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وعلى ما يبدو فقد ترك هذا املوقف املحايد لدى
الرو�س انطباعا بازدواجية النظرة امل�صرية جتاه
الأح ��داث يف �شمال القوقاز ،و�إن ك��ان ذل��ك بال �أي
تدخل م�صري» (���ص  .)45ويتابع بوغدانوف عن
وزير اخلارجية امل�صري عمرو مو�سى حيث�« :أكد
�أنّ م�صر ت��رى �أنّ ال�شي�شان ج��زء من رو�سيا وب��أن
الأح� � ��داث ه �ن��اك � �ش ��أن داخ �ل ��ي ل��رو� �س �ي��ا .ول �ك��ن يف
�أح��د امل��ؤمت��رات دع��ا �إىل وق��ف القتال وب��دء عملية
املباحثات» (�ص .)46
ث�م��ة ع��وام��ل خ �ط�يرة ي�ج��ده��ا ال�ب��اح��ث يف مقدمة
ال �ع��وائ��ق ال �ت��ي ت �ق��ف �أم � ��ام ال �ت �ط ��ورات الإي �ج��اب �ي��ة
ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن وم� ��ن ب�ي�ن�ه��ا ال � � ُره� ��اب امل �ت ��ول ��د من
خ��وف ال�ق��اه��رة م��ن االع�ت�م��اد الكبري على مو�سكو
يف جم ��االت �أ��س��ا��س�ي��ة� .إال �أنّ امل ��ؤل��ف ي ��رى ال��واق��ع
م��ن زاوي ��ة خمتلفة ،ف ��إن ك��ان ثمة تبعية لأي من
البلدين ل�ل�آخ��ر ،فهي تبعية م�شرتكة ومتبادلة.
وهكذا فوفق الإح�صائيات جند �أنّ �أرب�ع�ين باملائة
من احتياجات احلبوب امل�صرية ت�أتي من رو�سيا،
وب��امل �ق��اب��ل ف �ه��ذه ال�ن���س�ب��ة ت���ش�ك��ل �أك �ث�ر م ��ن ن�صف
ال�صادرات الرو�سية للحبوب.
وف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب ��اجل ��وان ��ب ال���س�ل�ب�ي��ة يف ال �ع�لاق��ات
الثنائية بني البلدين يف القرن الواحد والع�شرين،
ي�لاح��ظ ال��دب�ل��وم��ا��س��ي ال ��ذي ك ��ان ي���ش�غ��ل من�صب
�سفري رو�سيا يف القاهرة يف الفرتة ما بني -2005
� 2011أنّها ب��رزت يف منت�صف العقد الأول من هذا
القرن ،و�سببه قلق احلكومة امل�صرية ب�ش�أن �سيناريو
تغيري ال�سلطة .كانت الدوائر امل�صرية العليا ت�سعى
�إىل توظيف دعم مو�سكو لها يف مواجهة املعار�ضة
داخ ��ل ال �ب�لاد ،ال�سيما �أن ذل ��ك ي ��أت��ي ع�ل��ى خلفية
االن �ت �ق ��ادات ال �غ��رب �ي��ة ل �ن �ظ��ام م �ب ��ارك يف ع ��دد من
الق�ضايا الرئي�سية ل�سيا�سته الداخلية .ويف ظل
تلك الظروف اتخذت رو�سيا موقفا مبدئيا وثابتا
بعدم التدخل يف ال���ش��ؤون الداخلية امل�صرية كما
�أب��دت ا�ستعدادها للتعاون مع �أي��ة حكومة م�صرية
ت�أتي ،الأمر الذي �أحبط الطرف امل�صري.
يقدم الكاتب �صورة مو�سعة من امل�شاريع التي ّ
مت
التخطيط لها بني البلدين ولكن من غري �أن ترى
النور .من بينها عر�ض امل�صريني لإن�شاء منطقة
�صناعية رو��س�ي��ة ب��ال�ق��رب م��ن الإ��س�ك�ن��دري��ة ولكن
ب��ا��س�ت�ث�م��ار رو� �س��ي ك��ام��ل ،الأم� ��ر ال ��ذي مل يتقبله
اجل ��ان ��ب ال ��رو� �س ��ي ،وي �ع �ل��ل ال �ك��ات��ب ذل ��ك ال�ف���ش��ل
بقوله« :منذ بداية عام �ألفني وثمانية� ،إ ّبان الأزمة
املالية العاملية� ،أ�صبح وا�ضحا �أنّ ال�سواد الأعظم
م ��ن ال �� �ش��رك��ات ال��رو� �س �ي��ة ال مت �ل��ك م ��ا ي�ك�ف��ي من
ر�أ���س امل��ال لإن�شاء جممعات ا�ستثمارية يف اخل��ارج،
كما �أنّ منتجاتها لي�ست دائ ًما ق��ادرة على املناف�سة
جل ��ذب اال� �س �ت �ث �م��ارات اخل ��ا� �ص ��ة» .وم ��ن امل���ش��اري��ع
الأكرث �إثارة لالهتمام م�شروع ال�صناعة امل�شرتكة
لطائرة تو 204-ولكن ،وكما ي�شري امل�ؤلف« :ل�سوء

احلظ ن�ش�أت عوامل داخلية لدى الطرف الرو�سي
�أف�شلت امل�شروع ما ت�سبب يف �إحلاق نوع من ال�ضرر
بامل�ستثمر امل�صري» (�ص .)91
غري ذلك يذكر الكاتب بع�ض املحطات الإيجاب ّية
يف التعاون الرو�سي امل�صري ،التي مل تخل بدورها
من بقع �سوداء .ي�شري امل�ؤلف �إىل �أنّ جميع نقاط
اخل �ل�اف ال �ت��ي اع �ت�رت امل �� �ش��اري��ع الإي �ج��اب �ي��ة بني
الطرفني كانت ب�سبب ت�ضارب ال�سيا�سة اخلارجية
ل�ل�ب�ل��دي��ن �أو ب ��أم ��ور تتعلق ب��ال�ع�لاق��ات ال�ث�ق��اف�ي��ة.
ومع �أنّ رو�سيا كانت من بني البلدان الأوىل التي
�أن�ش�أت عالقات لل�شراكة مع جامعة الدول العربية،
�إال �أ ّن��ه وم��ع م��رور الوقت �أ�صبح من الوا�ضح �أن:
«مو�سكو تت�أخر �أكرث و�أك�ثر لي�س �أم��ام الأوروبيني
وال�صينيني وح�سب ،ولكن حتى �أمام بلدان �أمريكا
الالتينية» (�ص  .)152ومن هنا مل ي�ساعد الو�ضع
الرو�سي تطلعات م�صر ومل جتدِ نفعا دعوة رو�سيا
ك���ض�ي��ف �أج �ن �ب��ي وح �ي ��د �إىل ال �ق �م��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة
العربية يف �شرم ال�شيخ يف عام .2011
ومن الأمثلة الإيجابية للعالقات الرو�سية امل�صرية
يف ال�ع�ق��ود الأخ �ي��رة ،ت�ع��زي��ز ال�ت�ف��اه��م يف امل �ج��االت
الروحية والثقافية ك�إقرار جمل�س جامعة الأزهر
موافقته على الرتجمة اجل��دي��دة للقر�آن الكرمي
�إىل اللغة الرو�سية للم�ستعربة الرو�سية فالرييا
بوروخوفا ،وكذلك ق��رار �إن�شاء اجلامعة امل�صرية
الرو�سية .وي�شار �إىل �أن احلكومة امل�صرية تقدمت
ب��اق�تراح حل��ذف كلمة الرو�سية من ا�سم اجلامعة
لأن م�ساهمة رو�سيا يف مرحلة �إن�شائها ك��ان يدنو
من ال�صفر.
لن�أخذ جماال �آخر -التعاون بني البلدين يف جمال
ال���س�ي��اح��ة ال ��ذي ت �ط��ور ب���ش�ك��ل م�ل�ح��وظ منت�صف
ع��ام �ألفني وم�ضى بخطى م�شجعة .فعدد ال�سياح
ال ��رو� ��س ال ��ذي ��ن ي � ��زورون م���ص��ر ق ��د جت ��اوز أ�ع ��داد
ال �� �س �ي��اح م ��ن ال �ب �ل��دان الأخ � ��رى مب ��ا ف�ي�ه��ا ف��رن���س��ا

و�إجنلرتا و�أملانيا .ولكن التدفق ال�سياحي الرو�سي
�إىل م�صر �أ�صيب مبقتل �إثر حادثة حتطم الطائرة
الرو�سية يف �أكتوبر من ع��ام  2015يف �شبه جزيرة
�سيناء وال�ت��ي اع�ت�برت وقتها �أع�ن��ف هجوم �إره��اب��ي
ي�ستهدف املدنيني.
وي�ضع الباحث العالقات الرو�سية امل�صرية يف حمك
واق�ع��ي ال حميد ع��ن ت�ط��وره ،ف ��إن مل يحدث ذلك
يف امل�ستقبل القريب ،ف�إن العبني �آخرين ،ال �سيما
ال���ص�ين� ،سيدخلون احللبة وي���س�ت��أث��رون بالثمار.
يكتب ع��ن ذل ��ك�« :إن ديناميكية ت�ط��ور العالقات
ال�صينية امل�صرية ،والتعاون العربي ال�صيني� ،أثار
ع��ددا من الأ�سئلة حول فاعلية ال�شراكة الرو�سية
امل���ص��ري��ة .ف�ف��ي �أوائ� ��ل ال �ق��رن ال��واح��د والع�شرين
�شهدت العالقات العربية ال�صينية حت��وال نوعيا:
حققت بكني وال�ع��وا��ص��م العربية تقدما ك�ب�يرا يف
تطوير التعاون يف املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية
والإن���س��ان�ي��ة .لقد مت �إن���ش��اء �أك�ثر م��ن ع�شر �آل�ي��ات
للتعاون يف �شتى امل�ج��االت ومنها منتدى الأعمال
وجل �ن ��ة اال� �س �ت �ث �م��ار وم �ن �ت ��دى ال �ت �ع ��اون يف جم��ال
الطاقة ...إ�ل��خ .كما ارتفع حجم التبادل التجاري
بني ال�صني والدول العربية من  36.7مليار دوالر
يف عام � 2004إىل  138,8مليار دوالر يف عام »2008
(�ص .)168
على الرغم من كل ما �سبق �إال �أنّ الكاتب ي�ؤكد على
تزايدٍ يف التنمية امل�ستدامة للتعاون بني القاهرة
وم��و��س�ك��و ب� ��د�أت م�ن��ذ ت���س�ع�ي�ن�ي��ات ال �ق ��رن امل��ا��ض��ي،
وع�ل��ى ا��س�ت�م��راري��ة ه��ذا االجت ��اه بخلفية الأو� �ض��اع
ال�صعبة و�سل�سلة الأزم��ات على الأ�صعدة القُطرية
والإقليمية والعاملية ،ذلك لأنّ �أ�سا�س العالقات بني
رو�سيا وم�صر حمكوم بعوامل ال ميكن �إنكار عمقها
و�أهميتها اخلا�صة.
اعتمد الدبلوما�سي الرو�سي ميخائيل بوغدانوف
على منهج علمي رزين يف ت�أليف كتابه مع الإفادة
من خربته العملية ور�ؤي�ت��ه يف التحليل ال�سيا�سي
و�أي���ض��ا ع��ن ط��ري��ق ال��رج��وع �إىل �أر��ش�ي�ف��ه اخل��ا���ص
امل �ك ��ون م ��ن �أل �ف�ي�ن وخ�م���س�م�ئ��ة ��ص�ف�ح��ة ت���ض� ّم�ن��ت
ي��وم�ي��ات وم �ق��االت وم �ق��اب�لات يف و��س��ائ��ل الإع�ل�ام
الرو�سية والعربية.
----------------------ال �ك �ت��اب :م��و��س�ك��و  -ال �ق��اه��رة :ارت �ف ��اع وان�خ�ف��ا���ض
م�ستوى التعاون.
امل�ؤلف :ميخائيل بوغدانوف.
ال �ن��ا� �ش��ر :ج��ام �ع��ة م��و��س�ك��و احل �ك��وم �ي��ة ل�ل�ع�لاق��ات
الدولية ،مو�سكو .2017
اللغة :الرو�سية.
عدد ال�صفحات� 333 :صفحة.
* م�ستعربة و�أكادميية رو�سية
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موسكو  -القاهرة :ارتفاع وانخفاض مستوى
التعاون لميخائيل بوغدانوف

فيكتوريا زاريتوفسكايا *
تعد العالقات الرو�سية امل�صرية (�إىل جانب عالقات رو�سيا بالدول العربية كافة) فريدة من نوعها� ،إذ يختلف هذان البلدان يف كل �شيء :التاريخ ،والدين،
والعقلية ،وخ�صو�صية االقت�صاد والهيكل ال�سيا�سي االجتماعي يف دولتيهما .مع ذلك بقيت الدولتان يف �سعي دائب لإيجاد �صيغة للتعاون والتفاعل املثمر بينهما.
كانت الأو�ضاع تتبدل بني حني و�آخر ،ومنها مثال �أن تعتلي ال�سلطة يف القاهرة قيادة ال حتمل �أي ود جتاه رو�سيا ،ثم ،ويف الوقت املنا�سب ،تختفي مثل �سراب
يف ال�صحراء .باملقابل تعر�ضت رو�سيا ال�ضطرابات �سيا�سية واقت�صادية قا�سية ،مت خاللها ا�ستبدال اقت�صاد ال�سوق بالتوجه اال�شرتاكي ،والغربلة يف الركائز
الإيديولوجية ،كل هذه التحديات التي �شهدتها رو�سيا طيلة القرن الع�شرين و�ضعت عالقاتها مب�صر يف ميزان مت�أرجح ال ي�ستقر عند م�ؤ�شر ثابت .ولكن ،وبعد كل
�شيء ،يجب الت�أكيد على �أن كال البلدين ّ
ظل متم�سكا بطرف من طريف العالقة ولي�س يف نيته التخلي عنه.

بيد �أنّ الأ�سئلة ت�شرع �أبوابها يف ق�ضية العالقات
الرو�سية امل�صرية وم�ستوى التعاون بني البلدين،
وم��ا هي الآف��اق املفتوحة لهذا التعاون ،وكيف لنا
�أن نق ّيم امل�شاريع الثنائية التي �أثمر عنها التعاون
امل��ذك��ور وه��ل ميكن البناء عليها ل�ق��راءة م�ستقبل
ال �ع�لاق��ة ب�ين ال �ب �ل��دي��ن ،ب��ل وب�ي�ن رو� �س �ي��ا وب �ل��دان
امل�شرق العربي قاطبة ،باعتبار �أنّ م�صر هي قاطرة
هذا امل�شرق وما يرتتب عليها ينعك�س على املنطقة
ب�أ�سرها.
ي��واف �ي �ن��ا ب ��الإج ��اب ��ة ع ��ن ه� ��ذه الأ� �س �ئ �ل ��ة وغ�يره��ا
ميخائيل ب��وغ��دان��وف يف كتابه اجل��دي��د ال��ذي بني
�أي��دي �ن��ا «م��و��س�ك��و  -ال �ق��اه��رة :ارت �ف ��اع وان�خ�ف��ا���ض
م���س�ت��وى ال �ت �ع ��اون» .وق ��د مل��ع ا� �س��م ب��وغ��دان��وف يف
ال�سنوات الأخ �ي�رة ،وال �سيما بعد ا�ستالمه مهام
نائب وزي��ر اخلارجية ،ومبعوث الرئي�س الرو�سي
�إىل ال�شرق الأو� �س��ط .وبحكم التغطية ال�ضعيفة
مل���س��أل��ة ال �ت �ع��اون ب�ين م��و��س�ك��و وال �ق��اه��رة � �س��واء يف
ال�صحافة الرو�سية �أو العربية ،ي�أتي ه��ذا الكتاب
لي�سد ث�غ��رة يف ه��ذا اجل��ان��ب ،ف�ضال ع��ن الق�ضايا
الأخرى التي ين�سكب عليها ال�ضوء تلقائيا كلما دار
احلديث عن العالقات بني دولة كبرية مثل رو�سيا
وب�ين امل�شرق العربي ال��ذي ي�شهد تغريات داخلية
كبرية وم�ؤثرة على ال�صعيد العاملي.
يناق�ش الكتاب العقود الأخرية للعالقات الرو�سية
امل�صرية ،حت��دي��دا منذ انهيار االحت ��اد ال�سوفيتي
عام  1991وحتى انطالق ما يعرف بالربيع العربي
عام  .2011وكما ي�شري الكاتب ،فقد مرت العالقات
ال��رو��س�ي��ة امل���ص��ري��ة ط ��وال ه ��ذه ال���س�ن�ين مب��راح��ل
ت��اري �خ �ي��ة ع ��دي ��دة وخ���ض�ع��ت ل �ت �غ�يرات م�ل�ح��وظ��ة،
ويف بع�ض امل �ج��االت ت�ك��ون ال�ت�غ�يرات ن��وع� ّي��ة .وق��د



��ص�ن��ف ال��دب�ل��وم��ا��س��ي ت�ل��ك ال �ت �ح��والت ع�ل��ى النحو
ال �ت��ايل :الأزم� ��ة ( ،)1995-1991ال �ع��ودة والبحث
ع��ن �أ��ش�ك��ال ج��دي��دة م��ن ال�ت�ع��اون (،)2000-1996
االرت �ف��اع الن�سبي ( )2011-2000و�أخ�ي�را املرحلة
من عام  2011التي مل تكتمل ف�صولها بعد ومل يتم
تقديرها مبعايري �شاملة.
يعر�ض امل�ؤلف يف كتابه حتول العالقات بني رو�سيا
وم�صر مب��ا حتمله م��ن م�ضامني و�أ��س�ب��اب ونتائج
�سواء بالن�سبة لرو�سيا �أو مل�صر ،ويت�سع نطاق هذه
العالقة لي�شمل منطقة ال�شرق الأو�سط واملجتمع
الدويل .ويفيد امل�ؤلف من موقعه ال�سيا�سي فيقدم
ل�ل�ق��ارئ ر�ؤي� ��ة جم�ه��ري��ة ل�ل��دب�ل��وم��ا��س�ي��ة الر�سمية
الرو�سية ح��ول ال�ع��دي��د م��ن الأح ��داث ال�ت��ي وقعت
وم� ��ازال� ��ت جت� ��ري يف م �ن �ط �ق��ة ال �� �ش ��رق الأو�� �س ��ط.
ويناق�ش الكاتب طرق التحديث امل�أمولة بني رو�سيا
وم�صر ،عار�ضا �أدوات التعاون بني البلدين ووا�صفا
خم �ت �ل��ف ج ��وان ��ب ال �ت ��وا� �ص ��ل ب �ي �ن �ه �م��ا ،ك �م��ا ي�ح��دد
العوامل التي ت�ؤثر يف تطوير هذه العالقة �أو تقف
عائقا دون ذلك.
ومنذ البداية ي�ؤ ّكد امل�ؤلف على �إ�شكال ّية العالقات
بني رو�سيا وم�صر وعلى طبيعتها املعقدة ،م�شريا
�إىل �أنّ رو�سيا اجل��دي��دة (وعلى الرغم من غرابة
هذا اال�ستنتاج للم�ؤرخني واملراقبني) كان عليها �أن
تبني العالقات مع اجلمهورية العربية من نقطة
ال�صفر ،حيث �أ�صبح واقعا ملمو�سا �إىل حد بعيد �أنّ
عالقة رو�سيا مب�صر ،ومنذ �سبعينيات وثمانينيات
القرن الع�شرين قد انحرفت ب�شكل حاد وخطري.
ف�خ�لال احل ��رب ال �ب ��اردة وج ��د االحت ��اد ال�سوفيتي
وم�صر نف�سيهما على ط��ريف نقي�ض يف التح�شيد
وال���ص��دام ب�ين خمتلف ال�ن�ظ��م ال�ع��امل�ي��ة وذل ��ك من

�أجل حيازة مناطق النفوذ يف ال�شرق الأو�سط ،ومن
�آث��ار ذل��ك اختفاء التعاون الثنائي يف بناء املن�ش�آت
ال�صناعية والزراعية وانخفا�ض التبادل التجاري
ب�ين البلدين ،كما ّ
مت ط��رد ع�شرين �أل��ف ع�سكري
�سوفيتي متخ�ص�ص من م�صر عام  ،1972ويف عام
 1975ن��دد ال��رئ�ي����س ال �� �س��ادات مب�ع��اه��دة ال�صداقة
والتعاون بني البلدين وق��ام بقطع عالقات بالده
الدولية مع االحتاد ال�سوفيتي.
�� �س ��وى ذل� � ��ك ،ويف �أواخ� � � ��ر ال �ث �م��ان �ي �ن �ي��ات وب ��داي ��ة
الت�سعينيات ،برزت عقبة �أخرى �أمام التعاون املثمر
بني رو�سيا وم�صر وهي حالة االقت�صاد ال�سوفيتي
ال ��ذي �أ� �ص �ب��ح غ�ي�ر ق ��ادر ع�ل��ى م�ن��اف���س��ة ال �غ ��رب يف
منطقة ال�شرق الأو��س��ط حيث �أ�صيب (االقت�صاد
ال�سوفيتي) ب�أزمة تنظيمية �شاملة .يف تلك الأثناء
دع �م ��ت ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح ��دة وال �ع ��دي ��د م ��ن ال� ��دول
الأوروبية االقت�صاد امل�صري واال�ستقرار ال�سيا�سي
يف م���ص��ر م ��ا غ�ي�ر امل �� �س��ار امل �� �ص��ري ب ��اجت ��اه ال�غ��رب
وذلك« :على الرغم من النقد الذي وجه من قبل
بع�ض املحللني ملدى فعالية تلك املعونة االقت�صادية
« (�ص  ،)21وخا�صة على املدى الطويل.
وبالرغم من وجود رغبة وا�ضحة للتعاون ،يك�شف
لنا الدبلوما�سي الرو�سي حلظات حرجة يف عملية
تطبيع ال�ع�لاق��ات ب�ين البلدين .ب��داي��ة ،وق�ب��ل كل
� �ش��يء ،ك��ان��ت حل�ظ��ة ح ��رب ال���ش�ي���ش��ان وال��و� �ض��ع يف
��ش�م��ال ال�ق��وق��از امل���س�ل��م .يكتب ب��وغ��دان��وف يف ه��ذا
ال�سياق« :التزمت القاهرة ر�سميا موقف احلياد
الإي�ج��اب��ي م��ن م�س�ألة ال�شي�شان ( )...وبالن�سبة
لو�سائل الإع�ل�ام املحلية (امل���ص��ري��ة) فقد ف�ضلت
االعتماد على معلومات الوكاالت الأجنبية كم�صدر
لها �إىل جانب االمتناع ع��ن التعليق م��ن جانبها.

