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ائتالف متجاوز سعودی پس از سه سال حمله به یمن در باتالق این 
کشــور گرفتار شده و هیچ دستاوردی کســب نکرده است. به دلیل این 
شکست، عربســتان از انجام هرگونه مذاکره ای در مورد حل بحران یمن 
کارشــکنی می کند چرا که در مذاکره باید برگ برنده ای برای چانه زنی 
وجود داشته باشد. به همین دلیل عربستان و امارات از 23 خرداد ماه 96 
عملیات نظامی علیه الحدیده را آغاز کردند، البته درگیری های الحدیده از 
اردیبهشت ماه شروع شده بود. چرا که الحدیده، اینک، مهم ترین بندر برای 
انصاراهلل و متحدان شده، زیرا اشغال آن از سوی نیروهای متحد سعودی، 
می تواند فشــار برای تســلیم صنعا را دوچندان کند. نیروهای وابسته به 
سعودی حدود 2 ماه پس از کشته شدن علی عبداهلل صالح، عملیات برای 
اشــغال این بندر را کلید زدند. در این عملیات، نیروهای مزدور سودان، 
نیروهای مستشاری امارات، نیروهای طارق صالح )تحت حمایت امارات( 
و جنگنده های عربســتان، همگی در یک جبهه علیه انصاراهلل و متحدین 
حمله کرده اند. این عملیات موسوم به پیروزی طالیی    )النصر الذهبی( 
اســت.  در روزهای نخست ائتالف سعودی با وجود استمداد از انگلیس، 
آمریکا و فرانســه موفق به پیشروی در الحدیده نشدند و حتی یک قایق 
فرانسوی توسط انصاراهلل توقیف و قایق اماراتی نیز منهدم شد. اما اهداف 
شروع این عملیات چه بوده و در شرایط کنونی وضعیت میدانی الحدیده 

به چه صورت است؟
اهمیت الحدیده

بنــدر الحدیده که به عروس دریای ســرخ معروف اســت، در 226 
کیلومتری شهر صنعا پایتخت یمن قرار دارد. این شهر، دومین بندر تجاری 
بزرگ یمن بعد از بندر عدن اســت و به دلیل داشتن امکانات صادرات و 
واردات و نزدیکی به معابر بین المللی حمل و نقل کاال از اهمیت زیادی 
برخوردار می باشــد. بندر الحدیده هم اکنون با اشغال بندر عدن توسط 
ائتالف عربی به بندر اساســی برای واردات کاال توسط دولت یمن تبدیل 
شده است، البته اگر ائتالف عربی اجازه پهلوگیری کشتی های تجاری را 
در این بندر بدهد که این مساله کمتر اتفاق می افتد. بندر الحدیده پس 
از بندر عدن دومین بندر بزرگ یمن اســت و موقعیت اســتراتژیکی به 
دلیل نزدیکی به خطوط حمل و نقل بین المللی دارد. این بندر شــریان 
اصلی حیات بیش از 8 میلیون یمنی در استان های الحدیده، تعز، صعده 
و صنعا اســت. الحدیده هشت اسکله دارد که طول مجموع آن ها ١٤6١ 
متر است. عالوه بر این دو اسکله دیگر به طول 2٥٠ متر که برای تخلیه 
تانکرهای نفت اختصاص داده شده است در این بندر وجود دارد.  ائتالف 
عربی اســتان الحدیده را به دلیل مجاورت با دریای ســرخ، معبری برای 
ورود ســالح و تجهیزات نظامی از خارج از یمن به این کشور می داند، به 
همین دلیل جنگنده ها و ناوچه های کشــورهای عربی حمالت زیادی را 

بر ضد استان الحدیده انجام داده اند.
در دریای سرخ و در مقابل سواحل استان الحدیده بیش از ٤٠ جزیره 
وجود دارد. مهم ترین این جزایر، جزیره کمران است که مردم در آن زندگی 
می کنند. در برخی از این جزایر همچون جزیره مکران پایگاه نظامی هم 

بحران ســوریه از زمان آغاز تاکنون که بیش از هفت ســال از آن 
سپری می شود، مراحل مختلفی را به خود دیده و دمشق در طول این 
مدت همواره مورد تهدید قدرت های بیگانه از جمله آمریکا بوده است. 
از کمک های تسلیحاتی آمریکا به گروه های تروریستی به بهانه کمک به 
معارضان مسلح، تهدید به انجام حمله نظامی مستقیم و تشکیل ائتالف 
بین المللی به اصطالح ضد داعش برای تخریب زیرساخت های سوریه 
گرفته تا حمایت از نیروهای دموکراتیک ُکرد سوری برای محقق ساختن 
رؤیای تجزیه، حمایت از خودمختاری تروریست های تکفیری در محور 
جنوبی و متهم ساختن گاه و بی گاه دمشق به انجام حمالت شیمیایی 
علیه غیرنظامیان. البته هیچ یک از استراتژی های ذکرشده نتوانست به 
آمریکا در تحقق آرزوهایش در سوریه کمکی کند. امروز این آمریکایی ها 
هستند که علی رغم تمامی تالش های سال های اخیر خود در سوریه، در 

این کشور در موقعیت ضعف قرار گرفته اند.
با این حال، به نظر می رســد که آمریکا بــاز هم قصد ندارد که از 
تالش هایش برای ضربه زدن به حاکمیت ملی و وحدت اراضی سوریه 
دست بکشــد و مقامات روسی نیز در این خصوص هشدار داده اند. در 
همین ارتباط »ماریا زاخاروا« ســخنگوی وزارت خارجه روسیه اعالم 

»کاله سفیدها« در سوریه؛ امدادرساناِن روز و تروریست هاِی شب

* طبق اعالم سازمان ملل به دلیل حمالت 
ائتالف سعودی به بندر الحدیده، 121 هزار نفر 
از این استان فرار کرده و نیمی از کودکان قادر 

به مدرسه رفتن نیستند.
* از آغاز عملیات الحدیده تاکنون 3000 مزدور سعودی 
و اماراتی کشته شده و حدود 400 تانک و نفربر زره پوش 

توسط نیروهای انصاراهلل به غنیمت گرفته شده است.

ائتالف سعودی در الحدیده به دنبال چیست؟ 

محمدرضا کلهر

* از کاله سفیدها 
به عنوان »بازوی 

تبلیغاتی« آمریکا و 
کشورهای غربی برای 

انجام مانور حقوق 
بشری در سوریه یاد 

می کنند.
* جان بسیاری از 

غیرنظامیان سوری و به 
ویژه کودکان در پوشش 

امدادرسانی، توسط 
گروه کاله سفیدها 
گرفته شده است.

* گروه کاله سفیدها محصول تفکرات یک 
 سیاستمدار انگلیسی به نام 

»جیمز لو میجرر« است.

کرده که آمریکا و متحدان غربی آن قصد دارند ســناریوی جدیدی را 
علیه دمشق ترتیب دهند و مقدمات به زیر کشیدن دولت قانونی اسد را 
فراهم سازند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه این بار از گروهی به عنوان 
بازیگر نقش اصلی سناریوی جدید آمریکایی ها در سوریه یاد کرده که 
نامش کم و بیش برای افکار عمومی آشناســت؛ »کاله سفیدها«. این 
همان گروهی است که از سال 2٠١3 یعنی دو سال پس از آغاز بحران، 

شاهد حضور آنها در سوریه هستیم.
کاله سفیدها چه کسانی هستند؟

گروه موســوم به »کاله سفیدها« در سوریه همان طور که پیش تر 
بدان  اشاره شد، در سال 2٠١3 تشکیل شد. این گروه خود را به عنوان 
»گروه مردمِی داوطلب برای امدادرســانی« یا »ســازمان دفاع مدنی« 
سوریه به آســیب دیدگان در این کشور معرفی می کند و مدعی است 

که علت اصلی تشکیل آن به نیاز فوری شهروندان سوری به کمک های 
انسانی در سایه تداوم درگیری های نظامی در سوریه باز می گردد. کاله 
سفیدها مدعی هستند که تنها مأموریت آنها در سوریه امدادرسانی به 
شهروندان آسیب دیده است و اعضای این گروه در قبال تمامی طرف های 

درگیر در سوریه موضع بی طرف اتخاذ کرده و می کنند.
این گروه فعال در سوریه حدود یک سال و نیم پیش یعنی زمانی که 
فیلم »کاله سفیدها« توانست در جریان هشتاد و نهمین مراسم اهدای 
جوایز اسکار، این جایزه را دریافت کند، در کانون توجهات قرار گرفت. 
سازندگان این فیلم تالش کرده اند تا کاله سفیدها را به عنوان ناجیان 
انسان ها در سوریه برای افکار عمومی به نمایش بگذارند. آمریکا نیز با 
اعطای جایزه اسکار به این فیلم، آن را در مرکز توجهات جهانی قرار داد.

انگلیس پشت پرده تشکیل »کاله سفیدها«
آخرین اخبار و گزارش ها حاکی از آن است که گروه کاله سفیدها 
محصول تفکرات یک سیاســتمدار انگلیسی به نام »جیمز لو میجرر« 
است. این فرد کارمند سابق اداره اطالعات نظامی و کارشناس امنیتی 
انگلیس محسوب  می شود. یکی از مهم ترین ویژگی های این شخصیت 
انگلیسی، توانمندی های وی در عرصه های نظامی است. وی به پشتوانه 
چندین ســال فعالیت در ارتش انگلیس به عنوان افســر و همچنین 
همکاری با شرکت های امنیتی ویژه وابسته به این کشور، تجربه زیادی 
را در زمینه امنیتی کسب کرده است. به دلیل همین پشتوانه امنیتی، 
مسئولیت تشکیل گروه کاله سفیدها برای پرداختن به امور امنیتی در 
سوریه در قالب مثال اقدامات انسان دوستانه به میجرر سپرده شده است.

حامیان مالی کاله سفید ها چه کسانی هستند؟
بودجه این گروه فعال در سوریه به صورت ساالنه حدود 3٠ میلیون 
دالر برآورد شده است که توسط حامیان آن پرداخت می شود. حدود دو 
هفته پیش نیز آمریکا رســما اعالم کرد که دونالد ترامپ با پرداخت 6 
میلیون و 6٠٠ هزار دالر به کاله  سفیدها در سوریه موافقت کرده است. 
وزارت خارجه آمریکا مدعی شــد که کاله سفیدها از زمان آغاز بحران 
سوریه تاکنون بیش از ١٠٠ هزار غیرنظامی را نجات داده اند و طبیعی 
اســت که به آنها کمک مالی صورت گیرد! در این میان، نباید از نقش 
کشورهای عربی در تأمین بودجه این گروه نیز غافل شد. امارات متحده 
عربی یکی از کشورهایی است که کمک شایانی به کاله سفیدها می کند.
در همین ارتباط، همچنین روزنامه انگلیسی »تلگراف« می نویسد: 
»یکی از تامین کنندگان اصلی بودجه کاله سفیدها وزارت خارجه امارات 
متحده عربی است که تا اواخر سال 2٠١7 مبلغ 3 میلیون و ٥٠٠ هزار 
یورو به این گروه اعطا کرده است. داوطلبان کاله سفید نیز 2 هزار نفر 

افزایش داشته است«. از سوی دیگر، مجله »نیوزویک« نیز در مقاله ای 
به موضوع کاله سفیدها پرداخته و می نویسد: »این گروه مدعی است که 
بدون در نظر گرفتن مذهب و با بی طرفی به انجام وظایفش می پردازد 
و اعضایش نیز غیرمسلح هستند. اما ده ها تصویر و ویدئوی منتشر شده 
خالف این مســئله را ثابت می کند و آشکار می سازد که کاله سفیدها 
به طور مســتقیم با گروه های مسلح که در میان آنها جبهه النصره نیز 
دیده می شود، همکاری می کنند. این گروه در کمپین های ضد حکومت 
سوریه، از طریق دست بردن در تصاویر و اخبار با هدف تاثیر گذاشتن 

بر روی افکار عمومی، مشارکت می کند.«
بازوی تبلیغاتی غرب برای مانور حقوق بشری  

از کاله ســفیدها همچنین می توان به عنــوان »بازوی تبلیغاتی« 
آمریکا و کشورهای غربی برای انجام مانور حقوق بشری در سوریه یاد 
کرد. آمریکا و غرب از همان ابتدا به خوبی می دانستند که جنگ علیه 
ســوریه یک جنگ فراگیر خواهد بود و تلفات انسانی فاجعه آمیزی را 
نیز برجای خواهد گذاشــت و به همین دلیل ممکن است نوعی انزجار 
عمومی در نزد افکار عمومی منطقه و جهان علیه آنها شکل گیرد. لذا 
در سال 2٠١3 یعنی در دوره های ابتدایی آغاز بحران سوریه گروهی را 
تحت عنوان »کاله سفیدها« َعلَم کردند تا از یک از سو، از اعضای آن 

به عنوان ستون پنجم خود در سوریه بهره برداری کنند و از سوی دیگر، 
با معرفی این گروه به عنوان یک گروه حقوق بشرِی ناجِی جان انسان ها 
و ارائه کمک های مالی به آن، بر جنایت های خود در ســوریه سرپوش 
نهاده و چهره خود را در نزد افکار عمومی تطهیر کنند. درست به همین 
دلیل است که امروز می بینیم وزارت های خارجه آمریکا و انگلیس بدون 
هیچ گونــه مالحظه ای و تنها به منظور فریب افکار عمومی، کمک های 
مالی خود به کاله سفیدها را در قالب بیانیه های رسمی، به صورت علنی 

به اطالع افکار عمومی می  رسانند.
ابعاد سناریوی جدید آمریکا و غرب علیه دمشق

اما در سناریوی جدیدی که آمریکا و متحدان غربی اش برای سوریه 
تدارک دیده اند، رد پای »کاله سفیدها« نیز با توجه به سبقه و سابقه ای 
که در سوریه دارند، کامال مشهود است. وزارت خارجه روسیه نیز صراحتا 
اعالم کرده که آمریکا و غرب با استفاده از کمک های کاله سفیدها قرار 
است سناریوی جدید خود را در سوریه پیاده کنند. ماجرا از آنجا آغاز 
شد که چندی پیش دولت انگلیس پیش نویس قطعنامه ای را به سازمان 
منع گســترش تسلیحات شیمیایی ارائه کرد که براساس آن اختیارات 
این سازمان به صورت بی سابقه ای گسترش یافته به گونه ای که می تواند 
عوامل استفاده از تسلیحات شیمیایی را شناسایی و حتی اسامی آنها را 

افشاکند. این درحالی است که تا پیش از این، این سازمان تنها وظیفه 
جمع بندی های کارشناسی درخصوص به کارگیری تسلیحات شیمیایی 
را داشــت. سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی اخیرا با اتفاق آرا 
و بر خالف مخالفت های روســیه، ایران و سوریه، پیش نویس قطعنامه 

انگلیس را تصویب کرد.
از آنجایی هم که ســازمان منع گســترش تسلیحات شیمیایی تا 
حدود زیادی تحت نفوذ آمریکایی ها و هم پیمانان غربی آن هســتند، 
افزایش اختیارات این سازمان آن هم در حد و اندازه شناسایی عامالن 
حمالت شــیمیایی و معرفی آنها، مقدمه ای برای پیاده سازی سناریوی 
شومی است که علیه دمشق تدارک دیده شده است. اکنون که مرحله 
اول این ســناریو اجرا و پیش نویس قطعنامه انگلیس در سازمان منع 
گسترش تسلیحات شیمیایی به تصویب رسیده، نوبت کاله سفیدهاست 
تا برای متهم ســاختن دمشــق به استفاده از این تسلیحات، در عرصه 
میدانی پرونده ســازی کنند؛ کسانی که ابزارشان نه سالح های مرگبار 
که آمپول های ُکشنده ای است که جان صدها کودک سوری را تاکنون 
گرفته است. کاله ســفیدها پیش تر نیز تجربه پرونده سازی در عرصه 
میدانی برای متهم ســاختن دمشق به استفاده از تسلیحات شیمیایی 
را داشته اند و اکنون نیز زمزمه های پیاده سازی همان سناریو به گوش 
می رســد. در این میان، گزارش سازمان حقوق بشری پزشکان سوئدی 

بسیار حائز اهمیت به نظر می رسد.
 »SWEDRHR« سازمان حقوق بشری پزشکان سوئدی موسوم به
حدود یک سال و نیم پیش از یک جنایت هولناک توسط کاله سفیدها 
پرده برداشته است؛ طبق گزارش این گروه سوئدی که در نتیجه بررسی 
دقیق و علمی تصاویر کودکاِن کشــته شده بر اثر استنشاق شیمیایی، 
حاصل شده، کاله سفیدها که خود را ناجی کودکان سوری می خوانند، 
با آمپول های دارای ســوزِن بلند، به تزریق آدرنالین به ناحیه قلب در 
سینه کودکان اقدام می کنند تا آنها را قربانی تسلیحات شیمیایی معرفی 
کنند و تصاویر آنها را به رســانه های غربی مخابره کنند! از آن گذشته، 
در تصاویر منتشــر شــده از کاله سفیدهایی که خود را در حال نجات 
کودکان نشــان می دهند، این افراد، تِه سرنگ های امداد به کودکان را 
فشار نمی دهند و این نشان می دهد که داروی ضد شیمیایی به کودکان 
تزریق نشــده است. براساس تمامی آنچه که گفته شد می توان از کاله 
سفیدها در سوریه به عنوان »امداد رساناِن روز و تروریست هاِی شب« 
یاد کرد، چراکه جان بســیاری از غیرنظامیان سوری و به ویژه کودکان 

در پوشش امدادرسانی، توسط اعضای این گروه گرفته شده است.
منبع: فارس

* یونیسف 
هشدار داده 

است که حمله 
ائتالف سعودی 

به الحدیده، جان 
300 هزار کودک 
یمنی را تهدید 

می کند. 

* نیروهای متجاوز به 
الحدیده در 6 نقطه 
ساحلی در محاصره 

نیروهای ارتش و 
انصاراهلل هستند و 

قادر به اقدام موثری 
برای نجات خود 

نیستند.

نبرد بزرگ الحدیده
آل سعود چه فکر می کرد ، چه شد؟

وجود دارد. کنترل بیشــتر جزایر استان الحدیده که برای اشراف داشتن 
بر دریای ســرخ اهمیت دارد، همچون جزیره کمران در اختیار نیروهای 
ارتش و حرکت انصاراهلل است، اما کنترل تعدادی دیگر از جزایر همچون 

جزیره حنیش کبری در اختیار نیروهای ائتالف عربی است. 
خطر وقوع بزرگترین بحران انسانی

براســاس برآوردهای سازمان ملل جنگ الحدیده منجر به بزرگترین 
بحران انسانی جهان خواهد شد. به رغم این هشدار، ائتالف متجاوز عربی 
هزاران مزدور را با سازوبرگ نظامی تحت عنوان کذایی »مقاومت یمن« 
روانه الحدیده کرده اســت.  بیش از 6٠٠ هزار غیرنظامی در شهر تقریبا 
محاصره شده الحدیده و مناطق اطراف هستند و طبق گزارش ها 2٥٠ هزار 
یمنی در صورت باال گرفتن آتش جنگ با احتمال خطر مرگ و نیز بیش از 
هفت میلیون در شمال یمن با خطر مرگ بر اثر گرسنگی در صورت توقف 
ارسال کمک های غذایی و دارویی در نتیجه بسته بودن بندر الحدیده روبه رو 
خواهند شد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد )یونیسف( نیز 
هشدار داد که این حمله جان 3٠٠ هزار کودک یمنی را تهدید می کند. 

اهداف شروع عملیات الحدیده
با توجه به اهمیت بندر راهبردی الحدیده، ائتالف ســعودی به دنبال 

آن است تا با تصرف این بندر به چند هدف راهبردی خود دست یابد:

-محاصره انصاراهلل: شاید بتوان مهمترین هدف عربستان و امارات 
از حمله به الحدیده را زمینه سازی برای محاصره کامل انصاراهلل دانست. 
با وجود محاصره هوایی، دریایی و زمینی عربســتان در مورد انصاراهلل اما 
بندر الحدیده در ســه ســال گذشته هرچند به صورت محدود اما با دریا 
ارتباط داشــت و همین مسئله انصاراهلل را با دریای سرخ مرتبط می کرد. 
در واقع تنها راه ارتباط انصاراهلل با دنیای خارج این بندر بوده اســت. در 
شرایط کنونی ائتالف سعودی به دنبال اشغال این بندر و تکمیل محاصره 

انصاراهلل با هدف عقب نشینی این جنبش است. 
- باز شدن مسیر برای اشغال صنعا: عربستان در یک سال گذشته 
از چند محور عملیات برای اشغال شهر صنعا پایتخت یمن را آغاز کرده 
اســت. هر چند عربســتان و امارات در برخی عملیات های خود در این 
مســیر پیروزی هایی نیز داشته اند اما با این وجود، شهر صنعا همچنان 
تحت کنترل انصاراهلل قرار دارد. از این رو ائتالف ســعودی ســعی دارد با 
باز کردن جبهه ســاحل غربی به نوعی محور جدیدی را برای حمله به 
صنعا ایجاد کند. از نگاه عربستان و متحدینش، تصرف الحدیده می تواند 
جنگ یمن را از فاز فرسایشی خارج سازد و بر معادالت درگیری نظامی 
به نفع آنها اثر مثبتی بگذارد. این شــهر دروازه ورود به عمق استراتژیک 
نیروهای مقاومت و اشــغال راحت استان های مرکزی یمن به ویژه صنعا 
است. بنابراین نبرد در الحدیده شدیدترین محور درگیری های موجود در 

یمن از سه سال قبل تا امروز است.

-تالش برای ایجاد فشار عمومی بر انصاراهلل و عقب نشینی: 
ائتالف ســعودی به خوبی به این نتیجه واقف است که در صورت تصرف 
الحدیده، یمن با یک فاجعه انســانی مواجه خواهد شــد. به همین دلیل 
عربســتان و امارات ســعی دارند با ایجاد این بحران زمینه را برای ایجاد 
فشار افکار عمومی مردم یمن بر ضد انصاراهلل فراهم کنند. ائتالف سعودی 
مدعی اســت  با قطع شدن واردات به یمن مردم این کشور به تدریج از 
انصاراهلل فاصله گرفته و این جنبش را در جهت مذاکره و عقب نشــینی 

تحت فشار قرار خواهند داد.
- تکمیل روند تسلط امارات بر بنادر یمن: امارات به عنوان یک 
کشور تجاری نقش مهمی در تجارت جنوب غرب آسیا دارد، از این منظر 
می کوشــد با اســتفاده از نفوذ خود در منطقه از طرح های توسعه دیگر 
بنادر کشــورهای حاشــیه خلیج فارس و اقیانوس هند جلوگیری کند. 
امارات ســعی دارد تا بندرهای یمن از بندر عدن تا بندر المکال و المخا 
را زیر ســلطه خود داشته باشد . ابوظبی با این کار به دنبال آن است که 
بندرهای یمن را تحت مدیریت و ســلطه خود داشته باشد تا این بندرها 
در آینده هیچ خطر و تهدیدی برای بندر دبی به عنوان بندر ترانزیتی در 

خلیج فارس ایجاد نکند. اکنون سلطه بر بنادر مهم یمن تقریباً در دست 
امارات اســت و حتی بنادر روبروی سواحل یمن مانند بندرهای سومالی، 
جیبوتی و اریتره و خیلی از این کشورها نیز زیر نظر شرکت های اماراتی 
عمل می کنند. بنابراین در شرایط کنونی امارات سعی دارد بندر الحدیده 

را نیز تحت تسلط خود قرار دهد.
چرایی مدیریت امارات در نبرد الحدیده

در نبــرد الحدیده امــارات به نوعی مدیریت نبــرد را بر عهده دارد. 
ابوظبی جنگ الحدیده را جنگ خودش قلمداد می کند. براساس گزارش 
پایگاه خبری العهد، به نظر می رسد که واشنگتن، به چند دلیل مأموریت 
حمله به»الحدیده« را به ابوظبی ســپرده است که مهمترین آن، رابطه و 
هماهنگی اماراتی ها در باالترین سطح با اسرائیل و نیز نارضایتی آمریکا از 
کارایی ضعیف ارتش عربستان در تجاوز است. در واقع می توان گفت که 
ابوظبی، نبرد الحدیده را نبرد خود می داند، اگرچه از زمان آغاز تجاوز بر 
یمن، کار بر روی مناطق جنوبی یمن را ترجیح داده است و در اوایل بهار 
2٠١٥، در تســلط بر بنادر ساحل جنوبی یمن با خروج نیروهای ارتش 
و کمیته های مردمی شــتاب کرده است. امارات در سمت دیگر سواحل، 
در شاخ آفریقا، اقدام به ساخت پایگاه های نظامی و دست گذاشتن روی 
بنادر مهم اریتره، جیبوتی و سومالی )اخیرا نزاعی بین امارات و سومالی 
درگرفته و موگادیشو اماراتی ها را به مصادره حاکمیت سومالی متهم کرده 
است( نموده است. بنابراین روشن است که اماراتی ها قصد تسلط بر ساحل 
شــرقی یمن و ساحل غربی شاخ آفریقا، به عنوان منطقه ژئواستراتژیک 

برای تجارت بین المللی و ناوبری جهانی را دارند.
در نبــرد الحدیــده  عالوه بر نظامیان ســعودی و اماراتی، یک تیپ 
مزدوران ســودانی، پنج تیپ از نیروهای ارتشــی وفادار به علی محسن 
االحمر - فرمانده ارتش در زمان ریاست جمهوری علی عبداهلل صالح- یک 
تیپ از نیروهای جریان اخوانی- وهابی اصالح، یک یگان از نیروی دریایی 
آمریکا و یگان های مشابهی از نظامیان انگلیسی و فرانسوی، یک گردان از 
نیروهای القاعده- موسوم به انصارالسند- و نیروهای پراکنده ای از بعضی 
کشورهای اروپایی و آفریقایی پای کار آمده اند تا استان راهبردی الحدیده 

را از دست نیروهای بومی انصاراهلل خارج نمایند.
وضعیت میدانی نبرد الحدیده

ائتالف ســعودی در نبرد الحدیده متحمل خسارات زیادی شده اند. 
در روز نخست جنگ یک کشتی اماراتی توسط انصاراهلل در دریای سرخ 
منهدم شــد. بر اســاس گزارش ها، در پی درهم شکستن کشتی متجاوز 
اماراتی در بندر الحدیده یمن، ١٠٠ سرباز خارجی به هالکت رسیده اند. 
خبرگزاری اسپوتنیک روسیه اعالم کرد، خبر هایی از کشته شدن ١2 سرباز 
آمریکایی، هشت سرباز صهیونیست، ٥٠ سرباز اماراتی و 3٠ سرباز سعودی 
در کشــتی جنگی در الحدیده منتشر شده است و ائتالف به علت بیم از 
واکنش افکارعمومی ملت های کشور های متجاوز و تحت فشار قرار گرفتن 
برای پایان دادن به جنگ علیه یمن بر این خبر ســرپوش گذاشته و آن 
را سانسور کرده است. از سوی دیگر، رسانه های نزدیک به مبارزان یمنی 
اعالم کردند که طی عملیاتی دو تن از نیروهای ویژه فرانسه در خاک این 
کشور را بازداشت کرده اند. نیروهای یمنی اعالم کردند گارد ساحلی بندر 
الحدیده یک قایق نظامی تندروی فرانسوی را متوقف کرده و سرنشینان 
آن را نیز بازداشت کرده  است. در شرایط کنونی نیز متجاوزان در 6 نقطه 
از ساحل غربی یمن در محاصره گرفتارند.  اشغال بندر الحدیده در ساحل 
غربی یمن در دریای سرخ مهم ترین برنامه نظامی مشترک آمریکا، رژیم 
اســرائیل و سعودی در یمن است که به رغم به کارگیری نزدیک به 2٠ 
هزار مزدور و صدها فروند تانک و ناو جنگی با شکست روبه رو شده است.

طبق گزارش رسانه های عربی، فرانسوی ها در این عملیات نظامی و با 
هزینه عربستان از کشورهای چاد، نیجر، اوگاندا و کشورهای فقیر آفریقای 

مرکزی  ماموریت استخدام مزدور به شکل ماهانه را برعهده دارند. در خالل 
عملیات برای اشغال فرودگاه و بندر الحدیده، نیروهای ویژه ای تحت نام 
نیروهای ویژه فرانسوی به ساحل الحدیده نزدیک شدند که توسط نیروهای 
ویژه انصاراهلل دستگیر و به منطقه امنی منتقل شدند. در بازرسی ها از این 
نیروهای به اصطالح ویژه فرانسوی مشخص شد که نیروهای یاد شده نه 
فرانسوی بلکه عضو نیروهای ویژه اسرائیل تحت عنوان یگان مستعربین 

هستند که به زبان عربی کامال مسلط می باشند.
از آغاز عملیات الحدیده تاکنون 3٠٠٠ مزدور سعودی و اماراتی کشته 
شده و شمار بیشتری مجروح شده اند.  عالوه بر این حدود ٤٠٠ تانک و 
نفر بر زره پوش توسط نیروهای جنبش انصاراهلل به غنیمت گرفته شده 
است. همچنین نیروهای متجاوز به الحدیده هم اینک در 6 نقطه ساحلی 
در محاصــره نیروهای ارتش و انصاراهلل هســتند و قادر به اقدام موثری 
برای نجات خود نیســتند. ناوهای کشورهای مهاجم هم به دلیل هدف 
قرار گرفتن ناو اماراتی که نیروهای ستادی آمریکا و اسراییل، عربستان و 
انگلیس را در خود داشــت و ١٠٠ کشته به جای گذاشت، جرات نزدیک 

شدن به ساحل و نجات این مزدوران را ندارند.
حربه جدید امارات در الحدیده

در شــرایطی که متجاوزان در الحدیده به نوعی محاصره شــده اند 
امارات از حربه جدیدی رونمایی کرد. اخیرا انور قرقاش وزیر مشاور امور 
خارجه امارات متحده عربی از توقف موقتی عملیات نظامی در ســاحل 

غربی الحدیده خبر داد. اما این خبر از سوی انصاراهلل تکذیب شد و این 
جنبش تاکید کرد که امارات همچنان به جنایات خود در الحدیده ادامه 
می دهد و هدف از این شــایعه سازی اخیر نیز تالش برای انحراف افکار 

عمومی است. 
به نظر می رســد ائتالف سعودی در چند هفته اخیر نتوانسته که بر 
محورهای اصلی در الحدیده مسلط شود و همین مسئله باعث توقف روند 
پیشرفت نیروهای ائتالف سعودی شده است. در درجه اول باید توجه داشت 
که امارات به دنبال سرپوش گذاشتن بر شکست خود در عملیات النصر 
الذهبی در الحدیده است. در واقع مقامات امارات به دنبال آن بودند تا در 
الحدیده به یک پیروزی ســریع دست یابند و حتی اعالم کرده بودند که 
قصد دارند نماز عید فطر را در الحدیده اقامه کنند. اما شکســت امارات 
باعث سردرگمی متجاوزان شده است. در این شرایط امارات با تمسک به 
ترفند جدیدی اعالم کرده که این عملیات متوقف شــده است تا فرصت 
الزم برای پیشــبرد راه حل سیاسی فراهم شــود.  اما در این مورد چند 

نکته مهم وجود دراد. 
 اشغال بندر الحدیده در ساحل غربی یمن در دریای سرخ مهمترین 

برنامه نظامی مشترک آمریکا، و ائتالف سعودی در یمن است که به رغم 
بکارگیــری نزدیک به 2٠ هزار مزدور و صدها فروند تانک و ناو جنگی با 
شکست روبرو شده است. روزنامه آمریکایی »نیویورک تایمز« در گزارشی 
نوشت، ترس امارات از ورود به جنگ خیابانی در شهر الحدیده یمن پشت 
پــرده تصمیم امارات برای متوقف کردن عملیات نظامی اش در الحدیده 
بوده است. این روزنامه به نقل از مسئوالن اماراتی نوشت، اماراتی ها ترجیح 
دادند وارد شهر نشــوند؛ چرا که آنها نمی خواهند درگیر جنگ خیابانی 
شــوند به این دلیل که نیروهای یمنی وفادار بــه ابوظبی آماده ورود به 

چنین جنگی نیستند.
مسئله بعدی به دلیل شدت جنایات ائتالف سعودی در الحدیده است.  
نبرد اشــغال الحدیده باعث خشم گسترده جامعه جهانی شده است، چرا 
که نگرانی هایی درباره ســالمت بیش از 6٠٠  هزار غیرنظامی در شهر و 
قطع خطوط ارسال کمک های انسانی از طریق بندر الحدیده به حدود 8 
میلیون یمنی وجود دارد. این مسئله باعث شده است تا امارات به حربه 
توقف عملیات پناه برده و به صورت نمادین و اعالمی آن را بیان کند. در 
واقع امارات و ائتالف ســعودی به دنبال آن هستند تا از این طریق فشار 
افکار عمومی را علیه خود کاهش دهند و با این اقدام خود را حامی مذاکره 

و راه حل سیاسی نشان دهند. 
مسئله بعدی این است که امارات عملیات نظامی خود را متوقف 
نکــرده و نخواهد کرد بلکــه از آن به  عنوان مانــوری برای دروغ و 
فریبکاری بهره برداری می کند تا شاید بتواند مزدوران خود را با طرح 
توقــف عملیات نظامی نجــات دهد به این امید که روند امور خود را 
سروسامان داده و در نقشه نظامی  خود بازنگری کند و بتواند از باتالقی 
کــه نیروهایش در آنجا بین ارتش و نیروهــای مردمی یمن گرفتار 
شده اند، نجات یابد.  بنابراین اعالم توقف عملیات نظامی در الحدیده 
از سوی امارات با ســه هدف صورت گرفته است: سرپوش گذاشتن 
بر شکســت عملیات الحدیده، تالش برای نجات سربازان و نیروهای 
محاصره شده در این بندر و در نهایت تالش برای انحراف افکار عمومی. 
اما جنبش انصاراهلل با موضع گیری صریح علیه این حربه به ســرعت 

آن را نقش بر آب کرد. 
نتیجه

نبــرد الحدیده در صورت تداوم تبدیل به یک فاجعه بزرگ انســانی 
خواهد شــد. طبق اعالم سازمان ملل تاکنون ١2١ هزار نفر از این استان 
به دلیل حمالت عربستان و امارات فرار کرده اند. عالوه بر این نزدیک به 
١٠ هزار خانواده آواره یعنی حدود 8٠ هزار نفر به مواد غذایی و سایر لوازم 
بهداشــتی و دارویی نیازمندند. همچنین نیمی از کودکان در الحدیده به 
دلیل جنگ امکان حضور در مدرسه را ندارند. این در حالی است که این 

حمالت با هدایت غربی ها صورت می گیرد.
 روزنامه گاردین در این مورد اعالم کرد، غربی ها با مشاوره، راهنمایی 
و ارســال تجهیزات نظامی، در حمله به یمن به عربستان و امارات کمک 
می کنند. گاردین نوشت، گرچه انگلیس درباره حمله به الحدیده هشدار 

داد اما مســئول فجایع این جنگ است؛ عربستان و امارات این جنگ را 
با آموزش های نظامیان غربی و مشــاوره های آنان انجام می دهند، آنها با 
حمایت دیپلماتیک غرب، به چنین اقداماتی در یمن دست می زنند. گاردین 
افزود، اماراتی ها و ســعودی ها این حمالت را در یمن با کمک تسلیحات 
آمریکایی، انگلیس و فرانسوی انجام می دهند و افسران نظامی انگلیسی و 
آمریکایی در اتاق فرمان این حمالت هوایی بوده اند. از سال 2٠١٥ به بعد 
صادرات ســالح انگلیس به عربستان ٥٠٠ درصد افزایش یافته است. در 
جریان ســفر محمد بن سلمان ولیعهد سعودی به انگلیس، لندن قرارداد 
فروش ٤8 جنگنده تایفون به عربستان به مبلغ ١٤ میلیارد دالر را امضا 
کرد و در مجموع، یک قرارداد 8٥ میلیارد دالری را با سعودی ها در این 

سفر امضا کرد.
در واقع عربستان و امارات در نبرد الحدیده به دنبال آن هستند تا به 
یک پیروزی دست یابند که بتوانند در مذاکرات سیاسی از آن بهره برداری 
کنند. اما با وجود گذشت چهار هفته از شروع جنگ، ائتالف سعودی در 
باتالق این نبرد گرفتار شده و نیروهای مزدور ائتالف سعودی در محاصره 
انقالبیون یمن قرار گرفته اند. به نظر می رسد که ائتالف سعودی در الحدیده 
نیز شکست بزرگ دیگری را متحمل شود، شکستی که از همان روز نخست 

شروع نبرد، نشانه های آن آشکار شده است.


