
  

 

 في تقریر لهیئة االستعالمات

 
 عن اللقاء التاسع بین السیسي وبوتین

 زیارة الرئیس لروسیا تطلق مرحلة جدیدة في العالقات السیاسیة واالقتصادیة

 

أخرى محطة روسیا إلى السیسي الفتاح عبد الرئیس بها یقوم التي الزیارة              تعد

السنوات مدى على شهدت والتي البلدین بین العالقات مسیرة في كبیرة أهمیة              ذات

 الخمس األخیرة تطورات ملموسة في مختلف المجاالت.

كوزیر لها األولى زیارته منذ روسیا إلى الرئیس للسید الرابعة الزیارة هي              فهذه

وفیالدیمیر السیسي الرئیس بین التاسع اللقاء هو هذا أن كما ،2014 عام في               للدفاع

 بوتین خالل هذه الفترة.

السیسي الرئیس زیارة عن لالستعالمات العامة الهیئة أعدته تقریر           ویقول

تدشن سوف الرئیسین بین القمة هذه أن تؤكد المؤشرات من العدید إن              لروسیا
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بین السیاسي والتفاهم البلدین، بین العالقات تطویر طریق على جدیدة            لمرحلة

 القیادتین.

ینقشع كاد أو – انقشع وقد ُتعقد القمة هذه فـــإن الثنائي، المستـــوى              فعلـــى

رحالت عـــادت أن بعـــد خاصـــة الروسیة، الركاب طائرة سقوط حادث غبار –              تمامًا

من بقى ما الزیارة هذه تغلق أن المنتظر من ان بل القاهرة، إلى الروسي                الطیران

إلى الروسي السیاحي الطیران رحالت عودة على باالتفاق الملف هذا            تداعیات

 المنتجعات المصریة.

اإلیجابي التطور من المزید هو ینتظرها ما فإن الثنائیة العالقات ملفات بقیة              أما

یضع الذي األمر سنویًا دوالر ملیار 6.5 نحو إلى التجاري التبادل حجم وصل أن                بعد

وإیطالیا العربیة واإلمارات الصین مثل التجاریین مصر شركاء أكبر ضمن            روسیا

العجز من التخفیف هو الجانب هذا على مصر یشغل ما كان وإن المتحدة..               والوالیات

روسیا إلى المصریة الصادرات نصیب یزید ال حیث البلدین بین التجاري المیزان              في

الروسیة بالصادرات یتعلق الرقم وبقیة دوالر، ملیون 500 عن الكبیر الرقم هذا              من

ومزید المصریین المصدرین جانب من الجهد من مزید إلى یحتاج أمر وهو              لمصر،

هذا في العقبات وتذلیل المصریة المنتجات لدخول الروسي الجانب من التسهیالت             من

 المجال وفي مقدمتها صعوبات النقل والمسافات.
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اتفاقیة توقیع على كامل عام مرور اقترب فقد أیضًا، الثنائي الصعید             وعلى

التوقیع تم والذي الضبعة منطقة في مصر في النوویة الطاقة انتاج مشروع              انشاء

القاهرة بین مشترك مشروع أكبر وهو القاهرة، في 2017 دیسمبر 11 في              علیه

واستثماریة ومالیة اقتصادیة أبعادًا له أن كما العالي، السد مشروع منذ             وموسكو

إطار في مصر تحتاجه الذي المجال هذا في المتقدمة التكنولوجیا نقل عن              فضًال

إلنتاج وعالمیًا إقلیمیًا مركزًا مصر من ستجعل الطاقة مجال في متكاملة             استراتیجیة

 وتداول الطاقة بكل مكوناتها ومصادرها المتجددة وغیر المتجددة.

الروسیة الصناعیة المنطقة إنشاء تتعجل مصر فإن أیضًا، الثنائي الصعید            على

خطوات المصري االقتصاد حقق بعدما خاصة السویس لقناة االقتصادیة المنطقة            في

بكل لالستثمار جاذبة مصر وأصبحت واالنطالق، والنمو االستقرار طریق علي            كبیرة

 المعاییر.

تباحث یتضمن وبوتین السیسي الرئیسین لقاء فإن االقلیمي، الصعید على            أما

أي أن المؤكد ومن والیمن ولیبیا سوریا في خاصة االقلیمیة القضایا بشأن              الطرفین

ما بعد االوسط الشرق منطقة قضایا بشأن مؤثرًا عنصرًا سیكون البلدین بین              توافق

في الحیوي وروسیا مصر من كل دور أهمیة األخیرة الفترة في األحداث              أثبتت

وموقفیهما البلدین بین النظر وجهات في الكبیر التقارب أثبتت كما المنطقة،             معادالت

 إزاء معظم قضایا المنطقة.
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 لمحات ودیة

االهتمام مدى الزیارة مع الروسي الجانب تعامل یكشف نفسه، الوقت            في

الفتاح عبد الرئیس البلدین قیادتي بین العالقات وبأهمیة الروسیة المصریة            بالعالقات

أحد بینهما المتبادل واالحترام التفاهم یعد حیث بوتین فیالدیمیر والرئیس            السیسي

 أهم عناصر تطور هذه العالقات في السنوات األخیرة.

عن التعبیر الروسي الجانب من الزیارة عن الرسمي اإلعالن تضمن            فقد

من أكثر تحدث كما خاللها.. ستتم التي المباحثات وبأهمیة بها واالهتمام             الترحیب

 مسئول روسي في هذا الشأن.

إهداء على حرصه عن بالحدیث الزیارة بوتن الروسي الرئیس استبق            وقد

الروسي التفاح خاصة الزراعي روسیا انتاج من به یفخر مما بعضًا السیسي              الرئیس

ودیة لفتة في المجال، هذا في المتطورة المشروعات الحد بوتین زیارة مناسبة              في

 بالغة الداللة.

مجلس أمام كلمة السیسي الرئیس إلقاء الزیارة جدول تضمن نفسه، السیاق             في

أجنبیة لدولة رئیس كأول هناك، للبرلمان األعلى الغرفة وهو الروسي            الفیدرالیة

الروسي، الجانب من والودي اإلیجابي للمناخ أخرى إشارة وهي الفرصة.. هذه             یمنح

 وتعبیر عن التقدیر لمصر ورئیسها.
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 8 لقاءات سابقة بین السیسي وبوتین

التاسع اللقاء هذا سبقت التي الثمانیة اللقاءات االستعالمات هیئة تقریر            یرصد

وزیرًا بصفته روسیا السیسي زار 2014 عام ففي وبوتین، السیسي الرئیسین             بین

زیارته ان الوقت، ذلك في السیسي الرئیس وأعلن آنذاك، الخارجیة وزیر مع              للدفاع

 لموسكو بمثابة انطالقة جدیدة للتعاون العسكري والتكنولوجى بین مصر وروسیا.

إلى السیسي عبدالفتاح للرئیس زیارة أول كانت 2014 عام أغسطس            وفي

الرئیس مع ثنائیة مباحثات عقد حیث الجمهوریة، رئاسة تولیه عقب            روسیا

منتجع في عقدت التي الروسیة المصریة القمة ختام وفي بوتین، فالدیمیر             الروسي

منطقة إقامة على  اتفقتا والقاهرة موسكو أن السیسي الرئیس أعلن            سوتشي،

 صناعیة روسیة كجزء من المشروع الجدید لقناة السویس.

ووقع یومین، لمدة مصر بوتین فالدیمیر الرئیس زار 2015 فبرایر            وفي

أقام الزیارة هذه وخالل المجاالت، مختلف في خاللها االتفاقیات من العدید             البلدان

في بوتین فالدیمیر الروسي للرئیس خاصًا عشاء حفل السیسي عبدالفتاح            الرئیس

حضر كما الستینیات في البلدین بین التاریخیة للصداقة رمزًا یعد والذي القاهرة              برج

 الرئیسان، في دار األوبرا المصریة عرضًا ثقافیًا حول العالقات بین البلدین.
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كرئیس الثانیة السیسي عبدالفتاح الرئیس زیارة كانت 2015 مایو           وفي

في روسیا النتصار الـ70 الذكرى احتفاالت في للمشاركة روسیا، إلى            للجمهوریة،

مصریًا رئیسًا روسیا فیها تدعو التي األولى المرة وكانت الثانیة، العالمیة             الحرب

 لهذه المناسبة المهمة لدیهم.

موسكو، إلى بزیارة السیسي عبدالفتاح الرئیس قام 2015 أغسطس           وفي

العالقات دعم سبل الرئیسان وبحث بوتین" "فالدیمیر الروسي بالرئیس           والتقي

االستثماریة والمشروعات البلدین بین التجاري التبادل وزیادة         االقتصادیة،

دول مع الحرة للتجارة منطقة مصر انشاء وامكانیة اقامتها المزمع            المشتركة

لتفعیل الالزمة العملیة الخطوات اتخاذ على واالتفاق األوراسي الجمركي           االتحاد

لصالح واإلمارات وروسیا مصر من كل بین مشترك استثماري صندوق إنشاء             فكرة

 تنفیذ عدد من المشروعات التنمویة واالستثماریة في مصر.

مجموعة قمة أعمال هامش على الرئیسان التقي 2016 سبتمبر            وفي

من وبوتین السیسي التقي كما الصینیة.. هانجشو مدینة استضافتها التي            العشرین،

الصینیة شیامن بمدینة عقدت التي البریكس، مجموعة قمة هامش على             جدید

االهتمام ذات والدولیة الثنائیة القضایا من عددًا تناولت والتي 2017            سبتمبر

 المشترك.
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اتفاق خاللها وقع لمصر بزیارة بوتین الرئیس قام 2017 دیسمبر            وفي

 مشروع الضبعة النووي بین مصر وروسیا.

على میدفیدیف" "دیمتري الروسي الوزراء رئیس حرص آخر، صعید           على

2015 اغسطس في الجدیدة السویس قناة بافتتاح مصر احتفاالت في            المشاركة

واالحتفال االفتتاح مراسم وقائع كافة بنقل روسیا في الرسمي التلفزیون قام             حیث

 على الهواء طوال ذلك الیوم.

 قفزة في التبادل التجاري

ملیار 6.5 الماضي العام خالل وروسیا مصر بین التجارى التبادل حجم             بلغ

أكثر روسیا إلى مصر صادرات تبلغ فیما لمصر روسیة صادرات معظمها             دوالر

 قلیًال من 500 ملیون دوالر.

بشأن والروسي المصري الجانبین بین االتفاق تم االستثمارات، صعید           وعلى

لقناة االقتصادیة للمنطقة التابعة بورسعید شرق في روسیة صناعیة منطقة            إنشاء

مربعة مترات كیلو ٥ مساحة على  الصناعیة المنطقة هذه ستقام            السویس

اللوجستیة، للصناعات بورسعید شرق في دوالر ملیارات ٧ تبلغ           باستثمارات

التجارة وزیر لتصریحات ووفقًا عمل. فرصة الف ٣٥ من یقرب ما             وستوفر

خطوط افتتاح في رغبتها روسیة شركة 130 من أكثر أبدت فقد الروسیة              والصناعة
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عن التنقیب مجال في رائدة روسیة شركات تعمل كما المنطقة، هذه في لها               إنتاج

 النفط والغاز في مصر.

 التعاون العلمي والثقافي

األدب فى الروسیة بالتجربة والشعر والروایة القصة مجال فى المصریون            تأثر

 مثل أعمال تولستوى وتشیخوف ودوستویفیسكى وبوشكین.

أحد نزوح مرة ألول مصر شهدت عشر التاسع القرن من الثالث العقد              ومنذ

باألدب اهتم الذي الطنطاوي عیاد محمد الشیخ هو واإلسالمیة العربیة الثقافة             رواد

ثالثینیات في على  محمد عصر وفي هناك، حیاته لیكمل الروسیة والثقافة             الروسى

سیبیریا إلى بعثة في لیرسلهم النابغین من شباب أربعة اختار عشر التاسع              القرن

 لكي یدرسوا علم التعدین هناك.

بشدة، والعلمى الثقافى التعاون تعزز العشرین القرن من الثانى النصف            وفى

المجاالت فى الناصر عبد جمال الرئیس أقامها التى العلمیة القاعدة استندت             حیث

عشرات تلقى كما السوفیتى، االتحاد مع التعاون على والمدنیة والصناعیة            العسكریة

مجاالت مختلف فى الروسیة التعلیمیة المؤسسات فى تعلیمهم المصریین من            االالف

فى عدیدة وأدوارًا مناصب لیتبوأوا وعادوا واالداب، والفنون والصناعة           العلوم

 جهود التنمیة والثقافة فى مصر.
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لألعمال الترجمة حركة بدأت وروسیا مصر بین الثقافي التعاون بدء            ومنذ

الكتاب من كبیر وعدد بوشكین و تولیستوي أعمال ترجمت حیث الروسیة             األدبیة

بین الكبیر التقارب اكتشاف في المصري المثقف ساعد مما العربیة، اللغة إلى              الكبار

كما ، والحضارتین، الثقافتین بین التشابه واكتشاف والروسیة، المصریة           الثقافة

"شهرزاد" موسیقي في وخاصىة والشرقیة الروسیة الموسیقى بین التشابه           یظهر

 والتى یرجع تألیفها إلى الموسیقار الروسي ریمسكى كورساكوف.

ومن بدر مدینة في 2006 عام في العمل الروسیة المصریة الجامعة              كما بدأت

إنشاء تم حیث الروسى،  الجانب مع العلمى التعاون دعائم إرساء أهدافها             أهم

برامج تقدیم یضمن بما الروسیة، الجامعات أفضل من 7 مع بالتعاون             الجامعة

كلیتي من دفعة أول بتخریج الجامعة احتفلت 2011 عام وفى متمیزة،             أكادیمیة

 الهندسة والصیدلة.

 سد عاٍل جدید

منطقة في الطاقة إلنتاج نوویة محطة إنشاء في الروسي المصري            التعاون

السد بناء في وموسكو القاهرة بین التعاون كبیر حد إلى األذهان إلى یعید               الضبعة

 العالي.
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استخدام في نقله ویمثل مهم، استراتیجي طابع له المشروعین من            فكل

 التكنولوجیا الحدیثة من أجل صالح ورخاء الشعب المصري.

وقع حیث 2015 عام في الكبیر المشروع هذا خطوات أولى بدأت             وقد

في "الضبعة" منطقة في نوویة محطة إلقامة اتفاقیة وبوتین السیسي            الرئیسان

من المتجددة الطاقة تكنولوجیا عصر مصر دخول تدشن التي الخطوة وهي             مصر،

 خالل االستخدام السلمى للطاقة النوویة على نطاق واسع.

المرحلة مراحل، 8 على تتم نوویة محطات 8 إنشاء الضبعة محطة             وتستوعب

بقدرة الكهرباء، لتولید نوویة مفاعالت 4 تضم محطة إنشاء تستهدف            األولي

 إجمالیة 4800 میجاوات،

والذي الروسي القرض خالل من بالضبعة النوویة المحطة مشروع تمویل            ویتم

یبدأ أن المقرر ومن متتالیة سنویة دفعة 13 مدى على دوالر ملیار 25 ب                یقدر

اإلنجاز ویكتمل 2022 عام في المشروع في نووي مفاعل ألول التجریبي             التشغیل

 في عام 2028.

في النوویة المحطة انشاء اتفاق على التوقیع تم 2017 دیسمبر 11             وفي

مباحثات جلسة بعد وبوتین السیسي الرئیسین بحضور االتحادیة قصر في            الضبعة
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أن الروسي الرئیس مع الصحفي المؤتمر في السیسي الرئیس أكد حیث             بینهما

 مصر وروسیا تهدفان إلى استعادة االستقرار واألمن في الشرق األوسط.

 عالقات متجذرة

عالقات الروسیة المصریة العالقات أن إلى االستعالمات هیئة تقریر           یشیر

أبعد تمتد جذورها ولكن والستینیات، الخمسینیات في ازدهارها فترة كانت            تاریخیة،

 من ذلك بكثیر.

السوفییتي االتحاد بین الدبلوماسیة العالقات بدأت 1943 أغسطس 26           ففي

حین ،1948 عام أغسطس في الطرفین بین للتعاون األولى الخطوة وتمت             ومصر

من وأخشاب بحبوب المصري القطن مقایضة حول اقتصادیة اتفاقیة أول            وقعت

 االتحاد السوفیتي .

ساند حیث ،1952 عام یولیو ثورة بعد بارزة تطورات العالقة             وشهدت

تقاربت ثم ،1956 عام الثالثى العدوان مواجهة فى بقوة مصر السوفیتى             االتحاد

وأمریكا وآسیا أفریقیا فى التحرر حركات مساندة فى عالمیًا الدولتین            سیاسات

الثالث العالم تجمعات دعم فى وكذلك الغربى، االستعمار من للتخلص            الالتینیة

 كحركة عدم االنحیاز وغیرها.
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وأمدها عالمیًا لمصر مساند أكبر السوفیتى االتحاد كان الثنائى الصعید            وعلى

الشعب مكن الذى األمر المطلق، السیاسى والدعم العسكریة والمعدات           باألسلحة

فى روسى بسالح مصر خاضتها التى 1973 عام أكتوبر حرب خوض من              المصرى

 المقام االول.

فترة فى التنمویة مصر جهود السوفیتى االتحاد دعم التنمیة، صعید            وعلى

السد تشیید فى المساعدة لمصر وقدم العشرین، القرن من الستینیات –             الخمسینیات

بنائه معركة وأن خاصة السوفیتى، المصرى للتعاون رمز أكبر كان الذى             العالي

من السد تمویل الغرب رفض بعد الوطنیة بالكرامة تتعلق سیاسیة أبعاد ذات              كانت

عملیة فى وهندسیة فنیة مساعدات إلى مصر حاجة عن فضال الدولیة،             المؤسسات

 البناء.

الكبرى اإلنتاجیة المؤسسات إنشاء في مصر السوفیت الخبراء آالف ساعد            كما

من الكهرباء خطوط وتحویل األلومنیوم، ومجمع والصلب، الحدید مصانع           مثل

في وتعاون انشاص، في سلمیة نوویة لمفاعالت نواة وعمل اإلسكندریة، إلى             أسوان

مشروعًا 97 إنجاز مصر في وتم أسوان، كهرباء ومحطة السیارات صناعة             مجال

 صناعیًا بمساهمة االتحاد السوفیتي.

العالقات أقامت التي الدول طلیعة في مصر كانت التسعینیات بدایة            وفى

وتطورت .1991 السوفیتي  عام االتحاد تفكك بعد االتحادیة روسیا مع            الدبلوماسیة
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والبرلماني، الحكومي والمستویین الدولتین رئیسي مستوى على السیاسیة          العالقات

اتفاق توقیع تم حیث بوتین الرئیس عهد فى خاصة الرئاسیة الزیارات تبادل              وتم

أخرى اتفاقیات ثم ،1997 عام تعاون اتفاقیات وسبع مشترك روسي مصري             تعاون

 مهمة خالل األعوام التالیة.

من الثالثین ثورة عقب إیجابیًا تطورًا البلدین بین السیاسیة العالقات            وشهدت

فى مصر إلى الروسیین والدفاع الخارجیة وزیري بدأت بزیارة 2013 عام             یونیو

یومي روسیا إلى المصریین والدفاع الخارجیة وزیري وزیارة ،2013 نوفمبر 14           

بما ،«2+2» بصیغة بانتظام االجتماعات هذه وتوالت ،2014 فبرایر و13 12           

التي الصیغة هذه معها موسكو تبنت التي الوحیدة العربیة الدولة هي مصر              یجعل

وإیطالیا وفرنسا األمریكیة المتحدة الوالیات هي أخرى دول خمس مع روسیا             تتبناها

 والمملكة المتحدة والیابان.

 

* * * * * 
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