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العالقات

ا.م د.احمد سلمان محمد 
الملخص :

ت عد مصر واحدة من أىم الدول في منطقة الشرق األوسط ومحورىا في المنطقة العربية
بسبب تأثيرىا اإلقميمي في عممية االستقرار األمني  ،وىذا الدور يجعل القوى اإلقميمية
والدولية تسعى إلقامة عالقات معيا  ،وخاصة القوى الكبرى مثل الواليات المتحدة وروسيا
عمى حد سواء تتن افس عمى النفوذ في الشرق األوسط  ،بعد الثورات العربية التي وقعت في
عام  3122ميدت ىذه األحداث الطريق لروسيا لتطوير عالقاتيا مع مصر في جميع
جوانب السياسية واالقتصادية واألمنية  ،مع األخذ توتر العالقات األمريكية المصرية خاصة
بعد اإلطاحة بالرئيس محمد مرسي في  3يوليو 124
تنبع أىمية الدراسة من محاولة لفيم طبيعة التقارب المصري الروسي بعد عام  .3124تولى
الرئيس عبد الفتاح السيسي السمطة في عام  3125ودوافع تطوير العالقات بين البمدين في
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الروسية المصرية في عهد
السيسي

ظل الوضع اإلقميمي والدولي الحالي الظروف.
تنبع مشكمة الدراسة من نقطة أساسية :ىل العالقات الروسية المصرية مبنية عمى أساس
التحالف االستراتيجي  ،أم ىي عالقات مؤقتة تفرضيا الظروف اإلقميمية والدولية في الشرق
األوسط مع تدىور العالقات األمريكية المصرية
فرضية الدراسة ىي أن العالقات الروسية المصرية سوف تقوم عمى التعاون في جميع
المجاالت لتحقيق أىدافيا ومصالحيا المشتركة  ،لكن مصر ال تستطيع االبتعاد عن الواليات
المتحدة بسبب تأثيرىا عمى السياسة المصرية .
كانت منيجية الدراسة ىي محور ىذه الدراسة عمى طريقة التحميل المنيجي كوسيمة لفيم
طبيعة العالقات الروسية المصرية في مرحمة محددة  ،وتم استخدام المنيج الوصفي لفيم
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أبعاد المرحمة التالية من عالقاتيم .
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Abstract:
Egypt is one of the most important countries in the Middle East
region and its axis in the Arab region because of its regional influence
in the process of security stability, and this role makes regional and
international forces seek to establish relations with them, especially
major powers such as the United States and Russia are both competing
for influence in the Middle East, After the Arab revolutions that took
place in 3122 These events paved the way for Russia to develop its
relations with Egypt in all aspects of political, economic and security,
taking advantage of tension in US-Egyptian relations, especially after
the overthrow of President Mohamed Morsi in July 3 124
The importance of the study stems from an attempt to understand the
nature of the Egyptian-Russian rapprochement after 3124. President
Abdel Fattah al-Sisi took power in 3125 and the motives for the
development of relations between the two countries under the current
regional and international conditions.
The problem of the study stems from a fundamental point: Is the
Russian-Egyptian relations built on the basis of the strategic alliance,
or are temporary relations imposed by the regional and international
conditions in the Middle East with the deterioration of US-Egyptian
relations
The hypothesis of the study is that Russian-Egyptian relations will be
based on cooperation in all fields to achieve their common goals and
interests, but Egypt can not move away from the United States
because of its influence on Egyptian politics
The methodology of the study was the focus of this study on the
method of systemic analysis as a means to understand the nature of
Russian-Egyptian relations at a specific stage and the descriptive
approach was used to understand the dimensions of the next phase of
their relations

66 العدد
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المقدمة :

العربية لما ليا من ثقل اقميمي مؤثر في عممية االستقرار االمني  ،وىذا الدور يجعل القوى
االقميمية والدولية تسعى القامة عالقات معيا والسيما القوى الكبرى كالواليات المتحدة وروسيا
فكالىما يتنافسان عمى النفوذ في منطقة الشرق االوسط والسيما بعد الثورات العربية التي
حدثت عام  3122وكانت ىذه االحداث قد ميدت الطريق لروسيا لتطوير عالقاتيا مع
مصر في كل النواحي السياسية واالقتصادية واالمنية مستغمة التوتر في العالقات االمريكية
المصرية والسيما بعد االطاحة بالرئيس محمد مرسي في تموز 3124
وتنطمق اىمية الدراسة من خالل السعي لفيم طبيعة التقارب المصري الروسي بعد

3124

وتسمم الرئيس عبد الفتاح السيسي السمطة عام 3125ودوافع تطور العالقات بين الدولتين في
ظل الظروف االقميمية والدوليةالراىنة
اشكالية الدراسة تنطمق من نقطة اساسية وىي ىل ان العالقات الروسية المصرية مبنيىة

AL-Mostansiriyah journal for arab and international studies

تعد مصر احدى اىم الدول في منطقة الشرق االوسط وتشكل محوراميما في المنطقة

عمى اساس الحمف الستراتيجي ام انيا عالقات مرحمية فرضتيا الظروف االقميمية والدولية
في منطقة الشرق االوسط مع تردي في العالقات االمريكية المصرية
اما فرضية الدراسة فانيا تستند الى ان العالقات الروسية المصرية سوف تستند الى التعاون
في كافة المجاالت يما يحقق اىدافيما ومصالحيما المشتركة ولكن اليمكن لمصر االبتعاد
عن الواليات المتحدة لما ليا من تاثير في السياسة المصرية
اما منيجية الدراسة تم التركيز في ىذه الدراسة عمى منيج التحميل النظمي كوسيمة لفيم
طبيعة العالقات الروسية المصرية في مرحمة محددة كما تم استخدام المنيج الوصفي لفيم
ابعاد المرحمة المقبمة من العالقات بينيما
تم تقسيم الدراسة الى المحاور االتية:
اوال:تطور العالقات الروسية المصرية
ثالثا :الموقف الروسي من المرحمة االنتقالية في مصر
رابعا:الموقف الروسي من ثورة 41حزيران 3124في مصر
خامسا :دوافع التوجيات الروسية تجاه مصر
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ثانيا:روسيا والثورة المصرية 3122
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سادسا :الدوافع المصرية لمتوجو نحو روسيا
اوال:تطور العالقات الروسية المصرية:
بدات العالقات المصرية الروسية منذ اب عام  2:54وتطورت العالقات بين الدولتين في
عيد الدولة السوفيتية السيما بعد ثورة تموز2:63في مصر اذ قدم االتحاد السوفيتي لمصر
المساعدة في تحديث قواتيا المسمحة وتشييد السد العالي

()2

وكما وجو االتحاد السوفتيي انذار الى دول العدوان الثالثي عمى مصر بريطانيا وفرنسا
واسرائيل لوقف الحرب وعمى اثر ىذا االنذار تم وقفيا

( )3

وتطورت العالقات بشكل كبير في

الخمسينات والستينيات من القرن العشرين اذ قام االتحاد السوفيتي بتقديم المساعدة لمصر
بارسال االف الخبراء ليعمموا في مؤسساتيا االنتاجية وبينيا بناء السد العالي في أسوان
ومصنع الحديد والصمب في حموان ومجمع األلومنيوم بنجع حمادي ومد الخطوط الكيربائية
أسوان – اإلسكندرية .وتم في مصر إنجاز  :8مشروعا صناعيا بمساىمة االتحاد السوفيتي
وزودت القوات المسمحة المصرية باالسمحة

وتدىورت العالقات المصرية السوفيتية مع
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سابعا:ابعاد العالقات الروسية المصرية في عيد الرئيس السيسي

مجيءالرئيس انور السادات الى السمطة وقضائو عمى مراكز القوى التي كانت تميل الى
االتحاد السوفتيي وكذلك طرد الخبراء السوفيت من مصر عام 2:83وفى نفس الوقت
رفضت روسيا تقديم األسمحة التى كان متفق عمى تسميميا فى  2:82وتم قطع العالقات
()4

بين الدولتين في عام 2:92

وبعد مجيءالرئيس حسني مبارك الى السمطة عام 2:92بدات العالقات تتحسن تدريجيا مع
االتحاد السوفتيى ومع انييار االخير كانت مصر السباقة في اقامة العالقات الدبموماسية مع
روسيا عام  2::2وجاءت الزيارة الرسمية األولى لمرئيس المصري الى روسيا عام ، 2::8
وقع خالليا ا لبيان المصري الروسي

المشترك وسبع اتفاقيات تعاون .وقام حسني مبارك

بزيارتين الى روسيا عام  3112و  3117وأعدت خالليما البرامج طويمة األمد لمتعاون في
مصر في 37

نيسان 3116وصدر بيان مشترك حول تعزيز الشراكة

والصداقة بين

الدولتين تمتيا زيارة رئيس الوزراء المصري الى موسكو  3118والتقى برئيس الوزراء
فالديميربوتين واصبح موضوع التعاون في ميدان الطاقة الذرية الموضوع الرئيسي لممباحثات
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كافة المجاالت والسيما السياسية واالقتصادية وقام الرئيس الروسي فالديمير بوتين بزيارة
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التي جرت في موسكو يوم  36اذار  3119بين الرئيسين دميتري ميدفيديف وحسني مبارك
34حزيران 311:زار الرئيس الروسي ميدفيديف مصر وتم التوقيع مع الرئيس حسني مبارك
عمى عدد من االتفاقيات الخاصة بالشراكة االستراتيجية بين الدولتين.كما وقع الجانبان
اتفاقية حول تسميم السجناء لقضاء محكوميتيم في الوطن ومذكرة تفاىم بين و ازرتي الثروات
الطبيعية والبروتوكول حول التعاون في مجال التمفزة واتفاقية التعاون في مجال الرقابة عمى
المخدرات وغيرىا .وقع رئيسا روسيا ومصر معاىدة الشراكة االستراتيجية بين روسيا
االتحادية ومصر .وترسم ىذه الوثيقة المؤلفة من  411صفحة اتجاىات التعاون بينيما
خالل السنوات العشر القادمة

()5

لقد اخذت العالقات الروسية المصرية شكال جديدا ومتطو ار السيما في العقد االول من القرن
الحادي والعشرين في كافو االتجاىات سواء كانت سياسية او اقتصادية او امنية او ثقافية
ثانيا:روسيا والثورة المصرية 1100
انطمقت الحركة االحتجاجية ضد نظام الرئيس المصري حسني مبارك في كانون الثاني
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وأسفرت عن توقيع اتفاقية حول التعاون في ميدان االستخدام السممي لمطاقة الذرية وفي

 3122وكانت تصريحات المسؤوليين الروس خالل الثورة حذرةوكان ىناك انتقاد لحركة
التغيير ولم تقطع روسيا عالقاتيا مع نظام الرئيس حسني مبارك وكانت تدعمو وارسمت لو
مبعوثيا قبل يومين من تنحيو عن الحكم في الوقت الذي كانت تصريحات و ازرة الخارجية
الروسية

تؤكد اكثرمن مره ثبات موقف روسيا تجاه تأييد تطمعات الشعب المصري نحو

حياة افضل في ظل الحرية والديمقراطية

()6

الشك ان روسيا تخشى من انتشار الجماعات

المتطرفة في شبو جزيره سيناء كما انيا الترغب بانييار االوضاع في مصروىذا مايفسر
صمتيا ازاء االحداث فييا  ،كما ان الرؤية المصرية كانت ترى بامكانية وجود حميف بدال
من امريكا اتسمت بالقصور والمحدودية ويمكن توضيح ذلك من خالل

()7

 -2االعتقاد بافول العالقات المصرية االمريكية والبد من البحث عن حميف جديد قوي
 -3الظن بان روسيا تريد ان تحتل مكان واشنطن في مصر اال ان روسيا التريد الدخول في
مصادمات مع امريكا بسبب مصر
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متمثال بروسيا قريبة من مصر
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 -4الشك ان الروس يرون بالتوجو المصري نحوىم غالبا مايكون اضط ارريا اوظرفيا بعد ان
بالواليات المتحده االمريكية وتجميد المساعدات ليا

ودعا وزير

الخارجية

الروسي

سيرجي الفروف إلى البحث عبر الحوار مع الحكومة في التحضير النتخابات رئاسية
مقبمة وعدم االصرارعمى مطالب غير واقعيةحول اقالة الرئيس المصري فو ار وعقب اقصاء
الرئيس مبارك عن السمطة تغير الموقف الروسي من الثورة وصف ميخائيل مارجيموف
رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجمس الفدرالية الروسي ((تنحي مبارك بانيا خطوة جاءت
()8

في الوقت المناسب))

اذا نرى ان الموقف الروسي كان مرتبكا من الثوره وكانت رؤيتو ان النظام السياسي باق
وبالتالي اليريد يظير تأييده لمثوره اال ان مع تنحي الرئيس مبارك نراه سرعان ما اتخذ موقفا
مغاي ار من خالل ترحيبو بتنازل الرئيس مبارك عن السمطة وظير بمظير المؤيد لمتغيير في
مصرمن خالل تصريحات القادة الروس .
ثالثا :الموقف الروسي من المرحلة االنتقالية في مصر
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توصد في وجييم االبواب الغربية اذ لم يفكر المصريون بروسيا اال بعد ان توترت عالقاتيم

عمى الرغم من ان روسيا تنظر الى جماعة االخوان المسممين عمى انيم منظمة ارىابية اال
ان االتصاالت بدات بين روسيا ومصر بعد الثورة واستقبل محمد مرسي رئيس حزب الحرية
والعدالة ومحمد سعيد االمين العام لمحزب القائم باالعمال الروسي في القاىرة ايفان
مولوتكوف في اب

 3122وكانت االتصاالت الروسية محدودة مع النخب المصرية الن

جل اىتماميا كان باالوضاع في مصرولم ترسل وفودا الىيا

عدا االجتماع بين وزير

الخارجية الروسي والمشير محمد حسين طنطاوي خالل فترة حكم المجمس العسكري في عام
3123لبحث االزمة السورية في الجامعة العربية

()9

وعندما حدثت االنتخابات المصرية في 3123تكيفت روسيا مع التحول الديمقراطي في
مصر فال يمكن ليا ان تقف ضد االنتخابات السيما انيا دولة ميمة في بنية النظام الدولي
فالديمير بوتين الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي في  36حزيران  3123وزار وزير
الخارجية الروسي

سيرغي الفروف القاىره في 5و6تشرين الثاني 3123والتقى بالرئيس

محمد مرسي وتم االتفاق عمى ترتيب زيارة لمرئيس المصري الى روسيا وفعال تمت في 29
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واليمكن االبتعاد عن دولة اقميمية ميمة في الشرق االوسط مثل مصر اذ ىنأالرئيس الروسي
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نيسان 3129وت م التاكيد عمى الجانب االقتصادي في ىذه الزيارة وبحث الثورة السورية وكيفة
حميا ورفض الية التدخل االجنبي فييا

لقد كانت العالقات الروسية المصرية ذات طابع بروتكولي دبموماسي خالل المرحمة االنتقالية
وكانت زيارة مرسي لموسكو تاكيدعمى استقالل القرار الخارجي المصري وغض النظر
الرئيس المصري عمى اعتبار روسيا االخوان المسممين جماعة ارىابية وارادت تكسر الجمود
وتنتيج سياسة خارجية مستقمة بعيدة عن الموثر االمريكي وارادت روسيا تحسن صورتيا في
العالمين االسالمي والعربي فيما يتعمق بالقضية الشيشانية ووجدت في الجانب االقتصادي
فرصة لمحوار مع مصر

لكن ذلك لم يمنع قمقيا من جماعة االخوان المسممين وتقاربيا

مع تركيا وكانت ىناك حالة من عدم الثقة من قبل النظام الروسي تجاه التوجيات الخارجية
لمنظام الجديد في مصر ،خاصة مع حقيقة كون مرسي ينتمي لجماعة اإلخوان المسممين،
دور في دعم حركة التمرد في الشيشان
حيث لعبت ىذه الجماعة بأفرعيا المختمفة في العالم ًا
والتي تتعامل معيا روسيا عمى أنيا جماعة إرىابية ،تيدد األمن القومي الروسي .إلى جانب
ذلك ،ترتبط أىمية مصر لروسيا من الناحية السياسية بالدرجة األولى بنفوذىا السياسي في
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():

.

اإلقميم ،وبقدرتيا عم ى التأثير في الممفات التي تيم روسيا .وتعد حاجة روسيا االقتصادية
لمصر محدودة ،فاعتماد مصر االقتصادي عمى روسيا أكبر من اعتماد روسيا

.

رابعا:الموقف الروسي من ثورة 21حزيران 1102في مصر
في 41حزيران 3124خرجت تظاىرات كبيره في المدن

المصرية لممطالبة بتنحي الرئيس

محمد مرسي عن السمطة وعمى اثر ىذه التظاىرات قام وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي في
 4تموز بعزل الرئيس وتسميم السمطة الى رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصوروعطل
()21

العمل بالدستور

وقدر تعمق الموضوع بموقف روسيا من ثورة  41حزيران في مصر اصدرت و ازرة الخارجية
الروسية بيانا في  6تموز بعد اتصال وزير الخارجية الروسي بنظيره المصري اوضح فييا
واكد وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف(( مبدا روسيا الثابت النابع من تأييد تطمعات
الشعب المصري القانونية من اجل حياة

افضل في اوضاع الحرية والتحديث الديمقراطي))

وحذر الرئيس الروسي بوتين في تموز  3124من اندالع حرب اىمية في مصر عمى غرار
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االخير((الى انو يجب النظر الى عزل مرسي عن السمطة عمى انو ارادة الشعب المصري) )

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

الحرب االىمية في سوريا ولم تدن روسيا استخدام الجيش القوة في ميدان النيضة ورابعة
شامل

()22

لقد أخذت العالقات المصرية الروسية زخماً كبي اًر بعد  /41حزيران  3124/والذى يعد

تاريخاً فارقاً فى مسار العالقات المصرية الروسية وبداية مرحمة جديدة بين الدولتين بعد فترة

الركود التى اتسمت بيا العالقات خالل حقبة مبارك ،فقد توترت العالقات بين مصر

والواليات المتحدة األمريكية بعد اإلطاحة بنظام اإلخوان وقامت بتأخير تسميم عدد من
طائرات األباتشى إلى مصر كانت تخضع ألعمال صيانة فى الوقت الذى أيدت فيو روسيا
اإلرادة الشعبية المصرية والتى ساندىا الجيش فوجدت مصر فى روسيا داعماً عالمياً قوياً

وسط تمك األجواء السياسية المضطربة كما كانت ىناك فى نفس الوقت إرادة روسية إلستعادة
نفوذىا القديم فى مصر إبان وجود اإلتحاد السوفييتى السابق .
وشيدت العالقات المصرية الروسية قفزه كبيرة في كافة المجاالت توجت بزيارة وزيري
الخارجية سيرغي الفروف والدفاع سيرغي شويغو في 22تشرين الثاني  3124الى القاىرة
واكد وزير الخارجية الروسي خالل مقابمة صحفية مع صحيفة االىرام ((
عمى التمسك بمبدا عدم التدخل في الشؤون
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العدوية اال انيا دعت القوى السياسية المصرية الى ضبط النفس ودعت الى حوار وطني

روسيا حريصو

الداخمية لمدول ذات السيادة واحترام حقوق

الشعوب في خيارىا الحر)) وبعد تجميد الواليات المتحدة االمريكية المساعدات الى مصر
زار وزيري الدفاع عبد الفتاح السيسي والخارجية نبيل فيمي روسيا في شباط  3125وذلك
لتفعيل االتفاقات التي وقعت عام  311:قبل تنحي مبارك عن السمطة

()23

ان روسيا خالل ىذه المرحمة دعمت مصر واكدت دائما عمى ضرورة

الحفاظ عمى

استقرارىا وامنيا عمى اعتبار انيا دولة اقميمية ميمة في منطقة الشرق االوسط
خامسا :دوافع التوجيات الروسية تجاه مصر :
الشك ان ىناك مجموعة من الدوافع وراء توجو روسيا تجاه مصر خالل مرحمة

تولي

 -2تمثل مصر الحميف االستراتيجي لمواليات المتحدة أحد الركائز في منطقة الشرق األوسط
التي تسعى روسيا إلى تنمية العالقات معيا سياسياً وعسكرياً واقتصادياً بجانب تركيا وايران
بيدف استعادة روسيا لمكانتيا وقوتيا في المنطقة بعد أن فقدتيا في العقود األخيرة بعد
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الرئيس عبد الفتاح السيسي السمطة يمكن تحديدىا:

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

إنييار اإلتحاد السوفيتي في نياية الثمانينيات من القرن العشرين ونياية الحرب الباردة
الشرق األوسط وخاصة مع القوى اإلقميمية التقميدية المتمثمة في مصر وتركيا وايران لتزيد من

نفوذىا في المنطقة وتخمق لنفسيا دو اًر فاعالً ومؤث اًر تستطيع أن ت ازحم بو الدور األمريكي(.)24

 -1في ضوء العالقات الروسية األوروبية المتوترة والتي زادت من الرغبة الروسية في

التمدد في مياه المتوسط من الشرق الى السواحل الجنوبية عبر مصر وليبيا لمحاصرة أوروبا

جنوباً ،بدت الرغبة الروسية جادة في التوغل في مياه المتوسط حيث لم ِ
يثن الرفض المصري

لطمب روسيا بقاعدة عسكرية جويةعمى سواحل البحر المتوسط غربي مصر عن سعييا
لموجود ولو بشكل غير مباشر وذلك من خالل االتفاق بين الجانبين عمى السماح لمطائرات
العسكرية الروسية باستخدام المجال والقواعد الجوية المصرية .اإلتفاق منح روسيا وجوداً

أكبر من ذلك التواجد الذي كان محدوداً قبل عام  2:84عندما كان ىناك تواجد لخبراء

عسكريون روس داخل المنشئات العسكرية المصرية .مشروع االتفاق منح مصر أيضاً حقوق

متبادلة في استخدام المجال الجوي أو القواعد الجوية الروسية وليس واضحاً عمى وجو
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عام ،2::2وىو ما دفع روسيا إلى إعادة تموضعيا في أكثر من دولة من دول منطقة

التحديد ما ىي الفائدة التي يمكن أن تعود عمى مصر من استخداميا لممجال الجوي والقواعد

الجوية الروسية ،وربما األقرب الى الواقع حصول الجانب المصري نتيجة ىذا االتفاق عمى
وعود باستعادة الرحالت السياحية الروسية الى مصر والشروع في عمميات بناء محطة الطاقة
النووية بمنطقة الضبعة وربما ان الدور المصري يبدو أنو سيمثل الحديقة الخمفية لمدخول
الروسي إلى الساحة الميبية ومن ثم مزيد من التوغل الروسي في جنوب المتوسط

() 25

.

 -4تسعى روسيا لمحصول عمى مكاسب اقتصادية من مصر اذ ان القراءة المباشرة لبعض
األرقام المعمنة عن بعض الصفقات بين الجانبين المصري والروسي كافية إلدراك حجم
اإلستثمارات والمكاسب االقتصادية التي ستتحصل عمييا روسيا من خالل تمك الصفقات مع
الجانب المصري .صفقة األسمحة الروسية التي تم توقيعيا في اواخر  3125ويتسمم بموجبيا
دوالر ( )26كما ان روسيا قدمت لمصر قرضا بقيمة  36مميار دوالر لمدة 33سنة بفائدة
 4بالمئة كما ان روسيا تسعى الى االستفادة من الغاز المصري وتصديره الى اوربا السيما
ان مصر ربما تكون من اكبر موردي الغاز وىو مما دفع روسيا عمى الحصول عمى
- 067 -

العدد 66

الجانب المصري عدداً من الطائرات والمروحيات والصواريخ بقيمة ثالثة ونصف مميار

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

امتيازمنطقة شروق عام  3127بنسبة 4بالمائة وبالتالي تصبح شركة روس نفط طرفا في
االمريكية المصرية ليكون ليا دور كبير في منطقة الشرق االوسط السيما ان روسيا تمعب
دو ار كبي ار عمى الساحة السورية المجاورة لمصر والرؤية الروسية الىمية مصر في لمراقبة
االوضاع داخل الساحة الميبية
الدوافع المصرية للتوجو نحو روسيا :سادسا :
الشك ان ىناك العديد من الدوافع وراء توجو مصر نحوروسيا السيما بعد استالم الرئيس عبد
الفتاح السيسي السمطة في مصر اذ تسعى االخيرة الى ايجاد تحالفات جديدة بعيدا عن
الضغط االمريكي السيما ان ىناك رغبة روسية لمتوغل بالمنطقة وبالتالي البد لمصر من
التوجو لتوطيد العالقة مع روسيا سياسيا واقتصاديا وعسكريا و يمكن ايجاز ابرز الدوافع
المصرية لمتوجو نحو روسيا:

()27

 -2البد من ايجاد داعم دولي وذلك بسبب التصدعات الداخمية في مصر والتي ال تصمح
معيا السياسة االمنية البد من وجود دول داعمو لو ليكسب شرعيتو وبالتالي سعت مصر
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تطوير اكبر حقل لمغازفي البحر المتوسط ان روسيا تسعى الستغالل البرود في العالقات

لفتح ابوابيا لروسيا من خالل االستثمارات وصفقات سالح كبيره لمحصول عمى دعميا
السيما انيا عائدة بقوة لمنطقة الشرق االوسط
 -3التنوع في مصادر التسميح وذلك بعد العقوبات التي فرضتيا ادارة الرئيس

االمريكي

اوباما في تموز  3124من خالل تعميق المساعدات العسكرية دفعت بالنظام المصري
الى السعي إليجاد بدائل لمتسميح األمريكي الذي اعتمد عميو الجيش بشكل أساسي منذ إتفاقية
السالم بين مصر واسرائيل في عام  2:8:ىذا التوتر دفع مصر لمتوجو نحو روسيا في
تسميحيا وبالتالي تم عقد صفقات كبيرة مع روسيا االان مصر التستطيع التخمي عن
المساعدات العسكرية االمريكية
 -4ان مصر تسعى الى التقارب مع روسيا اال انيا في الوقت نفسو تتعامل مع الواليات
االوسط يبدو ان سياسة المراوحة بين التقارب واإلبتزاز ىي أحد أبرز توجيات السياسة
الخارجية لمنظام المصري لتحقيق اىدافو .
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المتحد ة وبالتالي االستفادة من كال الدولتين من خالل االزمات المشتعمة في الشرق

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

 -5دعم التوجو االقميمي حيال قضايا المنطقة السيما الممفين السوري والميبي ويبدو ان ىناك
سابعا:ابعاد العالقات الروسية المصرية في عيد الرئيس السيسي
لقد شيدت العالقات المصرية الروسية تطو ار كبي ار منذ مجي الرئيس المصري عبد الفتاح
السيسي لمسمطة عام 3125

في كافة المجاالت السياسية واالقتصادية والعسكرية واالمنية

وسنتطرق الى ابعاد العالقات بين الدولتين:
 -2البعد السياسي لمعالقات الروسية المصرية
تطورت العالقات بين الدولتين المصرية الروسية منذ وصول الرئيس المصري عبد الفتاح
السيسي الى السمطة اذ
واجراء لقاء

لم يمر شيران عمى تولية السمطة اال وأتخذ ق ار ار بزيارة روسيا،

مع الرئيس الروسى فالديمير بوتين عام  3125فى وقت كانت تعانى خاللو

مصر من حصار عد د من الدول التى كانت تتمنى ليا مصي ار مشابو لمعديد من الدول
التي حدثت فييا الثورات وكذلك روسيا استقبمت الرئيس عبد الفتاح السيسى فى سوتشى في
العام نفسو مرة ثانية  ،وبمجرد دخولو لممجال الجوى الروسى استقبمو سرب من المقاتالت
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توافقا روسيا مصريا حيال تمك الممفات ورؤيتيما لحميا .

الروسية تعبي ار عن التقدير الواسع من قبل الدولة ،وتم االتفاق خالل المقاء بين الرئيسين
عمى تعزيز العالقات بين

الدولتين وكما شارك الرئيس المصرى فى احتفاالت روسيا

بالذكرى الـ 81لنصر الحرب الوطنية العظمى ،إلى جوار  79زعيما أجنبيا .وفي 36اب
 3126قام الرئيس السيسي بزيارة روسيا اذ كانت ىذه الزيارة نقمة في العالقات بين الدولتين
كماقام الرئيس الروسي بزيارة مصر خالل عامي  3126و3128

()28

وفي جميع ىذه الزيارات قد تم بحث سبل تدعيم وتطوير العالقات الثنائية بين القاىرة
وموسكو ،ومناقشة القضايا اإلقميمية والدولية ذات االىتمام المشترك ،وتتوافق وجيات النظر
المصرية والروسية حول الوضع في ليبيا ،حيث تساند موسكو الجيود المصرية لمكافحة
اإلرىاب ومنع تسربو عبر حدودىا المشتركة مع ليبيا .وتطور ىذه العالقات عمى المستوى
كثير في مساندة ما حدث في مصر وحربيا
 41حزيران ،3124نتيجة لتردد اإلدارة األمريكية ًا
ضد اإلرىاب .وقد أعمنت الحكومة األمريكية اكثر من مرة أن عودة العالقات إلى مجراىا
الطبيعي مرىون بنجاح خ ارطة الطريق ،ووقف أعمال العنف ،وتحقيق تحول ديمقراطي
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السياسي يرتبط ببعد آخر ،وىو التوتر الذي شاب العالقات المصرية -األمريكية بعد ثورة

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

في األزمة األوكرانية ،والتي أضحت بمثابةً الفرصة أمام مصر لتنويع خياراتيا الخارجية،
حيث تعرضت العالقات األوربية الروسية لمزيد من التوتر ،خوفًا من تعاظم الوجود الروسي
في البحر األسود مما ييدد األمن األوربي بصفة مباشرة .وتنبغي ىنا اإلشارة إلى تطور
العالقات المصرية -الروسية من األىمية بمكان في الفترة الحالية لمحاولة التغمب عمى
األخطار التي تواجو المنطقة خاصة في ظل تصاعد الحديث عن رغبة الواليات المتحدة

األمريكية االنسحاب من منطقة الشرق األوسط (.)29

 -3البعد االقتصادي في العالقات الروسية المصرية :تعد العالقات االقتصادية الروسية
المصرية في تطور مستمر السيما منذ استالم الرئيس السيسي مقاليد الحكم في عام
 3125ويرتبط ىنا بالجانب االقتصادي في عدد من األمور مثل حجم التبادل التجاري،
واالستثمارات الروسية في مصر ،ومشاركة موسكو في تنمية محور قناة السويس،

و

الطاقة ،والسياحة الروسية في القاىرة .ولعل من األىمية ىنا اإلشارة إلى أن العالقات
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حقيقي .ىذا التحول في العالقات المصرية -األمريكية ،جعل مصر تفتح آفاقًا جديدة مع
القوى األخرى في العالم مثل روسيا االتحادية ،وقد ساعد المناخ الدولي عمى ذلك والمتمثل

االقتصادية بين الدولتين تشيد طفرة غير مسبوقة ،فقد ارتفع حجم التبادل التجاري بينيما في
عام  3125ليصل إلى  6.6مميار دوالر في مقابل  4مميار في عام3124ووصل حجم
التبادل التجاري في النصف االول من عام  3129الى حوالي 3.886مميار دوالر وتعتبر
جدا ،اذ تعتمد القاىرة عمى استيراد القمح الروسي لسد
تجارة القمح بين الدولتين ميمة ً
االحتياج المحمي مما يشكل معو حدوث فائض في الميزان التجاري لصالح روسيا ،ولمتغمب
عمى ذلك األمر تم اقتراح إنشاء صوامع لتخزين القمح الروسي في المنطقة الموجستية بدمياط
خصوصا أن مصر قريبة من األسواق العالمية .كما تعتزم
من أجل إعادة تصديره مرة أخرى
ً
مصر دفع روسيا لممشاركة في تنمية محور قناة السويس من خالل إقامة منطقة صناعية
روسية ،وجذب الشركات الروسية المختمفة لالستثمار في المشروع .كما يعد قطاع الطاقة من
في ىذا الصدد ،منيا اتفاقية مع شركة غازبوم الروسية لتوريد الغاز إلى مصر ،كما تجري
المباحثات مع الجانب الروسي وشركة روزاتوم من أجل انشاء أربعة محطات نووية لتوليد
()2:

الكيرباء وتحمية المياه بالضبعة.
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القطاعات التي تحظى بمكانة ميمة في عالقات الدولتين ،حيث تم توقيع عدد من االتفاقيات

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

وقد وقعت العديد من االتفاقيات االقتصادية بين روسيا و مصر ابرزىا

()31

تي تفاىم في مجال
مبدئي إلنشاء محطة لتوليد الكيرباء بالطاقة النووية ،وكذلك مذكر ّ
االستثمار ،األولى بين و ازرة االستثمار المصرية وو ازرة التنمية االقتصادية الروسية لتشجيع
وجذب االستثمارات الروسية ،والثانية بين و ازرة االستثمار وصندوق االستثمار المباشر
الروسي لتعزيز التعاون االستثماري بين الدولتين
 -3توقيع اتفاقية في مجال االستثمار بين الصندوق الروسي لالستثمار المباشر من ناحية،
والبنك األىمي وبنك مصر من ناحية أخرى ،وتتضمن مذكرة التفاىم المشار إلييا التعاون في
مجال االستثمار بين الصندوق الروسي لالستثمار المباشر ،وىو صندوق سيادي روسي
برأس مال  21مميارات دوالر لمدخول في استثمارات مباشرة داخل روسيا وخارجيا ،بحيث ال
تتعدى حصتو في أي مشروع .%61وسيتضمن دور الصندوق الروسي لالستثمار المباشر
جذب مستثمرين استراتيجيين من روسيا لالستثمار ،ونقل التكنولوجيا إلى مصر وجذب
مؤسسات مالية أجنبية لالستثمار المشترك في ىذه المشروعات ،باإلضافة إلى التنسيق مع
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 -2في  3126/3/21تم التوقيع عمى عدد من االتفاقات ومذكرات التفاىم ،وىي اتفاق

الشركات المصرية الراغبة في الدخول في مشروعات مشتركة مع المستثمرين الروس في
مصر.
 -4توقيع مذكرة تفاىم بشأن البدء في إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر ،وىي
مذكرة إطارية سيتم عمى أساسيا التوقيع عمى االتفاق النيائي بشأن المنطقة الصناعية،
االتفاقية  ،ومن المتفق عميو أن تضم المنطقة الصناعية مشروعات في مجال تجميع
السيارات والمعدات الزراعية ومواد البناء ومعدات الطرق وصناعات أدوية وبناء سفن
ومنسوجات ومالبس وأجيزة إلكترونية وأثاث ومعدات ىندسية
اما السياحة في مصر فقد تاثرت كثي ار بسبب الوضع االمني بعد الثورة و وتاثرت بشكل كبير
بعد سقوط الطائرة الروسية في شمال سيناء عام  3126وبذلك خسرت مصر  %51من
مميار دوالر إيرادات لمصر ،من أصل  8.5مميار دوالر حققيا قطاع السياحة عام 3126
بنسبة  %44.9من إجمالي إيرادات السياحة ،وان سبب تراجع إيرادات السياحة لمنصف
تقر ًيبا ىو انسحاب روسيا من سوق السياحة ،والتي تمثل أكثر من  %51من حجم السياحة
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إجمالي السياحة الوافدة إلييا ،وبحسب بيانات و ازرة السياحة ،حققت السياحة الروسية 3.6
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الوافدة إلى مصر ،فمشكمة السياحة المصرية كبيرة ًّ
جدا بالنسبة لمسوق الروسي؛ ولذلك تبذل
كبير لبحث شروط روسيا لعودة وانتعاش السياحة مرة أخرى.
الحكومة جيودا ًا
وتسعى مصر لزيادة االجراءات االمنية في المناطق السياحية و زيادة عدد السياح الروس
بعد موافقة الحكومة الروسية عام 3129عمى استئناف الرحالت السياحية الى مصر
وقويا ،خاصة في ظل
وبالتالي يمثل الجانب االقتصادي في عالقات الدولتين ً
ميما ً
بعدا ً
التحديات االقتصادية التي تواجو مصر
 -4البعد العسكري واالمني في العالقات الروسية المصرية
عقب ثورة 41حزيران  3124توطد التعاون العسكري مرة أخرى بين مصر وروسيا ،خاصة
أن  % 41من تسميح الجيش المصري ىو تسميح روسي باألساس،

في ظل توتر العالقات

األمريكية -المصرية ،وامتناع واشنطن عن تسميم عدد من المعدات العسكرية إلى مصر .
وقد تم تشكيل لجنة خاصة لمتعاون العسكري بين الدولتين ،والتوقيع عمى عدد من االتفاقيات
في ىذا اإلطار بين موسكو والقاىرة ،فقد تم توقيع صفقة تتجاوز قيمتيا  4مميارات دوالر
لتطوير المنظومة الدفاعية لمقوات المسمحة المصرية ،وامدادىا بأحدث األسمحة في ىذا
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()32

المجال مثل صواريخ إس  411المضادة لمطائرات ،والمعروفة أيضا بـ "أنتي –  ،"3611كما
تم االتفاق عمى إجراء مناورات عسكرية في البحر المتوسط

()33

ركز التعاون العسكري بين مصر وروسيا في الخمس سنوات الماضية عمى دعم قدرات
الدفاع الجوي المصري ،عبر تحديث منظومة تحديث منظومة الدفاع الجوي قصيرة المدى
إلى منظومة (تور إم  ،) 3منظومة الدفاع الجوي متوسطة المدى إلى منظومة (بوك إم ،)3
ىذا فضال عن إىداء روسيا القطعة البحرية (مولينيا  43بي) لمقوات البحرية المصرية.
باإلضافة لمتسميح شيد التعاون بين البمدين في المجال العسكري تدريبات مشتركة لوحدات
المظالت تحت عنوان (حماة الصداقة" وىي التدريبات التي
3127و3128

جرت مرتين في عامي

 ،وىي التدريبات التي اشتممت ،عمى العديد من األنشطة والفعاليات من

قتال القوات الخاصة ومكافحة اإلرىاب وفقا ألرقى النظم التدريبية الحديثة(.)34

- 072 -

العدد 66

بينيا تنفيذ أعمال اإلسقاط لألفراد والمعدات والمركبات المدرعة ،كذلك التدريب عمى أعمال
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وفي الجانب االمني تعاني مصر وروسيا من اليجمات االرىابية وتكاد تكون وجية نظرىما

 -2التأكيد عمى التعاون الدولي في مجال مكافحة اإلرىاب
 -3وضرورة عدم اقتصار المواجية عمى تنظيم بعينو أو القضاء عمى بؤرة إرىابية بذاتيا،
ولكن من األىمية بمكان أن يمتد ذلك التعاون ليشمل جميع البؤر اإلرىابية سواء في منطقة
الشرق األوسط أو في إفريقيا ،في إطار إستراتيجية شاممة
 -4تعزيز التعاون االستخباراتي مع الجانب الروسي ،والتعرف عمى التجربة الروسية في
مجال مكافحة اإلرىاب
وفدا عسكرًيا لموسكو لمتعرف عمى الخبرات العسكرية في ىذا المجال،
وقدأوفدت القاىرة ً
وامكانية تعزيز القدرات العسكرية المصرية لدحر ذلك الخطر الداىم الذي تعاني منو منذ عام
3122
االستنتاجات
من خالل دراستنا

لموضوع العالقات الروسية المصرية في عيد الرئيس عبد الفتاح

السيسي تم التوصل الى عدد من االستنتاجات ابرزىا:

-2
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متطابقة بشان مكافحة االرىاب ويعد ىذا التوجو الروسي مشابيًا لمرؤية المصرية في
سبيل مكافحة اإلرىاب والتي ترتكز عمى ثالثة أبعاد رئيسية وىي :

بدات الع القات الروسية المصرية في السنوات االخيرة من حقبة الرئيس

حسني

مبارك في كافة المجاالت السياسية واالقتصادية واالمنية وذلك مما جعل روسيا التساند
الثورة في بداية انطالقيا عام3122ورفضت تغيرالنظام ولم يكن موقفيا ايجابيا تجاه الثورة
المصرية
 -3عمى الرغم من فوز االخوان المسممين في االنتخابات المصرية عام 3123استمرت
العالقات الدبموماسية الروسية المصرية البروتكولية عمى الرغم من ان روسيا تنظر الييم
كمنظمة ارىابية لعبت دو ار في دعم الشيشان والذي خمق عدم االستقرار السياسي في
 -4عممت روسيا عمى دعم ثورة 41حزيران  3124واالنقالب عمى حكم االخوان المسممين
في مصر مستغمة عدم وقوف الواليات المتحدة الى جانب مصر وتعميق المساعدات ليا مما
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روسيا
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عدتو روسيا فرصة تاريخية

العادة نفوذىا في مصر وفي كافة المجاالت كما انيا لم تدن

 -5الشك ان ىناك دوافع روسية وراء التوجو الروسي في تعزيز العالقات مع مصر اذ ان
االخيرة تعد احد الركائز الميمة في الشرق االوسط و بالتالي ان روسيا تسعى الى تنمية
عالقاتيا السياسية واالقتصادية والعسكرية معيا العادة نفوذىا في المنطقة كما انيا تريد
التمدد في المتوسط من خالل مصر فضال انيا تحاول تحقيق مكاسب اقتصادية عمى المدى
البعيد
 -6اما مصر فانيا ارادت الحصول عمى داعم دولي في عيد الرئيس السيسي وذلك
لمسيطره عمى التصدعات الداخمية ولم يكن اماميا غير روسيا بسبب توتر عالقاتيا مع
الشريك االمريكي كما انيا ارادت التنوع في عالقاتيا مع القوى االقميمية والدولية وكذلك
التنوع في مصادر تسمحيا كما انيا ترى في روسيا الدولة التي تتناغم مع توجياتيا خالل
ىذه المرحمة
-7تطورت العالقات السياسية واالقتصادية والعسكرية واالمنية بين روسيا ومصر منذ تولي
السيسي السمطة عام  3125من خالل الزيارات المتبادلة بين مسؤولي
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استخدام القوة ضد المعتصمين في ميداني النيضة ورابعة العدوية

الدولتين فضال عن

توقيع عددكبير من االتفاقيات االقتصادية وزيادة التبادل التجاري وان كان في صالح روسيا
فضال عن صفقات االسمحة الضخمة التي وردت الى مصر فضال عن اتفاق الجانبين في
الرؤية حول مكافحة االرىاب الذي تعاني منو الدولتين
 -8نعتقد ان التطورات في العالقات الروسية المصرية اقتضتيا المرحمة الحالية والتي ترى
فييا مصر انيا بحاجة الييا االان االخيره اليمكنيا االستغناء عن الشريك االستراتيجي
االمريكي كاحد القوى المييمنة عمى منطقة الشرق االوسط

.

المصادر واليوامش :
 -2عز الدين شاىين ،العالقات المصرية الروسية وافاق المستقبل  ،عمى الرابط
86-3عاما من العالقات المصرية الروسية ،عمى الرابط
https://arabic.sputniknews.com/..
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www.ahram.org.eg/News/.../5/

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

 -4من ناصر إلى السيسى..
 -5العالقات المصرية الروسية

https://www.marefa.org

-6نوارجميل ىاشم وامجدزين العابدين،الموقف الروسي من الثورات العربية ،سياسات عربية
،ص22:
-7المصدر نفسو ص22:
 -8نورىان الشيخ  ،الموقف الروسي من الثورات العربية

www.albayan.co.uk/Fileslib/articleimages/takrir/5-:.pdf

 -9عزمي بشارة ،مصر من الثورة الى االنقالب

الجزء الثاني ،المركز العربي

لالبحاث ودراسة السياسات ،الدوحة  ،عمى الرابط https://www.dohainstitute.org/:

-:المصدر نفسو
 -41 -21يونيو ثورة شعب -
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https://alwafd

خمسة مراحل لمعالقات المصرية الروسية

www.ahram.org.eg/News/31379:/4/768

-22د.طارق ثابت ،محطات وفرص :العالقات المصرية الروسي
www.acrseg.org
-23وزي ار خارجية ودفاع روسيا في زيارة غير مسبوقة لمصر لتعزيز

https://www.france35.com/... .

 -24خالد فؤاد ،العالقات المصرية الروسية تحالف ام تقارب؛
https://eipss-eg.org
 -25المصدر نفسو
(-)26رسمياً :سالح روسى لمصر بـ 4.6مميار دوالر

https://www.almasryalyoum.com/news/details/63685

 -28ثمان لقاءات جمعت السيسي وبوتين

https://www.youm8.com/story/3128/23/22/9...

 -29ابراىيم منشاوي  ،نقمة نوعية :أبعاد وقضايا العالقات المصرية -الروسية
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 -27خالد فؤاد ،مصدر سابق .

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية
www.acrseg.org/4:45:

-31العالقات االقتصادية المصرية الروسية،عمى الرابط
sis.gov.eg/Story/264436?lang=ar
 -32المصدر نفسو
-33المصدر نفسو
 -34مصر وروسيا تعاون مستمر وعالقات تتطور

https://arabic.sputniknews.com/.
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