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مقدمه

شوک  سنگین سیاسی، اقتصادی و امنیتی جنبش انصاراهلل یمن به تأسیسات نفتی آرامکو و 

به فاصله اندکی پس از آن عملیات وسیع و پیچیده زمینی موسوم به »نصر من اهلل« در نجران که 

در واقع به مثابه رونمایی از توان باالی هماهنگی اطالعاتی، لجستیکی و فرماندهی انصاراهلل بود، 

سبب شد تا مقامات سعودی پس از چندین سال لجاجت متکبرانه، متأثر از واقعیت های میدانی 

به تکاپوی سیاسی برای خروج از معرکه ای وادار شوند که خود آغاز کننده اصلی بوده و اکنون 

شعله های آن دامن عربستان را گرفته است. از این منظر شاید بتوان نسبت عربستان با بحران یمن 

را نوعی خودسوزی دانست.

هر چند عربستان مستأصل از راهبرد تهاجمی انصاراهلل و هراسان از غافل گیری های اخیر، 

دست به دامان پاکستان و عمان برای میانجی گری شده است؛ اما هم چنان نسبت به حیثیت منطقه ای 

و بین المللی خود در قبال خروج بدون دست آورد از صحنه یمن نگران است. موضوعی که به رغم 

نیاز مبرم سعودی ها به یافتن راه حلی سریع برای استیصال کنونی خود، هم چنان آن ها را بر سر 

دوراهی پذیرش صلح و توافق یا ادامه جنگ در یمن مردد کرده است. اگرچه اطالعات دقیقی از 

کیفیت و نتایج احتمالی مذاکرات مسقط در دسترس نیست و عربستان برای پذیرش تمامی شروط 

و خط قرمزهای انصاراهلل آمادگی کافی ندارد. اما با این وجود، سعودی ها در روزهای اخیر سعی 

کرده اند تا با پمپاژ رسانه ای، توافق با انصاراهلل را در دسترس و نزدیک جلوه دهند. شاید اصرار 

آن ها بر گفتگوی غیرمستقیم و با واسطه نیز در همین راستا قابل بررسی و تحلیل باشد. انتخاب 

مسقط برای مذاکره غیرمستقیم با انصاراهلل از نگرانی مفرط سعودی ها نسبت به مذاکره با ایران 

برای عبور از مخاطرات جنگ یمن ناشی می شود. سعودی ها بر عدم طرح پرونده یمن در مذاکرات 

رفع تنش با ایران اصرار داشته و از تبعات آن بیمناک هستند. بدین سبب در این نوشتار با مروری 
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به مذاکرات گذشته انصاراهلل و عربستان، نگاهی اجمالی بر مذاکرات مسقط خواهیم داشت.

پیشینه مذاکرات

با آغاز تجاوز نظامی ائتالف عربی به سرکردگی عربستان به یمن در ۲6 مارس ۲۰۱5 )6 

فروردین ۱۳۹۴(، چندین دور مذاکرات برای پایان دادن جنگ و کاهش تنش ها صورت گرفته 

است. مذاکرات ژنو در ژوئن ۲۰۱5، مسقط در سپتامبر ۲۰۱5 و گفتگوهای بیِل سوئیس در دسامبر 

۲۰۱5 همگی ناکام ماندند. در مذاکرات بهار ۲۰۱6 در خاک عربستان برای اولین بار گفتگوهای 

رو در رو میان سعودی ها و حوثی ها صورت گرفت. در این مذاکرات بر کاستن از شدت تنش و 

اقدام در راستای تبادل اسیران توافق شد. افزون بر این، هر دو طرف لحن خود را نیز تغییر دادند 

اما در نهایت این مذاکرات به دلیل عدم حضور هیئت هایی از دو گروه عبدربه منصور هادی و 

علی عبداهلل صالح به شکست انجامید.

هنگامی که سعودی ها تالش کردند رهبری مذاکرات بعدی در کویت را به دولت هادی 

بسپارند، عبدربه منصور هادی در تالفی عدم حضور خود در مذاکرات قبلی و یک هفته قبل از 

معاون خود  به عنوان  را  انصاراهلل  األحمر، دشمن سرسخت  آغاز مذاکرات، ژنرال علی محسن 

منصوب کرد. اقدامی که در شکست مذاکرات آگوست ۲۰۱6 کویت تأثیرگذار بود. دو ماه 

بعد، هادی برنامه جدید سازمان ملل برای آغاز دور جدید مذاکرات و تالش های جان کری وزیر 

خارجه وقت ایاالت متحده را در دسامبر ۲۰۱6 رد کرد. )۲(
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به گفته ی تحلیلگران مأموریت دیپلماتیک خالد بن سلمان نشان دهنده سیگنال محکمی 

برای تغییر سیاست جنگی عربستان سعودی در یمن است.

همچنین سه طرح شورای همکاری خلیج فارس و سازوکارهای اجرایی آن، کنفرانس 

گفتگوی ملی و قطعنامه ۲۲۱6 شورای امنیت سازمان ملل متحد، راه حل های پروژه جامع ملی 

یمن نیز برای برون رفت از وضع موجود اعالم شده اند. طرح شورای همکاری عمل خلیج فارس 

بر تشکیل کمیته نظارت بر تدوین قانون اساسی جدید، تعیین جدول زمان بندی انتخابات پارلمانی 

و شرکت مردم یمن در همه پرسی استوار بود. کنفرانس گفتگوی ملی مطابق سند ارائه شده، 

تشکیل دولت فدرال متشکل از چند منطقه که گروه های یمنی به توافق برسند را تأیید کرد و 

قطعنامه ۲۲۱6 سازمان ملل نیز با تأیید دو طرح قبلی، بر ارائه راه حل سیاسی و مخالفت با هر نوع 

درگیری و تنش جدید در یمن تأکید داشت. )۳(

مذاکرات مسقط

محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در صحبت هایی که متن آن را پایگاه اینترنتی میدل ایست 

آی )Middle East Eye( در سال ۱۳۹7 منتشر کرد، تمایلش را برای خروج از جنگ یمن 

اعالم نمود. اگرچه این اتفاق تاکنون به تعویق افتاده است اما به اعتقاد بسیاری از ناظران، حمله 

ی انصاراهلل به آرامکو باعث شد تا دست باال را در یمن داشته باشد. از همین رو، بن سلمان که 

در سال های گذشته بر حضور عبدربه منصور هادی در رأس یمن تأکید داشت، با روبرو شدن با 

قدرت انصاراهلل از مواضع پیشین خود کوتاه آمد.
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از طرفی ریشه مذاکرات مسقط را باید در توافق نامه استکهلم سوئد جستجو کرد. نمایندگان 

دولت نجات ملی )مستقر در صنعا( و دولت مستعفی یمن )مستقر در عدن( ۱8 دسامبر ۲۰۱8 )۲۳ 

آذر ۱۳۹7( در شهر استکهلم، پایتخت سوئد بر سر توقف آتش بس در استان الحدیده، تبادل اسرا 

و تداوم گفتگوها توافق کردند. در این مذاکرات قرار شد امنیت بنادر الحدیده، الصلیف و رأس 

عیسی به نیرو های محلی واگذار شود و طرف های سعودی و دولت مستعفی همکاری هایی برای 

سازوکار مالی جهت فروش انبار نفت شرکت »صافر« در گردش حساب های بانک مرکزی یمن 

زیر نظر انصاراهلل انجام داده و به محاصره فرودگاه صنعا پایان دهند. اگرچه بخش هایی از این 

توافق مانند تبادل اسرا به شکل ناقص انجام شد، اما طرف سعودی کارشکنی های گسترده ای انجام 

 داد. انصاراهلل برای عمل به توافق استکهلم از ۱۱ تا ۱۴ ماه می ۲۱۰۹ )۲۱ تا ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹8( 

از سه نقطه کلیدی در جنوب یمن )بنادر الحدیده، الصلیف و رأس عیسی( عقب نشینی کرد. اما 

عربستان سعودی با برداشتی تردیدآمیز، این عقب نشینی را ناشی از ضعف انصاراهلل ارزیابی و 

هم چنان در عمل به مفاد توافقنامه استکهلم تعلل کرد. )۴(

در ۴ جوالی ۲۰۱۹ )۱۳ تیر ۱۳۹8( محمد عبدالسالم، رئیس هیئت ملی مذاکره کننده 

انصاراهلل با مارتین گریفیتس )Martin Griffiths(، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن 

دیدار و گفتگو کرد. گریفیتس از مارس ۲۰۱5 به عنوان سومین نماینده سازمان ملل در امور یمن 

فعالیت دارد. دو طرف طی این دیدار که در شهر مسقط، پایتخت عمان صورت پذیرفت در مورد 

اوضاع انسانی، اقتصادی و سیاسی یمن، تالش ها در راستای فرآیند سیاسی این کشور و پشت سر 

گذاشتن موانعی که عربستان و دولت مستعفی هادی در مسیر توافق الحدیده ایجاد می کنند، گفتگو 

و رایزنی کردند. )5(
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حاصل این دیدار در اواخر اکتبر ۲۰۱۹ )اوایل آبان ۱۳۹8( با میانجی گری های سلطان 

جدید  دور  به  گریفیتس  مارتین  و  پاکستان  وزیر  نخست  خان،  عمران  عمان،  پادشاه  قابوس 

مذاکرات میان انصاراهلل یمن و عربستان سعودی در مسقط پایتخت عمان منجر شد. در واقع علت 

روی آوردن عربستان به مذاکره مستقیم و رو در رو با انصاراهلل ناشی از حمله ی پهپادی این 

جنبش به تأسیسات نفتی آرامکو است. این حمله با آشکار نمودن آسیب پذیری نفتی عربستان، 

ریاض را به سمت مذاکره برای پایان دادن به یک جنگ فرسایشی سوق داده است. )6( همچنین 

کشورهای عضو ائتالف عربی به این نتیجه رسیدند که با یک سری موانع غیرمنتظره همچون عدم 

پیشرفت نظامی در یمن برای تغییر وضع موجود به نفع خود روبرو هستند. )7( به دلیل منافع غیر 

هماهنگ منصور  هادی در این دور از گفتگوها بین عربستان و انصارهلل، تصمیم به عدم حضور 

او گرفته شد. زیرا در دور جدید مذاکرات، انصاراهلل با جدیت به دنبال بازگشایی کامل فرودگاه 

صنعا است اما هادی تمایل دارد این فرودگاه همچنان بسته بماند.

سطح مذاکرات

برای حصول نتایج مؤثر در این دور از مذاکرات تالش می شود تا گفتگو های رو در 

رو بین مقامات عالی رتبه بیشتر شود. به گفته »جمال عامر« از اعضای هیئت مذاکره کننده 

انصاراهلل، دو طرف در طول ماه های گذشته با یکدیگر در تماس ویدیویی بوده و از طریق واسطه 

های اروپایی صحبت کرده اند. )8( برای همین تماس های مستقیمی میان خالد بن سلمان )برادر 

کوچکتر ولیعهد سعودی و معاون وزیر دفاع این کشور( با »مهدی المشاط« رئیس شورای عالی 

سیاسی انصاراهلل یمن صورت گرفته است. خالد بن سلمان فوریه ۲۰۱۹ )بهمن ۱۳۹7( به سمت 
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معاون وزیر دفاع منصوب شد و مسئول امنیتی شماره یک عربستان سعودی به حساب می آید. 

مأموریت وی دست یابی به توافقی آبرومندانه و مناسب برای خارج کردن عربستان از یک جنگ 

نشان دهنده  بن سلمان  دیپلماتیک خالد  مأموریت  تحلیل گران،  به گفته ی  است. )۹(  ناموفق 

سیگنال محکمی برای تغییر سیاست جنگی عربستان سعودی در یمن است. )۱۰(

شروط مذاکرات

مذاکرات مسقط در حال حاضر بر روی اهداف موقت مانند بازگشایی فرودگاه بین المللی 

صنعا و ایجاد یک منطقه حائل در امتداد مرزهای یمن و عربستان از مناطق تحت کنترل انصاراهلل 

متمرکز است. نگرانی های اصلی عربستان سعودی بر توانایی موشک های بالستیک ارتش یمن، 

هواپیماهای بدون سرنشین و امنیت مرزهای خود است. این کشور پس از تالش های ناموفق 

در شکست انصاراهلل، از تعهدات خود برای بازگشت دولت هادی به پایتخت صرف نظر کرد. 

ریاض آمادگی خود را جهت »پشتیبانی از انصاراهلل در ازای قطع رابطه آن ها با تهران« اعالم 

داشته؛ در عوض انصاراهلل باید متعهد شود حمالت خود به داخل خاک عربستان و هدف قرار دادن 

زیرساخت های آن را متوقف کند. )۱۱( در واقع عربستان به دنبال تضمین هایی است که جنبش 

انصاراهلل از آن چه به عنوان محور مقاومت به رهبری ایران شناخته می شود، فاصله بگیرند. )۱۲(

در مذاکرات مسقط هیئت عربستانی آتش بس در مرزها را پیشنهاد داده اما انصاراهلل با 

موضعی احتیاطی تأکید کرده که حمالتش در آن جا متوقف نخواهد شد. زیرا این جنبش بر سیاست 

پیشروی در روند مذاکرات هم زمان با درگیری ها در مناطق مرزی »کتاف« و »المالحیط« تکیه 

دارد. )۱۳( به نظر می رسد انصاراهلل توقف این حمالت را مشروط به توقف کامل حمالت هوایی 
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ائتالف عربی به شهرهای یمن کرده است. اگرچه این حمالت هوایی کاهش یافته است، اما از 

نظر انصارهلل هنوز تضمینی بر قطع کامل آن نیست. عربستان هم چنین اقدامات مثبتی را در زمینه 

ی آزادسازی کشتی های سوخت مصادره شده توسط ائتالف انجام داده  است.

محور های مورد درخواست هیئت مذاکره کننده انصاراهلل بر لزوم توقف حمالت عربستان 

به داخل خاک یمن، لغو محاصره و آغاز گفتگوی سیاسی جامع یمنی در فضایی آرام قرار دارد. 

پس از مذاکرات تلفنی و ویدئویی انصاراهلل با مقامات عربستان، مارتین گریفیتس در دیداری با 

سید عبدالملک الحوثی، رهبر انصاراهلل، پیشنهاد آتش بس موقت داد. با توجه به این که ممکن است 

آتش بس موقت به عنوان یک تاکتیک جنگی از سوی ائتالف استفاده شود، رهبر انصاراهلل آن 

را نپذیرفت و گفت: »آتش بس تنها با صلحی جامع محقق می شود، صلح جامع و راه حل عادالنه 

گزینه درست تری برای حل تمامی مشکالت است.« )۱۴( مهم تر از همه این که انصاراهلل به دنبال 

کسب مشروعیت بین المللی و به رسمیت شناخته شدن توسط دولت های همسایه با استفاده از 

موقعیت جدید استراتژیک خود در یمن است.

آینده مذاکرات

در نشست مسقط پیش نویس مذاکرات ژنو که قرار است در آینده برگزار شود محور 

رایزنی ها قرار دارد. در این پیش نویس از عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری مستعفی یمن به 

عنوان نماینده دولت مستعفی، »عارف الزوکا« دبیرکل کنگره ملی و محمد عبدالسالم سخنگوی 

انصارهلل برای حضور در مذاکرات ژنو دعوت خواهد شد. این طرف ها هیئت هایی متشکل از شش 

عضو و چهار مشاور خواهند داشت و فرستاده سازمان ملل می تواند با توافق طرفین، اعضاء و 
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مشاوران بیشتری را در این مذاکرات شرکت دهد. این پیش نویس که مبتنی بر دست آوردهای 

گفتگوی ملی و قطعنامه ۱۳۲5 شورای امنیت است، تصریح می کند که هر کدام از این هیئت ها 

باید برای گفتگو درباره توافق های الزام آور دارای اختیارات مطلق باشند. مسائل اساسی ذکر شده 

در این پیش نویس شامل نقشه راه بازگشت یمن به انتقال سیاسی، اعتماد سازی و مکانیزم اجرایی 

آن است. )۱5( آن چه تاکنون از مذاکرات مسقط میان انصاراهلل و عربستان سعودی گذشته، از یک 

طرف نشان دهنده پذیرش ناتوانی حل مسئله یمن به وسیله جنگ از سوی عربستان و از طرف 

دیگر تمایل ریاض برای طوالنی کردن روند مذاکرات در شرایط توقف حمالت انصاراهلل و تداوم 

محاصره به منظور فشار بر صنعا برای گرفتن امتیاز است.

موانع و چالش های موجود

با طوالنی تر شدن حمالت ائتالف عربی به یمن بر پیچیدگی های بحران این کشور افزوده 

شده است. در واقع ائتالف های جدیدی به میان آمده و محور وفاداری طرف های درگیر تغییر 

یافته است. مناقشه یمن همواره اتحادهای عجیبی را شکل داده که بیشتر بر محور دشمن مشترک 

استوار بوده است تا منافع مشترک، اما حتی این همبستگی های شکننده نیز اکنون تَرک برداشته 

است. در ائتالف انصاراهلل-صالح دودستگی ایجاد شد و برخی از وفاداران علی عبداهلل صالح رئیس 

جمهور پیشین یمن به ائتالف ضد انصاراهلل پیوستند. اختالف های مشابهی نیز میان اعضای ائتالف 

عربی به میان آمده است؛ ائتالفی که گرچه همه ضد انصاراهلل هستند، اما همه طرفدار عبدربه 

انتقالی جنوب«  اعضای »شورای  است که  این  اختالف  مهم ترین   )۱6( نیستند.  هادی  منصور 

)STC( که از سوی امارات متحده عربی حمایت می شوند و رهبری آن را »عیدروس الُزبیدی« 
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فرماندار پیشین هادی در استان عدن برعهده دارد به طور مرتب به زد و خورد با نیروهای طرفدار 

هادی پرداخته است. در نتیجه، مناقشه و مذاکره را دیگر نمی توان در چارچوب  ساده گفتگوی دو 

طرف اصلی و حامیان آن ها صورت بندی کرد.

پیامدهای مثبت و منفی مذاکرات

یکی از پیامدهای مهم مذاکرات مسقط تشکیل دو کمیته ی نظامی و سیاسی مشترک بین 

عربستان سعودی و انصاراهلل است. کمیته ی نظامی به بررسی آتش بس کامل بین دو طرف، لغو 

محاصره و بازگشایی فرودگاه صنعا می پردازد و کمیته ی سیاسی برای بررسی وضعیت سیاسی 

جدید در یمن فعالیت می کند. )۱7( به گفته ی محمد عبدالسالم سخنگوی انصاراهلل، توافق حاصله 

در مسقط از ویژگی های کلی برخوردار است و بعدا بر سر جزئیات مذاکره خواهد شد. وی ضمن 

اشاره به این که انصاراهلل خواهان باز بودن مذاکرات و دست یابی به راه حل سیاسی است، معتقد 

است که اکنون باید میانجی گران عمانی با آمریکایی ها و سپس با نیروهای ائتالف به رهبری 

عربستان سعودی ارتباط برقرار کنند. )۱8(

از جمله اتفاقاتی که بی ربط به موضوع فوق نیست، ایجاد پنج پست مراقبتی توسط کمیته 

نظارت بر آتش بس در حدیده است که علی رغم تالش نماینده سازمان ملل در امور یمن پس 

ایجاد شده در  با آرامش نسبی  انجام نگرفته بود. هم زمان  از توافق سوئد در اواخر سال ۲۰۱8 

جبهه غربی، تعدادی از فرماندهان برجسته نظامی یمن به صنعا برگشته و از همراهی با ائتالف 

عربی اظهار ندامت کردند. در جنوب یمن به رغم امضای توافق ریاض اما، تنش  و درگیری میان 

نیروهای وابسته به منصور هادی و شورای انتقالی جنوب ادامه دارد و هیچ نشانه ای دال بر اجرای 
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موفق توافق ریاض مشاهده نمی شود. )۱۹( همچنین عربستان گروهی از زندانیان یمنی که کمیته 

بین المللی صلیب سرخ تعداد آن ها را ۱۲8 نفر اعالم نموده، آزاد کرد. این گروه از زندانیان پس 

از آزادی وارد شهر صنعا پایتخت یمن شدند.

به طورکلی شواهد حکایت از آن دارد که در مذاکره انصاراهلل با عربستان، انصاراهلل برنده 

بوده و ثمرات استقامت خود در جنگ را می بیند. به این ترتیب که می تواند بر اغلب مناطق 

شمالی یمن حکومت کرده و خود را به عنوان یک قدرت مشروع مطرح نماید. ظاهراً عربستان 

ایجاد یک دولت به حاکمیت انصاراهلل در شمال را برای آن ها تضمین کرده است و همین مسئله، 

نشان دهنده هوشمندی انصاراهلل و دولت نجات ملی یمن است. آن ها به شکل مناسبی با سعودی ها 

تعامل کردند، تا منافع خود را محقق نموده و در برابر امنیت مرزهای عربستان، خدمات بسیاری 

را در راستای بازسازی یمن از سعودی ها دریافت کنند. )۲۰( در واقع مقاومت مشروع انصاراهلل، 

نیروهای ائتالف عربی را به این نتیجه رسانده است که توافق نامه باید آرمان های مشروع همه 

بخش های جامعه یمن از جمله انصاراهلل را در برگیرد. به گونه ای که انور قرقاش، مشاور وزیر 

در امورخارجه امارات متحده عربی گفته است: »شبه نظامیان حوثی کشور را ویران کرده اند، اما 

آن ها بخشی از جامعه یمن هستند و در آینده آن نقشی خواهند داشت.« )۲۱( عربستان سعودی 

نیز به دنبال نوعی همزیستی مسالمت آمیز با انصاراهلل در شمال یمن و خروج آبرومندانه از جنگ 

بی ثمری است که خود آغازگر آن بوده است.
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تبعات مذاکرات برای ایران

هر چند تنها خواسته عربستان از انصاراهلل، اظهارات رسانه ای آن ها در انتقاد از ایران و 

تمجید از عربستان است. اما هر شکلی از روند مذاکراِت منجر به صلح که انصاراهلل را به عنوان 

یک عنصر تأثیرگذار در یمن تأیید و حفظ کند، به معنای حفظ یکی از ابزارهای ایران و تهدیدی 

استراتژیک برای عربستان سعودی محسوب می شود. )۲۲(

تبعات احتمالی شکست مذاکرات

در حالی که برخی معتقدند گفتگوی عربستان با انصاراهلل تاکتیکی بوده و هدف از آن 

تضعیف و مهار جنبش انصاراهلل است اما، برخی دیگر بر این باورند که عربستان سعودی ممکن 

است به توافقی مستقیم و جدی با انصاراهلل دست یابد. )۲۳( اما واقعیت این است که دولت سعودی 

برای پایان دادن به جنگ با فشارهای زیادی روبرو است و به همین دلیل هرگونه کارشکنی این 

کشور در روند مذاکرات تبعاتی همچون بروز بحران مشروعیت برای ریاض و ناتوانی در تحقق 

اهداف اعالم شده در یمن نظیر بازگرداندن دولت هادی و پایان دادن به جنبش انصاراهلل را در پی 

خواهد داشت. زیرا شکسِت مذاکرات، بحران یمن را وارد تنشی بزرگ  تر می کند که عربستان 

قادر به کنترل آن نخواهد بود.

عربستانی ها حق دارند از این تغییر استراتژیک در سیاست خود استقبال کنند. پس از 

گذشت نزدیک به پنج سال جنگ با بدترین بحران حقوق بشری در جهان و تلفات چند ده هزار 

نفری روبرو هستند. آسیب رساندن به چهره ی این کشور در صحنه جهانی، ضرورت تغییر فوری 
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سیاست عربستان در قبال یمن را دو چندان می کند. به عالوه حمله ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۹ )۲۳ شهریور 

۱۳۹8( به تأسیسات نفتی آرامکو، نیمی از تولید نفت عربستان و عرضه سهام آن در بورس را 

متوقف ساخت. در واقع از نظر تاریخی، جنگ یمن آسیب های ملی و ژئوپلیتیکی را به عربستان 

سعودی وارد کرد و این کشور در کنار شکاف های قابل توجه در استراتژی دفاعی، خود را در 

معرض خطر بی سابقه ای قرار داده است. )۲۴(

نتیجه گیری

روند تحوالت یمن از آغاز انقالب ۲۰۱۱ تاکنون این واقعیت را برای کشورهای منطقه به 

ویژه ائتالف عربی و در رأس آن ها عربستان سعودی به اثبات رساند که قیام حوثی ها و جنبش 

برآمده از آن یعنی انصاراهلل قابل حذف از تحوالت آینده این کشور نیست. هر تصوری از ثبات 

یمن در دوران جدید بدون نقش آفرینی محوری انصارهلل امکان پذیر نمی باشد. از یک طرف 

تجربه ی نوع مشارکت انصاراهلل در قدرت در سال های پس از انقالب تا تجاوز ائتالف عربی تحت 

رهبری عربستان به یمن )فاصله سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱5( نشان می دهد که عوامل اصلی بروز 

وضعیت بحرانی عمدتًا فساد و ناکارآمدی در دولت عبدربه منصور هادی و بی توجهی به خواسته 

های انقالبیون و دخالت های عربستان و نه انحصارطلبی انصاراهلل بوده است، از طرف دیگر تجربه 

توافق الحدیده و مذاکرات یمنی-یمنِی پیش از آن در مسقط نیز نشان داده که انصاراهلل بازیگری 

است که آمادگی مذاکره و اجرای تعهدات در صورت انجام توافق را دارد. چرا که بر اساس 

گزارش هایی که اخیراً گریفیتس به سازمان ملل ارائه داد، نیروهای انصاراهلل به تعهدات خود در 

قالب توافق الحدیده عمل نموده اند اما عربستان سعودی از اجرای این توافق شانه خالی کرده است.
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هر چند طرف های یمنی در سال ۲۰۱8 نیز در مذاکرات صلح استکهلم سوئد توافق هایی 

در خصوص حل بحران این کشور انجام دادند، اما این توافق نامه و سایر مسائل مورد توافق بین 

دو طرف به دلیل سنگ اندازی های سعودی تاکنون اجرایی نشده است. در مجموع آن چه تاکنون 

از مذاکرات میان انصاراهلل و عربستان سعودی صورت گرفته است از یک طرف نشان دهنده 

پذیرش ناتوانی در حل موضوع یمن از طریق جنگ توسط عربستان و حتی پذیرش شکست و از 

طرف دیگر تمایل ریاض برای طوالنی کردن روند مذاکرات در شرایط توقف حمالت انصاراهلل و 

تداوم محاصره به منظور فشار بر صنعا برای گرفتن امتیاز است. سخنان و اقدامات رهبران انصاراهلل 

نمایان گر آگاهی آن ها از تاکتیک مذاکراتی ریاض است به صورتی که با تهدیدات مکرر به 

آغاز مجدد حمالت نوعی از صلح مسلحانه را در استراتژی خود اتخاذ کرده اند.
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