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 چکیده

ر یمن از جمله کشورهایی است که از آغاز تأسایس ساازمان القاعاده ماورد توجاه کشو
رهبران ایان ساازمان، و یکای از مناابع اصالی عضاوگیری آن باوده اسات. در دوران جهااد 

ها علیه شوروی در افغانستان هم، یمن یکی از مناابع تاأمین مجاهادان باود. در افغانعرب
هاای وهاابی رز  باودن باا برخای از جریانه دلیل همهمان زمان، گروهی از جوانان یمنی ب

های افراطی وهابیت قرار گرفتناد. از ابتادای فعالیات القاعاده در سعودی، تحت تأثیر آموزه
مشاهده است. در حال یمن تاکنون، فرازوفرودهایی در اقدامات و نحوه سازماندهی آن قابل

رهباری عربساتان ائاتت  تحات  حاضر، به دلیل جنگ داخلی در این کشور و نیاز تهااجم
های تکفیری و سلفی، از جمله القاعده و داعا ، منااطقی از یمان را سعودی، اغلب گروه

با یکدیگر، در راستای مبارزه با سایطره  تحت سیطره دارند. آنها با وجود اختتفات و درگیری
منظار نگریسات.  توان همه را از یا حال، نمیکامل انصارالله بر یمن همسو هستند. بااین

گرایای و یاا واگرایای باا ها در یمن، برای شناخت میزان همشناسی این گروهرو، جریانازاین
های همسو با جمهوری استمی و تشیع از اهمیت فراوانای برخاوردار اسات. مقالاه جریان
 دار پرداختن به این مهم خواهد بود.   رو عهدهپی  
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 مقدمه
هاا بارای پیادای  و رشاد ترین محیطجغرافیای یمن از گذشته تاکنون یکای از مناساب

های اساتمی و های گوناگون بوده است. بسیاری از فرقهها، مکاتب، مذاهب و گروهندیشها
علت این امر، خارج از موضوع مقالاه اند. حتی پیروان سایر ادیان الهی در این محیط زیسته

های سلفی و تکفیری هم از ایان قاعاده مساتثنا نیساتند. ایان کشاور باا حاضر است. گروه
میلیون نفر، از تنوع مذهبی زیادی برخوردار اسات و  27ای و جمعیتی بالغ بر ساختار قبیله

ی که قریب به یا  های استمی زیادی در آن وجود دارند. از شیعیان زیدها و جماعتگروه
های اصلی یمنی هزاره طی چند دوره، حاکمیت بر یمن را برعهده داشتند و یکی از جمعیت

های جهاادی. المسلمین تاا سالفیهای متصو ؛ از اخوان شوند گرفته تا گروهمحسوب می
ای پس از برکناری های دولت قبیلهاما آنچه امروز در یمن در جریان است، متأثر از سیاست

در دوران زمامداری علی عبداللاه صاالح،  1خرین اما  زیدی و برقراری ی  دولت شکنندهآ
است که  2011و نیز رویدادهای پس از انقتب فوریه  2000های ابتدایی دهه حوادث سال

در نهایت به تهاجم گسترده ائتت  عربی و نیز جنگ داخلای منتهای گردیاد کاه ضارورت 
هاا در ساازد. یکای از ماؤثرترین جریاندر یمن را روشان میبازشناسی جریانات تأثیرگذار 

طور خا ، جریان موسو  به سلفیه اسات کاه عا ، و در یمن کنونی به  طورجهان است  به 
 شناسایی آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. 

های استمی اثرگذار بوده و در آنها رشد و گساترش جنب  سلفیه بر بسیاری از سرزمین
ه است. سلفیه نوعی جنب  احیاگری سنی است کاه پیشاینه آن در یمان باه قارن نهام داشت

گردد. در واقع، قاعده اساسی نوعی جنب  اجتهاد و احیاگری در ایان قارن باه هجری بازمی
مذهب بود، ریزی شد. وی که خود زیدیق( پایه840-775ابراهیم الوزیر )دست محمدبن

سنت قرابت داشت، یا  جریاان علمای ویکردی با اهلای زیدی که از نظر راز دل مدرسه
 (. 376: 2016)الحمیدی، به اوج خود رسید  شوکانیمخالف با تقلید را بنیان نهاد که در دوره 

امااا در دوره معاصاار، جنااب  ساالفیه در ساارزمین حجاااز و شاابه جزیااره عربسااتان صاابغه 
طق جهان است  نفوذ پیدا کرده گری یافته، و از طریق این سرزمین مادری، به سایر مناوهابی

                                                 
1. Fragile State. 
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است. طبیعتًا یمن به علت نزدیکی به سرزمین مادری سلفیه، یعنی عربستان سعودی، از این 
های مختلفی تشاکیل جنب  بیشتر تأثیر پذیرفته است. اما این جریان در یمن، خود از گروه

بندی یا  تقسایم دار بررسی و شناسایی آنها خواهد بود. درشود که نوشنار حاضر عهدهمی
بندی نمود که بعدها از دل آنها، توان آن را به دو جریان سلفیه سنتی و نوسلفیه دستهکلی می

 سلفیه جهادی هم متولد گردید. 
 . سلفیه در بستر دولت شکننده در یمن1

رود کاه باا جمعیتای به شمار مای 1یمن فقیرترین کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا
کشت اسات. باه لحااظ هاویتی و های آن قابلدرصد از زمین 3ون نفر، تنها میلی 27حدود 

رود. به دلیل فقدان ی  دولت جمعیتی، قبیله، محور اتحاد و همبستگی در یمن به شمار می
قدرتمند در چند دهه اخیر، حتی در دوران زمامداری طوالنی علی عبداللاه صاالح و رژیام 

در نظر گرفات. ایان شاکنندگی  2«دولت شکننده»وری با توان کشاقتدارگرای او، یمن را می
های محیطی یمن است که در جای خود بدان خواهیم پرداخت. در واقع، برخاسته از ویژگی

 انداز تشکیل دولت در یمن را باا تعاذر مواجاه سااخته اساتهاست که چشمهمین ویژگی
(Ardemagni, 2019: 42). 

و فساد، فاقد مشروعیت در میان مرد  هساتند. آنهاا های شکننده به دلیل ناکارآمدی دولت
اقتصاد ملی منسجمی ندارند تا بتوانند رفاه نسبی را برای شهروندان و منابع کافی را برای ایجاد 

به باازار شود که رو، ناکارآمدی این اقتصادها سبب میی  حکومت کارآمد فراهم کنند. ازاین
محصولی باوده و آنها اغلب، دارای اقتصادهای ت  جهانی وابستگی شدیدی پیداکنند؛ چرا که

بر صادرات ی  یا چند محصول اصلی متکی هستند. این اقتصاادها اغلاب بسایار نااهمگون 
بوده و اکثریت مرد  آنها در هر دو بخ  شهری و روستایی، از بخا  اقتصااد رسامی خاارج 

 کنند.ی میهستند. آنها از طریق ی  اقتصاد معیشتی محلی، زندگی خود را سپر
های شکننده، خود ایاده دولات در مفهاو  اجتمااع ملای دچاار از سوی دیگر در دولت

مشکل است. اجتماع ملی یا باید بر پایه اصل شاهروندی و رواباط رسامی و قاانونی میاان 
شهروندان و دولت شاکل گرفتاه باشاد؛ و یاا اینکاه بار اسااس احساساات شاکل بگیارد. 

                                                 
1. NENA. 

2. Fragile state. 
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گاردد های تاریخی مشترک ناشای میت فرهنگی و هویتاحساسات از زبان مشترک، تعلقا
نامناد. در می« اجتماع خیاالی»شود افراد عضو ی  جامعه باشند. برخی آن را که سبب می

های شکننده، مرزهای فیزیکی دولت حاکم با مرزهای اجتماع خیالی، که مرد  اغلب دولت
قاومی مارتبط باا خصوصایات رو، هویت یابند، یکسان نیست. ازایندر درون آن هویت می

ای، مذهبی و غیر آن، بر هویت ملی غالب است. در واقع، وقتی دولت نتواند خادمات قبیله
ارائه دهد، مرد  هم برای تأمین نیازهای مادی و غیرمادی خود به اجتماعات قومی خود روی 

 (. 37-36: 1394)بروک و دیگران، آوردند می
المللای هام در شاکنندگی ی و بومی، باازیگران بیناز سوی دیگر، در کنار عوامل داخل

های رژیم»اند: طورکه بروک و دیگران گفتهها و تداو  این شکنندگی نق  دارند. هماندولت
ضعیف، فرمانروایان خودخواناده و فاقاد مشاروعیت سیاسای، جمعیات دچاار واگرایای و 

های شکننده بودند دولت رمق و نهادهای ناکارآمد، جملگی از مشکتتانشقاق، اقتصاد بی
هاا در بناابراین، از یا  طار  خارجی«. طلبیادای را میجانباهکه درمان آنها حمایت همه

های شکننده سلطه پیدا کردند. از طر  دیگر، جامعه راستای تأمین منافع خودشان بر دولت
رای هاای خاود، راه را باهای شکننده بود؛ چارا کاه باا کم المللی حامی اصلی دولتبین

 (. 60-59و  39)همان: های جدید هموار نمود استقتل و تولد دولت
ای در یمن، مانع از همبستگی ملی شده های قبیلههای خویشاوندی و هویتنق  گروه

نمایاد. یمان تنهاا حکومات جمهاوری نوعی امکان مداختت خاارجی را تساهیل میو به
تحت نظا  شیخوخیت قرار داشته اسات.  هارود که طی قرنجزیره عربستان به شمار میشبه

لقه های همسایه در منطقه خلیج فاارس، های فراملیتی میان مرد  یمن با مردمان پادشاهیع 
تبع، سابب گردیاده تاا ای را پدید آورده و باهصورت واقعی قلمروها و بازارهای غیررسمیبه

 میزان وابستگی متقابل و مخاطرات امنیتی افزای  یابد. 
شناسی متنوع با تراکم در مناطق شمالی و غربای و لحاظ جمعیتی از ی  ریخت یمن به

های مرتفع ها و غارها در سرزمیننیز در نواحی روستایی و زراعی برخوردار است. وجود کوه
هاای رود، زمینها باه شامار مایمرز با عربستان سعودی که اغلب قلمرو حوثیشمالی هم

غنای در وادی باا تجاارت تااریخی و رواباط اجتمااعی  ، ساحل غربایتهامهحاصلخیز در 
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انسانی با شاخ آفریقا )سابقًا بندر المخا و حدیده(، نواحی بیابانی در شرق )ربع الخالی( به 
جمعیت نزدی  به جبهه شارقی تحات نفاوذ یمن و مناطق َبَدوی کم –موازات مرز سعودی 

متار بااالتر از ساطح  2300من،صنعا پایتخت ی های یمن است.پادشاهی عمان، از ویژگی
میلیون نفر در آن ساکن هستند. مراکز شهری یمن شامل عادن، مکات در  2دریا قرار دارد و 

خاااطر پیوناادهای رفتنااد، بااهحضاارموت و ...، کااه روزگاااری بنااادر جهااانی بااه شاامار می
و تجارت، به جوامع حضرمی مهاجر در هند و آسیای جناوب شارقی متصال  خویشاوندی

ها اشغال شاده پرتغالی وسیلهبه 1507ترین جزیره یمن که در سال ؛ سقطری بزرگشدندمی
 وسییلهنظیرش باهبود، در اقیانوس هند واقع است و به دلیل تنوع زیستی و میراث طبیعی بی

 .(Ardemagni, 2019: 16-17)شود یونسکو محافظت می
ز مختصات محیطی، یمان های شکننده و نیگفته درباره دولتهای پی بر اساس ویژگی

ای همچاون القاعاده، یافتههاای ساازمانخصاو  گروههای سالفی و بهبرای فعالیت گروه
های اخیر، حکومت مرکازی یمان از رود. نخست اینکه طی دههمحیط مناسبی به شمار می

خصاو  های مختلف، بهبرده است. این ناکارآمدی در عرصهضعف و ناکارآمدی رنج می
هایی در کوهمنیتی بوده است. دومین عامل، جغرافیای طبیعی یمن است. رشاتهاقتصادی و ا

هاای خلایج عادن و دریاای سارخ یمن وجود دارند که در جنوب و غرب این کشور، به آب
گردند. در مجارورت این کشور، کشور سومالی قرار دارد که از وضاعیت مناسابی منتهی می

توانند محیط مناسابی بارای های ناتوان میحکومتبرخوردار نیست. درواقع، دو سرزمین با 
های سلفی باشند. از سوی دیگار، یمان کشاور قبایال اسات. در واقاع، سااختار رشد گروه

تر از وفااداری باه حکومات ای، محکمهای قبیلهای است که وفاداریگونهاجتماعی یمن به
لفی همچون القاعده فراهم های فراملی سمرکزی است. همین امر زمینه مناسبی را برای گروه

هاای اقتصاادی و ایجااد پیونادهای نموده تا با بسط روابط خود با قبایل از طریاق همکاری
طاور خویشاوندی سببی، موقعیت خود را در مناطق جنوبی یمان تحکایم نمایناد. اماا باه 

 بارداری از، القاعاده موفاق شاد باا بهره2011خا ، بعد از انقتب جوانان یمن در فوریه 
، 1390شرایط پدیدآمده، نفوذ خود را در جنوب یمن به سرعت گسترش داده، و در فروردین 

 (.137-134: 1394)ر.ک: رسولی، بنا کند « امارت استمی»در ابین 
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هاای نهادها در یمن فشل بوده؛ لذا در تأمین امنیت و رفاه ناتوان هستند. به دلیال هویت
و خوداتحاادی برخوردارناد. درواقاع، یمان در  ای، قبایل از یا  خودمختااریقوی منطقه

ای تأثیر چشمگیری های خاورمیانهمعرض سطوح باالیی از نفوذ خارجی قرار دارد و  پویایی
ها دارند. اما حتی سیستم قدرت طاوالنی صاالح و ساپس هاادی قاادر بر امور محلی یمنی

 لاای تغییاار دهنااد  ای را در راسااتای اهاادا  داخانااد رویاادادهای داخلاای و منطقااهنبوده

(Ardemagni, 2019: 51) . 
های سلفی در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقاا اهمیات چهار دهه اخیر، جریان-در سه

شاوند کاه ها را شامل میها و شخصیتها طیف وسیعی از گروهاند. این جریانخاصی یافته
که دهند. باوجودیمیهای متعددی از سلفیه را ارائه در کشورهای مختلف این منطقه، نسخه

عناوان نموناه، است، اما باه« غیرسیاسی»ویژگی جریان اصلی سلفیه نوعی موضع در ظاهر 
خصو  در کشورهایی همچون کویت ی  جنب  اجتماعی نیرومند است که به» 1صحوه»

  (. Bonnefoy, 2010)دهد ای سیاسی از سلفیه ارائه میو عربستان سعودی، نسخه
 لفیه در یمن. ورود و نضج س2

های ورود سلفیه به یمن از مجاری گونااگونی صاورت گرفتاه، باه هماین دلیال هام گوناه
توان در این کشور مشاهده نمود. اما جریاان اصالی سالفیه در اوایال دهاه متفاوتی از آن را می

شیخ مقبل بن هاادی الاوادعی از عربساتان ساعودی وارد یمان شاد.  وسیلهمیتدی به 1980
شهر کوچ  دّماج واقع در استان صعده در منطقه شمال یمن، مؤسسه دارالحدی  الوادعی در 

(. ibid) 2های سلفی پرداخاتبنا نهاد و از آن طریق به بسط و ترویج اندیشه 1982را در سال 

در مساجدالحرا  از ساوی حکومات وقات  1979لوادعی در قضیه جهیمان العتیبی در سال ا
دث دست داشته و در پشت پرده آن قرار دارد؛ لذا مجبور شد عربستان متهم شد که در این حوا

ترتیب، در دوره معاصار، بادین (.15/9/2018)المحاوری، عربستان را ترک کند و وارد یمن شاد 
هاای گیری و گسترش یاا افاول جریانحال، در شکلسلفیه از این طریق به یمن وارد شد. بااین

ها و ساطوح متفااوتی دد داخلی و خارجی در الیهمختلف از جمله سلفیه در یمن، عوامل متع

                                                 
 . جنب  بیداری. 1

 خواهد آمد. «سلفیه سنتی»بعدی این نوشتار با عنوان  . توضیحات بیشتر درباره الوادعی و جریان سلفیه سنتی در بخ  2
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ویژه در مناطق شمالی این های سلفیه در یمن و گسترش آن بهاند. در واقع، نفوذ آموزهمؤثر بوده
کشور، عتوه بر نق  عامتن فردی همچون علمای سلفیه، معلاول بساتر مناسابی اسات کاه 

شناسای سیاسای رد. بناابراین، جریانآوجغرافیای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی یمن فراهم مای
اسااس، تحاوالت یمان در توان بدون توجه به بستر مزبور دنبال نمود. براینها را نمیاین گروه

 های سلفیه به این کشور، مهم هستند.    دوره ورود آموزه
تتقی تغییر و تحوالت جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در یمان در اوایال دهاه 

گری ه با رویدادهای پنج سال نخست اتحاد یمن، سبب معرفی و شیوع سالفی، همرا1990
وهابی در منطقه شمالی یمن گردید. وهابیت بر اثر عواملی چند در اساتان صاعده واقاع در 

تاوان بادین شارح یااد کارد: ترین عوامال را میشمال یمن نفوذ کرده و گسترش یافت. مهم
سااتان پااس از خااروج شااوروی از افغانسااتان و ها( از عربافغانبازگشاات مجاهاادین)عرب

های شاغل در کشاورهای منطقاه خلایج فاارس؛ فروپاشی این بلوک قدرت؛ بازگشت یمنی
تأمین مالی و نشر وهابیت از طر  عربستان سعودی در داخل یمن؛ حازب اصاتح یمان و 

 گروه های سلفی محلی.
ساتان تاردد داشاتند، در ، برخی از اهالی صاعده کاه باه عرب1990تا  1970های طی دهه

ها از طریق مسااجد، های وهابی مقیم عربستان قرار گرفتند. یمنیمعرض باورها و افکار سلفی
ویژه عربستان ساعودی، های مطالعاتی در کشورهای حاشیه خلیج فارس و بهمدارس، و حلقه

رهای صوتی شدند. در عربستان جزوات، کتب و نواهای سلفی آشنا و به آن جذب میبا انگاره
شاد. باا توجاه باه قشاربندی ها به تعاداد زیااد پخا  میمیان کارگران مهاجر، از جمله یمنی

شادند و در هاای وهابیات میراحتی جاذب آموزهاجتماعی این نسل از مهاجران یمنی، آنها به
ر آوردناد. دها را برای خانواده و نزدیکان خود به ساوغات میهنگا  بازگشت به یمن، این آموزه

های مطالعااتی و شده، پس از بازگشت به صعده، حلقههای سلفی، یمنی1990تا  1980دهه 
ها رخنه کردند. آنهاا حتای تدریج در مساجد تحت سیطره زیدیمدارسی را تأسیس نموده و به

آشکارا مناصب آموزشی و تربیتی در مدارس دولتی یمن را به دسات آوردناد. آنهاا باا تارویج 
گرفات، درباره است  و نظم اجتماعی که در تعارض کامال باا زیدیاه قارار می های خودانگاره
آموزان و نمازگزارن را تغییر داده و بارای خاود طرفاداران و حامیاانی های برخی از دان ارزش
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هاای ماالی و آموزشای علماای شاده، باا کم های وهابیجذب نمودند. در واقع، این یمنی
کردناد. در آنجاا ناوعی برناماه ربستان، علیاه زیدیاه تبلیاغ میوهابی و برخی تاجران متمول ع

ها پیاده گردید. وجود پیوندهای تجاری زیدی« سازیوهابی»یا به عبارت بهتر « سازیسلفی»
های ماالی ساعودی باه تااجران حاامی سالفیه در صاعده باه داد تا کم مرزی امکان میبین

 .(Salmoni, Loidolt and Wells 2010: 89-90) گرددسهولت ارسال 

منابع یمنی خارج از صعده نیز در نزاع سلفی و زیدی مؤثر بودند. ایان مناابع از بخا  
توان در قالب شاخه اخوان المسالمین یمان طای شد که آن را میمذهب یمن ناشی میسنی
« اصااتح»در قالااب حاازب  1990جااای داد. ایاان شاااخه تااا  1980تااا  1970های دهااه

هاای حاامی جمهاوری منظاور مقابلاه باا گروهزب مزبور در ابتدا بهشد. حسازماندهی می
های جناوب( و باه حمایات از جمهاوری عربای یمان )مارکسیسات دموکراتی  خلق یمن

تأسیس گردیده بود. در واقع، از منظر دولت جمهوری عربی یمن، مؤلفاه ماذهب در قالاب 
یسام در یمان جناوبی عمال حزب اخوانی اصتح به مثابه پادزهری بارای مقابلاه باا مارکس

گرا علیه شود، نوعی ائتت  میان نیروهای است طورکه مشاهده میهمان (ibid: 90)کردمی
ها در ایان دوره ویژه سانیگیارد. باهشاکل می 1990های یمن جنوبی در دهاه مارکسیست

باا هاای سالفی هماه، ائاتت  گروهکنند. بااینسازماندهی شده و به نحوی انسجا  پیدا می
خصو  در حوزه سیاسی، میاان آنهاا اخاتت  پاید و بر اثر عواملی بهها دیری نمیاخوانی

گردد. به هر صورت، به دلیال شاکنندگی دولات در یمان، پیامادهای اقتصاادی، ایجاد می
های خود را از طارق ها و انگارهتواند آموزهاجتماعی، هویتی و سیاسی آن، جریان سلفی می

گانه سلفیه سنتی، نوسالفیه و سالفیه و گسترش دهد. در این میان، سه مختلف در یمن بسط
 جویی کرد.توان در محیط یمن پیجهادی را می

 . سلفیه سنتی2-1
هاای اند. اماروزه گروههای سلفی در یمن، از دل این جریان مادر متولاد شادههمه گروه

د آماد. گاروه دّمااج باه کنند که شرح آنها خواهاسلفی کوچکی این جریان را نمایندگی می
رهبااری شاایخ یحیاای الحجااوری، گااروه محمااد اْلمااا  در معباار در اسااتان ذمااار، گااروه 

رعی در إب، گروه شایخ العادنی در محمدبن عبدالوهاب الوصابی در الحدیده، گروه شیخ ب 
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 (.2380-2379: 2013)البکیری، لحج، و گروه مأربی ابوالحسن مصری در استان مأرب 
نخستین کسی است که در یمن  (2001متوفایهادي الوادعي )بنمقبل عبد الرحمنأبي

های شیخ مقبل حول محور مباح  سالفیه سانتی، جدید دعوت سلفیه را طرح نمود. تتش
زد. عتوه بر ایان، او از طریاق یعنی مباح  اعتقادی و نزاع با فرق گوناگون استمی دور می

های سیاسای اسی با رژیم و اساتفاده از ساازوکارصدور فتاوایی در تحریم هر نوع مبارزه سی
نظیر احزاب و هر نوع اعتراض، با این توجیه که این قبیل اقدامات به منزله خروج بار حااکم 

) الدغشي، کرد داری میاالمر است، از نظا  سیاسی حاکم جانبمشروع و رویارویی با اولی
در  1970و  1960های ه در دهاهیافتاوادعی یا  روحاانی تربیت (.77: 2014؛ همو، 2018

مؤسسات مذهبی سعودی همچون دانشگاه استمی مدینه بود که تا آخر عمار، یعنای ساال 
، پیوندهای مبهم خود با حاکمان و نخبگان مذهبی )علمای وهابی( عربستان را حفر 2001

ز خاارج نمود. وی با توسعه روزافزون مؤسسه دارالحدی ، هزاران طلبه از اهالی یمن و نیز ا
 . (Bonnefoy, 2010) یمن را آموزش داده و تربیت نمود

کم در عالم نظار، تر ذکر شد، ویژگی اصلی این نسخه از سلفیه، دستطورکه پی همان
رغام فسااد و جمهور( علیادعای وفاداری به حاکم سیاسی )اعم از امیر، پادشاه، و یا رئیس

ان در برابار منازعاات، اساساًا هرگوناه وارد ظلم اوست. آنها با ادعای محافاظت از مسلمان
نمایناد. تنهاا شدن در سیاست اعم از شرکت در انتخابات، تظاهرات یا انقاتب را مناع می

است. همین موضاوع، محال « نصیحت به حاکمان»آفرینی در سیاست، شیوه مشروع نق 
های ، اخوانیهایی همچون اخوان المسلمین است. درواقعهای سنتی با گروهاختت  سلفی

کنند و همین مسلله سبب گردیاده پیاروان الاوادعی یمن به طور رسمی انتخابات را تأیید می
حاال، ایان ناوع درعین (.ibid)های سنتی(، آنها را منشأ تفرقه و انشقاق تلقی نمایند )سلفی

نی کند نوعی پیاا  جهااسلفیه به دنبال فراتررفتن از بسترهای محلی و ملی است و تتش می
 مبتنی بر قرآن و حدی  را ارائه نماید.

پس از مرگ شیخ مقبل در مکه، این دسته به دو شاخه منشعب گشت: شاخه نخست، به 
أبوالحسان زعامت شیخ ابوعبادالرحمن یحیای الحجاوری و دساته دو  باه زعامات شایخ 

ز تبار(. هار دو دساته مشاروعیت خاود را ا)مصری إسماعیل السلیماني المأربيبنمصطفی
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هادی المادخلی، اساتاد بنکردند؛ یعنی از سوی شیخ ربیعمحافلی بیرون از یمن کسب می
دار دعوت سلفیه سانتی در عربساتان و خاارج از آن اسات. دانشگاه استمی مدینه که داعیه

حال، شیخ حجوری به دالیلی از جمله اینکه قبل از مأربی با مدخلی ارتبااب داشاته و بااین
دانناد، توانسات خنانی به مأربی که داعیان دعوت سلفی آن را ناپساند مینیز نسبت دادن س

در مقابل، شیخ مأربی هم  (78: 2014؛ به نقل از الدغشی، 1423، برتری یابد.)الحجوري
اتهاماتی را علیه حجوری مطرح نموده است. پس از این  اختتفات، شیخ ماأربی باه دنباال 

گیارد. های نوسلفی ارتبااب میبه نوعی با برخی از گروه رو،گردد. ازاینای جدید میپشتوانه
جمعیات خیریاه »صورت آشکار در وادی حضارموت باا به 2004آگوست سال  8وی در 

 (.79-78: 2014؛ همو، 2018)الدغشي، پیمان شد هم 1«حکمت یمانی
در  ها به این امر، سبب اختتفاتی، واکن 2011پس از قیا  انقتبی مرد  یمن در فوریه 

ها گردیااد. نااوعی تذبااذب و سااردرگمی در هااای سیاساای و از جملااه ساالفیمیااان جریان
طور عا  قابل مشاهده بود. فرقه حسنی  ها بهگیری در برابر این انقتب در میان سلفیموضع

نامیدند، از هماین  2«انجمن اهل حدی »الحسن مأربی( که بعدها خود را )منسوب به ابی
های نوسلفی گرای  یافتناد. رو، برخی از پیروان و سران آن، به گروهزاینبرد. امسلله رنج می

گر رسمی بدل گشاتند ای به انقتبیون پیوستند و برخی دیگر به بخشی از گفتمان موعظهعده
 (.2018)الدغشي، 

گروه سلفی وابسته به مأربی به شکل عا  در استان مأرب و سپس در استان جو  حضور 
ها( در منطقه کتا  واقع در استان ر رویارویی مسلحانه با انصارالله )حوثیدارند. همچنین د

های سلفی، چاه قادیمی و صعده نق  داشتند. شاخه مأربی اگرچه با بسیاری دیگر از گروه
آفرین باشد. این در حالی است چه جدید اختت  دارد، اما توانسته بدین شکل در یمن نق 

ای سلفی سنتی دیگر برخورد داشته و تنها در مرکاز اصالی هکه شاخه حجوری با همه گروه
خود در دماج حضور دارد. حجاوری باه دلیال تنادمزاجی و مواضاع تندوراناه نتوانساته بار 

ها تسلط یابد. این تنادوری تاا آن انادازه ها و فروع جریان سلفی سنتی در دیگر استانشاخه

                                                 
 .نوسلفیه از این جمعیت بح  خواهد شد بخ در .  1
 .اهل الحدی  ةرابط .2
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ان و یا پیروان حجوری بودند، اکنون های افراطی که در گذشته از دوستاست که سایر سلفی
با وی اخاتت  دارناد؛ از جملاه کساانی همچاون شایخ محماد اْلماا  )الریمای( کاه از 

رود. همچنین ترین داعیان سلفیه سنتی در شهر معبر از توابع استان ذمار به شمار میبرجسته
ار در نفاوذ و اثرگااذهای ذیمرعای العادنی )اللحجای( از شخصایتبنشایخ عبادالرحمن

عبدالوهاب الوصابی یکای از روستای الفیوش بین دو استان لحج و عدن. نیز شیخ محمدبن
پیشگامان دعوت سلفیه در شهر الحدیده که از حی  سنی پیرترین شخصیت سلفی به شمار 

وجود، شیخ حجوری در مرحله کنونی از نظر تعداد پیروان در صدر قرار دارد. رود. بااینمی
ها باا وی و پیاروان  در اساتان صاعده که این امر، به دلیل کنارآمدن حوثی رسدبه نظر می

های سلفی سنتی، نوعی بازگشت در مواضع او باشد. به دلیل اختت  حجوری با همه گروه
هاا( در خاط توان گفت که با توجاه باه متغیار انصاارالله )حوثیرو، میشود. ازایندیده می

 ه جایگاه سرپرستی بر همه نزدیکاان  بازگشاته اساترویارویی، در حال حاضر حجوری ب
 (.80: 2014؛ همو، 2018)الدغشی، 

هاای دانناد، نوعاًا خشاونت و عملیاتسلفیه سنتی کاه خاود را عمادتًا غیرسیاسای می
کنند. شخص الوادعی به شدت از استراتژی جهاد در سطح جهانی تروریستی را محکو  می

کارد. سو، از این کار نهای میبه این 1990ز اوایل دهه خصو  در یمن اکرد و بهانتقاد می
گذاری در مسااجد، روی ساتح کرد که به جاای سارمایهالدن را متهم میالوادعی اسامه بن

الدن علیاه نخبگاان شاده بانریزیهای برنامهکند. او آشکارا در برخی از عملیاتهزینه می
و نیاز مارگ  2001ساپتامبر  11حادثاه سوسیالیست یمن جنوبی اختتل ایجاد کرد. پس از 

الوادعی در همان سال، سلفیه سنتی برای اینکه بتواند در بستر خطرناک پدیدآمده )مبارزه باا 
تروریسم( موقعیت خود را حفر کند، خشونت و عملیاات تروریساتی را محکاو  کارد. در 

وان ماادر عناواقع، این موضع اغلب روحانیان نزدی  به حکومت در عربساتان ساعودی باه
« شادهسیاسی»گرای هاای اسات سلفیه سنتی هم بود. بر اساس موضع سلفیه سانتی، گروه

های سیاسی نظیر شیخ عبدالرحمان عبدالخالق، همچون اخوان المسلمین و برخی از سلفی
العابدین، روحانی سوری و نیز القاعده سارزن  روحانی معرو  کویتی و محمد سرور زین

راستا، طیف وسیعی از سالفیه در یمان تمایال داشات نشاان دهاد کاه شدند. در همین می
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طاور خاا  و در کناد. باه را تأیید نمی 1پیمانان بار علیه دولت یا همراهبردهای خشونت
چارچوب حمایت از رژیم حاکم، ابوالحسن المأربی نویسنده مانیفست ضدتروریسم همراه 

حمایات  2006بدالله صالح در ساال با رقیب ، یحیی الحجوری از انتخاب مجدد علی ع
، مشروع تلقی گردید که از ساوی دولات یمان تأییاد «جهاد»گونه از ترتیب، آنکردند. بدین

ترین جانشینان الوادعی، ، شیخ محمد اْلما ، یکی از مهم2003شود. برای نمونه، در سال 
کایی را محکاو  در ی  سخنرانی، به شکل غیرمستقیم، جهاد در عراق علیه اشغالگران آمری

کرده بود. دلیل این محکومیت، عاد  حمایات دولات یمان از ایان کاار باود. در واقاع، باا 
، ایان موضاع، «جناگ جهاانی علیاه تروریسام»ها در پیمانی دولت صالح با آمریکاییهم

دانسات جنگیدناد، نامشاروع میهایی را کاه در عاراق علیاه آمریکاا میآشکارا اقدا  یمنی
(Bonnefoy, 2010  .) 

ترتیب، سلفیه سنتی در یمن در این مقطع به یکی از متحدان دولات بادل گردیاد؛ بدین 
عناوان ابازاری در راساتای امری که دولت صالح همواره در شاطرنج سیاسای یمان از آن باه

برد. طبیعی بود که به طور متقابال، های مخالف و یا رقیب خود بهره میسرکوب دیگر گروه
های سالفی بااز شاده ضای فرهنگی و مذهبی یمن برای فعالیت گروهاز سوی دولت یمن، ف

رغام ادعاای پرداختناد. اماا علایهای خاود میراحتی به ترویج افکار و دیدگاهبود و آنها به
این جریان در حمایات  آمیزغیرسیاسی بودن از سوی جریان سلفیه سنتی، اقدامات خشونت

در پشتیبانی از عبدربه منصاورهادی، رئایس  از رژیم یمن، چه در دوره زعامت صالح و چه
جمهور مستعفی و تحت حمایت ائتت  تحت رهبری عربستان، و جنگ علیاه انصاارالله و 

 دهد. روشنی پتانسیل این جریان در تمس  به خشونت سیاسی را نشان میمتحدان ، به

ساو، باه ی رود؛ از مدت رو به ضعف مایرسد که جریان سلفیه سنتی در میانبه نظر می
علت تفرق بسیار در درون این جریان، و از سوی دیگر به دلیال حمایات معناوی و ماادی کاه 

هاا باه مناافع حامیاان و گیرد. ایان حمایتسوی مرزها از این جریان صورت می اغلب، از آن
وسایله ایان گاروه )دینای یاا سیاسای( یاا گاروه دیگار بساتگی دارد. میزان تحقق این منافع به

                                                 
جمهاور وقات یمان، باه ، علی عبداللاه الصاالح،  رئایس2001سپتامبر  11. الز  به ذکر است که پس از حمتت  1

 مبادرت ورزید.« جنگ علیه تروریسم»پیمانی با دولت آمریکا در راستای به اصطتح هم
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تارین متحاد سالفیه سانتی و چارخ  در عنوان بزرگرکه برکناری رأس رژیم سابق بهطوهمان
ها ]در ی  مقطع[، سبب گردید تا موازنه ها یعنی حوثیحمایت بقایای رژیم از دشمنان سلفی

قوا به نفع انصارالله در منطقه تغییر یابد. همچنین امروز سلفیه سنتی در برابر امتحاانی دشاوار 
ت؛ زیرا ادبیات نظری آن به اطاعت از حاکم، حتای در صاورتی کاه باه صاورت قرار گرفته اس

 (.81: 2014؛ همو، 2018)الدغشی، دهد غیرمشروع به حکومت رسیده باشد، فرمان می
 . نوسلفیه2-2

طورکاه رود. همانها و مفاهیم سلفیه سنتی به شمار ماینوسلفیه ی  دگرگونی در دیدگاه
ها در اطاعت از ولی امر، از عبدالله صالح به دلیل عقیده سلفیتر گفته شد، رژیم علی پی 

عنوان شرکای آینده خود، بستر گسترش آن را فاراهم نماود. در این جریان حمایت نموده و به
ها های منتسب به اخوان المسلمین در یمان از سالفیابتدای ورود سلفیه به یمن، شخصیت

عنوان ی  ساازمان در یمان فعالیات نداشاتند؛ به ها در آن دوره،کردند. اخوانیحمایت می
المللای جماعات اخاوان ای، دینی و نظاامی باا ساازمان بینهای قبیلهبلکه افرادی از چهره

حسین االحمار، شایخ بنتوان عبداللهترین این افراد میالمسلمین ارتباب داشتند. از برجسته
می، روحانیان دینای، و علای محسان قبیله حاشد، عبدالمجید الزندانی و عبدالوهاب الدیل

ای هاتاوان در یمان گروهمی (.2018)المحاوری، عنوان ی  چهره نظامی نا  بارد االحمر را به
 چندی را ذیل این جریان جای داد: 

 1. جمعیت خیریه حکمت یمانی1-2-2
 های تندوراناهبه مثابه واکنشی بر اندیشه« جمعیة الحکمة الیمانیة» 1990از ابتدای دهه 

ای از مساائل شاکل گرفات. یکای از ایان مساائل، بحا  تأسایس شیخ مقبل دربااره پااره
دانست. در واقاع، مانند کار حزبی، حرا  میهای خیریه بود که شیخ مقبل آنها را بهجمعیت

جمعیات خیریاه »اعات  وجاود کارد،  1990آگوسات  21نخستین گروه از نوسلفیه که در 
برخای از شااگردان شایخ مقبال الاوادعی، نظیار  وسییلهاست. این گروه به« حکمت یمانی

تأسایس شاد.  عبادالعزیز الادبعی عقیال المقطاری و، عبدالمجید الریمی، محمد المهدی
های إب، ای متعادد در اساتانگیری از مراکز علمی و رساانهجمعیت حکمت یمانی با بهره

                                                 
 ة الحکمة الیمانیة.جمعی .1
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علمای و تربیتای هاای خصو  در تعاز فعالیتصنعا، عدن، حضرموت، الحدیده و... و به
خود را دنبال کرده است. این مؤسسه از ابتدا حیطه فعالیت خود را غیرسیاسی اعات  نماوده 

عنوان کاار خاود گرانه و تربیتی را بهبود و در درجه نخست، مأموریتی خیریه، علمی، دعوت
 در کویت در اجتهاادات « جمعیت إحیاء التراث»رسمًا اعت  کرده بود. جمعیت مزبور از 

های های برجسته و اثرگذار بر مسیر حرکات جمعیات در ساالکرد. یکی از چهرهپیروی می
های فقهی و تبار( بوده که دیدگاهاولیه فعالیت ، شیخ عبدالرحمن عبدالخالق کویتی )مصری

برانگیز بود. این شیخ کویتی در حدود سه دهاه اجتهادی او از ابتدا در محافل سلفیه مجادله
حال، جمعیت حکمت یمانی از را به ورود در عمل سیاسی فراخوانده بود. بااین هاقبل سلفی

کاه در عمال ایان کاار را ورزید؛ درحالیصورت آشکار امتناع میورود به عرصه سیاسی به
داد. اما در این مسلله میان برخی از رهبران جمعیات اخاتت  نظار وجاود داشاته انجا  می

ضع رهبران جمعیت در قبال انقاتب مردمای یمان اسات. است. شاهد بارز این مسلله، مو
 ماراد القدساي و عقیال المقطاري وهای تعاز، صانعا و إب نظیار برخی از رهبران در استان

آمیز مردماای و ، صاراحتًا از هماان ابتاادا از انقاتب مساالمتغالاب الحمیااريبانعبداللاه
معیت در انقتب مشارکت های جوانان انقتبی حمایت کردند و برخی از جوانان جخواسته

داشتند. اما تعداد دیگری از رهبران این جریان مانند شایخ  محماد المهادی در إب و شایخ 
عبدالعزیز الدبعی در تعز، از رژیم علی عبدالله صالح حمایت کردند. تاا جاایی کاه شایخ 

را « جمعیة علماء الیمن»المهدی در طرفداری از علمای حامی نظا  سابق در میانه انقتب، 
پدید آورد. این جمعیت به زعامت شیخ عبدالمجید الزندانی ی  جبهاه گساترده اسات کاه 

های مستقل را در خود جای داده علمای زیادی در سلفیه و اصتح )اخوانی( و نیز شخصیت
از رژیم حاکم حمایت کرده بود،  2011سپتامبر  29وجود، جمعیت علما که در است. بااین

حال، شیخ المهدی در امضاای ای در کنار انقتبیون ایستاد. بااینبیانیه در 2011اکتبر  6در 
بیانیه دیگر جمعیت علمای یمن در حمایت از رژیم صالح، که در آن سرکوب تظاهرکنندگان 
مباح دانسته شده بود و آنها را باغیان )بغا ( نامیده و تظاهرات را تحریم کارده باود و کشاتار 

رساد را جهاد قلمداد کرده باود، مشاکلی نداشات. باه نظار می تظاهرکنندگان توسط ارت 
جمعیت حکمت در معرض انشعاباتی قارار دارد؛ زیارا رهباران آن در مساائل کلای، مانناد 
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خصو  پاس از ساقوب صاالح و پیاروزی آمیز، بهموضع در قبال انقتب مردمی مسالمت
 (.83-81: 2014)الدغشی،  اندانقتب، با هم اختت  داشته

 1. جنبش سلفی آزادی و سازندگی2-2-2
صورت محدود در شهر إب از دل جمعیت حکمت پدید آمده و خود را جناح جدیدی به

یحیای الوجیاه،  نامیده است. ریاست این جناح با شایخ« جنب  سلفی آزادی و سازندگی»
های جمعیت حکمت است. این جنب  باه دنباال فعالیات اجتمااعی اسات؛ یکی از چهره

هاای انقاتب پدیاد آماده اسات. که دارای گرای  سیاسی بوده و در ختل ائتت طورهمان
سخنگوی رسمی آن شخصی به نا  محمد امین عزالدین است. این جنب  در وقایع انقتب 

؛ 2018)الدغشای، یمن جانب فرمانده وقت ارت ، سرلشکر علی محسان االحمار را گرفات 
هاای سالفی، از شد، اختت  میان رهباران جریانگونه که قبت گفته همان (.83: 2014هماو، 

گیری به طرفداری یا علیه انقتب یمن، سبب انشاعابات جمله جمعیت حکمت، در موضع
 در درون جریان سلفی یمن گردیده است. 

 2. جمعیت خیریه احسان3-2-2
رود کاه دو ساال پاس از این گروه هم انشعابی در درون جمعیت حکمت به شامار مای

در شهر المکاّت در حضارموت ایجااد  1992(، یعنی در 1990عیت حکمت )تأسیس جم
احیااء التاراث در جمعیتت گردید. دلیل اصلی انشعاب از جمعیت حکمات، پیاروی آن از 

طورکه قبت گفته شاد، از کویت و دیدگاه شیخ عبدالرحمن عبدالخالق بیان شده است. همان
موکراتی  و تأسیس حزب سیاسای اماری های دنظر عبدالخالق، مشارکت سیاسی و فعالیت

چناین کاامًت بارخت  نظار رود. این نرم  در برابر اموری اینمجاز و مشروع به شمار می
نایف های شیخ محمد سروربنمؤسسین جمعیت احسان است که از نظر فکری پیرو دیدگاه

سارور در  ناد. شایخامعارو « سلفیه سروری»الدین )سوری( هستند. این گروه به نا  زین
های سیاسی و دموکراتیا  گرایان در فعالیتموضع بسیار سختی درباره ورود است ای، دوره

های خاود را در داشته است. جمعیت احسان پس از تأسایس در اساتان حضارموت، شاعبه

                                                 
 .حرکة الحریة والبناء السلفیه .1

 .جمعیة االحسان الخیریة .2
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شبوه، عدن، لحج و أبین افتتاح نمود تا اینکاه توانسات دامناه فعالیات خاود را در برخای از 
)الدغشای، لی یمن مانند صنعا، تعز، إب، الحدیده و البیضااء گساترش دهاد های شمااستان
 (.84-83: 2014؛ همو، 2018

عبدالله  و عبدالمجید الریميهمچنین برخی از شاگردان مطرح شیخ مقبل الوادعی نظیر 
کاه باه رهباری جمعیات احساان پیوساتند. باوجودی موسای العاامريمحمدبن الیزیدي و

کند، اما دربااره حضاور خود را از جمعیت احیاء التراث پنهان نمیجمعیت حکمت پیروی 
کاه انشاعاب جمعیات احساان از باوجودیدر عمل سیاسی با آن موافق نیساتند. همچناین 

های شایخ عبادالخالق در مشاارکت فعاال حکمت به دلیل اعتراض بر پذیرش نظری دیدگاه
کن  سیاسی شده و شاید میاان سیاسی بوده است، اما جمعیت احسان در عمل، خود وارد 

رهبران آن، به استثنای اندکی از آن، بر ضرورت مشارکت سیاسی و تأسیس ی  حزب علنای 
متبلور سااخته « اتحاد الرشاد السلفی»اجماع وجود داشته باشد. همین امر خود را به شکل 

 (.84: 2014)الدغشی،  است
 . اتحاد الرشاد السلفی2-2-4

ها، یعنای دو روز پاس از دساتور گردهمایی عمومی سلفی در ی  2012مارس  14در 
« اتحااد الرشااد السالفی»برپایی ی  نهاد سیاسی سلفی، ایجاد ی  حزب سیاسی باا ناا  

موسای های معرو  از جمعیت احساان، نظیار محمادبناعتن گردید. برخی از شخصیت
می در آن شارکت العامری، عبدالوهاب الحمیقانی، عبدالله الحاشادی، و عبادالرب السات

غالب الحمیری بنهایی چون عقیل المقطری، مراد القدسی، عبداللهداشتند. همچنین چهره
نوعی از دیدگاه سایر رهباران جمعیات از جمعیت حکمت حضور داشتند. این دسته اخیر به

کنندگان از جمعیت حکمت با این بهانه که در هیلات حکمت سرپیچی کردند. البته شرکت
گیری خود را اعت  کردند. همچنین برخی درستی نماینده ندارند، کنارهد سلفی بهعالی اتحا

گیری کردند. های منسوب به جمعیت احسان نظیر عبدالرب الستمی هم کنارهاز شخصیت
شود، در اعتراض به اینکاه اتحااد سالفی از آنجا که وی ی  شخصیت جنوبی محسوب می

گیری ، این کار را انجا  داد. آنها پس از ایان کناارهتصور درستی از حل معضل جنوب ندارد
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ماارس  14این کنگاره در بیانیاه را اعت  کردند. « 1جنب  نهضت سلفی در جنوب»برپایی 
خود، تمایل اتحاد سلفی برای مشاارکت در کنگاره گفتگاوی ملای را اعاتن نماود.  2012

حاال، ارتکااب د. باااینهاای عربای اتخااذ نماوگیری مثبتی درباره انقتبهمچنین موضع
ها محکو  نموده و آنها را به شارکت در خشونت را چه از سوی القاعده و چه از طر  حوثی

 (.85-84: 2014)الدغشی،  کنگره گفتگوی ملی فراخواند
 حرکة النهضة في الجنوب .2-2-5

که منجر  2012ها در مارس تر اشاره شد، پس از گردهمایی عا  سلفیطورکه پی همان
گیری اتحاد رشاد سلفی گردید، برخی از نمایندگان مناطق جنوبی یمن که اغلب از به شکل

روند، با طرح مسلله جنوب و عد  توجه حازب اتحااد اعضای جمعیت احسان به شمار می
سلفی به آن، جنب  نهضت سلفی جنوب را بنا نهادند. آنها معتقد بودند کاه موضاع حازب 

ه رژیم سابق درباره جنوب ندارد. سید صالح یسلم قادار، رئایس اتحاد رشاد تفاوتی با دیدگا
ز باه نقال ا 2012ژانویاه  21)صحیفه اخبار الیاو ، جنب  در یافع و ابین این مسلله را تصریح کرد 

سید علی االحمدی، دبیرکل و رئیس جنب  و سخنگوی رسمی آن در   (.85: 2014الدغشای، 
بار گزیناه اساتقتل جناوب یمان از دولات  2012ماارس  25در  2ی  گفتگوی مطبوعاتی

کید نمود. وی مشارکت جنب  مزبور در گفتگوی قاهره با گروه های بزرگ مرکزی در شمال تأ
کیاد قارار داد. انتظاار « الحراک الجنوبی»جنوبی موسو  به  را درباره وحدت یمان ماورد تأ

ویژه در مادت، باهانرود جمعیت احسان و از جمله اتحاد رشاد، در آینده نزدی  و در میمی
که کنگره گفتگوی ملی نتواند خشم اهالی هایی مواجه شوند. مادامیمناطق جنوبی با چال 

های بی  از دو دهه جنوب یمن، از جمله جنب  سلفی نهضت  را فروک  کند، تما  تتش
طورکلی مسلله جنوب یمن یکای از متغیرهاایی اسات کاه در ثمر خواهد ماند. بهگذشته بی

؛ 86-85: 2014)الدغشای،  ها اثرگذار خواهد باودهای یمنی و از جمله سلفین همه گروهمیا
 (. 2012همو، 

شود، دوگانگی میان آنچه که سبب تمایز نیروهای سلفی در رابطه با نیروهای خارجی می

                                                 
 .حرکة النهضة السلفیة فی الجنوب.  1
 .2012مار  25عدن تجمعنا، .  2
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سو و تتش برای جدایی از آنهاا از های موجود در منطقه از ی فرمانبرداری سیاسی از نظا 
گذارد. دیگر است. این دوگانگی اثر خود را بر فرایند تحول سیاسی موجود در یمن میسوی 
های سنتی، باا توجاه باه ارتباطااتی کاه باا برخای از ها مانند سلفیبرخی از سلفی روازاین

ای دارند، به دنبال تأخیر انداختن و جلوگیری از تحاول سیاسای در یمان های منطقهدستگاه
حکمت یمانی به استثنای برخی از رهبران تأثیرگذارش، اغلب با فرایناد هستند. اما جمعیت 

اثر، باا جز برخی از اعضای کمکند. همچنین جمعیت احسان، بهتحول سیاسی همراهی می
تحول همراه است. به دلیل همین اختتفات کلی درباره فرایند تحول در یمن، روابط هرکدا  

رو، مشااهده دچار پیامدهای منفای کارده اسات. ازایان های سلفی با یکدیگر رااز این گروه
خاطر دریافت پول از کنند که بهها یکدیگر را متهم میکنیم که رهبران هرکدا  از این گروهمی

جا موضع مخالف دارند. برای نمونه، شیخ مقبال الاوادعی فتن شخص و وابستگی به فتن
یفته دینارهای عبدالرحمن عبادالخالق کرد که فررقبای خود در جمعیت حکمت را متهم می

هاای ریالوسییله اند. شیخ محمد المهدی هم در پاسخ معتقد بود که شیخ الوادعی باهشده
هادی المدخلی خریداری شده است. این نزاع تاأثیرات دوگاناه سالبی و ایجاابی در بنربیع

ی، منازعاه مزباور مسائل مربوب به سایر نیروهای سیاسی فعال در یمن دارد. از نظار ایجااب
ها درباره وقایع بهار عربی شده اسات. بارای نموناه، اتحااد سبب بازاندیشی برخی از سلفی

در مصار متاأثر اسات و باه هماین دلیال، خاود را « حزب سلفی نور»رشاد سلفی بسیار از 
عنوان ی  حزب سیاسی مطرح نموده است. اما از نظر سلبی، تأثیر خود را در رابطه برخی به

تاوان یروهای سلفی یمنی با سایر نیروهای سیاسی نشان داده است. نمونه باارز آن را میاز ن
در اصرار گفتمان سلفیه سنتی در مقابله با روناد انقاتب یمان و طرفاداری از نظاا  ساابق 

 (. 87-86: 2014)الدغشی، مشاهده کرد 
 . سلفیه جهادی 3

یا جهادی که مصداق اصلی آن در  اما قسم سو  جریان سلفی عبارت است از سلفیه مبارز
نظامیان جهادی، عناصر بازگشاتی در یمان هساتند. از جناگ یمن سازمان القاعده است. شبه

که از طوایف قبایال  هایمنیافغان»از  هاییگروه( 2007تا ژوئن  2007چهار  صعده )ژانویه 
 1980اینها در دهه ، با درخواست رژیم صالح به نیروهای ضدحوثی پیوستند. اندآمدهجنوبی 
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باه بعاد، ساازمان القاعاده در شابه  2015علیه شوروی شرکت داشتند. از  افغانستاندر جهاد 
یمن وارد مبارزه و جنگ با شیعیان شدند. اغلاب اینهاا « دولت استمی»جزیره عربستان و نیز 

ا از متناوعی دارناد، اما هایها شااخهکاه سالفیجودیبادر مناطق مرکزی یمن فعال هستند. 
، تشاخیص مرزهاای میاان اندشادهیمن به شادت سیاسای و نیاز نظاامی   هایسلفیآنجاکه 

در   هااحوثینظامی و جهادی به شدت دشوار شده است. در واقاع، نفاوذ نظاامی  هایسلفی
ه ]در گرایانافرقهو کمی در جنوب یمن، سبب شده که روحیاه  مرکزدر  نشینسنیبیشتر مناطق 

هاای ماذهبی و در واقاع، شاکا  .(Ardemagni, 2019: 52)  شاودها[ تقویت میان سنی
 ای تشدید شده است.فرقه

اخیر توانستند تعداد زیادی از نیروهای مجاهد یمنی  های جهادی فعال طی دو دههگروه
ها تتش دارند تا با اختصاا  را ذیل پرچم کفرستیزی خود گرد آوردند. هرکدا  از این گروه

نفاوذ خاود، دسات برتار را در ترسایم نظاا  سیاسای و سااختار  ه حاوزهجغرافیایی موّسع ب
سالفیه »هرچناد جریاان موساو  باه  (.67: 2008)شحاد ، حکمرانی این سامان داشته باشند 

رود، لکن هم تحوالت داخلی یمن مولود روزهای پس از انقتب یمن به شمار می« جهادی
ای و هاای خاارجی )منطقاهم دخالاتگیری، رشد و گسترش آنها دخیل بوده و هادر شکل
نفوذ آنان در این کشور داشته است. دو گاروه اصالی از  ای( نق  مؤثری در توسعهفرامنطقه

-تتقی و همروی زمینه جهادی، القاعده و داع  هستند که هر دو در نتیجه -جریان سلفی

آماده و در های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی داخلی با عوامل سازمانی خاارجی باه وجاود 
اناد تاا ناا  و نشاان گری که هرچناد در تاتشحال تکاپو هستند. دو جریان اصلی از سلفی

وضوح از عمق ارتبااب سلفی را بر سردر خود نگذارند، اما اندیشه، عمل و ارتباطات آنان به
 گری حکایت دارد. فکری و عملی این دو جریان با گفتمان سلفی

 . القاعده3-1
سازمان القاعده، یمن مورد توجه رهبران آن بوده و ایان کشاور هماواره  از ابتدای تأسیس

الدن یکی از منابع اصلی عضوگیری القاعده و بسیاری از فرماندهان آن بوده و حتی اسامه بن
تر گفته شد، یمن دومین کشور برای تأمین طورکه پی تبار و اصالت یمنی داشته است. همان
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انستان بوده است. آنها بعد از پایان جهاد در افغانستان به یمان نیروی مبارز و جهادی در افغ
رو، سرلشگر علای توانست تهدیدی برای رژیم صالح باشد. ازاینبازگشتند. این بازگشت می

محسن االحمر با اشاره علی عبدالله صالح، عناصر بازگشتی از جنگ افغانستان را متمرکز و 
های جنوب یمن با این توجیه کاه آنهاا ب سوسیالیستسازماندهی نمود و از آنها برای سرکو

برداری کرد. پس از پایان جنگ شمال و جنوب یمان و اتحااد کمونیست و کافر هستند، بهره
های این کشور، رژیم صالح این نیروها را برای سارکوب مخالفاان خاود در آیناده در اساتان

مناصاب مهمای را اعطاا کارد.  های باالی ارتا  وجنوبی یمن مستقر نمود و به آنها درجه
: 1394)رساولی، های جنوبی یمن تثبیت گردد همین رویکرد سبب گردید تا القاعده در استان

پایگاه اصلی القاعده در یمن در دو استان مأرب و حضرموت قارار دارد. جاذب  (.130-132
 (. 198: 1394)رئیسی، گیرد نیروی این سازمان بیشتر از قبایل مأرب، سبأ و حمیر صورت می

القاعده پس از استقرار، به فعالیت علیه اهدا  غربی روی آورد. پس از آنکه ایان ساازمان 
در ی  عملیات علیه ناو یو اس اس کول آمریکا در بندر عدن تعدادی از سربازان آمریکاایی را 
ه کشت، این حمتت سبب گردید که آمریکا صالح را تحت فشار قرار دهد تا با القاعاده مباارز

 2003ها همکاری کند. بادین ترتیاب، تاا ساال کند. صالح مجبور شد علیه سازمان با  غربی
باا  2006سااله دوبااره در ساال های القاعده در یمن محدود شد. پس از ی  دوره سهفعالیت

فرار تعدادی از زندانیان عضو سازمان از زنادان، از جملاه ابوبصایر، رهبار بعادی القاعاده در 
های آن آغاز گردید. ظاهرًا این فارار باا همااهنگی حکومات دور جدید فعالیتجزیر العرب، 

هاای ساازمان در یمان افازای  یافات و تدریج بر اثر عاواملی، فعالیتمرکزی رخ داده بود. به
های آن بدل گشت. عواملی چون شکست القاعاده در ترین شاخهالقاعده یمن به یکی از فعال

گانه حکومات هاای شا های داخلی یمن، از جملاه جنگنعراق و عربستان سعودی، بحرا
گیری ها در شمال یمن و ناتوانی رژیم در رفاع مشاکتت اقتصاادی، در شاکلصالح با حوثی

 (.134-132: 1394)رسولی، بستر و فضای مناسب برای فعالیت القاعده مؤثر بودند 
به منظور مقابله  از نظر مؤلفه خارجی، سیاست حمایت عربستان از گسترش وهابیت که

شد، یکای از علال بنیاادین ظهاور با نفوذ ایران و کاه  اثرگذاری شیعیان در یمن دنبال می
نشینی نیروهای انصارالله از القاعده در شبه جزیره بوده است. با شروع جنگ در یمن و عقب
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میاان ایان گاروه و جناب   2015های جنوبی در پی توافقنامه مساقط در ساپتامبر سرزمین
همچناین (. 123: 1396)صاوفی، های القاعده در جنوب تشدید شاده اسات ، فعالیت1جنوب

حضور نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس با حمله به نیروهای عراقی پس از حمله عاراق 
 به کویت، زمینه جهاد را فراهم نمود. 

گیری ، با بهرهمند در جهان است های سازمانترین جریانعنوان یکی از اصلیالقاعده به
هاای ماالی عربساتان ساعودی، حضاوری از وضعیت جغرافیایی حاکم بر منطقه و حمایت

به بعد، از طریق جذب رؤسای قبایل و شایوخ  2014مدت در یمن دارد. اما از سال طوالنی
های اقتصادی به مرد  فقیر ساکن در صانعا و تعاز، توانسات پایگااه مردمای محلی و کم 

اصلی القاعاده در یمان  عنوان شاخهبه« انصارالشریعه»ن خود کند. گروه چشمگیری را از آ
تأسایس شاد، درصادد  ابوبصیر معرو  به 2ناصر عبدالکریم عبدالله الوحیشی وسیلهکه به

است تا القاعده را با اسلوبی نوین در یمن و جزیر العرب فعال کند. این گاروه کاه حاصال 
ساازمان القاعاده در »دی اسات، ابتادا باا عناوان جمع بین القاعاده یمان و القاعاده ساعو

تحات  4«اباین-ارت  اساتمی عادن»کرد و پس از تغییر نا  به فعالیت می 3«جزیر العرب
العابدین ابوحسن المحضار، به انصار الشریعه تغییر ناا  داد. پاس از تارور رهبری علی زین

می به ترتیب، به رهباری ایان گاه سعید الشهیری و قاسم الریخالد عبدالنبی و آن، المحضار
طای حماتت  2020شدن قاسام الریمای در ژانویاه جریان رسیدند؛ تا اینکه پس از کشته 

عنوان جانشین وی مشاخص عمر باطرفی بههوایی نیروهایی آمریکایی، در نهایت، خالد بن
 .است لقبم «ابومقداد الکندی » هرهبر جدید القاعده نزد افراد این شاخه بگردید. 

لقاعده که از ابتدا به دنبال تأسیس دولت ختفت در یمن بود، هماره در کشاک  امنیتی ا
ترین جریان سلفی برای آمریکا باه عنوان خطرناکای که بهگونهبا آمریکا به سر برده است؛ به

                                                 
 الحراک الجنوبی. .1

ملاه پهپادهاای آمریکاایی باه در اثر ح 2015الدن و فرد شماره دو القاعده بود که در سال الوحیشی یکی از معاونان اسامه بن . 2 
 . (http://takfir.ir/modules/smartsection/item.php?itemid=1469کشته شد.) حضرموت در شرق یمناستان 

 قاعد  الجهاد فی جزیر  العرب. . 3
 اْلستمی جی  عدن أبین.  4
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پیماناان آن در یمان و دیگار رود. نتیجه این نزاع هم حمله به سفارت آمریکا و همشمار می
)وابسته ببت بو برادرش سلطان الذهب شدن عبدالرؤ  الذهب و در مقابل، کشتهکشورها، 

عنوان رئیس عملیات استشهادی القاعده بوده است. این گروه، و  جتل بلعیدی بهالقاعده(ب
کوشد تا از طریق جذب جواناان محلای، بار های اجتماعی و خدماتی، میبا انجا  فعالیت

عبداللاه العبااب باند. در همین راستا، شایخ اباوزبیر عاادلتعداد نیروهای فعال خود بیفزای
پرداز القاعده در جزیر العرب( علت انتخاب عنوان انصار الشریعه بارای القاعاده در )نظریه

داند که آنان به دنبال هدایت مرد  باه سامت وضاعیت مطلاوب و آن چیازی یمن را این می
 (. 2019)رجب و الشریف، مؤثر است هستند که برای همگان نافع بوده و در سعادتشان 

 . داعش3-2
نخستین اعت  موجودیت داع  در یمن، به اعت  دست داشتن این سازمان در عملیات 

جمهور سابق یمن در حادثه هتل القصر ترور خالد بحاح، معاون علی عبدالله صالح، رئیس
ی دیگاری در عادن هاای تروریساتگردد. در ادامه عملیااتبازمی 2015شهر عدن در اکتبر 

والیات »این سازمان به اجرا درآمد تاا تمایال داعا  بارای برقاراری باه اصاطتح  وسیلهبه
را بازنمایی کند. در این راستا، داع  عتوه بار عادن، در لحاج و اباین هام « استمی عدن

دست به عملیات زده که در پی آن، تعداد زیادی از مرد ، چه نظامی و چه غیرنظاامی کشاته 
 داعا  یاعضاا تعدادکرد،  منتشر 2019که سازمان ملل در سال  یبر اساس گزارش. شدند

باه  القاعادهسازمان  یکه اعضایدرحال شود؛تخمین زده مینفر  500تا  250 در یمن، بین
 .(2019اند)عادل، شده یعمختلف توز یهاکه در استان شودبالغ میهفت هزار نفر 

سازمانی بین نیروهای وابساته هور انفکا  درونبا شکست داع  در عراق و سوریه و ظ
به دولت استمی عراق و شا ، سران این گروه، یمن را ملجأی مهم و کارآمد بارای اساتمرار 

ضمن  2014رو، ابوبکر بغدادی در آغازین روزهای سال تحرکات جهادی خود دیدند. ازاین
دسات یااری دادن باه  تشریح وضعیت آن روز نیروهای خود، از آغاز حرکات داعا  بارای

نیروهای یمنی که خواهان بیعت باا خلیفاه مسالمانان هساتند خبار داده و اظهاار داشات : 
تعدادی از نیروهای جنگجوی یمنی خواهان بیعت با دولت استمی عراق و شا  هساتند و »

به این ترتیاب، باا ظهاور رسامی داعا  در ایان «. در آینده نزدی  با ما بیعت خواهند کرد
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تر شد تا از همین مجرا، منازعات نظامی این کشور جریان سلفی جهادی یمن، کاملمنطقه، 
تنهاا از هایچ تر شود؛ چرا که هرکدا  برای افزای  نفوذ و باال بردن اثرگذاری خود، نهپیچیده

تتشی برای جذب نیروهای بیشتر دریغ نورزیدند؛ بلکه حضور و فعالیت چشمگیر داعا  
گااه دولات رفات از معضال را در خیماهنیروهای جهادی راه برونموجب شد تا تعدادی از 

 استمی عراق و شا  بیابند و برای بیعت با داع  صف بکشند.
ها را باه نزاع و درگیری یمنی گسترش حضور و نفوذ داع  در یمن از همان ابتدا، صحنه

کاه از ناوامبر  گوناهگفتمانی بین القاعده و داع  پی  بارد؛ ایندرون سمت و سوی منازعه
تحرکی القاعده در تعدادی از نیروهای القاعده با پیوستن به داع ، مهر تأییدی بر بی 2014

قبال وضعیت حاکم بر یمن زدند. این در حالی است که القاعده از ابتدای حضور و فعالیت 
د؛ باراش را با اقدامات استشهادی و انفجارهای کور پی  میهای جهادیخود در یمن، ایده

ها و وجود برخی تبادالت بین این دو جریان، زمینه را برای شاکا  در اما ارتباب آن با حوثی
القاعده فراهم آورد. هرچند برخی سران القاعده در ابتدا خواهان بیعات باا بغادادی بودناد، 

برتار ماد  حاکم بر رفتار داع  را در تناقض با وضعیت مطلوب و جامعاه ولی چون اندیشه
گااه از مجارای تبیاین دیدند، ابتدا باه اخاتت  در سااحت نظار پرداختاه و آنمی نظر خود

مرکاز اْلماارات للسیاساات، اختت  نگرشی خود با داع ، با آنان وارد نازاع میادانی شادند )
خواندن ابوبکر البغدادی ، القاعده در جزیر العرب، خلیفه 2014در نوامبر   (.30/07/2018

ران سازمان به نا  حاارث النظااری، باا اعات  اینکاه داعا  یکای از را رد کرد. یکی از رهب
تواند با اعت  ختفت، شارایط الز  را کساب نمایاد، موضاع های جهادی است و نمیگروه

گردد تا مشاروعیت ساایر سازمان را چنین بیان کرد که اعت  خودخوانده ختفت سبب نمی
 نوعی با ایدهاین نگاه که به .( 2019لصالح، ؛ ا2019گرا باطل گردد)عادل، های است گروه

داع  مبنی بر تأسیس ختفتی فراگیر در تضاد بود، موضع رسمی سران القاعده در تضاد باا 
 آمد.داع  به حساب می

شود که القاعده شویم، مشاهده مینزدی  می 2018تا  2015های پس از هرچه به سال
عناوان جزئای از باه« والیات صانعاء»گاه که و آنها در یمن ترسیده از وسعت نفوذ داعشی

خاک دولت استمی تعریف شد، نیروهای جهادی القاعده وارد نزاع میدانی با داع  شدند. 
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ها شد، اماا این نزاع هرچند از همان ابتدا منجر به انفجار برخی از مساجد به دست داعشی
جهادی فراهم آورد. در همین راستا  هایزمینه را برای افزای  مقبولیت القاعده در بین سلفی

نفر از سوی  142و کشته شدن  2015در جریان انفجار مسجد بدر به دست داع  در سال 
ها، سران القاعده حسن استفاده را برای به حاشیه راندن داع  کرده و فعالیات خاود داعشی

. در مقابال هام های نفوذ داع ( را افزای  دادنادعنوان یکی از حوزهدر مناطق جنوبی )به
تواناد کوشیدند نشان دهناد کاه القاعاده نمایهایی چند میرهبران داع  با انتشارات بیانیه

با نقد اقدامات نیروهای وابسته به  روگرایی راستین را در یمن داشته باشد. ازاینرهبری است 
داشاتند کاه های خارجی، چناین بیاان مایها و انفعال در برابر قدرتالقاعده در قبال حوثی

بنیااد تمامی فتاوای سران القاعده مبنی بر عد  مشروعیت اقدامات داعا  در یمان(، بای»)
ها و نیروهای ارت  یمن که القاعده را نیز نابود خواهد کارد است و این جریان نه تنها حوثی

شاکل، بدین(. 16/06/2020)العارب، « چرا که هر ساه مشارک و مرتاد و خاوارج هساتند
عنوان تنها جریان سلفی که توانسته اسات کفار دور ابسته به داع ، خود را بههای وجهادی

ها( را به طور یکسان طرد کند، بهترین سازمان برای نیل باه )غرب( و نزدی  )شیعه و حوثی
 دهنادطاور نشاان میمبارزه( دانساته و این ها )جهاد و مردن در صحنهآرمان دیرین جهادی

 (.8/2/2020)العرب، 
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 گیریتیجهن
های بارز صحنه سیاسی و نظامی آن، ظهور تعاداد از آغاز جنگ در یمن، یکی از ویژگی

کاه آنهاا اکناون باه یکای از باازیگران کلیادی در طوریهای سلفی است؛ بهزیادی از گروه
ها از شبکه مدارس وابسته به دارالحدی ، اند. بسیاری از این گروههای جنگ بدل شدهجبهه

اند. هرگوناه تحلیلای از های دّماج و کتا  در اساتان صاعده برخاساتهر شعبهخصو  دبه
ها قبل و در حاین جناگ و نیاز ها و انشعابات میان گروههای سلفی در یمن با شکا شبکه

عناوان یا  جریاان ها را باهتاوان سالفیمتغیرهای جغرافیایی در هم پیچیده و بنابراین، نمی
های متناوع سالفی، آنهاا در های داخلی گروهاز سیاست پوشیدست نگریست. با چشمی 

دهند و نیروهای های جنوبی تشکیل مییمن اکثریت نیروهای امنیتی را در بسیاری از استان
جنگجو در خطوب نبرد اصلی با انصارالله و متحدان ، از جملاه در مرزهاای عربساتان باا 

هاای خاارجی از ایان ر حمایتخااطروناد. باهیمن، تعز و ساحل دریای سرخ به شمار می
نشگری آنها در صحنه نبرد و صحنه سیاسی یمن، از نحوه هماهنگی حامیاان گروه ها، نوع ک 

 .Diwan et al)آنها، از جمله عربستان سعودی و امارات متحده عربی متأثر خواهاد باود 

2018: 21) . 
ی هاشدن مجدد شکا ال نگرانه، به دلیل پتانسیل فعهمه، از منظر راهبردی و آیندهبااین

هاا ظااهرًا خااموش ای این گروههای حامیان منطقهموجود که بعضًا به دالیلی همچون نگاه
هاا و نااتوانی جاای دادن آنهاا در گردیده، هرگونه اختت  میان حامیاان خاارجی ایان گروه

یان امار ها را فعاال نمایاد. اتواند شاکا ساختارهای امنیتی یمن اعم از ملی یا محلی، می
-نامیم؛ چارا کاه در رتباه دولاتخود، برخاسته از بستری است که آن را دولت شکننده می

کشور قرار دارد. شکنندگی دولت باه  178کشورهای شکننده، یمن در جایگاه پنجم در میان 
های ناشی از منازعه بر سر مسائل سیاسی، اقتصادی و نظامی اسات.  باه دلیال دلیل بحران

ها، های مختلف یمن همچون زیدیان حوثی، سالفیتار فرهنگی در طیفعد  تجانس ساخ
ماذهبی جامعاه یمان(، و  -های قاومیالقاعده، حراک جنوب، و جامعه نابسامان )شاکا 

ای با اهدا  و نیات متفااوت و گااه ای و فرامنطقههای خارجی اعم از منطقهدخالت قدرت
و بستری مناسب برای نیروهای سالفی و گردد متضاد، اختتفات سیاسی در یمن تشدید می

 آورد.تکفیری فراهم می
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های سلفی در یمن حتی از نوع سلفیه سنتی ممکان اسات در آیناده علیاه حامیاان گروه
امروز خود، یعنی عربستان و امارات موضع گرفته و یا دست به اقداماتی بزنند. آنچه اماروزه 

شاان گارد هام آورده و متحاد ایو فرامنطقه ایهای حامیاان منطقاهآنها را به مدد هماهنگی
ساخته، در حوزه هویتی و گفتمانی بر نوعی مخاصمه گفتمانی علیه هویت شیعی زیدی در 

های مختلف سالفی در سالفیه جهاادی یمن است. بنابراین، امکان جذب عناصری از گروه
 همچون القاعده و حتی داع  در آینده وجود دارد. 

به ابوبکر البغادادی کاه « مجاهدین یمن»یرش سوگند وفاداری داع  در یمن در پی پذ
طی ی  پیا  صوتی به او داده شده بود، توانست برای مدت کوتاهی در یمن گساترش یاباد. 

اعات  نماود. اباوکر   2014ناوامبر  13ترتیب، موجودیت خود را باه طاور رسامی در بدین
وه در حضارموت باه عضاوگیری کننده اصلی، بارای ایان گارعنوان هماهنگالحضرمی، به

پرداخت. وقوع جنگ در یمن در پی تجاوز ائتت  تحت رهبری عربستان ساعودی در ساال 
، به داع  فرصت و زمینه داد تا نیروهای خود را مستقر نموده و با بهاناه جهااد علیاه 2015

گرایاناه ها متمرکز نماید. در واقاع، روایات فرقهها را به سوی حوثی، درگیری«مرتد»شیعیان 
ساازی ائتت  سعودی در این نزاع، کامًت در راستای منافع داع  قرار گرفت؛ چرا که قطبی

وجود، داع  نتوانست در گرفته، مؤمنان را در مقابل مشرکان قرار داده است. اما بااینصورت
علل و دالیل این موضوع نیاز باه پژوهشای  .(Kendall, 2019: 78-79)یمن ریشه بدواند 

عانه و هماراه باا خشاونت افراطای ایان گاروه را قل دارد، اما اجمااًل میمست توان رویکرد َسب 
عنوان عامل بیرونی ذکار خارجی از آن را به شدن حمایتعنوان عامل اصلی درونی، و کم به

 کرد.
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