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مقدمه

حمله موشکی انصاراهلل به پادگان الجال]۱[ که منجر به کشته شدن بیش از ۳۰ نفر از 

نیروهای جنوبی از جمله »منیر الیافعی« معروف به ابویمامه از اعضای حراک جنوبی و اصلی ترین 

مهره های امارات در یمن گردید باعث شد تا نیروهای جنوبی انگشت اتهام را به سمت حزب 

اصالح نشانه روند و دولت هادی را به دلیل نفوذ باالی حزب اصالح در آن به باد انتقاد بگیرند. 

»هانی بن بریک« قائم مقام مجلس انتقالی در کنفراس خبری که کمتر از یک هفته پس از این 

حمله برگزار شد حزب اصالح را همکار اصلی انصاراهلل در این توطئه معرفی کرد و هدف اصلی 

این اقدام را تالش برای برای سیطره بر عدن عنوان کرد و تهدید کرد که چنانچه این اقدامات ادامه 

پیدا کند به برخورد نظامی منجر خواهد شد. این اقدامات موجب بروز اعتراضات و درگیری هایی 

در عدن شد که پس از دعوت توییتری »بن بریک« از همه نیروهای جنوب در روز چهارشنبه 

۷ آگوست ۲۰۱۹ برای خارج کردن کنترل قصر معاشیق– محل استقرار دولت هادی– از دست 

حزب اصالح، نیروهای الحزام االمنی که به عنوان بازوی نظامی مجلس انتقالی جنوبی درعدن 

فعالیت می کنند پس از درگیری های مختصری موفق شدند عدن و قصر معاشیق را به تصرف 

درآورند. نیروهای جنوبی به عدن راضی نشدند و پس از آن به سمت أبَین و سپس استان نفت 

خیز شبوه رفتند]۲[.

اهمیت اقتصادی شبوه و نزدیک بودن آن به مأرب به عنوان یکی از استان های تحت نفوذ 

حزب اصالح موجب شد تا نیروهای دولتی نه تنها جلوی پیشروی جنوبی ها را بگیرند بلکه موفق 

شوند آن ها را تا عدن عقب برانند و درگیری را مجددا به سطح عدن بکشانند.
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نیروهای  بر  ابتدای جنگ یمن سرمایه گذاری عظیمی  از  امارات که  این جا بود که  در 

جنوبی کرده بود رأسا وارد میدان شد و با هواپیماهای جنگی خود نیروهای دولت هادی را در 

ورودی عدن بمباران کرد. این اقدام امارات موجب شد تا استان عدن و بخش هایی از أبَین و شبوه 

در کنترل مجلس انتقالی جنوبی افتاده و تا حدودی تثبیت شود.

شکاف در ائتالف

نمایان کرد که  را  بزرگی  نیروهای دولت هادی شکاف  به  اماراتی  حمله هواپیماهای 

عربستان در طول جنگ یمن سعی در سرپوش گذاشتن بر آن داشت. شکافی که منشأ آن به 

اختالف منافع و اهداف راهبردی دو کشور اصلی تشکیل دهنده ائتالف عربی در حمله به یمن 

برمی گردد.

در حالی که عربستان امن کردن مرزهای جنوبی اش و پایان دادن به نفوذ ایران در شبه 

جزیره عربی را مهم ترین هدف خود از دخالت در یمن عنوان می کرد، نیم نگاهی هم به شرق 

یمن برای باز کردن مسیر خود به دریای عرب داشت. مسئله ای که ایمیل های منتشر شده یوسف 

العتیبی سفیر سابق امارات در واشنگتن نشان می دهد که از آن خبر داشته و در راستای کنترل 

قدرت سعودی با آن مخالف بوده است. در حالی که امارات ترجیح می داد در معرکه شمال وارد 

نشود و مشکالت عربستان را به خودش واگذار کند و توان خود را در سواحل جنوب و جنوب 

غرب یمن متمرکز کرد. امارات در طول جنگ یمن تالش کرد بر بنادر مهم یمن کنترل پیدا 

کند و در این کار هم به شدت موفق بوده است. »صالح الجبری« تحلیل گر یمنی تسلط امارات بر 

بنادر عدن، بلحاف، مخا، و جزیره سقطری و نیز تأسیس پایگاه نظامی در جزیره میون در دهانه 
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باب المندب را از اصلی ترین اهداف امارات در یمن بر می شمرد]۳[.

 حمایت از تاسیس مجلس انتقالی جنوبی و تأمین لجستیک نیروهای الحزام االمنی یا النخبه 

وابسته به امارات یا تالش برای در دست گرفتن کنترل سقطری نمونه هایی از تالش های امارات 

برای توسعه نفوذ خود در جنوب یمن در سایه حمایت از استقالل طلبان جنوبی است. البته نمی توان 

منکر شد که امارات بیش از اهداف امنیتی و سیاسی، به دنبال اهداف اقتصادی بلند مدت در یمن 

است و توسعه سریع بنادر الدقم در عمان، چابهار در ایران و گوادر در پاکستان، امارات را به این 

فکر فرو برده است تا با تأسیس امارات هفتم و هشتم خود در عدن و سقطری خود را از بن بست 

ژئوپولتیک برهاند و نبض تجارت در شرق آفریقا را در دست بگیرد]۴[.

همپیمانان ناهمراه

اشتباه ریاض در  انتخاب  تنها  به یمن  به عنوان شریک اصلی در حمله  امارات  انتخاب 

مسئله هم پیمان ها نبود. ریاض در انتخاب هم پیمان از بین نیروهای داخلی یمن هم نتوانست به 

هوشمندی امارات عمل کند. در حالی که امارات با زیرکی تمام با نیروهای جنوبی که عمدتا 

از شمالی ها دل خوشی ندارند و بخش بزرگی از آنها به دنبال استقالل یمن جنوبی هستند متحد 

شد]5[ و روی آن ها سرمایه گذاری کرد، ریاض هم پیمانان خود را از میان بخشی از حزب مؤتمر 

که در بیعت هادی بودند و نیز حزب اصالح انتخاب کرد. حزب مؤتمر که می توان با تسامح 

ادعا کرد بر پایه ی  هویت یمنی شکل گرفته است حتی پس از پایان هم پیمانی صالح با انصاراهلل 

و قتل او توسط آن ها هم نتوانست با تمام ظرفیت به خدمت عربستان درآید چرا که حتی مرگ 

صالح هم نمی توانست خاطره ی جنایت های دولت سعودی در دوران ملک فیصل در قبال انقالبیون 
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جمهوری خواه شمال یمن را از یاد مردم این منطقه ببرد. قتل هزاران بی گناه در بمباران های کور 

ائتالف عربی از دیگر دالیل عدم همراهی کامل بدنه ی قبایلی حزب مؤتمر با عربستان بود. حتی 

»طارق عفاش« برادر زاده ی صالح که همراه وی با انصاراهلل بیعت کرد و سپس به آن ها خیانت 

کرد و توانست از دست آن ها بگریزد نیز ترجیح داد با امارات همراه شود و فرماندهی نیروهای 

»العمالقه« در ساحل غربی یمن را به عهده گرفت.

در مورد حزب اصالح وضعیت کمی متفاوت است. حزب اصالح شاخه ی اخوان المسلمین 

در یمن است و سران و بدنه این حزب حق دارند برخورد عربستان با اخوان المسلمین مصر و 

لیبی را نصب العین قرارداده و به دیده ی تردید به هم پیمان خود بنگرند. به نظر می رسد این اتهام 

که حزب اصالح نمی خواهد جنگ تمام شود تاحدودی به واقعیت نزدیک باشد. حزب اصالح 

به خوبی دریافته است که همراهی فعلی سعودی با او رهین شرایط جنگ است و ائتالف بن زاید-

بن سلمان با پایان جنگ و نیازشان به توانایی های حزب اصالح در یمن دلیلی برای تحمل آن 

نخواهند داشت.

در  تعزی حاضر  سربازان  تظاهرات  ماجرای  از  می توان  راحتی  به  را  مسیر  تفاوت  این 

مرزهای عربستان با صعده برای بازگشت به خانه و دفاع از تعز در برابر جنوبی ها پس از فراخوان 

»حمود سعید المخالفی« از رهبران سرشناس اخوانی تعز که پس از کودتای انتقالی در عدن در 

فیس بوکش منتشر کرد دریافت.
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سال پنجم جنگ؛ وضعیت دشوار حاکمان ریاض

پس از گذشت پنج سال از جنگ در یمن وضعیت به کلی با روزهای آغازین جنگ 

متفاوت است. انصاراهلل هنوز بر مهم ترین بخش های جمعیتی و اقتصادی یمن سیطره دارد. حمالت 

موشکی و پهپادی به فرودگاه ها و تأسیسات نفتی عربستان آبروی بین المللی ریاض را برده است 

و حمله ی آرامکو معادالت اقتصادی جدیدی را به ضرر ریاض وارد میدان کرده است. ماجراهای 

جنوب نشان داد بن سلمان حتی نمی تواند به امارات در یمن اعتماد کند و حزب اصالح هم راه 

خود را کم کم از ائتالف جدا می کند و با توافقات جزیی با انصاراهلل مسیر خود را برای توافقات 

جدی تر باز می کند]6[.

در عرصه داخی و بین المللی هم وضعیت بن سلمان اصال خوب نیست. در حالی که ترامپ 

نشان داده است اصال قابل اتکا نیست و حتی به خاطر پهپاد آمریکایی هم حاضر نیست با ایران 

درگیر شود و پشت کردهای هم پیمانش را در مقابل اردوغان خالی می کند، انتقادات به بن سلمان 

پس از حمله به آرامکو در داخل خاندان سعودی در حال افزایش است]۷[.

دولت هادی در ضعیف ترین حالت خود قرار دارد؛ پایتخت موقتش را از دست داده و به 

جای حرکت به سمت صنعا برای حرکت به سمت عدن آماده می شود. ریاض توانایی کنترل 

ابوظبی را ندارد و حتی خبرهایی از هماهنگی های مخفی ابوظبی و تهران را باید تحمل کند.

هادی تهدید به خروج از ریاض می کند و برخی خبرها عربستان را به اجبار هادی برای 

اقامت در ریاض متهم می کنند.
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با این حال ریاض هنوز به دنبال پایان آبرومندانه جنگ در یمن است و از عراق و پاکستان 

واسطه برای ایران می فرستد و خود نیز مسیرها را برای مذاکره با انصاراهلل باز می کند.

واضح است که ریاض تا پیش از آرام کردن نسبی اوضاع در جنوب و تثبیت قدرت 

دولت هادی نمی تواند وارد مذاکره مستقیم با انصاراهلل شود. دولت هادی نیز در وضعیت خوبی 

قرار ندارد و نیروهای اصالحی و شمالی این دولت به هیچ وجه حاضر به همکاری با جنوبی های 

کودتاچی نیستند. توییت های اخیر صالح الجبوانی وزیر حمل و نقل دولت هادی و یا سخنرانی 

»محمد  الحضرمی«]8[ در مجمع عمومی سازمان ملل علیه امارات و مجلس انتقالی نشانه هایی از این 

مسئله هستند و از طرفی فشار امارات و جنوبی ها چاره ای برای عربستان به جز ایده دولت ائتالفی 

باقی نگذاشته است.

توافق روی کاغذ

نویس  پیش  تنظیم  حتی  و  جده  مذاکرات  پایان  بودن  نزدیک  از  خبرها  که  حالی  در 

توافق نامه حکایت دارد ولی مسئله در میدان به گونه ی دیگری در حال رقم خوردن است. حزب 

اصالح به دنبال شکستن محاصره تعز به وسیله توافق با انصاراهلل است]۹[ و امارات هم قصد خروج 

از یمن را ندارد. هر یک از دو طرف پیش نویس را از طرف خود روایت می کنند و در حالی 

که الجزیره خبر از توافق با ادغام تمام نیروهای شبه نظامی در ارتش و وزارت کشور هادی می 

دهد، روزنامه العرب تأکید می کند که تأمین امنیت استان های جنوبی به عهده یگان های جنوبی 

و با نظارت ارتش هادی خواهد بود.
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در سقطری هادی رئیس سازمان امنیت را که به امارات نزدیک است برکنار می کند 

که وی از کناره گیری امتناع می ورزد و استاندار وابسته به حزب اصالح، ورود بدون ویزا و طی 

مراحل قانونی که در این سال های جنگ عادت اماراتی ها شده بود را ممنوع می کند و پایگاه 

آمریکایی lobelog   نیز از برنامه امارات برای الحاق خاک سقطری به خود خبر می دهد.

به گزارش الشرق االوسط مجلس انتقالی و دولت هادی هر دو در حال تقویت نیروهای 

خود در استان أبین هستند و در حضرموت هادی به دنبال پایان سیطره امارات بر فرودگاه الریان 

است]۱۰[.

تمامی این نشانه ها از یک واقعیت خبر می دهند و آن این است که اگر توافقی هم صورت 

بگیرد تنها بر روی کاغذ خواهد بود و به جای نگاه یا نیازی راهبردی برای پایان درگیری، عامل 

ماندن دو طرف درگیری بر سر  میز مذاکره فشارهای عربستان است. شرایط مذکور این احتمال 

را به ذهن متبادر می سازد که عربستان به دولت وحدت ملی هادی تنها برای چند هفته نیاز دارد و 

از هم اکنون مقدمات توافق با انصاراهلل را آماده کرده است و یافتن راه کاری برای پایان مناقشات 

شمالی ها و جنوبی ها، اصالح و انصاراهلل ؛ اصالح و جنوبی ها را به بعد از خروج نظامی اش از یمن 

موکول کرده است.
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