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إستجابةً للدعوة الرسمية المقدمة من الرئاسة الروسية ، جاءت زيارة الملك السعودي سلمان 

، لمناقشة العديد من القضايا الثنائية 2017أكتوبر  4بن عبد العزيز لموسكو اليوم األربعاء الموافق 

قليمي في منطقة ذات األهتمام المشترك، سواء ما تعلق منها بالطاقة أو األمن أو السياسة ببعدها األ

الشرق األوسط، وكذلك الدولي. بعد أن أسس لهذه العالقات ولي العهد السعودي األمير محمد بن 

، التقى فيها الرئيس 2015يونيو ، وقبلها في 2017 -5 -30سلمان في زيارة رسمية سابقة في 

ليعطي دفعاُ و، البلدين، ليكسر الكثير من الجمود في العالقة ما بين الروسي فالديمير بوتن أنذاك

للعالقات الثنائية الى األمام عبر مبادرات أقتصادية وأمنية وسياسية مهدت لزيارة اليوم التي يمثلها 

 الملك سلمان.

شهدت ُمنحيات متصاعدة من األهتمام ما  سعوديةال -والجدير بالذكر أن العالقات الروسية

ت رسمية رفيعة، وعلى مستوى عاٍل، تمثلت عكستها زيارا قبل األزمة السورية، بين الطرفين،

في فبراير عام  المملكة العربية السعوديةالى  فالديمير بوتين أهمها بزيارة الرئيس الروسي

أتفاقيات تتعلق بالتعاون في مجال األتصال الجوي،  وتم خاللها التوقيع على عدة .2007

الرئيس  الملك السعودي عبد هللاقلد بذات الوقت وتكنولوجيا الفضاء، واألمن الطاقوي، و

 .التي يتم منحها عادة لكبار الزعماء وقادة دول العالم قالدة الملك عبد العزيز بوتين

سعودية أرتقاًء ملحوضاً في الجانب األقتصادي، إذ يتطلع كال ال –شهدت العالقات الروسية 

البلدين الى دفع التبادل التجاري بينهم الى مستويات أكثر تطوراً بعد توقعات بتجاوزه مستوى ال 

مليون  350مليارات دوالر خالل العقد المقبل، بعد أن وصل حدود النصف مليار دوالر، منها  10

 .مليون دوالر 150السعودية، مقابل واردات بقيمة دوالر صادرات روسيا إلى 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%85%D8%A9_%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D9%86_%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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، في ترتيب 2016في العام الماضي  60أحتلت المرتبة الـأن السعودية ، وغني عن القول

 82الدول التي صدرت لها روسيا بضائع وسلعا من حيث القيمة، فيما جاءت روسيا في المرتبة الـ

لسعودية، فبينما كانت أهم السلع، التي صدرتها في قائمة الدول التي تصدر لها المملكة العربية ا

مليون دوالر، ثم منتجات  245مواد زراعية وغذائية بنحو  2016روسيا إلى السعودية في عام 

مليون دوالر. كان البالستيك ومصنوعاته أبرز السلع التي وردتها المملكة  45.5كيميائية بقيمة 

 العربية السعودية إلى روسيا األتحادية.

عتبر كال البلدين من أكبر المؤثرين الرئيسين في سوق النفط الجانب الطاقوي، يُ  على

جعل التقارب بين روسيا والسعودية قضية مهمة، إذ عززت موسكو والرياض ما العالمية، وهذا 

يقضي باتخاذ إجراءات مشتركة  2016مواقفهما في سوق النفط بتوقيع بيان مشترك في سبتمبر 

وأثمر هذا التعاون ، استقرار سوق النفط، التي تعاني من تخمة مفرطة في المعروضبهدف تحقيق 

الماضي إلى توقيع اتفاق فيينا النفطي  من العام بتوصل مجموعة من منتجي الخام في نهاية نوفمبر

مليون برميل يوميا. وبفضل هذا االتفاق صعدت األسعار  1.8القاضي بتقليص إنتاجهم بمقدار 

 ..%16بنسبة 

وأتساقاً للتطورات األقتصادية الُمتصاعدة بينهما، أثمرت زيارة األمير محمد بن سلمان في 

مليارات دوالر، لتمويل مشاريع  10عن وضع صندوق استثماري مشترك بقيمة 2015يونيو 

عديدة في روسيا. فضالً عن تلك المشاريع النفطية الضخمة لكال البلدين والسعي لتطوريرهما بما 

صفقات أستثمارية بينهما بقيمة مليار دوالر تتعلق  9قتصاديهما مباشرة.تال ذلك توقيع يدعم أ

بقطاعات البنية التحتية والبتروكيماويات، مع استثمار المملكة في الطرق الخاضعة لرسوم في 

ً  أعلن عنها .روسيا، بما في ذلك العاصمة موسكو أثناء الزيارة التي جمعت الملك سلمان  رسميا

بدوره أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن ، وبالرئيس الروسي فالديمير بوتين اليوم

شركة "سيبور" للبتروكيماويات الروسية و"أرامكو" السعودية تعتزمان توقيع مذكرة تفاهم لبناء 

 العربية السعودية. مصنع إلنتاج الكيماويات من الغاز في المملكة



 

- 4 - 
 

ة التي تجسدها زيارة الملك سلمان لموسكو، إال أن األبعاد بالرغم من القاعدة األقتصادي 

السياسية واألمنية لم تزل واضحة ضمن ثنايا هذه الزيارة التي وصفها الرئيس الروسي بالمهمة، 

و وزير خارجيته سيرغي الفروف ، بأنها تجسد "انعطافة حقيقية" في عالقات البلدين، ذلك أن 

 ن والعراق لم تغب عن أجندة الزيارة علناً أو ضمناً.مواضيع قطر وسوريا واليمن وأيرا

السعودية الى كسب تأييد القوى المؤثرة العربية فيما يتعلق بالموقف من قطر، تسعى المملكة  

 ً ، السيما عالمياً في مسألة مكافحة األرهاب والدول الداعمة له، وهو ما تصرح به السعودية دائما

ا باإلضافة الى كل من األمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر بعد المقاطعة القوية التي فرضته

تجاه قطر، وبذا ترى السعودية أن روسيا األتحادية دولة مؤثرة في السياسة الدولية، يمكن باستمالتها 

اليها أن تبعث رسائل عديدة واقعية ومعنوية للدوحة تفيد بأن الدائرة العالمية تزدادُ ضيقاً تجاه الدول 

 عمة بسلوكياتها للمواقف والجماعات المتشددة في منطقة الشرق األوسط بحسب رؤاها.الدا

 –أما فيما يتعلق بسوريا، فهو موضوع يأخذ حيزاً كبيراً في مشاورات القمة الروسية  

ومؤثر في القضية، وأن أختلفت نسبة التأثير بينهما رئيسي السعودية، كون كال الطرفين العب 

د الميداني على األرض عسكرياً، من ناحية القوة واألقتدار، وهذا هو نصيب بفارق وضع التواج

ب جهد حزب هللا، بينما ينص   –روسيا األتحادية و وقوفها الى جانب النظام السوري ومحور أيران 

المملكة العربية السعودية ببذل المزيد من الجهود السياسية والمشاورات لتشكيل وفد "الهيئة العليا 

ضة السورية" لتحديد مطالب واضحة تقود الى حوارات جادة ألنهاء الصراع المسلح في للمعار

كبيرة  ،سوريا، وهو ما أشار اليه وزير الخارجية الروسي بالقول " أن الجهود السعودية المبذولة

ا المجال، وأن أهميتها تتضح في تشكيل هيئة موحدة لجميع القوى المعارضة، أمالً في حسم ذفي ه

ً منصفاً" في محادثات جنيف. "اقفالمو ً أن الوفد "قد يصبح شريكا ً بذات الوقت، موضحا  داعيا

"جميع الجهات الفاعلة إلى التخلي عن أطماعها الخاصة والمساهمة الكاملة في إعادة االستقرار 

ة ، مضيفاً أن رؤية بالده للحل تركز على "إعادة بناء البنية التحتي"واألمن إلى سوريا والمنطقة

المدّمرة ورفع العقوبات االقتصادية أحادية الجانب التي فرضتها دول عدة على سوريا، وتعزيز 

 بحسب قوله". -التنمية االجتماعية واالقتصادية والسياسية
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ً على المملكة   أما عن اليمن وملف الصراع الدائر فيه، فله عمق إستراتيجي أكثر وقعا

الحدود عبر ي كبير منها، وهو األمن القومي السعودي السعودية، كونه يمس جانب أمنالعربية 

لك أن السعودية تدرك تماماً مدى سعة الدعم اإليراني المقدم للحوثيين، وبذات الوقت ذالمشتركة، 

-عمق العالقة بين موسكو وطهران، وبذا فإن الجهد السعودي في التأثير في خط العالقة الروسية

اً ، إذ تتطلع الرياض إلى دفع موسكو بأتجاه أغرائي للتأثير اإليرانية ببعد أقتصادي بات واضح

الروسي في السلوك التوجيهي اإليراني فيما يتعلق بأزمة اليمن وأمتدادها أقليمياً، بعد أن إدركت 

تماماً إستغالل طهران للعالقة غير المستقرة نوعاً ما بين موسكو والرياض، اثر تعقيدات الملف 

ً على نوع المُ لكن األمر سي ،السوري ساومات التي ستجري في هذا الجانب، ومدى توقف حتما

إستجابة موسكو لمحفزات التأثير السعودي بأتجاه إيران و مواقفها في المنطقة، تماماً مع الوضع 

ً السوري، بأختالف المعطيات ومُ  ، وكذلك األمر نحنيات التأثير للقوى األقليمية الفاعلة والدولية أيضا

بالنسبة للعراق، ورغبة المملكة العربية السعودية في إستدامة أستقرار العراق، وفك عرى الترابط 

السعودية التي أخذت  –بغداد، على حساب فسح مجال للعالقات العراقية  –الوثيق بين طهران 

 لي في الفترة األخيرة.شوطاً جديداً من األهتمام "الحذر"، والرغبة المتبادلة بتطويرها بشكل مرح

وعليه، تسعى المملكة العربية السعودية عبر هذه القمة،إدراكاً منها بعمق وسعة تأثير الدور  

الروسي في منطقة الشرق األوسط، الى تحقيق جملة من األهداف ذات المرتكز األقتصادي ببعديها 

اً للسياسة، فضالً عن اثبات األمني والسياسي، كون األقتصاد أضحى وبقوة دافعاً ومحركاً اساسي

المكان والدور األقليمي ، وربما الدولي الى حٍد ما، للسعودية في التأثير باتجاه حل العديد من 

القضايا األقليمية ذات األهتمام المشترك ، والتي تضم بين جنباتها تحقيق االمن واإلستقرار الشرق 

 سة الدولية نحو العالم.أوسطي بأتجاه حلقات أمنية أوسع أمتداداً في السيا


