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روسيا ومصر :عالقة َّ
معقدة
تحليالت

أليكسي كليبنكوف
 ٢٤سبتمبر ٢٠١٩
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منتــدى الشــرق مؤسســة غيــر منحــازة حزبيــا تجــاه قضايــا السياســات .األراء والــرؤى المعبــر
عنهــا فــي هــذه النشــرية تنتمــي إلــى صاحبهــا وال تعكس بالضــرورة توجهــات منتدى الشــرق.
حقوق النشر تعود إلى منتدى الشرق ٢٠١٨
جميع الحقوق محفوظة
التصميم والقالب من تصميم :جواد أبازيد
ال يمكــن إعــادة طباعتــه بشــكل كلــي أو جزئــي ،دون موافقــة مســبقة مــن منتــدى الشــرق.
وإذا تــم إســتعمال أي جــزء مــن المنشــور ،يجــب ذكــر كل مــن المؤلــف ومنتــدى الشــرق.
العنــوان :حــي ينــي بوســنة .شــارع  ٢٩أكيــم .فيزيــون بــارك ،مبنــى أ واحــد .الــدور .٦ :الرقــم
البريــدي .٣٤١٩٧ :بهاتشــلي إيفلر/إســطنبول/تركيا.
رقم الهاتف٠٠٩٠٢١٢٦٠٣١٨١٥ :
رقم الفاكس٠٠٩٠٢١٢٦٠٣١٦٦٥ :
اإليميلinfo@sharqforum.org :
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مقدمة
يمكــن القــول إن مصــر ُتعَ ــدُّ مــن بيــن أقــوى حلفــاء روســيا فــي الشــرق األوســط .فمنــذ أن اســتولى علــى الســلطة بانقــاب
ـكري فــي عــام ُ ،2013شــوهد عبــد الفتــاح السيســي باســتمرار فــي صحبــة الرئيــس فالديميــر بوتيــن .فــي المقابــل،
عسـ ٍّ
ـعة مــن المجــاالت ،أهمهــا :الدفــاع والطاقــة والزراعــة وصناعــات
ازدهــر التعــاون الثنائــي بيــن البلديــن فــي مجموعـ ٍـة واسـ ٍ
ِّ
ـات كبيــر ًة مــن األســلحة الروســية
التكنولوجيــا
المتقدمــة والتعليــم والثقافــة .واســتنادً ا إلــى ذلــك ،اشــترت مصــر كميـ ٍ
ِّ
المتقدمــة .ويصاحــب االرتفــاع الحاصــل فــي اقتنــاء األســلحة روابـ ُ
ـط ديمغرافيــة قويــة .إذ هنــاك حوالــي 35000
الصنــع
1
ـوة محوريـ ٍـة فــي الشــرق
مواطــن روســي يقيمــون
حاليــا فــي مصــر ،ممــا يعكــس اهتمــام موســكو الشــديد بالقاهــرة كقـ ٍ
ً
األوســط .وبدورهــا ،تعتبــر مصــر روســيا جهـ ً
ـة فاعلــة عالميــة وإقليميــة رئيســة.
فــي الوقــت نفســه ،مــن األدق وصــف العالقــات بيــن البلديــن  -التــي تعــود إلــى تاريــخٍ طويــل ٍ  -بأنهــا َّ
معقــدة .فمنــذ
ٌ
ــر البلــدان بمراحــل مــن التعــاون الوثيــق تالهــا تباعــدٌ وجمــودٌ
وانتعــاش .لكــن
وتقــارب
ٌ
الحــرب العالميــة الثانيــةَ ،م َّ
تناميــا كبيـ ًـرا ،وغالبيتــه ينبــع مــن الديناميــات الجيوسياســية الحاليــة الموجــودة فــي الشــرق
العالقــات الحاليــة تشــهد
ً
األوســط ،والفــرص التــي خلقتهــا السياســات األمريكيــة فــي المنطقــة .ومــع ذلــك ،فــإن العوامــل الداخليــة الهيكليــة فــي
مصــر والواقــع اإلقليمــي تفــرض قيــودً ا علــى الشــراكة الناشــئة بيــن موســكو والقاهــرة.
تتنــاول هــذه المقالــة الســياق اإلقليمــي الــذي يشــكِّل عالقاتهــا الثنائيــة ،مــع تســليط الضــوء علــى الدوافــع الرئيســة وراء
زيــادة التبــادالت االقتصاديــة والعســكرية والدبلوماســية .كمــا أنهــا تبــرز القيــود الرئيســة الحقيقيــة أو المحتملــة التــي
تعيــق مســتقبل شــراكة روســيا ومصــر المزدهــرة.
تأثير البندول
تفاعلــت روســيا القيصريــة وروســيا الســوفيتية مــع مصــر بيــن الحيــن واآلخــر منــذ كانــت تحــت الحكــم العثمانــي،
ثــم تحــت الحمايــة البريطانيــة .ففــي القــرن الثامــن عشــر ،قدَّ مــت روســيا أولــى شــحنات األســلحة إلــى مصــر ،عندمــا
أعلــن زعيــم المماليــك علــي بــك اســتقالله .وخــال عشــرينيات القــرن الماضــي وثالثينياتــه ،حاولــت الحكومــة البلشــفية
دعــم القــوات الشــيوعية المحليــة فــي مصــر .2ومــع ذلــك ،فقــد جــرى إضفــاء الطابــع الرســمي علــى العالقــات الثنائيــة
وترســيخها فــي النصــف األخيــر مــن القــرن العشــرين .ومنــذ ذلــك الحيــن ،مــرت العالقــة بأربــع مراحــل مختلفــة:

تناميا كبيرً ا ،وغالبيته
لكن العالقات الحالية تشهد
ً
فــي الخمســينيات والســتينيات مــن القــرن العشــرين وفــي
ِّ
ينبع من الديناميات الجيوسياسية الحالية الموجودة
ظــل حكــم جمــال عبــد الناصــر ،أصبــح االتحــاد الســوفيتي
ُ
روابــط قويــة .فقــد ســاعدت
في الشرق األوسط ،والفرص التي خلقتها السياسات ومصــر شــريكين تربطهمــا
المعونــات الســوفيتية فــي بنــاء  97مؤسســة صناعيــة كبيــرة،
األمريكية في المنطقة .ومع ذلك ،فإن العوامل
بمــا فــي ذلــك ســد أســوان الشــهير ومصانــع الحديــد والصلــب
الداخلية الهيكلية في مصر والواقع اإلقليمي تفرض
فــي حلــوان ونجــع حمــادي ،إضافــة إلــى مئــات الكيلومتــرات
ً
قيودا على الشراكة الناشئة بين موسكو والقاهرة
مــن خطــوط الكهربــاء وغيرهــا الكثيــر .3كمــا قــام االتحــاد
ِّ
والمتخصصيــن فــي المجــال الصناعــي وكذلــك ضبــاط
الســوفيتي بتعليــم عشــرات اآلالف مــن المهندســين المصرييــن
الجيــشَّ .
ً
عســكرية حديثــة ،وأرســلوا اآلالف مــن المستشــارين العســكريين لتدريــب قــوات
معــدات
ووفــر الــروس
ٍ
الجمهوريــة العربيــة الناشــئة.4
بــدأت المرحلــة الثانيــة فــي عــام  1970مــع صعــود أنــور الســادات إلــى الســلطة ،واســتمرت حتــى منتصــف التســعينيات.
توجــه مصــر نحــو الغــرب إلــى طــرد المستشــارين الســوفيت واإلخــاء التدريجــي للقــوات البحريــة والجويــة
فقــد أدى ُّ
ـارب ســريعٍ نحــو الواليــات المتحــدة .فــي ذلــك الوقــت ،أوقــف الســادات مشــاريعَ
الســوفيتية مــن مصــر ،مصحو ًبــا بتقـ ٍ
ً
ـتركة مــع الســوفيت وخفــض العالقــات الدبلوماســية.
مشـ
ً
أشــكال جديــدة مــن
أمــا المرحلــة الثالثــة ،بيــن منتصــف التســعينيات وحتــى نهايــة األلفيــة الجديــدة ،فقــد جلبــت
المتغيــر .وقــد أســفرت زيــارات
التعــاون .إذ ســعت الدولتــان إلــى إيجــاد ســبل ٍ الســتئناف العالقــات وتكييفهــا مــع العالــم
ِّ
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هنا يجب التأكيد على أن السياسة
الخارجية المصرية تج َّنبت تقليديًّ ا وضعَ
كل كراتها في َّ
سلة واحدة .حتى في عهد
السادات ومبارك ،وعلى الرغم من تراجع
العالقات بشكل كبير ،فقد حافظت القاهرة
على روابط سياسية واقتصادية مع موسكو

مجموعــة مــن
حســني مبــارك لروســيا فــي عامــي  1997و 2001عــن
ٍ
االتفاقيــات ســاهمت فــي إضفــاء الطابــع المؤسســي علــى الشــراكة بيــن
موســكو والقاهــرة .ثــم أعطــت رحــات بوتيــن إلــى مصــر فــي عامــي
ـة قويـ ً
ـة دفعـ ً
 2005و 2007العالقـ َ
ـة لألمــام ،ممــا أرســى األســاس للتقــارب
الحالــي .ومنــذ عــام  ،2010كثفــت مصــر وروســيا تعاونهمــا بفضــل التقــاء
العوامــل العالميــة واإلقليميــة.

ما وراء الشراكة المكثفة؟
تسـ ُّ
ـتغل روســيا شــعور النُّخــب المصريــة المتنامــي بانعــدام الثقــة بالواليــات المتحــدة .تقليديًّ ــا ،ركَّــزت أمريــكا علــى
العالقــات األمنيــة مــع إســرائيل ومصــر والســعودية .لكــن فــي عــام  ،2011عندمــا أ�جبــر الرئيــس المصــري الســابق حســني
تغيــرت التصــورات تجــاه الواليــات المتحــدة فــي القاهــرة .إذ شــعرت
مبــارك علــى االســتقالة تحــت الضغــط الشــعبيَّ ،
ً
المؤسســة العلمانيــة المصريــة بالخيانــة مــن ِقبــل الواليــات المتحــدة .فــأول :لــم تفعــل واشــنطن شــيئًا إلنقــاذ حليفهــا
ـاعدات كـ ِّ
ـرد فعــل ٍ علــى االنقــاب
وثانيــا :أوقفــت تحويالتهــا الســنوية البالغــة  1.3مليــار دوالر كمسـ
مبــارك فــي عــام .2011
ٍ
ً
العســكري الــذي أطــاح بالرئيــس محمــد مرســي وطــرد جماعــة اإلخــوان المســلمين عــام  .2013ونتيجــة لذلــك ،بــدأت
مصــر فــي تنويــع شــراكاتها الدوليــة ،مــع الســعي لتطويــر عالقاتهــا مــع روســيا.
ـة ثمينـ ً
أتــاح التحــول فــي موقــف القاهــرة فرصـ ً
ً
وبراغماتيــا تجــاه
ـي
ـة لموســكو .فأظهــرت روســيا
موقفــا غيـ َـر عاطفـ ٍّ
ًّ
قمــة البريكــس فــي ديربــان بجنــوب
مصــر فــي أعقــاب ثــورة  .2011إذ التقــى الرئيــس بوتيــن مــع مرســي علــى هامــش َّ
إفريقيــا فــي مــارس  ،2013وتبــع ذلــك مــدُّ الســجادة الحمــراء عنــد وصولــه إلــى موســكو فــي الشــهر التالــي .ولكــن عندمــا
عمومــا،
ـرعة بزعيــم البــاد الجديــد عبــد الفتــاح السيســي.
عُ ــزل مرســي مــن ِقبــل الجيــش المصــريَّ ،
ً
رحبــت موســكو بسـ ٍ
ـداء مــن عــام  ،2013زادت كثافــة التعــاون .فمنــذ أن اســتولى السيســي علــى الســلطة ،التقــى بفالديميــر بوتيــن مــا
وابتـ ً
األوليــة مفيــد ًة للغايــة للرئيــس المصــري فــي اكتســاب الشــرعية الدوليــة.
مجموعــه ثمانــي مــرات .كانــت االجتماعــات
َّ
ـم الحيــا َة فــي لجنــة التجــارة والتعــاون االقتصــادي التــي كانــت نائمـ ً
ـة سـ ً
وقــد َّ
ـابقا .وفــي مــوازاة ذلــك ،شــرع
ضخــت القمـ ُ
وزراء الدفــاع والشــؤون الخارجيــة فــي البلديــن ً
ـات منتظمــة بتنســيق « .»2 + 2وهــو مــا يشــير
أيضــا فــي عقــد اجتماعـ ٍ
فــي حـ ِّ
ـد ذاتــه إلــى درجــة التقــارب العاليــة ،واألهميــة التــي توليهــا روســيا ومصــر لبعضهمــا البعــض.
هنــا يجــب التأكيــد علــى أن السياســة الخارجيــة المصريــة تجنَّبــت تقليديًّ ــا وضــعَ كل كراتهــا فــي سـ َّـلة واحــدة .حتــى فــي
عهــد الســادات ومبــارك ،وعلــى الرغــم مــن تراجــع العالقــات بشــكل كبيــر ،فقــد حافظــت القاهــرة علــى روابــط سياســية
واقتصاديــة مــع موســكو .ففــي عــام  ،1982علــى ســبيل المثــال ،طلبــت مصــر مــن االتحــاد الســوفيتي اســتئناف توريــد
َّ
لمحطــة ســد أســوان الكهرومائيــة وإرســال خبــراء مدنييــن .وبعــد عاميــن ،اســتؤنفت المشــاورات بشــأن
قطــع الغيــار
ً 5
مفتوحــا،
مســائل السياســة الخارجيــة علــى المســتويات األدنــى أيضــا  .ســمحت إعــادة التعــاون لمصــر بإبقــاء البــاب
ً
اســتراتيجيا
والحفــاظ علــى خيــار تجديــد العالقــة مــع الســوفيت علــى الطاولــة .وعلــى الرغــم مــن كونهــا شــريكًا
ًّ
للواليــات المتحــدة ،فــإن القاهــرة تعمــل علــى تعميــق العالقــات مــع موســكو فــي جميــع المجــاالت؛ أولهــا مجــال الدفــاع
قبــل كل شــيء .ففــي مــارس  ،2015أنشــأت موســكو والقاهــرة لجنـ ً
ـة للتعــاون العســكري والتقنــي ،مــع حصــول القاهــرة
6
ـت قصيــر .
ـص لتجميــع دبابــات  90S-Tالروســية بعــد ذلــك بوقـ ٍ
علــى ترخيـ ٍ
فــي الوقــت نفســه ،تتفهَّ ــم القيــادة الروســية بوضــوحٍ أنــه ،وبغـ ِّ
ـض النظــر عــن شــهيتها الضئيلــة للتدخــل عســكريًّ ا فــي
َّ
المفضــل لمصــر .كمــا
الشــؤون اإلقليميــة ،تظــل الواليــات المتحــدة الالعــب الرئيــس فــي الشــرق األوســط والشــريك
أن موطــئ القــدم الروســي المتزايــد فــي المنطقــة (الوجــود العســكري فــي ســوريا ،والعالقــات المتزايــدة مــع المملكــة
العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة وقطــر ومصــر) علــى مــدى الســنوات الماضيــة يجعــل مــن الضــروري
لموســكو التنســيق مــع الواليــات المتحــدة ،إلــى جانــب متابعــة المبــادرات األحاديــة الجانــب التــي تهــدف إلــى اســتغالل
الفــرص.

6

الفرص
رئيسـ ْـين :المصالــح األمنيــة واالقتصاديــة .إذ تنظر روســيا إلى مصر
تعتمــد سياســة موســكو تجــاه القاهــرة علــى عامليــن
َ
87
ـي مهـ ٍّ
ـم فــي مكافحــة اإلرهــاب ولتعزيــز موقعهــا فــي البحــر المتوســط  .أمــا فــي المجــال االقتصــادي،
كشـ ٍ
ـريك إقليمـ ٍّ
ـتر للمنتجــات الزراعيــة الروســية واألســلحة والتكنولوجيــات النوويــة والصناعيــة.
فيهتـ ّ
ـم الــروس بمصــر كمشـ ٍ
األمن
عندمــا تحطمــت طائــرة روســية فــوق شــبه جزيــرة ســيناء في أكتوبــر  ،2015حــدَّ دت روســيا مصــر كأبعــد ميــدان ٍ فــي
حربهــا ضــد اإلرهابييــن .فقــد أســفر الهجــوم اإلرهابــي  -الــذي أعلــن تنظيــم داعــش المســؤولية عنــه  -عــن مقتــل جميــع
ـخصا .وردًّ ا علــى ذلــك ،حظــرت موســكو الرحــات الجويــة المباشــرة إلــى مصــر ،ممــا ألحــق
الــركَّاب البالــغ عددهــم  224شـ ً
10
9
أضــرا ًرا خطيــرة بالســياحة فــي مصــر  ،والتــي شــهدت خســارة مــا يقــرب مــن  3مليــارات دوالر ســنويًّ ا  .فقبــل عــام
 ،2015زار مــا يقــرب مــن  3مالييــن ســائح روســي المنتجعــات المصريــة ســنويًّ ا .وفــي عــام  ،2018جــاء  145ألــف ســائح
روســي فقــط إلــى البــاد ً
وفقــا لــوزارة الســياحة المصريــة ،وهــو مــا ِّ
يمثــل  ٪5مــن رقــم مــا قبــل عــام  .11 2015ولــم يشــكِّل
ً
اســتئناف رحــات عــام  2017مــن قبــل ايروفلــوت ومصــر للطيــران إلــى موســكو والقاهــرة فرقــا ،ولــم تقــم روســيا بإعــادة
ـر اســتيفاؤها
ـات جويــة مباشــرة إلــى المنتجعــات البحريــة المصريــة،
َّ
فتــح رحـ ٍ
بحجــة أن المتطلبــات األمنيــة لــم يجـ ِ
ـم مــن ذلــك ،أن التطبيــع الجزئــي لخطــوط النقــل بيــن الدولتيــن يزيــد مــن نفــوذ موســكو وضغطهــا علــى
بالكامــل .12واألهـ ُّ
مصــر؛ فطالمــا يوجــد حظــر علــى الطيــران المباشــر ،فــإن موســكو فــي وضــعٍ يمكِّنهــا مــن ممارســة الضغــط السياســي
والدفــاع عــن مصالحهــا.
فــي أواخــر نوفمبــر  ،2017صاغــت روســيا ومصــر اتفاقيـ ً
ـة حــول
في أواخر نوفمبر  ،2017صاغت روسيا ومصر
ً
االســتخدام المشــترك للقــوات والقواعــد الجويــة مــن ِقبــل
اتفاقية حول االستخدام المشترك للقوات
13
بمجــرد
الجيشــين  .لــم يتــم االنتهــاء مــن الصفقــة بعــدُ  ،ولكــن
َّ
والقواعد الجوية من ِقبل الجيشين  .لم يتم
وصولهــا إلــى مرحلــة التنفيــذ ،ســتضع األســس القانونيــة لوصــول
االنتهاء من الصفقة ُ
بعد ،ولكن بمجرَّ د وصولها إلى
روســيا إلــى البنيــة التحتيــة المصريــة والعكــس .ستســمح
مرحلة التنفيذ ،ستضع األسس القانونية لوصول
االتفاقيــة ً
أيضــا لموســكو بتوســيع نطــاق وجودهــا فــي شــمال
روسيا إلى البنية التحتية المصرية والعكس
ُّ
وتوقــع المزيــد مــن النفــوذ فــي النزاعــات اإلقليميــة.
إفريقيــا
للتــزود بالوقــود أو الهبــوط فــي
فعلــى ســبيل المثــال ،قــد تســتخدم روســيا المجــاالت الجويــة العســكرية المصريــة
ُّ
ـات كبيــر ًة إلســقاط القوة.
حــاالت الطــوارئ ،وكذلــك لرحــات االســتطالع فــي جميــع أنحــاء المنطقــة ،ممــا يمنحهــا إمكانيـ ٍ
كذلــك مــن المحتمــل أن تفتــح البــاب ً
ـات حــول اتفــاق ٍ مماثــل ٍ بشــأن المنشــآت البحريــة التــي مــن
أيضــا إلجــراء محادثـ ٍ
شــأنها أن تســمح لموســكو بتعزيــز انتشــارها البحــري فــي البحــر األبيــض المتوســط .وعــاوة علــى ذلــك ،تنظــر مصــر إلــى
فرصــا للعمــل مــع روســيا فــي الحملــة ضــد داعــش فــي ســيناء.
تجربــة التدخــل فــي ســوريا وتــرى ً
مــع تراجــع وتيــرة القتــال فــي ســوريا (باســتثناء محافظــة إدلــب) ،فــإن روســيا فــي وضــعٍ يمكِّنهــا مــن تحويــل المــوارد
محطـ َ
َّ
ـة البدايــة .فخــال عــام  ،2017وبحســب تقاريــر ،قامــت
إلــى أماكــن أخــرى فــي الشــرق األوســط .وقــد تكــون مصــر
الخاصــة والمستشــارين العســكريين فــي ســيدي برانــي ،وهــي بلــدة تقــع
ـرة مــن القــوات
َّ
ـر مجموعـ ٍـة صغيـ ٍ
روســيا بنشـ ِ
15
14
علــى البحــر األبيــض المتوســط بالقــرب مــن الحــدود الليبيــة  .وعلــى الرغــم مــن أن روســيا ومصــر أنكرتــا ذلــك  ،فــإن
َّ
التقاريــر المذكــورة أشــارت إلــى أن المحادثــات كانــت جاريـ ً
يتعلــق بتأجيــر قاعــدة جويــة مصريــة فــي موقــع
ـة فيمــا
ـتمر هــذه المفاوضــات ،مــع وصــول الجيــش الروســي إلــى البنيــة
قاعــدة بحريــة ســوفيتية ســابقة .ومــن
َّ
المرجــح أن تسـ َّ
َ
نقطــة انطــاق ٍ إلــى ليبيــا ،حيــث تأمــل موســكو فــي
التحتيــة الدفاعيــة المصريــة .باإلضافــة إلــى ذلــكُ ،تعَ ــدُّ مصــر
16
المســاهمة فــي تســوية سياســية فــي البلــد الــذي مزقتــه الحــرب ،واســتعادة العقــود التجاريــة المفقــودة .

ـات
أحــرزت روســيا ومصــر
تقدمــا بالفعــل فــي التعــاون لمكافحــة اإلرهــاب .إذ أجــرى المظليــون مــن البلديــن أول تدريبـ ٍ
ً
17
وتدربــت القــوات البحريــة لــكال البلديــن فــي البحــر
مشــتركة علــى اإلطــاق فــي الصحــراء المصريــة فــي أكتوبــر . 2016
َّ

7

المكثف مع مصر ٌ
َّ
دليل
إن التعاون األمني
قدم لها
على اهتمام روسيا بإنشاء موطئ ٍ
في شمال إفريقيا ،والقدرة على إبراز القوة
في ليبيا .إذ تدعم القاهرة إلى جانب المملكة
العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة
َ
الجنرال حفتر وجيشه الوطني الليبي

األبيــض المتوســط بالقــرب مــن اإلســكندرية فــي يونيــو  .18 2015ثــم
ً
منتظمــة ،مــع اســتضافة روســيا فــي عــام ،2017
أصبحــت التماريــن
19
ومصــر فــي عــام  . 2018وتشــير الروابــط المتناميــة بيــن العســكريين
ـد فــي العالقــات ،ممــا يـ ُّ
ـدل علــى أن روســيا مســتعدَّ ة
إلــى مســتوى جديـ ٍ
لمســاعدة القاهــرة فــي حربهــا ضــد اإلرهــاب الناشــئ مــن ليبيا وســيناء.
منص َ
ــة عمــل ٍ لتبــادل الخبــرات فــي
كمــا أنشــأت موســكو والقاهــرة َّ
مجــال مكافحــة اإلرهــاب.

إن التعــاون األمنــيالمكثَّ ــف مــع مصــر دليـ ٌ
ـدم لهــا فــي شــمال إفريقيــا ،والقــدرة
ـل علــى اهتمــام روســيا بإنشــاء موطــئ قـ ٍ
علــى إبــراز القــوة فــي ليبيــا .إذ تدعــم القاهــرة إلــى جانــب المملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة
َ
الجنــرال حفتــر وجيشــه الوطنــي الليبــي .تعمــل قــوات حفتــر مــن مدينــة طبــرق بالقــرب مــن الحــدود المصريــة،
ـي بالحفــاظ علــى ســيطرة مشــدَّ دة علــى الحــدود
وتســيطر علــى كل شــرق ليبيــا تقري ًبــا .وتهتـ ُّ
ـم القاهــرة بشــكل طبيعـ ٍّ
ً
فوفقــا لرئيــس مجموعــة االتصــال
ومنــع تسـ ُّـلل أي عناصــر إرهابيــة .ويمكــن لموســكو أن تســاعد فــي هــذا الحســاب.
الروســية بشــأن ليبيــا ،ليــف دينجــوف ،يمكــن لروســيا «مراقبــة الوضــع والتأثيــر فيــه مــن جميــع األطــراف» .20إذ تحتفــظ
روســيا باتصــاالت عمــل ٍ مــع جميــع األطــراف فــي ليبيــا ،بمــا فــي ذلــك الجيــش الوطنــي الليبــي وحكومــة الوفــاق
ـورط فــي نــزاعٍ آخــر عســكريًّ ا،
الوطنــي ( )GNAومصراتــة والقبائــل الجنوبيــة .21وهــذا ال يعنــي أن روســيا
َّ
مهتمــة بالتـ ُّ
ولكــن لإلشــارة إلــى اســتعدادها للعــب دور الوســيط بيــن الطرفيــن .يشــار إلــى أنــه فــي عــام  2019اســتقبلت موســكو
الجنــرال حفتــر ووزيــر خارجيــة حكومــة الوفــاق الليبيــة محمــد طاهــر ســيالة .ويبــدو أن موســكو تعتقــد أن تجربتهــا
ـة عمــل مراكــز المصالحــة ،قــد تكــون قابلـ ً
فــي ســوريا ،خاصـ ً
ـة للتطبيــق فــي ليبيــا.
كمــا ســاعدت مصــر روســيا فــي التفــاوض علــى اتفاقيــات مناطــق التهدئــة فــي ســوريا .ففــي عامــي  2016و،2017
ـوالت مــن المحادثــات بيــن مســؤولي الدفــاع الــروس ومختلــف جماعــات المعارضــة الســورية،
اســتضافت مصــر عــدَّ ة جـ ٍ
22
ممــا أدى إلــى إنشــاء منطقتــي تهدئــة فــي ســوريا (الغوطــة الشــرقية وحمــص)  .تتمتَّ ــع «مجموعــة القاهــرة» التابعــة
ـات جيــدة مــع روســيا وهــي أكثــر ميـ ًـا نحــو التســوية ،علــى عكــس لجنــة المفاوضــات العليــا
للمعارضــة الســورية بعالقـ ٍ
جناحــا عســكريًّ ا يعمــل علــى األرض
التــي تتخــذ مــن الريــاض فــي المملكــة العربيــة الســعودية مقـ ًّـرا لهــا .كمــا أن لديهــا
ً
23
فــي عــدَّ ة محافظــات (الحســكة وديــر الــزور والرقــة) وتتعــاون مــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة  .وبهــذه الطريقــة،
مهمــة يمكنهــا توحيــد جماعــات المعارضــة المختلفــة مــن أجــل إحــراز تقــدُّ م فــي ســوريا ،مــع
أثبتــت مصــر أنهــا َّ
منصــة َّ
توفيــر قنــاة اتصــال ٍ إضافيــة إلــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي التــي تقودهــا المملكــة العربيــة الســعودية.
التعاون االقتصادي
نمــت التجــارة بيــن مصــر وروســيا بشــكل كبيــر ،مــن  3مليــارات دوالر فــي عــام  2013إلــى  7.6مليــارات دوالر فــي عــام
 ،24 2018ممــا يجعــل موســكو الشــريك الثالــث األكثــر أهميــة لمصــر بعــد االتحــاد األوروبــي والصيــن.
تهيمــن المنتجــات الزراعيــة والطاقــة واألســلحة علــى هــذه التبــادالت التجاريــة .ففــي الســنوات األخيــرة ،شــكَّلت
المنتجــات الزراعيــة مــا يقــرب مــن  ٪ 30مــن صــادرات روســيا إلــى مصــر .25إذ ُتعَ ــدُّ روســيا أكبــر مصـ ِّ
ـدر للحبــوب لمصــر،
حيــث ِّ
توفــر مــا يقــرب مــن  ٪ 65مــن طلبهــا .26وبفضــل الحظــر المفــروض علــى الغــذاء ردًّ ا على عقوبــات االتحــاد األوروبي
رئيســا للخضــروات والفواكــه شــبه االســتوائية المصريــة .إذ ِّ
تمثــل المنتجــات
علــى روســيا ،أصبحــت روســيا مســتوردً ا
ً
27
ـص بســبب
النباتيــة مــا يقــرب مــن  ٪ 80مــن صــادرات مصــر إلــى روســيا  .وكذلــك فــإن واردات المنتجــات الزراعيــة أرخـ ُ
ً
ظروفــا أفضــل للشــركات الروســية لتوطيــن اإلنتــاج
انخفــاض قيمــة الجنيــه المصــري .إذ توفــر أســعار الصــرف المفيــدة
فــي مصــر.
منــذ عــام  ،2001تقــوم شــركة النفــط الروســية  Lukoilباســتخراج النفــط بالقــرب مــن مينــاء الغردقــة فــي البحــر األحمــر.
وفــي أكتوبــر  ،2017اســتحوذت  Rosneftعلــى حصــة  ٪ 30مــن شــركة الطاقــة اإليطاليــة  ENIفــي اتفاقيــة امتيــاز
لتطويــر حقــل ظهــر المصــري ،وهــو أكبــر حقــل للغــاز فــي البحــر األبيــض المتوســط.28
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وفــي مايــو َّ ،2018
ً
اتفاقــا إلنشــاء منطقــة صناعيــة روســية فــي شــرق بورســعيد ،29والتــي مــن
وقعــت روســيا ومصــر
َّ
المتوقــع أن تزيــد مــن عــدد الشــركات واالســتثمارات الروســية .وفــي الســنوات المقبلــةِّ ،
تخطــط روســيا الســتثمار حوالي
 6.9مليــارات دوالر فــي إنشــاء منطقتهــا الصناعيــة .وفــي عــام  ،2018كان إجمالــي عــدد الشــركات الروســية فــي مصــر 451
شـ ً
ـركة .30وتهــدف موســكو إلــى إنشــاء مركــز متنــوِّ ع لإلنتــاج الصناعــي واللوجســتيات فــي مصــر ،ممــا سيســاعدها ً
أيضــا
فــي الوصــول إلــى دول ٍ أخــرى فــي الشــرق األوســط وأفريقيــا.
المتوقــع أن ِّ
َّ
توقــع مصــر ً
أيضــا اتفاقيــة تجــارة حـ َّـرة مــع االتحــاد االقتصــادي األوروبــي اآلســيوي
فــي عــام  ،2020مــن
31
الــذي تقــوده روســيا ( ،)EEUممــا سيســهل التبــادالت بيــن البلديــن  .ســتحصل مصــر علــى إمكانيــة الوصــول إلــى ســوق ٍ
كبيــر ،فــي حيــن أن روســيا ســوف تســتفيد مــن مشــروع التكامــل اإلقليمــي ،والحصــول علــى شــرعية دوليــة أكبــر.

منذ عام  ،2001تقوم شركة النفط الروسية Lukoil

باستخراج النفط بالقرب من ميناء الغردقة في البحر تحتـ ُّـل عقــود األســلحة مكانـ ً
ـة بــارز ًة فــي العالقــات االقتصادية
األحمر .وفي أكتوبر  ،2017استحوذت  Rosneftعلى للبلديــن .ففــي عــام َّ ،2014
ـات
وقعــت روســيا ومصــر عــدَّ ة صفقـ ٍ
تزيــد قيمتهــا علــى  3.5مليــارات دوالر 32لتســليم طائــرات
حصة  ٪ 30من شركة الطاقة اإليطالية  ENIفي
مقاتلــة جديــدة ( ،)29M / M2-MiGوطائــرات هليكوبتــر
اتفاقية امتياز لتطوير حقل ظهر المصري ،وهو أكبر
( ،)35M-Miومجمعــات صواريــخ  ،300VM-Sوأنظمــة دفــاع
حقل للغاز في البحر األبيض المتوسط
ـت الحــق ٍ فــي عــام  ،33 2015اشــترت مصــر
ســاحلية .وفــي وقـ ٍ
 50طائــرة هليكوبتــر مــن طــراز  52-Kaلحاملتــي طائــرات الهليكوبتــر مــن طــراز ميســترال (التــي كانــت قــد طلبتهــا
روســيا فــي البدايــة ولكــن لــم يتــم تســليمها بســبب العقوبــات ضــد روســيا فــي شــبه جزيــرة القــرم فــي عــام .34 )2014
ـرات
وبحلــول نهايــة عــام  ،2018أبــرم البلــدان صفقــة أســلحة أخــرى بقيمــة ال تقــل عــن  2مليــار دوالر لتســليم بضــع عشـ ٍ
مــن مقاتــات .35 )Flanker-E( 35-Su
أصبحــت ُّ
كل عقــود األســلحة الكبيــرة هــذه ممكنـ ً
ـة بفضــل قــرار الواليــات المتحــدة تعليــق المســاعدات العســكرية ومنــع
تســليم المعــدات إلــى مصــر بعــد انقــاب عــام  .2013لقــد اسـ َّ
َّ
وحققــت الكثيــر فــي صفقــات
ـتغلت روســيا الفرصــة بفعاليــة،
أســلحة مربحــة علــى نطــاق ٍ لــم تشــهده منــذ الســتينيات.
عــاوة علــى ذلــك ،تهــدف روســيا ً
أيضــا إلــى بنــاء أول محطــة طاقــة نوويــة فــي مصــر فــي مدينــة الضبعــة (،)NPP
إلــى جانــب َّ
عامــا .فــي الحقيقــة،
خطــة لفتــح خــط قــرض بقيمــة  25مليــار دوالر لمصــر للمشــروع ،يُ َســدَّ د علــى مــدار ً 35
المتخصصيــن .واعتبــا ًرا مــن اآلنَّ ،
ِّ
تلقــت
تمامــا فــي البــاد ،وتدريــب جيــل ٍ مــن
تســتعدُّ موســكو إلنشــاء صناعــة جديــدة ً
تصريحــا بالموافقــة علــى الموقــع مــن الهيئــة المصريــة للرقابــة النوويــة واإلشــعاعية ( ،)ENRRAمــع إمكانيــة بــدء
NPP
ً
36
األعمــال فــي الموقــع فــي عــام . 2020

لقد تمكَّنت موسكو من تسييل الروابط التاريخية
التحســن فــي العالقــات االقتصاديــة مصــر
جعــل هــذا
ُّ
فعليــا ثانــي أكبــر شــريك لروســيا فــي الشــرق األوســط
واالستفادة من الشقوق في عالقة مصر بالواليات
ًّ
المتحدة .ومع ذلك ،فإن التعاون التجاري واالستثماري له وشــمال إفريقيــا بعــد تركيــا .وهنــاك إمكانــات إضافيــة
يجــب تطويرهــا ،خاصـ ً
ـة فــي مجــال الطاقــة وقطاعــات
حدوده .إذ ليس لدى االقتصاد الروسي المنكوب  -الذي
التصنيــع .لقــد تمكَّنــت موســكو مــن تســييل الروابــط
ٌ
فرصة ُتذكَر للمنافسة على
تستهدفه العقوبات الغربية -
التاريخيــة واالســتفادة مــن الشــقوق فــي عالقــة مصــر
المدى الطويل مع الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي
بالواليــات المتحــدة .ومــع ذلــك ،فــإن التعــاون التجــاري
واالســتثماري لــه حــدوده .إذ ليــس لــدى االقتصــاد الروســي المنكــوب  -الــذي تســتهدفه العقوبــات الغربيــة  -فرصـ ٌ
ـة ُتذكَــر
ليقدمــه ،خاصـ ً
للمنافســة علــى المــدى الطويــل مــع الواليــات المتحــدة واالتحــاد األوروبــي .فكالهمــا لديــه الكثيــر ِّ
ـة فيمــا
َّ
يتعلــق بالتكنولوجيــا واالســتثمار األجنبــي المباشــر.
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حدود
ـدد مــن القضايــا اإلقليميــة :علــى وجــه التحديــد ،دور حــزب اهلل وإيــران فــي المنطقــة
ال تتفــق روســيا ومصــر فــي عـ ٍ
ٌ
اختالفــات فــي الشــؤون اإلقليميــة مــن
والحــرب فــي اليمــن علــى ســبيل المثــال ال الحصــر .ومــع ذلــك ،كان هنــاك
قبــل .ولــم يُ خــرج التدخــل الســوفيتي فــي أفغانســتان البلديــن مــن طريــق التطبيــع البطــيء للعالقــات الثنائيــة فــي
عهــد الرئيــس مبــارك فــي الثمانينيــات .37كمــا أن اآلراء المعارضــة حــول القضايــا اإلقليميــة لــم تعــق العالقــات الثنائيــة
المتناميــة منــذ عــام  .2010إن مــا قــد يضــع قيــودً ا علــى العالقــة فــي المــدى القصيــر إلــى المتوســط هــو عوامــل هيكليــة:
الشــراكة االســتراتيجية بيــن الواليــات المتحــدة ومصــر ،واالعتمــاد المالــي علــى دول الخليــج العربــي وسياســة العقوبات
األمريكيــة.

الشراكة االستراتيجية بين مصر والواليات المتحدة
مــن المهـ ِّ
ـم أن نتذكَّــر أن الغالبيــة العظمــى مــن شــركاء مصــر االقتصادييــن الرئيســين (باســتثناء الصيــن وروســيا) هــم
ً
أيضــا حلفــاء للواليــات المتحــدة .وهــذا يشــمل اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،والمملكــة العربية الســعودية ،وكنــدا ،واالتحاد
األوروبــي ،التــي تتصــدَّ ر القائمــة .تقـ ِّ
ـدم الواليــات المتحــدة  1.3مليــار دوالر كمســاعدة ماليــة لمصــر .وبصــرف النظــر عــن
ذلــك ،تعتمــد القاهــرة منــذ عــام  2011علــى التمويــل مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي التــي تقودهــا الســعودية ،والتــي
ً
واقفــا علــى قدميــه ،وهــو مــا يمنــع القاهــرة إلــى حـ ٍّ
ـد مــا مــن النقــد العلنــي
تســاعد مصــر علــى الحفــاظ علــى اقتصادهــا
لسياســات المملكــة فــي المنطقــة .فعلــى مــدى الســنوات األربــع الماضيــة ،بلــغ إجمالــي التحويــات مــن دول مجلــس
التعــاون الخليجــي  -المســاعدات الماليــة والمنــح واالســتثمارات المباشــرة والقــروض بــدون فوائــد  -أكثــر مــن  35مليــار
دوالر .38ومنــذ ثــورة  ،2011دعمــت دول الخليــج مصــر بمبلــغٍ مذهــل ٍ قــدره  92مليــار دوالر .39وتعتمــد مصــر ً
أيضــا بشــكل ٍ
حجــة قويــة ضــد أولئــك الذيــن يشــكِّكون فــي أولويــات مصــر
ـر علــى صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي .وهــذه َّ
كبيـ ٍ
االســتراتيجية.
ومــع ذلــك ،فــإن هــذا ال يعنــي أن القاهــرة تشــترك فــي نهــجٍ مماثــل ٍ مــع المملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة
المتحــدة بشــأن القضايــا اإلقليميــة الحرجــة مثــل إيــران واليمــن وســوريا .وبالتالــي ،فــإن وجهــات نظــر مصــر الراســخة
قيمــا
والجهــود المبذولــة لتأكيــد اســتقاللها ،عندمــا تقتــرن بتوافقهــا مــع الواليــات المتحــدة والخليــج ،تجعلهــا شــريكًا ً
ً
اكتظاظــا بالســكان (أكثــر مــن
لروســيا .وكذلــك يجــب أن يؤخــذ وزنهــا فــي االعتبــار ،حيــث إنهــا أكثــر الــدول العربيــة
مهم ً
ــة بفضــل حجمهــا
 95مليو ًنــا)
وتأثيــرا فــي الــرأي العــام فــي منطقــة الشــرق األوســط .وفــي النهايــةُ ،تعَ ــدُّ مصــر َّ
ً
خاصــة بهــا ،علــى الرغــم مــن الروابــط مــع الواليــات المتحــدة والخليــج.
واســتعدادها لرســم سياســة خارجيــة
َّ
ـك أن مصــر تنظــر إلــى روســيا باعتبارهــا قــو ًة موازنـ ً
ـة للنفــوذ األمريكــي ومصــد ًرا للضغــط .ومــع ذلــك ،فمــع اإلدارة
ال شـ َّ
ٍّ
حــد مــا تجــاه المنطقــة (والــذي ينعكــس فــي االفتقــار المســتمر لــإرادة
األمريكيــة الجديــدة ونهجهــا التقليــدي إلــى
ـد مــن المشــاركة) ،قــد تميــل القاهــرة بســهولة إلــى واشــنطن كمــا كان الحــال فــي فتــرة مــا قبــل أوبامــا .وعــاوة
لمزيـ ٍ
َّ
التزامــا تجــاه مصــر ،كمــا فعلــت فيمــا يتعلــق بالمملكــة
علــى ذلــك ،إذا أظهــرت سياســة ترامــب فــي الشــرق األوســط
ً
العربيــة الســعودية ،أو بالضغــط علــى القاهــرة لتقليــل تعاونهــا مــع موســكو ،فــإن احتمــال حــدوث مثــل هــذا الســيناريو
تقدمــه لمصــر أكثــر ممــا ِّ
ســوف يــزداد بالتأكيــد .وفــي النهايــة ،لــدى الواليــات المتحــدة مــا ِّ
تقدمــه روســيا.

سياسة الواليات المتحدة بشأن العقوبات
إضافيــا للتعــاون العســكري التقنــي بيــن روســيا ومصــر .ففــي أغســطس
يمكــن أن تصبــح العقوبــات األمريكيــة حاجـ ًـزا
ًّ
َّ ،2017
وقــع الرئيــس دونالــد ترامــب علــى قانــون مكافحــة خصــوم أمريــكا مــن خــال العقوبــات ( .)CAATSAوبموجــب
ـات ثانويــة.
هــذا التشــريع ،يمكــن للــدول التــي تتعامــل مــع قطاعــي الدفــاع واالســتخبارات فــي روســيا أن تواجــه عقوبـ ٍ
وهــذا يعنــي أن الواليــات المتحــدة فــي وضــعٍ يمكِّنهــا مــن معاقبــة مصــر للتعــاون مــع روســيا فــي المجــال العســكري
التقنــي.
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قــد يكــون عقــد مصــر الجديــد مــع روســيا لشــراء مقاتــات  35-Suفــي خطــر .إذ ُتعَ ــدُّ مصــر مــن بيــن أهــم شــركاء
الواليــات المتحــدة فــي المنطقــة ،ويُ عَ ــدُّ اهتمامهــا المســتمر بالتكنولوجيــات العســكرية الروســية واألســلحة مصــد َر
إزعــاجٍ للواليــات المتحــدة.
ـات ثانويـ ً
ـة علــى بكيــن بســبب شــرائها للطائــرات المقاتلــة الروســية مــن طــراز -Su
وقــد فرضــت واشــنطن بالفعــل عقوبـ ٍ
40
 35وأنظمــة مضــادة للطائــرات مــن طــراز  ، 400-Sواتخــذت إجــراءات عقابيــة تجــاه تركيــا بســبب اســتحواذها علــى
أيضــا .وهــذا يشــكِّل سـ ً
منظومــة ً 400-S
ـابقة ،بإرســال إشــارة واضحــة إلــى شــركاء الــروس بــأن الواليــات المتحــدة قــد
تعاقبهــم كذلــك .لقــد حـ َّ
ـات إذا اســتمرت فــي شــراء
ـذرت الواليــات المتحــدة القاهــرة بالفعــل مــن أنهــا ســتواجه عقوبـ ٍ
41
طائــرات مقاتلــة روســية مــن طــراز  . 35-Suويعــرِّ ض هــذا القــرار العديــد مــن البلــدان للخطــر ،بمــا فــي ذلــك شــركاء
موســكو منــذ فتــرة طويلــة ،وليــس مصــر فقــط.
ـات صارمـ ً
ومــع ذلــك ،فــي ضــوء االقتصــاد الهـ ِّ
ـة على شــريكتها.
ـش فــي مصــر ،فمــن غيــر
َّ
المرجــح أن تفــرض أمريــكا عقوبـ ٍ
ِّ
مخاطــر كبيــر ًة ،ومــن المؤكَّــد أنهــا ســتقوِّ ض ســلطة الرئيــس عبــد الفتــاح
إذ إن مثــل هــذه الخطــوة يمكــن أن تولــد
َ
لًّ
ـات وثيقــة مــع اإلدارة األمريكيــة الحاليــة .ولذلــك ،فــإن ك مــن مصــر والواليــات المتحــدة
السيســي الــذي يتمتَّ ــع بعالقـ ٍ
مهتمتــان بصياغـ ِـة حـ ٍّـل وســط.
َّ

االعتماد المفرط على المساعدات المالية لدول مجلس التعاون الخليجي
ً
كبيــرا علــى شــركائها فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي الذيــن ِّ
يقدمــون
ســابقا ،تعتمــد مصــر اعتمــادً ا
كمــا ذكرنــا
ً
لهــا المســاعدات الماليــة واالقتصاديــة الالزمــة .إال أن االعتمــاد المفــرط علــى المنــح والقــروض يضــع مصــر فــي موقـ ٍـف
ويقيــد ســلوكها الخارجــي .وفــي الوقــت نفســه ،وبفضــل هــذا التمويــل ،تمكَّنــت مصــر مــن الدفــع لموســكو مقابــل
صعــب،
ِّ
ســلعها ،بمــا فــي ذلــك الحبــوب واألســلحة .وبالتالــي ،إذا خفضــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي أو توقفــت عــن
مســاعدة مصــر أو قــررت فـ َ
ـروط علــى مســاعداتها ،فقــد يكــون لذلــك تأثيــر مباشــر علــى العالقــات االقتصاديــة
ـرض شـ ٍ
ـبيا اســتبدال صــادرات روســيا إلــى مصــر بالنظــر إلــى نســبة
لموســكو مــع مصــر .وعلــى الرغــم مــن أنــه مــن الصعــب نسـ ًّ
التكلفــة والفائــدة الجذابــة لألســلحة والقمــح الروســية ،فــا يــزال هنــاك خطــر مــن أن التعــاون مــع القاهــرة قــد يكــون
مسـ ً
ـهل بســبب عوامــل خارجيــة.
خاتمة
مــن الواضــح أن ًّ
مهتمتــان بتطويــر العالقــات الثنائيــة والربــح منها .إذ تســعى القيــادة المصرية إلى
كل مــن روســيا ومصــر
َّ
تنويــع شــراكاتها الدوليــة مــن أجــل توســيع اســتقاللها االســتراتيجي ،مــع تعظيــم العوائــد الجيوسياســية واالقتصاديــة.
وفــي الوقــت نفســه ،تــودُّ موســكو أن تضمــن عــدم حــدوث تحــول كبيــر فــي الســلطة فــي مصــر أو فــي المنطقــة ٍّ
ككل،
ٍ
ـة وتجاريـ ً
وأن تجنــي فوائــدَ أمنيـ ً
دور
ـب
ـ
لع
ـي
ـ
ف
ـيا
ـ
روس
ـات
ـ
طموح
ـب
ـ
جان
ـى
ـ
إل
ـا
ـ
ليبي
ـي
ـ
ـة مــن التعــاون .إن االضطرابــات ف
ِ
ٍ
ب َّنــاء هنــاك وكذلــك زيــادة ظهورهــا فــي شــمال إفريقيــا ،تعـ ِّـزز االعتمــاد الروســي علــى القاهــرة ً
أيضــا.
ومــع ذلــك ،مــن المهــم تت ُّبــع السياســات التــي ســتتخذها إدارة ترامــب تجــاه القاهــرة .إذ ســوف تعكــس إلــى حـ ٍّ
ـد كبيــر مــا
إذا كانــت مصــر ســتبقي روســيا تحــت تصرفهــا أو ســتنحرف عــن نهجهــا التقليــدي ،وبـ ً
ـدل مــن ذلــك تضــع َّ
كل الكــرات
فــي سـ َّـلة واحــدة.
َّ
ً
مدفوعــة بالمصالــح األمنيــة واالقتصاديــة .وطالمــا أن الســياق
تظــل سياســة روســيا تجــاه مصــر
المرجــح أن
مــن
َّ
والعمليــات اإلقليميــة تســمح لموســكو باســتخراج المزيــد مــن الفوائــد مــن العالقــات مــع القاهــرة ،فســوف تســتمر فــي
تغيــر الوضــع ضــد روســيا ،فلــن تكــون مصــر قــادر ًة علــى فعــل الكثيــر لضبــط التــوازن .إذ ليــس لــدى
ذلــك .ولكــن إذا َّ
موســكو القـ ُ
ـدرة وال النفــوذ المطلــوب لمواجهــة الواليــات المتحــدة أو االتحــاد األوروبــي إذا تحــركا لتعميــق العالقــات مــع
ـريك
ـك أن روســيا تعمــل
القاهــرة .وال شـ َّ
ـات مــع المصرييــن ،حيــث تقــوم بتســويق نفســها كشـ ٍ
تدريجيــا علــى بنــاء عالقـ ٍ
ًّ
َّ
ال غنــى عنــه فــي جميــع المجــاالت .وفــي الوقــت نفســه ،تعلمــت ً
أيضــا دروســها مــن تجــارب الماضــي ولــن تســتثمر فــي
ـول بيــن عشـ َّـية وضحاهــا.
عالقـ ٍـة يمكــن أن تتحـ َّ
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إن العالقــات الروســية  -المصريــة المكثفــة والرؤيــة المتزايــدة لروســيا فــي المنطقــة تشــكِّل تحديً ــا ،ولكــن ِّ
توفــر ً
أيضــا
العديــد مــن الفــرص ألوروبــاً .
أول :هــي فرصــة لتطويــر التعــاون لمكافحــة اإلرهــاب واتخــاذ تدابيــر مشــتركة تهــدف إلــى
ـرف يحافــظ علــى عالقــات العمــل مــع جميــع األطــراف المتصارعــة
تحقيــق االســتقرار فــي ليبيــا .إذ إن دور موســكو كمشـ ٍ
فــي ليبيــا يخلــق فرصـ ً
ـة لالتحــاد األوروبــي وروســيا إلقامــة تعــاون .وبالنظــر إلــى أهميــة اســتقرار ليبيــا لألمــن األوروبــي
ثانيــا :مــن المقـ َّـرر أن تزيــد
فــي الجهــة الجنوبيــة مــن االتحــاد األوروبــي ،يمكــن للتعــاون الروســي أن يســاهم فــي ذلــكً .
المؤجــرة فــي طرطــوس الســورية،
روســيا مــن وجودهــا العســكري فــي البحــر المتوســطمــن خــال قاعدتهــا البحريــة
َّ
مــع الحفــاظ علــى مفاوضاتهــا للوصــول إلــى البنيــة التحتيــة العســكرية المصريــة .وهــو مــا يخلــق تحديً ــا معي ًنــا ألوروبــا،
بالنظــر إلــى أنــه منــذ انهيــار االتحــاد الســوفيتي ،لــم تكــن روســيا نشـ ً
ـطة فــي المنطقــة .وعــاوة علــى ذلــك ،فإنــه يخلــق
ً
ـد مــن التنســيق فــي البحــر .ثالثً ــا :ستشــتدُّ المنافســة بيــن منتجــي األســلحة الــروس واألوروبييــن
أيضــا ضــرور ًة لمزيـ ٍ
علــى ســوق األســلحة فــي شــمال إفريقيــا؛ مــع مصــر فــي دور المســتهلك الكبيــر فــي هــذه المســابقة.
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