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مقدمه

شورای عالی سیاسی یمن در نشست اضطراری خود تشکیل »دولت نجات ملی« این کشور 

را اعالم کرد. رئیس و اعضای شورای عالی سیاسی یمن اعالم کردند که تشکیل دولت 

وحدت ملی این کشور که طیف های مختلفی را در برمی گیرد، به منظور مقابله ی همه جانبه 

و منسجم با تجاوز سعودی ها تشکیل شده است. در نشست اعضای این شورا، تأکید شد که 

مأموریت دولت که در رشایط دشوار تشکیل یافته، ساماندهی اوضاع داخلی یمن و مقابله با 

تجاوز اقتصادی، نظامی و سیاسی ائتالف استیجاری است.

بر اساس تصمیم شورای عالی سیاسی، »عبدالعزیز بن حبتور« به عنوان نخست وزیر دولت 

نجات ملی تعیین شده مأموریت تشکیل کابینه را بر عهده دارد. بن حبتور پس از انتخاب خود 

به این ِسَمت، ضمن تشکر از رئیس و اعضای شورای عالی سیاسی، تأکید کرد که دولتش 

تمام تالش خود را برای پاسخگویی به مطالبات مردم یمن و ایجاد راهکارهای مناسب برای 

حل مشکالت ناشی از تجاوز سعودی، بکار خواهد بست.

بدون شک تشکیل دولت نجات ملی، یکی از نقاط عطف و پر اهمیت صحنه سیاسی یمن 

از زمان آغاز تجاوز نظامی ائتالف استیجاری است. با این وجود این دولت برای موفقیت و 

تثبیت جایگاه خویش، مشکالت و محذوریت های فراوانی پیش رو دارد که فائق آمدن بر 

این مشکالت و محذوریت ها در وضعیت بغرنج و اسفناک سیاسی، اقتصادی و انسانی کنونی 

یمن، در گرو اثبات کارآمدی در حوزه های سیاست داخلی، خارجی، اقتصادی و اجتماعی 

است. لذا با این مقدمه، مطلب پیش رو در نظر دارد، ضمن بررسی و واکاوی ویژگی ها و 

مزیت های دولت نجات ملی، راه ها و راهکارهایی که به موفقیت این دولت منتهی می شود 

را بررسی نماید.

اندیشکده راهربدی تبیین
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1-ویژگی ها و مزیت های دولت نجات ملی یمن

شورای عالی سیاسی یمن در ۵ مرداد ۹۵ با مشارکت بخشی از نیروهای انصارالله و حزب املؤتمر 

به منظور مدیریت و سازمان دهی مشکالت و مسائل سیاسی و نظامی ناشی از تجاوز ائتالف سعودی 

تشکیل شد. این شورا در آبان ۹۵ به اتفاق آرا »عبدالعزیز بن حبتور«، از اعضای سابق حزب املؤتمر و 

از نیروهای جنوب را به عنوان نخست وزیر انتخاب کرده و مأموریت تشکیل کابینه را به او محول کرد. 

در این میان اختالفات جزئی انصارالله و حزب املؤتمر بر رس اعضای کابینه و امتناع بن حبتور از پذیرش 

مسئولیت، تشکیل دولت نجات ملی را به تعویق انداخت. با این وجود، رایزنی ها و مذاکرات متعدد میان 

انصارالله و حزب املؤتمر و اقناع بن حبتور برای قبول مسئولیت به تشکیل دولت نجات ملی منتهی شد.

متعاقب آن شورای عالی سیاسی در جلسه ای اضطراری، رشوع به کار دولت نجات ملی را با ۴۲ وزیر 

اعالم کرده و وظایف آن را مشخص ساخت. بر اساس تصمیم شورای عالی سیاسی، این دولت وظیفه 

دارد برای عملی کردن چشم اندازهای یمن و حل مشکالت و مصائب ناشی از حمله ی ائتالف عربی-

سعودی، تدابیری اندیشیده و اقداماتی انجام دهد. ترکیب و اعضای کابینه نیز به گونه ای تقسیم شده که 

در کنرتل و تسلط بر وزارتخانه های مهم، تعادل و توازن بین جنبش انصارالله و حزب املؤتمر رعایت شده 

باشد. به طوری که وزارتخانه های رسانه، دادگسرتی، تجارت، صنعت و آموزش و پرورش به انصارالله و 

وزارتخانه های؛ خارجه، نفت، کشور و اشتغال و فرهنگ به حزب املؤتمر رسیده است.)۱(

نکته قابل توجه در این تقسیم بندی ها، سهیم کردن جنوبی ها در قدرت است. به طور مثال بن 

حبتور متولد استان شبوه در جنوب رشقی یمن است که تا قبل از اتحاد دو یمن عضو حزب سوسیالیست 

جنوب بوده که با اتحاد یمن شمال و جنوب به عضویت حزب املؤتمر در آمده است.)۲( »هشام رشف 

عبدالله« وزیر خارجه ی دولت نجات ملی، نمونه ی دیگر قائل شدن سهم برای جنوبی ها است. هشام 

رشف عبدالله متولد استان تعز و وزیر آموزش عالی یمن بوده است.
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اما تشکیل دولت نجات ملی در مقطع کنونی همراه با دستاوردها و مزیت های قابل توجه است. 

این دولت سنگ بنای نهادسازی یمنی ها برای مقابله با چالش ها و خطرات موجود در این کشور است که 

می تواند صالحیت دولت مستعفی یمن را زیر سؤال برده و آن را به طور کامل در بالتکلیفی سیاسی قرار 

 دهد.)۳( بازگشت و مستقر شدن متوالی و متعدد دولت مستعفی در عدن و گریز و بازگشت اجتناب ناپذیر 

آن ها به ریاض به واسطه ی ناامنی، برای مرشوع جلوه دادن دولت از هم پاشیده عدن و نیز به منظور 

مقابله با بالتکلیفی سیاسی است.

است.  آمریکایی«  یا  خارجی»عربستانی  جریان های  دخالت  عدم  مذکور  دولت  دیگر  مزیت 

»عبدالرحمن االهنومی« عضو هیأت مستشاری شورای عالی سیاسی یمن به این موضوع اشاره کرده 

و گفته است: »در دولت های قبلی کار به جایی رسیده بود که انتخاب وزرا ابتدا باید به موافقت ریاض 

یا واشنگنت می رسید اما این دولت اولین دولت مردمی یمن است که از طریق گفتگو و اجماعِ داخلی 

تشکیل شده و به نوعی ترجمه ی اراده  ی مردم و نیاز کشور است.«)۴(

مزیت و دستاورد مطلوب دیگِر تشکیل دولت نجات ملی در مقطع کنونی، تقویت جبهه ی داخلی 

و مضاعف کردن توان مقاومت در برابر فشارهای خارجی است. حفظ وحدت و انسجام داخلی در چنین 

رشایطی می تواند ائتالف استیجاری و نیروهای وابسته را تضعیف کرده و آن ها را در فشار و تنگنا قرار دهد. 

ویژگی ایجابی دیگر تشکیل این دولت، پایان یافنت شائبه ی افزایش اختالف بین نیروهای انصارالله و 

حزب املؤتمر است که این شائبه امکان فضاسازی و تمرکز برای ایجاد تفرقه و اختالف بین نیروهای صنعا 

را در اختیار دشمنان قرار می داد. اما با توافق اخیر و مشخص شدن ترکیب کابینه و رشوع به کار دولت، 

ظرفیت فضاسازی از دشمنان داخلی و خارجی یمن سلب شد.

از طرفی نفس تشکیل دولت نجات ملی، امتیاز قابل قبولی در میز مذاکرات برای انصارالله و صنعا 

است. زیرا انصارالله و حزب املؤتمر می توانند در فرایند مذاکرات انحالل دولت نجات ملی را به اخذ و 

مطالبه  ی امتیازی قابل قبول و راهربدی منوط کنند.
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2-راهکارهای موفقیت دولت نجات ملی

دولت نجات ملی فارغ از مسائل سیاسی، اگر بخواهد به آینده  چشم داشت داشته باشد، باید 

بایسته ها و مالحظاتی را لحاظ کند. به عبارتی موفقیت دولت نجات ملی یمن در گرو فعالیت مضاعف در 

حوزه هایی است که در ذیل به تعدادی از آن ها اشار ه می شود:

2-1حرکت به سمت همگرایی، همبستگی و اجماع ملی

یکی از مشکالتی که یمن به طور کلی از آن رنج می برد، فقدان همبستگی و یکپارچگی ملی است. 

سابقه ۲۰ ساله ی دو دولت در یمن، امکان  اجماع برای دولت سازی واحد و تشکیل دولتی مقتدر در 

یمن را با مشکل مواجه ساخته است. پس از اتحاد دو یمن در سال ۱۹۹۰ نیز نگاه تبعیض آمیز، فریب 

سیاسی و استعمار داخلی »علی عبدالله صالح« رئیس جمهور اسبق یمن از ساکنان جنوب، جنوبی ها را 

جریحه دار کرده است. به طوری که شکل گیری خأل سیاسی و امنیتی در یمن و ضعف دولت مرکزی، 

همواره با مطالبات جدایی طلبانه جنوبی ها توأم شده است. هویت دوگانه تاریخی شمالی-جنوبی از اساس 

مانع بزرگی بر رس راه همبستگی و اجماع ملی بوده است.

از طرفی تقسیم بندی و پراکندگی جغرافیای مذهبی)شیعیان در شمال و اهل سنت در جنوب( نیز 

مزید بر علت شده تا ناسیونالیسم واحد و کالن در یمن بر محور ارزش ها و هنجارهای واحد و مشرتک، 

شکل نگرفته و ناسیونالیسم ُخرد جایگزین آن شود. فقدان ناسیونالیسم کالن همواره آبسنت تهدید و 

چالش بوده است. دخالت و رسمایه گذاری آل سعود از طریق مدارس وهابیت و متمایل کردن اهل سنت 

شافعی به وهابیت و در پاره ای موارد تغییر بافت جمعیتی یمن نیز موانع دیگری است که پیش روی اجماع 

ملی یمن قرار دارد. نظام قبیله ای و تعلق به ناسیونالیسم ُخرد در مقابل ناسیونالیسم کالن معضل دیگر 

همبستگی ملی در یمن است. همین عدم همبستگی موجب شده در مقابل تجاوز آل سعود اجماع و 

رویکرد واحدی اتخاذ نشده و این کشور در آتش جنگ داخلی و تهاجم خارجی بسوزد.
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لذا یکی از راهکارهای موفقیت دولت نجات ملی در وضعیت مذکور حرکت به سمِت جنوب، حل 

کردن و زدودن تدریجی مسائل تنش زا فی مابین شمال و جنوب است. در این زمینه  پیشنهاد های مختلفی 

می توان ارائه داد.

یکی از مسائلی که شکاف جنوب و شمال را تشدید و تعمیق کرده، نادیده گرفنت سهم جنوب در 

ثروت و قدرت یمن است. لذا انصارالله و حزب املؤتمر می توانند در فرایند تشکیل دولت و مسائل مربوط 

به اشتغال و مناصب مهم، نیروهای جنوب را دخالت دهند. بیشرت نفت یمن در چاه های جنوب این کشور 

ذخیره شده است اما با این وجود به واسطه ی ساختار و رویکرد تبعیض آمیز علی عبدالله صالح، سهم 

جنوبی ها از نفت در قیاس با شمالی ها بسیار کمرت بوده است.

راهکار دیگر برگزاری نشست و همایش بین بزرگان قبائل شمال و جنوب است. با توجه به تبعیت 

اعضای قبائل از رئیس قبیله، اگر چنانچه روسا بر رس موضوعاتی به توافق برسند، تبعیت اعضا قبیله 

اجتناب ناپذیر خواهد بود. لذا اقناع روسای قبائل برای توافق در مورد مباحث مربوط به وحدت و همبستگی 

می تواند در دستور کار انصارالله قرار گیرد.

2-2-فعالیت در حوزه ی خدمات رسانی و بهبود وضعیت اقتصادی

یمن فقیرترین کشور عربی محسوب می  شود. بحران سال ۲۰۱۱ سبب افزایش میزان جمعیت 

فقیر یمن از ۴۲ درصد در سال ۲۰۰۹ به ۵۲٫۴ درصد در سال ۲۰۱۲ شده است. مضاف بر این یمن یکی 

از باالترین میزان رشد جمعیت در جهان را دارد. از طرفی تقریباً ۴۵ درصد جمعیت یمن با ناامنی غذایی 

مواجه هستند. عالوه بر این دست کم ۳۵ درصد نیروی کار و فعال یمن بیکار هستند.)۵(

تجاوز ائتالف استیجاری عربستان به یمن، وضعیت و بحران انسانی و اقتصادی این کشور را 

بحرانی تر کرده است. به طوری که نیروهای متجاوز ضمن محارصه دریایی، هوایی و زمینی یمن، بیشرت 

زیرساخت های اقتصادی و صنعتی این کشور را تخریب کرده اند.
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 در همین زمینه دیده بان حقوق برش در تیرماه ۹۵، گزارشی را رسانه ای کرده و اعالم داشت که 

»ائتالف سعودی ۱۷ حمله هوایی غیرقانونی علیه ۱۳ مرکز اقتصادی غیرنظامی یمن انجام داده که 

حمالت یادشده بیش از ۱۳۰ کشته و ۱۷۰ زخمی برجا گذاشته است«)۶(

از طرفی به دلیل مواجهه ی کشور با حمله ی خارجی و مناقشات سیاسی بسیاری از فعالیت های 

دولت در حوزه خدمات رسانی و اقتصادی متوقف و مسکوت مانده است این موضوع وضعیت بغرنج 

انسانی در یمن به بار آورده است. به طوری سازمان ها و نهادهای بین املللی بارها نسبت به رشایط اسفناک 

مردم یمن هشدار داده اند.

نبود آب آشامیدنی سالم و قطعی مکرر برق، آب و حتی فقدان امنیت باعث شده بیشرت مردم، 

معرتض چنین وضعیتی باشند. لذا دولت نجات ملی اگر بتواند با برنامه ریزی دقیق و هدفمند، بخشی از 

مطالبات اقتصادی مردم را پاسخ دهد به طور حتم بر مرشوعیت و مقبولیت خود خواهد افزود.

تشکیل کمیته های خاص برای برقراری امنیت در معابر اصلی و مکلف و موظف کردن وزارتخانه ها 

و نهادهای ذی ربط به کار و فعالیت مجدانه، راهکاری است که کنشگری دولت نجات ملی را قرین 

موفقیت می کند. به هرروی موفقیت دولت نجات ملی در حوزه ی خدمات رسانی، اقتصادی و انسانی در 

رشایط کنونی یمن، مرشوعیت این دولت را افزایش داده و شکست مهمی برای ریاض و دولت مستعفی 

محسوب می شود.

2-3-تالش برای کسب مرشوعیت بین املللی

دولت نجات ملی در زمینه فراملی نیز باید اقداماتی را انجام دهد. به عبارتی جز حمایت ضمنی 

و آشکار تعداد معدودی از دولت ها، نهادهای بین املللی و به ویژه دولت های متخاصم منطقه ای و فرا 

منطقه ای دولت نجات ملی را به رسمیت نشناخته اند. همین موضوع مرشوعیت بین املللی دولت مزبور را 

با خدشه مواجه کرده است.
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دولت ها در عرصه خارجی به تبادل و تعامل با سایر دولت ها نیاز دارند. الزمه ی این تعامل و تبادل 

به رسمیت شناخته شدن آن ها از سوی دولت های دیگر است. لذا دولت نجات ملی باید بکوشد در 

عرصه بین املللی دیگران را مجاب کند تا او را به رسمیت بشناسند. مقدمه این شناسایی موفقیت و کسب 

مرشوعیت در حوزه ی داخلی است. به دیگر سخن اینکه، اگر دولت نجات ملی بتواند حمایت و پشتیبانی 

اکرثیت مردم یمن را از رهگذر موفقیت در امور مربوطه و به نمایش گذاشنت کارآمدی، کسب کند، ناگزیر 

مورد پذیرش بین املللی قرار خواهد گرفت.

امکان دیگر برای کسب مرشوعیت بین املللی تدارک سفر و دیدار با دولت ها، سفرا و نمایندگان 

دولت ها در کشورهای مختلف است. در طول این سفرها، رایزنی و مذاکره صورت پذیرفته و طرف مقابل، 

دولت نجات ملی را به رسمیت می شناسد. مسئله ی دیگر اعالم مواضع در موضوعات بین املللی و رعایت 

عرف دیپلماسی در نوع رابطه با دولت ها و نهادهای بین املللی است. مورد آخر مهیای تمهیدات امنیتی و 

سیاسی برای بازگشایی سفارتخانه ها و بازگشت سفرا و نمایندگان سایر کشورها به یمن است که می تواند 

برای دولت نجات ملی مرشوعیت بین املللی ایجاد کند.

جمع بندی

دولت نجات ملی یمن به نخست وزیری »عبدالعزیز بن حبتور« فعالیت رسمی خود را آغاز کرده 

است. تشکیل دولت نجات ملی و از رسگیری جلسات مجلس نمایندگان یمن، گام مهمی در نهادسازی 

انصارالله و حزب املؤتمر برای آینده یمن است. دولت مذکور از ۴۲ وزیر قوام یافته که بر اساس توافق 

سهم انصارالله و حزب املؤتمر از قدرت به تناسب و توازن تقسیم و توزیع شده است.

در این میان دخیل کردن بخشی از جنوبی ها در قدرت و واگذاری تعدادی از وزارتخانه ها به آن ها، 

اقدام منطقی و عاقالنه ای است که وحدت و تمامیت ارضی یمن را حفظ خواهد کرد. دولت نجات ملی 

نسبت به دولت های پیش از خود از مزایا و ویژگی های برجسته ای برخوردار است که اجماع و گفتگوی 
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داخلی در تشکیل دولت یکی از این ویژگی ها می باشد. تقویت و تحکیم انسجام داخلی، ویژگی و مزیت 

ایجابی دیگر دولت مزبور است که می تواند در اردوگاه جریان مقابل و ائتالف استیجاری اختالف افکنده 

و موقعیت و روحیه ی آن ها را تضعیف نماید.

اراده ی انقالب مردم یمن است، چالش هایی در  با این وجود دولت نجات ملی که ترجمان 

حوزه های مختلف پیش رو دارد که حل و محدودسازی این چالش ها، نیازمند همبستگی و اجماع داخلی، 

افزایش کارآمدی سیاسی و اقتصادی و ارتباط گیری و تعامل خارجی است.
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دولت نجات ملی که ترجمان اراده ی انقالب مردم 

یمن است، چالش هایی در حوزه های مختلف پیش 

رو دارد که حل و محدودسازی این چالش ها، نیازمند 

همبستگی، اجماع داخلی، افزایش کارآمدی سیاسی، 

اقتصادی و ارتباط گیری و تعامل خارجی است.


