
  مل يكن اأحد قبل العام 

1978م يعطي ب��اًل لأية 

باليمن  لها عالقة  ق�ضية 

اخلريطة  على  وموقعه 

الدولية اأو باأي �ضاأن يربطه 

بعامله اخل��ارج��ي �ضواًء 

قليمياً اأو دولياً،  ك��ان اإ اأ

ومل يكن من ال�ضهل اأي�ضاً 

حتى ذلك العام حتديد اأي 

معامل وا�ضحة ل�ضخ�ضية 

ال�����ض��ي��ا���ض��ة اخل��ارج��ي��ة 

اليمنية، يف ظل ذلك الكم 

الهائل واملعقد والتجاذبات 

الإقليمية والدولية التي 

ات���خ���ذت م���ن ال�����ض��اح��ة 

اليمنية مرتعاً لها.. كما 

ك���ان ق���در ث���ورة ال�ضاد�س 

والع�ضرين من �ضبتمرب اأن يرتبط اندلعها و�ضراعها من 

اأجل البقاء مبجموعة من الظروف الدولية والإقليمية 

التحويلية احلا�ضمة، حيث كان حينها النظام الدويل يعي�س 

اأزهى مراحل ا�ضتقطابه حول حموريه الوحيدين »الوليات 

املتحدة الأمريكية والحتاد ال�ضوفييتي« الذي كان ي�ضع 

منطقة �ضبه اجلزيرة العربية �ضمن منظاره وح�ضاباته 

ال�ضرتاتيجية كونه يحت�ضن حميطاً جغرافياً هو الأغلى 

على الطالق يف ح�ضابات ال�ضرتاتيجية الكونية لقطبي 

النظام الدويل اآنذاك.

واإن كان من الن�ضاف القول هنا اإن العديد من القيادات 

اليمنية منذ قيام الثورة وحتى ما قبل عام 1978م قد 

حاولت الفكاك من اأ�ضر تلك التجاذبات الإقليمية والدولية 

التي �ضيطرت على ال�ضاحة اليمنية، اإّل اأن تلك املحاولت 

مل تكن تتجاوز -غالباً- بع�س الأهداف املرتبطة بق�ضايا 

حملية بحتة متعلقة بتوازنات النظام ال�ضيا�ضي وحرية 

تقرير ال�ضيا�ضات الداخلية، لذا ميكننا القول ب�ضفة عامة 

اإنه ي�ضعب على اأي متابع اأن يحدد اأي مالمح ثابتة ل�ضيا�ضة 

خارجية مينية م�ضتقلة منذ ثورة ال�ضاد�س والع�ضرين من 

�ضبتمرب عام 1962م وحتى العام 1978م.

بدايات ناضجة
ومن خ�ضم تلك الأو�ضاع البالغة التعقيد برز القائد ال�ضاب 

علي عبداهلل �ضالح ليمالأ ذلك الفراغ القيادي الذي كان من 

املمكن اأن يقو�س اأركان النظام ال�ضيا�ضي واأ�ض�س ال�ضتقالل 

الوطني، متجاوزًا بذلك كل الرهانات واملخاطر التي اأحاطت 

بكر�ضي الرئا�ضة منذ قيام الثورة.. ومع انتخاب جمل�س 

ال�ضعب التاأ�ضي�ضي ل� علي عبداهلل �ضالح رئي�ضاً للجمهورية 

يف ال�ضابع ع�ضر من يوليو عام 1978م، بداأت تتجلى مالمح 

ن�ضق جديد من املبادئ ال�ضيا�ضية التي �ضكلت فيما بعد 

اأ�ضا�ضاً متيناً لإقامة نظام �ضيا�ضي قابل للتطور يف اطار من 

ال�ضتقرار و�ضامل يف اأدائه لوظائفه بفعالية على امل�ضتويني 

املحلي واخلارجي.

ورغم كل التوقعات والتنبوؤات التي كانت ت�ضري يف ذلك 

احلني اأن تطغى اهتمامات ال�ضيا�ضات املحلية على تلك 

املتعلقة بال�ضيا�ضة اخلارجية نظرًا للظروف الداخلية 

املعقدة وعدم ال�ضتقرار ال�ضيا�ضي الذي كاد اأن يع�ضف 

بالبالد، اإّل اأنه كان من الوا�ضح اأن الرئي�س علي عبداهلل 

�ضالح قد ا�ضت�ضعر مبكرًا اأهمية دور ال�ضيا�ضة اخلارجية يف 

خدمة اأهداف ال�ضيا�ضة الداخلية وفق اأ�ض�س حمددة، خا�ضة 

واأن درء خطر التدخالت اخلارجية يف ال�ضاأن الداخلي يف 

تلك الفرتة كان من اأ�ضعب املهام التي واجهتها القيادة 

ال�ضيا�ضية ومنذ البدايات الأوىل لتوليه ال�ضلطة.

حر�س الرئي�س علي عبداهلل �ضالح يف ن�ضق توجهاته يف 

ال�ضيا�ضة اخلارجية �ضواًء اأكان يف خطاباته ال�ضيا�ضية اأم يف 

ممار�ضته الفعلية، على اإبراز بعدين رئي�ضيني يف ذلك الن�ضق 

اأحدهما قانوين والآخر قيمي.

وظلت نظرة الرئي�س لل�ضيا�ضة اخلارجية والعالقات 

الدولية يف بعدها القانوين، ترتكز على جمموعة من املبادئ 

الثابتة وامل�ضتمدة من القانون ال��دويل، ويف مقدمة تلك 

املبادئ اح��رتام ال�ضيادة وال�ضتقالل ووح��دة و�ضالمة 

الأرا�ضي وعدم التدخل يف ال�ضئون الداخلية للدول.

كما كانت روؤي���ة الأخ/ علي ع��ب��داهلل �ضالح- رئي�س 

اجلمهورية رئي�س املوؤمتر ال�ضعبي العام- لذلك البعد 

القيمي تن�ضرف ب�ضفة خا�ضة اىل �ضلوك ال�ضيا�ضة اخلارجية 

اأو املمار�ضة الفعلية لها، حيث كان من الوا�ضح �ضيطرة 

قيمتني �ضلوكيتني رئي�ضيتني على ممار�ضة الرئى�س لل�ضيا�ضة 

اخلارجية.. كانت اأولهما تتعلق بالو�ضوح وال�ضفافية يف 

التعامل مع العامل اخلارجي.. فيما تعلقت الثانية باأهمية 

الثبات وال�ضتمرارية يف ذلك التعامل، وكلتا القيمتني يف 

احلقيقة كانتا توؤديان اىل نف�س النتيجة وهي امل�ضداقية، 

وذلك ما مت بالفعل، فقد متتعت ال�ضيا�ضة اخلارجية اليمنية 

منذ بدايات تلك الفرتة بقدر عاٍل من امل�ضداقية �ضهد لها 

معظم دول العامل.

مالمح جديدة
مثل اإعالن الوحدة اليمنية يف الثاين والع�ضرين من مايو 

1990م عالمة فارقة يف اجتاهات ال�ضيا�ضة اخلارجية لبالدنا، 

اإذ طالت التغيريات �ضبكة التفاعالت على كافة امل�ضتويات 

الإقليمية والقومية والدولية، �ضواًء تعلق الأم��ر مبلفات 

احلدود وا�ضكالياتها املختلفة مع دول اجلوار، اأو تعلق الأمر 

بالنظم املتاخمة لبالدنا �ضواًء يف اخلليج اأو �ضبه اجلزيرة 

العربية والقرن الإفريقي، اأو تعلق الأمر ب�ضبكة التفاعالت 

على م�ضتوى وحدات النظام الإقليمي العربي واجتاهات 

التكامل ودعم الت�ضامن العربي، اأو تعلق الأم��ر بعالقات 

اليمن الدولية مع الوحدات الفاعلة يف النظام الدويل املعا�ضر.

فعلى امل�ضتوى الدويل مثلت مرحلة ما بعد قيام الوحدة 

عهدًا جديدًا لل�ضيا�ضة اخلارجية اليمنية التي اأر�ضاها وحدد 

معاملها فخامة الأخ علي عبداهلل �ضالح رئي�س اجلمهورية 

بحيث ا�ضتوعبت كل املتغريات بدءًا من الداخل واملتمثل 

يف قيام الدولة املوحدة اجلمهورية اليمنية، اىل املتغريات 

وامل�ضتجدات الكبرية على امل�ضتوى اخلارجي ببعديه 

الإقليمي وال��دويل، حيث �ضعت اليمن من 

خالل هذه ال�ضيا�ضة والتوجهات اأن يكون 

لها مكانتها املرموقة على �ضعيد تفاعالت 

النظام الدويل، اإْن يف زمن الثنائية القطبية 

اأو يف ظ��ل الأح��ادي��ة الأم��ري��ك��ي��ة.. وه��ذا 

احلر�س على تاأكيد التوازن وال�ضتقاللية 

كنهج يف ال�ضيا�ضة اخلارجية اليمنية لي�س 

حالة طارئة بل يعد بحق نهجاً را�ضخاً 

يف ال�ضيا�ضة اليمنية ل يتبدل ول يتغري 

اإّل ملقت�ضيات امل�ضلحة الوطنية العليا 

لليمن، والهوية القومية للق�ضايا املاثلة 

اأمام �ضانع القرار، ويوؤكد امل�ضار العام 

لزيارات الرئي�س علي عبداهلل �ضالح للعديد 

من ال��دول ال�ضديقة وك��ذا م�ضاركاته يف 

املحافل الدولية، ومواقف اليمن املختلفة 

م�ضداقية هذا الطرح، وحقيقة التوازن يف 

ال�ضيا�ضة اخلارجية اليمنية، اأوًل باإبراز الأمنوذج اليمني 

يف ال�ضالح ال�ضيا�ضي وتبني النهج الدميقراطي، واحرتام 

حقوق الإن�ضان.

واإن كانت مرحلة م��ا بعد قيام ال��وح��دة اليمنية قد 

ا�ضتوعبت بع�س املتغريات التي فر�ضتها املرحلة، اإّل اأن 

ال�ضيا�ضة اخلارجية مل يحدث فيها اأي تغيري لأنها ظلت 

ترتكز على ال�ضرتاتيجية التوفيقية، فاليمن »تنطلق من 

مبادئ احرتام ال�ضيادة وال�ضتقالل وح�ضن اجلوار وعدم 

التدخل يف ال�ضئون الداخلية واللتزام بالعهود واملواثيق 

الدولية والتم�ضك ب�ضيا�ضة عدم 

النحياز، والتعامل املتكافئ 

م��ع جميع ال���دول مب��ا يخدم 

امل�ضالح امل�ضرتكة وي�ضون 

ال�ضالم والأمن الدوليني.

وع����ادة م��ا ك���ان الرئي�س 

»�ضالح« ي��وؤك��د يف البيانات 

تعلن  ليمن  ا ن  اأ �ضية  ل�ضيا ا

مت�ضكها مببادئ ميثاق الأمم 

املتحدة وميثاق جامعة الدول 

العربية وغريها من املواثيق 

الدولية واحرتام حق ال�ضعوب 

يف اختيار اأنظمتها ال�ضيا�ضية 

وع���دم ال��ت��دخ��ل يف �ضئونها 

الداخلية واح���رتام �ضيادة 

وا�ضتقالل اأرا�ضيها.. واأي�ضاً 

»ح��ر���س اجلمهورية اليمنية 

على تطوير عالقاتها بال�ضعوب والأمم وتعزيز ال�ضراكة 

والتعاون وامل�ضاهمة يف �ضياغة ال�ضالم وال�ضتقرار والأمن 

يف العامل«.

الهم اإلقليمي والقومي
وات�ضاقاً مع ال�ضيا�ضة اخلارجية اليمنية وتوجهاتها التي 

يقودها الرئي�س علي عبداهلل �ضالح، كان من ال�ضرورة اأن 

يتخذ املحيط الإقليمي لليمن احليز الكبري واملنا�ضب ملا لهذه 

الرقعة اجلغرافية من اأهمية ق�ضوى كونها تتو�ضط العامل، 

وت�ضم دوًل تتالقى مع العامل من قارتي اآ�ضيا واإفريقيا ومنطقة 

�ضبه جزيرة العرب ودول اخلليج وممراتها البحرية الدولية 

احليوية البحر الأحمر والبحر الأبي�س املتو�ضط والبحر 

العربي واملحيط الهندي وما يت�ضكل داخلهم من ممرات 

ومداخل دولية غاية يف الأهمية لكل دول العامل.

ودون ال�ضتفا�ضة يف �ضاأن ال�ضيا�ضة اخلارجية اليمنية 

على م�ضتوى اإقليمها، ميكن احلديث اخت�ضارًا واإجماًل 

يف ال�ضرتاتيجية اخل��ارج��ي��ة اليمنية 

على امل�ضتوى العربي التي جندها ذات 

اأهمية كربى يف ن�ضق وتوجهات الرئي�س 

علي ع��ب��داهلل �ضالح، وال���ذي يلخ�ضها 

بعبارات �ضاملة جامعة قدمية متجددة 

اإذ يقول على اجلميع: »القيام مبراجعة 

مو�ضوعية وم�ضئولة من اأج��ل اجلميع 

يف وطننا العربي للخروج من اأو�ضاعنا 

ال��راه��ن��ة اىل م��ا يوؤ�ض�س للعالقات بني 

الأ�ضقاء قاعدة انطالق جديدة ورا�ضخة 

على اأ�ضا�س الو�ضوح واملكا�ضفة وال�ضمو 

فوق اخلالفات وجتاوز الخطاء والعمل 

معاً من اأج��ل ا�ضتعادة روح الت�ضامن 

والتعاون والتكامل على اأ�ضا�س الحرتام 

امل��ت��ب��ادل وع����دم ال��ت��دخ��ل يف ال�ضئون 

الداخلية والع���رتاف بحق كل دول��ة يف 

ممار�ضة �ضيادتها يف اأرا�ضيها واحلفاظ 

على م�ضاحلها مع الآخرين وتنميتها بال�ضورة التي تراها 

منا�ضبة لها وغري �ضارة بامل�ضالح والطرق الدبلوما�ضية 

وعرب موؤ�ض�ضات ال�ضرعية العربية والدولية«.

واأ�ضبح بتلك التوجهات امل�ضار الأ�ضا�ضي يف ال�ضيا�ضة 

اخلارجية اليمنية على امل�ضتوى العربي متمثاًل يف »الدعوة 

اىل الوفاق والت�ضامن ووحدة ال�ضف، والوقوف اىل جانب 

ق�ضايا احلق العربي ودعم اأي جهد من �ضاأنه ا�ضتعادة 

الت�ضامن العربي ووحدة ال�ضف بني اأبناء الأمة«.۹
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¿ أولت ثورة السادس والعشرين من سبتمبر السياسة الخارجية وعالقات اليمن بالعالم أهمية قصوى، 
بل جعلتها من بين أهدافها الستة.. لكن الشاهد أن السنوات التالية للثورة لم يقدر لها أن تحيل هذا 

الهدف الى واقع عملي حقيقي.
غير أن حقبة الرئيس علي عبداهلل صالح التي بدأت في العام 1978م، كانت على النقيض من ذلك، 
حيث ظلت مسألة التوازن الدولي واإلقليمي في رؤية الرئيس صالح األنموذج المنشود لعالقات اليمن 
مع العالم فكرًا وممارسة، بمثابة صمام األمان لحماية المصالح الوطنية اليمنية والخروج من مأزق 

االستقطاب الدولي ومن دائرة نفوذ الدول الكبرى بصفة عامة..

الرئيس »صالح«
نقل اليمن إىل فضاءات العالم الرحبة

 سنوات ما بعد الثورة فشلت يف بلورة مالمح واضحة لسياسة خارجية مستقلة ومتوازنة
 تبنـّي اليمن للديمقراطية ومكافحة اإلرهاب أكسبها احرتامًا وتقديرًا دوليًا

أحمد عبدالعزيز

الوحدة اليمنية 
استوعبت مرحلة 

جديدة من السياسة 
الخارجية بمتغرياتها 
وتفاعالتها اإلقليمية 

والدولية

الديمقراطية اليمنية

رهان الداخل إىل الخارج

اسرتاتيجية البـُعد القومي العربي

¿ الفكر ال�ضيا�ضي والروؤى التي انتهجها فخامة الرئي�س علي عبداهلل 
�ضالح يف ال�ضيا�ضة اليمنية اخلارجية كانت �ضاملة بحيث انها �ضملت كل 

املجالت التي بها ميكن لليمن اأن تقدم نف�ضها للعامل ويف مقدمة ذلك جمالت 

اأكرث اأهمية وحيوية مثل جوانب حقوق الن�ضان والدميقراطية التي 

يف �ضارت نهجاً واأ�ضلوباً للحكم والتداول ال�ضلمي لل�ضلطة 

اليمن.

حيث �ضعت اليمن يف �ضيا�ضتها اخلارجية 

التي يقودها فخامة الرئي�س علي عبداهلل 

�ضالح اإىل اإبراز اأمنوذجها يف الدميقراطية 

والتعددية ال�ضيا�ضية واحلزبية واحرتام 

حقوق الن�ضان، وحقوق املراأة، وذلك من 

خالل الربط الوثيق بني التجربة الفريدة 

واملتميزة على م�ضتوى منظومة دول العامل 

الثالث قاطبة، وبني الرتاث الثقايف واحل�ضاري 

ال��ذي تزخر ب��ه اليمن م��ع التاأكيد 

على اأن اليمن قطعت �ضوطاً 

طوياًل يف هذا امل�ضمار 

رمبا يجعل التجربة 

ال��ي��م��ن��ي��ة اأمن���وذج���اً 

جديرًا بالقتداء على 

م�ضتوى املنطقة.

 ه�����ذه ال��ت��ج��رب��ة 

الدميقراطية املتفردة 

التي منت وترعرعت 

يف كنف دولة الوحدة جعلت اليمن حت�ضل على تقدير واحرتام الدول 

ذات العراقة يف ميدان املمار�ضة الدميقراطية، والإ�ضادة بالتجربة اليمنية 

يف كل املحافل الدولية، حيث اأكدت تقارير املراقبني الدوليني الذين �ضهدوا 

التجارب النتخابية الربملانية والرئا�ضية يف ت�ضعينيات القرن املا�ضي، 

وم��رورًا بالنتخابات املحلية املحلية )فرباير 2001م( والربملانية 

)ابريل 2003م(، و�ضوًل اىل النتخابات الرئا�ضية واملحلية يف )�ضبتمرب 

2006م(، م�ضتوى التقدم الذي قطعته اليمن يف هذا امل�ضمار والذي ياأتي 

مواكباً لعمليات ال�ضالح ال�ضيا�ضي الذي بداأته يف اأعقاب قيام الوحدة 

اليمنية املباركة.

ولعل الدعم الذي تتلقاه اليمن من قبل الدول املانحة والحتاد الأوروبي 

يدلل على جناح التجربة الدميقراطية اليمنية يف اإقناع العامل اخلارجي 

بالتطور التي ت�ضمنته يف ثناياها ويف ا�ضتمرار دعمها، ولعل اختيار اليمن 

مقرًا لإن�ضاء مركز تنمية ودعم احلوار الدميقراطي من قبل 

اللجنة الثالثية املنبثقة عن قمة الثمانية الكبار مبثابة 

اإق��رار عاملي بن�ضج التجربة الدميقراطية اليمنية 

مل  لتعا ا همية  اأ و

معها كاأمنوذج 

ُي���ح���ت���ذى ب��ه 

ع��ل��ى م�ضتوى 

دول ال��ع��امل 

ال��ث��ال��ث عامة 

ودول املنطقة 

ع�����ل�����ى وج�����ه 

اخل�ضو�س.۹

¿  مّثل ال�ضاأن العربي ُبعدًا ا�ضرتاتيجياً يف فكر وثقافة الرئي�س علي عبداهلل �ضالح، 
اىل الدرجة التي مل تكن �ضاأناً خارجياً، ولكنه داخلي ووطني يتفاعل مع ال�ضاأن اليمني 

يوؤثر فيه ويتاأثر به �ضلباً واإيجاباً.

 ومبثل ما كانت للرئي�س �ضالح املواقف اليجابية الفاعلة على ال�ضعيد العربي 

- العربي املرتكزة دائماً على الت�ضامن والتفاعل والتعاون امل�ضرتك، ثم جتاوز 

اخلالفات وراأب ال�ضدع هنا اأو هناك بني الطراف العربية، كان اي�ضاً للجامعة 

العربية )البيت الكبري( للعرب اهتمام بلغ حد الهاج�س واخل�ضو�ضية كونها- كما 

قال الرئي�س- املظلة اجلامعة لكل العرب لتطورهم ورقيهم وجتاوز كل حتدياتهم.

 ومع بدايات القرن احلادي والع�ضرين برزت الرغبة اليمنية ب�ضورة اأكرث اإحلاحاً 

لتقوية دور اجلامعة العربية، اإذ نادت اليمن يف ال�ضابع ع�ضر من يناير 2000م 

ب�ضرورة عقد قمة عربية تناق�س التحديات املختلفة التي تواجه المة العربية، 

وتعزز يف الوقت نف�ضه من مواقف فل�ضطني ولبنان و�ضوريا مبا يف�ضي اىل ا�ضتعادة 

الرا�ضي العربية املحتلة باعتبار ذلك هو املدخل احلقيقي لتحقيق ال�ضالم العادل 

وال�ضامل يف املنطقة.

 وان�ضجاماً مع مبداأ احلر�س على تعزيز دور اجلامعة العربية وتطوير اآلياتها 

لتفعيل اأدائها، داأب��ت اليمن على ال�ضهام الفاعل يف اأن�ضطة اجلامعة مبختلف 

م�ضتوياتها، ومل تكتِف مبجرد اإ�ضدار الدعوات الر�ضمية والعالمية بل راأت �ضرورة 

تطوير عمل واآليات اجلامعة العربية ملواكبة الع�ضر ومواجهة التحديات الكبرية 

املاثلة، وراأت ان اخلطوة الوىل يجب اأن تبداأ بعملية انتظام دورات انعقاد اجلامعة 

ا�ضوة بالتجمعات القليمية والدولية وقدمت يف ذلك مبادرة ت�ضمنت روؤيتها لآلية 

انعقاد القمة العربية ب�ضورة منتظمة على م�ضتوى امللوك والروؤ�ضاء والأمراء 

برئا�ضة املجل�س ح�ضب الرتتيب الهجائي لأ�ضماء الدول الع�ضاء.. وهو ما مت بالفعل 

اإفرازه يف قمة بريوت التي ُعقدت يف مار�س عام 2000م واإحلاقه مبيثاق اجلامعة 

العربية يف قمة القاهرة يف اكتوبر من نف�س العام.

 ويف اغ�ضط�س 2003م قدمت اليمن مبادرتها التي ق�ضدت بها ا�ضالح النظام 

القليمي العربي وتطوير اآليات العمل العربي امل�ضرتك، والتي جاءت ا�ضتجابة 

للمتغريات القليمية والدولية وجممل التغريات التي طراأت على بنية النظام 

الدويل، كما �ضملت املبادرة اليمنية- التي وجدت �ضدى وا�ضعاً وقبوًل بل وتنفيذًا 

لبع�س جوانبها -اأ�ضكاًل وق�ضايا اأخرى ذات اأهمية منها م�ضاألة اإعادة النظر يف 

املدركات المنية باجتاه تاأ�ضي�س نظام اأمني جديد، واإحياء امل�ضاريع ذات الهوية 

الوحدوية العربية، وخلق قوا�ضم م�ضرتكة يف جمال ال�ضيا�ضة اخلارجية، واإزالة 

احلرج فيما له عالقة مبتغري القيادة، والتاأكيد على امل�ضاريع ذات الهوية امل�ضرتكة، 

والتي حظيت بالقبول ووجدت طريقها اىل التنفيذ، اقتناعاً من ال�ضرة العربية 

على �ضرورة واأهمية تطوير اأداء جامعتهم وتطوير اآلياتها واأدواتها مبا يواكب 

الع�ضر وير�ضي الطموحات وميكن الأمة من جتاوز كافة التحديات التي تواجهها 

حا�ضرًا اأو م�ضتقباًل.۹
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