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عدد مكرس
بمناسبة العيد
الـ 48لثورة الـ 26من
سبتمبر الخالدة

¿ 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 فكراً وممارسة ،بمثابة صمام األمان لحماية المصالح الوطنية اليمنية والخروج من مأزق
االستقطاب الدولي ومن دائرة نفوذ الدول الكبرى بصفة عامة..

أحمد عبدالعزيز

سياسة خارجية مبدأها التوازن واالحرتام املتبادل

الرئيس «صالح»

نقل اليمن إىل فضاءات العالم الرحبة
مل يكن �أحد قبل العام
1978م يعطي ب��ا ًال لأية
ق�ضية لها عالقة باليمن
وموقعه على اخلريطة
الدولية �أو ب�أي �ش�أن يربطه
بعامله اخل��ارج��ي �سوا ًء
�أك��ان �إقليمياً �أو دولياً ،
ومل يكن من ال�سهل �أي�ضاً
حتى ذلك العام حتديد �أي
معامل وا�ضحة ل�شخ�صية
ال�����س��ي��ا���س��ة اخل��ارج��ي��ة
اليمنية ،يف ظل ذلك الكم
الهائل واملعقد والتجاذبات
ا لإقليمية والدولية التي
ات���خ���ذت م���ن ال�����س��اح��ة
اليمنية مرتعاً لها ..كما
ك���ان ق���در ث���ورة ال�ساد�س
والع�شرين من �سبتمرب �أن يرتبط اندالعها و�صراعها من
�أجل البقاء مبجموعة من الظروف الدولية والإقليمية
التحويلية احلا�سمة ،حيث كان حينها النظام الدويل يعي�ش
�أزهى مراحل ا�ستقطابه حول حموريه الوحيدين «الواليات
املتحدة الأمريكية واالحتاد ال�سوفييتي» الذي كان ي�ضع
منطقة �شبه اجلزيرة العربية �ضمن منظاره وح�ساباته
اال�سرتاتيجية كونه يحت�ضن حميطاً جغرافياً هو الأغلى
على االطالق يف ح�سابات اال�سرتاتيجية الكونية لقطبي
النظام الدويل �آنذاك.
و�إن كان من االن�صاف القول هنا �إن العديد من القيادات
اليمنية منذ قيام الثورة وحتى ما قبل عام 1978م قد
حاولت الفكاك من �أ�سر تلك التجاذبات الإقليمية والدولية
التي �سيطرت على ال�ساحة اليمنية� ،إ ّال �أن تلك املحاوالت
مل تكن تتجاوز -غالباً -بع�ض الأهداف املرتبطة بق�ضايا
حملية بحتة متعلقة بتوازنات النظام ال�سيا�سي وحرية
تقرير ال�سيا�سات الداخلية ،لذا ميكننا القول ب�صفة عامة
�إنه ي�صعب على �أي متابع �أن يحدد �أي مالمح ثابتة ل�سيا�سة
خارجية مينية م�ستقلة منذ ثورة ال�ساد�س والع�شرين من
�سبتمرب عام 1962م وحتى العام 1978م.
بدايات ناضجة
ومن خ�ضم تلك الأو�ضاع البالغة التعقيد برز القائد ال�شاب
علي عبداهلل �صالح ليملأ ذلك الفراغ القيادي الذي كان من
املمكن �أن يقو�ض �أركان النظام ال�سيا�سي و�أ�س�س اال�ستقالل
الوطني ،متجاوز ًا بذلك كل الرهانات واملخاطر التي �أحاطت
بكر�سي الرئا�سة منذ قيام الثورة ..ومع انتخاب جمل�س
ال�شعب الت�أ�سي�سي لـ علي عبداهلل �صالح رئي�ساً للجمهورية
يف ال�سابع ع�شر من يوليو عام 1978م ،بد�أت تتجلى مالمح
ن�سق جديد من املبادئ ال�سيا�سية التي �شكلت فيما بعد
�أ�سا�ساً متيناً لإقامة نظام �سيا�سي قابل للتطور يف اطار من
اال�ستقرار و�شامل يف �أدائه لوظائفه بفعالية على امل�ستويني
املحلي واخلارجي.
ورغم كل التوقعات والتنب�ؤات التي كانت ت�شري يف ذلك
احلني �أن تطغى اهتمامات ال�سيا�سات املحلية على تلك
املتعلقة بال�سيا�سة اخلارجية نظر ًا للظروف الداخلية
املعقدة وعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي الذي كاد �أن يع�صف
بالبالد� ،إ ّال �أنه كان من الوا�ضح �أن الرئي�س علي عبداهلل
�صالح قد ا�ست�شعر مبكر ًا �أهمية دور ال�سيا�سة اخلارجية يف
خدمة �أهداف ال�سيا�سة الداخلية وفق �أ�س�س حمددة ،خا�صة
و�أن درء خطر التدخالت اخلارجية يف ال�ش�أن الداخلي يف
تلك الفرتة كان من �أ�صعب املهام التي واجهتها القيادة

سنوات ما بعد الثورة فشلت يف بلورة مالمح واضحة لسياسة خارجية مستقلة ومتوازنة
تبنـي اليمن للديمقراطية ومكافحة اإلرهاب أكسبها احرتاماً وتقديراً دولياً
ّ

ال�سيا�سية ومنذ البدايات الأوىل لتوليه ال�سلطة.
حر�ص الرئي�س علي عبداهلل �صالح يف ن�سق توجهاته يف
ال�سيا�سة اخلارجية �سوا ًء �أكان يف خطاباته ال�سيا�سية �أم يف
ممار�سته الفعلية ،على �إبراز بعدين رئي�سيني يف ذلك الن�سق
�أحدهما قانوين والآخر قيمي.
وظلت نظرة الرئي�س لل�سيا�سة اخلارجية والعالقات
الدولية يف بعدها القانوين ،ترتكز على جمموعة من املبادئ
الثابتة وامل�ستمدة من القانون ال��دويل ،ويف مقدمة تلك
املبادئ اح�ترام ال�سيادة واال�ستقالل ووح��دة و�سالمة
الأرا�ضي وعدم التدخل يف ال�شئون الداخلية للدول.
كما كانت ر �ؤي���ة الأخ /علي ع��ب��داهلل �صالح -رئي�س
اجلمهورية رئي�س امل�ؤمتر ال�شعبي العام -لذلك البعد
القيمي تن�صرف ب�صفة خا�صة اىل �سلوك ال�سيا�سة اخلارجية
�أو املمار�سة الفعلية لها ،حيث كان من الوا�ضح �سيطرة
قيمتني �سلوكيتني رئي�سيتني على ممار�سة الرئى�س لل�سيا�سة

اخلارجية ..كانت �أوالهما تتعلق بالو�ضوح وال�شفافية يف
التعامل مع العامل اخلارجي ..فيما تعلقت الثانية ب�أهمية
الثبات واال�ستمرارية يف ذلك التعامل ،وكلتا القيمتني يف
احلقيقة كانتا ت�ؤديان اىل نف�س النتيجة وهي امل�صداقية،
وذلك ما مت بالفعل ،فقد متتعت ال�سيا�سة اخلارجية اليمنية
عال من امل�صداقية �شهد لها
منذ بدايات تلك الفرتة بقدر ٍ
معظم دول العامل.
مالمح جديدة
مثل �إعالن الوحدة اليمنية يف الثاين والع�شرين من مايو
1990م عالمة فارقة يف اجتاهات ال�سيا�سة اخلارجية لبالدنا،
�إذ طالت التغيريات �شبكة التفاعالت على كافة امل�ستويات
الإقليمية والقومية والدولية� ،سوا ًء تعلق الأم��ر مبلفات
احلدود وا�شكالياتها املختلفة مع دول اجلوار� ،أو تعلق الأمر
بالنظم املتاخمة لبالدنا �سوا ًء يف اخلليج �أو �شبه اجلزيرة
العربية والقرن الإفريقي� ،أو تعلق الأمر ب�شبكة التفاعالت

على م�ستوى وحدات النظام الإقليمي العربي واجتاهات
التكامل ودعم الت�ضامن العربي� ،أو تعلق الأم��ر بعالقات
اليمن الدولية مع الوحدات الفاعلة يف النظام الدويل املعا�صر.
فعلى امل�ستوى الدويل مثلت مرحلة ما بعد قيام الوحدة
عهد ًا جديد ًا لل�سيا�سة اخلارجية اليمنية التي �أر�ساها وحدد
معاملها فخامة الأخ علي عبداهلل �صالح رئي�س اجلمهورية
بحيث ا�ستوعبت كل املتغريات بدء ًا من الداخل واملتمثل
يف قيام الدولة املوحدة اجلمهورية اليمنية ،اىل املتغريات
وامل�ستجدات الكبرية على امل�ستوى اخلارجي ببعديه
الإقليمي وال��دويل ،حيث �سعت اليمن من
خالل هذه ال�سيا�سة والتوجهات �أن يكون
لها مكانتها املرموقة على �صعيد تفاعالت
النظام الدويل� ،إنْ يف زمن الثنائية القطبية
�أو يف ظ��ل الأح��ادي��ة الأم��ري��ك��ي��ة ..وه��ذا
احلر�ص على ت�أكيد التوازن واال�ستقاللية
كنهج يف ال�سيا�سة اخلارجية اليمنية لي�س
حالة طارئة بل يعد بحق نهجاً را�سخاً
يف ال�سيا�سة اليمنية ال يتبدل وال يتغري
�إ ّال ملقت�ضيات امل�صلحة الوطنية العليا
لليمن ،والهوية القومية للق�ضايا املاثلة
�أمام �صانع القرار ،وي�ؤكد امل�سار العام
لزيارات الرئي�س علي عبداهلل �صالح للعديد
من ال��دول ال�صديقة وك��ذا م�شاركاته يف
املحافل الدولية ،ومواقف اليمن املختلفة
م�صداقية هذا الطرح ،وحقيقة التوازن يف
ال�سيا�سة اخلارجية اليمنية� ،أو ًال ب�إبراز الأمنوذج اليمني
يف اال�صالح ال�سيا�سي وتبني النهج الدميقراطي ،واحرتام
حقوق الإن�سان.
و �إن كانت مرحلة م��ا بعد قيام ال��وح��دة اليمنية قد
ا�ستوعبت بع�ض املتغريات التي فر�ضتها املرحلة� ،إ ّال �أن
ال�سيا�سة اخلارجية مل يحدث فيها �أي تغيري لأنها ظلت
ترتكز على اال�سرتاتيجية التوفيقية ،فاليمن «تنطلق من
مبادئ احرتام ال�سيادة واال�ستقالل وح�سن اجلوار وعدم
التدخل يف ال�شئون الداخلية وااللتزام بالعهود واملواثيق

الدولية والتم�سك ب�سيا�سة عدم
االنحياز ،والتعامل املتكافئ
م��ع جميع ال���دول مب��ا يخدم
امل�صالح امل�شرتكة وي�صون
ال�سالم والأمن الدوليني.
وع����ادة م��ا ك���ان الرئي�س
«�صالح» ي��ؤك��د يف البيانات
ال�سيا�سية �أن اليمن تعلن
مت�سكها مببادئ ميثاق الأمم
املتحدة وميثاق جامعة الدول
العربية وغريها من املواثيق
الدولية واحرتام حق ال�شعوب
يف اختيار �أنظمتها ال�سيا�سية
وع���دم ال��ت��دخ��ل يف �شئونها
الداخلية واح�ت�رام �سيادة
وا�ستقالل �أرا�ضيها ..و�أي�ضاً
«ح��ر���ص اجلمهورية اليمنية
على تطوير عالقاتها بال�شعوب والأمم وتعزيز ال�شراكة
والتعاون وامل�ساهمة يف �صياغة ال�سالم واال�ستقرار والأمن
يف العامل».
الهم اإلقليمي والقومي
وات�ساقاً مع ال�سيا�سة اخلارجية اليمنية وتوجهاتها التي
يقودها الرئي�س علي عبداهلل �صالح ،كان من ال�ضرورة �أن
يتخذ املحيط الإقليمي لليمن احليز الكبري واملنا�سب ملا لهذه
الرقعة اجلغرافية من �أهمية ق�صوى كونها تتو�سط العامل،
وت�ضم دو ًال تتالقى مع العامل من قارتي �آ�سيا و�إفريقيا ومنطقة
�شبه جزيرة العرب ودول اخلليج وممراتها البحرية الدولية
احليوية البحر الأحمر والبحر الأبي�ض املتو�سط والبحر
العربي واملحيط الهندي وما يت�شكل داخلهم من ممرات
ومداخل دولية غاية يف الأهمية لكل دول العامل.
ودون اال�ستفا�ضة يف �ش�أن ال�سيا�سة اخلارجية اليمنية
على م�ستوى �إقليمها ،ميكن احلديث اخت�صار ًا و�إجما ًال
يف اال�سرتاتيجية اخل��ارج��ي��ة اليمنية
على امل�ستوى العربي التي جندها ذات
�أهمية كربى يف ن�سق وتوجهات الرئي�س
علي ع��ب��داهلل �صالح ،وال���ذي يلخ�صها
بعبارات �شاملة جامعة قدمية متجددة
�إذ يقول على اجلميع« :القيام مبراجعة
مو�ضوعية وم�سئولة من �أج��ل اجلميع
يف وطننا العربي للخروج من �أو�ضاعنا
ال��راه��ن��ة اىل م��ا ي�ؤ�س�س للعالقات بني
الأ�شقاء قاعدة انطالق جديدة ورا�سخة
على �أ�سا�س الو�ضوح واملكا�شفة وال�سمو
فوق اخلالفات وجتاوز االخطاء والعمل
معاً من �أج��ل ا�ستعادة روح الت�ضامن
والتعاون والتكامل على �أ�سا�س االحرتام
امل��ت��ب��ادل وع����دم ال��ت��دخ��ل يف ال�شئون
الداخلية واالع�ت�راف بحق كل دول��ة يف
ممار�سة �سيادتها يف �أرا�ضيها واحلفاظ
على م�صاحلها مع الآخرين وتنميتها بال�صورة التي تراها
منا�سبة لها وغري �ضارة بامل�صالح والطرق الدبلوما�سية
وعرب م�ؤ�س�سات ال�شرعية العربية والدولية».
و�أ�صبح بتلك التوجهات امل�سار الأ�سا�سي يف ال�سيا�سة
اخلارجية اليمنية على امل�ستوى العربي متمث ًال يف «الدعوة
اىل الوفاق والت�ضامن ووحدة ال�صف ،والوقوف اىل جانب
ق�ضايا احلق العربي ودعم �أي جهد من �ش�أنه ا�ستعادة
الت�ضامن العربي ووحدة ال�صف بني �أبناء الأمة»۹.

الوحدة اليمنية
استوعبت مرحلة
جديدة من السياسة
الخارجية بمتغرياتها
وتفاعالتها اإلقليمية
والدولية

الديمقراطية اليمنية

رهان الداخل إىل الخارج
¿ الفكر ال�سيا�سي والر�ؤى التي انتهجها فخامة الرئي�س علي عبداهلل
�صالح يف ال�سيا�سة اليمنية اخلارجية كانت �شاملة بحيث انها �شملت كل
املجاالت التي بها ميكن لليمن �أن تقدم نف�سها للعامل ويف مقدمة ذلك جماالت
�أكرث �أهمية وحيوية مثل جوانب حقوق االن�سان والدميقراطية التي
يف
�صارت نهجاً و�أ�سلوباً للحكم والتداول ال�سلمي لل�سلطة
اليمن.
حيث �سعت اليمن يف �سيا�ستها اخلارجية
التي يقودها فخامة الرئي�س علي عبداهلل
�صالح �إىل �إبراز �أمنوذجها يف الدميقراطية
والتعددية ال�سيا�سية واحلزبية واحرتام
حقوق االن�سان ،وحقوق املر�أة ،وذلك من
خالل الربط الوثيق بني التجربة الفريدة
واملتميزة على م�ستوى منظومة دول العامل
الثالث قاطبة ،وبني الرتاث الثقايف واحل�ضاري
ال��ذي تزخر ب��ه اليمن م��ع الت�أكيد
على �أن اليمن قطعت �شوطاً
طوي ًال يف هذا امل�ضمار
رمبا يجعل التجربة
ال��ي��م��ن��ي��ة �أمن���وذج���اً
جدير ًا باالقتداء على
م�ستوى املنطقة.
ه�����ذه ال��ت��ج��رب��ة
الدميقراطية املتفردة
التي منت وترعرعت

يف كنف دولة الوحدة جعلت اليمن حت�صل على تقدير واحرتام الدول
ذات العراقة يف ميدان املمار�سة الدميقراطية ،والإ�شادة بالتجربة اليمنية
يف كل املحافل الدولية ،حيث �أكدت تقارير املراقبني الدوليني الذين �شهدوا
التجارب االنتخابية الربملانية والرئا�سية يف ت�سعينيات القرن املا�ضي،
وم��رور ًا باالنتخابات املحلية املحلية (فرباير 2001م) والربملانية
(ابريل 2003م) ،و�صو ًال اىل االنتخابات الرئا�سية واملحلية يف (�سبتمرب
2006م) ،م�ستوى التقدم الذي قطعته اليمن يف هذا امل�ضمار والذي ي�أتي
مواكباً لعمليات اال�صالح ال�سيا�سي الذي بد�أته يف �أعقاب قيام الوحدة
اليمنية املباركة.
ولعل الدعم الذي تتلقاه اليمن من قبل الدول املانحة واالحتاد الأوروبي
يدلل على جناح التجربة الدميقراطية اليمنية يف �إقناع العامل اخلارجي
بالتطور التي ت�ضمنته يف ثناياها ويف ا�ستمرار دعمها ،ولعل اختيار اليمن
مقر ًا لإن�شاء مركز تنمية ودعم احلوار الدميقراطي من قبل
اللجنة الثالثية املنبثقة عن قمة الثمانية الكبار مبثابة
�إق��رار عاملي بن�ضج التجربة الدميقراطية اليمنية
و �أهمية التعامل
معها ك�أمنوذج
ُي���ح���ت���ذى ب��ه
ع��ل��ى م�ستوى
دول ال��ع��امل
ال��ث��ال��ث عامة
ودول املنطقة
ع�����ل�����ى وج�����ه
اخل�صو�ص۹.

البـعد القومي العربي
اسرتاتيجية ُ
¿ م ّثل ال�ش�أن العربي بُعد ًا ا�سرتاتيجياً يف فكر وثقافة الرئي�س علي عبداهلل �صالح،
اىل الدرجة التي مل تكن �ش�أناً خارجياً ،ولكنه داخلي ووطني يتفاعل مع ال�ش�أن اليمني
ي�ؤثر فيه ويت�أثر به �سلباً و�إيجاباً.
ومبثل ما كانت للرئي�س �صالح املواقف االيجابية الفاعلة على ال�صعيد العربي
 العربي املرتكزة دائماً على الت�ضامن والتفاعل والتعاون امل�شرتك ،ثم جتاوزاخلالفات ور�أب ال�صدع هنا �أو هناك بني االطراف العربية ،كان اي�ضاً للجامعة
العربية (البيت الكبري) للعرب اهتمام بلغ حد الهاج�س واخل�صو�صية كونها -كما
قال الرئي�س -املظلة اجلامعة لكل العرب لتطورهم ورقيهم وجتاوز كل حتدياتهم.
ومع بدايات القرن احلادي والع�شرين برزت الرغبة اليمنية ب�صورة �أكرث �إحلاحاً
لتقوية دور اجلامعة العربية� ،إذ نادت اليمن يف ال�سابع ع�شر من يناير 2000م
ب�ضرورة عقد قمة عربية تناق�ش التحديات املختلفة التي تواجه االمة العربية،
وتعزز يف الوقت نف�سه من مواقف فل�سطني ولبنان و�سوريا مبا يف�ضي اىل ا�ستعادة
االرا�ضي العربية املحتلة باعتبار ذلك هو املدخل احلقيقي لتحقيق ال�سالم العادل
وال�شامل يف املنطقة.
وان�سجاماً مع مبد�أ احلر�ص على تعزيز دور اجلامعة العربية وتطوير �آلياتها
لتفعيل �أدائها ،د�أب��ت اليمن على اال�سهام الفاعل يف �أن�شطة اجلامعة مبختلف
م�ستوياتها ،ومل تكتفِ مبجرد �إ�صدار الدعوات الر�سمية واالعالمية بل ر�أت �ضرورة
تطوير عمل و�آليات اجلامعة العربية ملواكبة الع�صر ومواجهة التحديات الكبرية

املاثلة ،ور�أت ان اخلطوة االوىل يجب �أن تبد�أ بعملية انتظام دورات انعقاد اجلامعة
ا�سوة بالتجمعات االقليمية والدولية وقدمت يف ذلك مبادرة ت�ضمنت ر�ؤيتها لآلية
انعقاد القمة العربية ب�صورة منتظمة على م�ستوى امللوك والر�ؤ�ساء والأمراء
برئا�سة املجل�س ح�سب الرتتيب الهجائي لأ�سماء الدول االع�ضاء ..وهو ما مت بالفعل
�إفرازه يف قمة بريوت التي عُ قدت يف مار�س عام 2000م و�إحلاقه مبيثاق اجلامعة
العربية يف قمة القاهرة يف اكتوبر من نف�س العام.
ويف اغ�سط�س 2003م قدمت اليمن مبادرتها التي ق�صدت بها ا�صالح النظام
االقليمي العربي وتطوير �آليات العمل العربي امل�شرتك ،والتي جاءت ا�ستجابة
للمتغريات االقليمية والدولية وجممل التغريات التي طر�أت على بنية النظام
الدويل ،كما �شملت املبادرة اليمنية -التي وجدت �صدى وا�سعاً وقبو ًال بل وتنفيذ ًا
لبع�ض جوانبها �-أ�شكا ًال وق�ضايا �أخرى ذات �أهمية منها م�س�ألة �إعادة النظر يف
املدركات االمنية باجتاه ت�أ�سي�س نظام �أمني جديد ،و�إحياء امل�شاريع ذات الهوية
الوحدوية العربية ،وخلق قوا�سم م�شرتكة يف جمال ال�سيا�سة اخلارجية ،و�إزالة
احلرج فيما له عالقة مبتغري القيادة ،والت�أكيد على امل�شاريع ذات الهوية امل�شرتكة،
والتي حظيت بالقبول ووجدت طريقها اىل التنفيذ ،اقتناعاً من اال�سرة العربية
على �ضرورة و�أهمية تطوير �أداء جامعتهم وتطوير �آلياتها و�أدواتها مبا يواكب
الع�صر وير�ضي الطموحات وميكن الأمة من جتاوز كافة التحديات التي تواجهها
حا�ضر ًا �أو م�ستقب ًال۹.

