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 الروسية /العالقات المصرية

 شراكة متساوية ومصالح متبادلة

 

 السفير الدكتور: عزت سعد
فريقية، وســـفير مصـــر األســـبق في موســـكو، ومحافظ األقصـــر مســـاعد وزير الخارجية األســـبق للشـــئون اإل

 األسبق، ومدير المجلس المصري للشئون الخارجية

 

 الرسائل:
نجحت فقد رُغم أن العالقات الروسية بالغرب، وبخاصة الواليات المتحدة األمريكية، لها األولوية على ما عداها،  •

في خلق انطباع في العالم العربي بأنها غريم منافس للواليات المتحدة  -ودون مواجهة مع واشــنطن–موســكو

نطباع، وهو ما يســـــاهم في تغيير صـــــورة في المنطقة وفي مناطق أخرى، ويروق لموســـــكو اإلبقاء على هذا اال

الدولة الضـــعيفة التي ظلت مهيمنة في أذهان شـــعوب المنطقة إبان حكم "يلتســـين" خالل عقد التســـعينيات 

 من القرن الماضي.

، ســــعت القاهرة وموســــكوال ينبغي أبدا أن نتجاهل حقيقة أن "الشــــراكة االســــتراتيجية" التي نتحدث عنها بين  •

في إطار مخاوف موســـكو الجدية من اســـتغالل اإلســـالم الســـياســـي  -ا ســـعت إليها مصـــرمثلم-إليها روســـيا 

 ي ا لثورات الربيع العربي في الصــــــعود للحكم، وتقييم موســــــكو لهـذه الثورات على أنهـا انقالبـات مـدعومـة غرب

وأوكرانيا التي  لإلطاحة بالنظم الشـــرعية القائمة واســـتبدالها بنظم موالية على غرار الثورات الملونة في جورجيا

 ا موسكو بها.دعمها الغرب مستهدفً

تتســـم الســـياســـة الخارجية الروســـية في منطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيا بقدر كبير من البراجماتية  •

والعملية، ودرجة عالية من المرونة، تبدو فيها هذه الســــياســــة متناقضــــة في بعض األحيان وربما انتهازية في 

 .ما يقدره محللون كثُرأحيان أخرى، على نحو 

منطقة الشرق األوسط وشمال رغم نجاح السياسة الخارجية الروسية في الموازنة بمهارة شديدة بين قوى  •

، بما فيها ذوو المصالح المتعارضة والمتناقضة، لم تنجح موسكو في توظيف نجاحاتها في هذا الصدد إفريقيا

رغم محاوالتها العديدة في هذا الشـــــــأن، ســــــواء فيما يتعلق للقيام بأدوار وســـــــاطة في النزاعات القائمة به، 

بالحرب في اليمن أو الصـــــراع العربي/ اإلســـــرائيلي أو األزمة الليبية، وإن ظلت على روابطها واتصـــــاالتها بجميع 

 األطراف في هذه النزاعات.

• تظل روســـيا واحدة من الشـــركاء الكبار لمصـــر ســـياســـيا واقتصـــاديا وتجاريا، وهي شـــراكة تقوم على ا وعســـكري

 ٢٠١٤المصـــالح المشـــتركة والمنافع المتبادلة في إطار الســـياســـة الخارجية األوســـع التي تبنتها مصـــر منذ عام 

لداخلية والحفاظ على  ندية واالحترام المتبادل وعدم التدخل في الشــــــؤون ا والقائمة على تنويع الخيارات وال

 .جر األساس في بناء النظامين اإلقليمي والدوليالدولة الوطنية واحترام سيادتها بوصفها ح
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التعرف على  ينبغيالمختلفــة،  أبعــادهــابــ الروســــــيــة /م العالقــات المصــــــريــةفه ي إطــار محــاولــةف

ثم  ،فريقياية في منطقة الشرق األوسط وشمال إالسياسة الخارجية الروس محددات استراتيجية

وانعكاســـاتها على  ،بثورات الربيع العربيالمرتبطة  ،٢٠١١التحوالت في الســـياســـة الروســـية بعد عام 

بعض النقاط األســاســية المتعلقة  وأخيرا، وســمات هذه الســياســة ،الروســية /الشــراكة المصــرية

  ، ويتضح ذلك فيما يلي:العالقات االقتصادية والتجارية بين البلدين واقعب

محددات استراتيجية السياسة الخارجية الروسية في منطقة الشرق األوسط وشمال  -أوال

 إفريقيا:

 بصفة خاصة: ما يليفي أهم محددات استراتيجية السياسة الخارجية الروسية في المنطقة تتمثل

لدين -۱ يا ويمكافحة اإلرهاب والتطرف ا بار أن ذلك يحقق مصـــــــالح روســــــ باعت أمنها يحمي ، 

 %٢٠ – ١٧بالمكون اإلسالمي في المجتمع الروسي، والذي يبلغ نسبة  لما له من صلة ؛القومي

حزام ن السنة المتواجدين بصفة أساسية في من المسلمي وهم جمالي عدد السكان،من إ

حرصت  وقدجمهوريات ذات حكم ذاتي في جنوب روسيا، على حدودها مع العالم اإلسالمي. 

منظمة التعاون اإلسالمي منذ  ىوضعية المراقب لد اكتسابعلى  ، في هذا السياق،روسيا

، كما بادرت بإنشاء شراكة استراتيجية تقوم على حوار غير رسمي يضم شخصيات ٢٠٠٥عام 

بشــكل شــبه منتظم منذ عام  ، بما فيها مصــر، يعقد ســنوياالرئيســية من الدول اإلســالمية

٢٠٠٦. 

 إلى ويرجع ذلك أســـــاســـــا ،ي المنطقةفحرص روســـــيا على الظهور بمظهر القوة العظمي  -۲

 /ة العالقات الروســـيةفي معادل كعامل مهمبالشـــرق األوســـط  لعالقاتها الروســـيةرؤية ال

والتعاون  التقارب مع الغرب إلىة، سعت روسيا نه بعد انتهاء الحرب الباردذلك أ ؛األمريكية

 اإلسرائيلي من خالل عملية مدريد بعد /ربياء لتحقيق تسوية سلمية للصراع الع، سومعه

بداء التضـــــامن مع واشـــــنطن في حملتها لمكافحة اإلرهاب ، أو إ١٩٩١حرب تحرير الكويت عام 

باالتصـــال بنظيره األمريكي  ن بادرمَ ، حيث كان الرئيس بوتين أول٢٠٠١َســـبتمبر  ١١بعد هجمات 

 في هذا الشأن. لتعاونلاستعداده  مبديا

المنطقة بوجه مختلف عن الوجه الســـــوفيتي، حيث لم تعد األيديولوجية  إلىوقد عادت روســـــيا 

تلعب أي دور في توجهات ســـياســـتها الخارجية، وأصـــبح الشـــرق األوســـط منطقة تتمتع فيها 

 .تجعلها مختلفة عن سياسات الغرب ع عملي براجماتي،هذه السياسة بميزة تكتيكية وطاب
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حين تظل عالقاتها بالغرب، وبخاصـــــــة الواليات المتحدة األمريكية، لها األولوية على ما  فيو

انطباع في العالم العربي بأنها في خلق  -ودون مواجهة مع واشـــــنطن–عداها، نجحت موســـــكو

ويروق لموســــــكو اإلبقاء على  ،طق أخرىغريم منافس للواليات المتحدة في المنطقة وفي منا

هذا االنطباع، وهو ما يســـاهم في تغيير صـــورة الدولة الضـــعيفة التي ظلت مهيمنة في أذهان 

 ات من القرن الماضي.يخالل عقد التسعين "يلتسين"شعوب المنطقة إبان حكم 

مين فرص لمبيعات روســــيا من الســــالح في داف اقتصــــادية وتجارية ممثلة في تأتحقيق أه -۳

مين مصــالح جديدة مثل دول الخليج العربي، وتأأســواقه التقليدية، ومحاولة اختراق أســواق 

 شركات الطاقة الروسية في المنطقة.

نتيجة  إلى تقودنا االستراتيجية لروسيا في المنطقة، هذه األهداف إلىنظرة إن وهذا، 

مفتاح المصالح الروسية في هذه المنطقة، بحكم دورها تعد أن مصر  مفادهامؤكدة 

عالقاتها باالتحاد الســــــوفيتي إرث والتاريخي الحضـــــــاري والثقافي وثقلها الســــــكاني 

 االستقرار والسالم مع جيرانها والعالم. إلىونزعتها الدائمة السابق، 

وانعكاســــــاتها على الشــــــراكة  ٢٠١١أهم التحوالت في الســــــياســــــة الروســــــية بعد عام  -ثانيًا

 المصرية/ الروسية:

ســــعت  ،التي نتحدث عنها بين البلدين "الشــــراكة االســــتراتيجية"أن نتجاهل حقيقة أن  ال ينبغي أبدا

الجدية من اســـتغالل اإلســـالم مخاوف موســـكو  إطارفي  -مثلما ســـعت إليها مصـــر-ليها روســـيا إ

على أنها  لصــــــعود للحكم، وتقييم موســــــكو لهذه الثوراتلثورات الربيع العربي في االســــــياســــــي 

لإلطاحة بالنظم الشــــــرعية القائمة واســــــتبدالها بنظم موالية على غرار  انقالبات مدعومة غربيا

نه في بأ علماكو بها، موســــــ التي دعمها الغرب مســــــتهدفا وأوكرانياالثورات الملونة في جورجيا 

فيها،  الفائزُ كان معروفا مســـبقا جديدة في روســـيارئاســـية عداد النتخابات ، ومع اإل٢٠١٢بدايات عام 

الحاكمة  وف النخبة السياسيةاشهدت العاصمة موسكو احتجاجات حاشدة تعاظمت معها مخ

 زاء ما هو قادم.إ

تنفست موسكو الصعداء خوان، وسقوط حكم اإل ٢٠١٣يونيو  ٣٠نه بعد ثورة يمكن القول بأوبإيجاز، 

 ية، وإن اختلفت األسباب.مصرالمصالح الوتالقت مصالحها مع 

 السياسة الخارجية الروسية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا: سمات -ثالثا
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تتســم بقدر كبير  ةمنطقالالتأكيد على أن الســياســة الخارجية الروســية في  ينبغيارتباطاً بما تقدم، 

في بعض  من البراجماتية والعملية، ودرجة عالية من المرونة، تبدو فيها هذه الســياســة متناقضــة

 ،عديدةمثلة على ذلك ، واألرن كثُوفي أحيان أخرى، على نحو ما يقدره محللوربما انتهازية  حياناأل

األطراف  كلمع موســــــكو  تواصــــــلعن  ففضــــــالمنها عالقات روســــــيا بفلســــــطين وإســــــرائيل، 

وفي الوقت س التي ال تعتبرها روسيا إرهابية)، حما –(السلطة الوطنية الفلسطينية  لفلسطينيةا

الذي انخرطت فيه حماس في صــــدامات خطيرة ومباشــــرة مع إســــرائيل، ازدهرت عالقات روســــيا 

كما باتت ، بما في ذلك "مكافحة اإلرهاب" ،باألخيرة ونمت بذرة التعاون األمني الواســـــع بين البلدين

كذلك تبدو هذه "الواقعية" و ،لبعض التكنولوجيات العســـكرية في روســـيا امهم إســـرائيل مصـــدرا

ســــــكو بكل من طهران وأنقرة فيما المنطقة في عالقات موبفي الســــــياســــــة الخارجية الروســــــية 

فقد دخلت روسيا بالفعل في نوع من "التحالف الموقفي"  ،في سوريا ى عسكرياوليتصل بتدخل األ

وجيوســـــياســـــية مصـــــالح أمنية ب -وقبلت كمســـــألة واقع-اعترفت  هبموجبوالذي إيران وتركيا،  مع

 هاعتبرتها مصــالح قومية مشــروعة لكل من البلدين، على نحو ما يؤكد والتي لحليفتيها في ســوريا،

 ولين الروس.ؤكبار المس

االحتفاظ بطريق بري بينها وبين حليفها حزب هللا  إلىفيما يتعلق بإيران، أدركت روســــــيا حاجتها ف

عتبره موســــــكو العبا ســــــياســــــيا وعســــــكريا مهما في المنطقة، وليس تنظيما في لبنان، والذي ت

على –في الوقـت ذاتـه لم ترتح روســــــيـا لمحـاوالت إيران و ،كمـا تصــــــنفـه الواليـات المتحـدة إرهـابيـا

بوتين بدور إيران وحزب هللا في  الرئيس اعترافإســـرائيل من داخل ســـوريا، رغم  تهديدَ –محدوديتها

تعززت عالقة روســــــيا بمحور المقاومة بقيادة قد و ،تحقيق االنتصــــــار الذي أعلنه النظام الســــــوري

إيران، في النزاع السوري، حيث اتحد الجميع حول هدف واحد هو ضمان  إلىإيران، والممتد من لبنان 

نها ال تملك القدرة على العمل بمفردها وبصفة مستقلة وتدرك روسيا أ ،اإلبقاء على نظام األسد

 عن هذا المحور، وأن أي قطيعة مع إيران سوف تطيح بما حققته من مكاسب في سوريا.

وبالرغم من تعاون موســــكو مع إيران في ســــوريا، واســــتمرار التمســــك بالصــــفقة النووية اإليرانية 

يج العربي، ال تعميق روابطها بدول الخلالعمل على في  ، تمضــــــي روســــــيا قدما٢٠١٥الموقعة عام 

الذي في الوقت ا الرئيسـي، مإيران على أنها خصـمه إلىاللتين تنظران  ،ماراتسـيما السـعودية واإل

بهدف الســــــيطرة على العراق  نفوذ طهران كبح جماح توســــــع فيه قادرة علىال تبدو موســــــكو 

 .وقد ال تكون راغبة في ذلك أساساوسوريا ولبنان، 
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خر األمثلة على "واقعية" السياسة الخارجية الروسية وتوخيها مصالحها الذاتية قبل أي آ نولقد كا

تبنت خطابا  روســـيافإن ، مع مصـــربالرغم من "الشـــراكة االســـتراتيجية الشـــاملة"  اعتبار آخر، هو أنه

ألمن على مجلس ا -لمصــر الحيوية والوجودية على أهميته–عرض ملف ســد النهضــة  دعن مســتفزا

من مغبة اســــــتخدام القوة ورفض على تحذير  ى الخطابنطوحيث ايوليو الماضــــــي،  ٨الدولي في 

وســـــــاط الخطاب ردود فعل غاضــــــبة واســــــعة في أوفي الوقت الذي أثار فيه هذا للتهديد بذلك. 

ثيوبي والروســــي أنباء توقيع اتفاقية تعاون عســــكري بين عالم اإلحمل إلينا اإل ،شــــعب المصــــريال

ذلك مع اإلعالن عن قرار للرئيس بوتين باســــــتئناف رحالت الطيران كل وتواكب  ،إثيوبياروســــــيا و

تســعي كأنها وبدت الدبلوماســية الروســية  ،المقاصــد الســياحية المصــرية إلىالمباشــر والعارض 

 لمصالحها. كان ذلك محققاطالما الجميع  إلرضاء

اإلقليم،  ىهارة شـــديدة بين قوبم وازنةوالواقع أنه رغم نجاح الســـياســـة الخارجية الروســـية في الم

نجح موســـكو في توظيف نجاحاتها في هذا المصـــالح المتعارضـــة والمتناقضـــة، لم ت وذوبما فيها 

، ه، رغم محاوالتها العديدة في هذا الشـــــــأنالقائمة بوســـــــاطة في النزاعات ر ادوأللقيام ب صـــــــددال

ن ظلت على أو األزمة الليبية، وإ سـرائيليإلا /الحرب في اليمن أو الصـراع العربيب فيما يتعلق سـواء

 روابطها واتصاالتها بجميع األطراف في هذه النزاعات.

على نفوذ روســـــيا في المنطقة، فهي ليســـــت القوة المهيمنة فيها، كما  وال شـــــك أن هناك قيودا

 إذ تخضع روسيا لعدد من القيود، خاصة ،أنها ليست القوة الرئيسية المعترف بها لضمان أمنها

وفي الشـــــرق  الية التي تكبل ســـــياســـــتها الخارجية في مجملهامن حيث الموارد االقتصـــــادية والم

 األوسط خاصة، ناهيك عن كونها من غير المانحين.

مع روســـــيا بشـــــأن عدد من القضـــــايا، وهي مســـــألة طبيعية رغم عالقاتنا  المواقفتتباين  وأخيرا،

يعتقد الروس أنه باإلمكان احتواء تركيا  ،المثالعلى ســـبيل ف ،بها في مجاالت عديدةاالســـتراتيجية 

أردوغان من خالل ضـــــمها لمنتدى غاز شـــــرق المتوســـــط الذي أنشـــــئ بجهود دبلوماســـــية مكثفة 

وهناك دائما  ،بالملف الليبي مرتبطا امختلف ا، كما أن لموســــــكو موقف٢٠١٤قادتها مصــــــر منذ عام 

، ناهيك عن غرار ما يجري في ســــــورياروســــــي في ليبيا، على  /مخاوف من أن يجري تنســــــيق تركي

 موضوع سد النهضة السابق اإلشارة اليه.

بعض النقاط األســـــــاســــــية المتعلقة بواقع العالقات االقتصـــــــادية والتجارية بين  -رابعا

 البلدين:
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عن التعاون العســكري بين  مع روســيا، وبعيدامن المهم التأكيد على أن التعاون الفني أو "التقني" 

في مشــــروع إقامة محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية  ،نحتى اآل ،محصــــورا يكاد يكونالبلدين، 

األجنبية من مختلف الدول لجذب االستثمارات جهودها في إطار  وكانت القاهرة، ،بمنطقة الضبعة

إقامة منطقة للصــناعات الروســية في مصــر، حيث تم بالفعل  قد اقترحت على موســكو الصــديقة،

عادت مصر ووفرت في برج العرب، ثم  ٢٠٠٧و عام ية تفاهم بإنشاء هذه المنطقة في يونتوقيع مذكر

، لروســـيا منطقة مناســـبة في إطار المنطقة االقتصـــادية لقناة الســـويس إلقامة منطقتها عليها

حظات من الجانب الروســــي، اســــتقر األمر على أن وبعد عدد من المال ،أســــوة بدول صــــديقة أخرى

لم  ،على تخصــيص المنطقة ســنواترغم مضــي وومع ذلك،  ،شــرق بورســعيد تكون هذه المنطقة

 مباحثات مكثفة بين، وهو ما كان محل هايتخذ الجانب الروســــــي أي خطوة للبدء في اســــــتغالل

 ؛في يوليو الماضيووفد روسي  ،رئيس المنطقة االقتصادية لقناة السويس ،زكي ىالمهندس يحي

حتى يمكن  روســــــية عن بدء أنشــــــطتها في المنطقةتقاعس الشــــــركات ال بابللتعرف على أســــــ

 هون الخارجية هذه المســـــــألة مع نظيرؤأثار المجلس المصــــــري للشــــــ وقد ،تذليلهاالمعاونة في 

تناولت  خالل ندوة افتراضية جرت في يوليو الماضيون العالمية) ؤالروسي (المجلس الروسي للش

 مختلف قضايا التعاون بين البلدين.

تم من خالل  هفالحقيقة أن التعاقد مع روســـيا على تنفيذ ،لمشـــروع الضـــبعةأما بالنســـبة  

معقدة شـــــــاركت فيها شــــــركات أجنبية من بلدان أخرى صـــــــديقة مثل كوريا وعملية طويلة 

مريكية وغيرها. ولما كان العرض الروســي هو األكثر بية وفرنســا والواليات المتحدة األالجنو

د وقع اختيار مصــــــر ، بالمقارنة بالعروض األخرى، فقمناســــــبة من النواحي المالية والفنية

سياسي موضوعي أي محلل  ذهنعن  بن يغيال يجب أهذا من ناحية، ومن ناحية أخرى  ،عليه

بأن الكاملة ن يقدم الجانب الروســي هذه التســهيالت لوال قناعته أ أنه لم يكن ممكناحقيقة 

التكلفة المالية من هذا المنظور وز وربما يتجا– ال يقدر بثمن اســــــتراتيجيهناك عائدا جيو

كبر واألكثر نفوذا الدولة األ ،نشاء هذه المحطة في مصرمن وراء إ -)مليار دوالر ٢٥للمشروع (

ية رفضـــــــت إعطاء  ذلك أنعلى الواضــــــح والدليل  ،في منطقتهاوتأثيرا  الحكومة الروســــــ

للحكومة األردنية التي لم تقبل بالشـــروط الروســـية   -أو حتى قريبة منها– مماثلة تســـهيالت

 لتنفيذ المشروع. 

ت تطلعات الشـــعب المصـــري، واســـتجابت لإلرادة روســـيا لبّإن "أن يقال  وهكذا ال يليق أبدا

الشـــعبية والســـياســـية الطامحة لمشـــروع عمالق لتوليد الطاقة، يحقق لمصـــر مســـتويات 
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نا وألبنائنا بها أكثر حداثة نحلم  تطلعات الشــــــعب فمن لبي  !"،جيال القادمةولألألنفســــــ

نشـــــاء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة إملف  دارتري هو قيادته الســـــياســـــية التي أالمصـــــ

ايير مجردة لمع ودراســـة العروض وفقا ،والتأنيوالموضـــوعية النووية بقدر كبير من الحكمة 

 رية.العرض األفضل للمصالح المص اختيار شفافة قادت في النهاية إلى

ن الجانب التأكيد على أ فينبغيمثل مجال الفضـــــــاء،  ىمجاالت فنية أخرأما بالنســــــبة للتعاون في 

 أنخاصـــــة ، مع مصـــــر أكبر من الجهد المجال يجب أن يُبذل فيه قدرن هذا الروســـــي نفســـــه يقدر أ

ة في تجهيز وكالة الفضاء المصري األكثر مساهمة ماليا وفنيا البلد تظلجمهورية الصين الشعبية 

دخل روســـيا في عداد الدول المانحة، بينما ال ت ،تليها بمراحل بعض الدول األوروبية، وبنيتها التحتية

 سواء لهذا المشروع أو غيره.

 ٢٠١٦ســــيوي في عام آوروض بين مصــــر واالتحاد االقتصــــادي األمنذ إطالق عملية التفاوفإنه  أخيراً،و

وما تزال المفاوضــــات  ،ارة حرة بين الجانبين، لم يحدث أي جديد في هذا الشــــأنإلنشــــاء منطقة تج

 .ر إطالق جولة جديدة في مصر قريبانتظويُ مكانها، في

ة من الشــــركاء الكبار لمصــــر ســــياســــيا واقتصــــاديا وتجاريا هي أن روســــيا تظل واحدوالخالصــــة 

دلة في إطار الســــياســــة المتبا، وهي شــــراكة تقوم على المصــــالح المشــــتركة والمنافع وعســــكريا

على تنويع الخيارات والندية واالحترام  ةوالقائم ٢٠١٤وســــــع التي تبنتها مصــــــر منذ عام الخارجية األ

يادتها ؤالمتبادل وعدم التدخل في الشــــــ ون الداخلية والحفاظ على الدولة الوطنية واحترام ســــــ

 بوصفها حجر األساس في بناء النظامين اإلقليمي والدولي. 


