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 -30تأتي زيارة ولي ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان الى موسكو اليوم الثالثاء 

 ،الثالثة له لروسيا األتحادية ارةسجل الزي، لت  وجهت للرياض ، تلبية لدعوة رسمية روسية2017 -5

، ذلك أن لف عما سبقها من سواهاتكبيرة تخ إال أن لهذه الزيارة أهمية إذ سبقها زيارتين أيضاً،

في ظل بعد الزيارة الرسمية لدونالد ترامب للرياض، وعقد الققم الثالث فيها، توقيت الزيارة 

أهمية عليها الشرق األوسط منه أضفى  وباألخص منطقةعطيات الحالية التي يشهدها العالم، الم  

، سابقعد لها الطرفان منذ وقت والتي أ  ، الزيارة ، فضالً عن الملفات التي عنونت موضوع كبيرة 

جوهرية تعود بالنفع المباشر  إدراكاً من كليهما لمدى حاجة كل منها لألخر في ترتيب قضايا وملفات

 الرياض وموسكو .من  لكل

النائب  ولي ولي العهدن الحقيقي لزيارة موإستراتيجية يمكن قراءتها، تجسد المضة أبعاد ثم

الى موسكو، يمكن إيجازها  بالمملكة العربية السعودية وزير الدفاع الثاني لرئيس مجلس الوزراء

 باألتي :

يتمحور البعد السياسي في اإلدراك الروسي : Political Dimension أوالً : البعد السياسي

، السيما بعد زيارة دونالد ترامب الى في منطقة الشرق األوسط للدور المستقبلي المتوقع للرياض

، وهي 20/5/2017وبالتحديد يوم السبت الموافق  ،في الشهر الجاري مملكة العربية السعوديةال

الوجهة األولى له تجاه دول العالم بعد أن تسنم منصب رئاسة الواليات المتحدة األمريكية، فضالً 

إعالن "تحالف الشرق األوسط اإلستراتيجي" عنها  لرياض والتي تمخضقدت في اعن القمم التي ع  

رك وبذا تد ومقره الرياض، وقبله المركز العالمي لمواجهة الفكر المتطرف في الرياض أيضاً.

روسيا تماماً أن التغيير في منطقة الشرق األوسط في المستقبل القريب سينطلق من مخرجات هذه 

 ور الرئيس في بواعث هذا التغيير.المحدور الرياض  لعبالقمم، وست

ً : البعد : ينطلق هذا The Strategic-Security Dimension األمني -اإلستراتيجي ثانيا

، إن لم نقل في جوانب أستكمال عزل إيران سياسياً على أقل تقديرالبعد من الرغبة السعودية في 

اإليراني  –أخرى أقتصادياً وعسكريا، ذلك أن تفهم الرياض لمدى الترابط اإلستراتيجي الروسي 

لعالقات مع تعزيز اقد يدفعها إلى محاولة استمالة روسيا األتحادية للعدول عن المضي قدماً في 

ية على ، وذلك عبر ممارسة التأثير األقتصاي عليها متمثالً بأغرائها بمساعدات أقتصادية مالإيران

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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، أو حتى إستثمارات أقتصادية هائلة تعوض ما تقدمه إيران من فوائد شكل منح او هبات أقتصادية

تتطلع الى تعزيز دورها ناتجة عن تلك العالقة التي تربط موسكو بطهران، وإن كانت موسكو 

الجديد ، ضمن سياسة  –ونفوذها في المناطق التي تنظر إليها على انها تشكل خط النفوذ القديم 

 المحاور التي تتبعها موسكو في عالم اليوم المتغير بسرعة فائقة بمعطياته وتجلياته.

ألزمة السورية فضالً عن محاولة المملكة العربية السعودية التأثير على موقف موسكو من ا

ً مع  لتغيير الوضع هناك، وبما يسهم في إيجاد حل توافقي لجميع األطراف. وكذلك األمر تماما

موقف الرياض من األزمة اليمينة والدور الحوثي المدعوم من طهران، وبذا لن تتوانى الرياض 

إيران بإيقاف  ستمالة الموقف الروسي الى جانبها في محاولة منها للضغط علىمحاوالتها في إ عن

الدعم اإليراني للحوثيين، أمالً في تصحيح مسار الدولة اليمنية بعد سيطرة القوات الشرعية هناك، 

، يوإعادة أستتباب االمن واالستقرار فيها، وبما ينعكس بصورة مباشرة على األمن القومي السعود

 جي.إنطالقاً من مشتركات تجمع صنعاء بالرياض أمنياً ببعده الجيوستراتي

: سبق وأن نتج عن زيارة ولي ولي العهد Economic Dimension ثالثاً : البعد األقتصادي

، وضمن األتفاقات ذات الطابع األقتصادي السعودي األمير محمد بن سلمان لموسكو توقيع عدد من

بين تصادي الطاقوي أيضاً ببعدها األقأتفاقيات مهمة  أربع من المتوقع أن يتم إبرامذات السياق ف

" القائمة على 2030رؤية الرياض بمشروعها المستقبلي "رؤية ، إنطالقاً من الرياض وموسكو

تفعيل جوانب التعاون االقتصادي الدولي وتشجيع األستثمارات المهمة مع الدول الطاقوية المهمة 

ات نوعاً من كما تشكل تلك األتفاق ا األتجاه،ذفضالً عن الرغبة الروسية في المضي قدماً به عالمياً.

الدبلوماسية المرنة التي تمارسها الرياض حيال القوى الكبرى، فإذا كانت واشنطن قد ظفرت ب 

تدرك تماماً  سعوديةالالمملكة العربية مليار دوالر كعقود أستثمارية وقعتها مع الرياض، فإن  280

اض وبنسب أستثمارية كبرى تتطلع ايضاً إلى توثيق العالقات االقتصادية مع الري أن موسكو دولة

 ً ، وبما ينعكس بال شك على تأسيس تعكس زيادة في معدالت التبادل التجاري بين البلدين مهمة أيضا

رؤى توافقية مرنة إلى حٍد ما تجاه المواقف ذات االهتمام المشترك بين البلدين والتي تتعلق بقضايا 

 أنية ومستقبلية.
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ً :البعد المستقبلي : تتطلع موسكو إلى توثيق العالقة مع الرياض  Future Dimensionرابعا

ً من ثوابت مهمة في السياسة الخارجية ال روسية تجسدها المصلحة ببعدها المستقبلي إنطالقا

ولى في األحتياطي ، إذ تعد المملكة العربية السعودية الدولة األاالقتصادية ببعدها اإلستراتيجي

باإلضاقة الى كل من تركيا وإيران و ق األوسط ، وأحد أبرز اقطاب دول الشرالنفطي العالمي

"إسرائيل"، والدولة القائدة لمنظومة مجلس التعاون الخليجي، فضالً عن دورها الرئيس في تخفيض 

 ،OPEC ، السيما منظمةالمصدرة للنفطنسب األنتاج النفطي بالتنسيق مع الدول والمنظمات 

مما يضفي أهمية كبرى لها  تاج النفطي العالمي،وبالتالي دورها المهم في تحديد كمية وسعر األن

دولياً، فضالً عن دورها المستقبلي المتوقع بعد الققم التي عقدت في الرياض بحضور الرئيس 

دولة عربية وإسالمية، في تحقيق األمن  55وممثلين عن أكثر من  دونالد ترامب االمريكي

هذه النفوذ اإليراني. وبذا تعد  الحد منريا واليمن وسو أزماتحل سعيها لواإلستقرار إنطالقاً من 

من التي عقدت في الرياض الزيارة استكماالً للجهود السعودية المبذولة في نقل مخرجات القمم 

 .بدعم أمريكي مباشر الى واقع عملي ملموسواقع نظري 

، هو الزيارة تتأتى من محوريين األول ، يمكن القول بأن أهمية هذهما تقدم لكلباإلضافة 

أنها جاءت بعد عشرة أيام من زيارة ترامب للسعودية والتأسيس لترتيبات محورية مهمة في المنطقة 

ً لمحور "تحالف الشرق األوسط اإلستراتيجي"  ً من الرياض ، وطبقا والثاني، هو أنها  .إنطالقا

إيمانويل  جاءت مباشرة غداة القمة التي جمعت الرئيس الروسي فالديمير بوتين بنظيره الفرنسي

، وأتساقاً لذلك تتركز أهمية لقاء ولي ولي األزمة السورية على رأس أجندتها ماكرون والتي كانت

فضالً عن ملف  في مناقشة الملفين السوري واإليراني، العهد السعودي بالرئيس فالديمير بوتين

ت طابع أقتصادي ى ذاباإلضافة الى توثيق التعاون المستقبلي في مجاالت اخر األزمة اليمنية، 

 -رغبة موسكو بإعادة األنفتاح على الرياض والتأسيس لقمة سعودية ، فضالً عن وسياسي وأمني

، لمان بن عبد العزيز لزيارة موسكوروسية من خالل دعوة فالديمير بوتين للملك السعودي س

اشرة لهما، فضالً لتعزيز العالقات الثنائية بين البلدين بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة المب

رق عن تلك المصالح غير المباشرة التي ترتبط بنفوذ الدولتين ومصالحهما في دول منطقة الش

 .األوسط


