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احزاب و جنبش های سیاسی یمن
احزاب سیاسی در یمن در کمتر از یک قرن گذشته، دوران پر فراز و نشیب بسیاری را پشت سر 
گذاش��ته اند. اکثر احزاب قدیمی و تاریخی یمن با توجه به قبضه شدن قدرت داخلی آن ها توسط 
شخصیت های قدیمی که همچنان رؤیای نیل به قدرت را در ذهن خود می پرورانند، اجازه حضور و 
خودنمایی جوانان و ساختارهای نوپای تأثیرگذار بر جامعه یمن را در داخل احزاب خود نمی دهند 
زیرا آنان را همچنان تهدیدی برای منافع خود می دانند. فراز و نشیب های بسیار در حیات احزاب و 
گروه های سیاسی نیز به سبب ساختار و تحوالت سیاسی در دوره های زمانی مختلف بوده است که 
با تقسیم تحوالت سیاسی به سه دوره زمانی ذیل تالش شده تا علل این فراز و نشیب ها تبیین گردد.

دوره نخس�ت: در ای��ن دوره ک��ه از دهه 40 تا دهه 50 قرن بیس��تم به ط��ول انجامید، 
س��اختار سیاسی کشور یمن پادش��اهی بود. زیدی ها از حدود 898 میالدی تا سال 1962 در 
مس��ند پادش��اهی یمن قرار داشتند. آخرین پادش��اه زیدی محمد البدر بود که بر اثر کودتای 
جمهوری خواهان در س��ال 1962 حکومت پادش��اهی خود را از دست داد. در این دوره احزابی 
همچون احرار، اتحاد یمن، امربه معروف و نهی از منکر، اتحادیه خلق، اتحادیه فرزندان جنوب، 
حزب بعث و جنبش ناسیونالیست های عرب در جنوب یمن تشکیل شده و فعالیت خود را آغاز 
کردند. در این دوره گروه ها و احزاب سیاسی بدون محدودیت های سیاسی توانستند کنش های 

سیاسی خود را در یمن شروع کنند.
دوره دوم: در دوره دوم تحوالت سیاس��ی، احزاب و گروه های سیاسی با سرنگونی سلسله 
پادش��اهی زیدیه در سال 1962 توس��ط جمهوری خواهان مورد حمایت مصر، تحت فشار قرار 
گرفتند. رویکرد استبدادی که توسط عبداهلل السالل در یمن حکم فرما شده بود، موجب سرکوبی 
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احزاب و گروه های سیاسی شد تا آنان فعالیت های خود را به صورت زیرزمینی دنبال کنند. این 
دوره که از اوایل دهه 60 آغاز شده بود تا پایان دهه 80 ادامه یافت.

دوره س�وم: دوره سوم ش��امل زمان اتحاد یمن شمالی و یمن جنوبی در سال 1990 بود. 
رئیس یمن متحد شده علی عبداهلل صالح بود که سعی می کرد با صدور اجازه تأسیس و فعالیت 
احزاب سیاسی در یمن، خود را طرفدار آزادی های سیاسی معرفی کند. عبداهلل صالح با صدور 
فرمان برگزاری انتخابات محلی، ریاست جمهوری و پارلمانی و مدیریت این انتخابات، باعث شد 
تا احزاب حاکم به رهبری خودش به پیروزی برس��ند، بعد آن را آزادی و فعالیت های سیاس��ی 

احزاب در قالب دموکراسی معرفی می کرد.
در حال حاضر احزاب سیاس��ی در یمن نیز همانند س��ایر کش��ورهای عربی به سه دسته کلی، 
اسالم گرا، ناسیونالیست و چپ گرا تقسیم می شوند که در ادامه به مهم ترین و در دسترس ترین آنان 

پرداخته می شود.

1-  احزاب چپ گرا

1-1 حزب المؤتمر الشعبی العام )حزب کنگره عمومی خلق(
این حزب در آگوست سال 1982 در یمن شمالی تأسیس شده و به فعالیت پرداخت. تأسیس 
آن به سبب تصمیمی جهت در برگرفتن تمام گرایش های سیاسی در جمهوری عربی یمن سابق 
بود. این حزب همانند سازمانی که تمام احزاب و نیروهای سیاسی مختلف در آن جمع شوند شکل 
گرفت. حزب کنگره عمومی خلق تا قبل از وحدت یمن، حزب حاکم در یمن شمالی بود. این حزب 
به همراه حزب ش��ریک حاکم خود در یمن جنوبی به نام »حزب سوسیالیست یمن« در اتحاد دو 
یمن نقش مهمی ایفا کردند. کنگره عمومی خلق در حال حاضر حزب حاکم در یمن است. رئیس 
این حزب علی عبداهلل صالح بود. خانواده، خویشاوندان و اطرافیان عبداهلل صالح از گردانندگان این 
حزب به شمار می روند. حزب کنگره عمومی خلق نشریه ای رسمی به نام »المیثاق« دارد. این حزب 
پس از اتحاد یمن شمالی و جنوبی نیز همچنان در سرتاسر یمن به فعالیت می پردازد. حزب کنگره 
عمومی خلق در زمان حکمرانی علی عبداهلل صالح در عرصه قدرت و سیاست یمن پیشرو بود. برای 
نمونه می توان به پیروزی این حزب در دستیابی به حداکثر کرسی های نمایندگی مجلس اشاره کرد 
)عیس��ی، 2012: 138-139(. جایگاه این حزب پس از س��قوط حکومت علی عبداهلل صالح بسیار 
مورد تهدید قرار گرفت اما با حمله نظامی عربستان به یمن توانست در میان ارتش، قبایل و برخی 
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گروه های مؤثر در یمن جای گرفته و دوباره در تحوالت این کشور سهیم و تأثیرگذار شود )نجابت 
و کوشکی، 1395: 44(.

ح��زب کنگره عمومی خلق از زم��ان وحدت دو یمن تا دوران حی��ات علی عبداهلل صالح تمام 
کنگره ه��ای خود را به  صورت منظ��م برگزار می کرد. این حزب در ح��ال حاضر از ضعف بنیادین 
ساختاری و فکری رنج می برد. اغلب مسئولین عالی رتبه و پایین رتبه و کارمندان دولتی و مقامات 

ارتشی جهت ارتقاء در مناصب شغلی خود، عضو این حزب شده اند.

2-1 حزب البعث العربی اإلشتراکی )حزب سوسیالیست بعث عربی(
احزاب بعث با دو ش��اخه کش��وری و فرامرزی خود جزو احزابی هس��تند که همواره در حیات 
سیاس��ی یمن فعال بوده اند. حزب بعث دو قس��م دارد. یک قسم آن را متفکران ملی و سازمانی در 
بغداد تشکیل می دهند و قسم دیگر آن را متفکران ملی و سازمانی دمشق رهبری می کنند. اخبار 
و اطالعاتی که از حزب بعث در یمن منتشر می شود معموالً به فعالیت های تخریبی آن اشاره دارد. 
برای مثال اینکه حزب بعث معموالً ائتالف های خود با یک جریان را علیه جریان های دیگر انجام 
می دهد. یکی از این احزاب، حزب سوسیالیست بعث عربی است که در سال 1958 در صنعا تأسیس 
شد. این حزب امتداد حزب سوسیالیست بعث عربی دمشق است. حزب بعث در قبال جنبش انصار 

اهلل نیز از چنین تاکتیکی استفاده کرد.
حزب سوسیالیست بعث عربی عضو گروهای معارض یمنی همچون حزب ائتالف دیدار مشترک 
و حزب بعث ملی عربی )که شورای ملی معارضین نامیده می شود( است. حزب سوسیالیست بعث 
عربی برخی از اصول خود را از حزب بعث عراق صدام حسین اتخاذ کرده است. بااین وجود برخی از 

اصول برنامه های سیاسی این حزب به صورت تیتروار بیان می شود.
 تأکید بر شعار وحدت، آزادی، سوسیالیسم؛

 تأکید بر شعار »امت عربی واحد دارای رسالتی جاوید« )أمة عربیة واحدة ذات رسالة خالدة(؛
 متوسل شدن به شریعت و تعالیم دینی اسالمی؛

 حزب بعث جزئی از جنبش انقالب عربی است و عرب ها امت واحدی را تشکیل می دهند؛
 یمن جزء الینفک از جهان یکپارچه عرب است؛

 برپایی عدالت اسالمی منشعب شده از کنه اسالم؛
 رهبری مردم در جامعه منبع همه دستگاه های اجرایی است؛

 نظام حکومت در یمن جمهوری دموکراتیک قانون اساسی نیابتی است؛
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 ضرورت تقویت عمل بر اساس پیکار سیاسی دموکراتیک و انتقال مسالمت آمیز سلطه بر اساس 
قوانین اسالمی؛

 تقویت چندحزبی. حزب بعث سوسیالیس��م عربی از 3 الی 7 گروه مختلف تشکیل شده است 
)الظاهری، 2004م: 363-354(.

3-1 الحزب اإلشتراکی الیمنی )حزب سوسیالیست یمن(
حزب سوسیالیست یمن در سال 1978 که بسیاری از گروه های سیاسی، احزاب و تشکل ها به 
نوعی به همدیگر نزدیک ش��ده بودند تأس��یس گردید. ریشه های این حزب به جنبش ملی گرایان 
عرب که در سال 1948 در بیروت شکل گرفت می رسد. در سال 1978 در امتداد جبهه ملی گرایی 
عرب و گروه های چپ و با اعتقاد به اندیش��ه سوسیالیس��م در یمن شکل گرفت. در این بازه زمانی 
درگیری های حزبی بنیان های فکری و س��ازمانی و مردمی را تضعیف کرده بود. همچنین قتل عام 
مردم در تاریخ 13 ژانویه 1986 در جنوب یمن نقش بس��یار مهم و تأثیرگذاری در تفکیک مبانی 

حزب و تضعیف جایگاه رهبری آن در جمهوری دموکراتیک مردمی یمن داشت.
حزب سوسیالیس��ت یمن پس از انقالب یمن در جنوب این کش��ور در سال 1963 ریشه های 
جدیدی از سوسیالیس��م به دست آورد. در آن زمان مردم یمن شاهد حوادث سرکوبگرانه بسیاری 
بودند. حزب سوسیالیست یمن از سال 1990 تا 1994 به عنوان حزب حاکم در یمن بود. در سال 

1994 بر اساس حوادثی که در یمن به وجود آمد، از گردونه سیاست خارج شد.
این حزب در سال 1993 موفق به کسب 56 کرسی پارلمانی شد. حزب سوسیالیست انتخابات 
سال 1997 را تحریم کرد اما بااین وجود تعداد 42 نفر از اعضای آن به  صورت مستقل در انتخابات 
شرکت کرده و به پارلمان راه یافتند. حزب سوسیالیست یمن تنها حزبی است که با هیچ قبیله یا 
شخصی ائتالف تشکیل نمی دهد. این حزب در ابتدا تا سال 1990 دارای شریک و هم پیمان سیاسی 
بود اما در حال حاضر به صورت تنها و بدون شریک و هم پیمان سیاسی به کنش سیاسی در یمن 

می پردازد.
برخی بر این باور هستند که این حزب اندک اندک به سمت دموکراسی در حال تغییر نگرش و 
مسیر است. برخی دیگر نیز بر این باور هستند که بنیان های سازمانی، ایدئولوژیکی و اجتماعی که 

حزب بر آن اساس تأسیس شد، با مرور زمان و به تدریج در حال فروپاشی است.
حزب سوسیالیس��ت یمن در اساسنامه سیاسی خود بیان داشته که طالیه دار و پیشگام طبقه 
کارگر، هم پیمان با کش��اورزان، گروه های مردمی زحمتکش و فرهیختگان انقالبی یمن است. این 
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حزب تا قبل از اتحاد دو یمن در سال 1990 تأکید می کرد که بنیان اساسی آن نظریه سوسیالیسم 
علمی است که در عرصه های علمی فلسفی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تجسم می یابد. پس از 
اتحاد 1990 دو یمن، درصدد اصالح مبانی فکری گذش��ته خود که مورد قبول جامعه یمن نبود 
برآمد. در پی تصمیم بر اصالح، خود را به حزب وحدت و دموکراسی و عدالت اجتماعی تغییر داد. 
در پی این تغییر و اصالحات، حزب سوسیالیسم یمن از نظریه سوسیالیسم علمی به حزبی تبدیل 
شد که از پی تأمین چنددستگی سیاسی، آزادی شکل گیری احزاب و سازمان های سیاسی، فعالیت 
آزاد، مقابله با خش��ونت، انتقال مس��المت آمیز قدرت از طریق نظرس��نجی آزاد و مستقیم، احترام 
به مخالفین سیاس��ی و دیگر حقوق سیاس��ی برآمد. این حزب برای بخش خصوصی نقش مهمی 
در فرایند توس��عه ای که به حمایت فعالیت های آن و تش��ویق و پشتیبانی آن نیاز دارد قائل است 

)الظاهری، 2004م: 351-353 و 362-361(.

2- احزاب ناسیونالیست
در بخش احزاب ناسیونالیس��ت هم باید به احزابی همچون تشکل وحدت ملی ناصری )تجمع 
الوحدة القومیة الناصریة( و رویکرد ناصری )االتجاه الناصری( که در سال 1959 تأسیس شد اشاره 
نمود. همچنین چند حزب ناصری کوچک نیز در این کشور فعالیت می کنند که حضور آن ها بسیار 
محدود و در حد مناطق محدود یمن است. ساختاری همچون حزب وحدت ملی ناصری در بهترین 

شرایط خود در سال 1997 تنها سه کرسی پارلمان را به دست آورد.

1-2 تشکل نوین احزاب یمن
در تاریخ 27 سپتامبر 2014 چند حزب یمنی همچون حزب جوانان توسعه دموکراتیک، حزب 
جمهوری، حزب عدالت و آزادی و چند حزب دیگر این تش��کل را به وجود آوردند. احزاب مذکور 
هدف تأسیس این تشکل را پشت سر گذاشتن دوره سابق در مبارزه با افراطی گری، مذهب گرایی، 
طایفه گرایی و بسط مشارکت های عادالنه ملی بین تمام طرف های موجود، توقف روند دریافت کمک 
مالی از کشورهای خارجی، پایان بخشیدن به دوره توطئه چینی های سیاسی و متوقف کردن روند 

دور زدن توافق ها و غیره اعالم کردند.

2-2 تجمع اللقاء المشترک )ائتالف دیدار مشترک(
ائتالف دیدار مشترک که از آن به لقاء مشترک یاد می شود، با ائتالف پنج حزب مخالف دولت 
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علی عبداهلل صالح یعنی حزب سوسیالیست یمن )الحزب اإلشتراکی الیمنی(، تجمع اصالحات یمن 
)التجمع الیمنی لالصالح( )که از آن به حزب اصالح یا االصالح یاد می شود(، حزب ناصری )الحزب 
الناصری(، حزب بعث )الحزب البعثی( و حزب حق )حزب الحق( تش��کیل شد. اهمیت حضور این 
احزاب بزرگ و کوچک در ائتالف دیدار مشترک بدان جهت بود که همگرایی مخالفان عبداهلل صالح 

با گرایش ها و سالیق مختلف به نمایش در می آمد.
با آغاز اعتراضات در یمن از سال 2011، ائتالف دیدار مشترک درصدد جایگزینی علی عبداهلل 
صال��ح به جای منصور ه��ادی برآمد. در واقع این ائتالف برای رقابت با حزب حاکم کنگره خلق به 
وجود آمد. اعضای ائتالف دیدار مشترک در روند برکناری علی عبداهلل صالح و فرایند انتقال قدرت 
خواستار »قدرت عددی« بودند زیرا معتقد بودند که با برخورداری از قدرت عددی، رژیم نمی تواند 
آنان را علیه یکدیگر به بازی بگیرد. جبهه دیدار مشترک امضای قرارداد انتقال قدرت از علی عبداهلل 
صال��ح به عبدربه منصورهادی را به رغم مخالفت اکثریت انقالبیون، پیروزی مهمی برای انقالبیون 
می دانس��تند. آنان علی رغم داشتن اختالفات اس��المی، در پی این بودند تا با همراهی انقالبیون و 
شرکت در حکومت عبدربه منصورهادی بتوانند سهمی در روند قدرت سیاسی آینده یمن داشته 

باشند )مددی، 1391: 135(.

3-2 اإلصالح )اصالح(
حزب اصالح در 13 س��پتامبر س��ال 1990 توس��ط عبداهلل بن حس��ین االحمر، شیخ المشایخ 
اتحادیه قبایلی حاش��د تأسیس شد )خسروشاهی، 1392: 65(. عبداهلل بن حسین االحمر رهبری 
آن را از زمان تأس��یس به عهده داش��ته و در دوره علی عبداهلل صالح، همواره رئیس پارلمان بود تا 
منعکس کننده نزدیکی این گروه به عبداهلل صالح باشد. عبداهلل بن حسین که از زمان جنگ داخلی 
یک شخصیت برجسته به شمار می رفت، برای مدت ها رابطه مستقلی با عربستان داشت و در یمن 
واسطه نفوذ مالی و سیاسی ریاض شناخته می شد لذا روابط شیخ عبداهلل به موازات روابط خارجی 

رئیس جمهور قرار داشت )هینه بوش و احتشامی، 1390: 479(.
حزب اإلصالح به عنوان هم پیمان و حتی مکمل جریان طرفدار علی عبداهلل صالح در کشور یاد 
می شود. گرچه قبض و بسط هایی در این روابط هم به وجود آمد که پرداختن به آن در این مجال 

کوتاه میسر نیست.
حزب االصالح که از ساختار حزبی قوی و منسجمی برخوردار است، دارای تفکر سلفی – اخوانی 
بوده و از طرفداران و وابس��تگان س��نتی عربس��تان در یمن به اعتبار می آید. این حزب به عنوان 
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چارچوبی برای جریان های سیاسی اسالمی در یمن به وجود آمد. حزب اصالح در ابتدای تأسیس 
خود دارای سه جریان ذیل بود )عیسی، 2012م: 71(.

جریان قبایل ش��امل ش��یوخ قبایل بزرگ و مطرح یمن است، افرادی همچون شیخ عبداهلل بن 
حس��ین األحمر رئیس اسبق پارلمان یمن و شیخ المشایخ قبیله حاشد، همچنین ناجی عبدالعزیز 

الشائف یکی از شخصیت های مطرح و برجسته بکیل.
جریان دینی جریانی اس��ت که در آن بزرگان جریان های س��لفی و اخوانی حضور دارند. افرادی 

همچون شیخ یاسین عبدالعزیز )اخوانی( و شیخ عبدالمجید الزندانی )سلفی(.
جریان صاحبان س��رمایه و تجار نیز جریانی اس��ت که توس��ط تجار و سرمایه داران بزرگ یمن 
تشکیل شده است. این افراد همواره به فکر اتحاد و حتی وصلت میان احزاب اسالم سیاسی و قبایل 

هستند.
البته برخی دیگر بر این باور هستند که حزب االصالح از سه طیف تشکیل شده است. طیفی از 
این حزب مذهبی است و در رأس گروه آنان یکی از علمای افراطی و سلفی یمن به نام عبدالمجید 
زندانی1 قرار دارد. طیف دیگری از این حزب قبیله ای اس��ت که با محوریت خاندان االحمر دارای 
قدرت بسیار زیادی هستند. طیف دیگری از این حزب نظامی است با محوریت علی محسن االحمر2 

که فرمانده منطقه ششم نظامی یمن بود.
اإلصالح شاخه سیاسی جنبش اخوان المسلمین یمن است که با داشتن اشتراک منافع با اکثر 
گروه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی توانسته در دوران علی عبداهلل صالح نفوذ قابل توجهی در 

دستگاه دولتی به دست آورده و به امتیازات زیادی نائل آید )عیسی، 2012م: 59 و 140(.
تعدادی از شیوخ قبایل، افسران ارتش و فعاالن اسالم گرا به این حزب ملحق شده اند. این حزب 
در واقع هسته مرکزی اخوان المسلمین یمن به شمار می رود. االصالح پس از تأسیس با اقبال قابل 
توجهی از س��وی مردم متوجه ش��د، بدین صورت که بالفاصله پس از تأسیس در تمام نقاط یمن 
ریشه دوانیده و توانست به طور میانگین 18 درصد از آراء مشارکت کنندگان را در انتخابات پارلمانی 
1993، 1997 و 2003 را به خود اختصاص دهد. االصالح در انتخابات پارلمانی سال 1997 توانست 

به 63 کرسی از 301 کرسی دست یابد.
االصالح از زمان تأسیس تا سال 2006 ضمن برقراری پیوند جدی با علی عبداهلل صالح، در قدرت 
او نیز سهیم بود اما پس از شدت یافتن اختالفات با صالح، از او فاصله گرفته و در زمره مخالفان او 

1. عبدالمجید الزندانی بزرگترین عالم وهابی یمن و از رهبران حزب اإلصالح یمن است  که روابط بسیار صمیمی و نزدیکی با عربستان سعودی دارد.
2. علی محسن األحمر سلفی مذهب و وهابی است. وی از رهبران حزب اإلصالح یمن است که در حمله عربستان سعودی به یمن در 25 ژوئن 

2015 فرماندهی ارتش عربستان سعودی را بر عهده داشت.
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جای یافت. البته این نوع موضع گیری مانع از حضور آن ها در ارکان حکومت نشده و تا سال 2012 
همچنان در حکومت س��هیم بود. االصالح در تحوالت پس از س��قوط علی عبداهلل صالح با فراز و 

نشیب هایی همراه بود اما همچنان ظرفیت بالقوه ای در یمن دارد )حسان، 2014م: 101-100(.
در تحوالت سال 2011 نقش بسیار زیادی در هدایت جنبش های انقالبی داشت زیرا بزرگ ترین 
حزب سیاسی معارض به شمار می رفت و از محبوبیت قابل توجهی برخوردار بود. برخی مواقع در 
راستای اهداف جنبش های انقالبی حرکت می کرد و با تسلط بر تظاهرات آنان را به اهداف سیاسی 
خود می رساند. برخی مواقع نیز با همین تسلط و سیطره ای که بر تظاهرات داشت، مشکالتی برای 
نیروها و گروه های انقالبی به وجود می آورد. در پایان هم به تجمع یا حزب دیدار مشترک خدمت 
کرد. بدین صورت که آن را به مشارکت در حکومت وحدت ملی، انتقال قدرت علی عبداهلل صالح به 

منصور هادی رساند )عیسی، 2012م: 61(.
این حزب تالش دارد تا به هر شیوه ای که شده است در یمن به قدرت دست یابد. این حزب از 
دوران انتقال قدرت از عبداهلل صالح به منصور هادی در پی این بود تا با نزدیکی بیشتر به عربستان 
سعودی و تحکیم روابط با آن، در جهت مصادره انقالب یمن جایگاه مستحکمی برای خود به دست 
آورد. حزب االصالح با حمایت حکام سعودی در کنار حزب حاکم کنگره خلق، غالب ارکان دولت 
مستعفی عبدربه منصورهادی را تشکیل می دهد و از احزاب اصلی نقش آفرین در آینده یمن به شمار 

می رفته است )مددی، 1391: 136(.
ح��زب االصالح از لح��اظ عقاید ایدئولوژیک در خط مقابل مذه��ب زیدیه که جنبش انصاراهلل 
نماینده آن است قرار دارد؛ بنابراین می توان گفت حزب االصالح در خط مقابل جنبش انصاراهلل قرار 

.)Weir, 1997: 22( دارد
حزب اإلصالح به همراه حزب کنگره خلق یمن تا سال 1997 در حکومت ائتالفی شرکت کرد. 
ساختار سازمانی اإلصالح از شورای مشورتی، کمیته مرکزی و دبیر کلی تشکیل می شود )السمیری، 

2001م: 278(.
مبانی عمل سیاسی حزب  اإلصالح به شرح ذیل است )عیسی، 2012م: 141(:

 اسالم عقیده ای است که تصور کاملی از انسان و جهان و زندگی از آن منبعث می شود؛
 اقامه عدل به مفهوم فراگیر آن محقق نمی شود مگر با التزام به شریعت اسالم؛

 احترام به آزادی های شخصی و آزادی بیان و آزادی اقتصادی؛
 تفکیک ناپذیری بین مردم به خاطر نژاد و جنسیت و رنگ و شغل و موقعیت اجتماعی.

پس از مرور زمان و آشکار شدن نگرش سیاسی حزب اإلصالح، ائتالفات درون این حزب رو به 
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ضعف نهاد. روش فکری اإلصالح جای خود را به اقدام سیاسی و سازمانی داد که برخی آن را نتیجه 
فقه پویا یا اجتهادی می دانند که به فقها این اجازه را می دهد تا بر اساس نصوص فقهی به سازمان های 
سیاسی اجازه فعالیت سیاسی دهند. از این رهگذر، حزب اإلصالح نیز به جای نظریه پردازی و ارائه 
نظرات سیاسی به صورت عملی به کارزار سیاست عملی ورود یافت. این اقدام حزب اإلصالح موجب 
خروج جریان سلفی از چارچوب حزبی اإلصالح شد. جریان سلفی حتی جنبش اخوان المسلمین را 
به سبب مواضع آن در رابطه با ورود به انتخابات و پذیرش فرایند دموکراسی، به کفر و ارتداد متهم 
کردند. جریان سلفی عالوه بر تکفیر حزب اإلصالح و اخوان المسلمین، مذاهب شافعی و حنفی و 

زیدی را به سبب صدور اجازه زیارت قبور تکفیر کرد3 )السیانی، 2002م: 100(.
پ��س از آنکه جنبش اخوان المس��لمین مواضع معتدل تری نس��بت به گذش��ته اتخاذ کرده و 
دموکراس��ی را جایگزین خشونت دانست، جریان س��لفی از حزب اإلصالح خارج شد و همین امر 

مسبب اختالف و ناراحتی در جریان سلفی شد )عیسی، 2012م: 73(.
علی محس��ن األحمر، عبدالمجید الزندانی، مقبل الوادعی و چندین شخصیت وهابی دیگر که 
رهبری حزب اإلصالح را بر عهده دارند، با کنش های خود در تاریخ حزب اإلصالح نشان داده اند که 
هماره به دنبال اجرایی دیدگاه های اعتقادی خود یعنی دیدگاه وهابی داشته اند و این نیز از حفظ 
رابطه با علمای س��لفی کش��ور عربستان و تعامل نزدیک با انان مشهود است؛ و دلیل حمایت های 
عربستان از دولت یمن، حمایت و تقویت این حزب بوده است. درحال حاضر نماینده حقیقی جریان 

سلفی در یمن را حزب اإلصالح بر عهده دارد.

4-2 حزب الرشاد السلفی )حزب سلفی رشاد(
حزبی است که در سال 2012 تأسیس شده و عماًل نمایندگی سلفی های یمن را بر عهده دارد. 
رهبر آن »محمد موسی العامری« هست که به مسائل دینی و اسالمی تأکید دارد. حزب الرشاد یک 
جریان س��نت گرای دینی در یمن است. دبیر کل فعلی این حزب شخصی است به نام عبدالوهاب 

الحمیقانی. برخی از مهم ترین اهدافی که این حزب برای خود ترسیم کرده از قرار ذیل است:
 پیگیری عدالت در جامعه؛

3. بنابر نوشته دکتر عبدالملک محمد عبداهلل عیسی در کتاب »حرکات اإلسالم السیاسی فی الیمن«، مشکل جامعه یمن مشکل شیعه و سنی 
یا مشکل سکوالرها و گروه های اسالمی نیست، مشکل یمن مشکل معتدل ها و افراطگراها یا همان رادیکال هاست. دکتر عیسی که خود در یمن 
رشد و نمو یافته است پیرامون این بحث در کتاب خود نگاشته است که مشکل یمن میان جماعتهای اسالمی که راه سیاسی را در پیش گرفته 
و خواهان ایجاد تغییر در جامعه از طریق روش های مسالمت آمیز هستند است و میان گروه های اسالمی افراطی که روش های خشونت آمیز را 

جهت تغییر ضروری می دانند.
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 دستیابی به حاکمیت دولتی و کنترل تمام قلمرو آن؛
 دستیابی به استقالل تصمیم سیاسی و رد دخالت خارجی در هر راه؛

 کار بر روی ساخت وساز و تقویت نهادهای دولتی بر اساس علوم مدرن؛
 ساخت ارتش و نیروهای امنیتی بر اساس شایستگی و مهارت از همه مناطق یمن؛

 فعالیت با هدف اینکه شریعت اسالمی مرجع مطلق حکمرانی دولت باشد؛
 برپایی شورای و تقویت فعالیت های آن؛

 تحقق مشارکت فعال مردم یمن در کنش های سیاسی.

3- جنبش های اسالمی

1-3 حرکة اإلخوان المسلمین )جنبش اخوان المسلمین(
مؤسس جنبش اخوان المسلیمن مصر یعنی شیخ حسن البنا در سال 1947 فردی به نام شیخ 
الجزایری الفضیل الورتالنی را جهت تأسیس شعبه یمن جنبش اخوان المسلمین به این کشور راهی 
کرد. ش��یخ ورتالنی تحت پوشش شرکت تجاری فردی به نام حاج محمد سالم به یمن آمده و به 

فعالیت خود مشغول شد. هدف شیخ الجزایری تغییر نظام حکمرانی امامت زیدیه بود.
ش��یخ الورتالنی به آماده س��ازی انقالب علیه حاکم وقت یمن به نام امام یحیی حمید الدین، از 
حاکمان زیدی پرداخت. در نتیجه تالش های الورتالنی، امام یحیی حمید الدین در س��ال 1948 
ترور ش��ده و فردی به نام امام عبداهلل الوزیر حاکم یمن ش��د. از آن پس سلس��له عملیات هایی از 
سوی رهبران اخوان المسلمین یمن جهت مدیریت سمت وسوی حکمرانی یمن طرح ریزی می شد 

)عیسی، 2012م: 163(.
اخوان المس��لمین یمن از اخوان المسلمین مصر تأثیر می پذیرد. این جنبش تا حدودی نیز از 
جنبش های سلفی عربستان سعودی تأثیرپذیر است. در حال حاضر اخوان المسلمین از فعال ترین 
جنبش های اسالم سیاسی در یمن است که در عرصه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی یمن فعالیت 
قابل توجهی دارد. اخوان المسلمین از لحاظ تعداد جمعیت و عضو، بزرگ ترین گروه سیاسی است. 
برخی نیز بر این باور هس��تند که عالوه بر بیش��ترین جمعیت، اخوان المسلمین بیشترین تأثیر را 
نس��بت به س��ایر گروه های سیاسی اسالم گرا در یمن داشته اس��ت. علت این تأثیر را نیز عضویت 
بس��یاری از ش��یوخ قبایل با نفوذ و تجار و فرماندهان نظامی و فعالین سیاسی در آن دانسته اند. از 
جمله این افراد می توان به شیخ عبداهلل بن حسین األحمر و فرزندان او و سنان أبولحوم و فرزندان 
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او که از بزرگان شیوخ قبایل و عضو حزب اإلصالح هستند، اشاره کرد. علی محسن األحمر نیز به 
عنوان فرمانده نظامی که افراد بس��یار زیادی را در ارتش تحت فرماندهی خود دارد نیز از رهبران 

اخوان المسلمین یمن است.
اخوان المسلیمن از طریق شاخه سیاسی خود به نام حزب اإلصالح اهداف سیاسی خود را دنبال 
می کند. حزب اإلصالح، در دوران علی عبداهلل صالح نفوذ قابل توجهی در جامعه یمن به دست آورد. 
اخوان المسلمین توانست از طریق این شاخه سیاسی خود، بسیاری از وزارتخانه ها از جمله مناصب 
وزارت اوق��اف و ارش��اد و وزارت تربیت و تعلیم را هم��واره از آن خود کند. این جنبش در انتخاب 
تعدادی از وزیران سهیم بودند. در دهه 80 میالدی و حتی سال 1990 که یمن متحد شد، اخوان 

المسلمین توانست در حکومت نفوذ داشته باشد )عیسی، 2012م: 59(.
نفوذ اخوان المس��لمین در دولت تنها به مناصب وزارت اوقاف و ارش��اد و وزارت تربیت و تعلیم 
مح��دود نبود بلکه این جنبش در اکثر نهادهای مه��م دولت همچون نهادهای نظامی و امنیتی و 
دیپلماتیک و مطبوعاتی نفوذ داش��ت. هنگام خیزش تحوالت منطقه غرب آس��یا در سال 2011، 
بسیاری از شخصیت های بارز اخوانی از دولت خارج شدند. خروج تعداد زیادی از مسئولین اخوانی 
از دولت تأثیر زیادی در الحاق بسیاری از جوانان یمن به جنبش های سال 2011 داشت. با خروج 
این افراد از دولت و الحاق به معترضان، نوعی توازن میان دولت و معترضان حاضر در خیابان ها ایجاد 

شد )عیسی، 2012م: 61-60(.

2-3 حزب الحق )حزب حق(
حزب سیاسی الحق در سال 1990 پس از متحد شدن دو یمن، توسط سه تن از علمای مذاهب 
شافعی و زیدی تأسیس شد. عده ای تأسیس این حزب را در مقابل حزب التجمع الیمنی لإلصالح یا 
به عبارتی حزب اإلصالح دانسته اند. بااین وجود ریاست حزب الحق را »مجدالدین المؤیدی« و دبیر 
کلی آن را فردی به نام »احمد محمد الشامی« بر عهده داشتند که مجدالدین مؤیدی در رمضان 
سال 2007 درگذشت. حسین بدرالدین الحوثی در دوران حیات خود معاونت این حزب را بر عهده 
داش��ت. اکثر اعضای حزب الحق را فقها و اصحاب علم منطقه صعده تشکیل می دهند. این حزب 
سیاسی به نقش علمای دین در همه امور جامعه اهمیت زیادی قائل هستند. اعضای حزب گفتمان 
و هویت آن را اسالمی معرفی می کنند که درصدد به اجرا در آوردن احکام الهی بر روی زمین است. 
آنان سیاست را جزئی از دین به شمار می آورند که هدف آن حمایت از ارزش های اخالقی و تنظیم 

امور دنیا و دین است )عیسی، 2012م: 149-147(.
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این حزب هدف خود را اجرای قوانین اس��المی، اجرای عدالت و وحدت اسالمی، احیاء اسالم و 
احترام به نهادهای دینی می داند. بااینکه اهداف دینی از رسالت های این حزب برشمرده شده است 
اما بااین وجود ارتباطی با احزاب دینی خارج از یمن ندارد )مرهون، 1993م: 41(. مهم ترین اهدافی 

که این حزب برای خود برشمرده است به صورت تیتروار در ذیل بیان می شود.
 اجرای احکام اسالمی بر روی زمین و سرسپردگی همه قوانین و مقررات به اسالم؛

 احیاء امر به  معروف و نهی از منکر؛
 تحقق عدالت؛

 بیدار ساختن عقل سلیم انسان ها؛
 عمل در راستای متحد سازی امت های اسالمی؛

 توجه به نقش علما و مرجع داوری قرار دادن آنان به اعتبار ورثه انبیا بودن؛
 تمسک به وحدت یمن و حفاظت از آن؛

 تمسک به روش های دموکراتیک مشورتی در حکمرانی و اداره جامعه؛
 استقالل قضاوت و اجرای رهبری قانون.

حزب الحق خود را به عنوان یک حزب مدافع حقوق شیعیان زیدی مطرح می کند اما برخی از 
اقداماتی که به آن مبادرت می ورزد، همانند انتشار آثار علمای امامی و پرداختن به اخبار مرتبط به 
ایران به صورت بس��یار گسترده، سبب شده است تا شائبه امامی بودن برخی از سران این حزب در 

اذهان وجود داشته باشد.
این حزب یکی از رقبای حزب اإلصالح به عنوان شاخه سیاسی جنبش اخوان المسلمین یمن 
به ش��مار می رود و در بسیاری از امور با آن اختالف نظر دارد. یکی از این اختالفات در مورد قانون 
اساسی یمن متحد است. حزب الحق به دبیر کلی أحمد محمد الشامی فتوا به اسالمی بودن قانون 
اساس��ی یمن داده و بر این باور بود که قانون اساسی یمن منطبق با اسالم است درحالی که اخوان 
المسلمین آن را غیر اسالمی می داند. چنین اختالف نظرهایی دو حزب را به تقابل سیاسی طوالنی 
وارد ساخت. در این تقابل سیاسی گروه های سیاسی افراطی نیز در کنار حزب اإلصالح به مقابله با 
حزب الحق پرداخته و آن را از لحاظ دینی و سیاسی تکفیر کردند. این امر نیز موجب ضعف سازمانی 

حزب الحق و تقسیم شدن آن شد )عیسی، 2012م: 71 و 147(.
حزب الحق بعد از حزب اإلصالح یکی از بزرگ ترین احزاب سیاسی اسالمی یمن به شمار می رود 
و با حزب سوسیالیسم یمن ارتباط دارد. این حزب همچنین یکی از احزاب اصلی در تجمع دیدار 
مشترک )تجمع اللقاء المشترک( است )أبو أصبع، 2003: 255(. حزب الحق در انتخابات پارلمانی 
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س��ال 1993 توانست دو کرس��ی در پارلمان به دست بیاورد اما در نهایت در سال 2006 به سبب 
نبردهایی که حوثی ها و دولت علی عبداهلل صالح با یکدیگر داشتند، توسط دبیر کل آن منحل شد 

)عیسی، 2012م: 24 و 149(.
بنابر گفته ابواحمد، رهبر شیعه مردمی یمن، حزب الحق در یک بازه زمانی موجبات نگرانی علی 
عبداهلل صالح را ایجاد کرد. زمانیکه علی سالم البیض در سال 1994 به دنبال عدم  موفقیت وحدت 
یمن ش��مالی و جنوبی بود، از حزب الحق حمایت می کرد. حمایت های علی سالم البیض از حزب 
الحق و وجود ش��خصیت های قدرتمندی در این حزب همچون عالمه سیدبدرالدین و مجدالدین 
المویدی و احمد الشامی، موجبات نگرانی علی عبداهلل صالح را فراهم کرده بود. علی عبداهلل صالح 
توانست احمد الشامی را به سوی خود جلب کند. با متمایل شدن احمد الشامی به سوی علی عبداهلل 
صالح، حزب الحق کارآمدی گذش��ته خود را از دست داد و احمد الشامی به صورت دیکتاتور مآبانه 
بدون اطالع دیگر رهبران و علمای حزب الحق در صنعا حزب الحق را مدیریت می کرد و همین امر 
موجب ناراحتی علمای صعده از عملکرد احمد الشامی و خروج از حزب شد )ابواحمد، 1398/4/20(.
حزب الحق هماره محل نزاع دو حزب المؤتمر الشعبی العام )کنگره خلق یمن( و حزب اإلصالح 
بوده اس��ت. علی عبداهلل صالح رهبر حزب المؤتمر و رهبران وهابی حزب اإلصالح هماره به دنبال 
جلب حزب الحق به خود بوده اند و قصد داش��تند تا حزب الحق را به زیر چتر حمایتی خود آورند 
اما نمی توانس��تند تا اینکه حسن زید جایگزین احمد محمد الشامی شده و به عنوان دبیر کل این 
حزب معرفی گردید. حسن زید از سیاسیون باتجربه یمن بوده که ارتباط خوبی با عبداهلل بن حسین 
األحمر، خانواده وهابی مذهب األحمر داشت. ارتباط خوب حسن زید با خانواده األحمر موجب شد تا 
حزب الحق از زیرچتر علی عبداهلل صالح به زیر چتر اإلصالح رفت. درحال حزب الحق تحت حمایت 

مالی و سیاسی خانواده األحمر یعنی حزب اإلصالح قرار دارد )ابواحمد، 1398/4/20(.

3-3 حرکة انصار اهلل )جنبش انصار اهلل(
جنبش انصار اهلل در بین جنبش های اسالم گرای اخیر تازه تأسیس به شمار می رود. این جنبش 
به سبب درگیری نظامی میان نیروی های نظامی حکومت علی عبداهلل صالح و یکی از رهبران حوثی 
به نام سید حسین بدرالدین الحوثی در سال 2004 تأسیس شد )الدغشی، 2009: 148(. در سال 
2002 حسین بدرالدین شروع به سخنرانی کرده و در صحبت های خود آمریکا و رژیم صهیونیستی 
را شر مطلق خوانده و از آنان اظهار برائت می کرد. در همین زمان طرفداران خود را جهت شعار دادن 
علیه آمریکا و رژیم صهیونیس��تی در مساجد به پا می خیزاند. در همین زمان دستگاه های امنیتی 
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یمن نسبت به این اقدامات حوثی ها حساس شده و هرکس را که در مساجد شعار می داد را بازداشت 
می کرد. در س��ال 2003 انتخابات پارلمانی یمن برگزار شد و سه تن از نزدیکان حسین بدرالدین 
الحوث��ی توانس��تند به پارلمان راه یابن��د. این رخداد نوعی پیروزی ب��رای حوثی ها و زنگ خطری 
برای دولت علی عبداهلل صالح به ش��مار می رفت )عیسی، 2012م: 55(. سیر قدرت گیری حوثی ها 

اندک اندک ادامه یافت تا اینکه در نهایت در سال 2004 جنبش انصار اهلل متولد شد.
جنبش انصار اهلل از متاثر از اندیش��ه های امام خمینی )رض( بوده و در مس��یر گفتمان انقالب 
جمهوری اسالمی ایران گام برداشت و از برخی جنبش های شیعی منطقه همچون حزب اهلل لبنان 
تأثیر می پذیرد. این تأثیر حتی در ادبیات مس��ئوالن گذش��ته و حاضر انصار اهلل نیز پرواضح آشکار 
اس��ت. حتی شعارهایی که آنان پس از نماز جمعه سر می دهند همانند شعارهای انقالب اسالمی 

است که این نیز گواهی بر تأثیرپذیری این جنبش از گفتمان انقالب اسالمی ایران است.
جنبش انصار اهلل در مناطق شمالی یمن دارای حکمرانی است. این جنبش به صورت گسترده به 
فعالیت سیاسی و نظامی می پردازد. به سبب فعالیت های نظامی و سیاسی، با برخی از جنبش ها و 
گروه های دیگر اختالف داشته و حتی با یکدیگر درگیری داشتند، همانند درگیری با جنبش اخوان 

المسلمین در منطقه عاهم در استان حجه، درگیری با شهر دّماج4 در وسط استان صعده و غیره.

4-3 حرکة انصارالشریعه )جنبش انصارالشریعه(
جنبش انصارالشریعه یا همان سازمان القاعده در جزیره العرب، در سال 2009 تأسیس خود را 
اعالم کرد )الدغش��ی، 2009: 27(. البته اعضای این جنبش در دهه 80 میالدی فعالیت هایی در 
برخی از کشورهای همچون افغانستان علیه تجاوز شوروی داشته اند. این گروه در تاریخ مذکور جوانان 
یمنی عضو القاعده را در یمن آموزش داده و جهت مبارزه با ش��وروی به افغانس��تان می فرستادند. 
سازمان القاعده در سال 2009 توانست از فرصت ضعف حکومت مرکزی علی عبداهلل صالح و انتقال 
نیروهای نظامی و امنیتی یمن به برخی مناطق حس��اس یمن جه��ت محافظت از آنان، به خوبی 
استفاده کرده و به بخش هایی از دو استان أبین و شبوة سیطره پیدا کرده و جنبش انصارالشریعة را 

تأسیس کند )عیسی، 2012م: 66(.
جنبش انصارالشریعه توانست از تحوالت سال 2011 نیز استفاده کرده و بر سایر مناطق دو استان 
أبین و شبوة سیطره یابد. موقعیت جغرافیایی این دو استان تأثیر خیلی زیادی در سیطره جنبش 
انصار اهلل بر آنان داش��ت. این دو اس��تان در مناطق کوهستانی صعب العبور، نزدیک سواحل خلیج 

 4. شهر دماج مرکز سلفی های یمن است.
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عدن قرار دارند. مردم این مناطق به سبب اینکه شاهد حضور کشورهای قدرتمند گذشته همچون 
انگلستان و حال همچون آمریکا بوده اند، هماره در پی منجی و نجات دهنده ای بوده اند تا آنان را از 
ظلم استعمار خارجی رهایی بخشند. به همین دلیل انصارالشریعه با شعار رهایی از استبداد داخلی 
و اس��تعمار خارجی توانس��ته اند مردم این مناطق را با خود همراه سازند. در این منطقه قاچاقیان 
بسیار فعال هستند و جوانان پیکارجوی سومالی و حتی افغانستانی و پاکستانی از طریق اقیانوس 
هند به سواحل یمن آمده و در این دو استان به تعالیم نظامی بپردازند. چنین فعالیت هایی توسط 

انصارالشریعه سبب گردیده تا مذهب اکثریت ساکنین این مناطق شافعی و سلفی شود.
اکثریت اعضای جنبش انصارالشریعه را پیکارجویان یمنی و سعودی که از عربستان سعودی به 
سوی اراضی یمن فرار کرده بودند تشکیل می دهند. جنبش جوانان مجاهد سومالی )حرکة الشباب 

المجاهدین الصومالیة( نیز از جمله افرادی هستند که به جنبش انصارالشریعه پیوسته اند.
جنبش انصارالشریعه در سال 2012 در پی طرح شورای همکاری خلیج فارس جهت انتقال قدرت 
از علی عبداهلل صالح به عبدربه منصور هادی به مخالفت با این طرح پرداخت. این جنبش همه پرسی 
ریاس��ت جمهوری منصورهادی را تحریم کرده و آن را توطئه ای کفرآمیز دانس��ت لذا چندین عملیات 
انتحاری علیه سیاستمداران و روحانیون و علمای طرفدار این طرح انجام داد. انصارالشریعه اقداماتی نیز 
علی��ه حوثی ها انجام داده و چندین عملیات انتح��اری در صعده و الجوف علیه آنان اجرا کرد. جنبش 
انصارالشریعه نیروهای امنیتی مرکزی را بازوان آمریکا در یمن برمی شمرد لذا علیه آنان نیز عملیات هایی 
انج��ام داد. ای��ن جنبش همچنین عملیات های��ی را علیه نیروهای ارتش یم��ن که قصد بازپس گیری 

استان های أبین و شبوة را از سیطره جنبش انصارالشریعة داشت، انجام داد )عیسی، 2012م: 68(.

5-3 جنبش های سلفی
در یمن گروه ها و جریان های مختلفی وجود دارد. برخی از پژوهش��گران جریان های سلفی در 

یمن را به سه جریان ذیل تقسیم کرده اند.

1-5-2 جریان سنتی
جریان سنتی نزدیک ترین جریان به مؤسس ایدئولوژی سلفیت در یمن یعنی »مقبل الوادعی« 
است. مقبل الوادعی5 متأثر از شیوخ عربستان سعودی است، همانند جریان الجامی منسوب به شیخ 

5. مقبل الوادعی یکی از سلفیان تکفیری بزرگ عربستان سعودی است. او در صعده، پایتخت شیعیان زیدیه، مرکزی را در جهت ترویج وهابیت تأسیس 
کرد. او چند کتاب در نقد و تکفیر شیعیان نوشته است. او حتی در یکی از کتاب های خود به امام خمینی );( توهین می کند )غریب رضا، 1393: 13(.



17
احزاب و 

جنبش های 
سیاسی

یمن

محمد بن أمان الجامی، ش��یخ ربیع بن هادی المدخلی، یحیی الحجوری مدیر مرکز الحدیث در 
روستای دماج در صعده، شیخ محمد االمام مدیر مرکز معبر در استان ذمار، شیخ محمد عبدالوهاب 
الوصابی در حدیده، ش��یخ عبدالرحمن العدنی در مرکز الحدیث در لحج، ش��یخ أبوالحسن المأربی 
مؤسس حزب اتحاد الرشاد الیمنی السلفی. جریان سنتی به سبب وجود شخصیت های مذکور در 

آن، قوی ترین جریان سلفی به شمار می رود )عیسی، 2012م: 62-61(.

2-5-3 جریان جمعیة الحکمة
جریان جمعیت الحکمة از شیخ مصری، از عبدالرحمن عبدالخالق در کویت تأثیر می پذیرد. از 

مهم ترین مؤسسات این جمعیت عبارتند از )عیسی، 2012م: 62(:
جمعی��ت خیریه حکمت یمانی )جمعیة الحکمة الیمانیة الخیری��ه(: این جمعیت از بزرگ ترین 	•

مؤسسات خیریه در یمن به شمار می رود که مرکز آن در تعز و شعبه های آن در سایر استان ها و 
شهرهای یمن است. فعالیت آن واضح و ملموس بوده و بودجه زیادی در ساخت مسجد و کفالت 

یتیمان، مشارکت در فعالیت های تعلیمی و بهداشتی و همگانی دارد.
مرکز الکلمة الطیبة فی صنعا: این مرکز هر ماه مجله المنتدی که سخن اعضای این مرکز در آن 	•

نوشته شده را به چاپ می رسد.
دیگر مراکز جریان جمعیة الحکمة عبارت است از مرکز الشوکانی العلمی، مرکز الذهبی العلمی 

در إب، مرکز المنار در تعز، منتدی المعلم الثقافی العلمی در المکال.
از مهم ترین شخصیت های این جمعیت عبارتند از:

ش��یخ احمد المعلم در حضرموت، شیخ محمدالمهدی در إب، شیخ عبدالعزیز الدبعی، 
شیخ عقیل المقطری در تعز )عضو مؤسس حزب اتحاد الرشاد الیمنی السلفی(، شیخ مراد 

القدسی در صنعا، شیخ عمار بن ناشر در عدن.

3-5-3 جریان جمعیة اإلحسان
جریان جمعیة اإلحس��ان از شیخ سوریه ای، محمد س��رور که به جریان السروری شهرت دارد 
تأثیرپذیرفته اس��ت. بسیاری از شیوخ س��لفی عضو این جمعیت هستند. مهم ترین مؤسسات این 

جمعیت به شرح ذیل است )عیسی، 2012م: 63-62(:
جمعیة اإلحسان الخیریة )از بزرگ ترین جمعیت های خیریه در یمن بوده و دارای بودجه بسیار 
زیادی است. مرکز آن در حضرموت و شعب آن در دیگر استان های یمن است(، مرکز الدعوة العلمی 
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در صنعا، مرکز أبی ذر العلمی در عدن، مرکز التقوی العلمی در بیت الفقیه در الحدیدة، دانش��کده 
القلم الجامعیة در إب، مؤسسات الصدیق الخیریة در صنعا، الفضیلة الخیریة در تعز، الرحمة الخیریة 
در حضرم��وت، الفرقان الخیریه در الحدیده، مرکز الجزیره العربیة للدراس��ات و البحوث در صنعا، 

مؤسسه الفتاة التنمویة در صنعا.
مهم ترین شخصیت های این جمعیت عبارتند از:

ش��یخ عبداهلل بن فیصل األهدل در حضرموت، ش��یخ حسن شباله در إب، شیخ حسن 
الزومی در حدیده، شیخ عبدالمجید الریمی، دکتر محمد العامری )رئیس حزب اتحاد الرشاد 
الیمنی( در صنعا، شیخ الرب السالمی در عدن، شیخ عبدالرحمن سعید البریهی در تعز و 

أنور الخضری.
با وجود اینکه در رابطه با تقسیم بندی و ترتیب بندی جنبش های سلفی در یمن بر اساس اهمیت 
وحدت نظر وجود ندارد اما در رابطه بااینکه سلفیت در یمن توسط شیخ مقبل بن هادی الوادعی 
ایجاد شد هیچ اختالف نظر و شبهه ای وجود ندارد. آنان نگاشته اند الوادعی برای یافتن کار از یمن 
به عربستان سعودی مهاجرت کرد. قبل از اینکه اولین دعوت کننده به سلفیت در یمن باشد، زمان 
زیادی را در عربس��تان س��عودی گذراند. او از طایفه زیدیه بود و از طبقات پایین جامعه به حساب 
می آمد. بنا بر تقسیم قبایل در یمن، الوادعی از قبیله ای عادی و سطح سوم در یمن بود. در یمن و 
عربستان سعودی تالش کرد تا به طبقات باالی اجتماعی و شغلی نائل آید اما موفق نشد. او در ابتدا 
گرایش های سیاسی و یا دینی نداشت بلکه شغل و کار برای او مهم بود و به همین خاطر همانند 
هزاران یمنی دیگر با امید کار قصد عربستان سعودی کرد. وی در عربستان سعودی اندک اندک از 
عقاید اصیل خود در مذهب زیدیه فاصله گرفته و در نهایت عقاید وهابیت را پذیرفته و در اواخر دهه 
هفتاد میالدی به سوی سلفیت تمایل یافت. برخی بر این باور هستند که فقر می تواند یکی از عوامل 

گرایش الوادعی زیدی مذهب به گرایش افراطی سلفی گری باشد.
دکتر عبدالملک محمد عبداهلل عیسی، پژوهشگر یمنی در کتاب خود با عنوان »حرکات اإلسالم 
السیاس��ی فی الیمن« پژوهش��ی در رابطه با علل گرایش جامعه یمن به سوی افراط و افراط گرایی 
انجام داده است که ذکر موجز نتایج وی خالی از لطف نیست. وی در موضوع اسالم سیاسی در یمن، 
از خالل بررسی عوامل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی به تعیین عوامل رشد و نمو پدیده 
افراط گرایی دینی در یمن می پردازد. دکتر عیسی در این پژوهش از مطالعه میدانی بهره برده و تمام 
جامعه یمن را موردمطالعه دقیق قرار داد. وی در نهایت موارد ذیل را به عنوان عوامل و اسباب ظهور 

افراطی گری دینی در یمن عنوان داشت.
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بنابر نظر دکتر عیسی عوامل فوق از مهم ترین عوامل گرایش جامعه یمن به سوی رادیکالیسم 
یا افراط گرایی دینی بوده اند. گرایش جامعه یمن به س��وی افراطی گری دینی نیز سبب شده است 
تا در طول تاریخ این کشور گروه های پیکار و جهاد به وجود آمده و با تشویق عربستان سعودی و 
آمریکا در دوران جنگ سرد به مبارزه علیه کمونیسم موجود در یمن بپردازند. جنبش ها و گروه های 
رادیکال و افراطی دینی دیگری که امروزه در یمن وجود دارند نیز بخش اعظمی از آنان به س��بب 
عوامل مذکور فوق است. برای درک بهتر شیوه کارکرد عوامل مذکور، به شکل ذیل که دکتر عیسی 
در کتاب خود طراحی کرده و توسط نویسندگان این کتاب ترجمه شده و در این قسمت استفاده 

شده است، ارجاع داده می شود )عیسی، 2012م: 313(.
از رهگذر جریان های اس��الم سیاسی و جریان های س��لفی، حال بایستی به مهم ترین احزاب و 
گروه های سیاسی یمن پرداخت. بر طبق آماری که دولت یمن در سال 2014 منتشر کرد، 26 حزب 
تا قبل از سال 2011 در یمن فعال بودند. دولت یمن بیان کرده بود که پس از تحوالت سال 2011 
در حدود 10 حزب دیگر در این کشور تأسیس شدند که می توان گفت بر طبق آمارهای دولت، در 

مجموع حدود 36 حزب رسمی در یمن وجود دارد.
احزاب سیاسی غالباً به سبب اختالفات فکری در جامعه به وجود آمده اند. احزاب در یمن به دو 
گروه احزاب حاکم و احزاب معارض تقسیم می شوند. رهبران اکثر احزاب سیاسی یمن دارای مدرک 

فوق لیسانس از دانشگاه های تونس هستند )السمیری، 2001م: 92(.
در یمن چندین حزب از نفوذ و تأثیر و گس��تردگی قابل توجهی برخوردارند اما بااین وجود، به 
سبب رویکرد استبدادی دولت مرکزی، این احزاب معموالً محلی، منطقه ای و قبیله ای باقی مانده اند. 
شاید با خواندن جمله قبل ذهن خواننده به سوی حوادث سال 2011 و برکناری علی عبداهلل صالح 
و انتخابات عبدربه منصور هادی و ساختار دموکراتیک تر یمن متبادر شود اما بایستی به این حقیقت 
اذعان داشت که یمن با وجود اینکه در سال 2012 با تغییر رژیم مواجه شد اما همچنان رژیم این 
کشور در سطح باالیی ناثبات است. در این ناثباتی نیز احزاب و گروه های سیاسی هم به نوبه خود 
متضرر شده اند زیرا نمی توانند نقش و تأثیر قابل توجهی در آینده سیاسی یمن داشته باشند. این در 

حالی است که احزاب و گروه های سیاسی قابل توجهی در این کشور وجود دارند.

6-3 گروه های آزادی بخش
در ده��ه 60 میالدی در خاک یمن جنوبی جبهه آزادی بخش ملی »الجبهة القومیة للتحریر« 
)که به آن الجبهه قومی می گفتند( و در خاک یمن شمالی جبهه آزادی بخش سرزمین های اشغال 
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ش��ده یمن »الجبهة التحریر لألراضی المغتصبة« )که به آن جبهه آزاد بیخش می گفتند( ش��کل 
گرفت. جبهه آزادی بخش س��رزمین های اشغال ش��ده عبارت بودند از ناسیونالیست ها و طرفداران 
جمال عبدالناصر )ناصری ها(. جبهه قومی نیز متشکل بود از ناسیونالیست ها، کمونیست ها، عوامل 

انگلستان.
جبهه آزادی بخش س��رزمین های اشغال شده در تعز مس��تقر بود. این جبهه با تعداد زیادی از 
افس��ران و مقاالت عالی رتبه محلی در ارتش انگلس��تان تقابل و تخاصم داشتند زیرا از نظر جبهه 
آزادی بخش، این افراد عامل استعمار بودند. جبهه آزادی بخش ترس شدیدی در این افسران به وجود 
آورده بود. در همین زمان جبهه ملی که در یمن ش��مالی مس��تقر بود، از این فرصت شکاف میان 
جبهه آزادی بخش و افس��ران یمنی ارتش انگلستان استفاده کرده و به سوی افسران و درجه داران 
شتافت. انگلستان نیز که از ناصر و قدرت یمن شمالی در هراس بودند، جبهه ملی را برای مقابله با 
جبهه آزادی بخش که از سوی ناصر حمایت می شد تقویت کردند. این امر عاملی در اختالف میان 

دو جبهه بود.
انگلس��تان در اواخر دهه 60 میالدی در عدن روزهای بس��یار سختی را سپری می کرد. عدن از 
س��وی جبهه آزادی بخش سرزمین های اشغالی با ناآرامی هایی مواجه بود. همه نیروهای انگلستان 
با افراد جبهه مواجه می ش��دند بنابراین اعالم کردند که در ژانویه 1968 به یمن جنوبی اس��تقالل 

خواهند داد )جعفریان، 2535: 39-37(.

7-3 القاعده شبه جزیره عربی
فعالیت رس��می جنبش القاعده در یمن به سال 1998 میالدی باز می گردد. در آن زمان مرکز 
القاعده در افغانس��تان، رهبر القاعده یمن را منصوب می کرد لذا القاعده شبه جزیره عربی در سال 
2009 با تغییر نام و ادغام ش��اخه های القاعده عربس��تان و یمن به خود به وجود آمد. القاعده یمن 
که به آن »القاعده شبه جزیره عربی« یا »انصارالشریعه« بیان می شود در واقع همان القاعده اصیل 
و ریش��ه داری است که اولویت جهاد خود را آمریکا می داند. فعالیت القاعده یمن در ابتدا محدود و 
عمدتاً پنهان بود اما پس از واقعه 11 سپتامبر علنی شد. از آن زمان القاعده یمن به عنوان یکی از 
اصلی ترین ش��اخه های این گروه اقدام به عملیات نظامی � تروریستی در یمن و دیگر مناطق دنیا 
نمود )Murray Gros, 2012: 2(. القاعده یمن بارها عملیات های گوناگونی علیه آمریکا و برخی از 
کشورهای غربی حاضر و فعال در منطقه همچون فرانسه انجام داده است. نوع رویکرد القاعده اصیل 
یمن به امریکا س��بب شده اس��ت تا آمریکا بارها با استفاده از پهپاد، رهبران آن را هدف قرار دهد. 
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القاعده یمن پس از حمله آل سعود به این کشور و افزایش ناآرامی و ناامنی در جنوب یمن، از این 
فرصت اس��تفاده کرده و بخش هایی از استان های حضرموت و شبوه را به کنترل خود در آورد و از 

آنجا عملیات های تروریستی مختلفی را در مناطق مختلف یمن به ویژه در شهر عدن انجام داد.
بر اس��اس برخی از آمارها، تعداد نیروهای القاعده در یمن تا سه هزار نفر نیز برآورد شده است. 
القاعده شبه جزیره عربی در مذاکرات صلح با دولت یمن در سال 2013 حضور داشت اما نتوانست 
توافق��ی از این مذاکرات به دس��ت آورد. ب��ا وجود اینکه حکومت صالح با طرح ش��ورای همکاری 
خلیج فارس برکنار شد، اما همچنان شاخه های القاعده در مناطق جنوبی یمن به ویژه استان أبین 
فعالیت می کردند. آنان پس از آنکه نتوانستند با دولت منصور هادی به توافق برسند، فعالیت های 
نظام��ی خود در جنوب یمن را افزایش دادند. القاعده ش��به جزیره مخالف همکاری دولت عبدربه 
منصورهادی با قدرت های منطقه ای و بین المللی به ویژه سعودی ها و آمریکایی ها هستند )مددی، 

.)139 :1391

8-3  الحراک الجنوبی )جنبش جنوب(
جنبش الحراک الجنوبی یا الحراک الجنوبی توسط مجموعه جریان های مختلف در جنوب یمن 
که از نتایج اتحاد سال 1990 ناراضی بودند، در سال 2007 تشکیل شد. این جنبش بر اثر توافقاتی 
که پیش از اتحاد بین علی عبداهلل صالح و علی س��الم البیض6، رئیس جمهور یمن جنوبی صورت 
گرفت تأسیس گردید. علی سالم البیض را می توان تأثیرگذارترین فرد این جنبش دانست )ولیزاده 

میدانی و بیگی، 1396: 182(.
اوج تحرکات و اقدامات اس��تقالل طلبانه آنان در س��ال 2007 و 2011 ظاهر ش��د که در پی 
اعتراضات مردمی ظهور یافت. این جنبش در واقع جهت اس��تقالل اس��تان های جنوبی کش��ور از 
بخش های شمالی شکل گرفت. شکل گیری این جنبش فرصتی برای افزایش فشار بر دولت مرکزی 
ش��د )Lowe, 2008: 45-54(. ریشه شکل گیری این جنبش را باید در عملکرد علی عبداهلل صالح 
جستجو کرد. سیاست های انحصارطلبانه و تبعیض آمیز علی عبداهلل صالح در دوره های قبل و بعد از 
اتحاد یمن نسبت به مناطق جنوبی همچون تعیین استانداران مناطق جنوبی از بین شمالی ها باعث 
نارضایتی گروه های مختلف یمن جنوبی شد. تداوم این ناراحتی و عدم رضایت گروه های سیاسی 

6. سالم البیض در سال 1939 در روستای معبر در استان حضرموت به دنیا آمد و در آنجا تحصیالت ابتدایی و متوسط خود را سپری کرد. او 
دبیرکل حزب سوسیالیس��ت حاکم بود و در سال های 1986 تا 1990 رئیس جمهور، جمهوری دموکراتیک خلق یمن بود. او قرارداد وحدت 
را با عل��ی عب��داهلل صالح، رئیس جمهور یمن، ب��رای ایجاد جمهوری یمن امضا کرد. در تاریخ 22 مه 1990 پرچم اتحاد در پایتخت جنوب � 

جمهوری دموکراتیک خلق یمن � را برافراشت.
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جنوب از دولت مرکزی منجر به هم بستگی گروه های سیاسی مخالف دولت علی عبداهلل صالح در 
جنبش جنوب گردید.

جنبش الحراک الجنوبی یکی از مشکالت مهم عبدربه منصور هادی به شمار می رفت. منصور 
ه��ادی ب��ه عنوان رئیس دولت یمن با وجود اینکه خ��ود از اهالی جنوب بود اما در میان جنوبی ها 
مقبولیت زیادی نداشت. جنوبی ها بیان می داشتند که منصور هادی زمانی که معاون علی عبداهلل 
صالح بود هیچ توجهی به جنوب یمن نداشت. همین امر عامل بی میلی رهبران جنبش جنوب به 
دی��دار با دولت منصور هادی در عدن ب��ود. بی توجهی های دولت مرکزی یمن به جنبش الحراک 
الجنوبی س��بب ش��ده بود تا این جنبش در دوران علی عبداهلل صالح با ایران روابط نزدیکی برقرار 
کند. این جنبش هیچ تمایلی نیز به علی عبداهلل صالح نداشت. بی میلی و عدم رغبت و حتی نفرت 
الحراک الجنوبی از علی عبداهلل صالح باعث ش��ده بود تا پس از حمله عربس��تان سعودی به یمن، 
عبداهلل صالح برای بقای خود به انصار اهلل و کمیته های انقالبی متمایل به ایران نزدیک شود. نزدیکی 
علی عبداهلل صالح به هم پیمانان ایران نیز سبب دوری جنبش الحراک الجنوبی از ایران و انصار اهلل 
گردید. در حال حاضر )تا س��ال 2017(، برخی از اعضای این جنبش از انصار اهلل حمایت کرده و 
برخی دیگر از آنان به عبدربه منصور هادی پیوسته اند. تمایل امارات متحده عربی به تجزیه یمن به 
شمالی و جنوبی و افزایش نفوذ این کشور کوچک خلیجی در جنوب یمن سبب نزدیکی الحراک 

الجنوبی به آن شده است )ولیزاده میدانی و بیگی، 1396: 183(.
جنبش الحراک الجنوبی در حال حاضر در تحوالت کنونی یمن )تا سال 2016( نقش منسجم تری 
ایفا کرده و به یکی از ستون های اصلی مذاکرات یمنی – یمنی در کنار انصار اهلل تبدیل شده است. 
این جنبش برای رسیدن به حل سیاسی در جنوب یمن، به توافقاتی با جنبش انصار اهلل دست یافت. 
شرایط بی ثبات یمن در دوران علی عبداهلل صالح و منصور هادی، جنبش جنوب یمن را کنار جنبش 
انصار اهلل قرار داد، در صورتی که همین تغییر و تحوالت در جنوب یمن باعث برخی اختالفات میان 
این دو گروه شد. البته بایستی به این نکته اشاره داشت که جنبش جنوب برخالف جنبش انصار اهلل 
از یک دیدگاه واحدی پیروی نمی کند بلکه این جنبش به دلیل تشکیل شدن از گروه های مختلف 

و از دیدگاه ها و رویکردهای متفاوتی برخوردار است.
جدایی طلب��ان به رهبری علی س��الم البیض به دنبال اس��تقالل کامل از یمن ش��مالی بودند 
درحالی که فدرالیست ها به رهبری علی ناصر محمد، فدرالیسم را بر استقالل کامل ترجیح می دادند. 
جدایی طلبان و فدرالیست ها مخالف حضور انصار اهلل در مناطق جنوبی بوده و با متهم ساختن این 
جنبش به انحصارطلبی در قدرت، خواس��تار خروج حوثی ها از مناطق جنوبی یمن بودند. جنبش 
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انصار اهلل که بارها این ادعا را رد کرده و بیان داشته بود که خواهان مشارکت تمام گروه های سیاسی 
در آینده یمن است، برای ایجاد اطمینان مبنی بر نادرست بودن ادعای مذکور، توافقنامه ای با این 
جنبش جهت خروج نیروهای ارتش و انصار اهلل از مناطق جنوبی به امضا رساند )ولیزاده میدانی و 

بیگی، 1396: 186(.
بر اس��اس این توافقنام��ه، نیروهای انصار اهلل و ارتش یمن پس از ش��ش ماه حضور در مناطق 
جنوبی، به طور کامل از آن خارج شدند و اداره امور جنوب نیز به جنبش الحراک که شناخت و نفوذ 
بیشتری در این مناطق دارد واگذار شد تا از شدت درگیری ها در این مناطق کاسته شود. شایسته 
اس��ت به این نکته خارج از بحث جنبش جنوب یمن اش��اره داشت که به دنبال توافق مذکور که 
برای کاهش درگیری ها در جنوب یمن و زمینه سازی برای ازسرگیری مذاکرات یمنی منعقد شده 
بود، عربستان که در روند مذاکرات و توافقنامه قرار نگرفته بود، از قرار نگرفتن در جریان توافقنامه 
ناخرسند بوده لذا میزان حمالت هوایی خود به مناطق مختلف یمن را افزایش داد. این کشور برای 

به شکست کشاندن مذاکرات آتی یمن نیز کارشکنی هایی انجام می داد.
جنبش الحراک در چند س��ال اخیر هماره تالش داش��ته تا با تأکید بر اینکه در طول اتحاد دو 
یمن، جنوب زیر سلطه شمال بوده و سهم مورد نظر خود از قدرت را کسب نکرده است، با استفاده 

از نارضایتی مردم مناطق جنوبی، طرح استقالل جنوب را پیش می برد.
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