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مدخل
    تعــود العالقــات اليمنيــة الروســية إلــى )1928( إذ كانــت اليمــن )المملكــة المتوكليــة( مــن 

ت تلــك  الــدول األولــى التــي تقيــم عالقــات مــع االتحــاد الســوفيتي فــي الشــرق األوســط. ومــرَّ

العالقــة عبــر المملكــة العربيــة الســعودية حيــث ســّلم منــدوب )اإلمــام يحيــى حميــد الديــن( فــي 

جــدة رســالة إلــى "المنــدوب الروســي" وعلــى أساســها تــم توقيــع اتفاقيــة تجاريــة بيــن الدولتيــن. 

لكــن العالقــات الدبلوماســية لــم تقــم إال فــي عــام 1955.

وترتكــز العالقــات بيــن روســيا واليمــن علــى معاهدتــي الصداقــة والتعــاون مــع جمهوريــة اليمــن 

الديمقراطيــة الشــعبية )عــام 1979( -جنوبــًا؛ والجمهوريــة العربيــة اليمنيــة )عــام 1984( -شــمااًل. 

ــك كان  ــى الرغــم مــن ذل ــب مــن محــور موســكو. وعل ــوب اليمــن نظــام إشــتراكي قري وحكــم جن

دعــم االتحــاد الســوفيتي ضئيــاًل مقارنــة بــدول أخــرى، فلــم تكــن موســكو تبحــث عــن انتصــار 

"ماركســي" جنوبــي اليمــن بــل كانــت مصلحتهــا فــي اســتخدام المرافــق البحريــة والجويــة للنظــام 

فــي عــدن. وفــي عــام 1990 توحــدت اليمــن، لتتعامــل موســكو مــع "الجمهوريــة اليمنيــة" كدولــة 

أصبحــت أكثــر قربــًا إلــى المحــور الغربــي.

في نهاية الحرب الباردة تخلت موســكو عن قواعدها جنوب اليمن، وفقدت التأثير الجيوسياســي 

فــي المنطقــة لصالــح الواليــات المتحــدة األمريكيــة. وتبــرز هــذه الســوابق مجــددًا مع عودة روســيا 

إلــى المنطقــة وتراجــع التأثيــر األمريكــي، ليــس فقــط كرغبــة روســية فــي هدفهــا مواجهــة الغــرب 

لكــن إلعــادة قوتهــا العســكرية والجيوسياســية فــي البحــر األحمــر وخليــج عدن. 

وبــرزت الرغبــة الروســية بالعــودة إلــى اليمــن فــي 2009 عندمــا تحــدث مســؤول عســكري روســي 

ــة  ــدب ذي األهمي ــاب المن ــق ب ــة مــن مضي ــى مقرب ــالده بإنشــاء قاعــدة عســكرية عل ــة ب عــن رغب

االســتراتيجية]1[، والــذي يربــط البحــر األحمــر بخليــج عــدن. وتمــر مــن خاللــه %18 مــن نفــط الخليج. 

ــى إنشــاء تلــك القاعــدة طــوال  ــع القــرار ومراكــز البحــوث الروســية إل ــر صن وعــادة مــا تشــير دوائ

الســنوات الخمــس الماضيــة.

تعانــي اليمــن مــن اضطرابــات مســتمرة منــذ 2011 عندمــا أســقطت ثــورة شــعبية الرئيــس علــي 

عبداللــه صالــح الــذي حكــم البــالد 33 عامــًا، 
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وتطــورت تلــك االضطرابــات إلــى حــرب مــع ســيطرة الحوثييــن علــى صنعــاء فــي ســبتمبر/

أيلــول2014 وتدخــل تحالــف تقــوده الســعودية تدعمــه الواليــات المتحــدة فــي مــارس/أذار2015، 

وتســتمر تلــك الحــرب مســببة أكبــر أزمــة إنســانية فــي العالــم حســب األمــم المتحــدة إذ دفعــت 

تلــك الحــرب معظــم ســكان البــالد )مــا يقــارب مــن ثالثيــن مليونــًا( إلــى حافــة المجاعــة. وفــي ظــل 

تلــك الحــرب كانــت موســكو مراقبــة لألوضــاع فــي اليمــن بحــذر، وأبقــت نفســها علــى مســافة 

واحــدة مــن كل األطــراف، فــي وقــت كانــت قــد وقفــت بقــوة إلــى جانــب نظــام بشــار األســد فــي 

ســوريا.

فــي مــارس/أذار2020م، اندلعــت حــرب النفــط بيــن الســعودية وروســيا، وال يبــدو أن العنــاد 

الروسي/الســعودي ســيصل إلــى اتفــاق ســريع ينهــي األزمــة. لذلــك قــد تتحــول إلــى محاولــة 

تأثيــر متبــادل بيــن الدولتيــن فــي مناطــق النفــوذ الرئيســية ِلكليهمــا مــن أجــل تعميــق الخســائر. 

ولــن تجــد موســكو تأثيــرًا علــى صــادرات الســعودية مــن النفــط أفضــل مــن التواجــد الكبيــر فــي 

بــاب المنــدب، وربمــا مــد اليــد إلــى جماعــة الحوثييــن التــي أعلنــت ســابقا أنهــا اســتهدفت عمــالق 

النفــط الســعودي أرامكــو بالصواريــخ، لكــن هــذه التوقعــات لــن تكــون أقــوى مــن التواصــل الــذي 

اصبــح مباشــرا مــع المجلــس االنتقالــي المدعــوم مــن اإلمــارات فــي جنــوب اليمــن.
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يأتــي موقــع اليمــن االســتراتيجي علــى مضيــق بــاب المنــدب مصــدرًا للرؤيــة الروســية بخصــوص 

المنطقــة، ويمكــن اإلشــارة إلــى مجموعــة محــددات تجعــل مــن روســيا فاعــاًل متوقعــا فــي اليمــن 

خــالل المرحلــة القادمــة:

بالنســبة للمخــاوف الجيوسياســية الروســية فــإن اليمــن عنصــر ال غنــى عنــه فــي طموحــات 	 

الكرمليــن المتناميــة فــي جميــع أنحــاء منطقــة الســاحل، عبــر البحــر األحمــر. وعودتهــا إلــى جزيــرة 

ســقطرى، ســيكون مقرونــًا بإمكانيــة إنشــاء قاعــدة بحريــة منفصلــة في الســودان جــرى الحديث 

عــن هــذه القاعــدة بيــن الرئيــس الســوداني الســابق عمــر البشــير والرئيــس الروســي )2017(. 

ــر األحمــر  ــة البح ــن فــي منطق ــدن ولك ــج ع ــس فقــط فــي خلي ــوة روســيا لي ــزز ق ــا يع وهــو م

بأكملهــا. وبالتزامــن مــع الجهــود التــي تبذلهــا موســكو لتوليــد الطاقــة فــي الجــزء الشــرقي مــن 

ــر فــي البحــر  ــى حــد كبي ــى توســيع ســيطرتها إل البحــر األبيــض المتوســط  ، ســتكون قــادرة عل

األحمــر وكذلــك زيــادة القــدرات التشــغيلية الروســية فــي المحيــط الهنــدي.

ــاردة. 	  ــاء الحــرب الب ــات الرئيســية لموســكو فــي الشــرق األوســط أثن كان اليمــن أحــد األولوي

ابتــداء مــن عــام 1962، أرســل االتحــاد الســوفييتي بدعــوة مــن جمهوريــة مصــر التــي ســاندت 

الجمهورييــن، "مستشــارين" عســكريين ومعــدات إلــى اليمــن. وتوســع هــذا الوجــود بعــد 1968 

عندمــا تواجــدت روســيا جنــوب البــالد. وبالتحديــد، ُســمح لموســكو بتأســيس قاعــدة بحريــة فــي 

ــه إلــى هــذه  ــرة ســقطرى )زارتهــا، خــالل مدتهــا، 120 ســفينة ســوفييتية(. بفضــل وصول جزي

القاعــدة عنــد مصــب خليــج عــدن، قــام الســوفييت بعمليــات مســتمرة فــي المحيــط الهنــدي 

حتــى عــام 1985.]2[ وعــالوة علــى ذلــك، خــالل 1991-1968، خــدم مــا ال يقــل عــن 5245 مــن 

األخصائييــن العســكريين الســوفييت فــي اليمــن]3[. فــال شــك أن اســتراتيجية الكرمليــن الحاليــة 

إلعــادة بنــاء النفــوذ الروســي فــي الشــرق األوســط - وهــي سياســة متأثــرة بشــدة بأفــكار رئيــس 

الــوزراء الســابق يفغينــي بريماكــوف- لــن يتــم اعتبارهــا كاملــة دون إعــادة كســب موســكو 

المركــز الســابق فــي اليمــن]4[.
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فــي منتصــف 2019 أعــادت روســيا تقديــم رؤيتهــا لألمــن الجماعــي فــي منطقــة الخليــج 	 

العربــي إذ تعتبــر االســتقرار فــي الخليــج العربــي بالــغ األهمية للمصالح االســتراتيجية الروســية. 

وتلعــب اليمــن دورًا فــي خطــة روســيا لألمــن الجماعــي وينظــر إلــى اليمــن كمنطقــة نــزاع فــي 

اإلقليــم بيــن إيــران والســعودية زاد التوتــر بينهمــا مــع انســحاب الواليــات المتحــدة مــن خطــة 

ــي(. لذلــك فــإن روســيا تعتقــد أن  ــران )االتفــاق النــووي اإليران العمــل المشــتركة الخاصــة بإي

وجودهــا فــي المنطقــة يجعــل لهــا دور فــي حــل المشــكالت العالميــة المؤثــرة علــى مصالحهــا. 

تمكنهــا رؤيــة األمــن الجماعــي فــي منطقــة الخليــج مــن التواجــد بشــكل دائــم فــي المنطقــة، 

وأيضــًا التأثيــر علــى خطــوط المالحــة الدوليــة المهمــة.

تمتلــك معظــم الــدول الكبــرى قواعــد عســكرية قــرب مضيــق بــاب المنــدب علــى الجانــب األخــر 	 

مــن اليمــن فــي القــرن األفريقــي يشــمل ذلــك )الصيــن والواليــات المتحــدة وفرنســا وتركيــا 

وبريطانيــا( ودول أخــرى وفشــلت محــاوالت متعــددة مــن موســكو للحصــول علــى قاعــدة 

عســكرية فــي القــرن األفريقــي. وتبــدو اليمــن منطقــة اســتراتيجية إذا مــا تمكنــت مــن الحصــول 

علــى تلــك القاعــدة لتلحــق بالقــوى الغربيــة.

ــد 2015 فمــن 	  ــج بع ــي الخلي ــوازن ف ــق ت ــت روســيا مــن تحقي ــم، تمكن ــى مســتوى اإلقلي عل

جهــة عــززت تحالفهــا مــع إيــران ومــن ناحيــة أخــرى أقامــت عالقــة جيــدة للغايــة مــع الســعودية 

واإلمــارات. يأتــي ذلــك علــى الرغــم مــن وقــوف موســكو إلــى جانــب النظــام الســوري ممزقــًا 

عالقتــه بــدول الخليــج العربــي. لكــن بعــد عــام 2015م وعــدم الوقــوف ضــد قــرارات مجلــس 

األمــن بشــأن الحملــة العســكرية ضــد الحوثييــن فقــد دفــع ذلــك إلــى عــودة تلــك العالقــات 

تربطهــا دعــم "مشــروعية" الســلطة القائمــة -مــن وجهــة النظــر الروســية. لكــن كانــت روســيا 

منتقــدة بشــدة للحــرب فــي اليمــن والغــارات الجويــة الســعودية وعــادة مــا اســتخدمت الحــرب 

فــي اليمــن لتبريــر عملياتهــا الحربيــة ضــد المدنييــن فــي ســوريا مــع أن هنــاك فــارق كبيــر بيــن ما 

تقــوم بــه روســيا فــي ســوريا وعمليــات التحالــف فــي اليمــن. إلــى جانــب ذلــك فــإن ســعيها فــي 

اليمــن يحــاول تحســين الصــورة الســيئة التــي ُنقلــت للشــعوب العربيــة بالوقــوف مــع نظــام 

بشــار األســد.
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تحتفــظ موســكو بعالقــة جيــدة مــع طرفــي الصــراع الرئيســين فــي اليمــن. وحتــى اغتيــال الرئيــس 

اليمنــي علــي عبداللــه صالــح مــن ِقبــل الحوثييــن فــي ديســمبر/كانون األول2017 حافظــت 

ــات  ــى الســلك الدبلوماســي فــي كٍل مــن صنعــاء وعــدن. كمــا أنهــا تعتقــد أن عملي موســكو عل

ــذي تقــوده الســعودية يصعــد مــن الحــرب فــي اليمــن. التحالــف ال

ولفهــم أكثــر نتطــرق لطبيعــة االســتراتيجية الروســية وعالقتهــا بالمفاعيــل المحليــة والدوليــة 

المرتبطــة بالحــرب والســلم فــي اليمــن:

الحكومــة الشــرعية: تعتــرف موســكو بشــرعية الحكومــة التــي يقودهــا الرئيــس عبدربــه منصــور 	 

هــادي، وفــي  يوليــو / تمــوز2018 عيــن الرئيــس اليمنــي عبــد ربــه منصــور هــادي أول ســفير 

ــح مــن الســلطة فــي  ــه صال ــد الل ــي عب ــذ ســقوط الرئيــس الســابق عل لليمــن فــي روســيا من

ــة مــن  ــى تحــول اســتراتيجية موســكو اليمني ــن الوحيشــي مؤشــرا عل ــل تعيي عــام 2011. ومث

النقــد الخطابــي الســلبي للنــزاع الدائــر والــذي اســتمرت موســكو فــي تلقينــه للعالــم عبــر األمــم 

ــار مــن خــالل الوســائل الدبلوماســية. فــي  المتحــدة، إلــى الســعي النشــط لوقــف إطــالق الن

ــًا دعــم  ــة األســبق عبدالملــك المخالفــي موســكو طالب ــر الخارجي ــي )2019( زار وزي العــام التال

موســكو للضغــط علــى إيــران وقــف دعــم الحوثييــن.
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أواًل: المفاعيل المحلية



تتميــز عالقــة موســكو وطهــران بكونهــا أكثــر قربــًا فــي ملفــات ِعــدة معظمهــا فــي ســوريا واالتفاق 
النــووي اإليرانــي خاصــة بعــد خــروج الواليــات المتحــدة مــن االتفاق.

ــن  ــص الحوثيي ــا لروســيا. حــث الن ــار وإعــالن لنواي ــم 2216 أول اختب ــس األمــن رق ــرار مجل كان ق
علــى االنســحاب مــن جميــع المناطــق التــي تــم االســتيالء عليهــا علــى الفــور، وأعــاد تأكيــد ســلطة 
ــص "ال  ــة إن الن ــت قائل ــن التصوي ــي اليمــن". امتنعــت موســكو ع ــة هــادي الشــرعية ف "حكوم
يتماشــى بالكامــل" مــع شــروط الحــل السياســي ودعــت جميــع األطــراف إلــى وقــف إطــالق النــار. 
اســتخدمت روســيا حــق النقــض )الفيتــو( عــدة مــرات منــذ ذلــك الحيــن لتعديــل القــرارات والبيانــات 
الرســمية لألمــم المتحــدة وعارضــت أي محــاوالت لســحب القضيــة خــارج إطــار األمــم المتحــدة، 
كمــا كان الحــال مــع إنشــاء الرباعيــة الدوليــة التــي تضــم )الواليــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة 

والســعودية واإلمــارات(]5[.
ــل 	  ــى قت ــون عل ــون األول/ديســمبر2017، أقــدم الحوثي ــع مــن كان ــن: فــي الراب جماعــة الحوثيي

حليفهــم الرئيــس اليمنــي الســابق علــي عبــد اللــه صالــح. مثــل موتــه العنيــف والهزيمــة 
ــة  ــرات المتنامي ــه فــي صنعــاء تتويجــًا لشــهور مــن التوت ــن ل ــي لحقــت بالموالي العســكرية الت
بيــن حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام بزعامــة صالــح مــن جهــة والحوثييــن مــن جهــة أخــرى. كانــت 
الســفارة الروســية فــي ذلــك الوقــت محطــًا للقــاءات "علــي عبداللــه صالــح"، ومكانــًا لتعزيــز 
وجــود الحوثييــن. لكــن تلــك الواقعــة أدت إلــى مغــادرة روســيا صنعــاء.  ظلــت العالقــة متوتــرة 
بيــن الحوثييــن والــروس علــى الرغــم مــن الوســاطة اإليرانيــة التــي طلبــت مــن موســكو لقــاء 
الحوثييــن وهــو أمــٌر لــم يحــدث بشــكل معلــن -علــى األقــل- إال فــي نهايــة2018م.]6[ أعقبهــا 

عــدة لقــاءات فــي موســكو ومســقط حيــث يقيــم وفــد الحوثييــن المفــاوض.]7[
فــي عــام 2016 دعمــت روســيا "المجلــس السياســي األعلــى" الــذي شــكله الحوثيــون وعلــي 
عبداللــه صالــح ويعــود ذلــك إلــى عــدة أســباب: تخلــي األمــم المتحــدة ومجلــس األمــن الدولــي عــن 
حســم ملفــات المنطقــة، والــذراع اإليرانيــة القويــة داخــل روســيا التــي ضغطــت مــن أجــل االعتراف 
بهــذا المجلــس. إضافــة إلــى العالقــة الجيــدة بيــن "صالــح" ومســؤولين روس. وقــد تحــدث إلــى 
قنــاة "روســيا 24" التابعــة للحكومــة الروســية فــي أغســطس/آب2016  قائــال " فــي معركتنــا ضــد 
ــاد  ــا لالتح ــا وموانئن ــم مطاراتن ــى اســتعداد لتقدي ــة التســهيالت ونحــن عل اإلرهــاب ســنقدم كاف

الروســي". مــا يعنــي أن "صالــح" قــدم وعــوده بإقامــة قاعــدة عســكرية للــروس فــي اليمــن.
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وهــو أمــٌر لــم يكــن يثيــر الــروس فــي ذلــك الوقــت بســبب حالــة الغــرق الدائمــة فــي ســوريا. لكــن 
الحقــًا فــي آب/أغســطس 2017، دعــا القائــد الســابق لســالح البحريــة الروســي فليكــس غرومــوف 
إلــى إنشــاء قاعــدة بحريــة روســية علــى مقربــة مــن الطرقــات التجاريــة فــي خليــج عــدن ووصــَف 
معهــد الدراســات الشــرقية فــي موســكو جزيــرة ســقطرى بأنهــا المــكان المثالــي لبنــاء قاعــدة 

روســية فــي اليمــن.
فــي عــام 2018 بعــث المجلــس السياســي األعلــى )الــذي يقــوده القيادي الحوثي مهدي المشــاط( 
رســالة إلــى الرئيــس الروســي]8[. أشــارت الرســالة إلــى الحــرب اليمنيــة وطلبًا من روســيا بالمســاعدة 
فــي مواجهــة األمريــكان والتوجــه الغربــي فــي البــالد. ينطلــق الحوثيــون فــي رســالتهم مــن فرضيــة 
أن موســكو إلــى جانــب طهــران تواجهــان المــد الغربــي فــي منطقــة الشــرق األوســط، ويعتبــرون 

ذلــك نقطــة جيــدة لعــودة الــروس إلــى اليمــن.
المجلــس االنتقالــي الجنوبــي: فــي مــارس/أذار2019، كانــت وزارة الخارجيــة الروســية أول 	 

مــن دعــا المجلــس االنتقالــي الجنوبــي لزيــارة رســمية إلــى موســكو؛ فــي إشــارة إلــى العالقــة 
المتناميــة بيــن اإلمــارات التــي تدعــم المجلــس االنتقالــي الجنوبــي، والكرمليــن. كما أن الســفير 
الروســي لــدى اليمــن زار مقــر "المجلــس االنتقالــي فــي عــدن فــي نفــس الفتــرة]9[.  تعــزز ذلــك 
فــي بيــان صــدر فــي 10 أغســطس/آب2019 حيــن رفــض نائــب الســفير الروســي لــدى األمــم 
ــم  ــه ل ــي الجنوبــي" علــى عــدن. كمــا أن ــة ســيطرة "االنتقال ــري بوليانســكي إدان المتحــدة ديمت

يؤكــد أهميــة الوحــدة اليمنيــة كمــا جــرت العــادة.
فــي ذات الوقــت مــن غيــر المرجــح أن تدعــم روســيا 
اســتقالل جنــوب اليمــن بشــكل مباشــر، ألن هــذه 
البــادرة ســتخلق خالفــات خطيــرة مــع الســعودية، 
دخــول  تســهيل  إلــى  موســكو  تنظــر  أن  يمكــن 
"المجلــس االنتقالــي الجنوبــي" إلــى مفاوضــات 
المتحــدة  األمــم  فيهــا  توســطت  التــي  الســالم 
كوســيلة لكســب مصالــح اإلمــارات، دون تعــرض 
اســتراتيجيتها فــي " التــوازن اإلقليمــي" للخطــر. 
كمــا أنهــا وســيلة لكســب وجــود فــي جنــوب اليمــن 

ــه اإلمــارات. ســبق أن وعــدت ب
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ثانيًا: المفاعيل اإلقليمية
ــد فــي الشــرق األوســط واحــد مــن 	  ــر انخــراط روســيا المتزاي ــة المتحــدة: يعتب اإلمــارات العربي

ــًا.  التطــورات اإليجابيــة مــن وجهــة النظــر اإلماراتيــة التــي تســعى لتصبــح عامــاًل إقليميــًا قوي

وتســعى موســكو مــن هــذه العالقــة دعــم مصالحهــا فــي المنطقــة، فيمــا تعتقــد اإلمــارات أن 

عالقتهــا مــع الكرمليــن ســيدعم طموحهــا فــي اليمــن وفــي المنطقــة. خــالل الســنوات الثــالث 

الماضيــة زار محمــد بــن زايــد ولــي عهــد أبوظبــي، موســكو 4 مــرات )2019-2016( وفــي 

يونيو/حزيــران 2018 وقــع الشــيخ محمــد بــن زايــد و والرئيــس فالديميــر بوتيــن، إعــالن الشــراكة 

االســتراتيجية بيــن البلديــن، والتــي تشــمل أيضــًا التشــاور بشــأن القضايــا اإلقليميــة]10[. بحلــول 

نهايــة العــام كانــت اإلمــارات قــد بــدأت العــودة إلــى ســوريا، بإعــادة فتــح ســفارتها بعــد إغالقهــا 

)منــذ2012( ودعــم جماعــات معارضــة للنظــام الســوري]11[. وانخرطــت روســيا مؤخــرًا فــي 

الحــرب الليبيــة لصالــح اللــواء المتقاعــد خليفــة حفتــر حليــف اإلمــارات الرئيــس]12[.

تعتقــد اإلمــارات أن بإمــكان روســيا دعمهــا لتثبيــت وجودهــا فــي اليمــن، ومســاعدة حلفائهــا 

المحلييــن بالحصــول علــى اعتــراف "شــبه رســمي" دولــي. والضغــط لتمثيــل القــوى التابعــة لهــا 

فــي أي مشــاورات قادمــة ترعاهــا األمــم المتحــدة مثــل "المجلــس االنتقالــي الجنوبــي" و"عائلــة 

صالــح". ظلــت روســيا تدعــم طــرف "علــي عبداللــه صالــح" الحليــف لإلمــارات فــي اليمــن ويقيــم 

ابنــه "أحمــد علــي عبداللــه صالــح" فــي أبوظبــي منــذ 2014،  حيــث فــرض قــرار مجلــس األمــن 

عقوبــاٍت عليــه. تفضــل اإلمــارات "عائلــة صالــح" الســتعادة الســلطة فــي اليمــن -شــمال اليمــن 

علــى وجهــة التحديــد- بــداًل مــن القــوى التــي أفرزهــا الربيــع العربــي بعــد 2011م. يعــود ذلــك 

إلــى حالــة الخصومــة الشــديدة والفوبيــا التــي يعانــي منهــا صانــع القــرار فــي أبوظبــي مــن وجــود 

اإلســالميين المصنفيــن علــى قوائمهــا لإلرهــاب. هــذا الغضــب يشــمل "حــزب التجمــع اليمنــي 

لإلصــالح" الــذي نفــى مــرارًا ارتباطــه بجماعــة اإلخــوان المســلمين. فــي فبراير/شــباط2020 قالــت 

ــوان اليمــن" فــي إشــارة لحــزب  ــارب "إخ ــت تح ــا كان ــى أنه ــارات بشــكل رســمي للمــرة األول اإلم

اإلصــالح علــى الرغــم مــن أن "اإلصــالح" يقاتــل فــي جبهــة واحــدة مــع اإلمــارات ضــد الحوثييــن. 

ــى  ــر عل ــه ال يؤث ــي طالمــا أن ــرى موســكو مشــكلًة فــي الحــزب اليمن ــي، قــد ال ت وبعكــس أبوظب

مصالحهــا فــي المنطقــة.
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فــي عــام 2017 زار "ابــن زايــد" موســكو والتقــى "بوتيــن"، وأشــارت معلومــات أن أبوظبــي 

عرضــت علــى موســكو مســاحة لرســو ســفنها البحريــة فــي عــدن، مــا يعطــي روســيا رابــع “محطــة 

توقــف” مــن قنــاة الســويس فــي البحــر األبيــض المتوســط   إلــى بحــر العــرب- النقــاط األخــرى هــي 

اإلســكندرية والعقبــة والفجيــرة. كمــا تخطــط روســيا لتصبــح قــوًة بحريــة خفيفــة وســريعة داخــل 

الميــاه الدافئــة ، ويتطلــب هــذا محطــات للصيانــة وإصــالح المخــازن المهمــة للعمليــات البحريــة 

الروســية لوجودهــا فــي الشــرق األوســط ]13[. ورفضــت دواًل مثــل جيبوتــي مــرارًا طلبــًا روســيًا 

بإقامــة قاعــدة عســكرية بحريــة علــى أراضيهــا بســبب مخــاوف مــن التوتــر مــع القواعــد األمريكيــة 

والصينيــة علــى أراضيهــا.  

بالمقابــل ذلــك تدعــم موســكو خطــة إماراتيــة بعمليــة سياســية تشــمل إجــراء انتخابــات رئاســية 

ــح" ]14[. اإلمــارات قامــت بالفعــل  ــة صال ــى أحــد أفــراد "عائل فــي اليمــن وتســليم وزارة الدفــاع إل

بعقــد لقــاءات جمعــت مســؤولين روس مــع أحمــد علــي عبداللــه صالــح، خــالل )2016 و2017( 

وليــة المفروضــة عليهمــا حســب القــرار األممــي  مــن أجــل الدفــاع عــن والــده وإيقــاف العقوبــات الدَّ

ــه  ــي عبدالل ــاءات مــع "أحمــد عل ــي 2014م.]15[ كمــا عقــدت لق الصــادر فــي نوفمبر/تشــرين الثان

صالــح" بعــد مقتــل والــده علــى يــد الحوثييــن. وتمــت هــذه اللقــاءات فــي أبوظبــي مــكان إقامتــه 

بعــد القــرار األممــي القاضــي بالحظــر والمنــع مــن الســفر.

بعكــس اإلمــارات التــي تعتبــر وجودهــا فــي اليمــن مصيريــًا فــإن موســكو تنتهــج النهــج "الزئبقــي" 

بمــا يخــدم مصالحهــا. لذلــك عندمــا قــدم "علــي عبداللــه صالح" عروضه لروســيا من أجــل الوصول 

إلــى األراضــي اليمنيــة كانــت روســيا متفائلــة بإمكانيــة الوصــول إليهــا لكنهــا فــي نفــس الوقــت لم 

تكــن تريــد أن تغــرق فــي دعــم "عائلــة صالــح" و"الحوثييــن" كمــا فعلــت فــي ســوريا وتريــد الوصــول 

دون كلفة.

كمــا تهــدف إيمــاءات روســيا التصالحيــة تجــاه "المجلــس االنتقالــي الجنوبــي" إلــى تعزيــز عالقــة 

موســكو باإلمــارات ، فارتبــاط روســيا مــع "المجلــس االنتقالــي الجنوبــي" يعكــس األهميــة 

المتزايــدة لدولــة اإلمــارات كشــريك، وهنــاك توقعــات بتعــاون إماراتــي روســي فــي جنــوب اليمــن 

مــن خــالل شــركات أمنيــة وعســكرية روســية خاصــة كمــا هــو فــي ليبيــا .
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حصــل "أبعــاد" علــى معلومــات تفّيــد بــأن أبوظبــي عرضــت علــى موســكو، قاعــدة عســكرية بحريــة 

فــي "عــدن أو ســقطرى أو مينــاء الشــحر فــي حضرمــوت أو فــي مينــاء المخــا التابــع لتعــز غربــي 

البــالد"]16[. مقابــل المضــي ُقدمــًا فــي تحقيــق الخطــة اإلماراتيــة علــى األرض، ودعــم "المجلــس 

ــي لليمــن.  تشــتد حاجــة  ــز فــي الســاحل الغرب ــي تتمرك ــح" الت ــة صال ــي" و"عائل ــي الجنوب االنتقال

ــا  ــت عنه ــي أعلن ــرة" الت ــرب أســعار النفــط األخي ــرًا خاصــة مــع "ح ــود مؤخ ــى هــذا الوج روســيا إل

ــاج النفــط. وتضــاءل المعــارك فــي ســوريا  ــد انت ــار موســكو علــى الرضــوخ بتقيي الســعودية إلجب

بعــد تمكيــن نظــام بشــار األســد.

المملكــة العربيــة الســعودية: ترتبــط العالقــة بيــن المملكــة وروســيا بعالقــة متذبذبــة، إذ 	 

تعتمــد الســعودية علــى الحمايــة األمريكيــة الغربيــة. أدى الموقــف الروســي فــي ســوريا إلــى 

أن زيــادة التوتــر بيــن الدولتيــن المحوريتيــن فــي المنطقــة والعالــم والمســيطرتان علــى ســوق 

النفــط داخــل أوبــك وخارجهــا. كان الموقــف الروســي فــي اليمــن بعــدم االعتــراض علــى القــرار 

2216 واحــدًا مــن أســباب التقــارب مــع الريــاض، إلــى جانــب التوتــر األمريكــي مــع الســعودية 

أثنــاء واليــة الرئيــس الســابق أوبامــا.

فــي أكتوبر/تشــرين األول2019 زار الرئيــس الروســي فالدميــر بوتيــن المملكــة العربيــة الســعودية. 

بعــد زيــارة قــام بهــا ملــك الســعودية فــي 2017م، وكان الملــف اليمنــي حاضــرًا بالتأكيــد فــي تلــك 

ــح  ــا أحــد أصحــاب المصال ــروز روســيا بصفته ــارات ب ــد الزي ــن. تؤك ــن زعمــاء الدولتي ــات بي المباحث

الجيوسياســية الرئيســيين فــي شــبه الجزيــرة العربيــة، وتعطــي موســكو فرصــًة لتوطيــد شــراكتها 

مــع الســعودية فــي قضايــا متنوعــة بيــن أمــن الطاقــة وانعــدام االســتقرار فــي شــمال إفريقيــا. 

هــذه الشــراكة التــي انفجــرت فــي أحــد الزوايــا المتعلقــة باالتفــاق وأدى إلــى تخفيــض إنتــاج النفــط 

وتهــاوي قيمــة البرميــل إلــى أقــل مــن 25 دوالرا.

غيــر أنَّ هــذه الزيــارة تأتــي فــي وقــٍت يواجــه فيــه التحالــف الســعودي-اإلماراتي توتــرات، إذ تتنافس 

ــي  ــة الت ــات المتحــدة األمريكي ــى عكــس الوالي ــى أهــداف مختلفــة فــي اليمــن. وعل ــان عل الدولت

ــًة موحــدة ضــد  ــال جبه ــة الســعودية واإلمــارات خالفاتهمــا، ويمثِّ تأمــل أن تحــل المملكــة العربي

إيــران، فــإنَّ روســيا تعتبــر التباعــد المتزايــد بيــن أجندتــي السياســة الخارجيــة الســعودية واإلماراتيــة 

فرصــًة جيوسياســية.
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ونظــرًا إلــى أنَّ سياســات اإلمــارات تجــاه اليمــن وســوريا وإيــران ال تحظــى بدعــٍم مــن الريــاض أو 

واشــنطن، تحــاول روســيا اســتغالل النقــاط المشــتركة بينهــا وبيــن اإلمــارات فــي هــذه الجبهــات 

د روســيا إلــى اإلمــارات  لتعزيــز الشــراكة االســتراتيجية بيــن موســكو وأبوظبــي. هــذا ويتزامــن تــودُّ

مــع إبدائهــا إشــاراٍت اســترضائية موازيــة تجــاه المملكــة العربيــة الســعودية، وهــو مــا يضمــن 

ــن العالقــات بيــن موســكو والريــاض، وإمكانيــة اســتفادة روســيا مــن أي تقــارٍب بيــن  اســتمرار تحسُّ

الســعودية واإلمــارات فــي المســتقبل]17[.

ــر اإلمــارات فــي سياســات الســعودية تأثيــرًا يعــود بالنفع على مصالح موســكو  تأمــل روســيا أن تؤثِّ

فــي نهايــة المطــاف، وأن تعيــد الريــاض وأبوظبــي ترتيــب سياســاتهما. وُيمكــن القــول إنَّ إيمــان 

روســيا بإمكانيــة تحقيــق هــذا الســيناريو ينبــع مــن الطريقــة التــي تنظــر بهــا موســكو إلــى ديناميــات 

القــوة الكليــة فــي الخليــج. إذ قــال أندريــه كورتونــوف، المديــر العــام لمجلــس الشــؤون الدوليــة 

ــن الســعودية واإلمــارات، لكــن  ــج “مشــترك” بي ــة فــي الخلي ــة اإلقليمي الروســي، إن دور الهيمن

أبوظبــي هــي التــي تضــع “األيديولوجيــة السياســية والرؤيــة االســتراتيجية” لذلــك التحالــف]18[.

فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي2019 رحبــت روســيا بالتوقيــع علــى وثيقــة اتفاق الرياض بيــن الحكومة 

الشــرعية اليمنيــة والمجلــس االنتقالــي الجنوبــي. وذكــرت وزارة الخارجيــة الروســية فــي بيــان لها أن 

موســكو ترحــب بتوقيــع الوثيقــة وتعدهــا خطــوة مهمــة لتوحيــد المجتمــع اليمنــي، ومثــااًل إيجابيــًا 

للتوصــل إلــى حلــول وســط ومقبولــة وضروريــة فــي الظــروف الحاليــة التــي يمــر بهــا اليمــن]19[. 

ــي  ــدا لمواقفهــا مــن المجلــس االنتقال ــه روســيا وتأكي ــذي تبدي ــوازن ال ــر ذلــك جــزء مــن الت ويعتب

الجنوبــي باعتبــاره طرفــًا يمكنــه التأثيــر.

جمهوريــة إيــران اإلســامية: يديــن الحوثيــون بقدراتهــم القتاليــة علــى المســاعدات اإليرانيــة. 	 

ويشــمل التدريــب الِقتالــي والصواريــخ الباليســتية والصواريــخ الذكيــة البحريــة التــي اســتهدفت 

مطــارات وموانــئ ســعودية وُســفن تجاريــة وبــوارج خليجيــة وأمريكيــة. يعتمــد النشــاط اإليرانــي 

علــى التعــاون مــع روســيا، التــي تحمــي الحــرس الثــوري اإليرانــي مــن قــرارات مجلــس األمــن 

التــي تحــاول إدانــة إيــران ودعمهــا لجماعــة الحوثــي. 



14

جيوبولتك عودة روسيا إلى اليمن

ــران  ــة إي ــة ســعودية إلدان ــة امريكي ــى محــاوالت بريطاني ــر مــن مــرة عل وقــد اعترضــت روســيا أكث

بتهريــب األســلحة للحوثييــن فــي اليمــن علــى الرغــم مــن أن تقاريــر لألمــم المتحــدة تؤكــد ضلــوع 

طهــران فــي تهريــب أجــزاء مــن صواريــخ باليســتية وأســلحة إلــى الحوثييــن.  وبالتالــي فــإن روســيا 

هــي جهــة فاعلــة مهمــة مكنــت إليــران مــن بســط ســيطرتها ونفوذهــا فــي اليمــن.

يعــود ذلــك إلــى العالقــة اإليرانية-الروســية فــي ســوريا حيــث يقاتــالن جنبــًا إلــى جنــب مــع نظــام 

بشــار األســد. يعتقــد الحوثيــون أن هــذه العالقــة الجيــدة بيــن طهــران وموســكو يمكنهــا أن تســاعد 

أهدافهــم وإيجــاد اعتــراف دولــي بســلطتهم فــي صنعــاء، لكــن ذلــك لــم يحــدث -علــى األقــل حتــى 

مطلــع-2020 فمــا تــزال الحكومــة الشــرعية تملــك ذلــك االعتــراف الدولــي علــى الرغــم مــن تضــرر 

صورتهــا الدوليــة بفعــل تفــكك التحالــف وتراجــع القــوات الحكوميــة أمــام الحوثييــن.

يرتبــط توافــق روســيا وإيــران بمــدى اســتمرار شــراكتهما فــي ســوريا. وال يبــدو أن هــذه الشــراكة 

ــرار النظــام  ــة ق ــول الروســي فــي صناع ــي مــن التغ ــى الغضــب اإليران ــاًء عل ــاًل بن ستســتمر طوي

الســوري. لكــن ذلــك ال يعنــي أن موســكو ســتترك عالقتهــا الجزئيــة مــع الحوثييــن باعتبــاره مكــون 

محلــي يمكــن أن يحقــق طموحهــا ومصالحهــا.
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فــي الرســالة التــي بعثهــا "مهــدي المشــاط" رئيــس المجلــس السياســي للحوثييــن، إلــى الرئيــس 

الروســي فالديميــر بوتيــن، يشــير إلــى أن علــى روســيا: اســتخدام ثقلهــا السياســي ونفوذهــا لوقف 

ــوق لنشــر  ــاض بالت ــم "المشــاط"، واشــنطن والري ــي اليمــن،. فــي الوقــت نفســه اته الحــرب ف

ــي تقودهــا روســيا. رســميًا  ــة الت ــادرات الســالم المزعوم ــي اليمــن، واســتهداف مب الفوضــى ف

لــم توافــق الحكومــة الروســية علــى الطلــب مــع ذلــك فــإن تجربــة روســيا فــي جورجيــا وأوكرانيــا 

وســوريا توضــح بالتأكيــد الشــكل الــذي يمكــن أن تصبــح فيــه موســكو صاحبــة مصلحــة فــي هــذا 

الصــراع، عبــر شــركات عســكرية روســية.

رئيــس الدراســات اإلســالمية فــي معهــد التنميــة المبتكــرة، كيريــل ســيمينوف، على الرغــم من أنه 

يشــك فــي أن الشــركات العســكرية اإلستشــارية الروســية تعمــل حاليــًا فــي اليمــن، إال أنــه يحتمــل 

ــه  ــن، ولكن ــس ]مــن أجــل[ مصلحــة اســتراتيجية للكرملي ــال ســيمينوف: "لي حــدوث ذلــك]20[. وق

مثــال علــى تأميــن بعــض المصالــح التجاريــة مثــل مشــاريع البنيــة التحتيــة فــي جزيــرة ســقطرى، 

أو البعثــات اإلنســانية المتعلقــة بتســليم الغــذاء". ويمكــن النظــر إلــى حديــث ســيمنيوف بتمعــن؛ 

فعلــى عكــس مــا يقولــه يملــك الكرمليــن مصلحــة اســتراتيجية فــي اليمــن. تتعلــق النقطــة 

المحوريــة الثانيــة التــي يتحــدث بهــا ســيمينوف بالــدور الــذي تلعبــه الشــركات العســكرية الخاصــة 

ــا  ــع المصــادر الروســية تقريًب ــى األرض. فــي الواقــع، رفضــت جمي ــد تكــون متورطــة عل ــي ق الت

ــر  ــار األكث ــك، فــإن الخي ــدال مــن ذل ــر نفســه. ب ــرح الخبي ــر"- كمــا اقت ــة وجــود شــركة "فاغن إمكاني

احتمــاال هــو PMC وهــي شــركة روســية أخــرى، أو مــا تســمى بمجموعــة باتريــوت، وهــي شــركة 

أكثــر تطــورا مجهــزة بأجهــزة شــركة "فاغنــر" الشــهيرة وتحمــل ســوء ســمعة، والتــي تــم الكشــف 

عنهــا أيضــا فــي جمهوريــة أفريقيــا الوســطى]21[. وهــذه الشــركات تابعــة للكرمليــن.

يمكــن لهــذه الشــركات أن تعمــل مــع الحوثييــن، حيــث تقــدم المشــورة وإطــالق الصواريــخ. تقــوم 

مجموعــة "فاغنــر" بدعــم قــوات حفتــر فــي ليبيــا وقــد يتــم التدخــل بنفــس الطريقــة بالنســبة 

للحوثييــن. األمــر نفســه متعلــق بدعــم المجلــس االنتقالــي الجنوبــي التابــع لإلمــارات. وحتــى يتــم 

التأكــد مــن تلــك المعلومــات يمكــن معرفــة المــدى الــذي تريــد أن تحقــق االســتراتيجية الروســية 

فــي اليمــن.

شركات عسكرية وأمنية روسية:
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سيناريوهات العودة إلى اليمن
وفــي ظــل سياســة االنفتــاح والتقــارب المتوقــع مــع الحوثييــن فــي الشــمال برعايــة إيرانيــة 

والتعــاون االســتراتيجي مــع اإلمــارات التــي تتحكــم فــي المجلــس االنتقالــي الجنوبــي، إلــى جانــب 

حاجــة روســيا للعــودة إلــى مناطــق تأثيرهــا التــي رحلــت عنهــا بعــد انهيــار االتحــاد الســوفيتي، وإلــى 

جانــب الضغــط االقتصــادي المتبــادل مــع الســعودية، والعــودة للتنافــس العســكري مــع الواليــات 

المتحــدة وبريطانيــا وأوربــا، فإننــا أمــام عــدة ســيناريوهات لخطــوة روســيا القادمــة فــي اليمــن فــي 

ســبيل الوصــول إلــى موطــئ قــدم يحقــق لهــا وجــودا مؤثــرا فــي بــاب المنــدب:

ــر  اســتمرار روســيا فــي سياســة دعمهــا لخطــط إيقــاف الحــرب فــي اليمــن مــع ضمــان دور مؤث

للشــركاء الجــدد الحوثييــن فــي الشــمال واالنتقالــي فــي الجنــوب و"عائلــة صالــح" مــع اســتمرار 

اعترافهــا بشــرعية الرئيــس عبــد ربــه منصــور هادي-الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــا وإبقــاء عالقــات 

جيــدة مــع الســعودية، ضمــن سياســة تــوازن القــوى التــي تعتقــد موســكو مــن خاللهــا أنهــا 

ســتضمن وجــود أقــوى لهــا فــي اليمــن قــرب مضيــق بــاب المنــدب لتســهيل عملياتهــا البحريــة، 

وضمــان أمــن المنطقــة وفــق رؤيتهــا لألمــن الجماعــي فــي الخليــج.

فتــح المجــال للتعــاون مــع إيــران واإلمــارات لتحقيــق أهداف اســتراتيجية فــي التواجد داخــل اليمن، 

لكــن بشــكل غيــر رســمي مــن خــالل شــركات أمنيــة وعســكرية خاصــة علــى األرض، تقــوم بتدريــب 

وتســليح الحوثييــن حلفــاء إيــران فــي الشــمال، والمجلــس االنتقالــي حلفــاء اإلمــارات فــي الجنوب، 

وهــذا يحقــق لموســكو الضغــط اقتصاديــا وعســكريا علــى الريــاض بدرجــة أساســية ثــم واشــنطن 

دون كلفــة كبيــرة. ويحقــق لهــا فــي المســتقبل انتصــارًا يمكنهــا مــن التأثيــر فــي السياســة اليمنيــة 

وتحقيــق اســتراتيجية وجودهــا قــرب مضيــق بــاب المنــدب.

السيناريو األول:

السيناريو الثاني:
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خاصة:

قبــول دعــوة اإلمــارات ببنــاء قواعــد عســكرية فــي مــكان ســيطرة االتحاد الســوفيتي ســابقا بالقرب 

مــن بــاب المنــدب، وهــذا قــد يضطرهــا للتفاهــم مــع إيــران والقبــول بدعــوة الحوثييــن لشــراكة 

عســكرية، مــا يجعــل كلفــة تحقيــق اســتراتيجية التواجــد فــي اليمــن كبيــرة، كــون التواجــد العســكري 

المباشــر فــي هــذه المرحلــة قــد يــؤدي بموســكو لصــدام مــع الريــاض وواشــنطن.

عــودة الــدب الروســي إلــى مــكان تأثيــره الســابق إبــان حقبــة االتحــاد الســوفيتي بالقــرب مــن بــاب 

المنــدب والقــرن اإلفريقــي وبالقــرب مــن ممــرات التجــارة الدوليــة وخطــوط نقــل الطاقــة لــم يعــد 

حلمــا، بــل اســتراتيجية تســعى موســكو إلــى تحقيقهــا بأقــل كلفــة، وهــو مــا يرجــح تحــرك روســيا 

لتحقيــق الســيناريو الثانــي البــدء بالتواجــد العســكري فــي اليمــن بشــكل غيــر رســمي مــن خــالل 

ــى  ــق الجــزء األهــم مــن الســيناريو األول الســعي إل ــة وعســكرية خاصــة، مــع تحقي شــركات أمني

إيقــاف الحــرب فــي اليمــن، تمهيــدا لتحقيــق الســيناريو الثالــث وهــو التواجــد العســكري الكامــل، 

ــال نجحــت مفاوضــات  ــد فــي الشــمال بتنســيق مــع الســعودية فــي ح ــون التواج ــة أن يك مؤمل

مســقط بيــن الريــاض والحوثييــن، كمــا هــو التواجــد بالشــراكة مــع اإلمــارات جنوبــا .

السيناريو الثالث:
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/atlanticist/russia-and-the-uae-friends-with-benefits

المراجع



19

جيوبولتك عودة روسيا إلى اليمن

]14[  ترشــح اإلمــارات هــذا المنصــب للسفيرالســابق لديهــا أحمــد علــي عبــد اللــه صالــح الــذي كان يقــود قــوات الحــرس 
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مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث منظمــة مجتمــع مدنــي غيــر ربحــي مرخــص 
لــه مــن وزارة الشــؤون االجتماعيــة اليمنيــة رقــم )436( فــي 18 أكتوبــر 2010م
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