوريه و لبنان از ديگر سياست
  باشد. وژه ميمتحده عربي و رژيم اسراييل در حال اجراي اين پر

  ناتواني در رويارويي با جنبش انصارهللا يمن  .3
حمله نظامي ائتالف تحت رهبري عربستان سعودي به يمن با همكاري يك ائتالف از 

) صورت جـز عمانبه شـامل تمـام كشورهاي شوراي همكاري خلـيج فـارس ( كشورهاي عربي
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جنبش  هتوانستيش از هفت سال ننه تنها پس از گذشت بتهاجم نظامي عربستان گرفته است. 
جنگ به بازسازي قدرت خود در  در جريان بلكه از طرفي جنبش انصاراهللارا نابود كند  هاحوثي

 در بركنـاري حوزه نظامي و افزايش نفوذ سياسي خود در يمن پرداخت كه نقـش پررنـگ انصـاراهللا
فاي منصور هادي و انحالل مجلس صـالح از قدرت، نمونه بارز همين امر است. استععلي عبداهللا 

هاي امنيتي و سياسي يمن دسـت هاي در حوز به جايگاه ويژهنماينـدگان يمن نشان داد كه انصاراهللا
 ,Laub( داده بسـيار نگـران اسـتيافته كه عربستان سعودي نسبت به اين واقعيت رخ

ند بلكه اههدافشان دست پيدا نكردپيمانانش تاكنون به اعربستان سعودي و هم نه تنها ).2015/05/29
سيسات أبه تموشكي و پهبادي جنوبي عربستان و حملـه  هايمخاطراتي هم از جمله ناامني در مرز
بروز يافته نشـين استان شرقي براي اين كشور خيز و شيعهنفتي و بروز ناآرامي در مناطق نفت

  .اسـت

  ايمغلوب توازن قواي منطقه  .4
انصاراهللا بر يمن با به خطرانداختن امنيت عربستان (تحريك شيعيان تسلط و حاكميت كامل 

، موازنة قدرت را )المندبجنوب و شرق و همچنين تهديد ترانزيت نفت از تنگة استراتژيك باب
. داده استنفوذ آن را در منطقة خاورميانه گسترش  هتغيير و حوز محور مقاومت در منطقهبه سود 

خود به سياست خارجي تهاجمي  هكارانرويكرد سياست خارجي محافظهعربستان سعودي با تغيير 
خود از يك سو و مهار گسترش  يامنيت حوزه قبال كشور يمن، درصدد بسط نفوذ و افزايش در

سازي از ايران در منطقه با هدف تضعيف محور مقاومت و با راهبرد موازنهجمهوري اسالمي نفوذ 
 ايمنطقه برتري سر بر رقابت چارچوب در گذشته هايسال طي عربستان  .سوي ديگر بوده است

هوري اسالمي ايران در عراق، سوريه، لبنان و بحرين و تشكيل آنچه جم نفوذ گسترش از شدتبه 
: 1392شود، نگران بوده و تالش كرده است اين نفوذ را مهار كند (برزگر، ناميده مي» هالل شيعي«

هاي مختلف، شكل روابط ايران و ت ژئوپليتيكي در دورهواقع چندوچون اين تحوال در .)264
قبال يكديگر، از دوستي و اتحاد تا تقابل و دشمني متغير  عربستان و نوع سياست خارجي آنها را در

گرفته پس از تحوالت جهان عرب را اي شكلساخته است. عربستان سعودي همچنين نظم منطقه
اي را در تقابل با نگاه و سياست خود توازن قدرت منطقهمنافع خود قبول ندارد و اين  هزمين در
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هاي ها و فرصتگيري از بحرانتا با بهره در پي آن بوده عربستانبه همين دليل  .كندارزيابي مي
  اي را به نفع خود تغيير دهد. موجود، نظم و توازن قدرت موجود منطقه

  گيرينتيجه
ود كه برپايه مدل مكعب بحران ادراك عربستان بپژوهش حاضر درصدد پاسخ به اين پرسش  

نسبت به بحران يمن چگونه بوده و با استفاده از چه سازوكارهايي اقدام به مديريت تحوالت كرده 
تأثير ترين كنشگر خارجي مهاجم است كه تحتهاي اخير جديعربستان طي دهه است؟

ي راهبردي، حاكميت يمن هابخشچشمداشت تاريخي به تسلط يمن و تالش جهت جداساختن 
را نقض كرده است. سياست مطلوب عربستان همواره پايدارماندن وضعيت قبيلگي و عدم وحدت 

گيري دموكراسي ي، وحدت و شكلافتگيتوسعههاي مختلف يمن بوده است. اين كشور ميان جناح
كند. لذا هرگونه حركت كشور يمن جهت در يمن را تهديدي براي نظام پادشاهي خود قلمداد مي

ي مختلف يمن توزيع شود، هاجناحنيل به توسعه و دموكراسي واقعي كه قدرت ميان نخبگان در 
آفريني از سوي حاكمان عربستان خواهد بود. الگوهاي زيادي جهت مقارن با مداخالت و بحران

توجهي لز هرمان از پتانسيل قابلالمللي وجود دارد. مدل مكعب بحران چارهاي بينتحليل بحران
ها برخوردار است. سطح به منظور يافتن منطق علّي و معلولي و چرايي مداخله كنشگران در بحران

نفع در قبل و حين تحوالت سه آگاهي كنشگران ذي و عمق تهديد، ميزان زمان در اختيار و سطح
هاي يك از بحران ده را ذيل كدامشدهد يك بازيگر وضعيت حادثاصلي است كه نشان مي مؤلفه

سه شاخصه مدل  اي، عادي و اداري تلقي كند. بر پايهانعكاسي، برنامه وضعيتي، شديد، نوظهور،
مكعب بحران به لحاظ كمّيت و كيفيت و شدت و ضعف، الگويي كه جهت كنترل تحوالت و 

تفاوت است. به تعبيري شود، مها اتخاذ ميمداخله در راستاي مديريت بحرانمداخله يا عدم
افزاري و تهاجمي و هوشمند تابعي از در خطر بودن/ آميز، سختافزاري و مسالمتالگوهاي نرم
هاي حياتي، زمان زياد/ كم و سطح آگاهي زياد/ كم در خصوص بحران و راهبردهاي نبودن ارزش
شود، بحران ذكر مي كه مسئله مديريتشده توسط رقبا دارد. از سوي ديگر هنگاميبه كار گرفته

نفع و كساني كه مقصود اين نيست كه حتماً بايد يك بحران به وقوع بپيوندد تا بازيگران ذي
بينند، مداخله كرده و روند تحوالت را كنترل كنند. هاي حياتي خود را در معرض خطر ميارزش
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ه كنند كه محاسب -چه درست چه غلط-گران بر اساس تصورات خود بلكه در مواقعي كه كنش
خود مقوله  دانند.آفريني را مطلوب ميخارجي در خطر هستند، بحران توسط جريانات داخلي يا

» هاي داخليگذاري جهت شروع بحرانطعمه«و » بياري معركهآتش«آفريني يا به اصطالح بحران
د رون ديگري از الگوهاي مديريتي بحران است. بر اساس تصورات ذهني رهبران سعودي گونه

ها و منافع ها از هرم قدرت سياسي در يمن، ارزشخواهي آنها و سهمگيري حوثيتدريجي قدرت
كند. از سوي غرب آسيا را تهديد مي جزيره و كليت منطقهدر جنوب شبه عقيدتي و ژئوپليتيكي

ب ها چنانچه اين جنبش را سركوديگر زمان زيادي جهت پاسخگويي در اختيار نداشته و به زعم آن
شوند. مضافاً اينكه عنصر غافلگيري راهبردي نيز اي مواجه مينكنند، در آينده با منبع تهديد عمده

كاري در خصوص ها به لحاظ نبردهاي چريكي و پنهانبراي عربستان وجود دارد چراكه حوثي
 نقطهاند. لذا با يك بحران شديد كه در توجهي كسب كردهها پتانسيل قابلزمان و مكان عمليات

»A «رسد كه جنگ تحت تأثير تالش عربستان و مكعب قرار گرفته، مواجه هستند. به نظر مي
المندب و استان حضرالموت، متحدان جهت تسخير برخي مناطق استراتژيك يمن نظير تنگه باب

ها در راستاي خروج از انحصار كردن يمن به نظام اقليمو فدراليزه بندر مكال، بندر الحديده
ها و جلوگيري از تشكيل نظام دموكراسي در اين كشور و در عين حال سركوب حوثي فياييجغرا

جانبه افزاري نظير تهاجم نظامي يكهاي سختگيري از اهرمباشد. با وجود اين عربستان ضمن بهره
مراكز توليد نفت،  ها،ها، مدارس، فروشگاهو هدف قراردادن شهرهاي مختلف يمن شامل بيمارستان

سازي با كشورهاي عربي، آمريكا، فرانسه، انگليس، صنايع توليدي و مزارع كشاورزي و ائتالف
سخت يعني اعمال فشارهاي رژيم صهيونيستي، جهت انحراف افكار عمومي به سمت رويكرد نيمه

هاي افزاري نظير شركت در نشستمعيشيتي از رهگذر محاصره اقتصادي و نهايتاً سازوكارهاي نرم
اي، روي آورده است. به همين خاطر مديريت هاي رسانهگيري از قابليتبهره ديپلماتيك و -سيسيا

تر يافته است. با بحران و نيل به اهداف خود را در قالب سناريوي مديريت هوشمند بحران مناسب
چنين الگوي مديريتي، موفقيت نهايي  هاي ارتش در مقابلوجود اين مقاومت انصاراهللا و يگان

 عربستان را با ترديد جدي مواجه ساخته است.
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