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معماي يمن
عربستان و ّ
دكتر اصغر جعفري ولداني ـ دانشيار دانشگاه عالمه طباطبايي
سيدمحمد امينآبادي ـ دانشجوي دكتري روابط بينالملل
چكيده

عربستان در باتالق جنگ يمن گرفتار شده و هرچه دست و پا ميزند بيشتر در آن فرو ميرود .جنگ زميني
شكست خورده« ،منصور هادي» رييسجمهوري مستعفي بازنگشته ،و «حوثيها» نيز از ميان نرفتهاند .جنگ هوايي،
همچنان بيدستاورد ملموس ميداني ادامه دارد .حمايتهاي آمريكا تاكنون ثمري نداشته و انتقادهاي سازمانهاي
جهاني حقوق بشري از عربستان نيز بهعلت كشتار غيرنظاميان در يمن هر روز بيشتر و بيشتر ميشود .رياض اگر
جنگ يمن را با اين وضع پايان دهد ،اعتبار و حيثيتش بيشتر خدشهدار خواهد شد .از سوي ديگر ،تن دادن به
راهحل سياسي نيز بدون پذيرش جنبش انصاراهلل بعنوان بازيگر كليدي و سهم در خور دادن به آن در تقسيم قدرت
ممكن نيست .بهنظر ميرسد تنها پيروزي عربستان در جنگ يمن ،گرفتن شهر استراتژيك عدن در نزديكي تنگه
بابالمندب باشد كه ادامه يافتن تسلط بر اين شهر نيز به اين دليل كه منصور هادي در جنوب يمن پايگاه مردمي
ندارد ،قدرت گرفتن دوبارة القاعده و همچنين وجود اختالفهاي گسترده ميان گروههاي سياسي در جنوب يمن،
محل ترديد است .بدينسان يمن به معمايي تبديل شده است كه حل آن براي دولتمردان عربستان هر روز دشوارتر
ميشود.
در بامداد پنجشنبه ششم فروردين  ،94سفير عربستان در آمريكا از آغاز عمليات «توفان قاطع» براي حمله
نظامي به يمن خبر داد .گرچه آغاز اين عمليات با سروصداي گسترده رسانهاي همراه بود ،ولي هر چه زمان
گذشت ،تحليلگران نسبت به موفقيت اين عمليات بيشتر ابراز ترديد كردند .حال بيش از دو سال از حمله عربستان
به يمن ميگذرد .در اين مدت هزاران زن و كودك و پير و جوان در يمن بر اثر بمبارانهاي ائتالف سعودي كشته
و زخمي شدهاند ،قحطي و گرسنگي جان ميليونها يمني را تهديد ميكند و در هر  10دقيقه يك كودك يمني
ميميرد (Aljazeera, 13 December, 2016) .عفو بينالملل از وقوع جنايت جنگي در يمن خبر ميدهد؛ سازمانهاي
حقوق بشري عربستان را به كاربرد بمبهاي خوشهاي ،فسفري و ممنوع در يمن متهم كردهاند؛ ائتالف سعودي همه
زيرساختهاي يمن را نابود كرده است؛ مدارس ،بيمارستانها ،كارخانهها همه نابود شدهاند؛ در برابر ،ارتش و گروه
انصاراهلل بارها شهرهاي سه استان نجران ،جيزان و عسير را هدف حملههاي موشكي قرار دادهاند؛ عربستان بهعلت
ناتواني از دستيابي به هدفهاي خود به مذاكره تن داده ،چند بار آتش بس برقرار شده و نقض شده است ،با اين
همه ،چشمانداز روشني براي پايان جنگ چنانكه عربستان در نظر داشته متصور نيست.
«هانس جي مورگنتا» از نظريه پردازان رئاليسم سنتي در كتاب «سياست بين ملتها» ميگويد« :دولتها هرگز
نبايد خود را در وضعي گرفتار كنند كه عقبنشيني از آن به منزله از دست رفتن اعتبار و حيثيت آنها تلقي شود».
شايد اگر مورگنتا زنده بود ،عربستان را مهمترين مصداق اين هشدار خود معرفي ميكرد .حمله نظامي عربستان
به يمن ،رياض را در وضعي گرفتار كرده كه شكست در آن ،از دست رفتن اعتبار و حيثيت عربستان در سطح
منطقه و جهان دانسته ميشود .از سوي ديگر ،عربستان گرفتار وضع ديگري نيز شده است كه در نظريه رئاليستي
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روابط بينالملل از آن با عنوان «معماي امنيت» ياد ميشود .معماي امنيت در پژوهشها در زمينه امنيت ،معاني گوناگون
و نزديك به هم دارد .يكي از تعريفهاي آن اين است كه دولت براي حفظ و افزايش ضريب امنيتي خود دست به
كارهايي ميزند كه همين كارها امنيتش را بيشتر به خطر مياندازد و باز آن دولت ميكوشد اقدامات ديگري انجام دهد
و اين چرخه معيوب ادامه مييابد .يكي از بهانههاي عربستان براي حمله به يمن ،تأمين امنيت مرزهاي جنوبي خود با
يمن بود ولي اين حمله نه تنها امنيتي براي مرزهاي جنوبي آن به بار نياورده ،بلكه بارها استانهاي مرزي عربستان هدف
حمله گروه انصاراهلل و قبايل يمني هوادار اين گروه قرار گرفته است .پس از گذشت دو سال از حمله نظامي عربستان
به يمن ،فرصت مناسبي است تا ارزيابي دقيقي از اين جنگ صورت گيرد .در اين نوشتار كوشيدهايم به پرسشهاي زير
پاسخ دهيم:
 .1آيا حمله عربستان به يمن از منظر حقوق بينالملل مشروع است؟
 .2هدفهاي اعالم شدة عربستان در حمله به يمن چه بوده و در عمل چه راهي پيموده شده است؟
 .3هدف اصلي عربستان از حمله به يمن چه بوده و آيا به اين هدف رسيده است يا نه؟
 .4نقش آمريكا در جنگ يمن چيست؟
 .5علل و پيامدهاي شكست عربستان در جنگ يمن چيست؟

حقوق بينالملل و جنگ يمن

شوربختانه مناسبات بينالمللي هيچگاه با حقوق،
هنجارها و قواعد آمره بينالمللي همخوان نبوده است.
اين نكته به روشني در جنگ يمن بهچشم ميآيد .در
مصرح حقوق
حمله عربستان به يمن نه تنها اصول
ّ

بينالملل آشكارا نقض شده است ،حتي شوراي امنيت
سازمان ملل نيز در ساية مالحظات سياسي پنج عضو
دائم شورا نتوانسته به وظيفة خود عمل كند و تنها با
صدور قطعنامه  2216با  14رأي مثبت و رأي ممتنع
روسيه نشان داده است كه عالقهاي به حلوفصل
مسالمتآميز اين بحران ندارد .زيرا در اين قطعنامه
شوراي امنيت به جاي محكوم كردن تجاوز نظامي به
يك كشور مستقل و داراي حاكميت ،از آن پشتيباني

به يمن درخواست «عبدربه منصور هادي» بود كه
شوراي امنيت نيز در همين قطعنامه  2216كوشيد به آن

مشروعيت ببخشد .در مقدمه قطعنامه ،شوراي امنيت به

نامهاي كه  24مارس  4( 2015فروردين  )93از سوي

منصور هادي خطاب به رييس اين شورا نوشته شده،
استناد و تأكيد كرده است كه« :دخالت نظامي بر پايه
يك درخواست قانوني صورت گرفته است(Security ».

) Council, 14 April, 2015درخواست منصور هادي و

مبنا قرار دادن اين درخواست براي مشروعسازي حمله
نظامي عربستان به يمن درحالي است كه از يك سو

دعوت از بيگانگان براي سركوب نظامي ملت نه تنها
وجاهت قانوني ندارد ،بلكه فرد درخواست كننده يعني
منصور هادي نيز در زمان درخواست جايگاه قانوني
نداشته است .منصور هادي در  22ژانويه ( 2015دوم

كرد و در برابر ،گروه انصاراهلل را كه درحال دفاع از

بهمن  ،)93بيش از دو ماه پيش از درخواست از شوراي

تحريمهاي چند جانبه قرار داد .در اين قطعنامه كه بر

و از اينرو استناد شوراي امنيت به نامه او موجه نبوده

حمله نظامي عربستان به يمن نشده بود ولي از حوثيها

جمهوري يمن بود كه از موارد پايان يافتن دوره

) Council, 14 April, 2015بهانه عربستان در حمله

الجمهوريه اليمنيه ،ماده )114

كشور در مقابل تجاوز نظامي بود محكوم كرد و مورد

امنيت ،از مقام خود بطور رسمي كنارهگيري كرده بود

پاية فصل هفتم منشور صادر شده بود هيچ اشارهاي به

است .استعفاي او نيز مستند به ماده  114قانون اساسي

خواسته شده بود كاربرد زور را متوقف كنند (Security

رياست جمهوري در آن كشور تلقي ميشود( .دستور
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منصور هادي نخست استعفا كرد ،سپس به «عدن»

استناد درخواست رييسجمهوري مشروع و قانوني

است ،از آنجا نيز به عربستان گريخت و بار ديگر خود

سرنوشت خود كه از قواعد آمره حقوق بينالملل است

گريخت و اعالم كرد كه آنجا پايتخت قانوني يمن
را رييسجمهوري يمن اعالم كرد .اين فرايند با هيچ

قاعده حقوقي توجيهپذير نيست .بدينسان رييسجمهور
مستعفي يمن در آن هنگام تنها يك شهروند عادي

يمني و بيبهره از جايگاه حقوقي شناخته ميشده و
شوراي امنيت نيز نميتوانسته است در فرايند قانوني
انتقال قدرت در يك كشور دخالت كند .به سخن ديگر،

شوراي امنيت صالحيت تعيين رييسجمهوري براي
يك كشور مستقل را ندارد .انتخاب رييسجمهوري

براساس ماده  105قانون اساسي يمن نيز بايد براساس
قانون اساسي انجام گيرد نه به دست شوراي امنيت

سازمان ملل .لذا درخواست منصور هادي ،حمله
عربستان به يمن را مشروع نميسازد .گذشته از آن،

براساس قوانين حقوق بشر و نيز حقوق بشردوستانه
بينالمللي ،منصور هادي نميتوانسته از كشور ديگري
درخواست كند تا به شهروندان غيرنظامي يمن حمله

كند و اين خالف قواعد آمره بينالمللي است .تجاوز و

حمله به مكانهاي غيرنظامي ،غيرنظاميان ،مراكز درماني
و جلوگيري از كمكهاي بشردوستانه ،از موارديست

كه نامشروع بودن درخواست منصور هادي را آشكار

ميسازد( .اسماعيل تهمورثي)1394 ،

يك كشور ،با توسل به زور يك ملت را از حق تعيين
محروم كرد.

كاربرد زور در همة اشكال آن ،از مواردي است

كه در حقوق بينالملل ممنوع است .اصل منع توسل
به زور قاعده آمرهايست كه دولتها را موظف ميكند
از تجاوز و كاربرد نيروي نظامي بعنوان نماد اصلي
توسل به زور در برابر دولت و كشور ديگر پرهيز كنند،

مگر در دو مورد :يكي دفاع مشروع بر اساس ماده

 51منشور ،آنهم درصورت وقوع حمله مسلحانه و به
شرط ضرورت و با رعايت اصل تناسب؛ و ديگر استثنا

بر اصل منع توسل به زور ،عمليات نظامي بينالمللي
است .برپاية ماده  42منشور ،چنانچه شوراي امنيت

تشخيص دهد كه اقدامات پيشبيني شده در ماده 41

منشور (مجازاتهاي ديپلماتيك و اقتصادي) كافي نبوده
يا ثابت شود كه كافي نيست ،ميتواند وارد مرحله
اقدامات قهري يا استفاده از زور شود و با نيروهاي

هوايي ،دريايي و زميني عملياتي را كه براي حفظ
يا اعاده صلح و امنيت بينالمللي الزم ميداند انجام

دهد».

(Charter of the United Nations, Article

)41,42,51

اما حمله عربستان و ديگر كشورهاي عربي به يمن،

چنانكه گفته شد حتي اگر منصور هادي را

به داليل يادشده در باال نبوده است .به سخن ديگر،

نوشتن نامه استعفا نكرده بوده است ،باز نميتوان به

حملهاي نظامي به آن كشور صورت نگرفته بوده) ،نه

رييسجمهوري واقعي يمن هم بدانيم كه در زمان

● «هانس جي مورگنتا» از نظريهپردازان رئاليسم
سنتي ميگويد« :دولتها هرگز نبايد خود را در
وضعي گرفتار كنند كه عقبنشيني از آن به منزله
از دست رفتن اعتبار و حيثيت آنها تلقي شود».
شايد اگر مورگنتا زنده بود ،عربستان را مهمترين
مصداق اين هشدار خود معرفي ميكرد.

عربستان نه در مقام دفاع مشروع بوده است (زيرا
اقدامش با مجوز شوراي امنيت بوده است .بهعبارت

بهتر ،حمله عربستان تحت شمول قاعده آمره بينالمللي

يعني اصل منع توسل به زور ،اقدامي نامشروع و تجاوز
به كشور مستقل يمن است و تهديدي جدي نسبت به

صلح و امنيت منطقهاي و بينالمللي بهشمار ميرود.
(اسماعيل تهمورثي)1394 ،
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جرايم عربستان در يمن مانند حمله به غير نظاميان

و كشتار هزاران زن و كودك و پير و جوان ،حمله به

مناطق مسكوني ،كارخانههاي مواد خوراكي ،مدارس،

به بيمارستانها و مراكز آموزشي ،بهداشتي و خدماتي،
نابود كردن زيرساختهاي غيرنظامي يمن ،جلوگيري از
رسيدن كمكهاي بشردوستانه صليب سرخ جهاني به
قربانيان ،اعمال محاصرة سخت و جلوگيري از رسيدن

مواد خوراكي به كشور كه موجب قحطي شديد شده،

كاربرد بمبهاي خوشهاي ،فسفري و ...در جنگ ،تنها
بخشي از اين موارد است كه براي تكتك آنها شواهد

و مدارك معتبر بينالمللي وجود دارد و گواهي است
آشكار بر ارتكاب جنايات جنگي ،نقض فاحش
كنوانسيونهاي چهارگانه ژنو و نقض حقوق بشردوستانه

بينالمللي از سوي دولت عربستان .سازمان ملل نيز در
اين زمينه بارها دربارة جنايات جنگي عربستان در يمن

هشدار داده

است(Reuters, Jan 29,2017) .

7
● عربستان گرفتار وضع ديگري نيز شده است
كه در نظريه رئاليستي روابط بينالملل از آن با
عنوان «معماي امنيت» ياد ميشود .معماي امنيت
در پژوهشها در زمينه امنيت ،معاني گوناگون و
نزديك به هم دارد .يكي از تعريفهاي آن اين است
كه دولت براي حفظ و افزايش ضريب امنيتي
خود دست به كارهايي ميزند كه همين كارها
امنيتش را بيشتر به خطر مياندازد و باز آن دولت
ميكوشد اقدامات ديگري انجام دهد و اين چرخه
معيوب ادامه مييابد.
آن سوي پردة حمله عربستان به يمن
جدا از آنچه عربستان دربارة حمله به يمن

ميگويد ،بسياري از تحليلگران به بررسي هدفهاي

واقعي عربستان از اين لشكركشي پرداختهاند كه فشردة
يافتههايشان چنين است:

 .1عربستان در كنار آمريكا ،بر آن بوده است كه

مانع ايجاد جايگاه استراتژيك براي ايران ،روسيه ،چين

هدفهاي اعالم شده و هدفهاي واقعي عربستان
از حمله به يمن

و ...در يمن به منظور نظارت بر خليج عدن و استقرار

بهانههاي دولتمردان عربستان در توجيه حمله

)29,2015

نيروهاي كشورشان به يمن ،چنين بوده است:

 .1اين حمله به درخواست «عبدربه منصور هادي»

رييس جمهوري قانوني يمن و براي بازگرداندن دولت

مشروع وي بر سر كار انجام گرفته است.

 .2هدف ،رها كردن مردمان يمن از دست گروه

انصاراهلل است.

در تنگه بابالمندب شود(Global Research, March .

 .2عمليات نظامي عربستان در يمن براي ايجاد

ثبات در آن كشور نيست ،بلكه عملياتي است براي
بازگرداندن غرور فرسوده شدة سعوديها در برابر نفوذ

رو به گسترش ايران در منطقه به آنها.

(Washington

)Post, November 13, 2015

 .3عربستان از يك سو در پرتو سامان يافتن

 .3هدف از حمله ،تأمين ثبات و امنيت در مرزهاي

پرونده هستهاي ايران ،شاهد افزايش بازيگري تهران

است(Al Arabiya News, 26 March, 2015) .

پاسيفيكگرايي ،حضور و پويايي چشمگير گذشته

جنوبي عربستان بوده كه از سوي انصاراهلل به مخاطره

در منطقه است و از سوي ديگر ميبيند كه آمريكا با

 .4يمن به اشغال نظامي ايران درآمده!! و ائتالف

در منطقه را ندارد .بدينسان ،سعوديها در پي پر

افتاده

تحت رهبري عربستان ناگزير از مداخله نظامي شده

است( .سيدحسن نصراهلل)1394 ،

كردن اين خأل با اجراي سياست خارجي تهاجمي و

ماجراجويانهاند و يمن را جاي خوبي براي پياده كردن
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سياست تازة خود انگاشتهاند.

را به رقابت ايران و عربستان و جنگهاي نيابتي اين

« .4شيرين هانتر» ،استاد دانشگاه جورج تاون

دو مرتبط ميدانند و برآنند كه عربستان در بحرانهاي

حمله عربستان به يمن ميداند .هانتر ميگويد سعوديها

خورده است و اكنون دست برتر انصاراهلل در يمن

آمريكا ،آميزهاي از ترس ،خشم و جاهطلبي را از علل
نسبت به هر دولتي در يمن كه زير كنترل آنها نباشد،

بدگمانند ،بويژه اگر قرار باشد شيعيان نيز در آن نقشي
بازي كنند .ترس آنها از اين است كه مبادا دست يافتن

شيعيان يمن به چنين توفيقي منجر به آن شود كه
جمعيت شيعه عربستان نيز سهم سياسي بيشتري مطالبه

كنند .گذشته از آن ،سعوديها همواره نسبت به ايران و

نقش آن در منطقه بدگمان بودهاند و درحال حاضر فكر
ميكنند كه پررنگتر شدن نقش شيعيان در دولت يمن،

بر دامنه نفوذ ايران در يمن ميافزايد (خبرگزاري مهر،
 15فروردين )1394

سوريه ،عراق و لبنان تاكنون در برابر ايران شكست
را نيز شكست ديگري براي خود ميداند كه حتي از
شكست در سه حوزه ديگر بدتر است .از اين ديدگاه،

يمن ابزاري سياسي در دست عربستان است تا بتواند

در جاهاي ديگر مانند عراق و سوريه با ايران معامله

كند )(National Interest, August 25,2016

 .7شماري از تحليلگران نيز دگرگونيها در دربار

سعودي را علت اصلي حمله عربستان به يمن ميدانند.
از اين ديدگاه ،جناح تازه به قدرت رسيده در عربستان

ميخواسته است از جنگ يمن و پيروزي در آن براي

تثبيت جايگاه خود و كنار زدن شاهزادگان مدعي

 .5شيرين هانتر دليل ديگري نيز براي حمله عربستان

بهره گيرد .از ديد ملكسلمان ،اگر فرزندش محمد

توسعهطلب بوده و با قرار دادن خود در جايگاه رهبري

جنگ يمن پيروز و بعنوان يك جنگاور معرفي شود،

به يمن ذكر ميكند :دولت پادشاهي عربستان همواره
اعراب جهان خواهان كنترل خليجفارس و درياي سرخ
است كه اين بخش از سياست عربستان به سالهاي دهه

 1970بازميگردد .كنترل درياي سرخ نيز بدون سلطه

يافتن بر يمن امكانپذير نيست( .همان)

 .6برخي از تحليلگران حمله عربستان به يمن

● شوربختانه مناسبات بينالمللي هيچگاه با
حقوق ،هنجارها و قواعد آمره بينالمللي همخوان
نبوده است .اين نكته به روشني در جنگ يمن
بهچشم ميآيد .در حمله عربستان به يمن نه تنها
مصرح حقوق بينالملل آشكارا نقض
اصول
ّ
شده است ،حتي شوراي امنيت سازمان ملل نيز
در ساية مالحظات سياسي پنج عضو دائم شورا
نتوانسته به وظيفة خود عمل كند و نشان داده
است كه عالقهاي به حلوفصل مسالمتآميز اين
بحران ندارد.

بن سلمان ـ وزير دفاع و جانشين وليعهد ـ بتواند در
ميتواند وجهة خود را در ميان آلسعود و شهروندان
عربستان بهتر كند و «محمد بن نايف» وليعهد را كنار
زند و انتقال سياسي در عربستان به آرامي انجام گيرد.

)(Michael Jansen, 11 April 2015

تجزيه يمن ،هدف اصلي عربستان
در بيشتر تحليلها دربارة هدفهاي عربستان از دست

زدن به جنگ در يمن ،يك نكته كليدي نهفته است و

آن اينكه دولتمردان عربستان و جناح تازه به قدرت

رسيده ،درحالي كه آمريكا توجه خود را براي مهار
كردن قدرت روزافزون چين ،بر آسياي خاوري متمركز
كرده و مديريت اوضاع در منطقه خاورميانه را به

همپيمانان خود مانند عربستان سپرده است ،براي كنار

گذاشتن ايران از همه معادالت برنامهريزي كردهاند.

برپاية اين تحليل ،ايران در چهار پايتخت اصلي منطقه
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يعني بيروت ،دمشق ،بغداد و صنعا دست باال را دارد و

از همينرو بايد هرچه زودتر اقدامي صورت گيرد تا از
گسترش بيشتر نفوذ ايران جلوگيري شود .جنگ يمن

نيز از اين ديدگاه ،جنگ نيابتي ميان ايران و عربستان

دانسته ميشود« .نشنال اينترست» در يادداشتي در
اين زمينه نوشته است« :درحالي كه مهمترين نگراني
سياست خارجي براي عربستان ايران است ،عربستان
حتي در فهرست نگرانيهاي مهم ايران جايي ندارد؛

ايران به عربستان بياعتناست .اهميت استراتژيك

يمن براي تهران كم است اما اهميت باالي يمن براي
عربستان سبب ميشود كه جنگ يمن به روشي كم

هزينه براي فرو كردن انگشت در چشمان رياض تبديل

شود(National Interest, 18 October, 2016) ».

اما به جرأت ميتوان گفت كه در بيشتر مقالهها و

گزارشهاي منتشر شده درباره جنگ يمن در اين دو
سال و ارزيابيهاي صورت گرفته ،يكي از نگرانيهاي

اصلي عربستان ،يعني معضل ژئوپليتيكي آن كشور
ناديده گرفته شده است .عربستان دچار يك تنگناي
ژئوپليتيكي است كه يمن ميتواند آنرا از ميان ببرد.

عربستان از يك سو با خليجفارس و از سوي ديگر
با درياي سرخ مرتبط است ،اما استفاده از اين آبراهها

مستلزم گذشتن از تنگه هرمز و بابالمندب است .از
آنرو كه ايران بر تنگه هرمز اشراف دارد و يمن بر

بابالمندب ،عربستان همواره از آسيبپذيري خود
نگران بوده است .تسلط انصاراهلل (گروه شيعي هوادار

ايران) بر بابالمندب موجب ميشد كه اين دو تنگه
استراتژيك كه رگ حيات عربستان وابسته به آن است

و بيشترين حجم نفت عربستان از اين دو تنگه صادر
ميشود ،در اختيار ايران قرار گيرد و اين همان مسئلهاي

9
● عربستان نه در مقام دفاع مشروع بوده است
(زيرا حملهاي نظامي به آن كشور صورت نگرفته
بوده) ،نه اقدامش با مجوز شوراي امنيت بوده
است .بهعبارت بهتر ،حمله عربستان تحت شمول
قاعده آمره بينالمللي يعني اصل منع توسل به
زور ،اقدامي نامشروع و تجاوز به كشور مستقل
يمن است و تهديدي جدي نسبت به صلح و
امنيت منطقهاي و بينالمللي بهشمار ميرود.
يمن يا بخشهايي از آن بوده است .طرح تسلط بر استان
«حضرموت» در كنار درياي عرب و اقيانوس هند ،طرح
تسلط بر بابالمندب و اشغال جزاير «دئوهوراپ» در
سال  1998و جزيره يمني «الدويمه» در درياي سرخ،

تصرف سه استان يمني «نجران»« ،جيزان» و «عسير» در
سال  ،1926طرح «ملكفيصل» براي تسلط بر كشور
يمن در دهه  70ميالدي ،كارشكني عربستان در راه

يكپارچگي يمن و پشتيباني از تجزيه و استقالل جنوب

يمن و ارائه طرحي به شوراي امنيت براي پذيرش
استقالل جنوب يمن و تجاوز نظامي به يمن در سال
 ،2009همه در راستاي تسلط بر يمن يا تجزيه آن

كشور بوده است .پيامد اين سياست ويرانگر ،تبديل

شدن يمن به يك دولت ورشكسته و ضعيف و مستعد
مداخله خارجي بوده است( .همان)

به نظر ميرسد عربستان در سالهاي اخير به اين نتيجه

رسيده كه تسلط بر سراسر يمن لقمهاي گلوگير است .از

اينرو راهبرد خود را بر پايه تجزيه يمن در گام نخست
و تسلط بر شهر عدن ،خليج عدن و بابالمندب در گام
دوم گذاشته است .حمله نظامي سال  2014به يمن هم

براي رسيدن به همين هدف بوده است .مجله آمريكايي

است كه عربستان همواره از آن هراسان بوده است.

فارين پاليسي در گزارشي ،ضمن بررسي تحوالت يمن

با توجه به اين معضل ژئوپليتيكي ،عربستان در

پايان يافتن جنگ يمن و نابودي القاعده در آن كشور،

(ولداني)41-43:1388 ،

چند دهه گذشته همواره در پي چنگاندازي بر سراسر

و با اشاره به هدف اصلي عربستان مينويسد« :تنها راه

انحالل دولت و ساختارهاي حكومتي آن كشور است
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و همه طرفهاي درگير بايد به نصيحت ملك عبدالعزيز،

به مركزيت عدن ،اقليم الجند به مركزيت تعز ،اقليم

ميالدي برسند كه گفته بود« :اجازه ندهيد يمن متحد

از اين شش اقليم ،حضرموت و عدن در جنوب و سبا،

بنيانگذار عربستان پيش از مرگش در سال 1953
شود ».استراتژي آمريكا سرانجام ميتواند به تقسيم

شدن قدرت در يمن بينجامد .جداييطلبان جنوب اين

را ميخواهند و منصور هادي نيز اين راهكار را ترجيح

ميدهد .امارات نيز اين گزينه را ميپسندد .بدينسان،

يمن همان مشكلي است كه تنها پس از تجزيه آن حل
خواهد

شد(Foreign Policy, October 20,2016) ».

ازال به مركزيت صنعا و اقليم تهامه به مركزيت حديده.
الجند ،ازال و تهامه در شمال هستند .انصاراهلل اعالم

كرد كه با اين طرح موافقت نخواهد كرد .برپاية اين
طرح ،همه ساكنان يمن از حق خودمختاري و دسترسي

به تنگه راهبردي بابالمندب برخوردار ميشدند،
درحالي كه انصاراهلل هيچ حقي در اين تقسيمبندي
نداشت( .عمادي)1394 ،

عربستان ،پيش از حمله به يمن ،طرح فدرالي

هدف عربستان اين بود كه در گام نخست يمن را به

پيشنهاد كرده بود كه در واقع نسخه ديگري از طرح

را كه ميتوانند معضل ژئوپليتيكي آنرا در جنوب يمن

شدن يمن را نيز از راه شوراي همكاري خليجفارس

تجزيه بود .فدرالي شدن يمن ،برونداد اصلي كنفرانس

گفتگوي ملي يمن در اوايل  2014ميالدي بود كه
تقسيم اين كشور به شش بخش فدرال را پيشنهاد كرده

بود .اين شش منطقه عبارت بود از :اقليم حضرموت به

مركزيت المكال ،اقليم سبا به مركزيت سبا ،اقليم عدن

● جرايم عربستان در يمن مانند حمله به غير
نظاميان و كشتار هزاران زن و كودك و پير و
جوان ،حمله به مناطق مسكوني ،كارخانههاي مواد
خوراكي ،مدارس ،بيمارستانها و مراكز آموزشي،
بهداشتي و خدماتي ،نابود كردن زيرساختهاي
غيرنظامي يمن ،جلوگيري از رسيدن كمكهاي
بشردوستانه صليب سرخ جهاني بهقربانيان ،اعمال
محاصرة سخت و جلوگيري از رسيدن مواد
خوراكي به كشور كه موجب قحطي شديد شده،
كاربرد بمبهاي خوشهاي ،فسفري و ...در جنگ،
تنها بخشي از اين موارد است كه براي تكتك
آنها شواهد و مدارك معتبر بينالمللي وجود دارد
و گواهي است آشكار بر ارتكاب جنايات جنگي،
نقض فاحش كنوانسيونهاي چهارگانه ژنو و نقض
حقوق بشردوستانه بينالمللي از سوي دولت
عربستان.

چند اقليم خودمختار تقسيم كند و در گام دوم مناطقي
حل كنند به اشغال يا زير سلطة خود درآورد .با مخالفت
انصاراهلل ،رياض مرحله بعدي نقشه خود را كه همان

تجزيه جنوب بود پيگيري كرد .در اجراي اين نقشه

بود كه «منصور هادي» رييسجمهوري مستعفي يمن
كه از صنعا به عدن گريخته بود ،در هفتم مارس ،2015

اين شهر را بعنوان پايتخت موقت يمن معرفي كرد و
آمريكا ،فرانسه ،تركيه و ديگر همپيمانان آنها در اروپا

نيز در اقدامي مشترك سفارتخانههاي خود در صنعا را
بستند و بهدنبال آن عربستان ،كويت ،بحرين ،قطر و
امارات عربي متحده نيز سفارتهاي خود را از صنعا به
عدن منتقل كردند .منصور هادي ،نامه استعفاي خود را

ابطال و اعالم كرد كه حكومتي در تبعيد تشكيل داده
است .اما افتادن عدن بهدست انصاراهلل در  25مارس

موجب شد اين نقشه نيز عملي نشود .منصور هادي

اين بار از عدن به عربستان گريخت .كنترل انصاراهلل بر
شهر جنوبي و راهبُردي عدن موجب شد كه عربستان

كه نتوانسته بود بهدست خود يمنيها خاك يمن را
تجزيه كند ،به مداخله گسترده نظامي روي آورد و يك
روز پس از افتادن عدن بهدست انصاراهلل ،عربستان

منصور هادي را رييسجمهوري مشروع يمن اعالم و

از روز  26مارس به بهانة بازگرداندن مشروعيت به
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يمن ،عمليات نظامي خود را آغاز كرد.

عربستان همه توان نظامي خود را به كار گرفت

تا شهر استراتژيك عدن را از دست نيروهاي انصاراهلل

بگيرد و دولت منصور هادي را در آنجا مستقر كند.
در يك سال اخير ،منصور هادي و نخستوزيرش در

سفرهايي نمايشي چند بار از رياض به عدن رفتهاند اما
به علت ناامني نتوانستهاند در آن شهر بمانند.

مشكلي كه عربستان در جنوب يمن با آن

روبهروست ،اين است كه از يك سو منصور هادي در

ميان اكثريت يمنيها اعتباري ندارد

(The Economist,

 )4 April, 2015و از سوي ديگر جنوب يمن
دربرگيرندة گروههاي گوناگوني است ،از تجزيهطلب

و فدراليست گرفته تا هوادار يكپارچگي و حكومت

مركزي .بياعتباري منصور هادي در جنوب نيز باعث
شده است وي نتواند مردمان را بسيج كند .از سوي

ديگر ،گروههاي تجزيهطلب و فدراليست نيز بر
خالف گروه منصور هادي انگيزه خاصي براي حركت

به سمت صنعا و بهدست گرفتن پايتخت ندارند .اما
ميتوان گفت در جنوب يمن و بويژه در شهر عدن

آنچه در عمل رخ داده ،اين است كه عربستان توانسته
است اين شهر را از شمال جدا سازد و هواداران خود
را در آنجا مستقر كند .از اين ديدگاه ميتوان گفت

كه عربستان تا كنون به يكي از هدفهاي اصلي خود
كه تسلط بر خليج عدن و شهر استراتژيك عدن و
بابالمندب بوده رسيده است.

نقش آمريكا در جنگ يمن

از آغاز حمله نظامي عربستان به يمن ،رياض

ميكوشيد آنرا اقدامي مستقل از آمريكا نشان دهد كه
با هدف بازگرداندن دولت منصور هادي به قدرت و

نجات يمن از دست گروه انصاراهلل انجام گرفته است.
برخي رسانههاي منطقهاي و بينالمللي نيز مدعي بودند

كه عربستان تصميم حمله نظامي به يمن را بيمشورت

● «شيرين هانتر» ،استاد دانشگاه جورج تاون،
آميزهاي از ترس ،خشم و جاهطلبي را از علل
حمله عربستان به يمن ميداند .هانتر ميگويد
سعوديها نسبت به هر دولتي در يمن كه زير كنترل
آنها نباشد ،بدگمانند ،بويژه اگر قرار باشد شيعيان
نيز در آن نقشي بازي كنند .ترس آنها از اين است
كه مبادا دست يافتن شيعيان يمن به چنين توفيقي
منجر به آن شود كه جمعيت شيعه عربستان نيز
سهم سياسي بيشتري مطالبه كنند .گذشته از
آن ،سعوديها همواره نسبت به ايران و نقش آن
در منطقه بدگمان بودهاند و درحال حاضر فكر
ميكنند كه پررنگتر شدن نقش شيعيان در دولت
يمن ،بر دامنه نفوذ ايران در يمن ميافزايد.
و هماهنگي با واشنگتن گرفته و دولت آمريكا تا آخرين

لحظه از اين حمله خبر نداشته است.

آنها در استدالل خود بر آموزة اوباما انگشت

ميگذاشتند كه در كالج نظامي «وست پوينت» گفته
بود« :نخست ،آمريكاييان از آغاز شدن هرگونه جنگ
تازه بيزارند؛ دوم ،ضعف و خستگي مفرط ارتش

آمريكا اجازه نميدهد كه ما به سادگي بتوانيم جنگي
تازه را آغاز كنيم؛ سوم ،مشكالت جدي اقتصادي مانع

اين امر ميگردد؛ و چهارم اينكه ماهيت تهديدهاي تازه
دگرگون شده است» .پس آمريكا نميتوانسته به جنگي
تازه در منطقه وارد شود و به گفته اوباما «مشكالت
منطقهاي ميبايد به بازيگرا ِن منطقه ِ
اي متحد آمريكا

سپرده

شود(Foreign Policy, May 28, 2014) ».

اما واقعيت و گزارش انديشكدهها و مراكز مطالعاتي

غرب ،خالف ادعاي عربستان را نشان ميدهد و گوياي

حضور و مشاركت جدي آمريكا در جنگ يمن است.

به چند نمونه از اين اسناد كه از سوي منابع معتبر غربي
منتشر شده است اشاره ميشود.

حمله به يمن با چراغ سبز جناح غربي شوراي

امنيت و دو روز پس از پايان سفر «فيليپ هامون»
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وزير امورخارجه وقت انگليس به رياض آغاز شد.

حمله تنها درصورت تكميل آمادگيهاي زميني انجام

از حمله به يمن ديدار كرده بود .مقامات آمريكايي نيز

را به اجراي عمليات پيش از تكميل آمادگيهاي زميني

وي آخرين مقام غربي بود كه با مسئوالن سعودي پيش
اعالم كردند كه واشنگتن در جريان اين حمله بوده و با

عربستان همكاري اطالعاتي و لجستيكي داشته است.

باراك اوباما ،رييس جمهوري آمريكا هم در يك تماس
تلفني با شاه عربستان ،از حمله هوايي به يمن پشتيباني

كرده بود.

گيرد ،اما رسيدن حوثيها بهعدن ،آمريكا و عربستان
واداشت( ».العالم 11 ،فروردين )94

«نيويورك تايمز» نيز در گزارشي درباره چگونگي

دخالت آمريكا در جنگ يمن نوشت« :حمايت

بيسروصداي آمريكاييان از عربستان ،آنها را در جنگي
بيسرانجام گرفتار كرده است .عادل الجبير وزير

«مجتهد» شاهزاده ناراضي سعودي كه به علت

امورخارجه عربستان ،پيش از آغاز حمله نيروهاي آن

است مينويسد« :برخي گفتهاند كه اين حمله بياجازه

با مقامهاي آمريكايي كوشيد نظر مثبت آنان و بويژه

افشاي اسرار پشت پرده آل سعود به شهرت رسيده

آمريكا صورت گرفته است .اين گفته نه تنها نادرست
است ،كه يكسره با واقعيت مغايرت دارد .واقعيت

اين است كه آمادگي براي حمله به يمن از يك ماه

پيش و پس از دسترسي سازمان اطالعات آمريكا به
اطالعاتي مبني بر اينكه حوثيها (انصاراهلل) به عدن

خواهند رفت ،آغاز شد .آمريكا با فراهم كردن يك

بانك اطالعاتي از مواضع ،برنامهريزي خطوط پرواز،
تصاوير ماهوارههاي ثابت و زنده ،اين عمليات را
هدايت و پيگيري كرده است .تصميم بر اين بوده كه

● شماري از تحليلگران ،دگرگونيها در دربار
سعودي را علت اصلي حمله عربستان به يمن
ميدانند .از اين ديدگاه ،جناح تازه به قدرت
رسيده در عربستان ميخواسته است از جنگ
يمن و پيروزي در آن براي تثبيت جايگاه خود
و كنار زدن شاهزادگان مدعي بهره گيرد .از ديد
ملكسلمان ،اگر فرزندش محمد بن سلمان ـ وزير
دفاع و جانشين وليعهد ـ بتواند در جنگ يمن
پيروز و بعنوان يك جنگاور معرفي شود ،ميتواند
وجهة خود را در ميان آلسعود و شهروندان
عربستان بهتر كند و «محمد بن نايف» وليعهد را
كنار زند و انتقال سياسي در عربستان به آرامي
انجام گيرد.

كشور به يمن ،به كاخ سفيد رفت و طي دو روز مذاكره
شخص باراك اوباما را جلب كند .بهانه عادل الجبير،
قدرت گرفتن ايران در منطقه و افزايش نفوذ آن در

يمن بود .اوباما خيلي زود به وزير دفاعش دستور داد
از عربستان در عمليات نظامياش در يمن پشتيباني

كند .آمريكا در اين مدت حمايتهاي اطالعاتي خود از

نيروهاي ائتالف عربي را با گروهي  45نفره از نيروهاي
نظامياش در بحرين ،عربستان و امارات ،انجام داده
است(NewYork Times, Marh13,2016) ».

نشريه آمريكايي «فارين پاليسي» درباره مشاركت

آمريكا در جنگ يمن مينويسد« :بخشي از انتقاد

نهادهاي حقوق بشري از عربستان بايد متوجه واشنگتن
باشد؛ زيرا بدون حضور هواپيماهاي سوخترسان
نيروي هوايي آمريكا و نيز بدون فروش جنگافزارهاي

آمريكايي به عربستان و همپيمانانش ،حمله نظامي به

يمن امكانپذير نميشد .بمبهاي خوشه ِ
اي عمل نكرده

در زمينهاي كشاورزي و روستاهاي يمن ،روز به روز

افزايش مييابد و به يادگارهايي از حملههاي هوايي
عربستان و نقش اياالت متحده در آنها تبديل ميشود»....
آمريكا دو هفته پس از آغاز تجاوز هوايي به يمن از آن

پشتيباني كرد و از آن زمان تا  13نوامبر ( 22آبان ،)94
 13هواپيماي سوخترسان اياالت متحده  471پرواز
انجام داده و با انتقال  17ميليون ليتر سوخت ،به 2
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هزار و  443پرواز جنگندههاي ائتالف سوخترساني

● در بيشتر تحليلها دربارة هدفهاي عربستان از
دست زدن به جنگ در يمن ،يك نكته كليدي
نهفته است و آن اينكه دولتمردان عربستان و جناح
تازه به قدرت رسيده ،براي كنار گذاشتن ايران
از همه معادالت برنامهريزي كردهاند .برپاية اين
تحليل ،ايران در چهار پايتخت اصلي منطقه يعني
بيروت ،دمشق ،بغداد و صنعا دست باال را دارد و
از همينرو بايد هرچه زودتر اقدامي صورت گيرد
تا از گسترش بيشتر نفوذ ايران جلوگيري شود.

عنوان «جنگ در يمن؛ گشوده شدن جبههاي تازه در

جدا از اين تحليلها كه همگي به نقش پشت پرده

مينويسد« :اشتباه نكنيد جنگ در يمن ،جنگ واشنگتن

به دستور اوباما در اكتبر سال گذشته ميالدي ()2016

ميان اعضاي شوراي همكاري خليجفارس دربارة يمن

جنبش انصاراهلل را نابود كرد .اين حمله با اين توجيه

جامعه بينالمللي ،واشنگتن سكان هدايت اين نبرد را

هدف قرار داده است.

)29, 2015

خود مطرح نكرد و انصاراهلل نيز با رد هرگونه دست

كردهاند .جنگندههاي بيشتر آمريكاييِ ائتالف نيز بمبهاي

بيشتر آمريكايي را بر سر يمن ريختهاند .اين روند،

به تازگي با يك قرارداد يك ميليارد و  290ميليون
دالري براي فروش جنگافزارهاي تازة آمريكايي به

عربستان ،تمديد شده است .اين قرارداد ،شامل فروش
 22هزار بمب است كه هزار بمب از نوع ليزري است».

)(Foreign Policy, November 23,2015

پايگاه تحليلي «گلوبال ريسرچ» در گزارشي با

برابر ايران» به نقش آمريكا در جنگ يمن پرداخته و

آمريكا در جنگ يمن اشاره دارد ،نيروي دريايي آمريكا

نيز هست .آمريكا نقش مهمي در حصول اتفاق نظر

در حمله مستقيم نظامي به يمن ،سه سايت راداري

بازي كرده است و شايد بتوان گفت برخالف تصور

انجام شد كه انصاراهلل يكي از ناوشكنهاي آمريكا را
)(BBC, 13 October, 2016

از راه دور در دست دارد(Global Research, March ».

اين درحالي بود كه آمريكا سندي براي اثبات ادعاي

روزنامه «واشنگتن پست» در سر مقاله خود به ترامپ

داشتن در حمله به ناوشكنهاي آمريكايي اعالم كرد:

ميراث اوباما است دور نگهدارد« :يكي از گرفتاريهايي

جزئيات اين ادعا و مجازات عامالن آن همكاري كند».

سفارش كرده است خود را يكسره از باتالق يمن كه

«آماده است با هر طرف بينالمللي ،براي تحقيق درباره

كه دولت (دونالد) ترامپ در خاورميانه از اوباما به

)(The wall Street journal, october 13,2016

ارث ميبرد ،مشاركت اياالت متحده در مداخله خونبار

و بيهودة عربستان در يمن است .اين پادشاهي زير
فشار جانشين  31ساله و جاهطلب وليعهد ،در سال

 2015به جنگ داخلي يمن پا گذاشته و از آن زمان

شماري از بيرحمانهترين حمالتي را كه در خاورميانة
جنگ زده صورت گرفته ،مرتكب شده و در اين راه

از پشتيباني چشمگير آمريكا برخوردار بوده است.

ممكن است ترامپ دولت خود را به سمت حمايت
كامل از حمالت عربستان سوق دهد .اگر چنين شود،
دولت وارد يك باتالق خواهد شد» (Washington Post,

)January 5, 2017

عربستان بازندة اصلي در جنگ يمن
در دو سالگي جنگ يمن به جرأت ميتوان گفت

كه عربستان در رسيدن به هدفهاي اعالم شده و اجراي
برنامه خود در جنگ يمن غير از تسلط بر عدن و

بابالمندب شكست خورده است .به داليلي چند،
مي توان جنگ يمن را تا كنون به فهرست ناكاميهاي
سياست خارجي منطقهاي عربستان افزود:

 .1برخي كارشناسان ،در نخستين ارزيابيها بر آن
بودند كه به ع ّلت نابرابري انكارناشدني توان نيروهاي
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درگير و بودجههاي كالني كه عربستان در دهههاي

برخي كشورهاي فقير به يمن آورده شدهاند نيز

جنگ با يك گروه شبهنظامي و نابودي آن كار سختي

جنگ زميني ،با همة تلفات سنگيني كه متحمل شدهاند

گذشته صرف افزايش توان نظامي خود كرده است،
نخواهد بود؛ اما برخالف انتظار ،اين جنگ نه چند

روز كه بيش از دو سال به درازا كشيده و مهمترين
هدفهاي عربستان در اين جنگ ،از جمله بازگرداندن
قدرت به منصور هادي و نابودي انصاراهلل محقق نشده

است (Khairuldeen Makhzoomi, 2015) .تجاوز

نظامي ثروتمندترين كشور منطقه و جهان اسالم كه
ساالنه ميلياردها دالر صرف خريد جنگافزار و افزايش
توان نظامي خود ميكند )(Reuters, April 12, 2015به

تهيدستترين كشور خاورميانه عربي و سپس روبهرو
شدن با شكست سنگين در اين جنگ نابرابر ،همگان

را به اين واقعيت رسانده است كه عربستان جز فروش
نفت و خريد جنگافزار و انبار كردن آن ،هنر ديگري
ندارد و با اينهمه جنگافزارهاي پيشرفته حتي نميتواند
از پس يك كشور تهيدست و ضعيف برآيد .به سخن

ديگر ،اين جنگ ناتواني نظامي عربستان را بر همگان

آشكار كرده است.

 .2عربستان در جنگ زميني نيز ناكام بوده و

نيروهاي ائتالف و حتي مزدوراني كه از سودان و

●در بيشتر مقالهها و گزارشهاي منتشر شده درباره
جنگ يمن در اين دو سال و ارزيابيهاي صورت
گرفته ،يكي از نگرانيهاي اصلي عربستان ،يعني
معضل ژئوپليتيكي آن كشور ناديده گرفته شده
است .عربستان دچار يك تنگناي ژئوپليتيكي است
كه يمن ميتواند آنرا از ميان ببرد .عربستان از يك
سو با خليجفارس و از سوي ديگر با درياي سرخ
مرتبط است ،اما استفاده از اين آبراهها مستلزم
گذشتن از تنگه هرمز و بابالمندب است .از
آنرو كه ايران بر تنگه هرمز اشراف دارد و يمن
بر بابالمندب ،عربستان همواره از آسيبپذيري
خود نگران بوده است.

چارهساز نبودهاند و نيروهاي زير فرمان عربستان در
نتوانستهاند تسلط كامل خود را بر هيچ يك از مناطق

مورد ادعا حتي شهر عدن پايتخت خودخواندة منصور
هادي برقرار كنند.

 .3حمله به يمن ،چنانكه دولتمردان سعودي

ادعا كردهاند ،با هدف نابودي حوثيها و تأمين امنيت

مرزهاي جنوبي عربستان با يمن صورت گرفته است،
اما عربستان نهتنها نتوانسته انصاراهلل را در يمن شكست
دهد ،بلكه امنيت استانهاي مرزي نجران ،جيزان و عسير

خود را نيز به خطر انداخته و اين استانها بارها هدف

موشك يمنيها قرار گرفته و نيروهاي جنبش انصاراهلل
بارها با كمين در مناطق مرزي آسيبهاي چشمگير

به نيروهاي سعودي زدهاند .برپاية برخي گزارشها،
موشكهاي يمني حتي در  40كيلومتري رياض پايتخت

عربستان فرود آمده است.

)(Press TV, Feb 6,2017

 .4رهبران عربستان سالها زير پوشش خادمان اماكن

مقدسه و خيرخواه امت اسالمي ميكوشيدند آبرويي

براي خود دست وپا كنند؛ ولي با آغشته شدن دستشان
به خون هزاران زن و كودك يمني ،نه تنها اين وجهة
دروغين از ميان رفته ،بلكه كار به جايي رسيده است

كه سازمانهاي غربي مدافع حقوق بشر نيز سعوديها را

به ارتكاب جنايات جنگي در يمن متهم ميكنند و به
آمريكا ،انگليس و فرانسه بهعلت فروش جنگافزار به

رژيم سعودي ميتازند(Amnesty International, 26 .
)August, 2016

 .5شكست عربستان در جنگ يمن نتيجه راهبردي

ديگري نيز دارد و آن از ميان رفتن پرستيژ و وجهه

عربستان در منطقه و جهان عرب است ،بعد از اين

كشورهاي عربي با حزم و احتياط بيشتري درباره

برنامههاي رياض در منطقه برخورد خواهند كرد و
سرنوشت خود را به دست دولت عربستان نخواهند

شماره  / 306زمستان 1395

15

سپرد و چه بسا مخالفتها نيز با عربستان در سطح منطقه
بيشتر شود چرا كه يمن تبديل به الگويي براي ساير
ملتهاي عرب در مقابل ادعاي پدرخواندگي عربستان

خواهد شد.

 .6بسياري از تحليلگران كسري بودجه سنگين

عربستان ) (Independent, 22 December, 2016را
نيز از علل شكست رياض در يمن و طوالني شدن

جنگ ميدانند .نشنال اينترست در اين باره مينويسد:

«مداخله عربستان در يمن دارد منابع مالي عربستان را
ميمكد .تهران به ...رياض كه با استفاده از منابع خود
و آسيب زدن به اعتبار و ائتالفهايش ،ميپندارد درحال

رويارويي با ايران است ،پوزخند ميزند».

(National

)Interest, October 18,2016

● به نظر ميرسد عربستان در سالهاي اخير به
اين نتيجه رسيده كه تسلط بر سراسر يمن لقمهاي
گلوگير است .از اينرو راهبرد خود را بر پايه
تجزيه يمن در گام نخست و تسلط بر شهر عدن،
خليج عدن و بابالمندب در گام دوم گذاشته
است .فارين پاليسي در گزارشي مينويسد :همه
طرفهاي درگير بايد به نصيحت ملك عبدالعزيز،
بنيانگذار عربستان پيش از مرگش در سال 1953
ميالدي برسند كه گفته بود« :اجازه ندهيد يمن
متحد شود».
كه چه جنگ را ادامه دهد و چه راهكار سياسي را
بپذيرد ،نتيجهاي جز شكست و از دست رفتن اعتبارش
نخواهد يافت .يمن باتالقي شده است كه عربستان هر
لحظه بيشتر در آن فرو ميرود .واشنگتنپست در اين

نتيجهگيري

بيش از دو سال از جنگ يمن ميگذرد و هنوز

چشمانداز روشني براي پايان جنگ وجود ندارد.
عربستان در دو سال گذشته تنها توانسته است نيروهاي
هوادار خود را در عدن مستقر كند .گسترش تحركات

القاعده در جنوب يمن ،بيبهره بودن «منصور هادي»

از پايگاه مردمي و اختالفهايي كه ميان هواداران

وي ،فدراليستها و تجزيهطلبان وجود دارد ،آيندة
اميدواركنندهاي از بسط تسلط منصور هادي بر سراسر

يمن پيش چشم نميآورد .ناكارآمدي نيروهاي زميني
عربستان در دو سال گذشته بر همگان ثابت شده است؛

سعوديها توان تشكيل يك جبهه مردمي در جنوب
را به داليل گفته شده و وجود اختالف شديد ميان

گروههاي درگير ندارند؛ فشار بر منابع مالي عربستان،

در ساية كاهش بهاي نفت ،ادامه دادن جنگ را دشوار
ميسازد؛ پذيرش راهكار سياسي نيز با كنار گذاشتن

بازيگر نيرومندي چون انصاراهلل ،ناممكن است.
بههمين داليل ،يمن معمايي براي عربستان شده است

زمينه مينويسد« :يمن يكبار پيش از اين ويتنامِ مصر

بوده است .حمالت هوايي ائتالف به رهبري عربستان

به يمن ،آتش جنگي را كه پيش از اين در رده داخلي
طبقهبندي ميشد دامنههاي منطقهاي بخشيده است.
در دهه  ،1960مصر به باتالق نبردي طوالني و پر
هزينه در يمن افتاد و دهها هزار سرباز مصري كه به
يمن فرستاده شده بودند ،ناگاه خود را در خط مقدم
جنگي داخلي يافتند .پس از جنگ در سال ،1970
نظام جمهوري در يمن پايدار ماند ،ولي مصر بهاي
بسيار هنگفتي پرداخت :بيش از  10هزار سرباز مصري
كشته شدند .اين درگيري ،ويتنامِ مصر نام گرفت و از

عللي بود كه مصر در سال  ،1967در جنگ شش روزه،
متحمل شكستي سنگين از اسراييل شد .اكنون اين
داستان ميتواند بيش از مصر ،براي عربستان كه دست
به عمليات «توفان قاطع» زده است ،درخور تأمل باشد.
در تاريخ يمن ،ماجراجويي بيگانگان ،كمتر چنانكه
برنامهريزي شده بوده ،پيش رفته است» (Washington
)Post, Nov 13, 2015
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