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مقدمه

پس از اعالم اتحاد یمنی در سال ۱۹۹۰ تا به امروز، همواره گروه های جنوب نارضایتی 

خود را از این اتحاد به صراحت اعالم و در راستای بازگشت مجدد به دوران استقالل جنوب یمن 

تالش کرده اند. اولین اقدام در این زمینه صرفا بعد از ۴ سال از شروع وحدت یمن یعنی در سال 

۱۹۹۴ شکل گرفت. جنوبی ها خود را تحت سلطه و سوء استفاده شمال می دانند که کنترل و اداره 

منابع و ثروت های آن ها را از دست شان خارج کرده اما توجهی به وضعیت سیاسی و معیشتی 

ساکنان جنوب ندارند. پس از شکل گیری انقالب یمن نیز به رغم مخالفت اکثریت ساکنان جنوب 

یمن با نیروهای انصاراهلل، اما نسبت به مدیریت دولت منصورهادی و حضور سعودی و امارات 

نیز چندان رضایت نداشته و این نارضایتی ها در قالب اعتراضاتی خود را در استان های جنوبی 

نشان داد که البته جنبه معیشتی آن پررنگ تر بود. »عیدروس قاسم الزبیدی« استاندار سابق یمن 

که پس از برکناری از سوی عبدربه منصور هادی اقدام به تشکیل شورای انتقالی جنوب کرد، در 

راستای برگزاری همه پرسی برای استقالل جنوب فعالیت خود را شدت بحشید و اعالم کرد که 

صلح و آرامش بدون درنظر گرفتن خواسته مردم جنوب یمن برای استقالل امکان پذیر نخواهد 

بود. برکناری عیدروس که موجبات ناراحتی و خشم امارات را در پی داشت، سبب شد تا هادی به 

سرعت راهی عربستان شده و از ملک سلمان پادشاه عربستان بخواهد که مانع از اقدامات یکجانبه 

امارات در یمن شود. به دنبال آن کمیته ای سه جانبه متشکل از امارات، سعودی و دولت منصور 

هادی و با هدف هماهنگی  و بحث پیرامون مسائل و اقدامات نظامی  تشکیل شد. این کمیته 

موفقیت چندانی حاصل نکرد و شورای انتقالی جنوب متشکل از ۲6 نفر، برای مدیریت و نمایندگی 

امور داخلی و خارجی مناطق جنوبی و در نهایت تحقق استقالل آن تشکیل شد.  جناح مورد 

حمایت امارات موسوم به حراک جنوبی یمن یا کمربند امنیتی شهر عدن، متشکل از گروه های 
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مختلفی مانند: شورای انتقالی جنوب، شورای عالی جنبش جنوب، هیأت مردمی جنوب، اتحادیه 

جوانان جنوب، به دنبال شکل گیری توافقات سوئد میان منصور هادی رئیس جمهور مستعفی یمن 

و نیروهای انصاراهلل، مجددا تالش ها و تحرکات خود را در راستای برگزاری همه پرسی استقالل 

جنوب تشدید کرده اند. تحوالت جنوب بیانگر آن است که جنگ یمن صرفا دو طرف درگیر 

نداشته و رقابت های ریاض- ابوظبی و گروه های هم پیمان هر یک از آن ها با یکدیگر، پیچیدگی 

صحنه تحوالت یمن را فراتر از تصورات و تحلیل های ساده انگارانه نشان می دهد.

دالیل استقالل خواهی جنوبی ها

از  یمن  انفصال جنوب  و  استقالل  دیرباز خواهان  از  یمن  در جنوب  گروه های حاضر 

شمال بوده اند. لذا این استقالل خواهی به تحوالت جدید این کشور و پس از شروع انقالب اخیر 

مربوط نمی شود و از گذشته وجود داشته است. پررنگ شدن استقالل خواهی به عواملی همچون 

افزایش تحرکات شورای انتقالی تحت رهبری عیدروس در نتیجه ی اختالفات وی با منصور هادی  

و همچنین تشویق و ترغیب های امارات متحده عربی بر می گردد. هر چند این اختالفات میان 

گروه های یمنی با منصور هادی که مخالف استقالل جنوب است تا کنون به درگیری نیز منجر 

شده است، اما تالش ابوظبی - ریاض برای ممانعت از تبدیل شدن اختالفات به برگ برنده ای برای 

انصاراهلل و ایران به عنوان حامی آن ها از یکسو و مخالفت آمریکا و دولت ترامپ با جدایی جنوب 

از سوی دیگر مانع از اقدامات علنی و همه جانبه طرفین شده است. زیرا عربستان معتقد است که 

پذیرش استقالل جنوب به معنای پذیرش حاکمیت و سیطره انصاراهلل بر مناطق شمالی یمن بوده 

و این امر زمینه دسترسی ایران به دریای سرخ و اِعمال فشار بر عربستان در مرزهای این کشور 
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را فراهم می آورد. اما به نظر می رسد که به رغم همه این موانع و تنگناها، امارات متحده عربی با 

نارضایتی کامل از توافق بر سر بندر حدیده و نگرانی از تبعات بعدی آن که می تواند نفوذ ابوظبی 

در یمن و مناطق تحت تسلط وی و گروه های مورد حمایت آن در جنوب را تحت الشعاع قرار 

دهد، سعی دارد تا یکبار دیگر این گروه ها را در راستای برگزاری همه پرسی و اعالم استقالل 

ترغیب نماید. دالیل این گروه ها برای اعالم استقالل نیز عبارتند از: ۱- نارضایتی مردم جنوب از 

دوران وحدت یمن و عدم بهره مندی آن ها از مواهب سیاسی و اقتصادی این اتحاد ۲– ناممکن 

شدن سیطره و سلطه مجدد دولت منصور هادی بر تمامی سرزمین یمن ۳- ناتوانی و ضعف منصور 

هادی در تقویت و تثبیت سلطه و حاکمیت خود بر مناطق تازه تصرف شده ۴- تثبیت سلطه 

انصاراهلل بر نهادهای دولتی و غیر دولتی موجود در مناطق شمالی یمن 5- ناتوانی دولت منصور 

هادی در پرداخت حقوق و مزایای سربازان و چنگ اندازی افسران بر منابع مالی موجود.

امارات و توافق در قبال حدیده

هر چند ورود امارات به عرصه تحوالت یمن در قالب ائتالف ضد یمنی عربستان آغاز 

شد، اما اماراتی ها از همان ابتدا سیاست متفاوتی با عربستان دنبال کردند که این دو کشور به 

ظاهر متحد را به عنوان دو رقیب جدی نیز در صحنه یمن مطرح ساخت. عربستان با آگاهی از 

نیات امارات، سعی کرد تا به تدریج عناصر وابسته به این کشور را در دولت مستعفی یمن کنار 

بگذارد و مدیریت خود را در صحنه یمن حفظ و تقویت کند. از طرفی امارات نیز با حمایت از 

شورای انتقالی جنوب، اِعمال فشار بر حزب اخوانی اصالح و حمایت از ریاست جمهوری» احمد 

علی صالح« فرزند علی عبداهلل صالح و سفیر سلبق یمن در امارات، در مسیر انتقال و کنترل قدرت 
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در یمن توسط عربستان کارشکنی کرده است. حضور امارات در ائتالف ضد یمنی عربستان و به 

دنبال آن تقسیم یمن به حوزه نفوذ دو کشور، در نقش پوششی برای توجیه اقدامات امارات در 

جنوب یمن عمل کرده و این کشور برای نیل به مقاصد سیاسی و اقتصادی خود، همچنان نیازمند 

تداوم این روند و پایداری ائتالف مزبور است. امارات که پس از ناکامی عربستان در نبردهای 

ساحل غربی، مستقیما فرماندهی عملیات زمینی در این ناحیه را عهده دار شد، خیلی امیدوار بود تا با 

اشغال این منطقه راهبردی و نزدیک شدن به صنعا، اهداف سیاسی خود را جامه عمل پوشانده و با 

به قدرت رساندن مهره مدنظر خود، عربستان و هم پیمانان آن در یمن را در برابر یک عمل انجام 

شده قرار دهد. توافقات صورت گرفته میان منصور هادی و انصاراهلل در سوئد، از یکسو ناکامی 

امارات در پیشبرد مأموریت نظامی این کشور در ساحل غربی را برمال می کند و از سوی دیگر 

با نادیده گرفته شدن نیروهای مورد حمایت امارات در مذاکرات و پررنگ شدن نقش دولت 

مستعفی مورد حمایت عربستان، عمال مسیر تحقق اهداف سیاسی امارات نیز با ین بست مواجه 

شده است. بنابراین، اظهارات مقامات ابوظبی مبنی بر حمایت از این توافق، صرفا در مقام سخن 

فرسایی و با هدف سرپوش گذاشتن بر ناکامی ها و شکست سیاست های آن ها قابل بررسی است. 

اجرای مفاد توافق حدیده می تواند با سرایت به موضوعات دیگر، می تواند با سلب اعتبار از ائتالف 

کنونی به رهبری عربستان، تداوم آن را بی معنا ساخته و به تدریج خروج عربستان از صحنه یمن 

را رقم بزند؛ که تحقق چنین امری، تداوم حضور امارات در صحنه یمن را زیر سؤال برده و زمان 

الزم برای تحقق اهداف آن ها را از اختیارشان خارج خواهد کرد. از این منظر، توافق حدیده را 

باید به عنوان یک معضل و مانع در برابر سیاست های ابوظبی محسوب کرد که در صورت اجرا 

ممکن است همه اهداف، نیات و سرمایه گذاری های آن ها را به هدر دهد.
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توافقات صورت گرفته میان منصور هادی و انصاراهلل در سوئد، از یکسو ناکامی امارات 

در پیشبرد مأموریت نظامی این کشور در ساحل غربی را برمال می کند و از سوی دیگر با نادیده 

گرفته شدن نیروهای مورد حمایت امارات در مذاکرات و پررنگ شدن نقش دولت مستعفی مورد 

حمایت عربستان، عمال مسیر تحقق اهداف سیاسی امارات نیز با ین بست مواجه شده است.

امارات و استقالل جنوب

از مؤلفه های مهم در تفاوت دیدگاه و  به عبارتی تجزیه یمن،  یا  استقالل جنوب یمن 

سیاست های ریاض - ابوظبی محسوب می شود. اساسا حضور عربستان در جنگ یمن نه با هدف 

تجزیه این کشور، بلکه با هدف کنترل، اِعمال نفوذ بر دولت یمن و حفظ تمامیت ارضی آن در 

ذیل حاکمیت و سیادت دولت وابسته به ریاض انجام شد، تا نفوذ سیاسی عربستان در جهان عرب 

افزایش یابد. ممانعت از شکل گیری یک حکومت غیر وابسته و مخالف عربستان در مرزهای این 

کشور، از دست رفتن کنترل عربستان بر یمن، برتری توان اقتصادی، نظامی و سیاسی عربستان در 

سواحل دریای سرخ را به نفع رقیب سنتی آن یعنی ایران و هم پیمانانش در یمن تضعیف خواهد 

کرد و این مسأله به شدت مقامات ریاض را نگران کرده است. اما امارات چنین دغدغه ای ندارد 

و بیش از هر چیز به دنبال حفظ جریان آزاد تجاری از باب المندب و حوزه اطراف عدن است. با 

توجه به توافق حدیده و ناکامی ابوظبی در گسترش نفوذ خود بر مناطق بیشتری از یمن، تحریک 

نیروهای هوادار امارات در شورای انتقالی به ریاست » عیدروس الزبیدی« برای اعالم استقالل، 

حیاتی ترین گزینه محسوب می شود. زیرا هرگونه مصالحه یمنی- یمنی، گام های نفوذ امارات را 

در یمن متزلزل و مداخالت کنونی ابوظبی در این کشور را غیر قانونی و بی معنا خواهد ساخت.
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منافع امارات از استقالل جنوب

امارات از حدود دو دهه قبل نسبت به استخدام و آموزش مزدورانی از کشورهای فقیر 

آفریقایی و با هدف بهره گیری از آن ها در راستای اهداف منطقه ای و فرامنطقه ای خود اقدام کرد. 

این گروه های نظامی به دسته های مختلف با وظایف متفاوت تقسیم می شدند. با باال گرفتن تحوالت 

یمن و شکل گیری ائتالف عربی به رهبری عربستان، بکارگیری مزدوران جدید از سوی امارات 

و آموزش آن ها زیر نظر »بلک واتر« افزایش یافت. یکی از این گروه ها با عنوان گارد ریاست 

جمهوری، زیر نظر مستقیم » محمدبن زاید« و با حقوق و مزایای فوق العاده فعالیت می کرد. 

مهم ترین تمرکز این نیروها در مناطق جنوبی یمن بود که امارات در آنجا سرمایه گذاری زیادی 

انجام داده و اهداف اقتصادی و امنیتی زیادی را دنبال می کرد. پس از خروج نیروهای انصاراهلل از 

عدن، به دلیل فعالیت القاعده در این منطقه،اوضاع امنیتی و اقتصادی آن به شدت رو به وخامت 

گذاشت و امارات فرصت را مغتنم شمرده در راستای مقابله با القاعده و بازگرداندن امنیت به عدن 

وارد عمل شد و کمک زیادی به گروه های سیاسی- امنیتی جنوب یمن کرد. هر چند امارات 

سعی دارد اقدامات خیریه و نظامی خود در جنوب یمن را با هدف برقراری ثبات توجیه کند، اما 

استراتژی اصلی امارات در این منطقه افزایش تأثیرگذاری بر شاخ آفریقا و اقیانوس هند، مراقبت 

از زیرساخت های دریای احداث شده از سوی خود، بهره گیری از منابع طبیعی یمن، تقسیم یمن با 

هدف روی کارآوردن یک دولت وابسته به خود در جنوب این کشور است که می تواند امنیت 

تجارت از طریق بندر عدن با سایر مناطق جهان و اعمال سلطه و نفوذ امارات بر یکی از آبراه های 

لحاظ  از  را  سقطری  جزیره  تا  کرد  زیادی  تالش  امارات  سازد.  ممکن  را  جهان  استراتژیک  

اقتصادی و امنیتی تحت سیطره کامل خود داشته باشد، زیرا همواره این باور وجود داشته است 

که هر قدرتی که بر جزیره استراتژیک سقطری سیطره پیدا کند، کلید کنترل نظامی و تجاری بر 
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هفت دریای بزرگ جهان را دراختیار خواهد گرفت. این امر به ویژه در صورت افزایش تنش 

در تنگه هرمز می تواند برای امارات متحده عربی از جایگاه حیاتی برخوردار باشد. امارات متحده 

عربی در سوی دیگر ساحل باب المندب در اریتره نیز اقدام به احدث بندر و سپس تقویت حضور 

نظامی خود کرده و سعی دارد با قراردادهایی که شرکت  بین المللی بنادر دبی با کشورها منعقد 

می کند و از سویی با اقدامات امنیتی و نظامی ابوظبی، استراتژی حضور منطقه ای و فرامنطقه ای 

خود را بر پایه دو محور اقتصادی و امنیتی استوار ساخته و به پیش ببرد. در همین راستا امارات 

اقدام به تأسیس پایگاه های نظامی در شاخ آفریقا کرده است و پایگاه » عصب« را در سال ۲۰۱6 

در اریتره افتتاح و در سال ۲۰۱7 شروع به احداث پایگاه »بربره« در جمهوری سومالی لند نمود. 

ابوظبی با به کارگیری و نوسازی سلسله بنادر تجاری در منطقه و ایجاد بندر » حوالف« در جزیره 

سقطری یمن، عمال مناطق استراتژیک و مهم منطقه را به سایت های دریایی خود تبدیل کرده است 

تا عالوه بر تضمین منافع تجاری و نظامی خود در شاخ آفریقا، با دزدان دریایی در طول ساحل 

سومالی و خلیج عدن مبارزه کرده و مانع از شکل گیری گروه های مخالف خود در کشورهای 

ساحلی شود و از سویی راه نفوذ ایران در شرق آفریقا و اقیانوس هند را سد نماید. با توجه به 

حضور و نفوذ امارات در جنوب یمن، استقالل این منطقه می تواند دست برتر را در رقابت نفوذ با 

ایران، ترکیه، عربستان و قطر در غرب اقیانوس هند، به امارات بدهد.

پس از اعالم اتحاد یمنی در سال ۱۹۹۰ تا به امروز، همواره گروه های جنوب نارضایتی 

خود را از این اتحاد به صراحت اعالم و در راستای بازگشت مجدد به دوران استقالل جنوب یمن 

تالش کرده اند. اولین اقدام در این زمینه صرفا بعد از ۴ سال از شروع وحدت یمن یعنی در سال 

۱۹۹۴ شکل گرفت. جنوبی ها خود را تحت سلطه و سوء استفاده شمال می دانند که کنترل و اداره 

منابع و ثروت های آن ها را از دست شان خارج کرده اما توجهی به وضعیت سیاسی و معیشتی 
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ساکنان جنوب ندارند. پس از شکل گیری انقالب یمن نیز به رغم مخالفت اکثریت ساکنان جنوب 

یمن با نیروهای انصاراهلل، اما نسبت به مدیریت دولت منصورهادی و حضور سعودی و امارات 

نیز چندان رضایت نداشته و این نارضایتی ها در قالب اعتراضاتی خود را در استان های جنوبی 

نشان داد که البته جنبه معیشتی آن پررنگ تر بود. »عیدروس قاسم الزبیدی« استاندار سابق یمن 

که پس از برکناری از سوی عبدربه منصور هادی اقدام به تشکیل شورای انتقالی جنوب کرد، در 

راستای برگزاری همه پرسی برای استقالل جنوب فعالیت خود را شدت بحشید و اعالم کرد که 

صلح و آرامش بدون درنظر گرفتن خواسته مردم جنوب یمن برای استقالل امکان پذیر نخواهد 

بود. برکناری عیدروس که موجبات ناراحتی و خشم امارات را در پی داشت، سبب شد تا هادی به 

سرعت راهی عربستان شده و از ملک سلمان پادشاه عربستان بخواهد که مانع از اقدامات یکجانبه 

امارات در یمن شود. به دنبال آن کمیته ای سه جانبه متشکل از امارات، سعودی و دولت منصور 

هادی و با هدف هماهنگی  و بحث پیرامون مسائل و اقدامات نظامی  تشکیل شد. این کمیته 

موفقیت چندانی حاصل نکرد و شورای انتقالی جنوب متشکل از ۲6 نفر، برای مدیریت و نمایندگی 

امور داخلی و خارجی مناطق جنوبی و در نهایت تحقق استقالل آن تشکیل شد.  جناح مورد 

حمایت امارات موسوم به حراک جنوبی یمن یا کمربند امنیتی شهر عدن، متشکل از گروه های 

مختلفی مانند: شورای انتقالی جنوب، شورای عالی جنبش جنوب، هیأت مردمی جنوب، اتحادیه 

جوانان جنوب، به دنبال شکل گیری توافقات سوئد میان منصور هادی رئیس جمهور مستعفی یمن 

و نیروهای انصاراهلل، مجددا تالش ها و تحرکات خود را در راستای برگزاری همه پرسی استقالل 

جنوب تشدید کرده اند. تحوالت جنوب بیانگر آن است که جنگ یمن صرفا دو طرف درگیر 

نداشته و رقابت های ریاض- ابوظبی و گروه های هم پیمان هر یک از آن ها با یکدیگر، پیچیدگی 

صحنه تحوالت یمن را فراتر از تصورات و تحلیل های ساده انگارانه نشان می دهد. در بخش نخست، 

دالیل تمایل جنوبی ها به استقالل و موضع و منافع امارات متحده عربی در این خصوص تشریح 
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شد. در ادامه، واکنش عربستان و انصاراهلل به این استقالل خواهی خواهد آمد.

واکنش عربستان به استقالل جنوب یمن

به رغم وحدت مواضع ائتالف عربی و به ویژه دو قدرت فعال آن یعنی عربستان و امارات، 

بر سر یک هدف اساسی، یعنی جلوگیری از شکل گیری یک دولت جدید و مورد حمایت ایران 

در مرزهای مستقیم با عربستان، اما اختالفاتی میان اوظبی - ریاض در نحوه مدیریت داخلی یمن 

و حجم نفوذ سیاسی نیروهای داخلی یمن وجود دارد و بر این اساس امارات بعضا مواضعی مستقل 

و یکجانبه در یمن اتخاذ و دنبال می کند که این امر موجب اختالف و نارضایتی منصور هادی 

و عربستان سعودی به عنوان پشتیبان آن شده است.  منصور هادی نیز با برکناری خالد بحاح از 

نخست وزیری و تعیین احمد بن دغر به جای وی نسبت به این اختالفات واکنش نشان داد، زیرا 

خالد بحاح تحرکاتی را در حمایت از انفصال و استقالل جنوب یمن شروع کرده بود. عربستان 

سعودی در حال حاضر به خاطر نگرانی از علنی شدن اختالفات و خارج شدن اوضاع از کنترل و 

همچنین ترس از فروپاشی ائتالف عربی  به نفع نیروهای انصاراهلل و مورد حمایت ایران، تا حدودی 

از تقابل و رویارویی با امارات و نیروهای مورد حمایت آن در جنوب خودداری کرده و بر لزوم 

هماهنگی برای حل مشکالت در عدن تأکید دارد. برزگترین ضرر از ناحیه استقالل جنوب یمن 

متوجه عربستان سعودی است. زیرا این کشور بر خالف امارات متحده عربی، فاقد نفوذ قوی در 

مناطق جنوبی بوده و از طرفی دولت شمال یمن نیز به عنوان دشمن عربستان در مرزهای مستقیم و 

طوالنی با این کشور مستقر خواهد شد که از یکسو می تواند به طور مداوم عربستان را مورد تهدید 

قرار داده و در یک نبرد فرسایشی تضعیف نماید و از طرف دیگر جای پایی برای ایران به عنوان 
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رقیب سنتی عربستان در دریای سرخ فراهم آورد. در کنار این مشکالت ذکر این نکته نیز حائز 

اهمیت است که با تشکیل دو دولت شمالی و جنوبی در یمن، مقبولیت منصور هادی به عنوان 

متحد عربستان نیز از بین خواهد رفت؛ چرا که منصور هادی نه در شمال و نه در جنوب یمن از 

نفوذ الزم برخوردار نیست و این امر به معنای از بین رفتن تالش های عربستان به عنوان رهبر و 

پایه گذار ائتالف عربی خواهد بود. در واقع استقالل جنوب یمن به مثابه پایانی بر توجیهات قانونی 

ائتالف عربی  برای دخالت در یمن خواهد بود، زیرا دولت حاکم بر شمال یمن اجازه مداخله 

نخواهد داد و هر گونه مداخله در دولت جنوبی نیز به دلیل عدم دشمنی با ائتالف، غیر منطقی و 

توجیه ناپذیرخواهد بود. به همین دلیل عربستان به دنبال حفظ وحدت و تمامیت ارضی یمن بوده 

و از آن دفاع می کند. البته برخی تحلیل گران و کارشناسان عربستانی معتقدند که استقالل جنوب 

یمن به نفع عربستان است، زیرا:

تداوم یکپارچگی موجود و وحدت سرزمینی یمن غیر ممکن بوده و دو بخش شمالی- 

جنوبی با جنگ و خونریزی یا با توافق از هم جدا خواهند شد، بنابراین بهتر است که عربستان در 

کمال آرامش این را بپذیرد تا از عواقب ناآرامی در همسایگی خود مصون بماند.

مجموعه بزرگی از بازرگانان و کارآفرینان عربستانی اصالتی حضرموتی دارند که این امر 

سهولت سرمایه  گذاری در یمن را تقویت خواهد کرد و همسایه با ثبات و همفکر باعث ثبات در 

عربستان خواهد شد.

مشکل عربستان به سه تنگه هرمز، باب المندب و کانال سوئز برمی گردد که تجزیه یمن 

برای عربستان و دیگر کشورهای عربی خلیج فارس، منفذی دریایی به دور از غول بزرگی به نام 

ایران فراهم خواهد آورد.
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هر دالری که عربستان و کشورهای عربی خلیج فارس برای پشتیبانی از هم پیمانان خود 

در یمن می پردازند، به طور کامل یا بخشی از آن در اختیار دشمنان آن ها قرار می گیرد، بنابراین 

این نگرانی وجود دارد که ما با حمایت از یکپارچگی یمن، دشمنان خودمان را تغذیه کنیم، زیرا 

جنوبی ها در نشست سیاسی دولت وحدت ملی یمن، از جایگاه سیاسی و نفوذ واقعی برخوردار 

نبوده و حاکمیت و ثروت به دست شمالی ها است.

واکنش انصاراهلل به تجزیه یمن

مقامات انصاراهلل هدف اصلی انقالب یمن را تحقق استقالل واقعی، حاکمیت مردمی و غیر 

وابسته، حفظ تمامیت ارضی این کشور و بهره مندی عادالنه از ثروت ها و منابع موجود در سایه 

وحدت ملی اعالم کرده اند که هر تصمیمی برای تجزیه یمن، هدف اصلی انقالب را تحت الشعاع 

قرار خواهد داد. بنابراین  تجزیه یمن و دیگر کشورهای عربی را توطئه آمریکا و هم پیمانان 

منطقه ای آن می دانند که هدف نهایی آن دور کردن خطر از سر رژیم صهیونیستی است. بر همین 

اساس ، »مهدی المشاط« رئیس شورای عالی سیاسی یمن در پنجاه و یکمین سالروز استقالل این 

کشور، جنوب یمن را تحت اشغال خواند و این امر را یادآور دوران اشغا ل گری انگلیس دانست 

و بر ضرورت تالش برای بیرون راندن اشغال گران جدید تأکید کرد. هرچند بسیاری از ساکنان 

جنوب یمن خواهان استقالل هستند، اما این خواسته آن ها، به عنوان یک راه کار برای برون رفت 

از بحران امنیتی و معیشتی موجود است، نه تداوم مداخله عربستان و امارات. برخی گروه های 

جنوب یمن که تحت حمایت امارات قرار ندارند نسبت به سیاست های امنیتی و اقتصادی ابوظبی 

با ایجاد زندان ها و دست گیری و شکنجه  امارات  در جنوب واکنش نشان داده و معتقدند که 
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مخالفین خود از یکسو و دنبال کردن سیاست  گرسنه سازی مردم از سوی دیگر سعی بر تسلیم 

مخالفین و مردم و همراه کردن آن ها با اهداف خود دارد. اعتراضات مردمی که در شهرهای 

جنوبی تعز، عدن، لحج و أبین در سال ۲۰۱8 اتفاق افتاد و خواهان خروج دولت منصور هادی و 

نیروهای ائتالف سعودی شدند، در واقع اعتراض به بیماری و گرسنگی شدیدی بود که از سوی 

امارات، هر چند  به  بنابراین گروه های جنوبی غیر وابسته  بر آن ها تحمیل شده است.  ائتالف 

خواهان استقالل هستند، اما تحرکات، حمایت ها و اصرارهای اخیر امارات برای استقالل جنوب 

را صرفا تاکتیکی برای تحقق اهداف سلطه جویانه ابوظبی می دانند و نه پشتیبانی از استقالل واقعی 

جنوب و شکل گیری دولتی مدرن در این منطقه و منطبق با خواست و نیازهای مردم آن. به همین 

دلیل اگر چه در راستای وحدت سرزمینی یمن گام برنمی دارند، اما تمایلی هم به همراهی با امارات 

و گروه های تحت حمایت آن در جنوب ندارند.
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جمع بندی

تالش های جدایی طلبانه و استقالل خواهانه در جنوب یمن، از همان سال های ابتدایی دهه 

۹۰ میالدی وجود داشته است، اما استقالل خواهی اخیر در جنوب یمن را می توان بعد از جنگ 

جدایی طلبانه در تابستان ۱۹۹۴ میالدی، پررنگ ترین اقدام در این زمینه قلمداد کرد. وقوع انقالب، 

ناتوانی منصور هادی در تحکیم  جنگ طوالنی مدت داخلی، کشته شدن علی عبداهلل صالح و 

پایه های قدرت و حفظ سیادت ملی، نفوذ و مداخله ائتالف عربی، مشکالت اقتصادی و معیشتی و 

کاهش ارزش پول ملی، ناامنی ناشی از حضور القاعده در مناطق جنوبی، تحریک و تهییج برخی 

گروه ها از سوی امارات و حمایت مالی و نظامی از آن ها سبب شده است تا مجددا زمزمه   های 

جدایی و استقالل جنوب به صداهایی رسا و بلند تبدیل شود. مخالفت منصور هادی با این قضیه 

و تالش ناکام وی برای ایجاد اعتراضات و مخالفت های مردمی با استقالل جنوب، نشان داد که 

منصور هادی در صورت محقق شدن استقالل جنوب، نمی تواند جایگاهی در آینده سیاسی آن 

داشته باشد. اما با همه این اوصاف و به رغم پشتیبانی همه جانبه امارات از استقالل جنوب، اما 

اختالفات سیاسی موجود میان گروه های جنوبی و عملکرد نامطلوب معیشتی- امنیتی امارات در 

جنوب یمن از یکسو و تفاوت نظم و آرامش موجود میان مناطق تحت کنترل عربستان با امارات، 

به نظر می رسد که چشم انداز استقالل طلبی در جنوب یمن چندان روشن و امید بخش نبوده و 

مسیر اسانی در پیش نخواهد داشت. تا کنون استان شبوه، وادی حضرموت یا المهره که تحت 

کنترل عربستان هستند نسبت به استان های عدن، لحج، ضالع و سواحل حضرموت وضعیت بهتر 

و منظم تری دارند.
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در تاریخ ۱7 فوریه ۲۰۱7، قابل بررسی در پیوند زیر:

 https://www.sasapost.com/emirates-yemen

6-ماذا ترید اإلمارات من الیمن و الرئیس هادی؟ نون پست، منتشر شده در تاریخ ۱7 فوریه 
۲۰۱7، قابل بررسی در پیوند زیر

https://www.noonpost.com/content/16693

7-ائتالف سعودی به مردم یمن گرسنگی می دهد، خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران، منتشر 
شده در 5 فروردین ۱۳۹7، قابل بررسی در پیوند زیر:

http://www.irna.ir/fa/News/82871053

8-امارات در یمن به دنبال چیست؟ خبرگزاری تسنیم، منتشرشده در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۳۹7، 
قابل بررسی در پیوند زیر

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/05/13/1793959

۹-عیدروس الزبیدی یلوح بالقوه و یطالب باستفتاء» انفصال جنوب الیمن«.. و مسئوول 
إماراتی یعلق، منتشر شده در تاریخ ۲۴ دسامبر ۲۰۱8، قابل بررسی در پیوند زیر

https://www.eremnews.com/news/arab-world/yemen/1618361



تاکید امارات بر استقالل جنوب یمن؛ دالیل و مواضع بازیگران

۲۰






