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 : مقدِّمة
 

ــ            لت يف العقـ ــدَّ ــرين تبـ ــًرا-دين األخيـ ــارا -كثيـ  تإشـ
اخلي ع  ةنيَّ ة اليمالمرتاجح لى المســتوى الجيوسياســي الــدَّ

نــت يف  ا أدَّى إلى متتالية أحداث كوَّ للجمهوريَّة اليمنيَّة؛ ممَّ
تــي أنبتــت  ة. هــذه األزمــة الَّ لتها األزمة اليمنيَّة الحاليــَّ محصِّ

، وباتت تتقاطع )١(بدورها حرًبا لم تتوقَّف منذ سبع سنوات
ة؛  ةيــَّ ليمع اإلقن المشــاريعلــى زماكاهنــا العديــد مِــ  وليــَّ والدُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

ه الحوثيُّون نحو عمران بدأت المواجهات العسكريَّ    )١( ة بعد أن توجَّ
نوا يف فرباير  ٢٠١٤مطلع العام   بدعم مِن   م،٢٠١٤م، حيث تمكَّ

ا ئيس  صالسَّ الرَّ عبداهللا  علي  ا  لح،ابق،  يطلمِن  منطقة سَّ على  رة 
عسكريَّة   مواجهات  بعد  عمران  محافظة  مناطق  إحدى  الخمري 

 م.٣١/١/٢٠١٤عنيفة. انظر: صحيفة الشرق األوسط، يف:  
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تي  م يف أحِد أهمِّ المخانق الَّ فالجغرافيا المائيَّة لليمن تتحكَّ
ا   ٦٫٢يمرُّ مِنها ما ُيقارب   ، فيمــا )١(مليــون برميــل نفــط يوميــً

تالصق الجغرافيا الربيَّة أحد أكرب مخازن إنتاج النِّفط علــى 
أســهمت   -وغيرهــا -. هــذه المعطيــات  )٢(مستوى الكوكب

ــاء يف  ــ العإلق ــرب د دي ــف الح ــى خل ــا عل ول بثقله ــدُّ ن ال ــِ م
 اليمنيَّة.

وألنَّ أيَّ راسم سيناريو للمخرج مِن هذه األزمة يلزمــه أن 
ة  ة، وخاصــَّ يــدرك مــدى وحجــم تــأثير األطــراف الخارجيــَّ

ــإنَّ هــذه ا ــر؛ ف ولي الكبي ــدُّ ول ذات الثِّقــل اإلقليمــي وال ــدُّ ل
ــي ــنهج علمـ ــاول، بمـ ــة تتنـ راسـ ــائي  الدِّ ــياستقصـ ، تحليلـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

 انظر:  )١(
U.S .Energy information administration, August 
27, 2019. 

السُّ    )٢( العربيَّة  المملكة  الثَّان عوديَّ احتلَّت  المرتبة  إنتا يف ية  ة  النِّ   عام  ج  فط 
بلغ  ٢٠١٨ إنتاج  ل  يوميًّا، حسب تصن   ١٢م، بمعدَّ برميل  يف  مليون 

ادر يف يناير   وليَّة الصَّ  م. ٢٠١٩موقع إحصاءات الطَّاقة الدُّ
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ين أحــد وقــ لما ة، كــون الصــِّ ن األزمــة اليمنيــَّ يني مــِ ف الصــِّ

ــة دائمـــي العضـــويَّة يف مجلـــس األمـــن  ــاء الخمسـ األعضـ
ة. ويف  احة العالميــَّ ولي، وأحد أهم المــؤثِّرين علــى الســَّ الدُّ

يني حتَّى بدا ًزا  ةيحين كان التَّأثير الصِّ العقد المنصــرم مركــِّ
ه لــماالقتصــاد ى القضــايا لــ ع ؛ فهــذا اآلنكــذلك يعــد  يَّة فإنــَّ

ور بات محورًيا ويف تنــاٍم متســارٍع، فدبلوماســيَّة الحيــاد  الدُّ
ل لراسمي سياســات  ين"لم تعد الخيار األوَّ ، وفــائض "بكــِّ

تين   لبة والنَّاعمــة-القوَّ ور العظــيم"لــدى بنــاة    -الصَّ ، "الســُّ
تــيباإلضــافة إلــى الحــرب التِّكنوتجاريــَّ  هتــا بلغــت ذرو ة الَّ

ــ المن خــالل العــام ــات المتَّحــدة ين اصــرم ب ين والوالي لصــِّ
ة  ه األمريكــي برفــع التَّعرفــة الجمركيــَّ األمريكيَّة بعــد التَّوجــُّ

ينيَّة  .)١(على البضائع الصِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

يف     )١( ترامب،  دونالد  ابق،  السَّ األمريكي  ئيس  للرَّ تصريح    ٢٣يف 
ه إدا٢٠١٩أغسطس   د توجُّ  ة علىركيَّ لرفع التَّعرفة الجمرته  م، أكَّ

مِن  البض ينيَّة  الصِّ احتدام %٣٠إلى    %٢٥ائع  يف  أسهم  ا  ممَّ  ،
 تجاريَّة بين البلدين. -والحرب التكن
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ينيَّة إلى           الحــرب  كلُّ هذا ساهم يف أن تنظر العين الصِّ
ائرة يف الــيمن باعتبارهــا   ة داخــل اق المهمــَّ حــدى األورإالدَّ

ا  ينيَّة. وبـــرغم أنَّ المتـــابع إلعـــالم ة اارجيـــَّ ت الخملفـــَّ لصـــِّ
ــداد أرض  ــى امتـ ينيَّة علـ ــِّ ــة الصـ ولـ ــاكم والدَّ ــزب الحـ الحـ

يلمــس أنَّ األحــداث يف الــيمن ال تحتــلُّ صــدارة  "التِّنــين"
ئيسة ألجنداته،  يني، والتقع ضمن القائمة الرَّ االهتمام الصِّ

ا،ش تما الهــامهــا ال تقــع علــى  حظة أنَّ ه يمكن مالإالَّ أنَّ  إذ   مــً
ة منــذ  ا، وخاصــَّ راًدا، ولــو بطيئــً يمكن أن نرصد بســهولة اطــِّ

أن اليمنــي؛ ٢٠١٨هنايــة عــام  يني بالشــَّ م، يف االهتمــام الصــِّ
تي ُتربَمج بناًء عليهــا بوصــلة  داته الَّ اهتماًما له دوافعه ومحدِّ

 .)١("لي دا تشاو"أحفاد  
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

يوعي    )١( سي الحزب الشِّ كاتب وفيلسوف صيني، يعدُّ مِن أهمِّ مؤسِّ
بتاريخ   تشاو  ولِد  حاليًّا.  الحاكم  يني  م،  ١٨٨٩أكتوبر    ٢٩الصِّ

 . م١٩٢٧أبريل  ٢٨اريخ ي بت وتوفِّ 
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 ث:ح مشكلة الب

ي ف ال ق عتمدت غموض المو ا   لدراسة ا ذه  ه  ني صِّ
اجيته بشأن الملفِّ اليمني مشكلة بحثيَّة تستحقُّ  وازدو 

يني  راسة والتَّحليل، متتبِّعة أســباب الموقــف الصــِّ الدِّ
ئيســة المعروفــة  دات الرَّ ودوافعه، خالًفا لتلك المحدِّ
ــذه  ــمِّ هـ ن أهـ ــِ ينيَّة. ومـ ــِّ ــيَّة الصـ بلوماسـ ــة للدُّ والمعلنـ

تــ ســ األ بي تتناولهــ باب الَّ ة يف اليم يَّةوماســ لا دور الدُّ ــَّ ني
عرض األزمة اليمنيَّة بصورهتا الحقيقيَّة، وتوضــيحها 

يني.  لصنَّاع القرار الصِّ

 أمهيَّة الدِّراسة:

ين  تــي تحتلُّهــا الصــِّ ة الَّ ن األهميــَّ راسة مــِ وتأيت أهميَّة هذه الدِّ
ة؛ إذ أنَّ الموقــف ال وليــَّ  ه قضــية مــايني تجــاصــِّ على الخارطة الدُّ

يني القضــيَّ هــذه ائج تــ يــؤثِّر يف ن عم الصــِّ ا أو ســلًبا. والــدَّ ة، إيجابــً
ا  ــًّ ى مادي ــَّ أليِّ طــرف، ســواء كــان دبلوماســيًّا أو لوجســتيًّا أوحت
ــات  ــر المعطيــ ن تغييــ ــِ ــه مــ نــ ــدرة تمكِّ ــه قــ ــكريًّا، يمنحــ وعســ
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يني وتوجُّ  اتــه هوالمعادالت القائمة، وبالتَّالي فمعرفة الموقف الصِّ
ةالمه أحــد العوامــل اتــه يعــدُّ وأجند تــي يجــب أن تؤخــذ يف الَّ  مــَّ

يناريوهات المحتملة لحــلِّ األزمــة  الحسبان عند دراسة أيٍّ مِن السِّ
 اليمنيَّة القائمة.

ــد  ــمنت رص ــا تض ن كوهن ــِ ــة م راس ة الدِّ ــَّ ــأيت أهمي ــا ت كم
ــيَّة  بلوماسـ ــي) وأداء الدُّ ــومي (اليمنـ ــة األداء الحكـ ومتابعـ

ينيَّ  ــِّ ــَّ الص ــى الس ــرب احة الصــ ة عل ــوع لرُّ اينيَّة وع ــا ج در للمص
ينيَّة. سميَّة ووسائل اإلعالم الصِّ  الرَّ

 أهداف الدِّراسة:

راسة تسعى لتحقيق األهداف التَّالية:  هذه الدِّ
ين تجـــاه األزمـــة  -١ عـــرض الموقـــف الحقيقـــي للصـــِّ

ائرة يف اليمن  والعوامل المؤثرة فيه. اليمنيَّة والحرب الدَّ
ة حبلة الاألســئ ومثبتــة عــنات دقيقــة بــ تقــديم إجا  -٢ ثيــَّ

أن اليمني منذ عــام  المتعلِّ  يني يف الشَّ ور الصِّ م ٢٠١١قة بالدَّ
 م.٢٠٢١وحتَّى عام  
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ة يف   -٣ بلوماسيَّة اليمنيــَّ تتبُّع إنجازات وإخفاقات الدُّ

ين"  م.٢٠٢١م وحتَّى ٢٠١١، خالل الفرتة مِن "بكِّ

 منهجية الدِّراسة:

راســـة صـــ نهج الوصـــفمـــ علـــى ال تعتمـــد الدِّ د ي والرَّ
ين   لمســار العالقــةخي  ريا لتَّ ا رفين، ونظــرة الصــِّ بــين الطــَّ

ن  ينيَّة مــِ ياســة الصــِّ دات السِّ أن اليمنــي يف إطــار محــدِّ للشَّ
، معلومات والمواقــفوتحليل العديد مِن الخالل تتبُّع  

ابقة  راســـات الســـَّ مســـتخدمة المقـــابالت ونتـــائج الدِّ
ــَّ  ــأدواٍت بحثي ــيالت ك ــع الرُّ  .ةوالتَّحل ــوع للمم ــادرج  ص

ينيَّة، اإلنجليزيَّة :الثَّالث  تغا باللُّ   .العربيَّة، الصِّ

 حمدِّدات الدِّراسة: 

أثير  راسة يف حدود رصد وتحليل التــَّ تنحصر هذه الدِّ
ة  ة الممتــدَّ منيــَّ أن اليمنــي، يف الفــرتة الزَّ يني علــى الشــَّ الصِّ

ى منتصــف عــام  ٢٠١١مِن مطلع عــام م. ٢٠٢١م، وحتــَّ
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اريخي مــ لا  ولنــا د تعنــ   ذه الحــدودتتجــاوز هــ   دوق دخل التــَّ
ينيَّة ن عــام   -الَّذي يتتبَّع مسار العالقات الصِّ اليمنيَّة، بدًءا مــِ

ينيَّة ١٩٤٩ ــِّ ــة الص ول ــهد والدة الدَّ ذي ش ــَّ ــام ال ــو الع م، وه
م؛ وفيمــا عــدا هــذا المــدخل،  ٢٠٢١، حتَّى عام  )١(الحديثة

راسة تلتزم بحدودها المك ة والا فإنَّ الدِّ مانيــَّ نيــَّ هــا ولنا  تة يفزَّ
 لقضيَّة.البحثي لهذه ا

 صاحل أبو عسر
 م ٢٠٢١/ ١٩/٧بكِّني: 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

احل، ماو تسي دونغ، تأسيس جمهوريَّة  ن الزَّ أعل   )١( يني الرَّ عيم الصِّ
ال ين  أكتوبر  الصِّ مِن  العاشر  يف  عبيَّة،  ن  ١٩٤٩شَّ تمكُّ بعد  م، 

حزب   هزيمة  مِن  يوعي  الشِّ الحاكم   "الكوميننتانغ"الحزب 
 حينها، وطرد األخير إلى جزيرة تايوان، انظر:

中国人民日报，1949年10月10日，第1页 



    
ياسة   ١٣  ينيَّة الصِّ األزمة اليمنيَّة يف منظور السِّ

  
 معاصرة:  )١( كرونولوجيا

 

ــيمن  ين وال ــِّ ــين الص ــيَّة ب بلوماس ــادالت الدُّ ُئ التَّب ــِ تتَّك
على تاريخ أكثر عمًقا مِن العالقات المعاصرة، إذ تمتــدُّ 

نين، حيــث كانــت الــيمن  ــرَّ  لبلــداآلالف الســِّ ــين ابط ال ب
ن جنــوب وجنــوبدمــ القا  رالبحــ ارة تجــ  شــرق آســيا  ة مــِ

ا عــرب جزيــرة العــرب  ا فيمــا بعــد إلــى أوربــَّ والمتَّجهــة بــرًّ
ام. فقـــد كانـــت التِّجـــارة هـــي أحـــد أوجـــه  وأرض الشـــَّ
ت  رق والغــرب. وقــد ظلــَّ االرتباطات التَّاريخيَّة بين الشَّ

ة قائمــة بــين ال ــَّ ابطــة التِّجاري  يمن عــربوالــ  ينصــِّ هــذه الرَّ
 خ.اريالتَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

أصل  ذلح  مصط   )١( لجملة  يوناين و  اختصاًرا  ليكون  علميًّا  اعتمد   ،
 . "األحداث التعبير عن تاريخ الوقائع و"



 

 

١٤ 
ينيَّة  ياسة الصِّ  األزمة اليمنيَّة يف منظور السِّ

ابعة)تاب (الرِّ ك  رصدد  وق ة   -بالتَّفصــيل–حلة الرَّ المهمــَّ
يني  تي قام هبا األدميرال الصِّ ن )١("خه تشنغ"الَّ ، المرسل مــِ

 "مينــغ"، خــالل فــرتة حكــم أســرة "تشــو دي"اإلمرباطــور 
م، أي يف القرن ١٤١٦م)،إلى عدن عام  ١٦٤٤  -م١٣٦٨(

ك يف تل صِّ النَّ  نا هذاواجهيث يحالخامس عشر الميالدي. 
حلــة وصــلنا إ"قــة: ثيالو لــى عــدن بعــد أن اســتغرقت الرِّ

ة  ــَّ ن  ٢٢البحري ــِ ا م ــً ــا "يوم ــرة "جوب ــة عش ابع نة الرَّ ــَّ ، يف الس
 .)٢(".."يونغله"لحكم اإلمرباطور  

ورغم هذا االمتداد التَّاريخي إالَّ أنَّنا سنرصــد باختصــار 
ــين  ــة ب ات يف العالق ــَّ ــمَّ المحط ــداأه ــدًءا ين، لبل ــا ب ن ع ــِ م م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

بن غانم الهاجري، تشنغخه إمرباطور البحار الصيني.. قراءة  علي   )١(
م، الدوحة:   ٢٠٢٠جديدة يف تاريخ الكشوفات الجغرافية، طبعة  

 .٨ص
 انظر:  )٢(

陳學霖（2008）明代宦官與鄭和下西洋的關係NO.48 

PP 163 -192 P.173 



    
ياسة   ١٥  ينيَّة الصِّ األزمة اليمنيَّة يف منظور السِّ

 
ولــة    اموهو ع  م،٤٩١٩ ينيَّة الحديثــةتأسيس الدَّ ، )١(الصــِّ

 م.٢٠٢١وحتَّى منتصف عام  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

)١(  
Hildemkholham, history of china from prehistory 

to the twentieth century: p. 352. 



 

 

١٦ 
ينيَّة  ياسة الصِّ  األزمة اليمنيَّة يف منظور السِّ

 
 م):١٩٥٤ -م١٩٤٩العزلة والبحث عن منافذ (

 

يطرة علــى  يني مِن الســَّ يوعي الصِّ ن الحزب الشِّ بعد تمكُّ
ولــة الجديــدة،  ين الدَّ يني، وإعــالن قيــام الصــِّ كامل الربِّ الصِّ

حدها هو يَّات الكبيرة، أحدِّ التَّ ن  مِ   يره الكثل أماميزا  ن ال ا ك
ــد؛  ــاكم الجدي ــذا الح ــرعيَّة ه ولي بش ــدُّ ــرتاف ال ــدم االع ع

رعيَّة الَّتي كان يمثِّلها حزب   ، "الكومينتــانغ"فالحكومة الشَّ
اتـــه وقواعـــده إلـــى جزيـــرة  ذي نـــزح مـــع قياداتـــه وقوَّ والـــَّ

ه القيــا  "تــايوان" ن هنــاك أنــَّ رة الدوأعلــن مــِ ه وأنــَّ  عيَّة،شــَّ
يف حكــم الــبالد، كانــت   سرتداد شــرعيَّتهرب ال لحد اعاوسي

ن قبــل أغلــب  بلوماســي المعــرتف بــه مــِ صاحبة التَّمثيل الدُّ
ول الغربيَّة الَّتي رفضت االعرتاف  ة الدُّ دول العالم، وخاصَّ

يوعي كحاكم أمر واقع، انطالًقا مِن أساسين:  بالحزب الشِّ



    
ياسة   ١٧  ينيَّة الصِّ األزمة اليمنيَّة يف منظور السِّ

 
ل أنَّ الحـــ  يب الزاألوَّ د حـــا تِّ اال ن عوم مـــِ وعي مـــدشـــِّ

حرب الباردة بين المعسكر الغربي وفيتي؛ وكانت الالسِّ 
وفيتي حينها قد بدأت.  واالتِّحاد السِّ

ه مــا زال بإمكــان  الثَّاين: اعتقاد الحكومات الغربيَّة أنــَّ
ين  ــِّ ة الصـ ــَّ ــايوان-جمهوريـ ــانغ يف تـ ــزب الكومينتـ  -حـ

ي  .يَّةناسرتداد سيطرته على األراضي الصِّ
ة للزلــة  العهما يفساســان أســ هــذان األ وليــَّ حــزب الدُّ

رف يومهــا بسياســة  يني، وأدخــاله فيمــا عــُ يوعي الصِّ الشِّ
ا جعل الحــزب أمــام تحــدٍّ كبيــر  الحصار واالحتواء، ممَّ
عب  لكسر هذه العزلة وإثبات نفسه للجميــع ممــثًال للشــَّ

بلوماســيَّة، إالَّ أ كاتــه الدُّ يني، فبــدأت تحرُّ ت ظلــَّ  هــا نَّ الصــِّ
 ودة.محد

ــم  ــَّ ل ــك يف ق توث ــاراتل ــرتة أيُّ زي ــالت الف ت أو مراس
يوعي  ين بقيــادة الحــزب الشــِّ عاليــة المســتوى بــين الصــِّ

 وبين اليمن.



 

 

١٨ 
ينيَّة  ياسة الصِّ  األزمة اليمنيَّة يف منظور السِّ

 
) الدُّبلوماسي  والتَّمثيل  باندونغ    -م١٩٥٥مؤمتر 

 م): ١٩٦١
 

ــدة يف  ينيَّة الجدي ــِّ ــة الص ــث للحكوم عي الحثي ــَّ ــر الس أثم
ن عزلتهــا  يف  ينصــِّ للــة لممثِّ  كتها مشــاربســبيل الخــروج مــِ

ذي"بانـــدونغ"ؤتمر مـــ   "بانـــدونغ"انعقـــد يف مدينـــة  ، والـــَّ
ــيَّة، يف  ــل ١٨اإلندونيسـ ــرته )١(م١٩٥٥أبريـ ذي حضـ ــَّ ، والـ

ة، مثَّلـــت: مصـــر والعـــراق  ن الوفـــود العربيـــَّ مجموعـــة مـــِ
ودان  ــان والســُّ ــيمن واألردن ولبن عوديَّة وال ــُّ ــوريا والس وس

ــَّ  ــيمن الممث ــا. وكــان ال ــي وهــ ؤتمر ا المــ  هــذل يفوليبي من ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

 انظر:  )١(
ARIF DIRLIK, The Bandung legacy and the People's 

Republic of China in the perspective of global 

modernity, Inter-Asia Cultural Studies, 2015, p.615. 
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ماللا طرشَّ الجنوبي لليمن مــا يــزال تحــت   ي؛ إذ كان الشِّ

 االحتالل الربيطاين.
، رئــيس الــوزراء "الي تشــوان"يف هذا المؤتمر ألقى 

د فيه   يني يف حينه، خطاًبا ثوريًّا، يف جلسة االفتتاح، أكَّ الصِّ
ينيَّة الجديــدة مــع الحــقِّ العربــ  يف  يوقــوف القيــادة الصــِّ

دالفلسط  ألرضاد ادواسرت  تقاللاالس دعــم   ينيَّة، كما أكَّ
ر للجزائــر والــيمن الجنــوبي وغيرهــا  ين لحقِّ التَّحرُّ الصِّ

تي تناضل ألجل االستقالل ن )١(مِن البلدان الَّ . وكــان مــِ
نتائج هذا المؤتمر اعرتاف تسع دول عربيَّة بينهــا الــيمن 

يني حاكًما ممثِّ  يوعي الصِّ ية الألمَّ ًال  بالحزب الشِّ  ة،يَّ نلصِّ
ماسيَّة عالية التَّمثيل بين هذه إقامة عالقات دبلوثمَّ    نومِ 

ين. ول والصِّ  الدُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

باندونغ،  الك  م  )١( مؤتمر  ضوء  يف  اآلسيوية  اإلفريقية  فكرة  نبي،  بن 
 .١٤: ص٢٠٠٦لمعاصر، دار الفكر ا



 

 

٢٠ 
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سميَّة الحديثة يف  ينيَّة اليمنيَّة الرَّ كان إنشاء العالقات الصِّ
ض بــين البلــدين. ١٩٥٦سبتمرب    ٢٤ م بمستوى وزيــر مفــوَّ

ة منحــ   نها مِ وترجمت هذه العالقات يف عدد مِن المشاريع،  
مليــون فرنــك   ٧٠فوائــد قيمتهــا    ن بــدونمللي  يَّةنيمان صائت

مليــون دوالر بــدون   ١٦٣سويسري، وتمديد قرض بمبلغ  
فوائد، باإلضافة إلى شقِّ طريق صنعاء الحديدة والَّذي بدأ 

، وهو العــام )١(م١٩٦٢م وافتتح عام  ١٩٥٩العمل فيه عام  
ة ضــدَّ  ورة اليمنيــَّ ةديالزَّ مامــة  اإل  نظــام  الَّذي شــهد قيــام الثــَّ  يــَّ

 اليمنيَّة.مهورية العربيَّة ن الجالوإع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

اليمنيَّة،    )١( الجمهوريَّة  لدى  عبيَّة  الشَّ ين  الصِّ جمهوريَّة  سفارة 
اليمنيَّةا ينيَّة..    -لعالقات  إل  ٥٨الصِّ والنَّجاح  العطاء  مِن  ى  عاًما 

راكة والبناء، يفال  م. ٢٠١٤/ ٢٢/٧: شَّ
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 م): ١٩٨٩  -م١٩٦٢تطوُّر العالقة مع شطري اليمن (

 

ــؤتمر يف ــدونغ" مــ ــالفتح "بانــ ينيُّون بــ ــِّ ــتهج الصــ ابــ
قــوه. إالَّ أنَّ هبجــتهم كانــت أكــرب  ذي حقَّ بلوماســي الــَّ الدُّ
مع تأسيس عالقات وطيدة مــع رئــيس جمهوريــة مصــر 

ذي كان يحظيــى اصر، والَّ النَّ ل عبدجما   سبق،األ  يَّةبالعر
ثير كبير يف المنطقة العربيَّة يف حينه؛ لــذا كــان االتِّجــاه بتأ

ة يميــل ألن يطــابق اتِّجــاه  يني بشــأن القضــايا العربيــَّ الصــِّ
 عبدالنَّاصر.

ــامي ــم اإلم ــدَّ الحك ة ض ــَّ ورة اليمني ــَّ  ٢٦يف -وألنَّ الث
ــبتمرب  ــدع -م١٩٦٢ســ ــى بــ ــت تحظــ ــةومب مكانــ  اركــ

يني تجا فــإنَّ ا يومهــا اصــر النَّ عبد ههــا كــان لموقــف الصــِّ
اعمــة  ن أكثــر المواقــف الدَّ ا، حتَّى أنَّه كــان مــِ إيجابيًّا جدًّ
هير  ــَّ ــار الش ــت للحص ض ــين تعرَّ ــدة ح ة الولي ــَّ للجمهوري

بعين يوًما "  ."حصار السَّ
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ــاء ــد ج يني   وق ــِّ ــي الص بلوماس رات الدُّ ــذكِّ ــان  "يف م ــي ي ش
ي ا ل سفيرً عمل  ذي  ، والَّ )١("تشون  مـع  "ولـه:  صـنعاء، قن يف  لصـِّ

ضع يف أيَّام حصار صنعاء انسحبت جميـع الهيئـات  تدهور الو 
بلوماســيَّة   ة-الدُّ ــَّ ة واألجنبي ــَّ فارة    -العربي ن صــنعاء، إالَّ الســَّ مــِ

تـه   وريَّة كانـت مهمَّ فارة السـُّ ن السـَّ ينيَّة، وشخص واحـد مـِ الصِّ
ــِ  ــة م ــى مجموع ــراف عل ــة اإلش ئيس ــَّ ن ال الرَّ ي و ين اارطَّ ــُّ ي لس ن  ريِّ

ات  الَّذي المسلَّحة اليمنيَّة علـى القتـال. يف تلـك  ن ساعدوا القوَّ
ينيَّة بكـلِّ وضـوح أنَّ   اللَّحظة الحاسـمة أعلنـت الحكومـة الصـِّ
ين حكومة وشعًبا تؤيِّد اليمن حكومـة وشـعًبا، بكـلِّ حـزم   الصِّ

ولــة واال ل  ســتقال وثبــات يف نضــاله العــادل لحمايــة ســيادة الدَّ
هــوري.  ام ال لنِّظــ ي والــوطن ا هــات  جم الحكومــة  وتنفيــًذا لتوجي

ينيَّة يف صـنعاء، وكافـة المهندسـين   فارة الصـِّ ينيَّة بقـت السـَّ الصِّ
ذين كــانوا يعملــون لمســاعدة   ينيِّين الــَّ ال واألطبــاء الصــِّ والعمــَّ
ــذه   ــأداء ه فنا ب ــرَّ ــا تش ــف؛ إالَّ أنَّن ــورة الموق ــم خط ــيمن، رغ ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

 م. ٢٠٠٣مايو  ٥شي يان تشون، الصين اليوم، الحلقة األولى، يف  )١(
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سالة السَّ  جانـب    نقـف إلـى   لـى أن عـزم عا ال عقـدنة، و امي الرِّ
عب اليم اءالشَّ رَّ اء والضَّ رَّ  .)١("ني، وأن نشاركهم يف السَّ

ة الموقــف  هذا الموقــف يشــرح بوضــوح مــدى جديــَّ
يني إلـــى جانـــب النِّظـــام الجمهـــوري يف مواجهـــة  الصـــِّ

 القوى الملكيَّة.
بلوماســيَّة بــين البلــدين  وارتفع مستوى العالقــات الدُّ

ض عــ وزيــر  ستوى  ن ممِ   -ةورالثَّ   دبع- م، ١٩٥٨ام  مفــوَّ
؛ كمــا أنَّ )٢(م١٩٦٣فرباير    ١٣ى سفير بتاريخ  إلى مستو

طر الجنــوبي  بلوماسيَّة مع الشَّ نت عالقتها الدُّ ين دشَّ الصِّ
ل تبــادل  لليمن بعد رحيل االحتالل الربيطــاين، فكــان أوَّ

ع ــَّ ين الش ــِّ ــة الص ــين جمهوري ــيَّة ب بلوماس ــات الدُّ  يَّةبللبعث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

 انظر:  )١(
今日中国杂志，2003 年 5 月 5 日 

 انظر:  )٢(
中也门政治交流, 
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ييمن اة الــ هوريــ وجم ــَّ لدِّ ــارمقراطي عبيَّة بت ــاير ٣١يخ ة الشــَّ ين
 .)١(م١٩٦٨

بلوماســي،  -هــذه الحقبــة-وشــهدت  زيــادًة يف الــودِّ الدُّ
ين يف  ــِّ ــقَّ الصـ ــطريه حـ ــيمن بشـ ــم الـ ــد أن دعـ ة بعـ ــَّ خاصـ
ج بــالقرار  ذي تــوِّ اســتعادة مقعــدها يف األمــم المتَّحــدة، والــَّ

ــام ٢٧٥٨األممــــي رقــــم ( ــَّ  ،م١٩٧١)، عــ  نــــصَّ  ذيوالــ
ة اة كادإعــ ى: علــ  ين حقــوق المشــروعة للافــَّ ة الصــِّ جمهوريــَّ

ل حكومتهــا  عبيَّة يف األمــم المتَّحــدة، واالعــرتاف بممثــِّ الشَّ
ين يف األمـــم  رعي الوحيـــد للصـــِّ ل الشـــَّ باعتبـــاره الممثـــِّ

 .المتَّحدة
يــارات عاليــة   -أيًضا –كما شهدت هذه الفرتة   تبــادًال للزِّ

تي    يَّاتفاقاالتِّ رات  ى عشا علالمستوى، وتوقيعً  شــجعت الَّ
ق بالتِّجــارة بــين البلــدين، على زيادة التَّ  ســهيالت فيمــا يتعلــَّ

راسيَّة.  والبعثات الدِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

فحة. ا )١(  لمصدر السابق نفسه، ذات الصَّ
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ة الــــيمن ١٩٧٤ففــــي عــــام  م زار رئــــيس جمهوريــــَّ

يمقراطيَّة يف حينه، سالم ربيِّع علي،   ين "الدِّ ؛ كما زارها  "بكِّ
ن  ، محس حينهيف    يَّةليمنارئيس وزراء الجمهوريَّة العربيَّة  

القيـــــادة  م؛ ورئـــــيس مجلـــــس١٩٧٢ ينـــــي، عـــــامالع
بالجمهوريَّة العربيَّة اليمنيَّة يف حينه، إبــراهيم الحمــدي، 

ة، ١٩٧٦عــام  ــَّ يمقراطي ة الــيمن الدِّ ــَّ م؛ ورئــيس جمهوري
ة ١٩٨٠علي ناصــر محمــد، عــام   م؛ ورئــيس الجمهوريــَّ

ة يف حينـــه، علـــي عبـــداهللا صـــ  ة اليمنيـــَّ عـــام لح، ا العربيـــَّ
 م.١٩٨٧

ين وجلنت اد كا قل طر اصِّ ن هة قيادات الشَّ لجنــوبي مــِ
ة  بلوماسي اليمني ووزير خارجيــَّ اليمن؛ لذلك يقول الدُّ

ة، ســالم صــالح محمــد يمقراطيــَّ ، )١(جمهوريَّة اليمن الدِّ
يف كتابه (مدن نسكنها ومدن تســكننا): إنَّ هنــاك العديــد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

الديمقراطية   )١( اليمن  جمهورية  يف  الخارجية  وزير  منصب  تولى 
 .م١٩٨٦  –م١٩٨٣ة خالل الفرت
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سميَّة الَّ  يارات غير الرَّ ن    كثيــرا الم هبــ ي قا تمِن الزِّ ت قيــادامــِ
ولــة إلــى  الحزب   ، قبيــل انــدالع المواجهــات "ينبكــِّ "والدَّ

مويَّة بين رفاق الحزب يف يناير   م.١٩٨٦الدَّ
يني، زار صـنعاء عضـو مجلـس   يف المقابل مِن الجانب الصِّ

يني،   ولة الصِّ م؛ كما زارها أيًضا  ١٩٨٦، عام  "تشانغ جين"الدَّ
ول   .م ١٩٨٩عام  ،  "غي بن ج"،  ةنائب رئيس مجلس الدَّ
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 م):٢٠١٠ -م١٩٩٠التَّبادل التِّجاري (دة وزيادة ييد الوحأت
 

ة، جــاء كــ  ًدا للوحــدة اليمنيــَّ يني مؤيــِّ ان الموقــف الصــِّ
ولــة،  ذلك صريًحا علــى لســان نائــب رئــيس مجلــس الدَّ

ذي زار صــنعاء عــام "جــي بنــغ" م؛ وكانــت ١٩٨٩، والــَّ
ة  ــَّ ــدة اليمني ــاورات الوح ــا  يف–مش ــى  -حينه ــك عل وش

ة بتــاريخ يــام الوحــدة اليمنيــَّ قأعلــن عــن    نما إم. وا تماإل
ــايو  ٢٢ ــة ١٩٩٠مــ ولــ ين بالدَّ ــِّ ى اعرتفــــت الصــ ــَّ م حتــ

ــنعاء  ــفارهتا يف صــ ــت ســ ــدة، وافتتحــ دة الوليــ ــَّ الموحــ
ــاريخ  ــدت تـ ــدن، واعتمـ ــليتها يف عـ ــبتمرب ٢٤وقنصـ سـ

ــيَّة بـــين ١٩٦٥ بلوماسـ ــة العالقـــات الدُّ ا إلقامـ ــً م تاريخـ
ت بــين ا مة العالقا إلق  ريخيا التَّ ط  متوسِّ لالبلدين (وهو ا

ين والشَّ  طر الصِّ ين والشــَّ مالي وكــذلك بــين الصــِّ طر الشــَّ
 الجنوبي).
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م، ومع اشــتعال المواجهــات العســكريَّة ١٩٩٤ويف عام  
المســلَّحة بشــأن أزمــة الوحــدة واالنفصــال، كــان الموقــف 
ق أيُّ تصــريح أو  يني أقرب إلى الحيــاد، حيــث لــم يوثــَّ الصِّ

فا  أنَّ إالَّ  ا؛ينهــ ني حف صــيقــ مو ينيَّة أبقــت ر الســَّ علــى ة الصــِّ
 دبلوماسيِّيها يف صنعاء.

ين يف النُّمــو، بعــد  ت العالقــات بــين الــيمن والصــِّ استمرَّ
ن  هزيمــة مشــروع االنفصــال؛ وخــالل فــرتة التِّســعينيَّات مــِ
ابق، علــي عبــداهللا  ئيس اليمنــي الســَّ القرن الماضي، زار الــرَّ

ين"صالح،    ؛ وبعــد ذلــكم١٩٩٨يــر  افرب  ١٤ريخ  بتــا   ،"بكــِّ
-نائبــه، عبدربــه منصــور هــادي بعــام واحــد فقــط، زارهــا 

ئيس الحالي للجمهوريَّة اليمنيَّة.  الرَّ
يني الحــالي،   ئيس الصــِّ ، "شــي جــين بينــغ "كما أنَّ الرَّ

م؛ وكــان ٢٠٠٨يونيو    ٢٤سبق له أن زار اليمن، بتاريخ   
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ئيس ــرَّ ا لل ــً ــا نائب ــر)١(حينه ــت أب ــا ز؛ وكان ــذهوين عن  ه

البلدين، حيث    بادل التِّجاري بين زيادة التَّ  ة هي مرحل ل ا 
ين، وتستورد أغلب البضــائع  ر اليمن النِّفط للصِّ تصدِّ
ة بــين  االستهالكيَّة مِنها. وقد بلغ حجم التِّجــارة البينيــَّ

ل مِن عام   ن ٢٠٠٧البلدين، يف النِّصف األوَّ م، أكثر مــِ
 ثـــــات البعت رَّ ، واســـــتم)٢() مليـــــار دوالر١٫٠٣٣(
ين خــالل   ة تتوافد علــى جامعــات ة اليمنيَّ بيَّ طُّاللا  الصــِّ

مت  ينيَّة قــدِّ تلك الفرتة؛ كما أنَّ العديد مِن المنح الصــِّ
ســات  لليمن، وكان أغلبها على هيئــة إنشــاءات لمؤسَّ

ــفى  ة، ومستش ــَّ ــى وزارة الخارجي ة، كمبن ــَّ  ٤٨حكومي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

 :رنظا  )١(
中华人民共和国外交部 . 

https://www.fmprc.gov.cn/ara/zxxx/t451207.h

tm 

ال  )٢( الملك  شاملٍ سالل،  عبد  حديٍث  يف  بصنعاء  الصيني  ،  السفير 
 م.  ٢٧/٩/٢٠٠٧صحيفة الثَّورة، يف: 
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ن مــنح ا  ادل تَّبــ لالنَّموذجي، وجســر الصــداقة، ومئــات مــِ
 ين.يِّ الب اليمنللطُّ ايف  قالثَّ 
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 حمدِّدات السِّياسة اخلارجيَّة الصِّينيَّة جتاه اليمن:

 

ة  ــَّ ــة الخارجي ياس دات السِّ ــدِّ ــاول مح ــدء يف تن ــل الب قب
ــا  ة يجــدر اإلشــارة إلــى أنَّن ــَّ ين بشــأن األزمــة اليمني للصــِّ
ة علــى التَّعريــف  ــَّ ياســة الخارجي ــا للسِّ نعتمــد يف مفهومن

مقالَّذي   ياسة عرَّ والَّذي  ،  "نوروزس  يمج"ه  دَّ ف فيه السِّ
ة بأنَّهـــا: الخا  مـــنهج للعمـــل يتَّبعـــه الممثِّلـــون "رجيـــَّ

سميُّون للمجتمع القومي، بوعٍي، مِن أجــل إقــرار أو  الرَّ
ولي، بشــكل يتَّفــق  ــر موقــف معــيَّن يف النَّســق الــدُّ تغيي

ــلًفا  دة ســ ــدَّ ــداف المحــ ــون )١("واألهــ ــين تكــ ؛ ويف حــ
ود سياســاته ن يقــ لد هي مــَ ب  يِّ أل  ةيَّ اتيجسرتإلالمصالح ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

 انظر:  )١(
James N.ROSNEAU, "The study of foreign 

policy, From World politics 

introduction", The free press, New York, 

1976, p. 15-35. 



 

 

٣٢ 
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ينيَّة يف ثالثــة فضــاءات: الخارجيَّ  ة فإنَّ تدافع المصالح الصــِّ
دات  ن محــدِّ يــادي يجعــل مــِ األمن واالقتصاد والطُّموح الرِّ
بة، إالَّ أنَّنا هنا سنتناول  سياساهتا الخارجيَّة متداخلة ومتشعِّ

تي ينبني عل دات الَّ حو ن  ينيصِّ الف  لموقها ايتحديًدا المحدِّ
 يمنيَّة:ة الاألزم

 

 أوَّال: املحدِّد االقتصادي:

ين جيًِّدا أنَّ المرحلة الحاليَّة محكومة بصورة  تدرك الصِّ
ة؛ وأنَّ  ة االقتصــاديَّة والتِّكنولوجيــَّ أساســيَّة باعتبــارات القــوَّ
دان الثِّقــل اإلســرتاتيجي أليِّ  تين همــا مــا يحــدِّ هــاتين القــوَّ

ا لمــدى الثِّقــ ة تــأالعســكريَّ ة  وَّ لقــ ا  ى أنَّ حتــَّ   منظومة، ل يت تبعــً
ــا  ــو م ر ه ــِّ ــذا اإلدراك المبك ــوجي. ه ــادي والتِّكنول االقتص
ة االقتصــاديَّة والتَّحــديث  ين تضــع تــدعيم التَّنميــَّ جعل الصِّ
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دهتا   تــي حــدَّ ًال ضمن منظومة األهداف الثَّالثــة الَّ هدًفا أوَّ
ين"  .)١(لسياستها الخارجية  "بكِّ

ــ  ــذمض ــ ما الن ه ــ  ددِّ ح ينرى ت ــِّ ــالح أنَّ  الص ة مص ــَّ ثم
ة، وهــذه المصــالح اقتصاديَّ  ة لهــا علــى الجغرافيــا اليمنيــَّ

قهــا  تــي يحقِّ والرات الَّ ى بكثير جزئيَّة مليــارات الــدُّ تتعدَّ
ا ماليــين )٢(الميزان التِّجاري بين البلدين ى أيضــً ، وتتعدَّ

تي كانت تصــل   . )٣("ينبكــِّ "الرباميل مِن النِّفط اليمني الَّ
ة وإســ لــتال  كلَّ ذلــك  ىعدَّ تت رتاتيجيَّة مس مشــاريع قوميــَّ

ينيَّة. ولة الصِّ  للدَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

ب   )١( الصينية  الخارجية  السياسة  اليوسفي،  فرص  محمد  ين 
المركز الديمقراطي العربي للدراسات  االستمرارية ومحدداهتا،   

 .١٨م: ص٢٠١٧اإلسرتاتيجية واالقتصادية والعربية، 
السالل،     )٢( الملك  يفعبد  بصنعاء  الصيني  شاملٍ السفير  حديٍث     ،

 ابق.م، مرجع س٢٧/٩/٢٠٠٧يف: صحيفة الثورة، 
 انظر:  )٣(

European Institute for Statistics (Eurostat), 

Monday 8 February 2021. 
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ــيقه  ــرب مض ــرُّ ع ــدب تم ــاب المن ــى ب ــلُّ عل ــد المط فالبل
تـــي  %٦٧أكثـــرمِن  ا؛ والَّ ين وأوربـــَّ ن التِّجـــارة بـــين الصـــِّ مـــِ

يني،  ــِّ ــاد الص ــات االقتص م ــمِّ مقوِّ ــد أه ين أح ــِّ ــا الص تعتربه
ي التِّحــ ين واالصــِّ ن بــيي را تِّجــ ل الدفحجــم التَّبــا  ــِّ اد األورب

، )١(مليــار دوالر ٥٨٦م بلــغ مــا يقــارب ٢٠٢٠م خــالل عــا 
وهــو رقــم كبيــر يفــوق كثيــًرا حجــم التَّبــادل التِّجــاري بــين 
ريك التِّجــاريَّ  تــي كانــت الشــَّ أوربَّا والواليــات المتَّحــدة الَّ
ا علــى مــدى عقــود ســابقة. فهــذه األرقــام  األكــرب ألوربــَّ

ة لحمايــةالصــِّ   ر سياســةنفا ســتبا ة  لــ يا كفوحده  ين الخارجيــَّ
 مصالح هبذا الحجم.

ا فحســب، بــل إنَّ هــذا الممــرَّ  ولــيس تجارهتــا مــع أوربــَّ
ن  ــِ ــر م ــه أكث ــرب مِن ــوي يع ــائي الحي ــتورده  %٢٠الم ا تس ــَّ مم

ع الفجــوة، بــين مــا تنتجــه  ين مِن طاقة؛ ففي حين تتوســَّ الصِّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

 انظر:  )١(
European Institute for Statistics (Eurostat), Monday 8 

February 2021. 



    
ياسة   ٣٥  ينيَّة الصِّ األزمة اليمنيَّة يف منظور السِّ

 
ــاج إل ــا تحت ــط وم ن نف ــِ ين م ــِّ ــ الص ــِ ي ــ ه م ــبي ،طن نف ح ص

ة ألمــن منــدب مســألة أكثــر أهميــ بــاب الديث عــن الحــ 
رق األوسط   منذ -الطَّاقة الصينية. وتثبت األرقام أنَّ الشَّ

ــام  ــبة  -م١٩٩٥عـ ــنَّفط بالنِّسـ ل للـ ــدر األوَّ ــات المصـ بـ
ين  .)١(للصِّ

ــع  ــن موق ــذناه ع ذي أخ ــَّ ط، ال ــَّ ــذا المخط ــن له ويمك
ــيَّ  لع األساس ــِّ ــارة الس ــات تج ــدة بيان ــَّ  ةقاع ــ لأل عابالت م م

رأن يو  تَّحدة،الم ح كيف أنَّ الشَّ ق األوسط يعــدُّ أكــرب ضِّ
عبيَّة. ين الشَّ د للنَّفط لجمهوريَّة الصِّ  مورِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

)١(Andrew Scobel,中国在中东,Cautious            
 Dragon,兰德公司,2016 年,第 20 页 
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هذه البيانات تبيِّن مقــدار تشــابك المصــالح المــرتبط 

ين"بـ ة يف الموقــف "بكِّ ر حالــة االزدواجيــَّ ؛ وهذا ما يفسِّ
يني بشأن األزمة اليمنيَّ  ة م أنَّ ثمــَّ ا ألرقــ ح اضــِّ توذ  إ  ة،الصِّ

ة، ومصــالح اقتصــاديَّة  مصــالح اقتصــاديَّة صــينيَّة يمنيــَّ
ة.  صـــينيَّة ســـعوديَّة، ومصـــالح اقتصـــاديَّة صـــينيَّة إيرانيـــَّ
وجميــع هــذه المصــالح، وفــق المعطيــات المســرودة يف 
ــة  ــة ومتقاربـ ــة عاليـ ــى درجـ د، علـ ــدِّ ــذا المحـ ــى هـ أعلـ

ميــع جة. وديَّ ا صــ قتال ا  ينالمستوى بالنِّسبة لمصالح الصِّ 
ة لمصالح االقتصاديَّة  هذه ا أيًضا مرتبطــة باألزمــة اليمنيــَّ

 الحاليَّة ارتباًطا سياسيًّا وارتباًطا جغرافًيا.
ا  ــدًّ ــابك الجيوسياســــي والمتــــداخل جــ ــذا التَّشــ هــ
يَّات أمــام دبلوماســيَّة  بالمتناقضــات هــو مــا أنبــت التَّحــدِّ

ينيَّ  ــِّ ــف الص ــر المواق ين، وأظه ــِّ ــَّ جوازدبا ة الص ــي ة،ي  وه
ر ة يمكــن مالحظتهــا بســهوازدواجيــَّ  لة؛ ففــي حــين يكــرِّ

يني لــدى الــيمن   فير الصِّ يــاض -السَّ ا يف الرِّ المقــيم حاليــً
عوديَّة رعيَّة، فإنَّ   -العاصمة السُّ دعم بالده للحكومة الشَّ
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ــي  ــمًيا ممثِّل ــتقبل رس ينيَّة تس ــِّ ة الص ــَّ ــار اهللا"الخارجي   "أنص
 .  )١("ينبكِّ "ـل مرهتيا زالحوثيِّين عند 

د االقتصــادي عنــد مــا تــمَّ ســرده أعــاله ف المال يقــ  حــدِّ
ة يف الملــفِّ  اه إلــى قضــايا ال تقــلُّ أهميــَّ فحســب، بــل يتعــدَّ

ين"االقتصادي لـ ذي   "مشروع الحزام والطَّريــق"، فـ"بكِّ الــَّ
القـــديم،  "طريـــق الحريـــر"يســـتهدف اســـتئناف مســـار 

 قســوال لألوصــ لوواذ فــا واستحداث طرٍق جديدة بغيــة النَّ 
ينيَّة ة، يعدُّ مشروًعا قوالعالميَّ  ميًّا كبيــًرا تعمــل الماكينــة الصــِّ

ه أحــد  ن إدراكهــا أنــَّ بكلِّ تروسها علــى تحقيقــه، انطالقــا مــِ
ة يف طريقهــا نحــو التَّســيُّد العــالمي.  أكثــر المســارات أهميــَّ

ل مركًزا مهًما،  -وال زالت-والجغرافيا اليمنيَّة كانت    تشكِّ
يــاؤه، بــل ريــق القــديم المــراد إحيف الطَّ  ةجيَّ اتيرتســ إ ةً قطــ ون

حتَّى على مســتوى خارطــة المشــروع الجديــد. وإذا تتبَّعنــا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

ت شحرور، ا   )١( لجزيرة  ايف الصين،  و  ول  يون يطلبون الدعملحوثعزَّ
 م. ١/١٢/٢٠١٦: نت، يف
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ة  ة اليمنيــَّ الجزء البحريَّ لهــذه المبــادرة، فــإنَّ الجمهوريــَّ
ُتعدُّ بوابة جنوبيَّة يمكــن أن يــتمَّ العبــور مِنهــا إلــى القــارة 

تــي تحــوي ماليــين مراء الَّ عــة مربَّ ت الامرتلــوكيال الســَّ
ــ  ــات الالمتخم ــأهمِّ احتياج ــام ة ب ــواد الخ ن الم ــِ ــالم م ع

ا يمكــن )١(لقــرنين قــادمين ل الــيمن مــدخًال مهمــًّ . وتمثــِّ
ــي، المخــزن  ــيج العرب ــى منطقــة الخل الوصــول عــربه إل
ــتودعات  ــمِّ المسـ ــد أهـ ــة وأحـ ــد الطَّاقـ ــراري لتوليـ الحـ

ينيَّة.  لتصريف المنتجات الصِّ

د م احكــــ ت تــــيالَّ  رةؤثِّ مــــ ومــــن العوامــــل ال ــدِّ لمحــ
ــل اا ا، عام ــً ــادي أيض ركات القتص ــَّ ــبة للش ــة المناس لتَّهيئ

ــادة  ــة إعـ ــيب األكـــرب يف مرحلـ ينيَّة لتحظـــى بالنَّصـ ــِّ الصـ
ــيمن.  ائرة يف الـ ــدَّ ــرب الـ ــتلي الحـ ــي سـ تـ ــار، والَّ اإلعمـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

حمد أحمد عبيد، ثروات أفريقيا.. مستقبل الطَّاقة، أخبار اليوم،  م   )١(
 م. ٢٠١٩/ ٩/٢يف: 
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ينيُّون خــالل العقــدين األخيــرين أثبتــوا اهتمــامهم  فالصــِّ
ة. ويث ــَّ ــذه الجزئيـ ــر هبـ ــ الكبيـ ــ بـ ــَّ لاذا ت هـ ــ رطـ ــه ذلا بح مـ تـ

ب ينيَّةالدُّ وليبيا،   ،)١(مِن جهود مضنية يف سوريا  لوماسيَّة الصِّ
ودول الجنوب األفريقي، لكي ترسو مناقصات المشــاريع 

ينيَّة ركات الصِّ  .)٢(يف هذه البلدان على الشَّ

ين"وتكون   قت غنائم حرب لــم   "بكِّ هبذه الكيفيَّة قد حقَّ
ًدا  يغيب أبال امل  الع  اذه  إنَّ ف   كتخضها. وبالقياس على ذل

بلوم ينيِّين عنــد تعــاملهم مــع األزمــة عن ذهن الدُّ اسيِّين الصِّ
ينيِّين جزم أنَّ الحــلَّ يف الــيمن  ة أنَّ لدى الصِّ اليمنيَّة، وخاصَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

شينخوا،   )١( أنباء  دمش  وكالة  يزور  الصيني  الخارجية  وزير  ق، اليوم 
 م. ١٧/٧/٢٠٢١يف: 

ة ما بعد  يَّ ينعن المكاسب الصِّ   "news Arabic"ـمراد مهنا، حديثه ل    )٢(
 لحرب، ا

 https://www.skynewsarabia.com/middle-east 
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، بمعنى أنَّ جميع األطراف ســتحتفظ )١(سيكون سياسيًّا 

الي فــإنَّ  ظ فــا لحا  بمواقف مؤثِّرة يف القرار اليمني، وبالتــَّ
يَّة ووقة  ى عاللع ة -اف  مقبولة مع جميع األطردِّ وخاصَّ

ركات  -المــؤثِّرة مِنهــا  سيســاعد علــى زيــادة فــرص الشــَّ
ركات يف تنفيــذ  ن الشــَّ ينيَّة عند تنافسها مــع غيرهــا مــِ الصِّ
ؤية يمكن إثباهتا عرب   مشاريع على األرض اليمنيَّة. هذه الرُّ

ــا  اه ــي تتلقَّ ت عوات الَّ ــدَّ ــة ال ــلُّ  متابع ــ ألا ك ــَّ ليمناب ازح ة ي
يوعي ركة يف المــؤتمرات الخللمشــا  ة بــالحزب الشــِّ اصــَّ

ذي عقــد يف  يني واألحزاب العربيَّة. ففي المؤتمر الــَّ الصِّ
ــوفمرب  ــانزو، يف ن ــوم ٢٠١٩ه ــاء عم ــب أمن ــان أغل م، ك

األحزاب اليمنيَّة مشاركين فيــه؛ ويف هــذا دليــل علــى أنَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

 انظر:  )١(
Raymond Lee, China and the War in Yemen, Non-

Alignment and a Peaceful Solution. Al 

Jazeera Center for Studies,2015, p6. 
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ين حريصــة علــى بنــاء عالقــات حز  جميــع لشــمت ةيــَّ بالصــِّ
ة، حرصــها علــى بنــاء عالقــ  زاب، بــنفسحــ األ ــَّ ات حكومي

ين بســرعة التَّغييــر يف  وهــذا الحــرص هــو نتــاج إدراك الصــِّ
ة، وأنَّ أحــزاب المعارضــة اليــوم قــد تكــون  المنطقــة العربيــَّ
هـــي أحـــزاب الحكـــم غـــًدا بصـــورة أو بـــأخرى. ويمكـــن 

ينيَّة يف فارة الصــِّ ، منلــيا بإطاللــة ســريعة علــى صــفحة الســَّ
ةى منلع ينتويرت، مال صَّ رح الصــِّ ي الواضــح حــول حظة الطــَّ

ة  ين يف تنفيذ مشــاريع إعمــار علــى األرض اليمنيــَّ رغبة الصِّ
 .)١(بعد انتهاء الحرب

ن خــربة  ينيِّين يؤمنــون أنَّ مــا تمتلكــه شــركاهتم مــِ إنَّ الصِّ
ذة  مرتاكمة وسمعة جيِّدة، نتجا عــن آالف المشــاريع المنفــَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

 انظر:  )١(
chiness embassy to yemen, 

https://twitter.com/ChineseEmbtoYEM/status/1361

765265499906050 
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ة مــع ضيف لهما أإذا  لم،  ا عالن  دابل  يف أغلب  يــَّ عالقــة ودِّ
حاب القــرار يف البلــد المســتهدف، ستضــخ ماليــين أصــ 

ينيَّة نتيجـــة امـــتالك هـــذه  والرات يف الخزينـــة الصـــِّ الـــدُّ
ركات عقود إعادة اإلعمار.  الشَّ

 ثانيًا: املحدِّد السِّياسي:

يني  ياسي للموقف الصــِّ د السِّ لدراسة وتحليل المحدِّ
ــأن ا ــةزألبش ةنمليا م ــَّ ــز ي ــد ميل ــة ع ــل دراس ن العوام ــِ د م
لَّة والمتداخلة يف الوقــت ذاتــه، ووزن كــلِّ عامــل المستق

ين. وأهــمُّ هــذه  وبيان نسبة أثره على الموقف الكلِّي لبكِّ
 العوامل هي:

ينيَّة اإليرانيَّة:   -أ   العالقة الصِّ

ين وإيران يف مســائل الطَّاقــة  تتمحور العالقة بين الصِّ
كــز يراين ليحتــلَّ مرالنِّفط اإلق ادفَّ تيحين  ففي  .  ةوالتِّجار

ين أســهمت  ة، فــإنَّ الصــِّ ين النِّفطيــَّ أولى يف واردات الصــِّ
ــراين،  ووي اإلي ــَّ ــامج الن ــوير الربن ــي يف تط ــكل أساس بش
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ولي،  وتوفِّر حالًيا غطاًء دوليًّا إليران يف مجلــس األمــن الــدُّ
 إلى جانب روسيا.

ين تذبــذبت قــد ة يــَّ رانياإلة يَّ وإذا كانــت العالقــات الصــِّ
اضــية فإنَّهــا اآلن تشــهد إحــدى ل الخمســة العقــود المخــال

أكثـــر فرتاهتـــا ازدهـــاًرا. هـــذا االزدهـــار يف العالقـــات بـــين 
ها: ولتين أسهمت يف تعميقه عدٌد مِن المؤثِّرات، أهمُّ  الدَّ

حاجـــة إيـــران لحليـــف قـــوي علـــى كـــلِّ المســـتويات، 
ة  ــَّ غوط األمريكي ــُّ ــة الض ــا ليعلمواجه ــأب ه ــدلعدن اش ــِ  ي ن م

 اإليراين،ات، أبرزها النَّووي الملفَّ 
ين لورقــة مــؤثِّرة يمكنهــا اســتخدامها يف  وحاجــة الصــِّ

ــو ــا التِّكن ــدة -حرهب ــات المتَّح ــع الوالي ة م ــَّ ة الحالي ــَّ تجاري
 األمريكيَّة،

االحتياجات يف  التَّبادل  الطَّرفين–هذا  بين    -المشرتك 
التَّاري جل  السِّ إلى  ااصمعالي  خباإلضافة  عور  بش  فللحار 

ين جانب بالجميل نحو الجكلِّ   انب اآلخر؛ إذ دعمت الصِّ
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، كما  )١( إيران أثناء الحرب العراقيَّة اإليرانيَّة دعًما كبيًرا

بعد   ين  الصِّ إيران  ركاء  ١٩٧٩اعتربت  الشُّ أحد  م 
الواضح،  اإليديولوجي  التَّباين  رغم  اإلسرتاتيجيِّين، 

الفتور وا القة  ت هذه العشابي  تالَّ   رتُّ وتَّ لورغم محطَّات 
ة يف فرتة هناية ثمانينيَّات وبداية تسعينيَّات القرن    وخاصَّ

صواريخ  مبيعات  ين  الصِّ علَّقت  إذ  الماضي، 
م كمقايضة لتحسين ١٩٨٧إلى إيران عام    "سيلكروم"

األمريكيَّة المتَّحدة  بالواليات  ورفضت  )٢(عالقتها   ،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

بشكل     )١( إليران،  ين  الصِّ وفَّرهتا  تي  الَّ الح  السِّ صفقات  حجم  بلغ 
نسبته   ما  ماليَّة،  الشَّ كوريا  حليفتها  عرب  أو  مِن   %٧٠مباشر 

 انظر: احتياجات إيران حينها 
Arab Democratic Institute, Berlin, Foreign 

Policy in the Middle East after the Arab 

Spring, p. 213, 2017 edition. 

البدراين،     )٢( خلف  العربي:  عدنان  الخليج  أمن  ومسألة  الصين 
المواقف واألهداف، إصدار المركز العربي الديمقراطي، برلين،  

 . ٢١٥م: ص٢٠١٨
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حقَّ  ين  الصِّ استخدام  إيران  اضدَّ و  يتلفا  طلب  ل دلتَّ   خُّ
منطقالعس يف  األمريكي  حرب كري  إبَّان  الخليج،  ة 

 الخليج األولى. 
ة  ــَّ ينيَّة اإليرانيـ ــِّ ــات الصـ ــدُّ العالقـ ا –وتعـ ــًّ ة  -حاليـ ــَّ قويـ

ومرتابطـــة؛ وهـــذا بـــدوره يـــنعكس علـــى الملـــفِّ اليمنـــي 
ــتيًّا  ــكريًّا ولوجســ ــدعم عســ ــإيران تــ ــر، فــ ــكل مباشــ بشــ

ــلِّ موا ــوثيِّين، ويف ك ــ قالح ــَّ تتا فه ــ  ىبن ــي ل عمدَّ ال ــم، العلن ه
ــا الدَّ  ى أنَّه ــَّ ــفيًرا يف حت ــا س ــي له ت ــالم الَّ ــدة يف الع ــة الوحي ول

تي تقع تحت الهيمنة الحوثيَّة  .)١(صنعاء الَّ
ذي  ــَّ ة، وال ــَّ ينيَّة اإليراني ــات الصــِّ داخل يف العالق ــَّ هــذا الت
ين يف  ة؛ والصــِّ اعم إليــران بقــوَّ وســي الــدَّ زه الموقف الرُّ يعزِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

بصنكالو   )١( الحوثيين  لدى  سفيًرا  تعيِّن  إيران  شينخوا،  أنباء   عاء ة 
ت تعتربه  يف  ًال دخوالحكومة  متوفر  ١٠/٢٠٢٠/ ١٨:  سافًرا،  م. 
 على الرابط التالي:

http://arabic.news.cn/2020-

10/19/c_139451180.htm 
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 مِن القضايا تحــرص علــىشأن كثير  ة برجيَّ لخا ا  ها قفوام

ن وجهــة نظــر  ال مــِ وســي، ليشــكِّ تطابقها مع الموقف الرُّ
ين"  ثقًال موازًيا ومكافًئا للثِّقل األمريكي.  "بكِّ

يني يبدو  ياسي الصِّ هذه الحيثيَّات تجعل الموقف السِّ
رح هــو اســتدعاء  أقــرب للحــوثيِّين. ومــا يثبــت هــذا الطــَّ

لخارجيَّة فقط مِن زيارة وزير ا ل أيَّام  قب   ة، يَّ ين صِّ ال ة  يَّ الخارج 
ين"اإليراين، محمد جواد ظريف، إلى   ، يف ديســمرب "بكِّ

ــوثيِّين٢٠١٦ ــًدا للح ــميًّا وف ــتقبالها رس ــذا )١(م، واس . ه
االســـتدعاء واالســـتقبال قبيـــل وصـــول ظريـــف حمـــل 

حون لإليرانيِّين ينيُّون يلوِّ  أنَّ   الكثير مِن اإلشارات، فالصِّ
ها كانت الحديث عنها، كما أنَّ   دة يمكنهمجدية  ورقة  مَّ ث

تت  رســـالة مقايضـــة إلرضـــاء اإليـــرانيِّين بعـــد أن صـــوَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

م. متوفر  ٢٠١٦/ ١/١٢، يف:  لجزيرة نت، تقارير، الصين وإيران ا   )١(
 :على الرابط التالي

https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterv

iews/2016/12/1 



 

 

٤٨ 
ينيَّة  ياسة الصِّ  األزمة اليمنيَّة يف منظور السِّ

دة  ين يف مجلس األمن باعتبار الحــوثيِّين جماعــة متمــرِّ الصِّ
 يحضر بيع األسلحة لها.

عوديَّة:   -ب  ينيَّة السُّ  العالقة الصِّ

ينيَّة اإليرانيــَّ  يــر رة وزيــاوز ، ةإذا كانــت العالقــات الصــِّ
ة ا خال تـــــي دارجيـــــَّ ين"فعـــــت إليـــــراين، هـــــي الَّ  "بكـــــِّ

م، فــإنَّ العالقــات ٢٠١٦الســتقبال وفــد الحــوثيِّين عــام 
ــت  ــي جعل ــؤثِّرات الت ــرز الم ــي أب عوديَّة ه ــُّ ينيَّة الس ــِّ الص
قــرار  ت لصــالح ال ين يف األمم المتَّحــدة يصــوِّ مندوب بكِّ

قــــرار (٢٢١٦(  مالعــــ ا )، يف ٢٢٠١)، وقبلــــه لصــــالح ال
قــاء لوقت الَّذي تحــر ا ين يف. فالصِّ )١(م٥٠١٢ ص علــى ب

راد، فإنَّهــا  عالقتها اإلســرتاتيجيَّة مــع إيــران ثابتــة ويف اطــِّ
ا لـــذلك يف عالقتهـــا مـــع  تحـــرص بنســـبة مقاربـــة تمامـــً
عوديَّة؛ وهي نسبة تحكمها بدرجة رئيسة نسبة النَّفط  السُّ

ينيَّة مق عودي الَّذي يصل الموانئ الصِّ يصــل ا  بمــ   ةرناالسُّ
األرقــام يتبــيَّن أنَّ مقارنــة هــذه النِّســب و ان، وعند  رن إيمِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

الصين كي   رابارب  )١( فيصل والحوثيون،    لمن،  الملك  مركز 
 .٨م: ص٢٠٢٠للدراسات، فرباير 



    
ياسة   ٤٩  ينيَّة الصِّ األزمة اليمنيَّة يف منظور السِّ

البلدين الواقفين على النَّقيض تماًما يف األزمة اليمنيَّة  
تــي تصــل  يتقاربان يف مقدار ماليين الرباميل النَّفطيَّة الَّ
ين،   ة للجمارك بالصِّ ين؛ فحسب تقرير اإلدارة العامَّ الصِّ

ــاريخ  ــل  ١٣بت ــُّ ال إنَّ فــ  ، م٢٠٢١أبري ــَّ عودس هر يَّة وللش
ابع علــى   والي تحتــلُّ المرتبــة األولــى يف قائمــة السَّ التــَّ

ل   ين، بمعــدَّ دي النَّفط للصــِّ مليــون برميــل   ١٫٨٥مورِّ
ا . هــذه األرقــام وحــدها كفيلــة بــأن تظهــر )١(نفط يوميــًّ

ــا مـــع  ين لعالقتهـ ــِّ ــا الصـ تـــي توليهـ ة الَّ ــَّ مـــدى األهميـ
عوديَّة، وإن كانــ  بحــت،  اجمــايتور برنظــ م  نمــِ  ت الســُّ

ة هذا المنظور هو ما ي  لكن حكــم العالقــات الخارجيــَّ
 غالًبا.

تــي وقِّعــت، يف فربايــر   د االتِّفاقــات الَّ يعــزز هــذا المحــدِّ
ــن  ٢٠١٩ عودي، محمــد ب هــد الســُّ ــي الع ــارة ول ــاء زي م، أثن

ين"سلمان، لــ  ن  "بكـِّ ع الطَّرفـان أكثـر مـِ ة    ٣٥؛ إذ وقـَّ اتِّفاقيـَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

 انظر:  )١(
路透社报道，中国进口沙特原油 

https://www.reuters.com/article/china-economy-

trade-oil-ia4-idARAKBN2C70BN 



 

 

٥٠ 
ينيَّة  ياسة الصِّ  األزمة اليمنيَّة يف منظور السِّ

ة، ب ، وذلـــك يجعـــل  )١(دوالر  رمليـــا  ٢٨زت  او تجـــ   ةيمـــ قبينيـــَّ
عوديَّة خــالل العقــد   ل للســُّ ريك االقتصــادي األوَّ ين الشــَّ الصــِّ

 الحالي.
يني،   ئيس الصــِّ ، "شــي جــين بينــغ"لقد دفعــت زيــارة الــرَّ

عوديَّة، يف  م، بالعالقــــــات بــــــين ٢٠١٦ينــــــاير  ١٩للســــــُّ
ركات  ، وزادت عــــدد الشــــَّ البلــــدين يف مســــار إيجــــابيٍّ

ي يــارة عــ  عوديَّةســُّ يف الاملــة لعا ةيَّ نالصــِّ  ١٠٠ن بعــد هــذه الزِّ
 .)٢(شركة عمالقة

ين بــأنَّ   كــلُّ هــذه األرقــام، مضــاًفا إليهــا إيمــان الصــِّ
ــالم،   ــلمين يف الع ة للمس ــَّ ــمَّ مرجعي ــدُّ أه عوديَّة تع ــُّ الس

أقدس البقاع لــدى المســلمين،  -كوهنا تحوي الكعبة  
ا للمســلم ن،  نيَّييصــِّ لان  يولما لها مِن تــأثير يصــل حتمــً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

ص   )١( للصينانظر:  السعودي  العهد  ولي  زيارة  العرب،  يف:  ،  حيفة 
 م.٢٣/٢/٢٠١٩

 انظر:  )٢(
中华人民共和国驻沙特阿拉伯王国大使馆 

http://www.chinaembassy.org.sa/ara/zt/75/t1335615.htm 



    
ياسة   ٥١  ينيَّة الصِّ األزمة اليمنيَّة يف منظور السِّ

  "شــينجيانغ"يف إقلــيم  لون أغلبيَّة كربى  ذين يمثِّ لَّ وا 
ينيَّة حساسية   يني، حيث إحدى أكثر القضايا الصِّ الصِّ
نوات األخيرة. ومِن وجهــة النَّظــر   خالل العشر السَّ

عودي   ينيَّ السُّ ينيَّة فإنَّ الموقف الدِّ قــد يســهم  -الصِّ
ا أو ســلًبا يا  -إيجابــً ة يف  ينيَّ لصــِّ ا  اتســ علــى ســير السِّ

 مضطرب.إلقليم الا
ينيَّة تـنعكس مباشـرة علـى   عوديَّة الصِّ هذه العالقات السُّ
رعيَّة   ا للشــَّ ا رئيســً عوديَّة داعمــً الملــفِّ اليمنــي، باعتبــار الســُّ
ـها   ة وتقـود عسـكريًّا الحـرب ضـدَّ الحـوثيِّين؛ كمـا أنَّ اليمنيـَّ

لذا    ين.نيِّ يمل ان  ي صاحبة التَّأثير األوسع على أغلبيَّة المسئول 
يني بشــأن الــي إنَّ المو فــ  من مــرتبط إلــى حــدٍّ بعيــد  قــف الصــِّ

ا   ا كمــا كــان مرتبطــً عوديَّة، تمامــً بحســابات عالقاهتــامع الســُّ
 بحسابات عالقاهتا مع إيران.

ينيَّة:  -ج  املرحلة االنتقاليَّة للدُّبلوماسيَّة الصِّ
ــة االنتقا  ة مــع المرحل ــَّ ــزامن عمــر األزمــة اليمني ــَّ لت  ةي

بلوماسة لليَّ انلثَّ ا ينيَّة، وتدُّ ينيَّة ككــلٍّ يَّة الصِّ بًعا للحالة الصِّ



 

 

٥٢ 
ينيَّة  ياسة الصِّ  األزمة اليمنيَّة يف منظور السِّ

ة،  ت بــثالث مراحــل انتقاليــَّ ينيَّة قد مرَّ بلوماسيَّة الصِّ فإنَّ الدُّ
 يمكننا تلخيصها فيما يلي:

ئيس  ة: وكـــان هـــدفها الـــرَّ بلوماســـيَّة الثَّوريـــَّ مرحلـــة الدُّ
ولة، وبنا  ة ة مبنيــَّ يجيَّ اتسرتإ  اتفلحا ت  ءالحفاظ على بقاء الدَّ

ت على األيديولوجيا ا تــي امتــدَّ يوعيَّة. وهــي المرحلــة الَّ لشُّ
 م.١٩٧٩م إلى عام  ١٩٤٩مِن عام  

ئيس   -۱ الرَّ وكان هدفها  التَّنمويَّة:  بلوماسيَّة  الدُّ مرحلة 
إحداث التَّنمية االقتصاديَّة، والَّتي سيتبعها النُّهوض يف كلِّ 

ت الَّ وهي  شاسيَّ لومدب"ـب  تف رعُ   يالقطاعات.  دينغ  ياو  ة 
وجذب  )١("بينغ االنحياز  عدم  مبدأ  اعتمد  وفيها  ؛ 

اخنة.   السَّ القضايا  لكلِّ  بحذر  والمتابعة  االستثمارات 
عام   مِن  المرحلة  هذه  ت  عام  ١٩٨٠واستمرَّ حتَّى  م 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

رحيل  ا   )١( بعد  الصين  رئاسة  تولى  الذي  الصيني  تسي "لزعيم  ماو 
ين  م، ويعتربه الكثير من الصيني١٩٨٩م وحتَّى  ١٩٧٦عام    "دونغ

 رائد النهضة الصينية الحديثة.



    
ياسة   ٥٣  ينيَّة الصِّ األزمة اليمنيَّة يف منظور السِّ

 
 م.٢٠١٠
إلى   -۲ وهتدف  الكربى:  ول  الدُّ دبلوماسيَّة  مرحلة 

ل المسئوليَّة تجاه كلِّ   ين  باعتبار    ة، وليَّ لدُّ ا   ا ي ضا لق ا تحمُّ الصَّ
تي انتقلت دولة عظمى وق بلوماسيَّة الَّ طًبا عالمًيا. هذه الدُّ

ج ة وتدرُّ ين إليها برشاقة وخفَّ ظهرت بوضوح يف    )١(الصِّ
لألزمة   يمكن  إذ  اليمنيَّة؛  األزمة  مِن  يني  الصِّ الموقف 

التَّ  هذا  لمالحظة  جيًِّدا  نموذًجا  تمثِّل  أن    لوُّ حاليمنيَّة 
بلوماسيَّة التَّنمرحلة ال   بين  يجيدرلتَّ ا مويَّة ودبلوماسيَّة دُّ

يني   الصِّ الموقف  كان  حين  ففي  العظمى.  ولة  يف  -الدَّ
األزمة حدَّ    -بداية  وسي  الرُّ بالموقف  تماًما  مربوًطا 

يف   ة  تامَّ شبه  استقالليَّة  اآلن  نالحظ  فإنَّنا  التَّطابق، 
يني، وصل حدَّ تصريح ة ينيَّ لصِّ ا  ةيَّ جرخا ال  الموقف الصِّ

اح مبعوثعن  تعيين  وهو    تماليَّة  اليمن.  إلى  صينيٍّ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

 انظر:  )١(
     张奉林，“一带一路”，21 

世纪中国外交的变革，第 112 页 



 

 

٥٤ 
ينيَّة  ياسة الصِّ  األزمة اليمنيَّة يف منظور السِّ

للواليات   ينيَّة  الصِّ النِّديَّة  مدى  إظهار  مِنه  الهدف  موقف 
 المتَّحدة األمريكيَّة ولالتِّحاد األوربِّي. 

بلوماســـي حالـــة  ن الكمـــون الدُّ ل الخـــروج مـــِ لقـــد مثـــَّ
امن ه تــزلكنــ .  وثحــدلا  يَّ مــ صينيَّة مستقلَّة، إالَّ أنَّه كــان حت

يني بشأهنا تــأثيًرا زمة اليمنيَّة ما أثَّ مع األ ر على الموقف الصِّ
ينيِّين على اتِّخــاذ مواقــف  سلبيًّا؛ ألنَّ عامل النِّديَّة أجرب الصِّ
ه  ــَّ ينيُّون بأن ــِّ ــد الص ذي يعتق ــَّ ــي ال ــف األمريك ة للموق ــادَّ مض

ــذا االعتقـــ  ة؛ وهـ ــَّ رعيَّة اليمنيـ ــَّ ــم للشـ ــدد ا موقـــف داعـ  ىلـ
ه الين نيِّ يصــِّ ال ــة: إيــرانمــردُّ تــدعم الحــوثيِّين،  معادلــة اآلتي

والواليات المتَّحدة تعــادي إيــران، إًذا الواليــات المتَّحــدة 
ا:  ــً ــة لهــا تمام ــة المكافئ ــدعم عــدوَّ الحــوثيِّين! أو المعادل ت
عوديَّة تحــارب  عوديَّة، والســُّ الواليات المتَّحــدة تــدعم الســُّ

 تَّحدة!الم  ياتال لوا  يدعا ي يالحوثي، إًذا الحوث
وليَّة ال بدَّ حو احة الدُّ ين أنَّها قطٌب يف السَّ -تَّى تثبت الصِّ

ن   -مِن وجهة نظرها  ه األمريكــي. ومــِ أن تقــف ضــدَّ التَّوجــُّ
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د  رابط يمكننــا القــول: إنَّ هــذا العامــل يف المحــدِّ هذا التــَّ
ــى  ــيًّا عل ــؤثِّر عكس ينيَّ ي ــِّ ــف الص ــل الموق ــي جع ياس السِّ

 ة.يمنيَّ ال ةيَّ رعلشَّ ا فموق

 ة املوقف األمريكي:الفخم -د 

ب الحــرب التُّكنــو ا بــين -تتطلــَّ ة القائمــة حاليــًّ تجاريــَّ
ين والواليات المتَّحدة مِن كلِّ طرف مِنهما امــتالك  الصِّ
ن تحقيــق مكاســب يف أيِّ  نــه مــِ أوراق ضغط  كافيــة تمكِّ

 لُّ كمسار تفاوضي أو مقايضايت بين الطَّرفين؛ لذا يسعى  
ن دعــمى إلــ ف رطــ  ــَّ  مــَ ل خصــًما للطــَّ يعتقــد أن رف ه يمثــِّ

ة تــدعم حكومــة  اآلخــر. فالواليــات المتَّحــدة األمريكيــَّ
ين )١(تايوان ، وتقيم مناورات مع اليابــانيِّين يف بحــر الصــِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

من    )١( األصمحمد  قناة  ور،  تايوان،  إلى  تتدفق  األمريكية  سلحة 
 م. متوفر على الرابط التالي:٢٤/١٠/٢٠٢٠الميادين، يف:  

https://www.almayadeen.net/butterfly-effect/ 

1431292 
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الجنوبي، وتثير بين فرتة وأخرى قضايا مثل قضيَّة مســلمي 
 ا.رهــ ي، وغ"هونج كونج"، ومظاهرات  "تشينجيانغ"إقليم  

ماليَّة، ت إسرتاتيجيَّة مــع كوين عالقا الصِّ يم  تقا  يمف  ريــا الشــَّ
ــة  ــن داعمـ ا يف مجلـــس األمـ ــً ــا، وتقـــف دائمـ وتـــدعم كوبـ
وسي المناوئ غالًبا لطرح الواليات المتَّحدة،  للموقف الرُّ
ووي، ويطــابق  ها النــَّ وكذلك تدعم إيران يف مفاوضات ملفِّ

ــاي ن القضـ ــِ ــر مـ ــا موقـــف إيـــران يف كثيـ ــيَّ قلكا ، ا موقفهـ ة ضـ
 يَّة.ورالسُّ 

ين األ  هذا ة، إذ تــرى الصــِّ مر ينعكس على األزمــة اليمنيــَّ
الحوثيِّين يأيت يف إطــار   "أنصار اهللا"أنَّ التَّعامل بإيجابية مع  

ين تعــرف  ؛ فالصــِّ يِّ ــِّ ة بشــكل كل ــَّ دعمهــا للمواقــف اإليراني
 جيًِّدا أنَّ الحوثيِّين يمثِّلون أحد أذرع إيران يف المنطقة.

د ال اليف   رثِّ مؤلاا  هذ ياسي لتعامــل الصــِّ محدِّ ين مــع مــا سِّ
يني أكثر باتِّجــاه  يجري يف اليمن أدَّى إلى ميل الموقف الصِّ
ة  ــَّ ــيَّة اليمني بلوماس ــان الدُّ ــان بإمك ــل ك ــو مي ــوثيِّين؛ وه الح
ه كـــون  ينيِّين بأنـــَّ ــِّ تعديلـــه لـــو أنَّهـــا اســـتطاعت إقنـــاع الصـ
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ــران ن إي ــِ ــدعومين م ــوثيِّين م ــ عي ال  الح ا الإطي ن ــً ــم أنَّ  ق ه

ينيَّة يف   ن المناسب للمحافظةالمكوِّ  على المصــالح الصــِّ
ك كهــذا   ين"إلقنــاع  -اليمن. لقد كان تحــرُّ كفــيًال   -"بكــِّ

يني المبنــي علــى هــذا العامــل أو  بتعــديل الموقــف الصــِّ
 على األقل تحييده يف مواقفها.

ياســيِّ  دين االقتصاديِّ والسِّ  ،والخالصة.. مِن المحدِّ
ذي ســبق تيف كلٍّ    رةمؤثِّ الل  اموعالو فصــيلها منهمــا، والــَّ

راسة، أصبح بإمكاننا رؤية حقيقــة  يف هذا الفصل مِن الدِّ
د  ن عوامـــل المحـــدِّ يني، إذ أنَّ ثالثـــة مـــِ الموقـــف الصـــِّ

ياسي (العالقة مع إيران بلوماسيَّة  -السِّ  -مرحلة تغيُّر الدُّ
ــة ــه يف منطق ــي) تجعل ــف األمريك ــة الموق م دعــ  معارض

رعيَّة. مًال واحًدا يدفعــه لــدا أنَّ عا فيم  ين،ثيِّ حولا عم الشــَّ
ة  ينيَّة أنَّ ثمَّ ياسة الصِّ د االقتصادي تجد السِّ وعلى المحدِّ
مصــالح اقتصــاديَّة تكــاد تكــون متســاوية، تجربهــا علــى 

ين تستورد   مِن احتياجها   %١٢ازدواجيَّة الموقف، فالصِّ
عوديَّة، فيما  ن    %١١  درتوتس  النَّفطي مِن السُّ اجهــا احتيمــِ
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ــرانالنَّ  ن إي ؛ وهــي نســب تكــاد تكــون متطابقــة، )١(فطــي مــِ
د االقتصــادي  وتتحكم يف أهمِّ العوامل الَّتي تحكــم المحــدِّ

ين من األزمة اليمنيَّة.  يف مواقف الصِّ
لتان يف األزمــة  عوديَّة دولتــان متــدخِّ وحيــث أنَّ إيــران والســُّ

ة بشــكل مباشــر، ويف كــلِّ المســارات ، ومــع موازنــة اليمنيــَّ
ــي،  ياسـ ــادي والسِّ دين االقتصـ ــدِّ ــل يف المحـ ة العوامـ ــَّ كافـ

ة يف وإضــافة خمــول وجمــ  ــَّ رعيَّة اليمني ود دبلوماســيَّة الشــَّ
ين، فإنَّنــا نجــد بوضــوح أنَّ مركــز ثقــل  يني بكــِّ عم الصــِّ الــدَّ

ن  يميــل لصــالح الحــوثيِّين. وهــو ميــل نــتج عنــه الكثيــر مــِ
عم  نــات حــول أنَّ الــدَّ يني للحــوثيِّين ال يقتصــر التَّكهُّ الصــِّ

ياســي واللُّوجســتي، بــل يمتــدُّ إلــى  عم السِّ فقــط علــى الــدَّ
الح ــِّ عم بالس ــدَّ ــه ) ٢( ال ــر تنفي ــو أم ين". وه ــِّ ــتمرار،  "بك باس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

والحل ايموند  ر   )١( االنحياز  عدم  اليمن..  يف  والحرب  الصين  لي، 
 .٣: ص  م ٢٠١٧ات مركز الجزيرة للدراس مي،السل

صواريخ  كانت      )٢( أن  عن  تحدثت  أمريكية  ،  ٢٠٢سي  "تقارير 
وورم يف    "سيللك  واستخدموها  الحوثيين  وصلت  قد   =الصينية 
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دة أنَّهــا تســعى إلــ  ى حــلٍّ سياســي يوقــف الحــرب يف مؤكــِّ

ة وتقــيم عالقــات  ــَّ رعيَّة اليمني ــيمن، وأنَّهــا تعــرتف بالشــَّ ال
ا، لــم تثبــت أيُّ دبلوماســيَّة ع اليــة المســتوى معهــا. وفعليــًّ

ن  هــة مباشــرة مــِ حالة دعم عسكري أو شحنة سالح متوجِّ
ه ال  ا الجــزم بأنــَّ عب أيضــً ن الصــَّ ين إلى اليمن؛ لكن مــِ الصِّ

 م صيني عرب إيران. يوجد أيُّ دع
يني يف            ياســي فــإنَّ الحيــاد الصــِّ عم السِّ ا مِن حيث الدَّ أمَّ

ــَّ  ــيَّة محوري ــة قض ول ــى الدُّ ــوثيِّين عل ــالب الح ــية انق ة كقض
ر ؛ فإذا ما أضفنا   -يف حدِّ ذاته-اليمنيَّة يفسَّ بأنَّه دعم سياسيٌّ

، ين رســميًّا لوفــد حــوثيٍّ  لموضوع الحياد هذا اســتقبال بكــِّ
ــة  ــيس اللَّجن ــع رئ ــميًّا م ــاًء رس يني لق ــِّ فير الص ــَّ ــراء الس وإج

ة الثَّوريَّة الحوثية، محمد علي الحوثي، فإ نَّنا نلمس بأنَّ ثمــَّ
تي تــمَّ  دعًما سياسيًّا صينيًّا للحوثيِّين. وهو دعم له أسبابه الَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

عزت   =  انظر:  األحمر.  البحر  يف  أمريكية  بحرية  قطع  استهداف 
   مصدر سابق. ،م١/١٢/٢٠١٦يف:   رير الجزيرة،شحرور، تقا
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ينيَّة  ة الصــِّ ياســة الخارجيــَّ دات السِّ ذكرها عند تناولنا لمحــدِّ
 ة اليمنيَّة.بشأن األزم

ــه أو علــى            عم يمكــن تعديل ــدَّ هــذا الموقــف وهــذا ال
ت األقل تحييــده لــو أنَّ دبلوماســيَّ  ة تحركــَّ رعيَّة اليمنيــَّ ة الشــَّ

يني بــأنَّ  لشرح القضيَّة اليمنيَّة جيًِّدا، وطمئنت الجانب الصِّ
ــمَّ  ــي ت ت ــتهم الَّ ــتعادة دول ين الس ــِّ ــه لليمني ــالحه يف دعم مص

ين"يها؛ إذ ما تحتاجه  االنقالب عل بدرجة أساسيَّة هــو   "بكِّ
ــا يف  ــة وجودهـ م طبيعـ ــتفهَّ ــالحها، ويـ ــى مصـ ــرف يرعـ طـ

وتــداخالت مصــالحها علــى الفضــاءات الثَّالثــة: المنطقة،  
يادي.  األمن، واالقتصاد، والطُّموح الرِّ
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 الدُّبلوماسيَّة اليمنيَّة يف بكِّني: 
 

تــي تناولناهــا بالتَّفب دات الَّ يف الفصــل   لصــيعد المحدِّ
راســــة، يــــأيت تنــــاول دور البعثــــة  ن هــــذه الدِّ ل مــــِ األوَّ

ة يف  ــَّ ــيَّة اليمنيـ بلوماسـ ي"الدِّ ــِّ ــم  "نبكـ ــد أهـ ــون أحـ لتكـ
تـــي يمكنهـــا أن تســـهم يف توجيـــه الموقـــف  العوامـــل الَّ
ين حيــث  ة، ويف بلــد كالصــِّ يني تجــاه األزمــة اليمنيــَّ الصــِّ
ا  ــً ــو أيض ــمي، وه س ــف الرَّ ــو الموق ــي ه ــف الحزب  الموق

ــات لا موقــف المنظَّمــايت واإلعالمــي، يصــبح دور البعث
، فيكفــي أن تــت سميَّة أكثر تأثيًرا وبجهد أقــلٍّ ن الرَّ ن مــِ مكَّ

ة  ســمي بوجهــة نظرهــا لتصــبح بقيــَّ إقنــاع الجانــب الرَّ
 الجهات المؤثِّرة والفاعلة متبنيَّة لذات الموقف.

تي تســهم يف تســهيل عمــل  وبرغم هذه الخصوصيَّة الَّ
ــام أيِّ  ين"فارة متواجــــدة يف ســــ  مهــ ــِّ إالَّ أنَّ األداء  "بكــ

أ ا، ومحــدود التــَّ بلوماسي اليمنــي كــان هــزيًال جــدًّ ثير الدُّ
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ن  أثير هــذه مــِ ــَّ ة الت ــَّ حــدَّ التَّالشــي. ويمكــن رصــد محدودي
ن مظاهرهــا، ثــمَّ يمكــن البحــث يف أهــمِّ  خــالل مــا يبــدو مــِ

 أسباهبا، وكيف يمكن تجاوزها.
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 ي اليمين يف بكِّني: سلومامظاهر الضَّعف الدُّب
 

 سفارة بال سفير:   -١

ى اللَّحظـة  )١(م ٢٠١٩منذ مـايو   م،  ٢٠٢١يوليـو  -، وحتـَّ
ة يف  وسف ين"ارة الجمهوريَّة اليمنيـَّ بـال سـفير. فـرئيس    "بكـِّ

ــفة   ــط صـ ــل فقـ ة يحمـ ــَّ ــيَّة اليمنيـ بلوماسـ ــة الدُّ ــائم  "البعثـ قـ
ر يمكنه أن يؤثِّر بشـكل رئـيس علـى  "بأعمال  ؛ وهذا المؤشِّ

يني مــع البعثــة  اأداء   فارة، وعلــى تعــاطي الجانــب الصــِّ لســَّ
ة   ن عـامين والخارجيـَّ ة لـم  أيًضا. فمنذ مـرور أكثـر مـِ اليمنيـَّ

تعيِّن سفيًرا ليرأس بعثتها يف دولة محوريَّة، وأحد األعضاء  
الخمسة دائمي العضوية بمجلس األمـن. وهـذا سـينعكس  

يني مــع القضــيَّ  ة؛  مة الي ســلًبا علــى تعــاطي الموقــف الصــِّ نيــَّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

 انظر:  )١(
中阿合作论坛，助理外长告别也门大使，2019 年 5 

月 17 日 
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ينيَّة ترغـب يف مناقشـة أيِّ أمـر يخـصُّ   سـميَّة الصـِّ فالجهات الرَّ
ة مـــع   ض وبعثـــة نشـــطة؛ كمـــا أنَّ  القضـــيَّة اليمنيـــَّ ســـفير مفـــوَّ

ة بشــأن   ينيَّة تقــرأ ال مبــاالة الحكومــة اليمنيــَّ ة الصــِّ الخارجيــَّ
هــا يف   ين"عــدم تعيــين ســفير ل تــي    "بكــِّ ة الَّ ــَّ ه معيــار لألهمي ــَّ بأن

ة، وهـذا بـدوره  اها  تحتلُّ  ين مِن وجهة نظـر الحكومـة اليمنيـَّ لصِّ
يني  لمواقـف هـذه    أيًضا ينعكس سلًبا على دعم الموقـف الصـِّ

ينيَّة ممثَّلة لدى الحكومـة   ة أنَّ الحكومة الصِّ الحكومة، وخاصَّ
 .)١(اليمنيَّة بسفير مفوض

 غياب جوهر األزمة اليمنيَّة عن أجندات السَّفارة: -٢
ر رئـيس؛ ففـي حـين  إيمكن  وهو مظهر   ثباته بأكثر مِن مؤشـِّ

فارة بكــلِّ إمكانيَّاهتــا ألجــل أن تعــرِّ  ف  يفــرتض أن تعمــل الســَّ
ـها مأسـاة نتجـت   ة، وبأنَّ يني بحقيقة األزمـة اليمنيـَّ الجانب الصِّ
ولة، فإنَّنا نجـد هـذا   سات الدَّ عن انقالب ميليشاوي على مؤسَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

الصني رة مجسفا   )١( اليمن،    هورية  اعتماد  لدى  أرواق  يتسلم  اجلمهورية  رئيس 
 متوفر على الرابط التايل: م.٢٢/١٠/٢٠١٨السفري الصيين اجلديد، يف: 

http://ye.chineseembassy.org/ara/xwdt/t1605889.htm 
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الوحيـدين المنشـورين    نمقـالي التَّبنِّي غائًبا تماًما، حدَّ أن ال 

فير اليمني يف ينيَّة للقائم بأعمال السَّ  يف وسائل اإلعالم الصِّ
ين" مـارس    ٤، وتـاريخ  )١(م ٢٠٢٠فربايـر    ١٤بتـاريخ    ، "بكِّ

نا أيَّ ذكر أو إشارة لألزمة اليمنيَّة.)٢(م ٢٠٢١  ، لم يتضمَّ

ة  كما أنَّ إطاللة سريعة على موقــع ســفارة الجمهوريــَّ
ة  ى "ينكـــِّ ب"يف اليمنيـــَّ ، علـــى شـــبكة اإلنرتنـــت، أو حتـــَّ

فارة علــى مواقــع التَّواصــل  ســميَّة للســَّ فحات الرَّ الصــَّ
ح مدى غيــاب هــذه البعثــة االج تماعي، يمكنها أن توضِّ

ئيس الَّذي يجب عليها القيام به. ور الرَّ  عن الدَّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

على ور  الصين تنتصر على كورونا، مقال منشأحمد محمد جابر،     )١(
قناة يف:  ةعربيال  "CGTN"  موقع  على ٢٠٢٠/ ١٤/٢،  متوفر  م. 

 الرابط التالي: 
https://www.facebook.com/cgtnarabic/posts/15602

79727486464 

لعامل، صحيفة الشعب  أمحد حممد جابر، التجربة الصينية منوذج ملهم لدول ا   )٢(
 م. ٥/٣/٢٠٢١اليومية، يف: 
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هذا االنعدام التَّمثيلي لألزمة اليمنيَّة عمل على الحدِّ  
ب مــِن تــأثير ا  يني،  ل لدُّ ــَّة علــى الموقــف الصــِّ وماســيَّة اليمني

يني بشــأن مــا يجــري علــى األرض   وجعل الموقف الصــِّ
ـَّ  ــر  اليمنيـ ــذا األم ــة، ه ينيَّة البحت ــِّ ــابات الص ا للحس ــً ة نتاج

ــعف   ــو أضـ ـَّة  هـ ــة اليمنيــ ــأثير الحكومـ د تـ ــدِّ ــل محـ جعـ
ين تجاه ما يحدث يف   دات تأثيًرا على سياسة الصِّ المحدِّ

 اليمن. 

 ي: بيل سل تمث  -٣

ــام  ــذ العـ ة يف ٢٠١٤منـ ــَّ ــيَّة اليمنيـ بلوماسـ ــة الدِّ م والبعثـ
ين" ا، ســ  "بكــِّ واًء علــى مســتوى تعكــس صــورة ســلبيَّة جــدًّ

ة، أو علــى مســتوى  كفــاءة األداء التَّمثيلــي لألزمــة اليمنيــَّ
ــة  ن الحكوم ــِ ــة م م حيَّة المقدَّ ــِّ ة والص ــَّ تنســيق المــنح الثَّقافي

ى علــى المســت ينيَّة أو حتــَّ ة خــ وى الالصــِّ دمي ألبنــاء الجاليــَّ
ين؛ ويمكن إثبات ذلك بالعديد مِن الوقائع.  اليمنيَّة يف الصِّ
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ــام  ــي ع ــيَّة ٢٠١٨فف بلوماس ــة الدِّ ــاء البعث ــام أعض م ق

مها الحكومة  باالستحواذ على منح التَّبادل الثَّقايف الَّتي تقدِّ
ــا  فارة وتحويله ــَّ ــرب الس قين ع ــوِّ الب المتف ــُّ ينيَّة للط ــِّ الص

فير   ائهم،ألبن حيث تمَّ منح هذه المنح لصالح أبناء (السَّ
فير والقنصل والمستشار المالي)  .)١(ونائب السَّ

كمــا أنَّ وســائل اعــالم صــينيَّة كانــت قــد تناولــت يف  
ا ٢٠١٨يوليـــو  فـــً يعمـــل  -صـــيني الجنســـيَّة-م أنَّ موظَّ

ن  ــِ ــر م ة، ألكث ــَّ فارة اليمني ا يف الســَّ ــع  ٣٠طبَّاخــً ا، رف ــً عام
ــ  ــوى قضـ ــا ةائيَّ دعـ ــه فيهـ ــي، يتِّهمـ فير اليمنـ ــَّ ــدَّ السـ ، ضـ

 )٢(باالعتداء عليه.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

الوزاري  و   )١( القرار  التعليمالصثيقة  وزارة  عن  رقم   ،عاليال  ادر 
لعام  ٠٠٠٠٩( عدد  ٢٠١٨)،  إيفاد  بشأن  وطالبة   ٣٩م،  طالًبا 

 للدراسة يف الصين. 
-بعد أن تناولت العديد من المواقع الصينية واليمنية هذا الخرب     )٢(

بكين    -م٧/٢٠١٨/ ١٣يف   يف  اليمني  السفير  بنائب   =-التقيت 
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فات وغيرها، زادت مِن ا بلوماســيَّة هذه التَّصرُّ لعزلــة الدِّ
ة يف  ين"للبعثــة اليمنيــَّ ا جعــل تحقيقهــا لألهــداف "بكــِّ ، ممــَّ

ة أمًرا أكثر صعوبة.  المرجوَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

قد =  أثناء  قاسم،  مثنَّى  أحمد  على   ومهحينها،  لإلشراف 
مد زالو  نات االمتحا يف  حادثة يارية  وقوع  لي  د  وأكَّ إيوو،  نة 

 االعتداء هذه. 
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 معايري النَّجاح والفشل: 
 

اب رات لــألداء قة كمؤشــِّ يمكننــا أخــذ المظــاهر الســَّ
ين، لكنَّنــــا ال نســــتطيع  ــِّ بلوماســــي اليمنــــي يف الصــ الدُّ

و الفشــــل أليِّ بعثــــة اعتمادهــــا كمعــــايير للنَّجــــاح أ
ــيِّين  ــارين رئيس ــنعتمد معي ــا س الي فإنَّن ــَّ دبلوماســيَّة؛ فبالت
يني  تفرضهما خصوصــيَّة الوضــع اليمنــي والوضــع الصــِّ

منيَّة:  خالل هذه الفرتة الزَّ
لالمعيار   بلوماسيَّة على التَّأثير :  األوَّ مقدرة البعثة الدِّ

يني بشأن ما يحدث يف اليمن.  يف الموقف الصِّ
يني يف عيار الثَّاينالم عم الصــِّ : القدرة على جذب الــدَّ

 المجاالت الخدميَّة واإلسرتاتيجيَّة.
ل يمكننـــا متابعـــة منحنـــى  والختبـــار المعيـــار األوَّ

ا يجري يف يني ممَّ ن  ب   اليمنالموقف الصِّ م   ٢٠١٤دًءا مــِ
ى  ــَّ م. هــــذا المنحنــــى يظهــــر انحــــداًرا يف ٢٠٢١وحتــ
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يني، وقد أوردت تف ابق الموقف الصِّ اصيله يف الفصــل الســَّ
رعيَّة  راسة؛ ففي حين كان مؤيًِّدا للحكومــة الشــَّ مِن هذه الدِّ

م، فــإنَّ موقفــه ٢٠١٥اليمنيَّة بكلِّ إجراءاهتا، مع بدايــة عــام  
ة. هــذا االنحــدار يف ليمع المياآلن أكثر مرونة   شيا االنقالبيــَّ

بلوماســيَّة اليمن يني يجعلنا نحكم بفشل الدُّ ة الموقف الصِّ يــَّ
ــي  ــه بق ــل حاالت ــا يف أفض ــار؛ إذ أنَّ تاثيره ــذا المعي ــق ه وف
ة  محايًدا، أي أنَّه لم يسهم أو يؤثِّر يف بنــاء اتِّجاهــات إيجابيــَّ

رعيَّة ا قــد يكــون   ة.ليمنيــَّ صينيَّة نحــو موقــف الحكومــة الشــَّ
دات أخــرى ظهــرت  هــذا االنحــدار نتــاج حســابات ومحــدِّ

ى مــع ظهــو ينيِّين، لكــن حتــَّ ر هــذه الحســابات أو لدى الصــِّ
بلوماســيَّة  ه كــان جــديًرا بالبعثــة الدُّ دات الجديدة فإنــَّ المحدِّ
د مع هذه التَّغيُّرات، وأن  اليمنية أن تكون قادرة على التَّجدُّ

ا  يني كنت ما يمتمتلك مِن الملفَّ ن إقنــاع الجانــب الصــِّ ها مــِ
رعيَّة اليمنيَّة.  أن يستمر يف دعمه للحكومة الشَّ

ن األســماء علــى قيــادة البعثــة  وبــرغم تعاقــب العديــد مــِ
ــيَّة يف  بلوماس ين"الدِّ ى اآلن: ٢٠١١منــذ عــام  "بكــِّ م وحتــَّ
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عبــدالملك المعلمــي، أنــيس قــدار، محمــد المخــاليف، 

ارجيَّة (أبو بكــر خ  وزراء  ٦أحمد محمد جابر، وتعاقب  
خالــد   -عبــدالملك المخــاليف  -رياض ياســين  -القربي
عوض بــن مبــارك)،   أحمد  -محمد الحضرمي  -اليماين 

ــاه  ين تج ــِّ ــف الص ع مواق ــَّ ــن نتتب ــدناه ونح ــا وج إالَّ أنَّ م
ة  بلوماســيَّة اليمنيــَّ األزمة اليمنيَّة يعكس ضعف تــأثير الدُّ

يني بش  ن.أن اليمعلى اتِّجاهات القرار الصِّ
ين إالَّ أنَّنــا  تــي تمثِّلهــا الصــِّ ة الَّ وليــَّ ة الدُّ ورغــم األهميــَّ

ة يمنــي إلــى رصــدنا زيــارة واحــدة فقــط لــ  ــَّ وزير خارجي
تــي  يــارة الَّ ين منذ بدايــة الحــرب يف الــيمن، وهــي الزِّ الصِّ

يوليــو   ١٠قام هبا وزير الخارجية، خالد اليماين، بتــاريخ  
 لمنتــدى نامالثــَّ  يالــوزار االجتمــاع م، لحضــور٢٠١٨
يني العربي  التَّعاون ين" العاصــمة يف المنعقــد الصــِّ ، "بكــِّ

 .)١("وانغ لي"يني، والتقى حينها نظيره الصِّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

 = انظر:  )١(
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يني  عم الصــِّ ع كــم الــدَّ والختبار المعيار الثَّاين يمكننا تتبــُّ
ن  ــِ ة م ــَّ ــة اليمني ــت الحكوم ن ــي تمكَّ ت ينيَّة الَّ والمشــاريع الصــِّ

ن م. ويف هــذا ٢٠٢١ى إلــ م ٢٠١١ جــذهبا خــالل الفــرتة مــِ
المعيــار يمكننــا أن نــرى بوضــوح أنَّ دبلوماســيَّة الحكومــة 

س فقط يف جذب االستثمارات والمــنح اليمنيَّة عجزت، لي
ينيَّة، بل حتَّى يف متابعة اتِّفاقيَّات كانت قــد أبرمــت بــين  الصِّ
ة،  الجانبين سابًقا. فتوســعة مينــاء عــدن، وبنــاء مكتبــة وطنيــَّ

يني واليمنــي ارن المشوغيرها مِ  ع الجانــب الصــِّ تي وقــَّ يع الَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

اإلنسانية  =  الجوانب  على  ترّكز  وغريفيث  هادي  بين  محادثات 
)، يف: ١٤٤٧٠عدد (وتبادل األسرى، صحيفة الشرق األوسط، ال

ع م؛ و الحكومة اليمنية: نعمل على البدء بمشاري١١/٧/٢٠١٨
وإ البالد،  إعمار  األكالعادة  لألنة  يف: بناضول  اء، 

 :يةم. على الروابط التال١٠/٧/٢٠١٨
https://tinyurl.com/vrc9hsed 

 و
https://tinyurl.com/ybhzytk5 
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ى اآلن رغــم أنَّ   اتِّفاقيَّات تنفيــذها، إالَّ أنَّهــا لــم تنفــذ حتــَّ

ر تنفيذ هذه المشاريع فيها مناطق خاضعة   المناطق المقرِّ
لسيطرة الحكومة اليمنيَّة. ويف حين بلغ إجمالي التَّبــادل 

 ٠٥٥يــارات ومل ٥  م٢٠١٢التِّجاري بــين البلــدين عــام  
ميــزان التَّبــادل التِّجــاري   ، وكان)١(دوالر أمريكي مليون

ا ال ــً ــا زال مرجح ــدين م ــين البل ــذا ب ة، ألنَّ ه ــَّ ة اليمني ــَّ كف
ر النِّفط لـ ين"الجمهوريَّة اليمنيَّة كانت تصدِّ ، إالَّ أنَّ "بكــِّ

لت كثيًرا بعد أن توقَّف تصدير النِّفط إلــى  ة تبدَّ هذه الكفَّ
ين، رغم ة محســوبة لمأنَّ ا  الصِّ ناطق والمنشــئات النِّفطيــَّ

رعيَّة اليمنيــَّ  ن قبــل الشــَّ ة على المناطق المسيطر عليهــا مــِ
 أيًضا.

ا يمكننــا القــول إنَّ دبلوماســيَّة  وهبــذا المعيــار أيضــً
ق أيَّ نجاح يذكر.  الحكومة اليمنيَّة لم تحقِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

 م. ٢٠/٣/٢٠١٣، صحيفة الثورة اليمنية، يف: تشانغ هواانظر:   )١(
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ه وفـــق هـــذين المعيـــارين فـــإنَّ  وخالصـــة األمـــر أنـــَّ
بلوماســـيَّ  ة فشـــلت يف التَّعامـــل مـــع أحـــد أهـــمِّ منة اليالدُّ يـــَّ

وليِّين حاليًّا، ويف المستقبل القريب عبين الدُّ  .الالَّ
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 أسباب إخفاق البعثة الدِّبلوماسيَّة اليمنيَّة يف بكِّني: 
 

بتتبَّع مسار اإلخفاق الواضــح لدبلوماســيَّة الحكومــة 
ين"اليمنيَّة يف تعاملها مع    ة أسبابنجد أنَّ هناك عدَّ   "بكِّ

 يسة أدَّت إلى هذه النَّتيجة، مِن أهمها:رئ

الم ــيـع ــتَّ ـال   - أساس  على  ال ـ اصـ حـين  زبيَّة  ــحــ صة 
 اطقيَّة: ـنـوالم 

بلوماســـيِّين  ة -رغـــمَّ أن األصـــل أن ُيعـــيَّن الدُّ خاصـــَّ
على أساس الكفاءة والخربة واإللمام   -رؤساء البعثات

ضــافة إلــى معرفتــه باإل  بلغة وثقافة البلــد المبتعــث إليــه،
ــانون ا ــدُّ للقــــ ــس لــــ ، وُأســــ ــاصِّ ــام والخــــ ولي العــــ

ة بالتَّفــــــاوض والتَّرا ســــــل الربوتوكــــــوالت الخاصــــــَّ
ن خــالل عمــل مســح إحصــائي  ه مــِ بلوماســي، إالَّ أنــَّ الدُّ
ن عشــر  بلوماســيَّة يف أكثــر مــِ بســيط لرؤســاء البعثــات الدُّ
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ــا (ال ــأثيًرا فيهـ ة وتـ ــَّ ــيَّة اليمنيـ ا بالقضـ ــً ــ دول ارتباطـ ات واليـ
ين  -روسيا   -نسا فر  -طانيا بري  -المتَّحدة عوديَّة  -الصِّ  -الســُّ

ه ال شــيء تركيا) فإنَّنــا  -اإلمارات  -عمان  -مصر نلحــظ أنــَّ
ن هــذه المعــايير تنطبــق علــى أغلــب المعيَّنــين، فتعييــنهم  مــِ
ن صــناع  ة أو القرابــة مــِ خضع لمعــايير المحاصصــة الحزبيــَّ

ى أنَّ أغلــب أعضــاء الب ــَّ ن مكــان  عثــاتالقــرار؛ حت قــادم مــِ
 .)١(ارجيَّةالخرج وزارة خا 

ــع  ــت الوضـــ ــاة أنتجـــ ــة والمحابـــ ــذه المحاصصـــ هـــ
ذي أ بلوماســي الــَّ ة الدُّ خفــق كثيــًرا يف تمثيلــه للقضــيَّة اليمنيــَّ

ة  ة اليمنيــَّ والمجتمع اليمني يف الخارج. وسفارة الجمهوريــَّ
ين"يف  ــِّ ــذا "بك ــعت له ة، خض ــَّ ــة اليمني ــة األزم ــذ بداي ، ومن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

اليمين  ا   )١( السَّفري  ما كتبه  إىل  البجريي،نظر  عبدهللا  الدبلوماسية "   عن  علي 
موقوبعثاهتاية  منيال العريباملشه "  ع"، يف  الرابط  ٢٠٢١،  "د  على  متوفر  م. 

 التايل:
https://almashhadalaraby.com/news/38456 
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ا أدَّ التَّ   األسلوب ف أدائها، حتَّى ضعا ى إلى إوظيفي، ممَّ

طح   يَّة. بات محصوًرا على العديد مِن األمور القنصليَّة السَّ
ومعيار التَّوظيف القائم على أسس مناطقيَّة أو حزبيَّة ال  
اه ألن يعمــل  بلوماســي فقــط، بــل يتعــدَّ د العمــل الدُّ يجمِّ

فير القادم مِن خلفيَّة مناطقيَّة أو  ا  ة باعتباره سفيرً حزبيَّ السَّ
.ه ألمنطقت  و حزبه فقط، وليس سفيًرا لليمن ككلٍّ

بلوم   -  اسي قبل تعيينه: انعدام تأهيل الكادر الدُّ

ــة  ــوين سياسـ ــى تكـ ــة علـ ــالم الحريصـ ــدان العـ يف بلـ
ة بتأهيــل أعضــاء  ســات معنيــَّ ة فاعلــة يوجــد مؤسَّ خارجيــَّ
خص  البعثــات قبــل تعييــنهم، فــال ُيكتفــى بكــون الشــَّ

ق شــروًطا ال يَّنالمعــ  ــِّ ــدَّ أن لفنتَّوظيــف ايحق ــل ال ب ة، ب ــَّ ي
ئيســة-يخضع   روط الرَّ ت لفــرتا  -باإلضافة لتحقيقه الشــُّ

ة حكومتــه  بلوماسيَّة ومنهجيــَّ د فيها بجديد الدُّ تأهيل يزوَّ
ة قــراءة  هاهتا، إضافة لتدريبه علــى كيفيــَّ وسياساهتا وتوجُّ

ف تجاهها مواقمسار األحداث واتِّجاهاهتا، وكيفيَّة بناء  
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الح  بما يخدم ا ال  الصَّ وطني. إالَّ أنَّ هذا األمر معــدوًما تمامــً
ــَّ  بلوماســيَّة اليمني ــمَّ يف الدُّ ه ت ــَّ ــو أن ــذه، فل ة رغــم ســهولة تنفي

بلوماسي اليمني وفق رؤيــة واضــحة  تفعيل دور المعهد الدُّ
ه كــان باإلمكــان  ة. كمــا أنــَّ وصــحيحة لقــام هبــذه المهمــَّ

بلوماسيَّة الَّ نح ااالستفادة مِن الم ن مهتــي تقــدِّ لدُّ ا العديــد مــِ
ين   سات حول العــالم. ففــي الصــِّ يوجــد   -وحــدها –المؤسَّ

بلوماسيِّين العرب؛ العديد   ة بتدريب الدُّ مِن المراكز المهتمَّ
يني العربـــي لإلصـــالح  ــِّ راســـات الصـ ــا مركـــز الدِّ أبرزهـ

بلوماســيَّة   ة اليموالتَّنمية، الَّذي يفرتض بأعضاء البعثة الدُّ نيــَّ
ــه ــي مع ــر– أن تبن ــع نظ ــات اءهوم س ن المؤسَّ ــِ ــات  -م عالق

 تدريب وتأهيل ألعضائها.
كفــاءة وانعــدام التَّأهيــل لقــد باتــت مظــاهر ضــعف ال

) أعضــاء ١٠) مِن أصل (٩واضحة، ويمكننا مالحظة أنَّ (
ين"يف بعثــة الــيمن يف  ينيَّة،  "بكــِّ ال يجيــدون الحــديث بالصــِّ

 )٥ن أصــل () مِــ ٣ك نجــد أنَّ (ل ذلوال القراءة هبا، يف مقاب
ينيَّة لليمن يجيدون اللُّغة العربيَّة قراءة أع ضاء يف البعثة الصِّ
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ة ونطًقا. هذا مظهر واحد أمكن قياسه بالمالحظــة وكتاب

ة  فارة اليمنيــَّ ومتابعة ومقارنة ما ينشر عرب صــفحات الســَّ
ين"يف   ين"، وسفارة  "بكِّ  لدى اليمن.  "بكِّ

ــل ي ا، ف حــدث إنَّ التَّأهي ــًّ ا جوهري ــً ي فــي حــين يعــ فرق
ة د ــَّ ــة األم ــي يف مخاطب تهم ه ــَّ ين أنَّ مهم ــِّ ــيو الص بلوماس

ة، والحكومة اليمنيَّ  ة، فإنَّ صفحاهتم ناطقة باللُّغة العربيــَّ
ــفحات  ــا صـ اخل اليمنـــي، فيمـ ــدَّ ه للـ ــَّ ــا موجـ ومحتواهـ

ة يف  فارة اليمنيــَّ ين"الســَّ ة وتســتهدف  "بكــِّ ناطقــة بالعربيــَّ
اخل ا ر  ليمنــ الدَّ ! وهــذا مؤشــِّ ن ا أآخــر يمكننــ يَّ ن نــرى مــِ

تهــا، ولــم  ة لــم تــِع مهمَّ خاللــه كيــف أنَّ البعثــة اليمنيــَّ
ــتوع ــثًِّال تسـ ــا ممـ ن كوهنـ ــِ ئيس مـ ــرَّ ًدا الهـــدف الـ ــِّ ب جيـ

ينيَّة. ة الصِّ  للجمهوريَّة اليمنيَّة لدى الحكومة واألمَّ
وهنــاك مظــاهُر أخــرى يصــعب قياســها، كاإللمــام 

و ــدُّ ــانون ال ة التَّفلي وبالق ــَّ ــيَّة والفاعلي ــى القــ اوض درة عل
إقناع الطَّرف اآلخر بأنَّ مصالحه يمكــن تحقيقهــا معــك 

 غيرك.أنت ال مع 
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ؤية الواضحة للخارجيَّة اليمنيَّة:  -  غياب الرُّ

ــيَّة  بلوماس ــرأس الدُّ ــيَّة ل ياس ــة السِّ ؤي ــاب الرُّ ر غي ــَّ ــد أث لق
بلوماســي للبعثــات الي ة علــى األداء الدُّ ا، منيــَّ اليمنيــَّ ة عمومــً

ينب"ويف   ه المحافظــة وصا خص  "كِّ يني يهمــَّ . والجانب الصِّ
ب لوماسي اليمني قــادًرا على مصالحه، ولن يكون الوفد الدُّ

ن قبــل  يني بأنَّ مصالحه محفوظة مــِ على إقناع الجانب الصِّ
رعيَّة" ــَّ ة ورؤى  "الشــ ــَّ ــد أدلــ ــذا الوفــ م هــ ــدِّ ــم يقــ ــا لــ مــ

رف الصــِّ  ا. وهــذا يينوإسرتاتيجيَّات تقنع الطــَّ ب ي فعليــًّ تطلــَّ
ًال، ووزارة ودهـــــ وج ــة أوَّ ــدى الحكومـــ ــوحها لـــ ا ووضـــ

ياسات واإلســرتاتيجيًّات، الخارجيَّة تبًعا، كوهنا صانعة   السِّ
 وهو ما لم يتوفَّر يف الحكومة الحاليَّة.

ــاريخ  ــور بت ــه المنش ــر  ١٧ويف مقال ــب   ٢٠٢١فرباي م كت
لك   عضــاءالباحث اليمنــي، همــدان العليــي، أنَّ أحــد أ الســِّ

بلو أجابــه بــالنَّص عــن ســؤاله عــن ســبب   نــي،ماسي اليمالدُّ
بلوماســي:   ة عنــدما نلتقــي بشخصــ "الفشل الدُّ يَّات حكوميــَّ
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بط؟ لكنَّنا ال ندري  أجنبيَّة يتمُّ سؤالنا: ماذا تريدون بالضَّ

هات لدينا   .)١("ماذا نقول، لعدم وجود أيِّ موجِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

خالل السنوات  همدان العليي، أسباب فشل الدبلوماسية اليمنية     )١(
يف:  الماضية،   برس،  الرابط ١٧/٢/٢٠٢١ماز  على  متوفر  م. 

 التالي:
https://mazpress.com/art373.html 
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 ة يف الصِّني: نيَّآلية تفعيل الدُّبلوماسيَّة اليم

 

بلوماســي أن  بعــد           رصــدنا أبــرز مظــاهر اإلخفــاق الدُّ
ين"اليمني يف   دن"بكِّ ا معايير الحكم بنجــاح أو فشــل ، وحدَّ

بلوماسيَّة اليمنيَّة هناك، وأخضعنا إنجــازات  ة البعثة الدُّ مهمَّ
ــد  ــة ق ــث أظهــرت أنَّ البعث ــة لهــذه المعــايير، حي هــذه البعث

 ا اإلخفاق.رسنا أهم أسباب هذا، دأخفقت يف مهامه
ؤال            وبعـــد بحـــث المظـــاهر واألســـباب، يبقـــى الســـُّ

ــن  ــن يكم : أي ور األهــمُّ ــدَّ ــل ال ــن تفعي ــف يمك ؟ وكي ــلُّ الح
ن أهــمِّ عواصــم العــالم؟  بلوماســي اليمنــي يف واحــدة مــِ الدُّ
وبافرتاض أنَّ التَّشخيص كــان ســليًما يف دراســته لألســباب 

ب انَّ الحــلَّ يكمــن يف، فــإويف وضعه للمعــايير يــق لطَّر تجنــُّ
تي الَّذي قاد إلى هذه النَّتائج. ومِن أهمِّ اآلليَّات التَّنفيذيَّ  ة الَّ

بلوماسيَّة اليمنيَّة يف  م عمل الدُّ ين"يمكن أن ترمِّ  :"بكِّ
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 تعيين أعضاء البعثة وفق الكفاءة والخربة:  -۱

ــاطقي أو القب            ل المن ــَّ قــاء المؤه ــال ب ــي أ يف ح و  ل
ل الحزبـــي هـــو المعيـــ  ين أعضـــاء البعثـــة  لتعيـــ   ار األوَّ

بلوماسيَّة فإنَّ أيَّ معالجات ستبقى سطحيَّة،  وبــال    الدُّ
ل   بلوماســي مرهــون بكــادر مؤهــَّ أيِّ أثر، فالنَّجــاح الدُّ
ص ويرى المصلحة الوطنيَّة اليمنيَّة فــوق أيِّ   ومتخصِّ

بل  ي  وماســ مصلحة حزبيَّة أو مناطقيَّة. ويف المجــال الدُّ
أن ينجــز الكثيــر    لعملــه ل ومحــبٍّ  يمكــن لكــادر مؤهــَّ 

ــر   ــادر غيـ ــتمر الكـ ــين سيسـ ــات، يف حـ ــلِّ اإلمكانـ بأقـ
ــَّ  ة  المؤه ـَّ ج بقلـ ل والموجــود يف غيــر مكانــه بــالتَّحجُّ

اخلي مهما امتلك مــِن فــرص   اإلمكانات والوضع الدَّ
 ومتاحات. 

بلوماسي:  -۲  استمرار تأهيل الكادر الدُّ

ــا            ــور األســــ بلو ليب  تتطــــ ماســــــيَّة  واألدوات الدُّ
ــتمرا با  لك  سـ ــِّ ــاء السـ ــى أعضـ ــي أن يبقـ ــذا يقتضـ ر، وهـ
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بلوماسي على اطِّالع بكلِّ   جديــد يف مجــال األدوات  الدُّ
بلوماســيَّة   ة مع ظهور الدُّ بلوماسيَّة وأساليبها، وخاصَّ الدُّ

قميَّة ودبلوماسيَّة التَّطبيقات و...الخ.  باإلضــافة إلــى    الرَّ
ــُّ  هــات   ر يف سرعة التَّغي و القضــايا ا   مســارات وتوجُّ ــَّة.  لدُّ لي

بلوماســيِّين مواكبتــه، بــاالطِّالع   وهذا أمر يحتِّم علــى الدُّ
أن يمكـــن  و  ائم. ويف هـــذا الشـــَّ التَّأهيـــل والتـــَّدريب الـــدَّ

ين أن تســتغل انــدفاع   ــَّة يف الصــِّ بلوماسيَّة اليمني للبعثة الدُّ
بلوماســيِّ  ينيِّين ورغبــتهم يف تــدريب الدُّ وأن تلــزم  ين  الصِّ

ســات  ت تدر بحضور دورا كوادرها   يبيَّة دائمة مع المؤسَّ
ينيَّة المعنيَّة.   الصِّ

الب  -۳ أعضاء  التَّاريخ  الزام  بدراسة  ئيسيِّين  الرَّ عثة 
يني:   والحاضر الصِّ

ن معرفــة مســار  ن البعثــة مــِ هذه الخطوة إن تمت فستمكِّ
الي بنــ  ينيَّة، وبالتــَّ اء واتِّجاهــات وطموحــات الحكومــة الصــِّ

ة علــى أســس ة عة دبلوماســيَّ صــياغة إســرتاتيجيَّ و ة مبنيــَّ لميــَّ
ة يمكنها أن المصالح المشرتكة. وهذا يمنح البعثة نقاط قوَّ 
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يني  ا تودُّ تحقيقه. فــالطُّموح الصــِّ ق عربها الكثير ممَّ تحقِّ
ــر  ين الكبيـ ــِّ ــروع الصـ ــع مشـ ــق مـ ــة، والمرتافـ يف المنطقـ

هــي أحســنت إن  -، يمنح هذه البعثة  "الحزام والطَّريق"
تي تمتلكها اليمنلقوَّ ساب نقاط ادراسة وح ا   -ة الَّ فرصــً

اســيَّة مناســبة لتحسين أدائها للخروج بمكتســبات دبلوم
 لليمن.

ن  ن مــِ تي يمكن أن تحسِّ مات الَّ هذه بعض أهمِّ المقوِّ
ن  ن مــِ ين ليــتمكَّ بلوماســي اليمنــي يف الصــِّ أداء العمل الدُّ

د رئــيس ضــمن محــ  دفرض نفســه كمحــدِّ ياســة دِّ ات السِّ
ا إن ينيَّ رجيَّة الصِّ الخا  ة؛ أمــَّ ة يف تعاملها مع األزمــة اليمنيــَّ

ــالي  ــعه الح ــى وض ــي عل أثير بق ــَّ ــارج الت ــيبقى خ ه س ــَّ فإن
 مطلقا.
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 اخلالصة:

 
ة يجــب أن يأخــذ ضــمن  أيُّ سيناريو حــلٍّ لألزمــة اليمنيــَّ
أثير يف هــذه األزمــة، ووزن  معطيات صياغته كلَّ عوامل التــَّ

ة لعمــر ل الفمل. ومع طوعامل مِن هذه العوا  كلِّ  منيــَّ رتة الزَّ
 أكــرب، وصــار األزمة اليمنيَّة اكتسب العامل الخارجيُّ ثقــًال 

أيُّ حلٍّ غير ممكن مــا لــم  يأخــذ بالحســبان تــأثير العوامــل 
أثير  ــَّ ة الت ــَّ ن العوامــل الخارجي ة علــى األزمــة. ومــِ الخارجيــَّ

ين ع يني، بحكــم أنَّ الصــِّ ائــم يف مجلــس األمــن ضــو دالصــِّ
ولي، وا ه تــأمين مصــالحه قطــب عــ لــدُّ الميٌّ صــاعد يهمــُّ

ســومة، وهــو يــرتبط اإلســرتاتيجيَّة وتحقيــق أهدافــه المر
ة ومحيطهــا بــروابط اقتصــاديَّة وسياســيَّة  بالجغرافيــا اليمنيــَّ

ن أمن الطَّاقة والمالحة.  جوهريَّة، تتضمَّ
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ة تحضــر يف الم ياســيَّة لفــَّ كما أنَّ القضيَّة اليمنيــَّ ات السِّ

ينيَّة أحـــد أينيَّة كالصـــِّ  وراق التَّعامـــل يف العالقـــات الصـــِّ
ــات الصــِّ  ة، والعالق ــَّ ــات اإليراني عوديَّة، والعالق ينيَّة الســُّ

ة؛ حيــث  ينيَّة األمريكيــَّ وسيَّة، والعالقات الصِّ ينيَّة الرُّ الصِّ
ينيَّة المحافظــة علــى كــلِّ  ياسة الخارجيَّة الصِّ  تحاول السِّ

تي تر  هذه يَّة اليمنيَّة ارتباًطا بالقضتبط دولها  العالقات الَّ
ا   المباشر وهــذا   أحياًنا. وهذا االرتباط–مباشًرا ومتضادًّ

ــع  ــه م ا يف تعامل ــً ــينيًّا مزدوج ا ص ــً د موقف ــَّ ــد ول ــادُّ ق التَّض
ــة  ــف الحكومـ ــى موقـ ــلًبا علـ ر سـ ــَّ ة، أثـ ــَّ ــيَّة اليمنيـ القضـ

رعيَّة" ــَّ ــَّ  "الشــ ــد تمثــ ة. وقــ ــَّ ــذاليمنيــ ا االزدواج يف ل هــ
دبلوماسيَّة رفيعة مــع الحكومــة قات  فظة على عالالمحا 

رعيَّة" ة، "الشــَّ ة اليمنيــَّ يف  -ويف نفــس الوقــت للجمهوريــَّ
 التَّعاطي عالي المستوى مع ممثِّلي الميليشيا الحوثيَّة.

تــي  دات الَّ ن المحــدِّ هــذا الموقــف كــان نتــاج عــدد مــِ
ا يجـــري ع ــَّ يني ممـ ــِّ ألرض لـــى اتحكـــم الموقـــف الصـ

 :اليمنيَّة، وهي
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ال:   دات المحدِّ أوَّ د االقتصادي: حيث يعــدُّ أهــمَّ المحــدِّ
ين باليم د ال يف عالقات الصِّ ن. وحينما يحضر هــذا المحــدِّ

يرتبط فقط بالحدود الجغرافيَّة الربيَّة والبحريَّة للجمهوريَّة 
اها إلى التَّداخالت االقتصاديَّة وأمــن بــا  ب اليمنيَّة، بل يتعدَّ

داخل  . باإلضــافة إلــى  مندبال ين االقتالتــَّ صــادي بــين الصــِّ
داخ ا التــَّ عوديَّة، وأيضــً ل االقتصــادي والمملكة العربيَّة الســُّ

عوديَّة وإيــران العبــين  ين وإيــران، باعتبــار الســُّ بــين الصــِّ
 رئيسيِّين يف القضيَّة اليمنيَّة.

ذي تحكمــه عناصــر رئيســة  ياســي: الــَّ د السِّ ثانًيا: المحــدِّ
ــا الحـــرب التُّكنوتجأبرز ة مـــع هـ ــَّ يـــات المتَّحـــدة الوال اريـ

ئيس األ تي بلغت ذروهتا يف عهــد الــرَّ مريكــي األمريكيَّة، والَّ
رة حاليًّا مع العهــد  ابق، دونالد ترامب، وال زالت مستمَّ السَّ
ة  ئيس، جو بايدن. باإلضــافة للمرحلــة االنتقاليــَّ الجديد للرَّ

بلوماسيَّ  تي تمرُّ هبا الدُّ ينيَّة مِن الدُّ ة االَّ ة ة التَّ بلوماســيَّ لصِّ نمويــَّ
ولــة العظمــى؛ فهــذه المرحلــة االنتقاليــَّ  ة إلى دبلوماســيَّة الدَّ

رت بشــكل  ة أثــَّ تي تزامن توقيتها مــع عمــر القضــيَّة اليمنيــَّ الَّ
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يني تجــاه مــا يجــري يف  واضح على مسار الموقــف الصــِّ

ــا هــذا االنتقــال مــن خــالل المواقــ  ــيمن، إذ الحظن ف ال
ينيَّة، ففي حين  ال يني يف بداية األزمة الصِّ   كان الموقفصِّ

وسي ومشــتًقا مِ  ه اآلن اليمنيَّة مطابًقا للموقف الرُّ نــه، فإنــَّ
ينيَّة احتمــال  ة الصــِّ أكثر استقالليَّة حدَّ تصــريح الخارجيــَّ
ن  تعيين مبعوث صيني لليمن، وهو موقف  قد يكــون مــِ

ة للواليـــات ا يـــَّ حـــدة واالتِّحـــاد لمتَّ بـــاب إثبـــات النِّدِّ
ي، إالَّ األ ن بدايــة هــذه  أوربــِّ ه يبــيِّن الفــرق الواضــح مــِ ــَّ ن

 اللَّحظة. المرحلة االنتقاليَّة حتَّى
يني  بلوماســي الصــِّ هذه المؤثِّرات، إضــافة للمبــدأ الدُّ
رف  ــَّ ين يف الط ــِّ ــف الص ــأن تق ــي ب ذي يقض ــَّ ــي ال المرحل

ين تع ــِّ ــي، وألنَّ الص ــف األمريك ن الموق ــِ ــر م ــد اآلخ تم
ــة: أم ــة اآلتي ــاديالمعادل ــا تع ــرا ريك ــدعم إي ــران ت ن وإي

هــذه   الحوثيِّين، إًذا دعم الحوثيِّين يعني مناوئــة أمريكــا.
ة لألســف -المعادلة   بلوماســيَّة اليمنيــَّ تي لم تستطع الدُّ الَّ
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ين رت بشــكل كبيــر علــى الموقــف  -تصــحيحها لبكــِّ أثــَّ
يني واتِّجاهاته بشأن ما يجري يف اليمن.  الصِّ

بلوماســي فــاق امظاهر اإلخين تربز العديد مِن  يف حو لدُّ
ين تتمثَّل أبــرز مظــاهر هــذا اإل خفــاق يف للبعثة اليمنيَّة يف بكِّ

فارة بــال ســفير لفــرتة تتجــاوز العــامين؛ باإلضــافة  بقــاء الســَّ
ة يف كــلِّ خطابــات وكتابــات  ــَّ لغيــاب جــوهر القضــيَّة اليمني

بلوماسيِّين اليمنيِّين يف العاصم ينيَّة، والتَّمثة الالدُّ يــل غيــر صِّ
ة اليمنيَّة والَّذي يمكن مالحظته عــرب العديــد سئول  الم لألمَّ

فارة.مِن الحوادث الَّ   تي حصلت يف السَّ
بلوماسيَّة اليمنيَّة علــى  وإذا أخذنا معياري مدى قدرة الدُّ
ينيَّة نحــو  ن قبــل الحكومــة الصــِّ تكوين اتِّجاهات إيجابيَّة مــِ

ة، بلشـــَّ مواقـــف الحكومـــة ا قـــدرة اإلضـــافة لمرعيَّة اليمنيـــَّ
ــتثمارات  ــذب االس ــة وج ــى متابع ة عل ــَّ ــيَّة اليمني بلوماس الدُّ

ا والمنح الصِّ  ل إلــى أنَّ هنــاك إخفاقــً ينيَّة لليمن، فإنَّنا نتوصــَّ
ياسة الخارجيَّة اليمنيَّة، وفق هذين المعيــارين.  واضًحا للسِّ

ن األســباب أههمُّ  عف هــا ضــ هذا اإلخفاق نتج عــن عــدد مــِ
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ــادر الم ــاءة الكـ ــيَّن، إذ كفـ ــع عـ ة يخضـ ــَّ ــايير مناطقيـ لمعـ

ــيَّة الح بلوماسـ ــايير الدُّ ــن المعـ ــًدا عـ ة بعيـ ــَّ ة وحزبيـ ــَّ قيقيـ
ذين يجــب أن  دريب والتَّأهيــل اللــَّ باإلضافة لضــعف التــَّ
الع  ن االطــِّ ن مــِ ى تــتمكَّ بلوماســيَّة حتــَّ يرافقا البعثــات الدُّ

بلوماسيَّ   لجديدة.ة اعلى جديد أدوات ووسائل الدُّ
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