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 "روسیه سیاست خارجه، عرصه تازه مصر"

 پژوهی جهان اسالمسسه آیندهؤپژوهشگر م؛ محمدرضا محمدی

 مقدمه

های  تنها به ناآرامیاین تحوالت  ؛  ای بود، منطقه خاورمیانه شاهد تحوالت عمده2011  در سالپس از بیداری عربی  

شامل   ،هادگردیسی از  ایو طیف گسترده نشد داخلی و تغییرات ساختاری در برخی از کشورهای منطقه محدود 

های  قدرتای و بازگشت برخی د منطقهیهای نیابتی، ظهور بازیگران جد ، جنگهای تروریستیظهورگروه

استفاده کند و با  بود که توانست از فرصت ایجاد شده  هاییقدرتگرفت. روسیه از جمله بر ای را درفرامنطقه 

که روسیه برای حضور  از این غفار .نماید جای پای مستحکمی در منطقه برای خود باز برقراری سیاستی متوازن 

پس از    این کشورست که  ا   اقعیت آنومدت،  کند یا مقطعی و کوتاه ال میبمدت را دنخود در منطقه، راهبردی بلند 

  خصوص پس از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور، مده، به دست آ های به موفقیت حضور نظامی در سوریه، و

  صهیونیستی و ترکیه، ای مانند ایران، عربستان، رژیم های منطقههمچنین ایجاد توازن در روابط خود با قدرت

رسد  به نظر میدست آورده است. ی خاورمیانه و شمال آفریقا به آفرینی در آیندهنفس بیشتری برای نقشبهاعتماد

ثیرگذاری  أهای بعدی پوتین برای ت نظامی با مصر، گام-پررنگ شدن نقش روسیه در لیبی، همچنین تعامالت مالی 

به   آذر(  20دسامبر )  11 وزیر دفاع آمریکا روز  "مارک اسپر"در همین راستا  باشد. منطقه در روندهای سیاسی 

از منطقه   ییکایآمر یروهاین ینینشاز زمان عقب  هیدر سور هی حضور روس ندگان کنگره این کشور گفت که نمای

  مناطق  گریمسکو در د افزایش حضورنگران  شتریب" اما اشاره کرد  افتهی شیکشور افزا نیا یشمال شرق  یمرز
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افزایش  من نگران "گفت: نام برد و  "مناطق ر یسا" طورهمین و  ی مصر، عربستان سعوداز  صراحتاً اسپر ."است

 .  "هستم انه یخاورم مختلفدر مناطق  ه یروس حضور 

 روابط روسیه و مصر 

  ای را درویژه روسیه نسبت به همکاری با این کشور سیاست که کشورهایی استجمله مصر از  2005از سال 

وگوهای سیاسی پیرامون  گفت  گذشـته، محـور همکـاری دو طـرف در ؛ دستور کـار خـویش قـرار داده بـود

پوتین   ی ه حضور روسیه در خاورمیانه در دور دو کـشور در  2010. از سال اسراییل قرار داشت-اعراب یه مناقش

دست  هایی را بهاقتصادی نیز موفقیت  یه حوز  وهفتلچه  ، )احیای نفوذ روسیه در کشورهای زیر نفوذ اتحاد شوروی(

  و  السیسیعبدالفتاح  بین روابط  . هرچند میلیارد دالر رسید  3/6کـشور بـه  آورده بودند و میزان تجارت بین دو 

  کرد،   برکنار   را   ( مرسی  محمد )  کشور   منتخب   جمهور   رئیس  مصر   ارتش   که هنگامی  ،2013  سال  در   پوتین والدیمیر  

  از  انتقاد با قاهره  هایژنرال. داد کاهش را مصر  به  نظامی هایکمک اوباما  دولت کهپس از آن ؛ رو به گرمی نهاد

  با "استراتژیک بازآفرینی " یک  جعل مورد  در  آشکارا رساند، قدرت به  را السیسی  که کودتایی در مورد واشنگتن

در اولین اجالس روسیه    السیسی  طی سال جاری  .کردند   صحبت   شوروی  با  ناصر  دوران  اتحاد  برانگیختنو    کرملین

  سومین گفتنی است این  ار شد شرکت کرد. زسواحل دریای سیاه در سوچی برگ و آفریقا که به میزبانی روسیه در 

  نیروی  تاکتیکی  آموزش  مرکز اکتبر، ماه  در همچنین  .ه استبود  طی سال جاری  جمهور رئیس دو بین نشست

  دو ؛  بود   "1-کمان دوستی "  عنوان   با  مصر   و   روسیه   نظامی  مشترک   تمرینات  میزبان   ، قاهره  نزدیکی   در  مصر  هوایی

همچنین   .اند کرده دیگر نیز برگزار  هوایی  و دریایی تروریستی ضد  مشترک  تمرین  چندین  2015 سال از  کشور

عنوان  به  جمهور مصریسئ، پسر سوم ر السیسی محمود انتصاب ماه گذشته ،های عربیرسانه گزارش  اساس بر

  ست که قرار بود محمود السیسی ا حالیصورت پذیرفته است. این در  در مسکو این کشوری ارشد امنیتی وابسته

های رهبران دو کشور نیز اشاره کرد. در مورد  عالوه از نگاه فردی باید به شباهتبه  ؛عازم مسکو شود  آینده  سال

  ی پیشینه   از  که  دارند   زیادی  اشتراکات  مرد   دو  هر»نویسد:  جیمی دتمر در المانیتور می   ،اشتراکات پوتین و السیسی
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  پیدا  گرایش  مصر  ارتش و  "بگکا" ، خود بسته امعوج نهادهای  قدرتمندترین سمت به  و است برخوردارخوبی 

 . «اند رفته باال بوروکراتیک  نردبان از احتیاط با م پوتین و هم السیسی ه»وی معتقد است: . «اند کرده

 و تبعات آن برای مصر  35-سوخو

را    یکه ارتش مصر محمد مرس ی زمان  ، 2013به سال    روسیه و مصر،  گیری روابط اوج  طور که پیشتر بیان شد، همان

روابط   به تبع آن، کرد و ادی "کودتا"با عنوان  اقدام نیدر آن زمان دولت اوباما از ا  ؛گرددمی  ، براز قدرت خلع کرد

مقابل،  . در افتیکاهش  نیز به مصر  کایآمر ی حاتیو تسل یمال  یها، کمک پس از آن. افتیکاهش  کا یآمر و  مصر

 شد.  شتریب  گریکد ی  یهاتختیبه پا  یو روس   یمصر  یهامقام   یو سفرها  افتی  یریگبهبود چشم  قاهره-روابط مسکو

میلیارد دالر آمریکا منعقد    5/3هایی به ارزش  نامهقاهره، توافق -دنبال بهبود روابط مسکوتایمز، به به نوشته نیویورک 

های نظامی  زیردریایی   ، 35  سوخو   و   2۹های میگ  های متنوعی از جمله جنگندهسالح شد که به موجب آن روسیه  

مصر   .به مصر صادر کند  رانظامی  تجهیزات ( و دیگر 300های موشکی پیشرفته )از جمله اس و سامانه  35ای ام

را   35- سوخو یروس دو فروند جنگنده قاهره اما  ،بر مصر م یتحر اعمال ایاالت متحده مبنی بر داتیرغم تهد به 

  "هیروس  اکسپرت " مجله  ت خواهد کرد.فدریا 2020در اوایل سال امضا شده با روسیه،  توافقاز  ی عنوان بخشبه 

 کرده است. فروند اعالم  دوازده   در قراداد امضا شده، ها را تعداد کل این جنگنده

،  کایامور خارجه آمر  ریوزدر همین راستا،  ؛  استقاهره  -تسلیحاتی مسکو   توافق   الغای  سختی در پی   واشنگتن بهاما  

- های سوخوجنگنده  د یخر  به مصر هشدار دادند که از    آبان(   23)  نوامبر   14دفاع، مارک اسپر،    ریپومپئو و وز  کیما

  که نیبر ا ی مبن ایهشدار دهنده یهاامیپ مقامات آمریکایی ژورنال گزارش داد که  تی . وال استرانصراف دهد  35

این   ی تیامن یهامتحده و کمک االتیا ندهیآ یمعامالت دفاع لحداق ،ه یبا روس  یحاتی معامالت مهم عمده تسل"

هشدار دادند  همچنین  ییکایمقامات آمر اند.ارسال کرده قاهرهبه  "کرد رو خواهد ه با مشکل روب به مصر را  کشور

،  نیز  ینظام-یاس یدر امور س  کایامور خارجه آمر ری، معاون وزکالرک کوپر ."نزدیک شده است میتحر به مصر"که 
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شود که قاهره تحت   نیتواند منجر به ایم معامله نی ا»گفت:  ی دب نمایشگاه هوایی  در  آبان(  27) نوامبر  18

   . «آمریکایی به این کشور جلوگیری شودهای  از فروش سالح در آینده   و  ردیقرار بگ  ی ایاالت متحده هامیتحر

السیسی  مالقات با  ، و  قاهره  به  گویشو  ی، سرگئهی دفاع روس   ری وز  )آبان(   نوامبر  متحده پس از سفر  االتیا  یهشدارها

ارتش و توانایی    تیآماده است تا در تقو  هی روس "اعالم کرد که:    صراحتاًشدت گرفت. در این دیدار وزیر دفاع روسیه  

گویی    هستیم   مصر   در   ما   وقتی":  گفت  در اظهار نظری جالب توجه   شویگو   ".مصر، به این کشور یاری رساند دفاعی  

های  نمایندگان شرکت  روسیه،  تجارت  وزارت  ارشد   مقامات  وعالوه بر وزیر دفاع    تأهی  این   در  ".خود هستیم  خانه  در

این کشور نیز حضور داشتند   فنی  و نظامی هایهمکاری  در امور فدرال خدمات معاون وبزرگ تولید کننده سالح  

های روسی  سوخو از غیر تسلیحاتی  معامالت مورد در است ممکن قاهره و مسکو کهاین  بر مبنی هازنیکه گمانه

 .  را تشدید کرد ،کنند   گووگفت  نیز

  که  ی مقام مصر ک ی اما وجود، ن یبا ا؛ اند متحده نداده االت یا یبه هشدارها یپاسخ چ یه ی مصر مقاماتکنون تا

مستقل است که   ی مصر کشور» مصر گفت:  یلیبه روزنامه د آبان(  28) نوامبر  17خواست نامش فاش نشود، 

  ی خارج ای ی در امور داخلو  ردیگیدستور نم یگر یکشور د چ یاز ه ،خود  ی و داخل یخارج یهااستیس اساس رب

  ی جد   ها راآن  د ینبااست و    "یمعنیب"  کایآمر  یهشدارها»  :در ادامه گفت  یو .  «کند ی دخالت نم  ی هم کشور  چیه

خصوص  در این  .«است عملیاتی شدندر حال  توافق، بدون توجه به شرایط  ن یا» :اظهار داشت که  ی و  . «گرفت

هشدار دولت  »گفت:  توریناصر، به المان یعال ینظام یو مشاور آکادم  ینظام کارشناس جمال مظلوم،  سرلشکر

ترکیه امسال  »نشان کرد:  خاطر  مظلوم . «استصورت گرفته  ی طرف مصر واکنش ی بررس  ی برا  بیشتر  کایآمر

  االت یحال، تاکنون انیروسی را خریداری کرد. با ا 400-رغم هشدارهای آمریکا، سیستم دفاع موشکی اس علی

به حالت    د یبا  توافقست که  ا   خواست آمریکا این»  :کند وی بیان میاما    .«خود عمل نکرده است  داتیمتحده به تهد 

از هر روش  آن  دن کر  یدنبال خنثشود و به  ی معامله عمل ن یمتحده اجازه نخواهد داد که ا االتی. اد یدرآ قیتعل

مقاومت در برابر   برای مصر در مورد توانایی  مظلوم  .«ی استو اقتصاد ینظام  یهامی از جمله اعمال تحرممکن، 
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  از ی، از نهای این کشوریری گم یدر تصم کایاز ترس اعمال نفوذ آمر  ی کنون  دولت»  :که  معتقد است کایآمر یفشارها

  ی نظام   یهاکمک  کای، دولت آمر2013در سال  گفتنی است  .  «خود آگاه است  حاتیتسل  مینأ ت  منابع  یسازبه متنوع 

من انتظار  » :اظهار داشت مظلوم .شد، به حالت تعلیق درآورد فیتوص نیسرکوب معترض هچآن  ل یدلبه مصر را به 

در ادامه   .«های خود برای عملی کردن این قرارداد ادامه دهد به تالش ، تواند میکه  یانه یهر هز  ادارم مصر ب

  ی احتمال را که فشارها نی ا تور یگو با المانومصر، در گفت  یسابق اداره اطالعات نظام سینصر سالم، رئ سرلشکر

های  حمایت اگر  معتقد است یو ؛ کند میرد  نجامد رااشود و به تنش در روابط دو کشور بی د یتشد بر مصر  کایآمر

ه  رساند   بیمتحده به خود آس   االت یا  ،متوقف شوند   انه یملتهب مانند خاورم  ی امصر در منطقه  از متحده    االت یا  مالی

  گرایی افراط و  سمیمتحده در مبارزه با ترور االتیا یذات ی جا که مصر حاماز آن  ژه یوامر به  ن یافزود که ا ی. واست

برای  سازمان عدالت و توسعه    یگوسخنزید القانعی،  در همین راستا    .کند اهمیت بیشتری پیدا میدر منطقه است  

را   ییهامی با قاهره، تحر کای آمر کیاستراتژتوجه به مشارکت که واشنگتن با، معتقد است قای و شمال آفر انهیخاورم

را یکی    است  کایآمر   ، که به شدت مورد توجهنایس صحرای  در    سم یمبارزه با ترور  یمصر اعمال نخواهد کرد. و  علیه

خصوص  ، در یاس یس  گرلیو تحل  سندهی، نوی اوکمک شاردر مقابل  . داند می مشترک همکاری های زمینهاز این 

مدتی  واشنگتن پس از که احتمال این»گفت:  راشاتودی به های احتمالی ایاالت متحده علیه مصر تحریم

  های اهرمقاهره  که ن یاتوجه به اما با ؛وجود دارد  ، کند را بر مصر اعمال  ییهامی، تحری و تأمل طوالن داریخویشتن

ها چندان  این تحریم دارد، احتماالً اریرا در اخت های فلسطینیاز جمله مذاکره با حماس و دیگر گروه یمتعدد

بلکه روسیه را نیز هدف قرار داده    ،آمریکا نه تنها مصر   هایفشار  که  قد استت همچنین مع  سالم  . «شدید نخواهد بود

  مسکو دهد که زه تسلیحاتی، آمریکا اجازه نمیتوجه به رقابت آمریکا و روسیه در حود که بانک. وی بیان می است

سنای ایاالت متحده   2017ژوییه  هخصوص به قانون مصوب وی در این  بازارهای جدیدی برای تولیدات خود بیابد.

  ی و دفاع یاطالعات یهابا بخش یحات یتسل ی قراردادهاکه  دولتی بر هر  ، این کشوراساس آن کند که براشاره می

در سال   لیصلح مصر و اسرائ مان یپ یزمان امضا  از گفتنی است  . کند یاعمال م ییهامیمنعقد کند، تحر  ه یروس 

  ون یلیم 815 شامل  ،دالر در سال ارد یلیم 1/2متحده به مصر بالغ بر  االتیا ی و اقتصاد ی نظام ی ها، کمک1۹7۹
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 هایکمک   کل  از  ٪ 57متحده به مصر    االتیا  ی هااست. کمک  ی دالر کمک نظام  اردیلی م  3/1و    یدالر کمک اقتصاد 

،  تنوامبر اظهار داش  1۹مصر  ر ی، نخست وزیمادبول ی ، مصطفنیابر عالوه  دهد.ی م  ل یتشک ا مصر ر یمال

حدود    و افزایش دالر فراتر رفته است    اردیلیم  ودو بیستاز    201۹متحده در مصر در سال    االتیا  ی هایگذارهیسرما

  االتیا یهایگذاره ی ، از دست دادن سرمانیبنابرا؛ دهد نشان می 2017سال  مدت مشابه  نسبت به  ی را درصد  26

  کند های اقتصادی دست و پنجه نرم میهاست با بحرانمصر سال مصر خواهد شد. یاقتصاد  فیمتحده باعث تضع

  )آبان(  نوامبر از، نرخ ارز را ردیپول وام بگ  یالمللنیدالر از صندوق ب اردیلیم دوازدهکه قاهره  شدهباعث این و 

  ی ، دولت برانیارا کاهش دهد. عالوه بر یو خدمات اساس  کاال نیمأ سوخت، برق، ت ی هاارانهیآزاد کند و  2016

پول    ی الملل  نیصندوق بی جدیدی را با  ررسمی، مذاکرات غ2020تا مارس    ای بودجه  د یبسته جد   ک ی به    یابیتدس 

 ه است. آغاز کرد 

  برای دست یافتن به سامانه   ی را هایتالش به گزارش وب سایت االهرام، مصر  ؛  ی دیگر رژیم صهیونیستی استلهئمس

آغاز کرده است. در این راستا وب سایت صهیونیستی دبکا،  K-300P   معروف به   ،به دریا  ضد کشتی ساحل   روسی

را به   K-300P هایرد که روسیه موشکاین احتمال وجود دا»: ها نوشتماه قبل ضمن ابراز نگرانی از این تالش 

  ؛مصر بفروشد، اگر این امر صحت داشته باشد، مصر به تهدیدی بسیار خطرناک برای اسرائیل تبدیل خواهد شد 

  . « منهدم کند رسد و قادر است اهداف دریایی و حتی ناوهای هواپیمابر را کیلومتر می 350ها به برد این موشک 

سعید مستقر شود، این امکان را به  اگر این سامانه ضد کشتی در بندر پرت »: نویسد میدر ادامه  وب سایتاین 

را   س همه مناطق جنوب قبر سیسات اسرائیل در دریای مدیترانه و تقریباً أارتش مصر خواهد داد که همه بنادر و ت

های امنیتی این  توان نگرانیمینیستی  توجه به نزدیکی منافع ایاالت متحده و رژیم صهیو. با«مورد هدف قرار دهد 

رسد نگاه روسیه به مصر، بخشی از یک  به نظر میاین  عالوه بر  ثر دانست. ؤهای آمریکایی مرژیم را در اعمال تحریم

  واقع در  سلتزمن،  صلح  و  جنگ  پژوهشکده  ارشد  محقق  منون،  راجان  گفته  به ای باشد. کالن منطقه استراتژی

  های هزینه  با  هاآن  از  برخی  که  است  ایهمعجز  روسیه،  نفوذ  گسترش   در  پوتین  آشکار  های پیروزی"  کلمبیا،  دانشگاه
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  در  پوتین قمار»: نویسد می ی فارن پالسی منتشر کرده استتحلیلی که در مجله  رد وی ."اند دست آمدهبه گزافی

 .  «ایاالت متحده باید آن را خنثی کند گذاری بلندمدت استراتژیک است، و چیزی بیش از سرمایه  سوریه

 بندی جمع

وجه  هیچویژه در کشورهای متحد سنتی آمریکا، به طور کلی افزایش نفوذ روسیه در مناطق مختلف خاورمیانه، به به

  با  دنبال تعدیل روابط خود منطقه به رسد که کشورهای مطلوب این کشور نخواهد بود. از طرفی به نظر می

یس  ئراقدام  های سیاست خارجی خود را تنوع بخشند.گزینه هایی جز آمریکا هستند تا بتوانند از آن طریق  قدرت

  او عنوان پیامی از جانب به  توان میبرای انتصاب محمود السیسی در سفارت قاهره در مسکو را نیز  جمهور مصر 

توان  البته این انتصاب را می؛ کردقلمداد  ن، مبنی بر تمایل وی برای نزدیکی بیشتر به کرملیبرای ایاالت متحده

  مقامات گفتنی است دانست. مرتبط به انتقادات گسترده از عملکرد محمود السیسی در دستگاه امنیتی مصر نیز 

برای  روسیه    هایدر مورد انگیزه  .کنند می  استقبال  مسکو  در   السیسی  محمود   حضور   از  هاآن  که  اعالم کردند   روسی

السیسی، که یادآور نزدیکی عبدالناصر به   نظامی  دولت "شرق به  نگاه" استراتژی توان به ، می مصربه  نزدیکی

 سهم هااخوانی  قبال  در  روسیه  سرسختانه  مواضع  که  باورند  این  بر  غربی  ناظران  برخی. اشاره کرد شوروی بود 

  در  تندرو  شورشیان به هااخوانی که معتقدند  هاروس  ؛است داشته روسیه به السیسی عبدالفتاح توجه  در سزاییه ب

  در   اکنون مسکو که  این است گرایش روسیه به مصر،  این دیگر  محرک کنند.می کمک روسیه  حکومت علیه  قفقاز 

  دور  شروع که باورند  این بر  دیدگاه این حامیان. دارد قرار  ای ویژه جایگاه در سوریه در ویژهبه  خاورمیانه تحوالت

 ماجرای  پایان  از  پس  ،در مقابل آمریکا  خاورمیانه  منطقه  در  پوتین  دستاورد  دومین  قاهره،  و  مسکو  مناسبات  جدید 

  با  خود تعامل روسیه  جمهور رئیس پوتین،  والدیمیر گران،تحلیل  گفته بهاین عالوه بر .استبه نفع مسکو  سوریه

  امری است،  منطقه در  روسیه نفوذ بازگرداندن دنبالبه  و  است گسترش داده  را  آفریقا شمال و  خاورمیانه  رهبران

پر رنگ شدن حضور روسیه در   گران،تحلیل  از  برخی . بود رفته بین  از  شوروی  جماهیر اتحاد  فروپاشی از  پس که 

اکثر  . دانند می کرملین  از پیش تعیین شده استراتژیک  منافع  از  محافظت  برای  تالشی  را معادالت خاورمیانه 



 32ویژه شماره  گزارش 

 

  8 

 

مستقر    را  خود   مدیترانه   دریایی  پایگاه  تنها  مسکو   که  جایی  ،کنند می   اشاره  سوریه   در  روسیه   مداخله   به  گران،تحلیل 

و  . در یک نگاه کلی به راهبرد روسیه کند حمایت می سوریه دولت  از آن، تداوم از اطمینان برای  و کرده است

  تر گسترده   چارچوبی در    منطقهنگاه این کشور به  بیان کرد که    گونه توان این ، می های این کشور در خاورمیانهانگیزه

،  پوتین ی شخصیت هایویژگی حاصل از بهار عربی، و  ثباتیبی غرب،  رقابت ژئوپلیتیکی با آمریکا و یو در عرصه 

شود.  تعریف می رنگ شدن حضور آمریکا در منطقه و برخورداری از منافع اقتصادی گسترده در خاورمیانهکم

   تر شود. ترش یابد و پررنگسروز گبه توجه به تمایل کشورها، روزرسد باحضوری که به نظر می


