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مقدمه

»خالد محفوظ بحاح« نخست وزیر برکنار شده دولت عدن، در چند هفته پس از 

رسیدن بن سلمان به کرسی ولیعهدی به جنوب یمن بازگشت. اقدامی که توجه ها را باری 

دیگر به تحوالت یمن جلب کرد. ناظران، بازگشت خالد بحاح، مهم ترین مهره امارات به 

یمن را اولین پیامد تکیه زدن »محمد بن سلمان« بر منصب ولی عهدی عربستان ارزیابی 

می کنند. اهمیت موضوعات مطرح شده و بازگشت وی به یمن، زمانی دو چندان می شود 

که منابع آگاه یمنی افشا کردند، وی چند هفته قبل دیدارهایی با مقامات سعودی از جمله 

محمد بن سلمان داشت که در آن زمان منصب جانشین ولی عهدی عربستان را تصدی 

می کرد. در ادامه خالد بحاح در ابوظبی با »عیدروس الزبیدی«، استاندار سابق عدن و رئیس 

کمیته موسوم به »شورای انتقالی جنوب یمن« و »هانی بن بریک«، نایب رئیس این شورا 

و یکی از رهبران سلفی نزدیک به امارات نیز دیدار کرد.

»دیوید هرست«، نویسنده سرشناس انگلیسی ۲۲ ژوئن جاری در مقاله ای افشا کرد 

که »طحنون بن زاید«، مشاور امنیت ملی امارات با محمد بن سلمان دیدار کرده و بن سلمان 

تأکید کرده که به محض رسیدن به ولی عهدی عربستان، اقدامات الزم برای به حاشیه 

راندن عبد ربه منصور هادی و باز کردن عرصه به روی بحاح را آغاز خواهد کرد. از طرفی 

برای این طراحی سعودی-اماراتی سناریوهای متعددی محتمل است که در این نوشتار ضمن 

تشریح سناریوهای احتمالی، اهداف اصلی بن سلمان و بن زاید از تحرکات اخیر را در درون 

متن بررسی می کنیم.

۱-بن سلمان، خالد بحاح و سودای تشکیل دولت وحدت ملی به وسیله ی خالد بحاح
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به نظر می رسد یکی از سناریوهایی که از اتفاقات و تحرکات اخیر می توان به آن 

رسید، مأموریت خالد بحاح برای تشکیل دولت وحدت ملی است. چیزی که در دیدار 

نیز مورد تأکید قرار گرفت. از  خالد بحاح و محمد بن سلمان ولیعهد کنونی عربستان 

نگاه رژیم سعودی، عبدربه منصور هادی دیگر توانایی اجماع و تشکیل دولتی فراگیر را 

ندارد. از طرفی بی کفایتی او در رسیدگی و حل معضالت و مشکالت متعدد جنوب یمن 

از جمله کمبود غذا، فقدان امنیت، قطعی مکرر آب و برق، جوالن گروه های تروریستی 

و… بر نخبگان و مردم جنوب یمن ثابت شده است. همین موضوع موجب شده چهره های 

تأثیرگذار جنوب یمن مدام از استقالل و جدایی جنوب از شمال سخن به میان آورده و برای 

تمهیدات این جدایی نیز مکانیزم های مختلفی تدارک ببینند. به طور مثال »شورای انتقالی 

جنوب یمن« به ریاست عیدروس الزبیدی، استاندار سابق استان عدن که به وسیله ی عبد 

ربه منصور هادی رئیس جمهور مستعفی برکنار شد، یکی از این مکانیزم ها برای استقالل یا 

فدرالیزه کرده جنوب یمن است.

در همین راستا عیدالروس الزبیدی در تظاهراتی که در خرداد ماه سال ۹6 و در استان 

عدن و با عنوان »آغاز عملیات انفصال جنوب از شمال« برگزار شد )۱( خاطر نشان کرد: 

»با همه مجموعه های سیاسی، اقتصادی و نظامی برای رسیدن به استقالل کامل کشور عربی 

جنوب کار خواهیم کرد«)۲(

بنابراین با توجه به جایگاه و شخصیت منفی و منفور منصور هادی در جنوب یمن، 

خالد بحاح می تواند به زعم محمد بن سلمان به تشکیل دولت ملی مبادرت ورزیده و رژیم 

سعودی را از بحرانی خودساخته و فرسایشی رهایی بخشد. در مورد جایگاه و موقعیت خالد 
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بحاح نیز می توان اشاره کرد که عبد ربه منصور هادی به دو دلیل خالد بحاح را مجبور کرد 

از سمت نخست وزیری کناره گیری کند:

۱-باال گرفتن تنش میان عربستان و امارات و دریافت دستور از ریاض برای کنار 

گذاشتن مهره ی اماراتی ها از ساختار قدرت یمن

ملی  نجات  دهنده ی دولت  تشکیل  فرد  عنوان  به  بحاح  معرفی خالد  از  ۲-هراس 

توافقی با مشارکت انصاراهلل در مذاکرات کویت و کنار رفتن عبد ربه منصور هادی از 

سپهر سیاست یمن

در همین راستا انصاراهلل نیز در طول مذاکرات مکرر اعالم کرده بود حاضر است با 

مشارکت خالد بحاح دولت توافقی تشکیل دهد به شرطی که عبد ربه منصور هادی به طور 

کامل از قدرت یمن کنار گذاشته شود.

لذا با توجه به مباحثی که مطرح شد می توان این سناریو را طرح کرد که محمد بن 

سلمان به دنبال پایان دادن به بحران یمن از طریق خالد بحاح به عنوان چهره ی نسبتًا مقبول 

و مطلوب جنوبی ها و انصاراهلل است که اگر چنین راهبردی اجرایی شود برای انصاراهلل 

و مردم یمن می تواند دستاورد قابل قبولی تلقی شود. چرا که پذیرش و رسیدن به خالد 

بحاح و عبور از منصور هادی، به نوعی عبور و عدول از مراجع سه گانه ی )ابتکار خلیجی، 

گفتگوی ملی و قطعنامه ۲۲۱6( مورد قبول و تأکید عربستان، ائتالف استیجاری و نیروهای 

وابسته ی داخلی است.
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۲-حرکــت حــراک جنوبــی بــه ســمت اســتقالل و هــراس محمــد بــن 
ســلمان و نقــش خالــد بحــاح در کنتــرل حــراک

جنبش حراک جنوبی در سال ۲۰۰7 و در جریان اعتراض به حقوق بازنشستگان 

اهالی جنوب شکل گرفت؛ اما ریشه ها و پایه های ذهنی جنبش مذکور به سال ۱۹۹۴ باز 

می گردد. در سال ۱۹۹۰ علی عبداهلل صالح رئیس جمهور برکنار شده و اسبق یمن توانست 

طی مذاکرات متعدد دو یمن جنوبی و شمالی را در قالب کشوری واحد به نام »جمهوری 

دموکراتیک یمن« ادغام کرده و رئیس جمهور یمن جنوبی »علی سالم البیض« را به سمت 

معاون رئیس جمهور گمارد. با این وجود تبعیض علی عبداهلل صالح علیه جنوبی ها توافق 

حاصله را بیش از چهار سال دوام نداده و جنگی خونین بین دولت مرکزی و جنوبی ها به 

رهبری علی سالم البیض در گرفت. در این جنگ به واسطه ی حمایت دولت های حاشیه 

خلیج فارس از دولت مرکزی، جنوبی ها شکست سختی خورده و علی سالم البیض مجبور به 

فرار از کشور شد.)۳( لذا خاطره ی تلخ این شکست و تداوم روند تبعیض و احجاف در حق 

جنوبی ها در طول این سال ها همیشه آن ها را مستعد و آماده ی طرح یا اقدام برای انفصال یا 

فدرالیزه کردن جنوب از شمال کرده است.

از طرفی یکی از نتایج گفتگوهای ملی تصمیم گیری برای مشخص کردن وضعیت 

جنوب بود که عبد ربه منصور هادی نتوانست به این مطالبه ی جنوبی ها که از دل گفتگوهای 

ملی بیرون آمد جامه ی عمل بپوشاند. طرح ابتکار خلیجی که طرح شش اقلیمی یمن را 

مطرح می کرد نیز به شکست خورده و مطالبات جنوبی ها بی پاسخ ماند.
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یا دچار اختالف و تنش شده و کنترل  هرگاه وضعیت دولت مرکزی تضعیف 

دولت بر مناطق مختلف از منظر امنیتی و سیاسی دچار چالش می شود جنبش حراک بستر 

مناسبی برای عرض اندام و طرح مطالبات پیدا می کند.

در تظاهرات خرداد ماه نیز رهبران اصلی حراک »بیانیه تاریخی عدن« را تدوین 

و  مستقل  دولتی  داشتن  برای  جنوب  مردم  قانونی  حق  بر  آن  در  که  کردند  قرائت  و 

مورد شناسایی عربی، منطقه ای و بین المللی تأکید کردند. این بیانیه در 5 بند تنظیم شده 

و به عیدروس الزبیدی اختیار تام می دهد تا بندهای ذکر شده در بیانیه را اجرایی نماید. 

بیانیه مذکور مسائل مهم و راهبردی را بیان می کند که در صورت اجرایی شدن می تواند 

سرنوشت تاریخ و ژئوپلیتیک یمن را تغییر دهد.

در بند سوم این بیانیه آمده است »مردم میلیونی تأکید می کند جنوب وطن و هویت 

آن ها در حال حاضر و آینده خواهد بود و از تاریخ قرائت بیانیه تاریخ جنوب دیگر مانند 

گذشته نخواهد بود.«)۴(

لذا برکناری خالد بحاح از سوی منصور هادی، عیدروس الزبیدی استاندار عدن و 

هانی بن بریک وزیر دولت که هر سه در گرایشات جدایی طلبانه جایگاه جا افتاده ای دارند 

و نیز اجماع و جدیت علنی و رسانه ای آن ها برای استقالل جنوب، باعث شده تا محمد بن 

سلمان از این مسائل و اجرایی شدن طرح حراک جنوبی دچار هراس شود. چراکه جدایی 

جنوب عماًل منصور هادی را از صحنه سیاسی یمن کنار گذاشته و شمال یمن که عمق 

راهبردی عربستان محسوب می شود را کاماًل تحت سیطره ی انصاراهلل و حزب کنگره ملی 

)حامیان علی عبداهلل صالح( قرار می دهد.
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نظامی،  با تجهیزات کامل  یا جنبشی اسالمی  استقرار دولت  یعنی  امر  این  تحقق 

مخالف و دشمِن عربستان در مناطق مرزی جنوب و حساس این کشور می تواند در حال و 

آینده برای رژیم آل سعود خطر آفرین باشد.

بنابراین به نظر می رسد سرمایه گذاری روی خالد بحاح و وارد کردن مجدد او به 

عرصه سیاست، تالشی است برای عقیم و فشل گذاشتن طرح حراک جنوبی برای اعالم و 

مهیای تمهیدات استقالل که اگر تحقق یابد تمام تالش های آل سعود در طول بیش از ۲8 

ماه گذشته بی ثمر و بی فایده می ماند. چرا که تنها هدف اصلی عربستان از تجاوز نامشروع 

به یمن، جلوگیری از شکل گیری نهضت و جنبشی مقاوم و انقالبی در عمق راهبردی خود 

بود که با اعالم انفصال جنوب، شمال یمن عماًل به سمت تشکیل حکومتی مستقل حرکت 

می کند که سهم انصاراهلل در این دولت به واسطه ی جایگاه و بدنه ی اجتماعی پر شمار 

مطلوب و تأثیرگذار خواهد بود که این موضوع برای رژیم آل سعود قابل پذیرش نیست.

ــر و  ــه قط ــه زدن ب ــرای ضرب ــالح ب ــزب االص ــش ح ــتن از نق ۳-کاس
ــر ــن االحم ــی محس ــتن عل ــار گذاش کن

حزب االصالح با نام دقیق »التجمع الیمنی لالصالح« در سال ۱۹۹۰ و بعد از اتحاد 

دو یمن با ریشه و تفکر اخوانی در یمن شکل گرفت. تاریخ اخوان المسلمین در یمن به 

دهه های میانی قرن بیستم بازمی گردد. زمانی که بسیاری از دانشجویان یمن برای ادامه ی 

تحصیل به مصر مهاجرت کرده و در آنجا با تفکرات و اندیشه های جریان اخوان المسلمین 

آشنا شده و پس از بازگشت آن را در یمن تسری و سازمان دهی می کردند.
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این جریانات قبل ادغام دو یمن نهایت همکاری را با علی عبداهلل صالح داشته اند. 

به طوری که بیشتر مجلس ملی یمن از میان اعضای اخوان المسلمین انتخاب می شدند اما با 

اتحاد یمن شمالی و جنوبی، فاصله ی حزب اخوان یمن با علی عبداهلل صالح بیشتر شده و در 

قالب حزب اصالح و به عنوان اپوزیسیون نظام متشکل شدند. با این وجود حزب مذکور به 

دلیل گرایشات بعضا سلفی، نقش پر رنگی در همکاری با علی عبداهلل صالح جهت سرکوب 

و قلع و قمع شیعیان داشته  است.

اخوان  جریان  به  سازمانی  و  فکری  علقه های  و  وابستگی  یمن  در  اصالح  حزب 

المسلمین موجود در کشورهای منطقه به ویژه قطر دارد. لذا پر نفوذترین و قدرتمندترین 

فرد کنونی حزب اصالح یعنی ژنرال علی محسن االحمر ضمن تصدی سمت جانشینی 

فرماندهی نیروهای کل مسلح، معاونت عبد ربه منصور هادی رئیس جمهور مستعفی یمن 

قطر  با  االحمر  ارتباط گیری علی محسن  احتمال  دارد. همین موضوع و  بر عهده  نیز  را 

اربعه  از سوی دول  منطقه در شرایطی که حلقه تهدید و محاصره ی قطر  اخوانی های  و 

)عربستان، امارات، مصر و بحرین( به خاطر تنش ایجاد شده میان قطر و این کشورها، باعث 

شده تا کشورهای مذکور تالش کنند ضمن کنار گذاشتن مهرهای نزدیک به قطر و اخوان 

المسلمین در یمن، میزان فشار علیه این کشور را افزایش دهند تا ناگزیر به شروط ۱۳ گانه 

دول اربعه تن داده و تمکین کند.)5( به همین خاطر عربستان و محمد بن سلمان بعد از 

بحران قطر تالش می کنند ضمن کاستن نقش حزب االصالح در امور سیاسی و اجتماعی 

یمن و به حاشیه راندن این حزب، پر نفوذترین فرد وابسته به این جریان را از دور قدرت 

یمن خارج کرده و عبدربه منصور هادی را مجاب و تهدید کند تا خالد بحاح را به عنوان 

معاون رئیس جمهور معرفی کند.)6(
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از طرفی نقش امارات و شخص بن زاید ولیعهد امارات در این میان قابل چشم پوشی 

نیست. امارات تالش می کند با اتخاذ سیاست های مختلف و به منظور دستیابی به اهداف و 

اغراض راهبردی خود در یمن مهره ها و چهره های وابسته به خود را در ساختار قدرت یمن 

جایگزین کرده تا به وسیله ی آن ها دستیابی به اهداف و منافع خود را آسان تر و سهل تر 

کند. خالد بحاح از جمله چهره هایی است که با امارات رابطه ی وثیق داشته و می تواند منافع 

امارات را با سهولت بیشتری تأمین کند؛ اما علی محسن االحمر از قبیله حاشد در شمال یمن 

بوده و به واسطه ی گرایشات اخوانی و سلفی، تعارضات شدیدی با امارات متحده ی عربی 

دارد. این تعارضات بارها در میدان نبرد به درگیری و زد و خورد خونین منجر شده است.

جمع بندی

با گذشت بیش از ۲8 ماه از حمله ائتالف استیجاری به رهبری رژیم آل سعود به یمن 

این رژیم هنوز نتوانسته چه به صورت میدانی و چه در فرایند مذاکره از باتالق یمن خارج 

شود. عملیات »طوفان قاطع« و پس از آن »بازگشت امید« با ترسیم اهدافی به مرحله ی 

اجرا در آمد که تا کنون هیچ یک از آن اهداف محقق نشده است. طراح اصلی حمله به یمن 

محمد بن سلمان ولیعهد کنونی عربستان بوده است که پس از ۲8 ماه همچنان با هزینه ها و 

پیامدهای سلبی حمله ی مذکور دست و پنجه نرم می کند.

محمد بن سلمان با توجه به ارتباط وثیقی که با محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی دارد 

در صدد پیچیدن نسخه ای جدید برای پایان دادن به بحران خود ساخته و فرسایشی یمن 



تأثیر قدرت یابی بن سلمان بر معادالت یمن و بازی با مهره »خالد بحاح«

۱۴

است. نقشه راه این نسخه که به نظر می رسد با همکاری محمد بن سلمان و محمد بن زاید 

طراحی شده، اهداف و سناریوهای مختلف آشکار و پنهانی را در بطن و متن خود دارد که 

نگارنده به سه مورد از آن ها اشاره نموده است. راهبرد طراحی شده نزدیک کردن خالد 

بحاح نخست وزیر برکنار شده ی دولت مستعفی به عرصه ی سیاست یمن است که نسبت به 

این راهبرد احتماالت و سناریوهای ذیل قابل طرح است:

– بن سلمان، خالد بحاح و سودای تشکیل دولت وحدت ملی به وسیله ی خالد بحاح

– هراس بن سلمان از حرکت حراک جنوبی به سمت استقالل و نقش خالد بحاح 

در کنترل حراک

– کاستن از نقش حزب االصالح برای ضربه زدن به قطر و کنار گذاشتن علی 

محسن االحمر

با توجه به مسائل گفته شده و بررسی احتماالت مختلف به نظر می رسد استفاده از 

گزینه ی خالد بحاح شاید تأمین کننده ی منافع و اهداف امارات متحده ی عربی باشد اما بر 

اساس محاسبه ی هزینه و فایده در سنجه ی سیاست خارجی عربستان به روی کار آوردن 

خالد بحاح و کنار گذاشتن کامل عبد ربه منصور هادی به نوعی شکست برای عربستان و 

پیروزی برای انصاراهلل محسوب می شود. چرا که تمام تالش عربستان از حمله ی نظامی به 

یمن حفظ منصور هادی در قدرت و عقب راندن انصاراهلل و خلع سالح آن بوده است که در 

صورت روی کار آمدن خالد بحاح هدف اصلی آل سعود، یعنی حفظ منصور هادی محقق 

نشده و اعتبار این رژیم مورد خدشه واقع می گردد.
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