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 مقدمة

. بالتفاؤل ُمترعةً  2011حتى عام  الروسية الخارجية وثائقفي  السعودية العربية المملكةتبدو عالقات روسيا ب
 البلدين مواقف فإنّ  ،2011/ أكتوبر األولتشرين  في المعلن الروسية الخارجية وزارة تقرير في جاء وكما

 النووي نامجالبر " القضايا هذه ضمن وُيور د". واإلقليمية العالمية القضايا أغلبّية" في" متقاربة" أو" متطابقة"
"، الشامل ارالدم سالح انتشار حظر"و ،"إلسرائيليا – العربي النزاع"و ،"األوسط الشرق في النزاعات"، و"اإليراني

، السعودية هاشريكتتُعّد  روسيا أنّ  بين البلدين المواقف في" تطابق" الـ من وينبثق. 1"واإلرهاب التطرف مكافحة"و
 . 2"اإلسالمي العالم في القيادية الدول إحدى" ،2003 سبتمبر/ أيلولفي  بوتين، فالديمير الرئيس قول بحسب

. السعودية – ةالروسي العالقات تطوير أجل المتبادلة من السياسية بالمصلحة متمّثل موضوعي عامل   يتراءى ربما
 2003 بتمبرس/ أيلول في لموسكو العزيز عبد بن اهلل عبد األمير أجراها التي الرسمية الزيارة نتائج بدت وقد

" تطابق" لكنّ . 2007 عام الرياضإلى  الرسمية بوتين فالديمير الرئيس زيارة وكذلك الناحية، هذه من واعدةً 
 . شكلية بصفة يتسم الرسمية الوثائق تؤّكده الذي البلدين مواقف

 اإلقليمية والدوليةانعكاستها و  السعودية – الروسيةعودة العالقات 

 بعثتين بادلبت متعلقة اتفاقية السعودية العربية والمملكة السوفياتي االتحاد وّقع 1990 سبتمبر/ أيلول 17 في
 في جاء وكما. مداأل الطويلة واإلقليمية الدولية المواجهة فترة اختُتمت وبهذا السفراء، مستوى على دبلوماسيتين

 شعبي خير هفي لما الصداقة عالقات تطوير" لـ بالسعي البلدين كال يسترشد عنهما، الصادر المشترك البيان
 النزاعات تسوية" على وبالعمل ،"للسيادة المتبادل واالحترام والمساواة السلمي التعايش مبادئ" أساس على الدولتين

                                       
 http://bit.ly/1LZqffl ، انظر:10/10/2011السعودية"، وزارة خارجية روسيا االتحادية،  –"العالقات الروسية  1
 ، انظر:2/9/2003العزيز"، الكرملين،  عبد بن اهلل "كلمة فالديمير بوتين، رئيس روسيا، في أثناء لقاء ولّي العهد السعودي األمير عبد 2

http://bit.ly/20cnctO 
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 العربية المملكة مع العالقات إعادة ومهدت. 3"الدولي واألمن السلم وتعزيز الدولي التعاون وتطوير اإلقليمية،
 عاونالت مجلس بلدانجميع  مع مباشرة صالت إقامة نحو روسيا/ السوفياتي االتحاد أمام الطريق السعودية
  .العربية المنطقة دول جميع مع عالقات الروسي/ السوفياتي التاريخ في مرةأّول  وأقيمت الخليجي،

 مطلع في الدولية العالقات منظومة في التحوالت من جزء هي السعودية – الروسية/ السوفياتية العالقات إعادة إنّ 
 مجال في" لجديدا السياسي التفكير"و السوفياتي االتحاد في الداخلي البناء إعادة عمليات أملتها وقد، التسعينيات

 وتغير يركية،األم المتحدة الواليات مع التقارب حدوث التحوالت هذه حصيلة وكانت. السوفياتية الخارجية السياسة
 القيم" نحو وجهيت الخارجيةسياسته  أساس أنّ  السوفياتي االتحاد أعلن أن وبعد. آسيوية-األفرو المنطقةإلى  النظرة
 وأخرى" تقدمية" دول ُوجدتإذ  العظميين؛ الدولتين بين للمواجهة ساحة المنطقة هذه في يجد لم فإنه ،"العامَّة البشرية

 عليها تفقم بأفعال عليه الرد يجب تحدًيا، بوصفها المنطقة هذه حدود في النزاعاتإلى  النظر من بدًءا ،"رجعية"
 منا سابقً  ُتعدّ كانت  التي الدول مع عالقات إقامة الطبيعي منأصبح  السياق هذا وفي. بأسره الدولي المجتمع من

 . 4(السعودية – الروسية/ السوفياتية العالقاتأيًضا  ذلك يشمل) اإلقليميين أميركا حلفاء

 األولويات لمنظومة حيحتص نهج تطبيق جرى له، ونتيجةً  الجديد، الروسي/ السوفياتي" السياسي التفكير" تحّدد لقد
 وسيار  قيام وعوامل األخيرة، األعوام في السوفياتي االتحاد وجود من الداخلي، التطور بأوضاع، اإلقليمية
نّ . الحديثة ، يلتسين بوريس روسي رئيسأّول  حول الملتفةوهي  السياسية، للنخبة الجديدة الجماعات إعالن وا 
 الحضارةإلى " بالدخول "الليبراليون" وطالب". الشيوعية العليا الحزبية الشريحةضّد " موجًها كان" الدمقرطة" شعار  

 التي فسهان" الشيوعية العليا الحزبية الشريحة" من جزء على باالعتماد أنصارهم، من كتلةً  وشّكلوا" العالمية
 الطوائف زعماءو  روسيا، في اإلثنية والكيانات الناشئة الدول في الحاكمةالُنخب  السوفياتي، االتحاد بعد شّكلت،
 أنواع ختلفم أتباع وكذلك ،(اإلسالمية الهيئات وزعماء الروسية، األرثوذكسية الكنيسة منها) الدينية والهيئات

                                       
 .19/9/1990، إزفستياالسعودي"،  –"البيان المشترك السوفياتي 3
تب أحد واضعي نهج التقارب مع المملكة العربية السعودية وعضو قيادة الجهاز في سياق الحديث عن منطق التحرك في هذا االتجاه، ك 4

ي بالدولي في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي في نهاية التسعينيات ما نّصه: "تعاون االتحاد السوفياتي مع جزء من العالم العر 
الثون عاًما ثبطًة باالنقسام في العالم العربي"، انظر: ك. ن. بروتنتس، فقط، والطريق إلى الرياض يمر عبر واشنطن، وسياستنا كانت مرت

 . 368(، ص 1998)موسكو: العالقات الدولية،  في ستاريا بلوشاد
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 لقطبين،ا بين المواجهة عن تخّلت التي الخارجية السياسة مجال وعكس". المتشددة القومية – الوطنية األفكار"
 . الروسية/ السوفياتية الداخلية السياسية العمليات اإلقليمية، األولويات تقييم وأعادت

 رسميةً  زيارات روسي خارجية وزيرأّول  كوزيريف أندريهأجرى  ،1992 أبريلنيسان/  من الثاني النصف وفي
 لقد: "الزيارة هذه على رسمي تعليق في وجاء. 5العزيز عبد بن فهد الملك الرياض في والتقى الخليج لبلدان
 مع العالقات روتطوي المنطقة، في( العربية) الدول مع العالقات في متوازنٍ  نهجٍ  اتباع روسيا نّية الزيارة عكست
 الحضارة في لموسم بقسط تساهم بل فقط، لشعوبها الرفاهة تحّقق وال معقولةً  معتدلةً  سياسةً  تتبع التي الدول

 تنطلق لخليجا منطقة في سياستها أنّ  على الروسية القيادة وأكدت". وأمنها الخليج منطقة استقرار وفي العالمية،
 ريفكوزي وناقش". المنطقة ألمن متينة منظومة" إقامة أساس بوصفها "المتحدة الواليات مع الشراكة" مبدأ من
 تفهمال" عن الرياض في وأعرب القوقاز، شمال في الوضع أخرى، أمور بين من الرياض، في محادثاته في

 ". التطرف" تجاه الروسي الموقف من" اإليجابي والموقف

 العقيدة، يف إخوانهم الروس المسلمين ماليين" يلتقي أن أجل من" األوضاع تهيئة" سيدعم أنه الروسي الجانب وأعلن
 المملكة غرار على المسلمون يتفهم أن أمله عن نفسه الوقت في أعرب كما ،"المقدسة األماكنإلى  الحج فريضة في أداء
( الروسية) للدولة لحقيقيةا الرفاهة" أنّ  ،"ومتزنةً  معقولةً  وداخليةً  خارجيةً  سياسةً " تتبع التي الخليج وبلدان السعودية العربية

 مسألة" واكتسبت. 6"السياسة في باإلسالم الزجّ  وعدم تطرف،كّل  عن التخلي"في حال  إال يتحّقق أن يمكن ال
  .لسعوديا – الروسي التفاهم بلوغ في تأثيرها تمارس ذاتيًّا تامة قيمة سمة روسيا في" المسلمين

ْيلهم عن النظر التسعينيات، بغّض  مطلع في الروس الخبراء اعتقد لقد  روسيا أمن لىع الخطر أنّ  السياسي، م 
 الخطر، وهذا. 7التركية" الطورانية" ومن النزعة اإليرانية،" اإلسالمية األصولية" من يأتي" الجنوب من المقبل"

 ذات لموّحدةا الكتلة" الوجودإلى  يبعث أن يمكن حينئٍذ، السعودية العربية المملكة بشؤون متخصص كتب كما
                                       

 . 18(، ص 1992 )أيار/مايو 10-9، العددان دبلوماتيشسكي فيستنيك"جولة أندريه كوزيريف في بلدان الخليج"  5
 . 38-36المرجع نفسه، ص  6
سندر إيغناتينكو، "اإلسالم في الصراع من أجل الزعامة السياسية"، في: إيغور يرماكوف ودميتري ميكولسكي )مراجعان مسؤوالن(، ألك 7

 اإلسالم في تاريخ روسيا؛ وانظر أيًضا: روبرت الندا، 174-166(، ص 1993)موسكو: د. ن، اإلسالم في روسيا وآسيا الوسطى 
 .281-260(، ص 1995ن،  )موسكو: د.
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 يةاإلسالم الدول ، وهي تضمّ "األتراكية الدعوة أو اإلسالمية األصولية قاعدة على لروسيا المعادي االتجاه
 بحسب وسيا،ر  على يجب" الكتلة" هذه ظهور استبعاد وبغية. الروسية" اإلسالمية" واألقاليم سابًقا السوفياتية

. 8الخليج ولد ومنها ،"البعيد الخارج في" اإلسالمية البلدان" لـ الحقوق ومتكافئ وّدي شريكإلى  تتحول" أن رأيه،
نّ   وفي اإلسالمي، المؤتمر منظمة مع العالقات تطويرإلى  روسيا دفع قد االتجاه هذا في العمل أهمية إدراك وا 
 . 9الغابد حامد العامّ  أمينها موسكو زار 1994 عام

 ربيةالع المملكة االتحادية، روسيا وزراء رئيس تشيرنوميردين، فكتور زار ،1994 نوفمبر/ الثاني تشرين في
 األمير لعهدا وولي العزيز، عبد بن فهد الملك الرياض في ، وقد استقبله(الخليج بلدان من وغيرها) السعودية

 مؤتمر ومنها "،المشترك االهتمام ذات الدولية القضايا" معهما المحادثات خالل ونوقشت العزيز، عبد بن اهلل عبد
 لعالقاتا جوانب مختلف" وكذلك العراق، على الدولية العقوبات فرض بعد الناشئ والوضع مدريد، في السالم
 وأنّ "، فالمواق في وتقارًبا تشابًها أظهر قد" جرى الذي اآلراء تبادل أنّ  رأوا الروسية العاصمة وفي. 10"الثنائية

 وتميزت". قتصادياال المجال في" العالقات تطوير على يعمال   أن افترضت الجانبين بين الناشئة" السياسية الثقة"
 الخارجية وزارة نع الصادرة الصحيفة قول بحسب الزيارة أثناء في تشيرنوميردين فكتور وّقعها التي الوثائق
 ". نوعيًّا جديد مستًوىإلى  بها االنتقال" طريق في" مهمة خطوة" بأنها الروسية

 الذي" الشامل اونالتع" أنّ  الروسية الخارجية للسياسة الجديد االتجاه تقييم خالل الروسية الخارجية وزارة خبير وكتب
 في لديمقراطيةا إلشاعة العامّ  النهج" يؤكِّد، السعودية العربية المملكة صدارتها وفي الخليج، وبلدان روسيا بين بدأ

 المتشددة ةالمعارض مكافحة" على يساعدهاإذ  ؛"الديمقراطية الروسية القيادة" مصالح مع ويتجاوب"، الخارجية السياسة
 فقد البالد، داخل في" لديمقراطية"ا لـ المواجه السياسي المعسكر من الخبراء. أّما 11"البالد داخل في االنتقامية والقوى

                                       
 .3(، ص 1992 )آذار/مارس 59، العدد إزفستياألكسندر فاسيلييف، "روسيا والعالم اإلسالمي: شركاء أم خصوم؟"،  8
)موسكو: معهد االستشراق التابع  روسيا ومنظمة التعاون اإلسالمي: مجموعة وثائق ومواد -تعاون روسيا مع منظمة المؤتمر اإلسالمي 9

 . 15(، ص 2008ألكاديمية العلوم الروسية/ مجلس المفتين في روسيا، 
-23 ، العدديكدبلوماتيشسكي فيستن"زيارة فكتور تشيرنوميردين للمملكة العربية السعودية والكويت واإلمارات العربية المتحدة وعّمان"،  10

 . 10-9(، ص 1994)كانون األول/ ديسمبر  24
 . 72-69(، ص 1994) 4، العدد مجدونارودنايا جيزنكاساتكين، "هل سيصبح الشرق األوسط من أولويات روسيا؟"،  11
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 ضرورة في والتركيز ،"السعودية العربية المملكة مع روسيا تعاون إمكانات" لـ المبتهجة التقييمات" قبول عدم أكدوا
 . 12"العربي العالم في التقليديين السوفيات حلفاء مع الجوانب المتعّددة العالقات" استئناف

  السعودية -تراجع العالقات الروسية 

 أزمة حدوثإلى  1994 ديسمبر/ األول كانون في بدأت التي الشيشان جمهورية في العسكرية العمليات أّدت
 الروسية خارجيةال لوزارة الرسمية الوثيقة في وجاء. النشوء طور في كانت لسعودية، وقدا - الروسية العالقات في
 سبتمبر/ أيلول حتى ،1994 نوفمبر/ الثاني تشرين بدايةً من تجر   لم البلدين بينمهّمة  سياسية اتصاالت أيّ  أنّ 

 في ملع الذي الروسي السفير ذكر كما تنطلق األزمة هذه بسبب الروسية الرسمية الرواية وكانت. 200313
 . 14"القوقاز في األحداث من الجانبين مواقف تباين" من 2005 – 2000 الفترة في الرياض

ُعّدت  ة؛ إذالسعودي العربية للمملكة معادية تفاصيل إلى روسيا في الداخلي السياسي الوضع تطّور أّدى وقد
 في كذلكو ) الروسي القوقاز شمال في" أميركية أوامر" بـ غرسها يجري التي" الوهابية األيدولوجية" لـ مصدًرا
 لمعاركا احتدام ومع. السعودية الخيرية والمنظمات الصناديقمن خالل  ،(ومنطقة األورال الفولغا حوض أقاليم

 يوجد" أجانب" قيادة تحت تجري بأنها الروسي للجيش المواجهة المسّلحة التشكيالت عمليات ُوصفت الحربية،
 . 15لدينيةا – الحكومية مؤسستهم عبر" الجهاد" يشجعون كانوا الذين" السعوديين الرعايا من كبير عدد" بينهم

                                       
)موسكو: مجلس الدوما في روسيا  بلدان شبه الجزيرة العربية. روسيا واألقطار العربية: قضايا وآفاق التعاون 12

 . 40-39 ص (،1994 االتحادية،
 السعودية"، وزارة خارجية روسيا االتحادية. –"العالقات الروسية  13
، 23/1/2015، فيستنيك كافكازاأندريه باكالنوف، "كان الملك عبد اهلل يعرف حق المعرفة األشخاص الذين يتمتعون بمكانة مرموقة"،  14

 انظر:
http://www.vestikavkaza.ru/interview/Andrey-Baklanov-Korol-Abdalla-prekrasno-znal-lyudey-
polzovalsya-ogromnym-avtoritetom.html 

راسة )موسكو: معهد د السعودية: القضايا واآلفاق –السعودية: العالقات الروسية  –بعض جوانب العالقات الروسية م. رجب الدينوف،  15
 . 14 – 8(، ص 2003إسرائيل والشرق األوسط، 
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 فاستناًدا. ابقةالس يوغسالفيا مناطق في األحداث بمناسبة اشتدت قد السعودية المملكةضّد  الكالمية الحملة ثّم إنّ 
 كوسوفو في كةوالحر  والهرسك البوسنة استقالل إعالن الروس ع دَّ  الروسية،" لوطنيةا – القومية الفكرة" اتباع إلى
". البلقان في ةاألرثوذكسي" ضّد "الوهابي القاعدة وتنظيم الناتو ارتكبه عدوان" بمنزلة صربيا عن االنفصال نحو

 ولئن. 16البوسنة في الصربية الجمهورية جانبإلى  حاربوا الذين الروس المتطوعون" العدوان" لهذا وتصدى
 نتيجةً " كوسوفو قضية" فإّنها عّدت، السابقة يوغسالفيا بعد تكونت دولةً  بوصفها البوسنة حالة في روسيا اعترفت
 مسّلحةال التشكيالت"و ،"األطلسي المعتدي"و ،"األلبان االنفصاليين" جانب من المشتركة لألفعال مباشرةً 

 واتسمت. 17"ديةالسعو  االستخبارات من فّعالة بمساعدة الخليج، بلدان وبعض وأفغانستان باكستان من للمجاهدين
إلى  سيةالرو  النظرة ُتحّدد أصبحتإذ  أخرى؛ مرَّةً  الواقع بسمات ألميركيا – السعودي الوثيق التعاون فكرة

 الفيصل ودسع األمير عنه أعرب ما إيفانوف إيغور الروسي الخارجية وزير أنكر وقد. السعودية العربية المملكة
وذلك من خالل  ؛"األلبان المسلمين مصير حول قلق" من ،1999 مارس/ آذار آخر موسكو، زيارته أثناء في
 . 18"والدين القومية عن النظر بغّض  الجميع يطال الناتو قصف: "قاطعة بلهجة قوله

 أدَّى فقد. لروسيةا واالجتماعية السياسية الناحية على كبيرةً  تغييرات التسعينيات عقد من الثاني النصف شهد
 إرغاملى إ القوقاز شمال في العسكرية والعمليات االقتصادية المصاعب عن الناجم االجتماعي التوتر تنامي
 العمليات ونيعارض تشدًدا األكثر السياسي المعسكر هذا اتباع كان" )الليبراليين" عن النأي   روسي رئيسأّول 

 الحزبية شريحةالإلى " منتمية بشخصيات الروسية السياسية الُنخبة ورفدت(. الشيشان جمهورية في العسكرية
 وزعماء وسية،الر  كسيةاألرثوذ الكنيسة من والمدعومة" لوطنيةا – القومية الفكرة" أنصار مع المتحالفة" الشيوعية

 كبار المتغيرة الُنخبة وضّمت" أيًضا. المقدسةإلى "روسيا  انتماءهم أعلنوا الذين اإلسالمية الدينية الهيئات بعض
 احتكار صفيةت" على المنّفذة، االقتصادية التحوالت في التشكيك دون من وأصّرت،، األمن وأجهزة الجيش ضباط

 ". الوطني غير الرأسمال

                                       
، ريدوسلعدوان الناتو على يوغسالفيا"،  15 ، "المتطوعون الروس في البلقان، في الذكرى الـانظر على سبيل المثال: ج. ستودنيف 16

 http://www.ridus.ru/news/157030 ، على الرابط:24/3/2014
 .5-4 (، ص1999)أيار/مايو  5، العدد دبلوماتيتشسكي فيستنيك"عدوان الناتو على يوغسالفيا"،  17
 . 16(، ص 1999)نيسان/أبريل  4، العدد دبلوماتيتشسكي فيستنيكالمملكة العربية السعودية: زيارة سعود الفيصل لروسيا"،  –"روسيا  18
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 األخطار أكبر أحد أنّ  1997 ديسمبر/ األول كانون في الصادرة االتحادية لروسيا القومي األمن عقيدة في جاء
 توطد مقاومة" بغية" أخرى دول تستغله" الذي" والديني السياسي التطرف" هو الروسية الدولة كيان تواجه التي
 تتمّثل الخطر اهذ أداة أنّ  العقيدةهذه  وترى". األقطاب المتعّدد العالم في النفوذ مراكز أحد بصفتها روسيا مواقع

 الروس الخبراء وتحّدث. 19"األجنبية اإلرهابية المنظمات نشاط ازدياد" وبـ"، الناتو لحلف العسكرية العمليات" بـ
 بن امةأس بين التسعينيات مطلع منذ شخصية عالقات إقامة عن( الفدرالي األمن جهاز معطيات على اعتماًدا)

 الدينية سساتالمؤ  في الروس، المسلمين تعليمأّن  وعن، روسيا أقاليم في اإلسالمية الهيئات بعض ورؤساء الدن
. 20"عنها الغريبة ماإلسال أشكال عبرها روسياإلى  تتسلل قناةً " يمّثل الخليج، وبلدان السعودية العربية المملكة في

 تُبدي" لصناديقا هذه أنّ  مؤكدين السعودية، الخيرية الصناديق لنشاط انتقادي تقييم إعادة يوردون ثّم إنهم صاروا
 . 21اإلسالم باسم المتحدثة" المستقيمة غير" الشخصيات تجاه" زائدةً  ثقةً 

 بالنسبة ألهميةا بالغ أمر وراءه يكمن للوصف تلطيف بمنزلة" المستقيمة غير اإلسالمية الشخصيات" تعريف إنّ 
. إلسالميا المجتمع بانقسام متمّثل الثالثة، األلفية ومطلع التسعينيات من الثاني النصف في روسيا،إلى 
 في جديدة (إفتاء هيئات) إسالمية دينية هيئات انبثاق على السعودية الخيرية الصناديق مساعدات عملت وقد

 المسلمين ياروس مواطني اتباع نحو الطريق ويمهد مصالحها، عن يتجافىأنه  الدولة ترى نهًجا تتبع األقاليم
 ،"للُسلطة خنوعال" بـ اتهمتهم منضّد  تناضل الدينية الشخصيات من جديد جيل ونشأ. حنفية غير فقهية مدارس

 ". الشيوعي الماضي ورثة" من بأنهم ووصفتهم

 ،"وسيار  أمن ضمانإلى " اإلشارة أثناء وفي. الروسية الخارجية السياسة أولويات من السعودي االتجاهد يعُ  لم
 رتطوي" هو أمامها الشاخصة للتحديات التصدي مضمار في أدواتها إحدى أنّ  القومي األمن عقيدة في ورد

                                       
 مجلس األمن القومي لروسيا االتحادية، "عقيدة األمن القومي لروسيا االتحادية"، انظر: 19

http://www.scrf.gov.ru/documents/1.html 
ت(،  )موسكو: مطبعة االتحاد السوفياتي، د. الشرق العربي وروسيا: قضايا األصولية اإلسالمية: ك. بولياكوف وأ. حسنوف، انظر مثاًل  20

 . 135-120ص 
 :السعودية في التسعينيات من القرن العشرين، الملك المصلح -العامل اإلسالمي في عملية تكوين العالقات الروسية ك. بولياكوف،  21

 . 60–58 ص (،2002سيا الروسية )موسكو: بروغريس، رؤية األنتلجن
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 إلى الموجه خطابه في يلتسين بوريس الرئيس وذكر. 22"األوسط الشرق في التقليديين الشركاء مع العالقات
 إقامة هي الروسية الدبلوماسية أمام الشاخصة" الكبيرة"المهّمة  أنّ  1999 مارس/ آذار في الفدرالية الجمعية

 .23وتركيا إيران الجنوبيتين الجارتين مع حدودها امتداد على" جوار حسن حزام"

 السعودية بعد صعود بويتن  –الروسية  العالقات

 فالوضع. عوديةالس – الروسية العالقات في تغييًرا التنفيذية الُسلطة في منصب أعلىإلى  بوتين مجيء أحدث
 مع اتصاالت اءإجر  إلى الروسية القيادة اضطرّ  قد العسكرية العمليات فيه تواصلت الذي الشيشان جمهورية في

كانون  وسط فيو . نهائيًّا" الشيشان االنفصاليين" لـ الخارجيةالمساعدات  إيقاف بغية السعودية العربية المملكة
" فموق ثبات" أعلن اإلسالمي التعاون منظمة في" الشخصيات كبار" من وفد موسكو زار ،2000 يناير/ الثاني

 ارضتتع ظاهرةً  بوصفه اإلرهاب إدانة" عن وأعرب"، االتحادية روسيا أراضي وحدة صيانة لمصلحة" المنظمة
 بلقزيز، الواحد عبد موسكو زار ،2003 يناير/ الثانيكانون  أواخر وفي. 24"لإلسالم األساسية المبادئ مع

 خالل يالروس الخارجية وزير وأشار. إيفانوف إيغور من لدعوة اإلسالمي، تلبيةً  التعاون لمنظمة العامّ  األمين
 الوضع ستقرارا الهادف إلى الروسية القيادة لجهد تفّهًما وجد" الروسي الجانب أنّ  إلى معه المحادثات نتائج إيراد
 مع لعالقاتا لشؤون الخارجية وزير نائب منصب الروسية الخارجية وزارة في واستحدث ،"الشيشان جمهورية في

 . 25الدولية اإلسالمية المنظمات

 اجتماع في المشاركة العربية الوفود رؤساء موسكو في إيفانوف إيغور استقبل ،2000 فبراير/ شباط مطلع في
 للشؤون الدولة وزير مدني نزار بينهم من) األوسط الشرق في األطراف المتعّددة المحادثات دعم مجموعة

                                       
 "عقيدة األمن القومي..".  22
 ، انظر:4 (، ص1999)نيسان/أبريل نشرة الدبلوماسية "من رسالة رئيس روسيا االتحادية إلى الجمعية الفدرالية،  23

http://bit.ly/1M38fnX 
 . 4 ص (،2000 )شباط/فبراير دبلوماتيتشسكي فيستنيكالمي في روسيا"، منظمة المؤتمر اإلسالمي، وفد منظمة المؤتمر اإلس –"روسيا  24
نسخة االختزال لكلمة وزير الخارجية إيغور إيفانوف في المؤتمر الصحافي المشترك في ختام المباحثات مع عبد الواحد بلقزيز، األمين  25

 http://bit.ly/1NCFlu7 العاّم لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، انظر:
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 وأعرب"، شانالشي جمهورية من المحررة المناطق في السلمية الحياة استعادة تدابير" وأبلغهم( السعودي الخارجية
 في سالمينالم األهاليإلى  العربية البلدان قدمتها التي اإلنسانية المساعدات" إزاء الروسي الجانب" امتنان" عن

ذلك  وحّدد ة،السعودي الخيرية للصناديق" اعتبار رد" بمنزلة الرياض في األقوال هذه وُعّدت". الشيشان جمهورية
 دعم في لدانهملب المبدئي الموقف العرب الوزراء أّكد: "فيها جاء فقد الذكر، آنفة للوثيقة الختامية الفقرة لهجة
 . 26"اإلرهاب ودانوا، الداخلية شؤونها في التدخل وعدم وسالمتها االتحادية روسيا أراضي وحدة

 شؤون وزير عبداللطيفوف، رمضان السعودية العاصمة زار أيًضا، 2000 عام من مارس/ آذار مطلع وفي
 بن اهلل عبد ألميرا العهد وليّ  مع لقاءً  وأجرى بوتين، للرئيس الخاص المبعوث بصفته الروسي، القومية السياسة

 شملت أنها إلى بالجوان المتعّدد طابعها وتأكيد البعثة بأهداف المتعلقة الرسمية الوثيقة في ويشار. العزيز عبد
 الشرق يف السالم عملية ثّمة ومن، المنطقة في الوضع"و" والتجارية االقتصادية العالقات تطوير آفاق" بحث

 لشيشانا جمهورية تجاه الروسية النظر وجهة كما عرض الوزيرضمنيًّا".  بالعراق متعلقةال والوضع األوسط
 بداللطيفوفع حصل إذ ؛المهّمة هذه نفذت وقد". والنظام الدستورية الشرعية استعادة هناك تجري" أنه وخالصتها

 ،"الداخلية هاشؤون في التدخل عدم ومبدأ أراضيها وسالمة روسيا وحدة يحترم" أّنه السعودي الجانب تأكيدات على
 اإلنسانية ساعدةالم تقديم" أثناء في الروسية الُسلطة دوائر مع" الجهد ستنّسق" السعودية الخيرية الصناديق وأنّ 
 . 27"القوقاز شمال منطقة سكانإلى 

 لكذ وضمن ،"الشيشانية القضيةأي " السعودية؛ – الروسية العالقات مجال في" المزعج" العامل استبعاد إنّ 
 أملى قد ،28الشيشان لجمهوريةرئيًسا  قاديروف أحمد بتعيين المتمّثل 2000 عام بوتين فالديمير قرارإلى  االستناد
 مايو/ أيار 13 في" فجأةً " الروسي الرئيس أصدر االتجاه هذا في التحرك دعم وبغية. الركود وضع من خروجها
 جمهورية ّل منك في اإلرهابية والعمليات المأساوية األحداث" تشابه حول بياًنا( السابقة أقواله خلفية على) 2003

                                       
 .5(، ص 2000)نيسان/أبريل  4 ، العدددبلوماتيتشسكي فيستنيك"لقاء إيغور إيفانوف لرؤساء الوفود العربية"،  26
اإلمارات العربية المتحدة، زيارة رمضان عبداللطيفوف إلى المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية  –المملكة العربية السعودية  –روسيا  27

 .6(، ص 2000/أبريل نيسان) 4 ، العدددبلوماتيتشسكي فيستنيكالمتحدة، 
 باكالنوف.  28
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 يف األحداثإلى  بالنظر ،السعودية – الروسية العالقات في الدفء وأدَّى. 29"السعودية العربية والمملكة الشيشان
 المسؤولين أنّ  سيما وال أخرى، مرَّةً  الناشئ االتجاه تعزيزإلى  اإلسرائيلية، – الفلسطينية السالم عملية وتطور العراق

/ أيار وفي. 30"ةالعربي السالم مبادرة" بـ المعروفة العزيز عبد بن اهلل عبد األمير مبادرة أيدوا الروسية العاصمة في
 ينتظرونروس "ال أنّ  إيفانوف إيغور الروسي نظيره أعلن الروسية، العاصمة الفيصل سعود زيارة أثناء ،2003 مايو
 أجرى نفسه، العام من سبتمبر/ أيلول مطلع وفي. 31"السعودية العربية المملكة عهد وليّ  مجيء الصبر بفارغ
 . الروسية للعاصمة رسميةً  زيارةً  العزيز عبد بن اهلل عبد األمير

 االستقرار إحالل لمسألتي نهائي   حل   إليجاد العاهل السعودي، استقبال خالل الروسية، القيادة سعت وقد
المهّمة  ههذ من وانبثقت. العامّ  الروسي الوضع في الديني التطرف تحديات وتأثير القوقاز شمال في

 مع لقاءات جراءإ العزيز عبد بن اهلل عبد األمير زيارة برنامج تضّمن فقد. الثنائية للعالقات أخرى جوانب
 لكنيسةا بطريرك مع وكذلك روسيا، في المفتين ومجلس روسيا لمسلمي المركزية الدينية اإلدارة قادة

 ُيجّسد عايشالت فهذا". واألرثوذكسية اإلسالم بين السلمي التعايش" واقعية إلثبات الروسية األرثوذكسية
 يانب إصدار عن الوزراء رئيس كاسيانوف، ميخائيل مع األمير لقاء وأسفر". الروسية الحضارة فرادة"

 لمملكةا عاهل وأّكد". اإلرهاب مكافحة قضايا حول سعودية – روسية مشتركة عمل مجموعة تشكيل" بشأن
 هذه على إيفانوف وعّلق. 32"روسيا تخص داخلية مسألة الشيشانية القضية" أنّ  قاطع، نحوٍ  على ،الحًقا

 البّناء لمتبادلا بالتعاون تتميز بيننا العالقات في جديدةً  صفحةً  تفتح المحادثات هذه إنّ : "فقال الزيارة،
 . 33"المتبادلة والثقة االنفتاح بروح

                                       
 ، انظر:13/5/2003"لقاء فالديمير بوتين لجورج روبرتسون السكرتير العاّم لحلف الناتو"، الكرملين،  29

http://www.kremlin.ru/news/28624 
 6 ، العدددبلوماتيتشسكي فيستنيكعود الفيصل، كلمة إيغور إيفانوف في المؤتمر الصحافي المشترك مع األمير س 30

 . 8 ص (،2003 )حزيران/يونيو
 المرجع نفسه.  31
 http://izvestia.ru/news/280837، انظر: 4/9/2003، إزفستيامسألة داخلية تخص روسيا"،  - اهلل، "القضية الشيشانية األمير عبد 32
، دبلوماتيتشسكي فيستنيك، 2003أيلول/سبتمبر  3ع سعود الفيصل"، "كلمة إيغور إيفانوف في المؤتمر الصحافي المشترك م 33

 . 7 – 6(، ص 2003 )تشرين األول/أكتوبر 10 العدد
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 أداةً  المنظمة هذه عدّ  إلى البالد قيادة   اإلسالمي التعاون ومنظمة روسيا بين القائمة العالقات اضطّرتلقد  
 تغيير بتتطل قد العالقات هذه أنّ  علًما. الروسية اإلسالمية األمة في اإلسالميين المتشددين تأثير لتقليل

 نماليي" فيها روسيا أنّ  بوتين فالديمير أعلن ،2003نيسان/ أبريل  وفي. الروسية الدولة طابع بشأن التصورات
 حظي   وقد. 34"اإلسالمي العالم من جزء" بأنها وصفها يمكن أنه يؤّكد ما وهو ،"وطنهم يعّدونها الذين المسلمين

 اهلل بدع التي قام بها األمير خالل الزيارة بالدعم اإلسالمي التعاون عالقاتها بمنظمة توسيع نحو روسيا تحرك
 احترامه نع السعودي الجانب أعرب: "نّصه ما السعودي – الروسي الختامي البيان في جاء فقد. العزيز عبد بن

/ األولتشرين  وفي. 35"اإلسالمي المؤتمر منظمة مع التعاون توسيعإلى  الرامية االتحادية روسيا لمبادة وتفّهمه
 منظمةل العاشرة القمة في المشاركينمرافًقا له،  قاديروف أحمدكان  وقد الروسي، الرئيس خاطب ،2003 أكتوبر
 العالمب ارتباطها"، بالنظر إلى "نشاطها في روسيا مشاركة" ضرورة معلًنا بوتراجيا، في اإلسالمي التعاون

 دول خارجية وزراء إلى 32 الـاالجتماع  في روسيا انضمت 2005 يونيوحزيران/  أواخر وفي. 36"اإلسالمي
ّن تحقيق مراقب عضو بصفة المنظمة هذهإلى  صنعاء في المنعقد اإلسالمي التعاون منظمة  حسبب ذلك،. وا 
 . 37"العزيز عبد بن اهلل عبد الملك دعمدون " من ممكًنا يكن لم الروسي، الرئيس قول

 قال ،2004 حزيران وفي. بالتفاؤل مّتسًما اإلسالمي التعاون منظمة مع العالقات لتنشيط الرسمي التقييم كان
 عدم ُوجد نهأ أتذكر ال السياسية الناحية من: "روسيا خارجية وزير منصب في حديثًا المعيَّن الفروف سيرغي

 ياروس بين أنّ  ذكرذلك"، ثّم  عكساألمر على  إنّ  بل اإلسالمي، التعاون منظمة جانب من ألفعالنا تفّهم
 إنّ " الروسي الرئيس قال ،2004 أكتوبر/ األول تشرين وفي. 38"متبادلةً  جاذبيةً " اإلسالمي التعاون ومنظمة

                                       
 ، انظر: 27/4/2003اهلل نعمة زادة مفتي مسلمي، طاجيكستان، الكرملين،  لقاء فالديمير بوتين ألمان 34

http://www.kremlin.ru/news/28551 
 http://www.kremlin.ru/ref_notes/1712 ، انظر:2/9/2003السعودي"، الكرملين،  –"البيان المشترك الروسي  35
 ، الكرملين، انظر:16/10/2003"خطاب الرئيس الروسي في اللقاء العاشر لرؤساء دول وحكومات منظمة المؤتمر اإلسالمي"،  36

http://bit.ly/1P7op0u 
 ، انظر:12/2/2007ناء لقائه أوساط رجال األعمال في المملكة العربية السعودية، الكرملين، "خطاب الرئيس الروسي أث 37

http://news.kremlin.ru/transcripts/24037 
"حديث سيرغي الفروف إلى ممثلي وسائل اإلعالم الروسية في ختام مشاركته في دورة وزراء خارجية منظمة المؤتمر اإلسالمي"،  38

 . 6-5 ص (،2004 )حزيران/يونيو 7، العدد يستنيكدبلوماتيتشسكي ف
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 مساجد اءبن" )السعودية العربية المملكة من المساعدات تسّرهم ال القوقاز شمال في التقليدي اإلسالم أتباع
 . 39العملية لهذه الدولة دعم توسيع طريق في المضيّ  الضروري من أنه ورأى(، جديدة

 وُقبْيل. ةالسعودي العربية للمملكة رسميةً  زيارةً  بوتين فالديمير أجرى ،2007 فبراير/ شباط 12-11 الفترة وخالل
ن أيلول/ األول م في ببيسالن اإلرهابية العملية تنفيذهو  ذلك مبررمعّينة ) تدابير اتُّخذت الزيارة، هذه

( الروسي يالسياس التعبير بحسب" التنفيذية الُسلطة هرم إقامة)" إدارة منظومة تكوينإلى  تهدف( 2004 سبتمبر
 التدابير هذه أحد وكان. األقاليم في والمعارضةالُنخب  قدرات وتقلَّص واسعًة، صالحيات الدولة دوائر ُتعطي
 نهج تباعال الروسية الدولة وسعت. القوقاز شمال في للحكومة المعادية الحركاتضّد  القسرية الضغوط ممارسة
 بفرادة ذلك وبّررت ،"الدولية العالقات في األميركية الهيمنة أساس على القائم القطب الوحيد النظام" مقاومة

 سفره عشية ،2007 فبراير/ شباط 10 في األفكار هذه الروسي الرئيس أورد وقد". عام ألف خالل روسيا تاريخ"
 . 40األمن سياسة قضايا حول ميونيخ مؤتمر في ألقاه خطاب في الرياض،إلى 

 لروسيةا الدولة في واألديان القوميات تعّدد عن السعوديةالعاصمة  في وجوده إّبان أخرى مرَّةً  بوتين وتحدث
 في القرون دىم على يعيشون الذين األخرى الطوائف وأبناء والمسلمين للمسيحيين المشترك البيت" إنه بقوله
 الذي" الوفاق" هذا وجود الروسي الوفدإلى  شايمييف منتيمير تتارستان رئيسضّم  وأثبت". جوار وُحسن وفاق
 إقامة" فكرة رحط إلى للكالم التقليدية الصيغ من االنطالق أثناء في عندئذ عاد لكنه. لروسيا" القومية الثروة" هو

 هذه باعات تنوي روسيا إنّ : "وقال ،"الواحد القطب" نظام رفض في بدقة ورّكز". الدولي للبنيان عادلة منظومة
 العالم ائروس العربي والخليج العربية الجزيرة لشبه الواسع الفضاء ومنها االتجاهات، جميع في السياسة

 . 41"اإلسالمي

                                       
، 6/10/2004"نص تقرير مختزل بشأن لقاء الرئيس الروسي للمشاركين في مجمع األساقفة للكنيسة األرثوذكسية الروسية"، الكرملين،  39

 http://www.kremlin.ru/transcripts/22626 انظر:
 ، انظر:10/2/2007 نيخ حول قضايا السياسة في مجال األمن"، الكرملين،"خطاب الرئيس الروسي والمناقشات في مؤتمر ميو  40

http://www.kremlin.ru/transcripts/24034  
 "خطاب الرئيس الروسي أثناء لقائه أوساط رجال األعمال..". 41
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 إقامة" يف الروسي الجانب رغبة بوتين، زيارة خالل السعودية، – الروسية للمحادثات المهمة الجوانب أحد كان
 لسعوديةا العربية المملكة تصبح أنالممكن، أو الوجوب، " ومن ،"العربية البلدان مع وتجاري اقتصادي تعاون

 رجال لروسيا الرئيس التقى وعندما. الروسية األعمال أوساطإلى  بالنسبة" اقتصادية قيمة ذاتهذا التعاون " في
 اسيةاألس البنيةوعن  وتكريرها، الطاقة مصادر استخراج مجال في التعاون عن تحّدث السعوديين، األعمال

 ذلك نم المقصود كان ،الحًقا روسي خبير وبحسبصناعة التعدين. و  الذرية الطاقة وصناعة والفضاء للنقل
 دوأكّ  ،"الروسية للسوق الغنية اإلمكاناتإلى " بوتين وأشار. 42"األميركية االقتصادية السيطرة مجال اختراق" هو
 هرم" من لمنبثقةا" الجيدة القانونية والقاعدة السياسي، واالستقرار لالقتصاد، المستمرّ  النمو" هي روسيا ميزات أنّ 

 . 43تقيمه الذي" الُسلطة

 لتعاونا في جذري تغيير إحداث على وقادًراكبيًرا  اضالري في الموّقعة الثنائية الوثائق كشف يكن لم
 أجاب أوسطية، الشرق جولته ختام في ،2007 فبراير/ شباط 13 في عّمان، بوتين زار وعندما. 44االقتصادي

 تنسيق" المج في" واحد رقم الشريك" بأنها السعودية العربية المملكة فوصف الروس، الصحافيين أسئلة عن
 ومن". قنيالت – العسكري التعاون" تطوير مسألةإلى  تطّرقه خالل ذلك وجاء". العالمية الطاقة أسواق في الجهد

 نهاع التحدث يمكن ال التي" الحساسة التعاون مجاالت من" هي المجاالت هذه فإنّ  قوله، وبحسب، جهة أخرى
 التعاون قدرات تحقيق أنّ " هو الروسي، الخبير أكد كما ذلك، من والمقصود. 45الشأن بهذا عقود توقيع بعد إال

. ةالسياسي الُسلطة شرائح في التأثير وممارسة ،46"الماضي ركود تجاوز" يتطلب" السعودي – الروسي االقتصادي
 عشية لطهران هزيارت أثناء في( سابًقا الخارجية وزير) الروسي القومي األمن مجلس سكرتير إيفانوف إيغور وقال

                                       
 (. 2011)تشرين األول/أكتوبر  10 ، العددمجدونارودنايا جيزن، ‘"الربيع العربي’أ. باجريكتيفتش، "جيوسياسة الطاقة:  42
 "خطاب الرئيس الروسي أثناء لقائه أوساط رجال األعمال..". 43
 ، انظر:11/2/2007"الرئيس الروسي، الوثائق الموّقعة في أثناء زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية"، أخبار الكرملين،  44

http://news.kremlin.ru/ref_notes/3083 
 ، انظر: 13/2/2007"الرئيس الروسي يجيب عن أسئلة الصحافيين الروس أثناء اختتام جولته في الشرق األوسط"، الكرملين،  45

http://www.kremlin.ru/transcripts/24041 
 11لعدد ، امجدونارودنايا جيزنعاًما من العالقات الجديدة"،  20و. ب. أوزيروف، "روسيا والمملكة العربية السعودية:  46

 . 8(، ص 2011الثاني/نوفمبر  )تشرين
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 يلق   لم إيران مّ يض الخليج في جديد أمن نظام بإقامة متعلقةال روسيا مبادرة إنّ  الرياضإلى  بوتين الرئيس زيارة
 . 47اهتمام السعودي أيّ  الجانب من

 إمكاناتها ستخدامال الدولية العالقات في" الواحد القطب نظام" تفكيك نحو نهجها تمرير أثناء في روسيا سعت لقد
 الملعا – روسيا" اإلستراتيجية الرؤية مجموعة لتأسيس دعمها خالل وعادت. اإلسالمي التعاون منظمة في

 لمتعلقةا شريكتها مبادراتإلى  االنتباه وجذبت السعودي، الجانب مع العالقات تعزيز فكرة" إلى اإلسالمي
أكتوبر  /األولتشرين  في المجموعة هذه اجتماع بعقد بوتين رّحب وقد". والحضارات األديان بين الحوار" بـ

 وعدّ  ،"ألديانا بين الحوار تطوير" بـ متعلقةال العزيز عبد بن اهلل عبد الملك مبادرة أهمية فأّكد جدة، في 2008
 استحداث" ـب متعلقال الروسي االقتراح إضافة مع األعمال، جدول في الرئيس البند تكون أن يجب مناقشتها أنّ 

 زيزتع" لمصلحة وذلك السعودي؛ العاهل مبادرة" إلى المتحدة األمم رعاية تحت لألديان االستشاري المجلس
 في اءج كما- هي" عالمية"مهّمة  طرح الروسي الرئيس قصد وكان". العالمية السياسة في األخالقية المبادئ
 ،"جديد الميع شراكة مستوى" بلوغ ووجوب"، القطب الوحيد بالعالم متعلقةال الماضي أوهام عن التخلي – تحيته
 . 48"اإلسالمي والعالم روسيا بين الفعال التعاون" بـ ضمنيًّا، إليه، الطريق مرور وجوب وكذلك

 السعودية وثورات "الربيع العربي"  –العالقات الروسية 

 بدأ حين 2011 عام حدّ  إلى البروتوكولية اإلجراءات على لسعوديةا – الروسية السياسية العالقات اقتصرت
 الرئيس صّدقها) االتحادية لروسيا الجديدة الخارجية السياسة عقيدة في جاء أنه منالرغم  وعلى". العربي الربيع"

، ةالسعودي العربية المملكة مع" العالقات تطوير" نحو ستتوجه روسيا أنّ ( 2008 يوليو في ميدفيديف دميتري
التها بها ص توطيد موسكو اعتزمت التي إيران ومنها ،"اإلقليمية الكبرى الدول" من أوسع دائرةً  تضمنت فإّنها

                                       
"إيغور إيفانوف: روسيا تدعو إلى تكوين منظومة أمن إقليمي تراعي مصالح جميع بلدان الخليج العربي"، مجلس األمن  47

 http://www.scrf.gov.ru/searchhl?url=news/153.html، انظر: 30/1/2007 الروسي،
، ‘"العالم اإلسالمي –روسيا ’كين في اجتماع مجموعة الرؤية اإلستراتيجية "تحية الرئيس الروسي إلى المشار  48

 http://www.kremlin.ru/news/1877 انظر:  ،28/10/2008 الكرملين،
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 في" ثيقةالو  هذه في ُأدرجت فإنها اإلسالمي، التعاون منظمة أّما". األطراف والمتعّدد الثنائي الصعيدين على"
 . 49"أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في" الثماني مجموعة" في الشركاء مبادرة تنفيذ إطار

 المالية واألزمة، 2008 أغسطسآب/  في لجورجي،ا – الروسي العسكري النزاع آثارمن  كلّ  تطلبت لقد
 مع من العالقات جديدة أشكال إعداد الثالث الروسي الرئيس من ،2009 – 2008الفترة  في واالقتصادية،

 – ةالروسي العالقات حول كتب الذي الروسية الخارجية وزارة خبير استنتاجات األمر هذا حّدد وقد. الغرب
 :يلي ما 2010 عام نهاية في السعودية

 سواء خرىأ بلدان مصالح حساب على ليس ذلك لكنّ  السعودية، العربية بالمملكة عالقاتها تطوِّر روسيا إنّ "
إلى  تصبو ال الذاتي االكتفاء بسبب إنها. آخر طرف أيّ  بمصالح باإلضرار أو، إقليمية غير أو إقليميةً  كانت

 العسكري ورالحض وطأة بها تنوء التي المنطقة هذه في النفط إرساليات مراقبة أو عسكرية قواعد على الحصول
نها والنزاعات، األجنبي  الرياض عم عالقاتها تقيم موسكو( إّن  .).. الخطرة الجيوسياسية األلعاب تمارس ال وا 

 والسالم قراراالست لمصلحة، والمنفعة المتبادلة المتكافئ التعاون مبادئ قاعدة وعلى الدولي، القانون أساس على
 . 50"الخليج منطقة وفي األوسط، الشرق في

آب/  في مدفيديف دميتري تحدث فقدأيًضا.  الديني الجانب لسعوديا – الروسي التعاون تقليص وطال
 كّلها، وسيار  في الديني التعليم أهمية عن القوقاز، شمال أقاليم وقادة الُمفتين لقاء أثناء في ،2009 أغسطس

ا ُيمكن طرحه م أنّ  مؤكًدا ،"ومصر وسورية ليبيا" في التعليمية والمؤسسات" التنويرية المشاريع" أفضليه وعن
 . 51"المحّليةو  االتحادية السلطات مع عليها المتفق الحج قضايا حول السعودية العربية المملكة مع االتصاالتهو "

 الخطاب لهجة في جذريًّا تغييًرا" الفتنة زمن" بـ روسيا في ُوصف ما سرعان الذي" العربي الربيع" أحدث لقد
 صيغة بمنزلة2 120 – 2011 أحداث وُعّدت. السعودية العربية المملكة تجاه سياستها في وكذلك الروسي

                                       
 http://kremlin.ru/acts/785 ، انظر:15/7/2008"الرئيس الروسي، عقيدة السياسة الخارجية لروسيا االتحادية"، الكرملين،  49
 . 10 أوزيروف، ص 50
 ، انظر:28/8/2008"خطاب الرئيس الروسي في اللقاء الذي جمع المفتين ورؤساء أقاليم شمال القوقاز"، الكرملين،  51

http://www.kremlin.ru/transcripts/5296 
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 ،"أوسطية رقالش األوتوقراطية األنظمة" وتنفذها المتحدة الواليات لها تخطط التي" الملّونة الثورات" لـ جديدة
. 52"الغرب مباس اإلقليمي الراعي" تصبح أن لها يراد التي السعودية العربية المملكة صدارتها في وُتذكر
 وفي. 53ياليب األولى بالدرجة ذلك ويمس الروسية، االقتصادية للمصالح ضربة بمنزلة األحداث هذه وُعّدت
: بيالعر  العالم في األحداث تطور عن الحديث سياق في بتشاؤم مدفيديف قال ،2012نيسان/ أبريل  نهاية

 الُسلطة،إلى  ونندفعسي الراديكاليين إنّ أيًضا " وقال". البارد العربي، الخريف’ بقدوم ‘العربي الربيع’ سينتهي"
 . 54"كثيًرا أصعب معهم العمل وسيكون

 فظتحا بأنها" العربي الربيع" أحداث علىتعليقها  خالل السعودية العربية المملكة الروسية الخارجية وزارةووصفت خبيرة 
 خطوات تخذتُ  أن المحتمل من ،أيهار  حسبوبالمتحدة.  للواليات" الوفي الشريك" صورة على الخارجية سياستها في

 األنظمة اطريقه في الموجة هذه تجرف" أن على"، ممتلكاتها خارجإلى  الثورية الموجة إبعاد" بهدف مستقلة سعودية
 العربية المملكة) "الوهابي الثنائي" بـ وثيًقا ارتباًطا ترتبط" إسالمية ومنظمات أحزاب محّلها وتظهر" العلمانية العربية

 السعوديينوأّن " سورية، في جليًّا ظهوًرا ظهر وجهالت هذا أنّ  الخبيرة هذه وترى. زعمها حدّ  على ،(وقطر السعودية
 . 55"الناتو مع بالتحالف الشأن هذا في يعملون والقطريين

 ديدًة،ج سمةً  الخارجية السياسة نهج واكتسب لروسيا،رئيًسا  أخرى مرَّةً  ،2012 مايو/ أيار 7 في بوتين، أصبح
 على اعتماًدا ،الشرعية واكتساب" الدولي القانون بحماية التزعم" لـ السعي بأنه الروسي الخطاب في ُوصفوقد 

 كانون في )البرلمان( الفدرالية الجمعية في خطاًبا الروسي الرئيس وألقى. 56"وثقافتها العظيم روسيا تاريخ"
 خدامباست" العربي الربيع" بعد ما فترة في األوسط الشرق في الوضع فيه وصف 2013 ديسمبر / األول

 ". الدماء من الكثير إراقة"و همجية"و" الوراءإلى  عودة: "قبيل من مصطلحات

                                       
مجدونارودنايا "، ق األوسط؟في العالم العربي، أو إلى أين تقود أزمان االضطرابات في الشر ‘ الفتنة"’انظر على سبيل المثال: و. و. بافلوف،  52

 . 28 ص (،2011)تشرين الثاني/نوفمبر  11، العدد جيزن
 http://www.kremlin.ru/news/10701 ، انظر: 21/3/2011"تصريح الرئيس الروسي بشأن الوضع في ليبيا"، الكرملين،  53
 http://www.kremlin.ru/news/15149 ، انظر: 26/4/2012مقابلة مع الرئيس الروسي، قنوات التلفزيون الروسية، الكرملين،  54
 . 25 – 24(، ص 2012 )تموز/يوليو 8، العدد مجدونارودنايا جيزن، ‘"الربيع العربي’د. ماليشيفا، "دول الخليج العربي و 55
 http://www.kremlin.ru/news/19825 ، انظر: 12/12/2013رالية"، الكرملين، "رسالة الرئيس إلى الجمعية الفد 56
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 الواليات بذلك يقصد كان فإنه ،"القبضة"، و"حّق القوة"حّق  لممارسات روسيا مواجهة عن بوتين تحدث وعندما
 من التخّلص أنبش ميركياأل-الروسي االتفاقإلى  اإلشارة سياق في الروسي الرئيس وقد أّكد. وحليفاتها المتحدة
 لالتدخ" وقوع دون حال" الدولي للقانون األساسية األحكام" عن الدفاع موقف أنّ  السوري الكيماوي السالح

 وريةالس السياسية العملية دعم" على العمل الضروري من أنه ووجد ،"السوري الشأن في الخارجي العسكري
 ورّكز"، حصرا يةالسياس الوسائل" على باالعتماد بوتين وطالب. فيها طبيعيًّا شريًكا السوري النظام وعدّ "، العاّمة

 حقوق ضمني شاملٍ  حل   عن وصبرٍ  بدأبٍ  البحث" هي اإليراني النووي البرنامج بشأن المفاوضات مهّمةأّن  في
 ". أمنها وضمان السلمية الذرية الطاقة صناعة تطوير في الراسخة إيران

 افةالصح فسرته الذي بوتين وفالديمير سلطان بن بندر األمير لقاء جرى ،2013 يونيوحزيران/  31 وفي
. أّما 57ألسدا لبشار والدبلوماسي العسكري الدعم إضعاف مقابل سالح، صفقة لعقد فاشلة محاولة بأنه الروسية

 ابيةاإلره بالعمليات تمّثل لروسيا،" إنذار" بمنزلة فإنه ،2013 ديسمبر/ األول كانون 8 في الروسي الرئيس   لقاؤه
 ةالروسي الخارجية وزارة مفّوض دلوف قسطنطين بيان أثار أخرى، جهة ومن. 58الشهر نهاية في وغراد فولغ في

 سلبية فعل ، رّدات2012 يونيوحزيران/  12 في المنشور، القانون يادةوس والديمقراطية األنسان حقوق لشؤون
 البيان لبةومطا الشرقية المنطقة في النمر نمر السعودي، في ما يتعّلق باعتقال الجانب بالنسبة إلى شديدة

 . 59"اإلنسان حقوق بضمان"

 الخارجية سيةللسيا الجديدة العقيدة في ورد وقد. التماّس  نقاط لسعوديا – الروسي التعاون فقدان يعني ذلك وكان
 برصيده المساهمة" لـ الروسي الجانب لسعي تأكيد   2013 فبراير/ شباط في تصديقها ىجر  التي االتحادية لروسيا

 تسويةً  إلسرائيليا – العربي النزاع تسوية" على والعمل ،"أفريقيا وشمال األوسط الشرق بمنطقة الوضع استقرار في
 في منطقة" واستحداث" المستقلة الفلسطينية الدولة" إقامة ذلك دوليًّا. ويتضّمن به ُمعتر ف أساس على شاملًة،
كر دون من الجديدة، العقيدة وأعلنت". إيصاله ووسائل الشامل الدمار سالح من خالية األوسط الشرق  مملكةلل ذ 

                                       
 . 9/8/2013، نيزافيسيمايا غازيتامليار دوالر سعودي"،  15 ي. نوفيكوفا، "بوتين ال يبادل األسد بـ 57
 tp://bit.ly/1Gymr86ht ، على الرابط: 23/12/2013، فزغالدانظر على سبيل المثال: أ. المريد، "إنذار األمير بندر"،  58
تعليق قسطنطين دولغوف مفوض وزارة الخارجية الروسية لشؤون حقوق اإلنسان والديمقراطية وسيادة القانون على الوضع في المنطقة  59

 http://bit.ly/1WjhpDo ، انظر: 12/7/2012الشرقية من المملكة العربية السعودية"، وزارة الخارجية الروسية، 
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 العالم ولد مع التعاون توسيع" لـ عيالس األوسط الشرق في روسيا سياسة أولويات من أنّ  السعودية، العربية
يران هكلّ  العربي العالم بتوحيد" )واألوسط األدنى الشرقين دول مع الثنائية العالقات تطوير"و ،"اإلسالمي  . 60(وا 

 لوزارة التالية الوثائق وفي ،2013 عام عقيدة في ي ر د فلم جزئيًة، لسعوديا – الروسي السياسي التماّس  نقاط بدت لقد
 النزاع سويةت موضوع تناول خالل الدولية الشرعية سياق في" العربية السالم مبادرة" ذكر ضمنيًّا،، الروسية الخارجية

 روسيا توشارك. فأكثر أكثر باالزدياد الخالف خطوطذلك. فقد اتسمت  عكس على األمر إنّ  بل. األوسط الشرق في
 في انإير  مشاركة أنصار من وهي كذلك) السوري الداخلي النزاع طرفي ألحد نصيًرا بوصفها" 2 جنيف" مؤتمر في

 موسكو في المسؤولون يعّلق ولم. 61التسوية عملية في النظام مشاركة وجوب بإعالنها ،(مونترو النشيطين لقاءات
 . تنكرُتس لم السوري الداخلي النزاع في اهلل حزب مشاركة أنّ  كما األسد، بشار لنظام اإليراني الدعم على إطالًقا

 النزاع يطرف على غزة في الوضععن  نفسها المسؤولية ألقت حماس، مع عالقات تقيم إذ الروسية القيادة إنّ 
 المالكي ينور  حكومة مع االتصاالت بدأٍب، وّسعوا، موسكو في المسؤولين ثّم إنّ . اإلسرائيلي – الفلسطيني

 جميع بين" وافقتإلى  التوّصل طريق في تتعّزز أن يجب" االختبار" لـ تتعرض التي العراق وحدةإلى أّن  بالنظر
 . 62إيران ومنها المنطقة، بلدان

 تصريح بحسب" )له مثيل ال" الدولي المجتمعإلى  بالنسبة تحدًيا ُتشّكل" اإلسالمية الدولة" أنّ  موسكو أعلنت لقد
 ،(63روسي مواطن 1500 نحوصفوفها  في يحارب الروسي، الفدرالي األمن جهاز رئيس بورتنيكوف ألكسندر
" رهراماأل" جريدةإلى  به أدلى تصريح في بوتين قال حين في. 64لروسياتهديًدا  يشكل اإلرهابي التنظيم هذا وعدَّت

                                       
  http://bit.ly/1lpRW7X ، انظر:12/2/2013"عقيدة السياسة الخارجية لروسيا االتحادية"، وزارة الخارجية الروسية،  60
، ‘"2 جنيف’"كلمة سيرغي الفروف وزير الخارجية الروسي وأجوبته عن أسئلة الصحافيين في ختام المؤتمر الدولي لتسوية األزمة السورية  61

 http://bit.ly/1HdsDgy، انظر:  22/1/2014 الروسية،رة الخارجية وزا
 ، انظر:28/7/2014، وزارة الخارجية الروسية، ‘فيستي ف سوبوتو’"حديث سيرغي الفروف وزير الخارجية الروسي إلى برنامج  62

http://bit.ly/1M34j6A  
 http://bit.ly/1LDLGVo ، انظر: 21/2/2015، كوميرسانت"المتشددون اإلسالميون يقيمون جسًرا بين موسكو وواشنطن"،  63
 ، انظر:29/9/2014، كوميرسانت"ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي: نحن نواجه أممية إرهابية"،  64

 http://bit.ly/1PSnVNa 
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 رافأط بها تقوم التي األفعال أنّ  أذكر أن ينبغي: "للقاهرة الرسمية زيارته عشية 2015 فبراير /شباط في
 االئتالف يرفض سورية وفي. األمن مجلس موافقة دون من تُنّفذ ألنها شرعية، غير لإلرهاب المضاد االئتالف
ضّد  العملية على ،2015 مارس/ آذار أواخر في الفروف، سيرغي وعّلق. 65"الشرعية السلطات مع التعاون
رة والشيعة السّنة بين مواجهةٍ  لعبةُ " بأنها فوصفها ،"الحزم عاصفة" الحوثيين  . 66"خط 

/ أكتوبر األولرين تش في بوتين لقاء فأثناء. أيًضا تغيرقد  اإلسالمي التعاون ومنظمة روسيا بين التعاون إنّ  ثمّ 
 التي" شددةالمت التيارات" قضية عن الحديث إلى عاد الرسمية، اإلسالمية الدينية الهيئات زعماء   أوفا في 2013
 سالميةاإل األمة جواب أنّ  إعالن الضروري من أنه ورأى". الخارج من بإيعاز الروسية األراضي في نزاعات" توّلد

 كنيسةال مع سيما وال، الشراكة وعالقات التاريخية، التقاليد" بـ يتمّثل أن يجب األفعال هذه عن الروسية
 . 67" أيًضاسيادة ذات روسية فقهية مدرسة تأسيس" وبـ ،"الروسية األرثوذكسية

 صعيدت، إلى مباشرة روسيا من بالقرب تقع جديدةً " ملّونةً  ثورةً " ُعّدت وقد ،2014 عام األوكرانية األزمة أّدت لقد
. القرم ضيةق بسبب روسيا على العقوبات فْرض بعد فأكثر أكثر ذلك واحتدم وأوروبا، ألميركا المعادي الخطاب

إلى  وسيار  يدفع الغرب مع االقتصادية العالقات تقليص أنّ  العقوبات، هذه على رادًّا الروسي، الرئيس وأّكد
 ذهه بين من السعودية العربية المملكة بوتين يذكر ولم. 68"األوسط الشرق بلدان" مع" التقليدية العالقات توسيع"

 تعلقت روسيا" ضّد مؤامرة" وجود احتمال مفادها فكرةً  مّرة من أكثر أورد ذلك، من العكسعلى  إنه، بل البلدان،
 . 69"لسعوديةا العربية المملكة سوى" به تقوم أن يمكن ال رأيه،بحسب  األمر العالمية. وهذا النفط أسعار بخفض

 

                                       
 rhttp://bit.ly/1MkfqU ، انظر: 9/2/2015 المصرية"، الكرملين، األرهرام"حديث الرئيس الروسي مع صحيفة  65
"كلمة سيرغي الفروف وزير الخارجية الروسي وأجوبته عن أسئلة الصحافيين في المؤتمر الصحافي المشترك مع ك. موراليس وزير خارجية  66

 http://bit.ly/1MVWoED ، انظر: 26/3/2015غواتيماال. 
 ، انظر: 22/01/2013"بداية لقاء الرئيس الروسي لرؤساء اإلدارات الدينية لمسلمي روسيا"، الكرملين،  67

http://www.kremlin.ru/transcripts/19474 
 http://kremlin.ru/news/47173 ، انظر: 4/12/2014"رسالة الرئيس الروسي إلى الجمعية الفدرالية"، الكرملين،  68
 u/news/20796http://www.kremlin.r ، انظر:17/4/2014"الخط المباشر مع الرئيس الروسي فالديمير بوتين"، الكرملين،  69
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 خاتمة

 روسيا دور إدراك من البلدين بين الخالفات وضع نشأ وقد. الخالفات تكتنفه لسعوديا – الروسي التعاون إنّ 
 وتطور لداخليا السياسي الوضع في ذلك أّثر وقد السوفياتي، االتحاد زوال بعد ما فترة في، العالم في ومكانتها
 أو لروسيا الداخلي السياسي الوضع في تغيير أيّ  حدوث حاليًّا المحتمل غير من ويبدو. الغرب مع عالقاتها
إلى  يميل نل الثنائية للعالقات الراهن الوضع أنّ  يعني ما وهو، ألميركيةا – الروسية المواجهة مستوى تقّلص
 .التغير


