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خليجفارس

يمن

جلسه سران شوراي همكاري خليج فارس
در كويت برگزار ميشود

ادامه از صفحه اول

پايان صالح و روياپردازي رياض

علي عبداهلل صالح ،رييسجمهور پيشين يمن كشته شد

ديدار قطر با محاصرهكنندگان
پس از شش ماه

وزراي خارجه شش كشور عضو ش��وراي همكاريهاي
خليج فارس ،روز دوش��نبه در كويت جلس��هاي را آغاز
كردند كه بعد از مدتها نخستين ديدار بلندپايه مستقيم
ميان مقامات بلندپايه قطري را با همتايانش��ان از س��ه
كشور بحرين ،امارات متحده عربي و عربستان سعودي
بعد از ش��ش ماه محاصره و قطع روابط ديپلماتيك رقم
ميزد .سه روز پيش بود كه امير قطر ،شيخ تميم بن حمد
آل ثاني ،دعوت امير كويت ش��يخ صباح احمد الصباح را
براي ش��ركت در جلسه سران ش��وراي همكاري خليج
فارس در كويت پذيرفتهبود .قرار اس��ت امير قطر امروز
در جلسه س��ران در كنار همتايانش از پنج كشور ديگر
عربي حاشيه خليج فارس شركت كند .از خرداد ماه كه
سه كشور عربس��تان ،بحرين و امارات ،با همراهي مصر
تصميم گرفتند تا محاصره و قطع رواب��ط با دوحه را آغاز
كنند ،ديداري در اين سطح با حضور مقامات قطري اتفاق
نيفتادهبود.
در جلسه روز گذش��ته وزراي خارجه شش كشور عضو،
انور قرقاش ،وزير مش��اور در امور خارجه امارات متحده
عربي ،ان��ور قرقاش ،وزي��ر خارجه بحري��ن ،عبداهلل بن
فيصل الدوس��ري ،وزير خارجه عربستان ،عادل الجبير،
وزير مس��وول امور خارجه عمان ،يوسف بن علوي ،وزير
خارجه قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني و وزير خارجه
صباح خالد الصباح ،حضور داش��تند تا در مورد موضوع
گفتوگوهاي جلسه امروز بحث و تبادل نظر كنند .وزراي
شش كشور عضو بعد از پايان جلس��ه عصر ديروز حاضر
به گفتوگو در مورد محتواي مباح��ث مطروحه در اين
جلسهنشدند.
به نوشته پايگاه اينترنتي شبكه خبري الجزيره ،وابسته
به حكومت قطر ،مشخص نيست كه جلسه امروز كويت
بتواند تاثير مثبتي در تنشهاي موجود ميان عربستان
و متحدانش با دوحه داشتهباش��د .اين شبكه مينويسد
كه نقش ش��وراي همكاري خليج فارس بي��ش از اينكه
نقشي عملي و اجرايي باش��د به يك نقش نمادين بدل
شده است .تنشها ميان سه كشور عضو اين شورا با قطر،
با وارد كردن اتهام حمايت از تروريسم ،باعث شدهبود كه
دورنماي تشكيل س��ي و هشتمين جلسه سران شوراي
همكاري خليج فارس با ابهام مواجه ش��ود .تالش كويت
براي ميانجيگري ميان دو طرف ،عاقبت باعث ش��د تا
دستكم گردهمايي سمبليك س��ران كشورهاي عضو
شورا،بااختاللمواجهنشود.
ش��وراي همكاريهاي خليج فارس سال  1981با هدف
ايجاد ائتالفي در كش��ورهاي عربي حاشيه خليج فارس
براي گس��ترش روابط اقتصادي ،اجتماع��ي ،امنيتي و
فرهنگي تشكيل شدهبود .رهبران امارات متحده عربي،
بحرين ،عربستان س��عودي ،عمان ،قطر و كويت سالي
يكبار در اجالس س��ران شورا شركت ميكنند .موضوع
مباحث گردهمايي امسال سران شورا اعالم نشده است،
اما پيشبيني ميشود كه موضوع تنشها ميان قطر و سه
كشورديگرعضو،اصليترينموضوعگفتوگوهاباشد.
كويت در تنشهاي ش��ش ماهه جاري در خليج فارس،
نقش يك ميانجي را بر عهده گرفته اس��ت .امير كويت،
صباح احمد جابر الصباح كه مانند سلطان عمان ،تالش
كرد تا در آغاز بحران موض��ع بيطرفانه اتخاذ كند ،هنوز
موفق نشده است چهار كش��ور عربي را به پايان دادن به
محاصره قطر قانع كند ،اما موفق شد دست كم آنها را براي
جلسهشوراپشتيكميزبنشاند.
الجزيره مينويسد :اينكه ش��وراي همكاريهاي خليج
فارس ،عمال نقش��ي در تحوالت منطقه داش��ته باشد،
كامال قابل ترديد اس��ت .هر چند كه هدف تشكيل اين
شورا ايجاد اتحاد در ميان كش��ورهاي منطقه بود ،اما با
محاصره قطر ،اصول اساسي اين تشكيالت از سوي سه
كشورديگرزيرسوالرفتهاست.بهنوشتهالجزيره،طيدو
دهه گذشته اختالف نظرهاي زيادي در شوراي همكاري
خليج ف��ارس وجود داش��ت ،از جمله ديدگاه كش��ورها
نسبت به حمله امريكا به عراق در سال  2003يا واكنش
به خيزشهاي مشهور به بهار عربي در سال  .2011ادامه
خيزشهاي س��ال  2011اين اختالفات را ميان رهبران
كشورهاي عضو ش��وراي همكاري خليج فارس بيشتر
كرد ،س��رايت اين خيزشها به بحرين و يمن ،باعث شد
تا اختالف نظر در م��ورد نوع واكنش به اي��ن اعتراضات
مردم��ي افزايش پي��دا كن��د .در اين دوران ،عربس��تان
سعودي ،عمال به پرچمدار يك انش��قاق تازه در شوراي
همكاري خليج فارس بدل شد .نخستين نشانههاي اين
انشقاق زماني رخ داد كه سه كش��ور عربستان سعودي،
بحرين و ام��ارات متح��ده عربي ،س��ال  2014به مدت
 8ماه تمام روابط ديپلماتيك خود را با قطر قطع كردند.
اعتراض آنها به حمايت قطر از اخوانالمسلمين بود كه از
سوي عربستان سعودي يك گروه تروريستي نامگذاري
ميشود.
ش��بكه خبري الجزيره ك��ه تحت حماي��ت دولت قطر
برنامهه��اي خود را پخ��ش ميكند ،عم�لا اصليترين
نقطه اختالف كشورهاي متحد عربستان سعودي با قطر
است .درخواست تعطيلي اين شبكه نخستين بار بعد از
قطع روابط با دوحه در سال  2014مطرح شد؛ زماني كه
كشورهاي مخالف قطر پوش��ش خبري الجزيره را نقش
توافق امنيتي  2013شوراي همكاريهاي خليج فارس
براي مبارزه با «رس��انههاي معاند» عنوان كردند .قطع
روابط ديپلماتيك با قطر 3 ،س��ال بعد دوباره تكرار شد،
اينبار اما چهار كشور عربي ،امارات ،بحرين ،عربستان و
مصر ،دركنار درخواست تعطيلي الجزيره 12،درخواست
ديگرهممطرحكردهبودند.
به گفته جوسلين ميچل ،تحليلگر مسائل قطر «دوحه به
صورت داوطلبانه حاضر به ترك شوراي همكاري خليج
فارس نيست ،به همين دليل هم دعوت براي شركت در
اجالس كويت را پذيرفته اس��ت » .اين تحليلگر ساكن
قطر ميگويد« :عملكرد اصلي ش��وراي همكاري خليج
فارس به نوعي حفظ حاكمان كش��ورهاي عضو در برابر
تهديدهاي داخلي با اس��تفاده از رويكرد محافظهكارانه
عربستان سعودي بود ،اما محاصره اخير قطر باعث شده
است كه به لحاظ سياس��ي و اجتماعي ،قطر با جدايي از
اينسياستمحافظهكارانهدچارتحوالتيمثبتشود».
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ميثم سليماني
س��رعت تحوالت در يمن بهش��دت باال گرفته است.
ش��رايط به نحوي اس��ت كه ممكن اس��ت هر لحظه
اتفاقي رخ دهد .اين در حالي اس��ت كه سير تحوالت
يمن در طول چند ماه اخير بسيار يكنواخت شده بود
به نحوي كه عربستان سعودي روزانه حمالت هوايي
عليه نيروهاي مردمي و ارتش اين كشور انجام ميداد
و سپس پاس��خ آن را نيز به نحوي دريافت ميكرد .اما
در طول روزهاي اخير روند تحوالت به س��متي پيش
ميرود كه به نظر ميرس��د اين بح��ران رفتهرفته به
لحظات سرنوشتس��از خود نزديك ميشود .تنها دو
روز پس از س��خنان علي عبداهلل صالح ،رييسجمهور
س��ابق يمن در خصوص مذاكره با ائتالف س��عودي و
پش��ت كردن به انص��اراهلل در راس��تاي مقاومت عليه
تجاوز سعوديها ،روز گذش��ته اخباري در شبكههاي
اجتماعي دست به دست ش��د كه علي عبداهلل صالح،
رييسجمهور س��ابق يمن كش��ته شده اس��ت .ابتدا
بس��ياري منتظر تكذيبي��ه آن بودند و بس��ياري نيز
آن را تنها در حد يك ش��ايعه خواندند .اما رفتهرفته با
انتشار تصاويري از جنازه علي عبداهلل صالح كه توسط
نيروهاي انصاراهلل در پشت يك وانت گذاشته ميشود
اين خبر رنگ واقعيت به خود گرفت .هرچند ابتدا تمام
رسانههاي جهان خبر كشته ش��دن صالح را به نقل از
منابع ورسانههاي حوثي با ش��ك و ترديد اعالم كردند
اما مجموعه ش��واهد حاكي از آن بود كه علي عبداهلل
صالح جان خود را از دست داده است .از طرفي ديگر به
نظر ميرسيد حاميان علي عبداهلل صالح نميخواستند
اين خبر را بپذيرند و حزب كنگ��ره مردمي نزديك به
صالح ابتدا اين خبر را فضاس��ازي رس��انههاي حوثي
دانست .الجزيره همچنين گزارش داد كه منابع نزديك
صالح اع�لام كردند كه حس��ين الحمي��دي ،رييس
اطالعات و امنيت صالح در دوره رياستجمهوري كه
وي را همراهي ميكرده كشته شده است؛ اما جزييات
بيشتري ارايه نكردند .ولي در نهايت حزب صالح رسما
تاييد كرد كه او كش��ته شده اس��ت و به تمام حدس و
گمانها در خصوص مرگ او پايان داد.
همزمان روز دوش��نبه خبرهايي منتشر شد مبني بر
اينكه انصاراهلل در پي درگيريهاي داخلي با متحدان
سابق خود يعني حزب كنگره مردمي توانسته كنترل
صنعا پايتخت يمن را به طور كامل به دس��ت گيرد.
حسين البخيتي از اعضاي ارشد انصاراهلل يمن اعالم
كرد كه تنها مناطق كوچك��ي از پايتخت باقي مانده
اس��ت .بخيتي تاكيد كرد ك��ه مبارزان توانس��تهاند
مناطق كليدي جن��وب پايتخ��ت ،از جمله منطقه
مصباحي كه محل سكونت و خانه علي عبداهلل صالح
در آن قرار دارد را تح��ت كنترل خود بگيرند .بخيتي
همچنين صبح دوش��نبه اعالم كرد كه اطراف محله
و خانه عل��ي عبداهلل صال��ح به طور كام��ل محاصره
شده و ممكن اس��ت طي چند ساعت آينده حوثيها
آن را بگيرند كه در نهايت اين اتفاق نيز رخ داد .ساير
مناطق حس��اس و اس��تراتژيكي كه تح��ت كنترل
نيروهاي انصاراهلل در صنعا قرار گرفته اس��ت ش��امل
س��اختمانهايي اس��ت كه پس��رصالح يعني احمد
عبداهلل صال��ح در آن زندگي ميكرد و يك مس��جد
محلي نيز به نام صالح ،تمامي آنها در اختيار انصاراهلل
قرار گرفت .گفتني است درگيريهاي ميان دو متحد
سابق به پنجمين روز خود رسيد و به صورت خياباني
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و محله به محله ادامه دارد .روز گذشته نيز خبرهايي
در خصوص حمله موش��كي به س��فارت جمهوري
اسالمي ايران در صنعا توس��ط حاميان علي عبداهلل
صالح منتشر ش��د كه توس��ط مقامات ايراني به طور
كاملتكذيبشد.
وزارت كش��ور يمن در بيانيهاي رس��ما اعالم كرد كه
نيروهاي دولتي توانستهاند تمام مواضع شبه نظاميان
خائن در پايتخت را تحت كنترل خ��ود قرار دهند و
امنيت منطقه را به ط��ور كامل تضمين كنند .در اين
بيانيه همچنين اعالم ش��د كه علي عب��داهلل صالح و
حاميانش نيز كشته ش��دند .در اين بيانيه آمده است
پس از بسته شدن راه علي عبداهلل صالح ،وي به همراه
فردي كه در ماشين حضور داشته كشته شده است.
مردي قدرتمند در طوالني مدت
علي عب��داهلل صال��ح پس از ي��ك كودت��اي نظامي
وارد چرخه قدرت در يمن ش��د و در س��ال  1978به
رياستجمهوري ش��مال يمن رس��يد .او در نهايت
با متح��د كردن ش��مال و جن��وب در س��ال 1990

درآمدي كه از عربستان به سمت يمن ميامد متوقف
شد .پس از حمالت  11سپتامبر صالح سعي كرد خود
را به عنوان يك متحد مهم براي اياالت متحده نشان
دهد .او در سال  2007يك سفر رسمي به واشنگتن
داش��ت و در آنج��ا با ج��ورج ب��وش ،رييسجمهور
وقت امريكا در كاخ س��فيد دي��دار كرد و اج��ازه داد
هواپيماهاي بدون سرنش��ين امريكاي��ي براي هدف
قرار دادن القاعده در خاك يم��ن فعاليت كنند و در
عوض يمن دهها ميليون دالر كمك از امريكا دريافت
كرد .طبق بررسيهاي انجام شده علي عبداهلل صالح
بين  32تا  60ميليارد دالر دارايي داشته است كه در
طول  33سال حكومت به دس��ت آورد .طبق گزارش
س��ازمان ملل صالح داراييهاي خود را در  20كشور
مختلف سرمايهگذاري و به نوعي پنهان كرده است و
اين گزارش نشان ميدهد كه صالح براي پنهان كردن
اين پول با تع��داد زيادي از بازرگان��ان در ارتباط بوده
است .اما او نيز به مانند بسياري از ديكتاتورهاي عربي
منطقه كه در طول تحوالت كشورهاي عربي از قدرت

شوك و ترس
علي عبداهلل صالح بيش از س�ه دهه قبل از اينكه
در سال  2012كنار گذاشته شود ،رياستجمهوري
يم�ن را برعه�ده داش�ت .ول�ي حت�ي پ�س از
رياس�تجمهوري نيز نقش كليدي را در تحوالت
اين كشور ايفا كرد .در اواخر س�ال  2014عبدرب
منصوره�ادي ،رييسجمهور وقت يمن از س�مت
خود اس�تعفا داد و از كش�ور فرار كرد .انصاراهلل با
حمايت مردم به صورت مس�المت آميز وارد صنعا
شد و در نهايت كنترل پايتخت را در دست گرفت.
درماه مارس  2015يك ائتالف به رهبري عربستان
س�عودي ب�راي روي كار آوردن مج�دد منص�ور
هادي در تحوالت يم�ن ورود كرد و اين كش�ور را
در يك بحران عميق فرو برد .پ�س از اين حمالت
بود كه عل�ي عبداهلل صالح رس�ما اعلام كرد كه
براي نخس�تين بار با انصاراهلل و حوثيها وارد يك
اتحاد ميشود؛ اتفاقي كه شايد تا چند سال پيش
از آن حتي نميش�د آن را تصور كرد .اما حاال پس
از دوس�ال اين اتحاد به شكس�ت انجاميد كه اين
موضوع ميتواند تاثير زيادي برروند تحوالتيمن
داشته باش�د .حكيم المس�مري ،س�ردبير يمن
پس�ت در گفتوگو ب�ا الجزيره در خص�وص ابعاد
احتمالي فوت صالح گفت :ش�ايد صال�ح را بتوان
قدرتمندترين فرد در يمن دانست و خبر مرگ او
ميتواند كشور را در يك ش�وك و ترس قرار دهد.
وي افزود :رس�ما نميتوانيد بگوييد كه اين پايان
جنبش سياسي او است ،اما اين ضربه بسيار بزرگي
است .از طرفي صالح ميليونها هوادار داشت و اين
خيلي دور از ذهن نيست كه مرگ او با پاسخ مواجه

رييسجمهور يمن شد .جنگ داخلي يمن در اواسط
سال  1994آغاز شد اما تنها دو ماه اين جنگ به طول
انجاميد و با ورود ارتش شمال به جنوب يمن مجدد
صالح در راس قدرت ق��رار گرفت .صالح متحد صدام
حسين ،ديكتاتور س��ابق عراق بود و تصميم او براي
حمايت از ع��راق در جنگ اول خلي��ج فارس عواقب
جدي براي اقتصاد يمن داشت .عربستان سعودي با
اخراج بيش از يك ميليون كارگر يمني از عربس��تان
موجب شد تا خانوادههاي بيشماري از منابع مالي و

شود .وي در ادامه افزود :هرچند اتحاد پايان يافته
اما اكن�ون ميتوانيم مطمئن باش�يم كه حوثيها
تحت يك رهبري متحد قرار دارند .چرا كه پيشتر
دو رهبر ،دوبرنامه مختل�ف و دوراه مختلف براي
پي�روزي در جنگ وجود داش�ت .مروان بش�اره،
تحليلگر ارش�د الجزيره نيز گفت :صالح چندين
دهه اس�ت كه در تاريخ يمن حضور داشته است.
مرگ او قطعا يك نقطه عطف عمده در يمن و تاريخ
اين كشور است .زيرا صالح مردي براي تمام فصول
ب�ود .او در طول چهار ده�ه بارها جهتگيريهاي
سياس�ي و اتحادهاي خ�ود را با توجه به ش�رايط
تغيير داد و اين اقدام را تا چند روز پيش از مرگش
نيز ادامه داد.

كنار گذاشته ش��دند پس از تظاهراتهاي مردمي از
رياستجمهوري كنار رفت اما تالش كرد تا قدرت و
نفوذ خود در يمن را حفظ كند .اما تغيير رويكردهاي
پيدرپي او در نهايت تبديل به بالي جان او شد.
نبرد ادامه دارد
گفتني است پس از س��خنان روز شنبه علي عبداهلل
صالح در خصوص گفتوگو با ائتالف س��عودي براي
پايان تج��اوز به يم��ن ،جنگندههاي س��عودي ابعاد
جديدي از حم�لات خود را آغاز كردن��د و به صورت

هدفمند پايگاهها و نيروهاي انص��اراهلل را مورد هدف
قرار دادند ب��ه نحوي كه به نظر ميرس��د مكانهاي
حضور نيروهاي انصاراهلل توس��ط كنگ��ره مردمي لو
رفته اس��ت .طبق گفته مقامهاي انصاراهلل نيروهاي
ائتالف تحت رهبري س��عودي طي روزهاي گذشته
داخل و اطراف صنعا را مورد هدف قرار دادند كه گفته
ميشود هدف آنها فرودگاه و وزارت كشور يمن بوده
اس��ت .با اين حال انصاراهلل ط��ي روزهاي اخير صالح
را متهم كرد كه قص��د دارد يك فتن��ه در يمن به راه
اندازد كه برنده آن ائتالف سعودي خواهد بود .چرا كه
صالح روز شنبه در سخنان خود عمال تمام مشكالت
يمن را به گردن انصاراهلل و حوثيهاي يمن انداخت و
ائتالف سعودي نيز از س��خنان صالح استقبال كرد و
آن را مورد ستايش قرار داد .گفتني است اتحاد ميان
انصاراهلل و كنگره مردمي يمن از س��ال  2015اجازه
نداد كه تجاوز سعوديها در اين كشور به ثمر بنشيند
و عبدربه منصور هادي ،رييسجمهور مستعفي يمن
نيز نتوانست با اهرم فشار عربستان به صنعا بازگردد.
به گزارش منابع انص��اراهلل در حم�لات اخير ائتالف
س��عودي به صنعا بي��ش از 100نفر كش��ته و زخمي
شدهاند كه در اين بين هم نظاميان و هم غير نظاميان
مورد هدف قرار گرفتند .گفتني اس��ت پس از انتشار
خبر كش��ته ش��دن علي عبداهلل صالح ني��ز ائتالف به
رهبري عربس��تان در بيانيهاي اعالم ك��رد كه مردم از
مراكز انصاراهلل تا اطالع ثانوي پانصد متر فاصله بگيرند،
بيانيهاي كه بيشتر به يك لطيفه و ژست شبيه است كه
ميخواهندبهنوعيتلفاتغيرنظاميراتوجيهكنند.
س��خنگوي دبيركل س��ازمان ملل نيز نگرانيهاي
خود را در م��ورد افزايش درگيريهاي مس��لحانه و
حمالت هوايي در صنعا ابراز كرد .استفان دوكاريك
در بيانيهاي كه روز يكشنبه منتشر شد اظهار داشت
كه اين درگيري اخير جان دهها نفر را گرفته اس��ت.
به گفته وي درگيريهاي زميني و هوايي در داخل
صنعا موجب محدود شدن رفت و آمدها شده است
و عمال امكان دسترسي آمبوالنس و تيم پزشكي به
صنعا نيز وجود ندارد .كمكهاي خارجي نيز اجازه
ورود به يمن براي امداد رساني را ندارند از همينرو
دبيركل از تم��ام طرفي��ن درگي��ري ميخواهد تا
تمام حم�لات هوايي و زمين��ي را متوق��ف كنند.
در حال حاض��ر اكثر مناطق يمن به دليل مس��دود
ش��دن راههاي ارس��ال كمكه��اي بشردوس��تانه
نيازمند كمكهاي اوليه هس��تند .طبق آمار ائتالف
تحت رهبري عربس��تان تقريبا جلوي دسترس��ي
 80درصد م��ردم يمن به كمكهاي بشردوس��تانه
را براي زن��ده ماندن گرفته و آنه��ا را تحت محاصره
قرار داده اس��ت .تنها هفته گذش��ته بود كه پس از
فش��ارهاي بينالمللي اين كمكها اج��ازه ورود به
يمن را پيدا كرد .رابرت ماردين��ي ،مدير منطقهاي
كميته بينالمللي صليبسرخ ،در يك پست توييتر
نوش��ت ،يك انبار دارو و كمكهاي بهداشتي مورد
حمله قرار گرف��ت .به گفته ماردين��ي غير نظاميان
ترس��يدهاند و قادر به ترك خانههاي خود نيستند.
جنگ يمن تبديل ب��ه يكي از بدتري��ن بحرانهاي
بشردوستانه در جهان شده است كه حداقل تاكنون
10هزار نفر درآن كشته شدهاند و منجر به گرسنگي
و بيماريهاي گسترده شده است و شرايط به نحوي
است كه نميتوان به زودي منتظر اتفاقي مثبت در
روند بحران يمن بود.

توطئه دشمن ،ظرف ۳روز خنثي شد
رهبر جنبش انصاراهلل ساعاتي پس از كشته شدن علي عبداهلل صالح،
رييسجمهور پيشين يمن سخنراني كرد .سيد «عبدالملك الحوثي»
گفت :امروز روز اس�تثنايي و بزرگي اس�ت ،چراكه امروز روز سقوط
توطئه اس�ت .به گزارش فارس ،وي از دستگاههاي امنيتي و نهادهاي
دولتي ك�ه تالشهاي زي�ادي براي مقابل�ه با توطئه «ش�بهنظاميان
خيانتكار» انج�ام دادهاند ،تقدي�ر و از قبايل يمني ك�ه مقابل توطئه
ايس�تادهاند ،تش�كر ك�رد .الحوث�ي اف�زود :از مواضع مس�ووالنه و
آگاهانه انس�انهاي آزاديخواه در حزب كنگره مل�ي يمن ،قدرداني
ميكنيم .رهبر انصاراهلل تصريح كرد :امروز از توطئه و مش�كل بزرگ
عبور كرديم و توطئهاي كه براي امنيت يمن تهديد جدي محس�وب
ميشد ،خنثي شده اس�ت .رهبر انصاراهلل تاكيد كرد كه يمنيها اين
س�وال را مطرح ميكنند كه چگونه ممكن اس�ت كه مواضع برخي از
مقابله با دش�من به همدس�تي با آن تغيير كند .وي گف�ت :دعوت به

ش�ر و فتنه و ايجاد ناامن�ي ،يمنيها را غافلگير كرده اس�ت .س�يد
عبدالملك الحوثي ،رهبر انصاراهلل افزود :توطئه دش�من ظرف س�ه
روز خنثي شده است .وي تاكيد كرد وقتي كه طرفداران علي عبداهلل
صالح ،باز شدن صفحه جديد روابط با دش�من را اعالم كردند ،از آنها
خواسته بوديم كه در مواضع خود تجديد نظر كنند .سيد عبدالملك
الحوثي افزود :س�خنراني رس�انهاي انجام شده بين ش�به نظاميان و
كش�ورهاي متخاصم هماهنگ ش�ده بود و اين براي ش�ركاي حزب
كنگره غافلگيركننده بود .رهبر جنب�ش انصاراهلل يمن تاكيد كرد كه
دشمن سعودي از شبهنظاميان جنايتكار پش�تيباني هوايي ميكرد
با اين هدف كه صنعا س�قوط كند .رهبر انصاراهلل تصريح كرد :آنها به
مش�غول بودن ما در جبهههاي نب�رد عليه متجاوزان چش�م دوخته
بودند و فكر ميكردند كه مش�غول بودن ما در اي�ن جبههها بر قدرت
ما براي مقابله با توطئه و فتنه تاثير خواهد گذاش�ت .وي خاطرنشان

كرد كه نخستين عاملي كه منجر به نابودي توطئه شده است ،مقابله
ملت يمن با دش�من در برابر فتنه اس�ت .عبدالمل�ك الحوثي تاكيد
كرد كه توطئه از لحاظ سياسي ،رس�انهاي و نظامي تحت حمايت بود
و كش�ورهاي متخاصم حامي آن بودند .عربس�تان ،امارات ،امريكا و
انگليس متحمل شكست تاريخي شدند .جنگ شبه نظاميان وابسته
به علي عبداهلل صالح جنگ عربستان و امارات بود .وي تاكيد كرد كه
شليك موشك بالدار به سمت تاسيسات هس�تهاي در ابوظبي ،پيام
مهمي براي دشمن دارد .دش�من فكر ميكند يمن در لبه پرتگاه قرار
دارد ،اما واقعيت اين اس�ت كه يمن عمق خاك ام�ارات را هدف قرار
داده است .وي خطاب به كش�ورهاي متخاصم گفت :به استثمارگران
ميگوييم كه يمن مكان مناسبي براي استثمار نيست .رهبر انصاراهلل
در پايان س�خنراني خ�ود از م�ردم يمن خواس�ت تا در اعت�راض به
تالشهاي تخريبگرانه و فتنهآميز ،در تظاهرات فردا شركت كنند.

مقامات امارات متح��ده عربي ،خ��ط ارتباطي خود
با علي عبداهلل صال��ح را همچنان حفظ ك��رده بود.
احمد صالح ،پسر ديكتاتور پيشين يمن كه در دوران
رياستجمهوري صالح به عنوان س��فير در ابوظبي
منصوب شدهبود ،به همراه تعداد ديگري از بستگان
صالح ،همچنان با دولت امارات متحده عربي ارتباط
داشتند .اماراتيها با اس��تفاده از اين كانال ارتباطي
موفق ش��ده بودند طي هفته گذش��ته علي عبداهلل
صالح را قان��ع كنند كه اگر در تلويزيون يمن رس��ما
طرفداران��ش را به س��ازش با ائت�لاف متجاوز تحت
رهبري عربستان تشويق بكند و ائتالفش با انصاراهلل
را بش��كند ،اجازه بازگشت او يا پس��رش به قدرت را
صادر خواهند كرد .صالح هم از اين پيشنهاد استقبال
ك��رد و در س��خنراني تلويزيوني حاض��ر به پذيرش
س��ازش با ائتالف در صورت برداشتهشدن تحريمها
عليه يمن شد.
تصور عربس��تان س��عودي و امارات متح��ده عربي
اين بود كه اگر علي عبداهلل صالح اين نقش��ه را اجرا
كند ،مردم يمن و به خصوص ه��واداران او در صنعا،
كه به دلي��ل نزديك به  3س��ال تحري��م و حمالت
س��عودي ،دچ��ار محروميته��ا و محدوديتهاي
شديد شدهاند ،به س��رعت براي پشتيباني از سازش
وارد ميدان خواهند شد .در اين مسير هواداران علي
عبداهلل صالح تلويزيون يمن را اش��غال كردند و پيام
او را منتش��ر كردند ،اما برخالف انتظار ائتالف تحت
رهبري سعودي ،خيزش مردمي و اعالم وفاداري به
صالح رخ نداد و بعد از س��اعاتي ،انصاراهلل مجددا مقر
تلويزيون يمن را پس گرفت .شكس��ت ائتالف تحت
رهبري عربستان زماني مشخص شد كه مجبور شد
بالفاصله بمباران يمن از جمله مقر راديو تلويزيون در
يمن را از سر بگيرد.
عربس��تان س��عودي به داليل مختلف و برنامههاي
ناموفق متوالي شكس��تخورده چ��ه در داخل اين
كشور و چه در خارج ،با مش��كالت متعددي مواجه
است .بعد از حمله موش��كي ارتش يمن به فرودگاه
شهر رياض ،عربس��تان خود را در شرايط اضطراري
ميبيند و ت�لاش ميكند ت��ا اين مش��كل امنيتي
جدي را كه بع��د از  3جنگ به لح��اظ نظامي هنوز
حل نشدهباقي مانده اس��ت ،حل كنند .اما معادالت
و محاس��بات آنها در تواف��ق با علي عب��داهلل صالح
براي پي��روزي در اين نب��رد ،كامال غلط ب��ود .علي
عبداهلل صالح ب��ه عن��وان ديكتاتور پيش��ين يمن،
محبوبيت زي��ادي در بين مردم ن��دارد .مردم يمن،
صالح را همرديف اف��رادي مانند قذاف��ي ،بنعلي و
مبارك ميدانند .اگر به  6س��ال پيش بازگرديم كه
انقالبها در ش��مال آفريقا آغاز ش��دهبود ،جوانان و
آزاديخواهان يمني هم همزمان با ديگر كشورهاي
عربي منطقه ،حرك��ت بزرگي را علي��ه علي عبداهلل
صالح آغاز كردند كه نهايت��ا به خلع او از قدرت منجر
شد .علي عبداهلل صالح ،هر چند سياستمداري چيره
دست در حفظ قدرت براي خودش بود ،اما هيچگاه
نتوانس��ت اعتماد كامل ديگران ،چه عربستان و چه
كشورهاي غربي حامي عربستان را به خود جلب كند.
صالح از جمله ديكتاتورهاي نظامي همس��و با صدام
حسين بود كه اعتقادات چپگرايانه داشتند.
علي عبداهلل صال��ح ،پيش از مرگ��ش تقريبا به يك
مهرهس��وخته براي همه طرفها تبديل ش��دهبود،
او براي عربستان س��عودي قابل اعتماد نبود و بعد از
شكس��تن اتحادش با انصاراهلل ديگر ب��راي رهبران
حوثي هم فرد قابل اعتمادي محس��وب نميشد ،به
اضاف��ه اينكه س��وابق او در نزديك ب��ه  4دهه قبضه
حكومت در صنعا ،باعث ش��د ه بود ك��ه هم خودش
و هم بس��تگان و قبيلهاش در بين شهروندان يمني
محبوبيتي نداشتهباشند .فس��اد شديد در حكومت
علي عبداهلل صال��ح ،اطرافيان و بس��تگانش را آلوده
كرده بود ،اين موضوع باعث ش��د كه قبيله حاش��د
نيز كه قبيله متبوع علي عبداهلل صالح و خانوادهاش
بود ،از چش��م ديگر روس��اي قبايل يمني بيفتد .به
اضافه اينكه نبايد فراموش كرد در چشم مردم يمن،
سياستمداري كه به سمت جاهطلبيهاي عربستان
سعودي ميل كند ،قطعا منفور خواهد شد ،حال چه
علي عبداهلل صالح باشد و چه عبدالربه منصور هادي
كه به دليل همسوييش��ان با رياض جايگاه سياسي
خودشان را در يمن از دست دادهاند .عبدالربه منصور
هادي به اين دليل مجبور به فرار از يمن شد كه بعد از
چرخش او به سمت رياض ،حتي محافظان شخصي
او نيز ممكن بود او را به قتل برسانند.
تالش عربس��تان براي تصرف و تس��لط بر سياست
يمن با اس��تفاده از بمب��اران صنعا ،حاص��ل از يك
سياس��ت متوهمانه و خيال خام است .اگر عربستان
قصد داشتهباش��د با بمباران صنعا و حمله به مواضع
انصاراهلل به اه��داف خودش در يمن برس��د ،مجبور
خواهد ش��د ميليونها نف��ر را بكش��د و جويهاي
خون در صنعا ب��ه راه بين��دازد چرا كه م��ردم يمن
حاضر هس��تند تا پاي ج��ان بجنگند ولي تس��ليم
سياس��تمداران تحت حمايت عربس��تان نش��وند.
باوجود تمام مش��كالت اقتصادي و معيشتي كه در
ميان مردم يمن وجود دارد ،امروز هيچ اتهامي براي
يك نفر بزرگتر از وابس��تگي به عربس��تان سعودي
نيس��ت .امروز قطعا مردم يمن هم از كش��ته شدن
ديكتاتوري مانند علي عبداهلل صالح خشنودند و هم
آمادگي اين را دارند كه در برابر هر حملهاي از سوي
ائتالف تحت رهبري عربس��تان س��عودي مقاومت
كنند .همه مهرههايي كه عربس��تان سعودي تالش
ميكند تا در سياس��ت يمن غالب كن��د ،مهرههايي
سوخته هس��تند ،حزب كنگره ملي عام ،يك حزب
كهنه است كه چه رهبر مقتولش علي عبداهلل صالح و
چه رهبر تحت حمايت عربستانش ،عبدالربه منصور
هادي ،مشهور به فساد ،ديكتاتوري و سوءاستفاده از
قدرت هس��تند .هر چند با مرگ علي عبداهلل صالح،
ممكن است سعوديها تصور كنند كه فرصت خوبي
براي تس��لط نهايي بر اوضاع يمن پي��دا كردهاند اما
نهايتا از اين تحوالت سودي نخواهند برد.
تحليلگرمسائليمن

