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تدشـن مصـر حقبـة جديـدة مـن تاريخهـا المعاصـر 

باتجـاه قفـزة تنمويـة واسـتراتيجية تحقـق النقلـة 

النوعيـة المأمولـة التـي تليـق بمكانـة مصـر، ويربوا 

تحتـاج  ذلـك  فـي  وهـي  المصرييـن،  جمـوع  إليهـا 

فـي  يأتـي  عديـدة،  ودوليـة  إقليميـة  شـراكات  إلـى 

روسـيا  مـع  االسـتراتيجية  الشـراكة  مقدمتهـا 

االتحاديـة، وقـد نجحـت القمـم السـبع التـى ُعقدت 

بيـن الرئيسـين "عبـد الفتاح السيسـي" و"فالديمير 

بوتيـن"، إلـى جانـب اللقـاءات بينهمـا علـى هامـش 

القمـم والمؤتمـرات الدوليـة، فـي إطالق الشـراكة 

المجـاالت،  مختلـف  فـي  البلديـن  بيـن  والتعـاون 

االسـتراتيجية  "الشـراكة  باتفاقيـة  ذلـك  وتتويـج 

الشـاملة بيـن مصـر وروسـيا" عـام 2018، التـي تمثِّل 

حجـر األسـاس وقاعـدة انطـالق لتعزيـز الشـراكة 

نوعـي  إلـى مسـتوى  بهـا  البلديـن، والوصـول  بيـن 

واسـتراتيجي غيـر مسـبوق؛ فقـد كفلـت االتفاقيـة 

تطويـر  اسـتمرارية  يضمـن  منظًمـا  إطـاًرا 

التعـاون المسـتقبلي بيـن القاهـرة وموسـكو فـي 

واالسـتراتيجية  السياسـية  المجـاالت  مختلـف 

النحـو  علـى  والثقافيـة،  والتقنيـة  واالقتصاديـة 

فـي  البنـاء  وإعـادة  التنميـة  جهـود  يخـدم  الـذي 

مصـر، وأكـدت أن روسـيا شـريك مهـم فـي تحقيق 

جميًعـا،  لهـا  نتطلـع  التـي  المصريـة  النهضـة 

الصادقـة  والرغبـة  والتكنولوجيـا،  الخبـرة  فلديهـا 

تنمويـة  إضافـة  تمثِّـل  جـادة،  شـراكة  بنـاء  فـي 

روسيا والقفزة المصرية نحو المستقبل

أ. د. نــورهان الشيــخ

ــقــــاهــــرة ــ ــامــــعــــة ال ــة - جــ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــات الـ ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ أســـــتـــــاذ الـ

للشـراكة  المسـتقبلية  اآلفـاق  وتتمحـور  لمصـر، 

رئيسـة: ثالثـة مجـاالت  فـي  البلديـن  بيـن 

مهـم  مصـدر  فروسـيا  التقنـي،  المجـال  أولهـا: 

تلـك  سـيما  ال  الحديثـة،  التنمويـة  للتقنيـات 

العالـم  المرتبطـة بقطـاع الطاقـة، وتتصـدر دول 

المصـدرة للتكنولوجيـا النوويـة، واألولـى مـن حيـث 

لصالـح  بإنشـائها  تقـوم  التـي  المفاعـالت  عـدد 

الحلـم  تحقيـق  معهـا  التعـاون  ويتيـح  الغيـر، 

كهروذريـة  محطـة  أول  إنشـاء  فـي  المصـري 

الضبعـة،  فـي  الكهربيـة  الطاقـة  إلنتـاج  مصريـة 

وهـو مشـروع تنموي عمـالق ال يقل أهمية وتأثيًرا 

عـن مشـروع السـد العالـي، وكمـا أطلـق البلـدان 

مصـر  وجـه  غّيـر  الـذي  العالـي  السـد  مشـروع 

الحضـاري، وكفـل لهـا الحيـاة فـي مـرات غيـر قليلة 

إطـالق  تـم  قـرن،  علـى نصـف  يزيـد  مـا  مـدى  علـى 

المنتظـر أن  الـذي مـن  مشـروع محطـة الضبعـة 

ينقـل مصـر نقلـة تنمويـة أخـرى؛ فقـد لّبـت روسـيا 

تطلعـات الشـعب المصـري، واسـتجابت لـإرادة 

لمشـروع  الطامحـة  والسياسـية  الشـعبية 

عمـالق لتوليـد الطاقـة، يحقـق لمصـر مسـتويات 

أكثـر حداثـة نحلـم بهـا ألنفسـنا وألبنائنـا واألجيـال 

القادمـة، فالطاقـة النوويـة مصدر ضخـم للطاقة، 

وتضـم محطـة الضبعـة أربـع وحـدات تبلـغ طاقـة 

ميجـاواط   4800 بإجمالـي  ميجـاواط،   1200 منهـا  كل 
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كان العـــــــرض الـروســـــــــي بـشـــــــــأن 
مـحـطــــة الـضــبـعــــة هــــو األفـضــــل فنـّيـًـــا 
وماديًّـــا بيـــن العـــروض المختلفـــة التـــي 
تقدمـــت بهـــا أكثـــر الـــدول تخصًصـــا وخبـــرة 

فـــي المجـــال.

بإطـالق  يسـمح  الـذي  األمـر  األربـع،  للوحـدات 

مشـروعات تنمويـة عمالقـة، وتحقيـق حلم الوادي 

فـي  السـكانية  الكثافـة  يسـتوعب  الـذي  الجديـد 

لمصـر  رحبـة  وآفاًقـا  عمـل،  فـرص  ويوفـر  مصـر، 

ييـن.  والمصر

وقد كان العرض الروسـي بشـأن محطة الضبعة 

ـا وماديًّـا بيـن العـروض المختلفة  هـو األفضـل فنيًّ

التـي تقدمـت بهـا أكثـر الـدول تخصًصـا وخبـرة فـي 

المجـال، وتعتبـر روسـيا الوحيـدة التـي تقـوم ببنـاء 

ن روسـي، فـي حيـن تضطـر  المفاعـالت بــ 100% مكـوِّ

المكونـات  بعـض  اسـتيراد  إلـى  األخـرى  الـدول 

مـن  يكفلـه  لمـا  أهميتـه  ولهـذا  أخـرى،  دول  مـن 

اسـتقاللية وسـرية فـي إدارة مثـل هـذا المشـروع 

بالسـماح  روسـيا  تتميـز  كمـا  الهائـل،  التنمـوي 

التنفيـذ  فـي  بالمشـاركة  المصرييـن  للخبـراء 

وقـد  السياسـية،  الشـروط  وغيـاب  والتشـغيل، 

أعلنـت شـركة "روس آتـوم" الروسـية أنهـا سـتمد 

مصـر بأحـدث تكنولوجيـا من الجيل الثالث المطور 

السـالمة،  معاييـر  أعلـى  يلبـي  الـذي   )Gen3+(

علـى  أمانًـا  األكثـر  سـتكون  الضبعـة  محطـة  وأن 

العالـم.  مسـتوى 

يتزامـن هـذا مـع تطـور التعـاون فـي مجـال تقنـي 

آخـر وهـو مجـال الفضـاء، ويعد التعـاون في مجال 

بيـن  للشـراكة  الواعـدة  المجـاالت  مـن  الفضـاء 

سـاحة  السـيبراني  الفضـاء  أصبـح  فقـد  البلديـن، 

علـى  الـدول  وتتسـابق  الدولـي،  للتنافـس  رئيسـة 

امتـالك موطـئ قـدم فعـال فـي الفضـاء مـن خالل 

إطـالق األقمـار الصناعية لألغـراض المعلوماتية، 

وتـم  وقـد  والعسـكرية،  واإلعالميـة،  والعلميـة، 

فـي 16 أبريـل 2014 إطـالق القمـر الصناعـي المصـري 

مؤسسـة  بتصنيعـه  قامـت  الـذي   ،Egyptsat2

الصواريـخ واألقمـار الفضائيـة الروسـية "إينيرجيا" 

مؤسسـة  قامـت  فقدانـه،  عـن  اإلعـالن  وعقـب 

سـات "ايجيبـت  جديـد  قمـر  بتصنيـع  "إينيرجيـا" 

نتيجـة فقـدان  الخاصـة  نفقتهـا  علـى  بالكامـل   "A

إطـالق  وتـم  الضمـان،  فتـرة  فـي  السـابق  القمـر 
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فبرايـر   21 فـي   "A سـات  "ايجيبـت  الجديـد  القمـر 

زادت  2019. ويتميـز عـن سـابقه بمواصفـات فنيـة 

مـن قـدرة ذاكرتـه باسـتخدام سـعات أكبـر، ويتيـح 

إمكانيـات  لـألرض  الدقـة  عاليـة  صـور  خـالل  مـن 

ورصـد  مصـر،  فـي  العمرانـي  للتخطيـط  واسـعة 

ظواهـر التصحـر واالعتـداءات علـى أراضـي الدولـة، 

ومتابعـة التركيـب والنمـو المحصولـي، عالوة على 

متابعـة مسـارات البحـار واألنهـار ومجـاري المياه، 

كما يمكن لمصر إتاحة تقديم الخدمات الفضائية 

التـي سـيتم الحصـول عليهـا مـن القمـر المصـري 

إلـى جميـع الدول اإلفريقية، لمعاونتها في تقييم، 

واسـتثماراتها. مواردهـا،  وإدارة  ومتابعـة، 

البلديـن يتمثَّـل  بيـن  التقنيـة  ثالـث للشـراكة  بعـد 

المصريـة،  الصناعيـة  البنيـة  لتنميـة  التعـاون  فـي 

المشـروعات  مـن  واسـًعا  مـدى  ذلـك  ويتضّمـن 

الوطنـي،  لالقتصـاد  إضافـة  تمثِّـل  التـي  المهمـة 

النفـط  شـركات  بمشـاركة  المتعلقـة  تلـك  منهـا 

الروسـية فـي عمليـات البحـث والتنقيـب وتطويـر 

بـروم"،  "غـاز  شـركة  وأبرزهـا  المصـري،  اإلنتـاج 

البنيـة  وتحديـث  أويـل"،  و"لـوك  و"نوفوتيـك"، 

الصناعية التي ُشيدت في فترة االتحاد السوفيتي، 

هـذا إلـى جانـب إنشـاء صناعـات جديـدة مشـتركة، 

الروسـية   "Transmashholding" شـركة  وقيـام 

لمصـر،  حديـد  سـكك  ركاب  عربـة   1300 بتوريـد 

وتوفيـر قطـع الغيـار، وخدمـات الصيانة لها، وتعد 

الصفقـة هـي األضخـم فـي تاريـخ السـكك الحديـد 

وتنوعهـا،  العربـات،  عـدد  حيـث  مـن  المصريـة 

تـــم إطـــاق القمـــر الجديـــد "ايجيبـــت 
ســـات A"، الـــذي يتيـــح إمكانيـــات واســـعة 
فـــي مصـــر، ورصـــد  للتخطيـــط العمرانـــي 
علـــى  واالعتـــداءات  التصحـــر  ظواهـــر 
أراضـــي الدولـــة، ومتابعـــة التركيـــب والنمـــو 

المحصولـــي.
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التـي  األولـى  المـرة  أنهـا  كمـا  الماليـة،  وقيمتهـا 

يتـم فيهـا إنشـاء خـط إنتـاج للتصنيـع المشـترك 

وتعـد  الحربـي،   200 بمصنـع  مصـر  فـي  للعربـات 

بورسـعيد  شـرق  الروسـية  الصناعيـة  المنطقـة 

الصناعـات  وتتضمـن  المشـروعات،  هـذه  أبـرز 

والحاسـبات  والطائـرات،  للسـيارات،  المغذيـة 

اإللكترونيـة، وإنتـاج معدات للمحطات الكهربائية 

والصناعـة النفطيـة، وأجهزة الحاسـوب، ووحدات 

وبعـض  طبيـة،  ومعـدات  البحـر،  ميـاه  لتحليـة 

المنطقـة  وسـتعزز  األخـرى،  الهندسـية  السـلع 

اإلفريقيـة  لألسـواق  كنافـذة  مصـر  دور  مـن 

والشـرق أوسـطية، للترويج للمنتجات والتقنيات 

اتفاقيـات  تربطهـا  مصـر  لكـون  وذلـك  الروسـية، 

شـمال  دول  مـع  تفضيليـة  بشـروط  تجاريـة 

إفريقيـا والشـرق األوسـط، وكذلـك تطوير وتنفيذ 

البرامـج المتخصصـة لتدريـب الخبـراء في مختلف 

الصناعيـة. القطاعـات 

ــارة  ــر التجـ ــادي، وتعتبـ ــال االقتصـ ــا: المجـ ثانيهـ

وروســـيا،  بيـــن مصـــر  للشـــراكة  رئيًســـا  عصًبـــا 

اقتصـــاد  بيـــن  الهيكلـــي  التكامـــل  إلـــى  بالنظـــر 

مهمـــة  ســـوًقا  روســـيا  تعتبـــر  حيـــث  البلديـــن؛ 

ال  المصريـــة،  االســـتهالكية  للســـلع  بالنســـبة 

ــة  ــن، واألحذيـ ــزة، والقطـ ــيما المالبـــس الجاهـ سـ

والرخـــام  واألدويـــة،  الجلديـــة،  والمنتجـــات 

والســـيراميك، واألرز، واألثـــاث، وتتصـــدر قائمـــة 

المصريـــة؛  للبطاطـــس  المســـتوردة  البلـــدان 

حيـــث تســـتورد مـــن مصـــر 300 ألـــف طـــن ســـنويًّا، 

هـــذا إلـــى جانـــب الفاكهـــة والخضـــراوات، مثـــل: 

الموالـــح والبصـــل وغيرهمـــا، كمـــا تســـتورد مصـــر 

العديـــد مـــن الســـلع االســـتراتيجية مـــن روســـيا، 

مثـــل: اآلالت والمعـــدات واألجهـــزة والشـــاحنات 

والحديـــد  والـــورق  واألخشـــاب  والســـيارات 

إلـــى جانـــب القمـــح، وأدى  والصلـــب ومنتجاتـــه، 

هـــذا إلـــى تضاعـــف التبـــادل التجـــاري بيـــن البلديـــن 

ليبلـــغ حوالـــى 8 مليـــارات دوالر عـــام 2019، مقارنـــة 

ــل ذلـــك  ـ ــام 2016، ويمثِّ ــارات دوالر عـ ــي 4 مليـ بحوالـ

ــاري  ــادل التجـ ــم التبـ ــي حجـ ــن إجمالـ ــى 40% مـ حوالـ

بيـــن روســـيا والقـــارة اإلفريقيـــة، ورغـــم ذلـــك فإنـــه 

يظـــل أقـــل مـــن الفـــرص المتاحـــة، حيـــث تســـتطيع 

الســـوق الروســـية اســـتيعاب مـــدى واســـع مـــن 

المنتجـــات المصريـــة الزراعيـــة واالســـتهالكية.

كمـــا يتعـــاون البلـــدان إلنشـــاء المركـــز اللوجســـتي 

العالمـــي لتخزيـــن وتـــداول الغـــالل والحبـــوب فـــي 

مينـــاء دميـــاط علـــى البحـــر المتوســـط بســـعة 7.5 

علـــى  صومعـــة   40 علـــى  ويحتـــوي  طـــن،  مالييـــن 

األقـــل، وأعلنـــت 6 شـــركات روســـية كبـــرى عزمهـــا 

االســـتثمار فـــي إنشـــاء الصوامـــع فـــي مصر بســـعة 

تتـــراوح بيـــن 60 إلـــى 100 ألـــف طـــن، وكذلـــك إنشـــاء 

مطاحـــن حديثـــة بقـــدرة 600 طـــن فـــي اليـــوم، ومراكـــز 

لوجســـتية لتخزيـــن الحبـــوب والمنتجـــات، لتصبـــح 

الحبـــوب  مـــن  روســـيا  لصـــادرات  بوابـــة  مصـــر 

إنشـــاء  وكذلـــك  األوســـط،  والشـــرق  إلفريقيـــا 

ـــا فـــي  مصانـــع إنتـــاج األعـــالف تعمـــل بقـــدرة 40 طًن

الســـاعة، ومصانـــع إنتـــاج األلبـــان واألجبـــان وفًقـــا 

للمواصفـــات الحديثـــة، ومـــن المعـــروف أن روســـيا 

تـــزود مصـــر بأكثـــر مـــن 40% مـــن احتياجاتهـــا مـــن 

ر للحبـــوب فـــي العالـــم،  القمـــح، وتعتبـــر أكبـــر مصـــدِّ

العالـــم،  فـــي  للحبـــوب  مســـتورد  أكبـــر  ومصـــر 

ـــي الصـــادرات العالميـــة،  وتســـتورد 30٪ مـــن إجمال

فيمـــا تســـتورد منطقـــة الشـــرق األوســـط نحـــو 

ل 50٪ مـــن حجـــم تجـــارة الغـــالل فـــي  20٪، مـــا يشـــكِّ

العالـــم، وســـتأخذ الشـــراكة بيـــن البلديـــن فـــي هـــذا 

المجـــال مـــع مـــرور الوقـــت شـــكل الممـــر اإلقليمـــي 

ــا". ــرق األوســـط – إفريقيـ ــيا – الشـ "روسـ

تسعى مصر أن تكون روسيا بوابتها 
ويعد  تقوده،  الذي  األوراســي  االتحاد  إلى 
ــن الــتــجــمــعــات االقـــتـــصـــاديـــة الــمــهــمــة  مـ
ويتضمن  أوراسيا،  منطقة  في  والواعدة 
االقــتــصــادي  والــمــجــال  الجمركي  االتــحــاد 

الموحد بين أعضائه الخمسة.
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كذلـــك تســـعى مصـــر أن تكـــون روســـيا بوابتهـــا 

ــن  ــد مـ ــوده، ويعـ ــذي تقـ ــي الـ ــاد األوراسـ ــى االتحـ إلـ

التجمعـــات االقتصاديـــة المهمـــة والواعـــدة فـــي 

منطقـــة أوراســـيا، ويتضمـــن االتحـــاد الجمركـــي 

أعضائـــه  بيـــن  الموحـــد  االقتصـــادي  والمجـــال 

وكازاخســـتان  وبيالروســـيا  روســـيا  الخمســـة: 

واســـعة،  ســـوق  وهـــي  وقرجيزســـتان،  وأرمينيـــا 

حيـــث يبلـــغ عـــدد ســـكانه حوالـــي 183 مليـــون نســـمة، 

المصريـــة  للصـــادرات  متميـــزة  نافـــذة  ـــل  ويمثِّ

بمنطقـــة وســـط آســـيا. 

أدت  األمنـــي واالســـتراتيجي،  المجـــال  ثالثهـــا: 

التطـــورات المتالحقـــة فـــي المنطقـــة منـــذ عـــام 

ــا  ــا لإرهـــاب ضاغًطـ 2011 إلـــى نمـــو مـــا يشـــبه حزاًمـ

فـــي  والعـــراق  ســـوريا  مـــن  يبـــدأ  مصـــر،  علـــى 

ثـــم  الجنـــوب،  فـــي  بالصومـــال  مـــروًرا  الشـــرق، 

ليبيـــا فـــي الغـــرب، تدعمـــه الجماعـــات المتمركـــزة 

والســـاحل  شـــرًقا  وباكســـتان  أفغانســـتان  فـــي 

ـــا، هـــذا إلـــى جانـــب تصاعـــد التهديـــد  والصحـــراء غرًب

مـــن  قادمـــة  متطرفـــة  عناصـــر  تشـــكله  الـــذي 

الفضـــاء الســـوفيتي )أوزبكســـتان، الشيشـــان، .. 

(، وقـــد زاد مـــن خطـــورة هـــذا الحـــزام توظيـــف عـــدد 

ـــا، لـــه فـــي  مـــن القـــوى اإلقليميـــة، المدعومـــة دوليًّ

محاولـــة لزعزعـــة األمـــن واالســـتقرار فـــي مصـــر، 

وعرقلـــة جهـــود التنميـــة وتدفقـــات رأس المـــال 

األجنبـــي إليهـــا. 

فـــي هـــذا الســـياق تبـــرز أهميـــة الشـــراكات الدوليـــة 

الداعمـــة لجهـــود مصـــر فـــي مكافحـــة اإلرهـــاب، 

مع  الــعــســكــري  الــتــعــاون  يكتسب 
المصرية  الــقــدرات  لدعم  أهمية  روسيا 
وضمان أمن مصر وشعبها، وتعد روسيا 
شريًكا جاًدا لمصر في المجال العسكري؛ 
لتزويد  اســتــعــداًدا  موسكو  تــبــدى  حيث 

مصر بأحدث المنظومات الدفاعية.

وتتطابـــق المواقـــف والـــرؤى المصريـــة والروســـية 

التنظيمـــات  قوائـــم  وتـــكاد  المجـــال،  هـــذا  فـــي 

البلديـــن،  فـــي  تتطابـــق  المحظـــورة  اإلرهابيـــة 

تنظيـــم  علـــى  القضـــاء  وروســـيا  مصـــر  وتعتبـــر 

"داعـــش" وغيـــره مـــن التنظيمـــات اإلرهابيـــة فـــي 

وتدعـــم  واألهـــم،  الرئيـــس  التحـــدي  المنطقـــة 

الحكومـــة  تتخذهـــا  التـــي  اإلجـــراءات  موســـكو 

والجريمـــة  اإلرهـــاب  الســـتئصال  المصريـــة 

المنظمـــة مـــن ســـيناء والعمـــق المصـــري، ويتيـــح 

هـــذا فرًصـــا لتعـــاون أمنـــي واســـتخباراتي واســـع 

النطـــاق بيـــن مصـــر وروســـيا، وتبـــادًلا للخبـــرات 

ذلـــك  اإلرهـــاب، ويتضمـــن  فـــي مجـــال مكافحـــة 

وتحـــركات  خطـــط  حـــول  المعلومـــات  تبـــادل 

التنظيمـــات اإلرهابيـــة، ونـــزوح هـــذه العناصـــر مـــن 

ســـوريا باتجـــاه مصـــر وليبيـــا، وغيرهـــا مـــن دول 

ـــن أجهـــزة  الجـــوار المصـــري، علـــى النحـــو الـــذى يمكِّ

إجهـــاض مخططاتهـــم،  مـــن  فـــي مصـــر  األمـــن 

االســـتقرار  مـــن  للنيـــل  محاوالتهـــم  وإحبـــاط 

فـــي مصـــر، والقبـــض علـــى هـــذه العناصـــر، كمـــا 

يتضمـــن الحصـــول علـــى تقنيـــات حديثـــة للكشـــف 

عـــن المتفجـــرات وغيرهـــا مـــن وســـائل مكافحـــة 

اتفـــاق  توقيـــع  تـــم   2017 نوفمبـــر  وفـــي  اإلرهـــاب، 

الجـــوي  للمجـــال  المتبـــادل  االســـتخدام  بشـــأن 

والبنيـــة التحتيـــة الخاصـــة بالمطـــارات بيـــن مصـــر 

وروســـيا، لتوطيـــد الشـــراكة االســـتراتيجية فـــي 

اإلقليمـــي  المســـتوى  علـــى  اإلرهـــاب  مكافحـــة 

جانـــب  إلـــى  هـــذا  وليبيـــا،  ســـوريا  فـــي  خاصـــة 

التدريبـــات والمنـــاورات المشـــتركة بيـــن البلديـــن، 

وتطويـــر قـــدرات القـــوات المصريـــة فـــي مجـــال 

"حمـــاة  منـــاورات  وأهمهـــا  اإلرهـــاب،  مكافحـــة 

بيـــن  بالتبـــادل  ســـنويًّا  تعقـــد  التـــي  الصداقـــة"، 

البلديـــن منـــذ عـــام 2016. 

العســـكري  التعـــاون  ـــل  يمثِّ آخـــر،  صعيـــد  علـــى 

المصريـــة،  للقـــدرات  مهًمـــا  دعًمـــا  روســـيا  مـــع 

ويحـــد مـــن حالـــة االنكشـــاف االســـتراتيجي التـــي 

تعانـــي منهـــا مصـــر منـــذ بـــدء التعـــاون العســـكري 
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األخيـــرة  تُطلـــع  حيـــث  المتحـــدة؛  الواليـــات  مـــع 

إســـرائيل علـــى كل مـــا تقـــوم بتوريـــده لمصـــر مـــن 

منظومـــات دفاعيـــة وكيفيـــة التعامـــل معهـــا، إن 

اإلســـرائيلية  األمريكيـــة  العالقـــات  خصوصيـــة 

بـــل  األهـــم،  الشـــريك  إســـرائيل  مـــن  تجعـــل 

واالمتـــداد الطبيعـــي للواليـــات المتحـــدة، وتجعـــل 

الرئيـــس  الهـــدف  اســـرائيل  أمـــن  ضمـــان  مـــن 

لواشـــنطن فـــي المنطقـــة كمـــا تشـــير اســـتراتيجية 

هـــو  األخطـــر  أن  إال  األمريكـــي،  القومـــي  األمـــن 

حـــرص واشـــنطن علـــى أن يظـــل تـــوازن القـــوى 

مختـــًلا لصالـــح إســـرائيل، وعـــدم مـــد مصـــر بـــأي 

ا فـــي إصـــالح هـــذا  منظومـــات تســـهم ولـــو نســـبيًّ

الخلـــل، رغـــم امتـــالك تـــل أبيـــب للســـالح النـــووي، 

الشـــرق  فـــي  الوحيـــدة  النوويـــة  الدولـــة  وكونهـــا 

األوســـط مـــن المنظـــور العســـكري. 

فـــي هـــذا الســـياق، تبـــرز أهميـــة سياســـة مصـــر 

الراميـــة إلـــى تنويـــع مصـــادر التســـليح، ويكتســـب 

أهميـــة  روســـيا  مـــع  العســـكري  التعـــاون 

لدعـــم القـــدرات المصريـــة وضمـــان أمـــن مصـــر 

ــريًكا أمثـــل فـــي  ــا تعـــد شـ وشـــعبها، خاصـــة وأنهـ

العســـكرية  العقيـــدة  أن  بحكـــم  الصـــدد،  هـــذا 

منـــذ  تتغيـــر  ولـــم  شـــرقية  مازالـــت  المصريـــة 

تعاوننـــا التاريخـــي مـــع الســـوفيت؛ حيـــث كانـــت 

ــذ  ــر منـ ــليح مصـ ــدر الرئيـــس لتسـ ــكو المصـ موسـ

الخمســـينات وعلـــى مـــدى عقديـــن حتـــى منتصـــف 

الســـبعينات، وحققـــت مصـــر نصـــر أكتوبـــر بـــاإلرادة 

مصـــر  وظلـــت  الروســـي،  والســـالح  المصريـــة 

مـــن  بالعديـــد  تحتفـــظ  التاليـــة  العقـــود  خـــالل 

المنظومـــات الروســـية، وبعضهـــا مـــازال يعمـــل 

فـــي القـــوات المســـلحة المصريـــة، وتعـــد روســـيا 

العســـكري؛  المجـــال  فـــي  لمصـــر  جـــاًدا  شـــريًكا 

لتزويـــد مصـــر  تبـــدى موســـكو اســـتعداًدا  حيـــث 

مجـــال  فـــي  والمقاتـــالت  المنظومـــات  بأحـــدث 

ـــة، والمنظومـــات  الدفـــاع الجـــوي، والقـــوات البحري

جانـــب  إلـــى  المختلفـــة،  والدفاعيـــة  الصاروخيـــة 

إحيـــاء الصناعـــات العســـكرية المصريـــة، وهنـــاك 

بيـــن  العســـكري  التعـــاون  فـــي  ملحـــوظ  تطـــور 

البلديـــن منـــذ ثـــورة 30 يونيـــو، وذلـــك عقـــب عقـــود 

ظـــل فيهـــا بطيًئـــا ومحـــدوًدا. 

لقـــد اســـتطاعت مصـــر وروســـيا خـــالل الســـنوات 

واضحـــة  قفـــزات  تحقيـــق  الماضيـــة  الســـبع 

بيـــن  المســـتقرة  االســـتراتيجية  الشـــراكة  نحـــو 

البلديـــن بجناحيهـــا التقنـــي االقتصـــادي، واألمنـــي 

ــدون  ــة بـ ــه ال تنميـ ــن أنـ ــا مـ ــتراتيجي، انطالًقـ االسـ

ــة  ــتقر، وّدشـــن البلـــدان مجموعـ ــاخ أمنـــي مسـ منـ

التـــي  العمالقـــة،  التنمويـــة  المشـــروعات  مـــن 

التقـــدم  ودعـــم  التنميـــة  لجهـــود  إضافـــة  ـــل  تمثِّ

التكنولوجـــي فـــي مصـــر، بهـــدف تعزيـــز القـــدرات 

والعســـكرية،  االقتصاديـــة  الصلبـــة  المصريـــة 

علـــى أســـاس مـــن احتـــرام المصالـــح المتبادلـــة، 

وعلـــى النحـــو الـــذى يضمـــن اســـتمرارية تطويـــر 

مختلـــف  فـــي  بينهمـــا  المســـتقبلي  التعـــاون 

المجـــاالت، وإســـهام هـــذه الشـــراكة فـــي تحقيـــق 

الطفـــرة التنمويـــة واالســـتراتيجية التـــي تتطلـــع 

لهـــا مصـــر.


