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زَبِّ أَوْشِعْنِيييً أَنْ أَشْيييَسَ َََََِْْي يتَأََِيييً أَْلَََََََْ َيييً
وَعَ َى وَ أِدَي وَأَنْ أَعََْلَ صَيلأًِال ََسََْيل و وَأَصْي ِلْ أِيً
فًِ ذزًٌَِِّإًِِّْ َبْيُو إِأٍَْيتَ وَإِِّْيً َِيلَ ألَومْي َِِ

َ

صدؽ اهلل العظيـ
سورة األحقاؼ ،اآلية15 :

أ

اإلهـــــداء
إلى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ّ لى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ّّ لعزيى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىزي ّ ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ّ ّ
إلى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ّإ ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى
 إلى ى ى ى ى ى ى ى ّمى ى ى ى ى ى ى ى

ّ ّ

ىى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ّ ّ

ىىىىىىىىىىىىى

ّ

عى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ّ

ّ

ّ م ل ى ى ى ى ى ى ى ى ّ لع ى ى ى ى ى ى ى ى ّ ى ى ى ى ى ى ى ى ّ ى ى ى ى ى ى ى ى ّ ى ى ى ى ى ى ى ى

إل ى ى ى ّ لمى ى ىىداّ ل ر ى ى ى
إل ى ى ى ّ ى ى ى ّس ى ى ى ّا ى ى ى

ّ ى ى ى ّل ى ى ىىداّ ى ى ى ّ ل ى ى ى م ّ ل ى ى ى ّ
ّ ى ى ى ّم ى ى ى ّ ديى ى ىىدّ ل ى ى ى م ّ ل ر ى ى ى

أهدي هر جلهد ملَى َع

ب

ّ
ّ
ّ

انشكـر وانتقدٌـر
الحمػد هلل حمػػد الصػػادقيف فػػي والبيػػـ لػػرب العػػالميف ،المامصػػيف فػػي معمػػاليـ نػػيبلً لرحمػػة

مرحـ الراحميف .حمداً هلل سبحانو وتعالى الذي منحني الصبر والمثػابرة ،ألر ثمػرة جيػدي إلاػراج
ىذه الرسالة بيذه الصورة .ومصمي ومسمـ عمػى الرسػوؿ األمػيف الػذي بعثػو المػولى عػز وجػؿ ىدايػة

لمامؽ مجمعيف ،وعمى آلو الطيبيف الطاىريف ومف اىتد بطيب مفعاليـ إلى يوـ الديف ،وبعد:
انطبلقػاً مػػف قولػػو تعػػالى" :امةةن

عميو وسمـ" :ال

ك هلل مةن ال

ةك

ةةك ا مةةا

ةةك

ة " امػػف قػػوؿ النبػػي صػػمى اهلل

ةا " وايمانػاً بضلػؿ االعتػراؼ بالجميػؿ وتقػديـ الشػكر

واالمتناف ألصػحاب المعػروؼ فػيني متقػدـ بجزيػؿ الشػكر والعرفػاف والثنػام العظػيـ لكػؿ مػف سػاعد

في إنجاح ىذه الرسالة ،وماص بالذكر:

عمي بالػدعام والسػير فجػزاىـ اهلل عنػي ايػر الجػزام ،مطػاؿ
و َّ
الدي األعزام المذاف لـ يبابل َّ

اهلل فػػي عمرىمػػا ،ومتعيمػػا بالص ػػحة والعافيػػة ،وكػػذلؾ ما ػواني األعػػزام سػػندي وعزوتػػي فػػي ى ػػذه

الدنيا ،كما وماص بالذكر المشرفيف عمى ىذه الرسالة :األستاذ الدكتور :أ ام محمةةل أبةا حةل،

مس ػ ػػتاذ الت ػ ػػاريخ الح ػ ػػديث والمعاص ػ ػػر ،جامع ػ ػػة األزى ػ ػػر – غػ ػ ػزة ،واألس ػ ػػتاذ ال ػ ػػدكتور :كمةةةةةةةةةةةةةةةةةةال
ِ
الم َعمّمػيف ،فقػػد
طةةةةةةةةةةةةةةةل ،مسػتاذ العمػػوـ السياسػية ،جامعػػة األزىػػر – غػزة؛ فيػـ نعػ َػـ المشػرفيف و ُ
معطيػػاني مػػف عمميمػػا وثمػػيف وقتيمػػا وجيػػدىما ،وكػػاف لتوجيياتيمػػا السػػديدة ،ونصػػابحيما العمميػػة
الصادقة ،وروحيما السمحة عظيـ األثر في إاػراج الرسػالة بيػذه الصػورة ،فجزاىمػا اهلل عنػي ايػر

الجزام وزادىما سعة في العمـ وبسط ليما العافية.
كما متقػدـ بعظػيـ شػكري ووافػر ممنيػاتي إلػى عميػد كميػة اآلداب والعمػوـ اإلنسػانية ،والييبػة
التدريسية ،وطبلب جامعة األزىر ،وماص بالذكر قسػـ التػاريخ والعمػوـ السياسػية ،متمنيػاً ليػـ دواـ

التقدـ والنجاح في ظؿ صرح جامعتنا الشامخ.

والش ػػكر موص ػػوؿ ميلػ ػاً لممناقش ػػيف ،أل ةةةةتاذ ةةةةلكتا  :ةةةةاض ع ةةةة  ،مس ػػتاذ العم ػػوـ

السياسية بجامعة األزىر ،ا لكتا  :امي أحمل ،مستاذ التػاريخ الحػديث والمعاصػر المشػارؾ فػي
جامعة القدس المضتوحة.
كما متقدـ باالص الشكر والتقدير لكؿ مف ساىـ في طباعة وتنسيؽ وااراج فني لمرسالة،

ومايػ اًر ال مدعػػي مننػػي بممػػت الكمػػاؿ ،فالكمػػاؿ هلل وحػػده ،ولكػػف حسػػبي مننػػي حاولػػت ،فػػيف ماطػ ت
فمي مجر ،واف م ِ
ُص ْبت فمي مجراف ،وصدؽ اهلل العظيـ إذ يقوؿ{ :وما موتيتـ مف العمـ إال قميبل}.
ا هلل أ أل أن ُ لل ُخطى ما ا
ج
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التوصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيات
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و

م خص ل
انعالقاث انروسٍت – اإلسرائٍهٍت

وأثرها عهى انقضٍت انفهسطٍنٍت ()611:- 1==1
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى م ارحػؿ تطػور العبلقػات الروسػية اإلسػرابيمية ،واسػتعراض
مث ػػر العوامػػػؿ اإلقميميػػػة والدولي ػػة فػ ػػي تطػػػور العبلق ػػات الثنابيػػػة ،وتسػ ػػميط الل ػػوم عمػػػى محػػػددات
العبلق ػػات الروس ػػية اإلسػ ػرابيمية ،والوق ػػوؼ عم ػػى مث ػػر العبلق ػػات الروس ػػية اإلسػ ػرابيمية عم ػػى القل ػػية

الضمسػ ػػطينية ،وماي ػ ػ اًر استش ػ ػراؼ مسػ ػػتقبؿ العبلقػ ػػات الروسػ ػػية اإلس ػ ػرابيمية وفق ػ ػاً لمتطػ ػػورات الراىنػ ػػة،
ولتحقيػػؽ مىػػداؼ الد ارسػػة اسػػتاداـ الباحػػث مكثػػر مػػف مػػني مثػػؿ المػػني التػػارياي ،مػػني تحميػػؿ

النظـ وغيرىا.
ااي ها

ل

خ ص باح إ ى عل ل

تائس أب

ا:

 إف العبلقات الروسية اإلسرابيمية امتدت في جذورىا عبر التاريخ منذ عيػد القيصػر ملكسػندرالثػػاني عػػاـ  ،1855حيػػث كػػاف مػػف المقػػرر ت سػػيس وطػػف قػػومي لمييػػود فػػي روسػػيا لػػذلؾ:
كانت روسيا محط منظار الييود في جميع العالـ.

 ىناؾ تعاوناً روسياً إسػرابيمياً فػي كثيػر مػف المجػاالت الماتمضػة منيػا :العسػكرية واالقتصػاديةوالتجارية والزراعية ،وحتى في مجاؿ الضلام.

 إف روس ػػيا ت ػػدرؾ جي ػػداً مف القل ػػية الضمس ػػطينية ،ى ػػي القل ػػية الجوىري ػػة ف ػػي منطق ػػة الش ػػرؽاألوسط ،ولب صراعيا ،وبتسويتيا سوؼ يتـ القلام عمى مشاكؿ المنطقة تقريباً.

ااي ظل تائس ل

أاصى باح بعل ل تاص ا

أ مها:

 عمى الدبموماسية الضمسطينية استمبلؿ وتساير التقارب الروسي اإلسرابيمي في انتػزاع حقػوؽالشػػعب الضمسػػطيني ،وذلػػؾ باللػػمط عمػػى روسػػيا والتػػي طالمػػا وقضػػت بجانػػب الػػدوؿ العربيػػة

كافػػة ،مػػف مجػػؿ اللػػمط عمػػى إس ػرابيؿ ل ػدعـ إنشػػام دولػػة فمسػػطينية مسػػتقمة وذات سػػيادة،

وانيام االحتبلؿ.

 عمى الدوؿ العربيػة توجيػو األنظػار والتعػاوف مػع روسػيا التػي تعتبػر بػديبلً لمواليػات المتحػدة،حيث األايرة ال تتوانى في ابتزاز الدوؿ العربية بقطع المساعدات عنيا.

ز

 العمؿ عمى إتماـ المصالحة الضمسطينية ،مػع وجػود دعػـ شػعبي واقميمػي ودولػي إلتماميػا والسيما الدور الروسي الضاعؿ.

 عمى الدبموماسية الضمسطينية اتااذ ق ارراتيا فيمػا يتعمػؽ بالعبلقػات الدوليػة ،مػف اػبلؿ جامعػةالدوؿ العربية لكي يكوف ليا موقؼ ومرجعية عربية مشتركة.

ح

Abstract
Russian – Israeli Relations and Their Impact on the
Palestinian Issue 1991-2016

The study aimed at identifying the stages of the development of
Russian-Israeli relations, reviewing the impact of regional and
international factors on the development of bilateral relations,
highlighting the determinants of Russian-Israeli relations, examining the
impact of the Russian-Israeli relations on the Palestinian issue and finally
looking at the future of Russian-Israeli relations. Study The researcher
used more than one approach such as the historical approach, the method
of systems analysis, and others.
At the end of the study, the researcher concluded the following results;





Russian-Israeli relations have been rooted in history since the
time of Tsar Alexander II in 1855, when a national homeland for
the Jews was to be established in Russia; therefore, Russia was
the focus of Jewish attention throughout the world.
There is Russian-Israeli cooperation in many different fields:
military, economic, commercial, agricultural, even in space.
Russia is well aware that the Palestinian issue is the core issue in
the Middle East, the core of its conflict, and by settling it, the
problems of the region will be almost eliminated.

In light of the results of the study, the researcher recommended
several recommendations;
 The Palestinian diplomacy should exploit and harness the
Russian-Israeli rapprochement to extract the rights of the
Palestinian people by pressuring Russia, which has long sided
with all the Arab countries, to pressure Israel to support the
establishment of an independent and sovereign Palestinian state.
 The Arab countries should focus their attention and cooperation
with Russia, which is an alternative to the United States, where
the latter does not hesitate to blackmail Arab countries by cutting
off aid from them.

ط

 Work to complete the Palestinian reconciliation, with the support
of the people, regional and international to complete, especially
the role of Russian actor.
 Palestinian diplomacy must take its decisions in relation to
international relations through the League of Arab States in order
to have a common Arab position and reference.

ي

انفصم األول
اإلطار اننظري نهدراست

2

صل
طا

ال

ظي ل

مقلم :
ال شػ ػػؾ مف العبلقػ ػػات الروسػ ػػية اإلس ػ ػرابيمية امتػ ػػدت عبػ ػػر جػ ػػذور التػ ػػاريخ ح ػ ػوالي 1855
وتطػػورت عبػػر السػػنيف نتيجػػة المصػػالم المتعػػددة بػػيف البمػػديف ،وسػػوؼ يقػػوـ الباحػػث بيلقػػام اللػػوم

عمػػى جػػذور ىػػذه العبلقػػات مػػع التركيػػز عمػػى الضت ػرة ( )2016-1991وبيػػاف مػػد ت ثيرىػػا عمػػى
القلية الضمسطينية.
في الواقع :سعى الربيس الروسػي فبلديميػر بػوتيف إلػى تحسػيف العبلقػات مػع إسػرابيؿ منػذ

تبوبو السمطة في آذار (مارس)  ،2000كما وطدت الػدولتاف عبلقاتيمػا بشػكؿ ممحػوظ عمػى عػدة
جبيػػات .ويعقػػد المس ػ ولوف الػػروس واإلس ػرابيميوف اجتماعػػات ومحادثػػات ىاتضيػػة بصػػورة منتظمػػة،

ويحػافظوف عمػػى عػػدة قنػوات اتصػػاؿ مضتوحػػة .كمػا لػػد البمػػديف اتضػػاؽ بشػ ف السػػضر السػػياحي دوف

الحاجػػة إلػػى ت شػػيرة لمواطنييمػػا فيس ػرابيؿ تلػػـ مكثػػر مػػف مميػػوف ميػػاجر ممػػا كػػاف ُيعػػرؼ سػػابقاً
باالتحػػاد السػػوفياتي ،األمػػر ال ػذي يعػػزز عبلقػػات روسػػيا مػػع إس ػرابيؿ ،كمػػا مف الممػػة الروسػػية ىػػي
الممػػة الثالثػػة األكثػػر تػػداوالً فػػي إس ػرابيؿ بعػػد العبريػػة والعربيػػة واإلنكميزيػػة .وقػػد تحسػػنت العبلقػػات

االقتصػػادية بػػيف الػػدولتيف بشػػكؿ الفػػت لتتاطػػى قيمتيػػا  3مميػػارات دوالر عػػاـ  ،2014وىػػو رقػػـ

معمى بقميؿ مف قيمة التجارة بيف روسيا ومصر في العاـ ذاتو .وشيدت العبلقات العسكرية تحسناً

ميل ػاً فضػػي موااػػر عػػاـ  ،2015ووفق ػاً لتقػػارير صػػحضية باعػػت إس ػرابيؿ عشػػر طػػابرات اسػػتطبلع
بدوف طيار لروسيا ،بػالرغـ مػف ماػاوؼ إسػرابيؿ بشػ ف العبلقػات العسػكرية والسياسػية التػي تجمػع

روسيا بييراف( .بورشضسكايا :2016 ،موقع إلكتروني)
م ك

ل

:

تتمح ػػور مش ػػكمة الد ارس ػػة ح ػػوؿ تط ػػور العبلق ػػات الروس ػػية اإلسػ ػرابيمية ف ػػي الضتػ ػرة م ػػا ب ػػيف

( ،)2016-1991ومػ ػ ػ ػ ػػا شػ ػ ػ ػ ػػيدتو العبلقػ ػ ػ ػ ػػات مػ ػ ػ ػ ػػف حيػ ػ ػ ػ ػػث التقػ ػ ػ ػ ػػارب والتباعػ ػ ػ ػ ػػد ومث ػ ػ ػ ػ ػره عمػ ػ ػ ػ ػػى
القلية الضمسطينية.
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ل

ت اؤال

:

تدور الدراسة حوؿ تسا الً ربيساً مضاده:
مةةا طب عةة
ط

؟

عالقةةا

ا ةة

ةة ئ

ا بث عن ذ ت اؤل ت اؤال ا ع

تةة ( )6112-1991اأث ةةا ع ةةى قضةة

اةةي
ي:

 -1ما مراحؿ تطور العبلقات الروسية اإلسرابيمية؟
 -2ما ىي محددات العبلقات الروسية اإلسرابيمية؟

 -3ما ت ثير العوامؿ اإلقميمية والدولية في تطور العبلقات الثنابية؟
 -4ما مثر العبلقات الروسية اإلسرابيمية عمى القلية الضمسطينية؟

 -5م ػػا مس ػػتقبؿ العبلق ػػات الروس ػػية اإلسػ ػرابيمية ف ػػي ل ػػوم التط ػػورات الراىن ػػة عم ػػى القلػػػية
الضمسطينية؟

أ لف ل
تتبمور مىداؼ الدراسة عمى التعرؼ وتسميط اللوم عمى:
 -1التعرؼ عمى مراحؿ تطور العبلقات الروسية اإلسرابيمية.

 -2تسميط اللوم عمى محددات العبلقات الروسية اإلسرابيمية.
 -3استعراض مثر العوامؿ اإلقميمية والدولية في تطور العبلقات الثنابية.

 -4الوقوؼ عمى مثر العبلقات الروسية اإلسرابيمية عمى القلية الضمسطينية.
 -5استشػ ػراؼ مس ػػتقبؿ العبلق ػػات الروس ػػية اإلسػ ػرابيمية وفقػ ػاً لمتط ػػورات الراىن ػػة ،ومثرى ػػا عم ػػى
القلية الضمسطينية.

أ م

ل
 -1إف د ارسػػة العبلقػػات الروسػػية اإلس ػرابيمية تضيػػد صػػناع الق ػرار السياسػػي والبػػاحثيف فػػي ىػػذا
الش ػ ف ،ويضػػتم آفاق ػاً جديػػدة لمبػػاحثيف فػػي مجػػاؿ العمػػوـ السياسػػية والعبلقػػات الدوليػػة ،مػػف
ابلؿ تسميطيا اللوم عمى تحوالت جديدة وميمة بيف البمديف.

 -2متابعػػة دور روسػػيا المتصػػاعد ور يتيػػا لمسػػبلـ بػػيف الضمسػػطينييف واإلس ػرابيمييف ،فػػي ظػػؿ
تعاظـ حدة االستيطاف في اللضة المربية.

 -3إف د ارس ػة العبلقػػات السياس ػية بػػيف روسػػيا واس ػرابيؿ فػػي ىػػذه الضت ػرة الحساسػػة مػػف تػػاريخ
العبلقػػات بػػيف الػػدولتيف ،يعمػػؿ عمػػى إث ػرام المكتبػػة العربيػػة ،ااصػػة ومف فت ػرة الد ارسػػة ىػػي
4

حػػدث معاصػػر لػػـ يكػػف لمبػػاحثيف والميتمػػيف بيػػذا الش ػ ف د ارسػػات سػػابقة كثي ػرة عػػف ىػػذه

الضترة.

 -4إف الاوض في ىذه الدراسة يعود بالضابدة لمقارئ والمتابع ألحػداث منطقػة الشػرؽ األوسػط
عامة ،والمنطقة العربية بشكؿ ااص.
ل

م هج

تعتمد الدراسة عمى عدة مناى بحثية ،منيا:


م ة هس تةةا خي :ىػػو الطريقػػة التاريايػػة التػػي تعمػػؿ عمػػى تحميػػؿ وتضسػػير الح ػوادث
التاريايػػة ك سػػاس لضيػػـ المشػػاكؿ المعاصػرة والتنبػ بمػػا سػػيكوف عميػػو المسػػتقبؿ ،فيػػو
ييػػتـ بد ارسػػة وقػػابع األحػػداث التػػي حػػدثت فػػي المالػػي مػػف اػػبلؿ جمػػع المعمومػػات
والبيانػػات حوليػػا بطريقػػو منطقيػػة وتحميميػػا وتضسػػيرىا بيػػدؼ الوصػػوؿ إلػػى اسػػتنتاجات

تساعد في فيـ مولاع الحالر والتاطيط لممستقبؿ( .حسيف ،محمد)59 :2012 ،


م هس مقا ن :وىو يعتمد عمى المقارنة في دراسة الظاىرة حيث يبرز موجو الشبو

واالاتبلؼ فيما بيف ظاىرتيف مو مكثر.

 مةةة هس تح ةةةل ةةة ظم :يس ػػتادـ مص ػػطمم النظ ػػاـ لوص ػػؼ طبيع ػػة األنم ػػاط الس ػػموكية
القابمة بيف عناصر الظاىرة السياسية ،ويستادـ فػي مجػاؿ العبلقػات الدوليػة لتصػؼ

نسقاً مف العبلقات بيف المتميرات السياسية ،وير (غابربيؿ الموند) مف النظػاـ يجسػد

منماط مف التضػاعبلت الموجػودة فػي كػؿ المجتمعػات المسػتقمة ،إال مف (كػارؿ دوتػيش)
ينطمػؽ مػػف وجيػػة نظػر ماػػر

فالنظػػاـ يتجسػد بدرجػػة التضاعػػؿ وحريػة تػػدفؽ ووصػػوؿ

المعمومػػات إلػػى صػػناع القػرار التاػػاذ قػ اررات سياسػػية مناسػػبة ،فػػي حػػيف يعتقػػد (ديضيػػد
ايستف) مف حركة النظاـ السياسي تعتمد عمى طبيعة المدابلت والمارجات( .فيمي،
)70-69 :2010

يولػم مىميػة اإلجػرامات التػي اتاػذتيا كػؿ مػف روسػيا واسػرابيؿ،
 ص ع ق  :الػذي ّ
مػػف تػػاريخ بدايػػة الد ارسػػة وحتػػى تػػاريخ انتيابيػػا والتػػي مثػػرت عمػػى مجريػػات العبلقػػة
بينيما.
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حلال ل
ما ي :تبدم الدراسة مف حيث الضترة الزمنية مف عاـ  1991إلى عاـ .2016

 -1حل

 -2حل مكا ي :حدود الدراسة المكانية ،ىي "روسيا واسرابيؿ".

 -3حةةةل ماضةةةاعي :تتنػػاوؿ الد ارسػػة طبيعػػة العبلقػػات الروسػػية اإلس ػرابيمية وت ثيرىػػا عمػػى
القلية الضمسطينية.
ل

ا

أاالً :ل

ابق ا تعق م ع ها:
ا

عب :

مف ابلؿ ما يمي يتـ استعراض الدراسات السابقة التػي اىتمػت بد ارسػة العبلقػات الروسػية
اإلسرابيمية ،وىي متنوعة ما بيف دراسات اىتمت بالعبلقات الروسػية اإلسػرابيمية مباشػرة ،ود ارسػات

اىتمت بالعبلقات الروسية مع دوؿ مار  ،ودراسات اىتمت بالعبلقات اإلسرابيمية مع دوؿ مار ،

وىي كما يمي:
 -1ل

صةةه ا

ة ( ة  )6112 :بع ةةا ن " :عالقةةا

1996م"

ا ة

مةةا ب ة ن عةةامي -1621

ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى د ارسػػة مولػػاع الييػػود فػػي روسػػيا القيص ػرية ،وظػػروؼ نشػػوم المس ػ لة

الييودي ػػة ،والتع ػػرؼ إل ػػى مفك ػػار ومنطمق ػػات المضكػ ػريف اليي ػػود الص ػػياينة ف ػػي روس ػػيا ،ود ارس ػػة مى ػػـ
التطورات السياسية والتنظيرية لمصػياينة فػي روسػيا ،وكػذلؾ الوقػوؼ عمػى التحػالؼ بػيف الشػيوعية
بتياراتيػػا والحركػػة الصػػييونية فػػي المجػػاالت السياسػػية والضكريػػة واالقتصػػادية والثقافيػػة ،بػػرغـ تبػػايف

البػ ػرام ف ػػي بع ػػض المب ػػادئ واآلرام ،كم ػػا اس ػػتادـ الباح ػػث الم ػػني البح ػػث الت ػػارياي (الوص ػػضي
والتحميمي والمني المقارف) ،وفي ظؿ الدراسة موصى الباحث بعديد التوصيات مىميا:
 مثّػػؿ ق ػرار القيصػػر الكسػػندر الثػػاني القالػػي بيلمػػام القنانػػة وانيػػام النظػػاـ اإلقطػػاعي سػػنة ،1861في إطار اطتػو اإلصػبلحية لتحػديث ونقػؿ روسػيا إلػى مصػاؼ الػدوؿ العظمػي،

نقطػ ػػة فارقػ ػػة فػ ػػي تػ ػػاريخ الييػ ػػود فػ ػػي روس ػ ػػيا ،فبػ ػػالرغـ مػ ػػف اسػ ػػتضادة بعلػ ػػيـ مػ ػػف تم ػ ػػؾ
االصػػبلحات ،إالَّ مف األغمبيػػة تميػػرت مولػػاع وفقػػدوا كثي ػ اًر مػػف امتيػػازاتيـ ،وبػػدموا مرحمػػة
مػ ػػف اليج ػ ػرات الدااميػ ػػة ثػ ػػـ الاارجيػ ػػة حتػ ػػى مصػ ػػبحوا (مصػ ػػبحوا مػ ػػاذا) ،وتعثػ ػػرت بتضػ ػػاقـ

مولاعيـ عمميات الدم والتحديث ،حتى مصبحوا فابلاً بشرياً وعبباً كبي اًر ،نت عنػو مػا
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ُع ػػرؼ باس ػػـ (المسػ ػ لة الييودي ػػة) ،مو م ػػا عب ػػر ب ػػو اليي ػػود ع ػػف ال ػػطيادىـ وى ػػي (ال ػػبل
سامية)(.)
 كانت بدايػة النشػاط السياسػي العػاـ الػذي قػاـ بػو الييػود بػيف سػكاف روسػيا يرجػع إلػى عػاـ ،1873عندما مُسست المجنة المركزية (لبلتحاد االسرابيمي العالمي) ،الذي ش َّػكؿ مجػالس
لممناطؽ الروسية الحدودية ،كانت ميمتيا مراقبة الحدود واستاداـ عصابات التيريب إلى

التعميـ ،ونشر الثقافة ،وتمذية األمزجة المعادية لروسيا بيف الييود الروس.

 لمت روسيا وعمى مدار تاريايا مىػـ وماطػر المضكػريف الييػود ،الػذيف ش َّػكموا بػ رة توجيػوفكري واداري لمييود والصييونية في العالـ ،وكاف منيـ( :ليو بنسكر ،سمو لينكػيف ،ليمػيف

بموـ ،بف ييودا).

 كاف لبعض الزعمام الصياينة األثر المباشرة عمى صناعة العبلقات الصييونية الروسية،وكاف مف مىـ مولبؾ الزعمام" :ىرتزؿ ،ولضسوف ،وايزماف ،جابوتنسكي).

 -6ل

ةة (أبةةا ةةمهل  )6116 :بع ةةا ن " :ال ةةت ت ج

"6116-6111

ا ةة

تجةةاا

ةة

ا ةةط

تناول ػت الد ارسػػة االسػػتراتيجية الروسػػية تجػػاه الشػػرؽ األوسػػط اػػبلؿ فت ػرة واليتػػي فبلديميػػر
بوتيف  ،2000-2008حيث ركزت عمى االستراتيجية الروسية في توجياتيا الجديدة تجػاه الشػرؽ
األوسط مركزة عمى القلية الضمسطينية ومد ت ثرىا باالستراتيجية الروسية ،كمػا اعتمػدت الد ارسػة

فػػي مقاربتيػػا المنيجيػػة عمػػى المػػني التػػارياي والمػػني الوصػػضي التحميمػػي ،ومػػني صػػنع الق ػرار
( )معال

ام  ،مصطمم ااترعتو الحركة الصييونية لمتعبير عف معاداة الييود .وكممة “سامي” م اوذة ممػا

ورد في االصحاح العاشر مف سضر التكويف مف مف مبنام نوح ىـ ساـ وحاـ ويافث.

والساميوف ىـ نسؿ ساـ مف العرب وبني إسرابيؿ وغيرىـ .ولكف الصييونية تعمدت إطػبلؽ السػامي عمػى الييػودي
ومصػرت عمػػى إطػبلؽ مصػػطمم معػاداة السػػامية عمػى كػػؿ الحركػات واألفعػػاؿ المناوبػة لمييػػود فػي موروبػػا ،وفػي كػػؿ
منحػػام العػػالـ فيمػػا بعػػد ،تجنب ػاً منيػػا السػػتعماؿ مصػػطمم معػػاداة الييػػود بسػػبب مػػا اكتس ػبو لضػػظ الييػػودي مػػف ظػػبلؿ
قبيحػػة فػػي مذىػػاف الشػػعوب األوروبيػػة عبػػر التػػاريخ .فقػػد ارتبطػػت كممػػة الييػػودي بصػػضات الباػػؿ واالنطػػبلؽ والجػػبف

واالستمبلؿ وغيرىا.
وظػػاىرة معػػاداة الييػػود تعػػود إلػػى العصػػور القديمػػة .فشيشػػروف الرومػػاني عبػػر عػػف لػػيقو بػػالييود الموجػػوديف فػػي
روما .ويذىب الكثير مف الم رايف إلى مف الصػحضي األلمػاني الييػودي األصػؿ “وليمػـ مػار” ىػو موؿ مػف اسػتادـ
مصػػطمم البلسػػامية بمعنػػى معػػاداة الييػػود ،وذلػػؾ عػػاـ  1879بعػػد الحػػرب البروسػػية – الضرنسػػية التػػي تسػػببت فػػي
انييار كثير مف المالييف وجعمتيـ يمقوف الموـ عمى الييود.

الموسوعة الضمسطينية ،موقع إلكتروني https://www.palestinapedia.net
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لمعرفػػة مىػػـ الػػدوابر الروسػػية التػػي تسػػاىـ فػػي تشػػكيؿ وصػػنع الق ػرار السياسػػي الروسػػي الاػػارجي،
ومني دراسة الحالة لتسميط اللوم عمى القلية الضمسطينية ك حد القلايا الجوىرية التػي مطالتيػا

التمي ػرات فػػي االسػػتراتيجية الروسػػية الجديػػدة ،وإلثبػػات فرلػػيات الد ارسػػة واإلجابػػة عمػػى تسػػا التيا
تناولت الدراسة االستراتيجية الروسية ومىـ اصابصيا ،مركزة عمػى العبلقػات العربيػة الروسػية فػي
ظؿ حكـ بػوتيف بماتمػؼ جوانبيػا ،مناقشػة المحػددات الدااميػة والاارجيػة المػ ثرة فػي صػنع القػرار
الروسي ،ومف ثـ سمطت اللوم عمى القلية الضمسطينية مف ابلؿ تحديػد مىػـ المحػددات المػ ثرة

فػػي الق ػرار الروسػػي تجػػاه القلػػية الضمسػػطينية ،وحقيقػػة السياسػػة الاارجيػػة الروسػػية تجػػاه القلػػية
الضمس ػػطينية ومواقضي ػػا المعمن ػػة منيػ ػا .وق ػػد توص ػػمت الد ارس ػػة إل ػػى مجموع ػػة م ػػف االس ػػتنتاجات ك ػػاف

مبرزىا:

 مف مىـ التميرات التي طػرمت عمػى االسػتراتيجية الروسػية مو السياسػة الروسػية تجػاه الػدوؿالعربية ،منيػا مصػبحت ذات بعػد منضعػي (واقعػي) بعػد مف كانػت ذات بعػد ميػديولوجي تقػوـ
عمى (المثالية).

 عدـ امتبلؾ روسيا مقومات الت ثير عمػى الجانػب اإلسػرابيمي والضمسػطيني لمتػداؿ فػي حػؿالصراع الضمسطيني ،مما شكؿ عامبلً في لعؼ دورىا ومحدوديتو.

 إدراؾ روسيا في ظؿ ثقميا السابؽ في عيد االتحػاد السػوفيتي مف القلػية الضمسػطينية ىػيمضتاح الداوؿ إلى منطقػة الشػرؽ األوسػط وبالتػالي فيػي تعتمػد عمػى القلػية الضمسػطينية
كبوابة لتحافظ عمى تواجدىا كبلعب ميـ في السياسػة الدوليػة ،بمػض النظػر عػف مطػراؼ

الصراع وعف عدالة القلية.
 -2ل

(

ا ا خا ج

ابكي )6112 :بع ا ن " :ا

تجاا قض

ط

"

ى ػػدفت الد ارس ػػة إل ػػى تضس ػػير السياس ػػات الروس ػػية الجدي ػػدة تج ػػاه الش ػػرؽ األوس ػػط والقل ػػية
الضمسػطينية والتػػي محػػدثت ردة فعػػؿ عالميػة ،وذلػػؾ مػػف اػػبلؿ االنطػبلؽ بنبػػذة تاريايػػة لضيػػـ طبيعػػة
التعامػػؿ الروسػػي مػػع ىػػذا الممػػؼ .واإلجابػػة عمػػى التسػػا الت المتعمقػػة ب سػػباب العػػودة الروسػػية إلػػى

المنطقة وما ىي محددات ىذه العودة؟ وكيؼ يمكف مف ت ثر عمى العممية السياسية ،وااصػة بعػد
التمييرات الداامية التي شيدتيا الحياة السياسية الضمسطينية واإلسرابيمية ،وقد توصؿ الباحث إلى:
 مف سياسة موسكو الاارجيػة اتسػمت عمومػاً بعػدـ الثبػات تجػاه منطقػة الشػرؽ األوسػط،بما فييا القلية الضمسطينية .لكف ىذا ال يعنػي عػدـ التػوازف ،فتذبػذب السياسػة الروسػية
كاف في االستم اررية ،وليس في المواقؼ .وبالرغـ مف عدـ الثبات في السياسة الروسية

8

مف حيث درجة تركيزىا مو حدتيا ،إالَّ منيا اتسمت بطابع مشػترؾ وىػو المحافظػة عمػى

حد مدنى مف العبلقات مع جميع األطراؼ.

 -مف سياسة روسيا الاارجية تجاه القلية الضمسطينية ت ثرت بعوامؿ مار تتمحور حوؿ

المشػػاكؿ الروسػػية الدااميػػة والعبلقػػات الروسػػية اإلسػرابيمية والروسػػية األمريكيػػة ،إلػػافة

لبعض العوامؿ اإلقميمية.

 مف السياسات الروسية األايرة ال تارج عف محاولة روسيا البقام عمى السػاحة الدوليػة،بم ػػا يل ػػمف عودتي ػػا مس ػػتقببلً إل ػػى م ػػا كان ػػت عمي ػػو ،وب ػػذلؾ ال يمك ػػف اعتب ػػار القل ػػية
الضمسطينية بمعطياتيا ومطرافيا مكثر مف مداة لتحقيؽ طموح موسكو العالمي.

ثا اً :ل
 -9ل

جب

ا

) )Borchoviskaia: 2016بع ا ن " :ضاج عالقا

ئ

–

ا

"

ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى واقػػع العبلقػػات بػػيف روسػػيا واسػرابيؿ ،وال سػػيما فػػي ظػػؿ
بيبػػة شػػديدة التعقيػػد والاصوصػػية وىػػي الشػػرؽ األوسػػط ،وفػػي ظػػؿ المسػػتجدات الراىنػػة والص ػراع

السوري والذي كاف القاسـ المشترؾ بيف الدولتيف حيث تسػعى كػؿ دولػة اسػتمبلؿ ىػذا الصػراع فػي

تحسػف العبلقػات
تحقيؽ مصالحيا ،حيث قسمت الدراسة إلى ثبلثة محػاور ،فػالمحور األوؿ تنػاوؿ ّ
بيف الدولتيف إباف األزمة السورية ،والمحور الثاني تناوؿ الابلفات والتعقيدات المتبقيػة حيػث ملقػى

اللوم في ىذا المحور عمى بعض الابلفات التػي ظيػرت إبػاف زيػارة وفػد مػف حمػاس إلػى روسػيا
واعػػبلف بػػوتف مف حمػػاس ليسػػت منظمػػة إرىابيػػة ،ممػػا المحػػور الثالػػث فتنػػاوؿ المحصػػمة لمتعػػاوف

المشترؾ بيف روسيا واسرابيؿ.
 -5ل

ة ( )Magen & Karasova: 2015بع ةةا ن " :عالقةةا

ا تطا

اي

ا ط"

ا ة

ال ة ئ

ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ إلػػى واقػػع العبلقػػات الروسػػية اإلسػرابيمية ،فػػي ظػػؿ شػػرؽ
موسط متمير مف حيث االستراتيجيات السياسية ،حيث تطرقت الدراسة إلى محوريف المحور األوؿ
كاف بعنواف :تحديات الشرؽ األوسط ،والمحػور الثػاني كػاف بعنػواف :العبلقػات الروسػية االسػرابيمية
والتعاوف االقتصادي بيف البمديف ،حيث ملقت الدراسة اللػوم عمػى مػد تميػر السياسػات فػي ظػؿ

الربيػع العربػػي ،وكػػذلؾ القػػام اللػػوم عمػػى التعػػاوف االقتصػػادي بػػيف روسػػيا واسػرابيؿ وال سػػيما فيمػػا
ياص تطوير التكنولوجيا العسكرية.
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( )Razoux: 2008بع ا ن ":عالق ب ن ا ا ا

 -2ل

ئ ل –م ات ح ت ا م"

ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى العبلقػػات الروسػػية اإلس ػرابيمية مػػف عػػدة جيػػات ،حيػػث

تناول ػػت بالتضص ػػيؿ ت ػػاريخ العبلق ػػات الروس ػػية اإلسػ ػرابيمية ،وك ػػذلؾ اليجػ ػرة واألم ػػف والتج ػػارة ب ػػيف
البمديف ،وميلاً الطاقة كقوة اقتصادية وكذلؾ العبلقة الثنابية بيف البمػديف ،وتناولػت مولػوع القػدرة
عمى إلحاؽ األذ المتبادؿ وتناولت ميلاً عبلقة واقعية بػيف البمػديف ،وتطرقػت الد ارسػة ميلػاً إلػى
تػ ثير القلػػايا االقميميػػة عمػػى العبلقػػة بػػيف البمػػديف وال سػػيما األزمػػة اإليرانيػػة ،وتطرقػػت ميل ػاً إلػػى

الموقؼ العالميف والدولي مف العبلقة بيف البمديف وال سيما بالنسبة لممرب والناتو.
( )Epstein: 2007بع ا ن " :ا ا ا

 -7ل

ئ ل قص حم ا اما

"

ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى العبلقػػة بػػيف إس ػرابيؿ وروسػػيا ومػػد انسػػجاميـ حػػوؿ
القلايا اإلقميمية والدولية ،وكذلؾ تناولت ىجػرة الييػود الػروس إلػى إسػرابيؿ والسػياحة اإلسػرابيمية،

وكذلؾ تناولت بعض الابلفات بيف روسيا واسرابيؿ حوؿ بعض المرافؽ الروسية في القدس والتي
تػ بى إس ػرابيؿ ولػػعيا تحػػت التصػػرؼ الروسػػي ،وميلػاً بعػػض رجػػاؿ األعمػػاؿ المطمػػوبيف لروسػػيا
واسػرابيؿ ال تريػػد تسػػميميـ ،حيػػث تلػػمف الد ارسػػة ( )6عنػػاويف وكانػػت عمػػى النحػػو التػػالي( :عمػػى

نضس الجانب مف المتاريس ،الذي ينبمي روسيا بيع األسمحة ،ايبة األمؿ والحرج ،كؿ البيض فػي
سمة واحدة ،الحصوؿ عمى ما ىو نضسو ،كيؼ نسمع بعلنا البعض).
تعق م ع ى ل

ا

ابق :

تناوؿ الباحث بعػض الد ارسػات السػابقة والتػي يسػتضيد منيػا فػي بنػام د ارسػتو ،حيػث جػامت
الد ارس ػ ػ ػػات م ػ ػ ػػف حق ػ ػ ػػب زمني ػ ػ ػػة ماتمض ػ ػ ػػة ف ح ػ ػ ػػدث د ارس ػ ػ ػػة كان ػ ػ ػػت ع ػ ػ ػػاـ ( )2016وى ػ ػ ػػي د ارس ػ ػ ػػة

) ،)Borchoviskaia: 2016ممػػا مقػػدـ د ارسػػة فكانػػت عػػاـ ( ،)2006وىػػي د ارسػػة (الشػػوبكي:
.)2006

ممػ ػ ػػا مػ ػ ػػف ناحيػ ػ ػػة المولػ ػ ػػوع :فقػ ػ ػػد تناولػ ػ ػػت الد ارسػ ػ ػػات العبلقػ ػ ػػات الروسػ ػ ػػية االس ػ ػ ػرابيمية

مثػػؿ د ارسػػة (األسػػطؿ ،)2013 :ود ارسػػة ( ،)Epstein: 2007ود ارسػػة (،)Razoux: 2008
ود ارسػة ( ،)Magen & Karasova: 2015وىنػػاؾ د ارسػػتاف تناولػػت تػػداؿ روسػػيا فػػي الشػػرؽ

األوسط وىما :د ارسػة كػؿ مػف (مبػو سػميدانة ،)2012 :ود ارسػة (بورشػيضكايا ،)2016 :كمػا يوجػد
د ارسػػة وحيػػدة تناولػػت عبلقػػة روسػػيا بسػػوريا وىػػي د ارسػػة (كسػػاب ،)2014 :كمػػا مف ىنػػاؾ د ارسػػة
وحيدة تناولت سياسة روسيا الاارجية تجاه القلية الضمسطينية وىي دراسة (الشوبكي.)2006 :

:

غي ػػر مف الد ارس ػػة الحالي ػػة تاتم ػػؼ ع ػػف الد ارس ػػات الس ػػابقة ف ػػي تن ػػاوؿ العبلق ػػات الروس ػػية

اإلسػرابيمية لؤلعػواـ ( )2016-1991وت ثيرىػػا عمػػى القلػػية الضمسػػطينية ،وتاتمػػؼ ميلػاً فػػي منيػػا
طبقت في عاـ ( )2018مع دراسة استشرافية ليذه العبلقات.
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انفصم انثانً
انتطور انتارخيً نهعالقاث انروسٍت اإلسرائٍهٍت
خالل انفرتة ()1967-1882
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ا

خالل

ت ()1927-1661

مقلم :
قبيؿ الداوؿ في تاريخ العبلقات الروسية اإلسرابيمية ،يجب عمينا إلقام اللوم عمى تاريخ

وطبيعة الييود ،حيث كاف تواجدىـ ممر طبيعي في مستعمرات منعزلة ومنضصػمة عػف بػاقي الدولػة
مو باقي المجتمع ،إذ ظيرت كثير مف المصطمحات التي ت يد ذلؾ مىميا مصطمم (الميتو).
والميتػػو ىػػو مسػػموب حيػػاة تمتػػع بػػو الييػػود فػػي القػػروف الوسػػطى فػػي موروبػػا ،وقػػد مقػػيـ موؿ
حػػي ييػػودي مُطمػػؽ عميػػو كممػػة "غيتػػو" فػػي البندقيػػة عػػاـ  ،1516كمػا مقػػاـ البابػػا بػػوؿ ال اربػػع غيتػػو

آار في روما عاـ  ،1555ومصؿ كممة غيتو غير معروؼ عمى وجو الدقة فيقاؿ إف مصميا ىو
حػػي الييػػود فػػي البندقيػػة الػػذي نسػػب إلػػى "الميتػػو" ،مي مصػػنع المػػدافع الػػذي مقػػيـ بج ػواره .ويقػػاؿ

ميلاً :مف الكممة مشتقة مػف الكممػة األلمانيػة "جيكتػر" التػي تعنػي مكانػاً محاطػاً باألسػوار ،مو مػف

الكممة العبرية "جت" بمعنى االنضصاؿ ،مو الطبلؽ الػواردة فػي التممػود ،ولعػؿ مكثػر التضسػيرات قربػاً

مف الواقع ،ىو ذلؾ الذي يعود بالكممة إلى كممة "بورجيتو" اإليطالية التػي تعنػي قسػماً صػمي اًر مػف

المدينة .فقد اكتسبت كممة "غيتو" معناً سمبياً ،غير منو مف المعروؼ مف إنشام األحيام التي تركز
الييػػود فييػػا قػػد تػػـ طواعيػػة ،مي بػػرغبتيـ ىػػـ بوصػػضيـ مقميػػة دينيػػة فضػػي عػػاـ  1084مػػنم اسػػقؼ

مدينة "سبير في ملمانيا" الييود الحػؽ فػي مف يعيشػوا دااػؿ حػي اػاص بيػـ محػاط ب سػوار عاليػة،
وحينما غ از المسيحيوف األندلس طالب الييود بالحؽ نضسو ،ومف مشير األمثمة عمى تمقابيػة الميتػو
حالة بعض ييود براغ الذيف كانوا يعيشوف اارج نطاؽ المنطقة الماصصػة لمييػود ،ثػـ قػرروا فػي

القرف الاامس عشر مف ينلموا إلاػوانيـ الػذيف يعيشػوف دااػؿ تمػؾ المنطقػة ،حيػث كانػت العزلػة

الييودية مف ااتيارىـ منضسيـ ولـ تضرض عمييـ ،فارجت عدة مصطمحات مار ليذه العزلة ومف
ل ػػمنيا "القي ػػاؿ" ،وى ػػي كمم ػػة عبري ػػة تعن ػػي الجماع ػػة ،وتس ػػتادـ لئلش ػػارة إل ػػى الم سس ػػة الييودي ػػة

المعروفة بيذا االسـ في بولندا وبعد ذلؾ في روسيا( .المسيري)26 :1982 ،

كانت بداية الميتو قديمػة ،فمنػذ مف آمنػوا بػ نيـ شػعب اهلل الماتػار ،كػانوا يضلػموف العػيش

في الميتو الااص بيـ ،وماذت بمرور الزمف طابعاً ااصاً ممي اًز ،حيػث الميتػو فػي مكػاف ال يثيػر
الشػػبيات ،لػػو مػػداؿ واحػػد لػػيؽ ،ولػػيس لػػو ماػػرج ،مبنيتػػو غيػػر متناسػػقة ،متراكمػػة عمػػى بعلػػيا

وك نيا مكػواـ مػف الحجػارة ال مبػاني ،شػبابيكيا قميمػة ولػيقة ميلػاً ،طرقيػا ومػدااميا مزقػة متعرجػة
ليقة .في ىذا الميتو كاف الييود يمارسوف حيػاتيـ الااصػة بيػـ ،ويتػواروف بجػدرانيا ومزقتيػا عػف
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مع ػػيف الن ػػاس ،فيس ػػاعدىـ ذل ػػؾ عم ػػى ممارس ػػة طقوس ػػيـ الديني ػػة ،وحي ػػاتيـ الااص ػػة داا ػػؿ الميت ػػو

المممؽ ،حيث مفادىـ ب ف حضظ ليـ عمى قمتيـ ولػعضيـ روح الجماعػة والثقافػة الييوديػة التقميديػة،
ومبعػػدىـ عػػف مي مذ  ،وملػػرىـ بػ ف جعػػؿ مصػػابع االتيػػاـ تُشػػار إلػػييـ فػػي مكػػامنيـ ،فيلػػطيدوف
ىنػػاؾ ويػػذبحوف حػػيف تزيػػد ج ػرابميـ عػػف طاقػػة احتمػػاؿ الشػػعب المبتمػػى بيػػـ .ومػػع ىػػذا :فقػػد كػػاف
الييود يشعروف دوماً بالحاجة إلى انضتاح المجتمعات البشرية عمػييـ ،بػدوف مف ينضتحػوا ىػـ عمييػا،
لببل يعرؼ ما بدااؿ الميتو مف مسرار وملماز( .سنقرط)8-7 :1987 ،

وعميػػو ،يمكػػف القػػوؿ :إنػػو لػػيس مػػف المريػػب عمػػى الييػػود االسػػتيطاف مينمػػا حم ػوا وارتحم ػوا،
حيث يظير التاريخ مف الميتو انتشر في موروبا وبولنػدا وبعػد ذلػؾ روسػيا واآلف فػي فمسػطيف ،كمػا

مف الييود اتبعوا نضس ىذا األسموب وىو التجمع في كتؿ معزولة عػف بػاقي المجتمػع ،مثػؿ :الحػي
الييودي في تونس ومصر ،وىذا ما يضسر االستيطاف واإلصرار عميو.
إف العبلقػػات الروسػػية اإلس ػرابيمية ليسػػت وليػػدة المحظػػة ،فينػػاؾ جػػذور مػػف ىػػذه العبلقػػات

منػذ منتصػؼ القػػرف التاسػع عشػر ،حيػػث ارتبطػت ىػذه العبلقػػات مػف بدايػة عيػػد القيصػر ملكسػػندر
الثػػاني عػػاـ  .1855وسػػوؼ يتنػػاوؿ الباحػػث فػػي ىػػذا الضصػػؿ مػػف ىػػذه الد ارسػػة ،تطػػور العبلقػػات
الروسػػية اإلس ػرابيمية منػػذ عػػاـ  1882وحتػػى عػػاـ  ،2016وقػػد تػػـ تقس ػيـ ىػػذه الضت ػرة الزمنيػػة عمػػى
ثبلثػػة مباحػػث المبحػػث األوؿ :سػػوؼ يتنػػاوؿ ب ػواكير العبلقػػات الروسػػية الصػػييونية اػػبلؿ الضت ػرة

( .)1947-1882ممػػا المبحػػث الثػػاني :سػيتناوؿ التطػػور التػػارياي لمعبلقػػات الروسػػية اإلس ػرابيمية
اػػبلؿ الضت ػرة الزمنيػػة ( ،)1967-1948ممػػا المبحػػث الثالػػث سػػيتناوؿ التطػػور التػػارياي لمعبلقػػات
الروسية اإلسرابيمية ابلؿ الضترة الزمنية (.)2016-1968
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في عاـ  1793ظير إلى الوجود ثبلث دوؿ منضصمة ىي :روسيا ،وبروسيا ،وبولندا ،بعد
مف كانػت ىػػذه الػػدوؿ دولػة واحػػدة تعػػرؼ بدولػػة بولنػدا ،وبيػػذا قسػػـ ييػػود بولنػدا القديمػػة عمػػى الػػدوؿ

الثبلث الجديدة ،فكاف مف نصيب روسيا العدد األكبر مػنيـ بصػضتيا مكبػر الػدوؿ الػثبلث .وحػددت
روسيا بعد مف كثرت جرابـ الييود بحؽ الشػعب الروسػي ممػاكف سػكنيـ واقػامتيـ حتػى يسػيؿ عمػى

الدولػػة مػراقبتيـ ،مػػع إعطػػابيـ إدارة شػػبونيـ المحميػػة ،بمػػا فييػػا فػػرض اللػرابب ،واقامػػة محػػاكميـ
الااصة بيـ .ولـ يكف ليسمم ليػـ بممػادرة ىػذه األمػاكف إلػى غيرىػا ،إالَّ بػيذف اػاص مػف السػمطة
المحمية وبقيود شديدة( .سنقرط)9-8 :1987 ،
كػػاف يعػػيش الييػػود فػػي روسػػيا دااػػؿ مػػا يعػػرؼ الميتػػو فػػي العػػاـ ( ،)1897وىػػي األحيػػام
الييودية فػي المػدف ،حيػث رفػض الييػود االنػدماج فػي النسػي االجتمػاعي ،والتعػاطي مػع العػادات

والتقاليػد السػػابدة ،وبالمقابػػؿ :منعػوا مػػف االاػػتبلط بسػابر السػػكاف ،وفرلػػت عمػييـ قػوانيف ااصػػة،

بينم ػػا ع ػػاش اليي ػػود داا ػػؿ الميت ػػو محػ ػ ار اًر م ػػف ع ػػاداتيـ وطقوس ػػيـ ،وك ػػاف ا ػػروجيـ وف ػػؽ قػ ػوانيف

ول ػوابطُ ،بػػررت بحجػػة درم اط ػػر الييػػود عمػػى السػػكاف المس ػػيحييف مػػف ناحيػػة ،وحمايػػة اليي ػػود
منضسيـ مف غير الييود مف ناحية مار  ،كمػا مف لمتجػار والنقابػات الحرفيػة دور فػي عػزؿ الييػود،
بي ػػدؼ الح ػػد م ػػف تممممي ػػـ االقتص ػػادي عم ػػى حس ػػاب بقي ػػة مفػ ػراد المجتم ػػع( .المس ػػحراني:2004 ،

)231-230

وعميو ،يمكف القوؿ :إف ىذا ىو ما مراده الييود وىو العيش فػي الميتػو ،الػذي كػاف الييػود
يسعوا لمعيش فيو ويسػعوا إليػو ،لكػنيـ كػانوا يظيػروف لمميػر منيػـ غيػر ارلػييف ،ومنيػـ ملػطيديف

لتحديد إقامتيـ في الميتو.

حيف جام القيصر نيقوال األوؿ وىو امبراطور روسيا الاامس عشػر ( )1855-1796لػـ

يرتم لمتمممؿ السريع الذي حققػو الييػود فػي زمػف سػمضو االسػكندر األوؿ ،وال لئلصػرار العنيػد الػذي

مبػػدوه لمحضػػاظ عمػػى لمػػتيـ وزييػػـ المميػػز ،وليػػذا :وفػػي محاولػػة منػػو إلذابػػتيـ فػػي المجتمػػع ،مصػػدر
قػوانيف جديػػدة تجبػػرىـ عمػػى إرسػػاؿ جميػػع موالدىػػـ إلػػى المػػدارس الحكوميػػة ،وىكػػذا :مصػػبم التعمػػيـ

إلزامياً بالنسبة ألوالد الييود ولـ يكف كذلؾ بالنسبة ألوالد الػروس ،ممػا مد إلػى جعػؿ موالد الييػود

الضب ػػة األكث ػػر ثقاف ػػة ووعيػ ػاً ف ػػي ط ػػوؿ روس ػػيا وعرل ػػيا ،وف ػػرض عم ػػييـ ك ػػذلؾ الادم ػػة العس ػػكرية
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اإلجباري ػػة الت ػػي ك ػػانوا مح ػػروميف مني ػػا ،فنشػ ػ لي ػػـ ب ػػذلؾ جي ػػؿ مح ػػارب ،يس ػػتطيع حم ػػؿ الس ػػبلح
واستادامو فزالت منيـ الرىبة مف السبلح والموت( .كار)149 :1970 ،

كمػا لػػمت روسػػيا القيصػرية فػػي النصػػؼ الثػػاني مػػف القػػرف التاسػػع عشػػر مكبػػر نسػػبة مػػف

يي ػػود الع ػػالـ ،حي ػػث ت ازي ػػدت مع ػػداىـ حت ػػى وص ػػمت وف ػػؽ إحص ػػابيات ع ػػاـ  ،1880حػ ػوالي مربع ػػة
مبليػػيف وربػػع مميػػوف مػػف مصػػؿ سػػبعة مبليػػيف ونصػػؼ المميػػوف ييػػودي منتش ػريف فػػي شػػتى مرجػػام

العػػالـ ،وكػػاف غالبيػػة الييػػود الػػروس متمرك ػزة فػػي المنػػاطؽ المربيػػة والجنوبيػػة المربيػػة مػػف روسػػيا

(محمود ،)71 :1982 ،وكػانوا مػف الييػود الػذيف يشػكموف ق اربػة  %90مػف ييػود العػالـ( .العممػة،
)23 :1990
وفػػي اػػبلؿ عػػامي  ،1882-1881بػػدم تشػػكيؿ جمعيػػات فػػي روسػػيا ىػػدفيا تحقيػػؽ ىج ػرة
الييػػود إلػػى فمسػػطيف وقػػد عرفػػت ىػػذه الجمعيػػات باسػػـ "حػػب صػػييوف" ،ثػػـ اشػػتيرت باس ػػـ "محب ػػام
ص ػػييوف" .وق ػػد عق ػػد "محب ػػام ص ػػييوف" موؿ مػ ػ تمر لي ػػـ ع ػػاـ  ،1884ويعتبػ ػػر ىػ ػػذا الم ػ ػ تمر موؿ
محطػػة بػػارزة فػػي تػػاريخ ىػػذه الحركػػة .وقػػد انتشػػرت فػػروع ألحبػػام صػػييوف فػػي موروبػػا الش ػرقية،
وحػصمت جمعيػة محبػام صييوف عاـ  1890عمى ترايص رسمي مف السػمطات الروسػية ،معرفػة

ع ػػف نض ػػسيا ب ني ػػا "جمعيػػة لمسػػاعدة الييػػود الػػزراعييف والح ػرفييف فػػي فمسػػطيف وسػػوريا" ،وبسػػبب
النزاعات الداامية فشمت وماذ مفرادىا بالعمؿ كؿ بمضرده( .عمرو)14 :2011 ،
عا صف

قم :1666-1661

وىػػي عبػػارة عػػف موجػػة منظمػػة مػػف االلػػطياد واالعتػػدام المػػنظـ الػػذي مػػورس مػػف قبػػؿ

الشػػعب الروسػػي المػػدعوـ مػػف السػػمطات المحميػػة ،وتركػػزت ىػػذه االعتػػدامات فػػي منطقػػة "كييػػؼ"
(عاصػػمة موكرانيػػا حالي ػاً) ،موديسػػا فػػي جنػػوب روسػػيا ،وبممػػت االعتػػدامات ذروتيػػا فػػي ربيػػع عػػاـ
 1882بعػد اف انتشػرت فػي حػوالي  200مدينػة وقريػة فػدمروا وحرقػوا وسػمبوا وقتمػوا كػؿ مػا يتعمػؽ
بالييود وك نيـ عاصضة رممية تصؿ كؿ مكاف وكػؿ شػيم ،وكػؿ ذلػؾ كػاف تحػت صػمت السػمطات
والشرطة التي اكتضت بالنظر لمعاناة الييود.

ومف مىـ أ بام الا اع عا صف

قم ما ي:

 -1اتي ػػاـ اليي ػػود باغتي ػػاؿ القيص ػػر االس ػػكندر الث ػػاني ال ػػذي اغتي ػػؿ ف ػػي ع ػػاـ  ،1881ف ػػاتيـ
القيصر االبف االسػكندر الثالػث الييػود باغتيػاؿ مبيػو ،وبػدم بتحػريض الجمػاىير المسػحوقة

اقتصادياً لد الييود.
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 -2اتيػ ػػاـ الجمػ ػػاىير الروسػ ػػية الييػ ػػود ب ػ ػ نيـ المسػ ػػبوليف عػ ػػف الولػ ػػع السياسػ ػػي االجتمػ ػػاعي
واالقتصادي الصعب الذي وصؿ إليو الشعب الروسي.

 -3مبلحقػػة القيصػػر لمييػػود ومطػػاردتيـ ،وتسػػاىؿ السػػمطات مػػع المعتػػديف وشػػجعتيـ بوسػػابؿ
ماتمضػة لبلعتػدام عمػػى الييػود ،إمػا مػػف اػبلؿ المنشػورات ووسػػابؿ اإلعػبلـ ،وعػدـ التػػداؿ

بما يحصؿ.

 -4اتش ػػار الحرك ػػة ال ػػبل س ػػامية ،ونم ػػو الع ػػدام التقمي ػػدي ب ػػيف الش ػػعب الروس ػػي واليي ػػود عم ػػى
امضيات اقتصادية واجتماعية وسياسية.

أ م إج ء

حكام

قص

ضل

هال اي ا ا:

تمكف الييود مف توظيػؼ مػا مطمقػوا عميػو "الػطياد الييػود" مو (معػاداة السػامية) مو (الػبل

سامية) في كسب الرمي العاـ العالمي والدولي إلػى جػانبيـ ،وتسػويؽ مسػ لتيـ الييوديػة عمػى منيػا
مشػػكمة يجػػب مف تحػػؿ بشػػيم مػػف التعػػاطؼ مػػع مػػا يدعونػػو بالشػػعب الييػػودي الملػػطيد ،حيػػث

نجحوا بتسميط اللوم عمى بعض اإلجرامات والقػوانيف التػي كانػت تتاػذ لػدىـ سػيما فػي منػاطؽ
موروبػػا الش ػرقية وروسػػيا القيص ػرية ،دوف النظػػر مو التػػدقيؽ فػػي تضاصػػيؿ وامضيػػات تمػػؾ اإلج ػرامات

والتػػي جػػامت فػػي معظميػػا ردات فعػػؿ عمػػى التص ػرفات الييوديػػة السػػيبة تجػػاه تمػػؾ البمػػداف التػػي

عاشوا فييا( .العقاد ،ب.ت)44-43 :

وقػػد جػػام تشػػكيؿ المجنػػة مػػع وقػػوع محػػداث موديسػػا فػػي آذار (مػػارس)  ،1871حيػػث مد

التنافس التجاري بيف الييود واليونانييف في تمؾ المدينة إلى تنامي الشعور بالكراىية بيف الطرفيف،

فيمػػا وقعػػت األحػػداث حػػيف اتيػػـ اليونػػانيوف الييػػود بس ػرقة صػػميب الكنيسػػة ،والقػػام الحجػػارة عمػػى
مبانييػا ،فبػدمت عػػدة مواجيػات وتعػرض الييػػود فييػا لمياجمػة اليونػػانييف والسػكاف الػروس لمحػػاليـ

وممتمكاتيـ ولربيـ لرباً مبرحاً ،إلى جانب حرؽ بيوتيـ وسرقة مقتنياتيـ( .مبو حمبية:2011 ،

 ،)16كما مثمت فترة مواار الستينيات مف القرف التاسع عشر ،بداية ارتداد السمطة القيصػرية عػف
سياستيا الرامية إلى دم الييود ومػنحيـ كامػؿ حقػوقيـ .وقػد عمػدت فػي عػاـ  1871إلػى تشػكيؿ

لجنػػة لد ارسػػة المشػػكمة الييوديػػة ،حيػػث مفػػادت تمػػؾ المجنػػة بت ازيػػد نضػػوذ الييػػود االقتصػػادي ،عبػػر
معمػػاليـ التجاريػػة االحتكاريػػة التػػي زرعػػت حقػػد المسػػيحييف سػػيما فػػي المنػػاطؽ القرويػػة ،وموصػػت



ال ام  :مصطمم متعارؼ عميو في موروبا ،يشير إلى كراىية الييود ومبلحقتيـ عمى يد حكومات مو فبات مف شعوب

موروبية ،وذلؾ بسبب انتمام الييود لمشعب السامي الماتمؼ عف الشعوب األوروبية .وقد ظير المصطمم ألوؿ مرة سنة

 1879في كتاب (انتصار الييود عمى المسيحية) ،لضيميمـ مر الذي ُنشر باأللمانية( .مدار ،موقع إلكتروني)
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بع ػدـ السػػماح لمييػػود فػػي التوسػػع والث ػرام عمػػى حسػػاب مبنػػام الشػػعب الروسػػي( .سػػبلفة:1980 ،
)19-18

معقػػب اغتيػػاؿ القيصػػر ملكسػػندر الثػػاني فػػي شػػباط (فب اريػػر)  ،1881موجػػة اسػػتيام عارمػػة

في مرجام روسيا لد الييود ،مدت إلى ارتكاب عدد مف معماؿ العنؼ االنتقامية لدىـ ،وعمػدت
الحكومػػة الروسػية إلػػى تمييػػر سياسػػتيا رسػػمياً تجػػاه الييػػود ،حيػػث قامػػت بيصػػدار القػوانيف الشػػييرة
والتي عرفػت باسػـ (قػوانيف مػايو) نسػبة لصػدورىا فػي آيػار (مػايو)  ،1882إذ نصػت عمػى محكػاـ
ومنظمػػة قاسػػية بحػػؽ العنصػػر الييػػودي .ولػػـ يكػػف سػػبب صػػدور تمػػؾ القػوانيف مجػػرد االنتقػػاـ لمقتػػؿ

القيص ػػر ب ػػؿ ج ػػامت نتيج ػػة لتح ػػذيرات االقتص ػػادييف ال ػػروس وتنب ػػو الحكوم ػػة إل ػػى وج ػػوب اتا ػػاذ
إجرامات جذرية لمنع انييار االقتصاد القومي والحياة االجتماعية ،بسبب الوسابؿ غيػر المشػروعة

التي كاف يستادميا التجار والمرابوف الييود( .كار)151-150 :1982 ،
كم ػ ػػا وتع ػ ػػرض اليي ػ ػػود لع ػ ػػدد م ػ ػػف اإلجػ ػ ػرامات والقػ ػ ػوانيف الص ػ ػػارمة م ػ ػػف قب ػ ػػؿ ملكس ػ ػػندر

الثالث ( ،)1894-1881حيث مف الييود في كثير مف األحياف ىـ مف دفعوا السمطات لمثؿ تمؾ
اإلجرامات .فقد عممت الحكومة القيصرية عمى تحديد إقامة الييود بسبب تعدد مشاكميـ وااػتبلؼ

طبابعيـ ،وذلؾ مف ابلؿ تاصيص مقاليـ ومناطؽ ااصػة ليػـ ،ال يبرحوىػا إلػى سػواىا دوف إذف
مػف السػمطات العامػة ،غيػر منػو كػاف مػف المصػرح لطوابػؼ ااصػة مػنيـ مف يقيمػوا حيػث يشػػاموف

اارجيا ،ومف يزوروا األسواؽ ،ويدرسوا في الجامعات( .طعيمة)66 :1991 ،

ونػػت عػػف ُمجمػػؿ تمػػؾ األولػػاع والظػػروؼ الماتمضػػة ،تحػػوؿ اليج ػرة الييوديػػة مػػف ىج ػرة

دااميػػة لػػمف نطػػاؽ األ ارلػػي الروسػػية إلػػى ىج ػرة اارجيػػة ،حيػػث كانػػت بدايػػة اليج ػرة منػػذ عػػاـ
( 1881بعػػد تصػػاعد االعتػػدامات التػػي نظمػػت لػػد الييػػود إثػػر حادثػػة اغتيػػاؿ القيصػػر) (جػريس،
)42-41 :1977
قامػػت مجموعػػة مػػف الييػػود فػػي عػػاـ  1878بشػ ػرام  3375دونمػػا مػػف م ارلػػى قريػػة ممػػبس وت ػػـ
تس ػ ػػجيميا باس ػ ػػـ النمس ػ ػػاوي س ػ ػػموموف ،واس ػ ػػتمرت المح ػ ػػاوالت الييودي ػ ػػة لمس ػ ػػيطرة عم ػ ػػى األ ارل ػ ػػي

الضمس ػػطينية حت ػػى ع ػػاـ  1881ال ػػذي يعتبػ ػره المػ ػ رخ اليي ػػودي والترالك ػػور بداي ػػة الت ػػاريخ الرس ػػمي
لبلستيطاف الييودي في فمسطيف بعد مف وصؿ حوالي  3000ييػودي مػف موروبػا الشػرقية ،تمكنػوا

م ػػف إنش ػػام ع ػػدد م ػػف المس ػػتوطنات ف ػػي الضتػ ػرة م ػػف  ،1884-1882وتوال ػػت فيم ػػا بع ػػد عممي ػػات
االسػػتيبلم عمػػى األ ارلػػي الضمسػػطينية بشػػتى الوسػػابؿ منيػػا الش ػرام واالسػػتبجار لمػػدة طويمػػة ،وقػػد
لعبت الم سسات الييود التي منشبت ليذا المرض دو ار ىاما في ذلؾ ومف بينيا :منظمة بيكا التي

مسس ػػيا روتش ػػيمد ،والوكال ػػة الييودي ػػة الت ػػي انبثق ػػت م ػػف المػ ػ تمر الص ػػييوني الع ػػالمي األوؿ ع ػػاـ
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 ،1897والصندوؽ القومي الييودي "الكيرف كايمت" وصندوؽ الت سيس الييودي "الكيرف ىايسود"
اصوصػػا
والشػػركة اإلنجميزيػػة الضمسػػطينية ،ونشػػطت ىػػذه الم سسػػات بعػػد الحػػرب العالميػػة األولػػى
ً
بعد تمكف المنظمة الصييونية العالمية مف استصدار وعد بمضور الشيير عاـ  1917الذي يقلي
بينشػػام وطػػف قػػومي لمييػػود فػػي فمسػػطيف ،ثػػـ وقػػوع فمسػػطيف تحػػت االنتػػداب البريطػػاني ،إذ لعبػػت

ػر فػػي تمكػػيف الييػػود مػػف السػػيطرة عمػػى مسػػاحات كبي ػرة مػػف األ ارلػػي
دور كبيػ ًا
حكومػػة االنتػػداب ًا
الضمسػػطينية ،وذلػػؾ باتااذىػػا العديػػد مػػف اإلج ػرامات ،منيػػا فػػتم األ ارلػػي األميريػػة وجعميػػا م ارلػػي
ممكية وسف قانوف ممبلؾ الماببيف ،وتمكف الييود باالعتماد عمى تمؾ اإلجرامات مف امػتبلؾ مكثػر

دونمػا مػف م ارلػي الضمسػطينييف بعػد قيػػاـ دولػة إسػرابيؿ فػي مايو/ميػار مػف عػاـ
مف عشػريف مميػوف ً
 ،1948ومف الميـ اإلشارة إلى مف المستوطنات لـ تظير بشكؿ منتظـ ابلؿ القرف التاسع عشػر
إال فػػي عػػاـ  ،1878عنػػدما تمكنػػت مجموعػػة مػػف ييػػود القػػدس مػػف ت سػػيس مسػػتوطنة بتػػاح تكضػػا،
وفػػي عػػاـ  1882ثػػـ إنشػػام ثػػبلث مسػػتوطنات ،ىػػي مسػػتوطنة ريشػػوف ليتسػػيوف وزاػػروف يعقػػوب
وروش يبنػػا ،ثػػـ مسػػتوطنة يسػػود ىمعميػػو ومسػػتوطنة عضػػروف عػػاـ  ،1883ومسػػتوطنة جػػدي ار عػػاـ

 ،1884وف ػػي ع ػػاـ  1890مقيم ػػت مس ػػتوطنات رحوب ػػوت ومش ػػمار ىي ػػاروف( .الجزيػ ػرة االاب ػػاري،

موقع الكتروني.

وبع ػ ػػد انعق ػ ػػاد المػ ػ ػ تمر الص ػ ػػييوني الع ػ ػػالمي الث ػ ػػاني ع ػ ػػاـ  1898مق ػ ػػر ق ػ ػػانوف المنظم ػ ػػة

الصييونية العالمية التي ماذت عمى عاتقيا كافة الش وف المتعمقة باالستيطاف بعد مف وصؿ عػدد

المستوطنات اإلسرابيمية الزراعية إلى  22مستوطنة ،سيطرت عمى  200ملؼ دونػـ ،ارتضعػت إلػى
 418ملػػؼ دونػػـ بعػػد الحػػرب العالميػػة األولػػى ،بعػػد ىػػذا التػػاريخ انطمقػػت مرحمػػة جديػػدة مػػف م ارحػػؿ
االستيطاف الييودي في فمسطيف ،إذ عممت الم تمرات الصييونية العالمية بدما مف الم تمر األوؿ

عمى تنضيذ برامجيا التي تمحورت حوؿ برنام الم تمر األوؿ عاـ  ،1897وفي ىذا السياؽ تشير
الدراسات إلى مف النشاط االستيطاني اإلسرابيمي في اللضة المربية مد إلػى بنػام  151مسػتوطنة

إسرابيمية تلـ مكثر مف ثبلثمابة ملؼ مسػتوطف إسػرابيمي ،إلػافة إلػى  26مسػتوطنة تمػؼ القػدس
بطوقيف مف جميػع الجيػات ،وفييػا نحػو  190ملػؼ مسػتوطف إسػرابيمي ،وىنػاؾ ماططػات لضػرض

وق ػػابع اس ػػتيطانية إسػ ػرابيمية ف ػػي الل ػػضة المربي ػػة وف ػػي داا ػػؿ األحي ػػام العربي ػػة م ػػف مدين ػػة الق ػػدس.

(الجزيرة ،موقع الكتروني)
ومػػع تمالػػي حكػػومي ورسػػمي نشػػبت معمػػاؿ تنكيػػؿ لػػد الييػػود فػػي عػػاـ  ،1903بممػػت

ذروتيا في مدينتي :كيشينيؼ وىومؿ ،فيما قتػؿ فػي شػير حزيػراف (يونيػو)  1905ق اربػة الامسػيف
ييودي ،ومصيب مكثر منيـ في مدينة بيالستوؾ ،وفػي العػاـ الػذي تػبله قتػؿ ثمانيػة ييػود فػي نضػس

المدينػػة ،بينمػػا شػػيدت مدينػػة موديسػػا مسػوم موجػػة معمػػاؿ التنكيػػؿ لػػد الييػػود ،حيػػث قتػػؿ مكثػػر مػػف
29

 300ييػودي إلػػى جانػػب نيػب مكثػػر مػػف ملػػؼ منػػزؿ ليػػـ فػػي بالتػػا ،ومثمػػت الضتػرة األولػػى مػػف حكػػـ

ملكسندر الثالث في مجمميا درساً قاسػياً لمييػود بعػد مشػاركتيـ فػي الحركػات الثوريػة لػد القيصػر
ولموعيـ في اغتياؿ القيصر( .فري )178 :1990 ،

ومنػػذ مف تصػػاعدت حػػدة األحػػداث لػػد الييػػود بػػيف عػػامي  ،1905-1903بقػػي ول ػع
الييود في روسيا القيصرية وعمػوـ موروبػا الشػرقية عمػى تمػؾ الحالػة مػف االلػطياد والتعػذيب إلػى

نشػػوب الثػػورة البمشػػضية عػػاـ  ،1917االمػػر الػػذي فػػاقـ مػػف المشػػكمة الييوديػػة ،حيػػث انبػػر الييػػود
مستمميف براعتيـ في الدعاية واإلعبلـ فػي تجسػيـ صػورة االلػطياد الػذي تعرلػوا لػو -عمػى حػد

وصضيـ العاطضي -حتى جعموا الباحثيف والم رايف والكتاب ،يعتقدوف منو لـ يكف في تاريخ الحيػاة
األوروبية مفظع ومشنع مف الظمـ وااللطياد الذي حؿ بيـ( .ياغي)18-80 :2005 ،

وف ػػي ع ػػاـ  1915نشػ ػ ت مسػ ػ لة ممح ػػة تتعم ػػؽ بتط ػػورات الح ػػرب العالمي ػػة األول ػػى ،فبع ػػد

احتبلؿ ملمانيا لممناطؽ البولونية ومناطؽ البمطيؽ التي كانت لمف مرالي اإلمبراطورية الروسية
حتػػى ذلػػؾ الح ػيف ،مصػػبم نحػػو ثبلثػػة مبليػػيف ييػػودي مػػف رعايػػا اإلمبراطوريػػة الروسػػية االػػعيف

لبلحػػتبلؿ األلمػػاني .وقػػد سػػعت ملماني ػا فػػي ذلػػؾ الح ػيف إلػػى اجتػػذاب الييػػود بمسػػاواتيـ مػػع بقي ػة

السكاف في الحقوؽ ،والسماح ليـ بيعادة تنظيماتيـ الدينية ،واجازة النشاط الصييوني فػي محاولػة
مني ػػا الس ػػتمالة يي ػػود جن ػػوب روسػ ػيا المسػ ػيطريف عم ػػى مق ػػدرات التج ػػارة والمػ ػوارد األولي ػػة ف ػػي تم ػػؾ

المناطؽ ،واالسػتمرار فػي تزويػد ملمانيػا بيػا .وقػد لعػب ىػذا المولػوع دو اًر ىامػاً فػي حػث بريطانيػا
عمػػى إصػػدار تصػريم بمضػػور فػي عػػاـ  ،1917لكػػي تلػػمف والم ىػ الم التجػػار إلييػا ،وتحػػوؿ دوف

قي ػػاميـ بتزوي ػػد ملماني ػػا بمس ػػتمزماتيا المذابي ػػة المس ػػتوردة م ػػف تم ػػؾ المن ػػاطؽ ،إل ػػافة إل ػػى ممارس ػػة
نضػػوذىـ مػػف مجػػؿ اسػػتمرار روس ػيا فػػي الحػػرب .ومورد ليونػػارد شػػتايف تقري ػ اًر قدم ػو ابيػػر فػػي و ازرة

الحربية البريطانية بقوؿ فيو :ب ف ييود روسيا يمعبوف دو اًر ىاماً في األولاع الروسػية عامػة ،ومف
مسػػاعدة ييػػود جنػػوب روسػيا ذات مھميػة سياسػية بالنسػػبة لمحمضػػام ،بػػالنظر إلػػى مف العبلقػػات التػػي
تربط ييود جنوب روسيا بييود ملمانيا تجعؿ مف الييود وسػيطاً طبيعيػاً يػوفر لػدوؿ المحػور فرصػة

اس ػػتمبلؿ المػ ػوارد الروسػ ػية ،حيػ ػث يمك ػػف إيق ػػاؼ نش ػػاط ى ػػذا الوس ػػيط فيم ػػا إذا نجح ػػت السياسػ ػية

البريطانية في كسب ت ييد الييود ليا( .حجاوي)64 :1980 ،



أك ل

ثا

( :)1699-1695حكـ روسيا بيف عامي  ،1894-1881وىو ابف القيصر ملكسندر الثاني واميضتو،

وكاف مستبداً اتبع سياسة القمع لد القوميات غير الروسية( .ويكيبيديا ،موقع إلكتروني)

2:

بػػدم ثيػػودور ىرتػػزؿ

(*)

اتصػػاالتو مػػع المسػػبوليف الػػروس فػػي عػػاـ  ،1903فضػػي ذلػػؾ العػػاـ مجػػر

محادثات طويمة مػع فػوف بميضيػو وزيػر الدااميػة الروسػي المسػ وؿ عػف تنضيػذ مػذابم كيشػينيؼ لػد
عدام
الييود عاـ ( 1902يضيسييؼ ،)129 :1976 ،الذي يعتبر في نظر الصياينة مكثر الروس
ً
لمصػػييونية (بصػػؿ ،)96 :2005 ،ووزيػػر الماليػػة الروسػػي سػػيرغي وايػػت والػػذي حصػػؿ منػػو عمػػى
فػػتم البنػػؾ الصػػييوني الػػذي كػػاف يمػػوؿ اليجػرة إلػػى فمسػػطيف .وفػػي تمػػؾ المحادثػػات مولػػم ىرتػػزؿ
لبميضيو مف المنظمػة الصػييونية قػادرة عمػى إبعػاد العناصػر الصػييونية المسػتممة مػف قبػؿ الحركػات
الثورية الروسية ،وذلؾ بالعمؿ عمى لـ تمؾ العناصر إلى الحركة الصييونية ودفعيـ لميجرة إلػى
فمسطيف ،واشترط ىرتزؿ عمى بميضيو مقابؿ ذلؾ مف تقوـ الحكومة الروسية باللمط عمى السمطاف
العثمػػاني ،إلصػػدار ميثػػاؽ يسػػمم بمقتلػػاه لمصػػياينة باالسػػتيطاف فػػي فمسػػطيف.

(Dubnow,

)2005: 83-84
ثػػـ جػػام سػػقوط الحكػػـ القيصػػري فػػي روسػػيا إثػػر سمسػػمة مػػف االلػػطرابات والثػػورات التػػي
مسػػيـ الييػػود فػػي دعميػػا وت ييػػدىا والمشػػاركة فييػػا ،وكانػػت آاػػر تمػػؾ الثػػورات ثػػورة شػػباط (فب اريػػر)

 ،1917عندما ثارت معظـ الطبقات العمالية في روسيا ،وانلـ إلييا عدد مف الجنود الذيف كمضوا
بقمعيا ،وانتيت بتنازؿ القيصر نقوال الثاني عف العرش ،حيػث مقيمػت حكومػة برجوازيػة ديمقراطيػة

م قتة وقؼ إلى جانبيا نواب العماؿ وجنػود العاصػمة موسػكو .وكػاف مػف مىػـ معماليػا رفػع القيػود
عف الييود ،ولكف ما لبثت تمؾ الحكومة مف اصػطدمت بالببلشػضة وبقيػادة لينػيف ،حيػث نجحػوا مػف

ابلؿ ثورتيـ في تشريف األوؿ (مكتوبر) مف إسقاط الحكومة واالستيبلم عمى الحكػـ ،وعرفػت تمػؾ

الثػػورة بػػالثورة البمشػػضية ،بينمػػا مطمػػؽ عمييػػا بعػػض الم ػ رايف (ثػػورة الييػػود) بسػػبب كث ػرة العناصػػر

الييودية فييا واجماع الييود عمى دعميا( .بصؿ)115-114 :2005 ،

وعنػػدما قامػػت الثػػورة البمشػػضية عػػاـ  ،1917حيػػث كػػاف الييػػود دور بػػارز فييػػا وفػػي عػػاـ

 1934قػرر سػػتاليف مػػنم الييػػود الحكػػـ الػػذاتي فػػي مقاطعػػة " بروبيجػػاف" فػػي سػػيبيريا قػػرب الحػػدود
الص ػػينية ،وى ػػاجر عشػ ػرات اآلالؼ إليي ػػا وتحمسػ ػوا لي ػػا ب ػػادئ األم ػػر .وف ػػي ع ػػاـ  1936معمن ػػت

المقاطع ػػة منطق ػػة مس ػػتقمة ذاتيػ ػاً بس ػػكانيا الب ػػالح نح ػػو  ،207000لك ػػف التجرب ػػة فش ػػمت ول ػػـ يب ػػؽ
في بروبيجاف إالَّ نحو عشرة آالؼ .ومثنام الحرب العالمية الثانية استمؿ الييود ماتمؼ األطػراؼ،
وشػػاركوا فػػي الحػػرب ،وبس ػػبب سػػقوط عػػدد كبي ػػر مػػنيـ كوفب ػوا بيعط ػػابيـ دور كبيػػر فػػي االتح ػػاد

السػػوفييتي ،ومنحػ ػوا مج ػػاالت م ػػف الحري ػػة ،ومي ػػدت الطري ػػؽ مم ػػاميـ لتس ػػمـ كثي ػػر م ػػف المناص ػػب،
*

ث الا

ت ل ( :)1904-1860م سس الصييونية السياسية ،ولد في بودابست بالمجر ،عقد الم تمر الصييوني األوؿ

في مدينة بازؿ السويسرية في آب (مغسطس) ( .1897مبو الورة)6 :2012 ،
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وتوجػػت المكافػػبت ،بػػيعبلف االتحػػاد السػػوفييتي االعتػراؼ بدولػػة إسػرابيؿ عػػاـ  ،1948فكانػػت موؿ

دولػة فػي العػػالـ تعتػرؼ بيػا ،ثػػـ شػيدت األعػواـ التاليػة نوعػاً مػػف التػوتر ألسػباب عػػدة مػف مبرزىػػا:

(األستاذ)106-105 :1990 ،

 مف الييود بدموا يعمموف كجواسيس لممرب والرمسمالية. -مف وال ىـ ارتبط دابماً اارج االتحاد السوفييتي.

 تـ الكشؼ في عاـ  1952عف اطة الغتيػاؿ سػتاليف عػف طريػؽ مطبػام الكػرمميف ،حيػثكاف عدد الييود  9مف مصؿ  ،14فتوترت العبلقات بشكؿ حاد بيف موسكو واسرابيؿ.

 تـ إلقام قنبمة عمى السضارة السوفيتية في تؿ مبيب.ػام عمػػى مػػا سػػبؽ :إف الحركػػة الصػػييونية فػػي روسػػيا قديمػػة جػػداً ،حيػػث تجسػػدت فػػي
بن ػ ً
تمكيف نضسيا في روسيا ،ودعـ الثورات ىناؾ وتعييف بعض مفرادىا في مراكز اتااذ القػرار ،والتػي

كان ػت ترم ػػي إل ػػى ماطط ػػات ور

مسػػتقبمية ،وكان ػػت الحرك ػػة الص ػػييونية تنسػػؽ فيم ػػا بيني ػػا م ػػف

الشرؽ لممرب مف مجؿ ادمة اليدؼ المستقبمي ،وىو إقامة وطف قومي لمييود.
ج

هال التحال

اا تي إ ى ا ط ن:

وقد مكدت الثورة الشيوعية –منذ اندالعيا -لمصياينة حقيـ فػي إنشػام دولػة فػي فمسػطيف،

وتػػـ ذلػػؾ عػػف طريػػؽ اعت ػراؼ ص ػريم مػػف جانػػب الحكومػػة الشػػيوعية بدولػػة ييوديػػة فػػي فسػػطيف،
فالحكومة الشيوعية سبقت مي دولة مار مف دوؿ العالـ باالعتراؼ لمصياينة بينشام وطف قومي
ليػػـ فػػي فمسػػطيف ،بعػػد حكومػػة بريطانيػػا التػػي معطػػت الصػػياينة تصػريحاً بتحقيػػؽ ذلػػؾ الحمػػـ عػػاـ

 ،1917عمى لساف وزير اارجيتيا آنذاؾ آرثر بمضور (دندؿ)88-87 :1985 ،

وجسدت ذلؾ عندما انطمقت مف االتحاد السوفيتي اػبلؿ عػاـ  1919وحتػى عػاـ 1926

ىج ػرة شػػممت العديػػد مػػف القػػو المناىلػػة لمنظػػاـ االشػػتراكي بيػػنيـ نسػػبة كبي ػرة مػػف الييػػود قػػدر

عددىـ بنحو  320ملؼ مياجر ،نحو  282ملضاً منيـ إلى الواليات المتحػدة األمريكيػة ،ونحػو 16

ملضاً إلى فمسطيف بيف عامي  1926-1925ىاجر نحو  21ملؼ ييودي آاػر إلػى فمسػطيف ،وقػد

تقمصت اليجرة مف االتحاد السوفيتي بعػد عػاـ  1926تقمصػاً كبيػ اًر ،حيػث لػـ يتجػاوز عػدد الييػود

السػػوفييت الػػذيف غػػادروا متجيػػيف إلػػى فمسػػطيف بػيف عػػامي  1930-1927نحػػو  1197ميػػاج اًر،
كما لـ يتجاوز عدد المياجريف الى فمسػطيف بػيف عػامي  1936-1931نحػو  1848ميػاج اًر ،ثػـ
توقضت اليجرة توقضاً شبو تاـ منذ عػاـ  .1936فػي لػوم ذلػؾ :يكػوف عػدد الييػود السػوفييت الػذيف
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وصػػموا فمسػػطيف بػيف عػػامي  1939-1919نحػػو مربعػػوف ملضػاً ،وذلػػؾ مػػف كتمػػة ييوديػة بممػػت فػػي

ذلؾ الحيف نحو ثبلثة مبلييف( .حجاوي)68 :1980 ،

لقػػد كػػاف مػػف نتيجػػة مػػا قػػاـ بػػو الييػػود مػػف تػػروي جيػػد لمػػا وصػػضوه بالػػطياد الييػػود ،إلػػى

جانػػب بعػػض اإلجػرامات القيصػرية القاسػػية بحقيػػـ ،باإللػػافة إلػػى مشػػاركتيـ الضاعمػػة فػػي صػػضوؼ
الشػػيوعية ،نشػػوم فرلػػية تعيػػد مسػػباب نجػػاح مجموعػػة األفكػػار الشػػيوعية والماركسػػية واالشػػتراكية،
ومنشػػطتيـ الماتمضػػة إلػػى ت ييػػد الحركػػة الصػػييونية ليػػا مػػف اػػبلؿ دعػػـ الييػػود المكثػػؼ .ونظػ اًر ألف

الضصؿ بيف الييودية والصػييونية ممػ اًر يصػعب تصػوره عنػد الكثيػريف فقػد نشػطت دوابػر االسػتعمار
واإلمبريالية ،لت كد وتعزز ذلؾ الاط وتعزي إلى الصييونية كؿ النجاحات التي حققتيا الشػيوعية،

ولذلؾ :لـ يعد باإلمكاف التمييز كثي اًر بيف الييودية كديف ،وبػيف الصػييونية كحركػة سياسػية قوميػة
عنصرية مرتبطة بدوابر االستعمار واإلمبريالية العالمية( .عباس)20 :1981 ،

ظػػؿ نضػػوذ الييػػود فػػي الحػػزب والدولػػة سػػابداً طيم ػة عيػػد لينػػيف ،وحتػػى بدايػػة سػػتاليف عػػاـ
 ،1924إالَّ مف ستاليف تنبو إلى اطػرىـ قبػؿ فػوات األواف وصػضّاىـ قبػؿ مف يصػضوه ،وبػذلؾ يكػوف
ستاليف قد وافؽ عمى إنشام وطف قومي لمييود حتى يتامص مف شرورىـ ،وليس إيماناً منو بحقيـ
في فمسطيف ،وكذلؾ فعؿ ىتمر .فقد كاف يبحث ليـ عف "صندوؽ قمامة عالمي" -عمى حد تعبيره
-يمقػػي بيػػـ فيػػو ،وكػػاف الػػتامص مػػنيـ عمػػى حسػػاب فمسػػطيف والشػػعب العربػػي الضمسػػطيني( .التػػؿ،

)196 :1964

وثم ػػة تق ػػارب فك ػػري ب ػػيف الش ػػيوعية والييودي ػػة ،حي ػػث تظي ػػر المص ػػادر التارياي ػػة العبلق ػػة
الييودية الشيوعية في حالة غير مستقرة وسريعة التمير ،وذلؾ بضعؿ التناقلػات الييوديػة الدااميػة
الكبي ػرة ،فبينمػػا كػػاف ييػػود الكتمػػة الش ػرقية يضػػااروف بمػػا سػػاىموا بػػو فػػي تحقيػػؽ الشػػيوعية ،إالَّ مف
البرجػوازييف الييػػود فػػي المػػرب ينكػػروف صػػمتيـ بيػػا ،ويبػػرروف انلػوام الييػػود تحػػت لػوام الببلشػػضة
ب نيا لرورة دفعػتيـ ليػا لممحافظػة عمػى بقػابيـ ممػاـ العػدواف القيصػري الموجػو لػدىـ ،وي كػدوف

في كتاباتيـ المزعومة مف الييود لػـ ينلػموا لمشػيوعية اعتقػاداً بػؿ إف انتمػابيـ الػديمقراطي دفعيػـ
لدعـ الشيوعية ظناً منيـ منيا سػتنجم فػي إرسػام قواعػد الديمقراطيػة ،لكػف الشػيوعيوف فشػموا اػبلؿ

ثػػورة مكتػػوبر فػػي عػػاـ  ،1917فػػي إرسػػام الديمقراطيػػة التػػي بػػذؿ الييػػود جيػػدىـ الضكػػري والعمػػؿ
لسيادتيا في الشرؽ والمرب( .طعيمة)70 :1991 ،
حػػيف قامػػت ثػػورة شػػباط (فب اريػػر) عػػاـ  ،1917كانػػت حظي ػرة التػػوطيف الييوديػػة قػػد ماػػذت

بالتضكػػؾ عممي ػاً ،نتيجػػة عممي ػػة التيجيػػر القصػػري الت ػػي قامػػت بيػػا الس ػػمطة القيص ػرية بعػػد ان ػػدالع

الحرب العالمية األولى ،إلافة إلى القرار الذي صدر عاـ  ،1917وسمم بموجبو لمييود باإلقامة
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اارج حدود الحظيرة ،وداوؿ الجامعات والمعاىد العميػا .وقػد اكتممػت عمميػة التحػرر الييػودي مػف

القػ ػوانيف التقييدي ػػة واإلقام ػػة القسػ ػرية ف ػػي المن ػػاطؽ المربي ػػة ،بضع ػػؿ القػ ػرار ال ػػذي مص ػػدرتو الحكوم ػػة
الم قتػة عػاـ  1917الػذي نػص عمػػى إلمػام كافػة القػوانيف التقييديػػة السػابقة ،ومسػاواة الييػود بكافػػة
المواطنيف في الحقوؽ المدنية( .حجاوي)53-52 :1980 ،

لػػـ ينتظػػر الشػػيوعيوف إقامػػة بريطانيػػا وطػػف قػػومي لمييػػود فػػي فمسػػطيف ،فكػػاف مػػف موجػػو

التقارب التي جمعت الشيوعية مع الصييونية السعي نحو وجػود كيػاف قػومي لمييػود فػي فمسػطيف،

ػرض األطػر الشػيوعية عػف حالػة التػوتر بػيف السػمطات السػوفيتية والصػييونية فتػرة موااػر
فيما لػـ ت َ
عش ػرينيات القػػرف المالػػي ،فتتػػرجـ عػػف ذلػػؾ بػػزوغ فك ػرة مشػػروع إقمػػيـ "بيروبيجػػاف" الػػذي كػػاد مف
يكػػوف دولػػة الييػػود فػػي العػػالـ ،حيػػث وصػػضو بعػػض الم ػ رايف بدولػػة الييػػود األولػػى .وقػػد مصػػدر

ار بينشام اإلقميـ فػي عػاـ  ،1928وكػاف يبعػد عػف موسػكو ثمانيػة آالؼ كيمػو
االتحاد السوفيتي قر اً
متر ،وفيو القميؿ مف السكاف ويحظى ببعض الثروات( .المسحراني)234-233 :2004 ،

ومف ىنا :نر مف التركيز الصييوني كاف في روسيا نتيجة الطيادىـ في موروبا ،فكػاف
مف الطبيعي مف يتوجيوا لروسيا مف مجؿ إنشام وطف قومي ليـ ،وبالضعؿ تمت بمورة الضكػرة وطػرح
اسػػـ مشػػروع إقمػػيـ "بيروبيجػػاف" ،فكػػاف الن ػواة األولػػى لمييػػود إلقامػػة وطػػف قػػومي ليػػـ ،حيػػث توالػػت

اليج ػ ػرة مػ ػػف روسػػػيا بػػػيف عػ ػػامي ( ،)1926-1916وكػ ػػاف لضمسػ ػػطيف النص ػػيب األكبػ ػػر مػػػف ىػ ػػذه

اليجرات.

وممػػا سػػبؽ :فينػػو بعػػد طػػرح تص ػريم بمضػػور وتنضيػػذه ،بػػدمت المرحمػػة الثانيػػة إلنشػػام الػػوطف
القػػومي لمييػػود فػػي فمسػػطيف تحقيق ػاً لتص ػريم بمضػػور عػػاـ  ،1917وىػػو الػػدعوة لتيجيػػر الييػػود مػػف
جميع دوؿ العالـ إلى ىذا الوطف الذي نش حديثاً (إسرابيؿ) فػي عػاـ  ،1948حيػث منعػت روسػيا

الجاليػػات الروسػػية مػػف اليجػرة إلػػى إسػرابيؿ فػػي البدايػػة ،األمػػر الػػذي نشػ عنػػو قطػػع العبلقػػات بػػيف
روسيا واسرابيؿ ابلؿ األعواـ .1952-1948

وابلؿ الحرب الوطنيػة العظمػى ( ،)1945-1941قاتػؿ  450000ييػودي سػوفيتي فػي
الجيش األحمر ،في ربيع عاـ  ،1945حيث تمكف الجيش السوفيتي مػف تحريػر معظػـ مايمػات

اإلبػػادة النازيػػة ،ممػػا منقػػذ العديػػد مػػف الييػػود مػػف مفػراف المػػوت النازيػػة ،وعنػػدما انتيػػت الحػػرب ميػػد
الكرمميف ت سيس دولة ييودية مستقمة)Razoux, 2008: 8( .
ثػػـ حػػدث انحػراؼ فػػي سياسػػة االتحػػاد السػػوفيتي فػػي عػػامي  ،1948-1947عػػف مبػػادئ

الماركسية المينينية والتلامف األممي ،دفعت بيا فػي البدايػة إلػى المسػاواة بػيف الشػعب الضمسػطيني
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وحركتػ ػػو التحرريػ ػػة ذات األىػ ػػداؼ الوطنيػ ػػة والقوميػ ػػة المناىلػ ػػة لبلحػ ػػتبلؿ ،والحركػ ػػة الصػ ػػييونية

والمسػتوطنات ،ثػػـ سػرعاف مػػا تطػور ذلػػؾ الموقػػؼ إلػى انحيػػاز كامػؿ لصػػالم الصػياينة ،حيػػث ميػػد
االتحاد السوفيتي قرار تقسيـ فمسطيف وقياـ دولة ييودية سميت بدولة إسرابيؿ ،عمى الرغـ مػف مف
مسػػاحة دولػػة إسػرابيؿ تجػػاوزت الحػػدود التػػي نػػص عمييػػا قػرار تقسػػيـ فمسػػطيف (( .)181قطػػامش

النوباني)110 :1991 ،
ورغـ صعوبة تضسير مسباب تحػوؿ سياسػة االتحػاد السػوفيتي إلػى االنحيػاز الكامػؿ إلقامػة
دولػػة ييوديػػة فػػي فمسػػطيف عػػامي ( ،)1948-1947إالَّ منػػو توجػػد مسػػباب عػػدة ،ىػػي األقػػرب ليػػذا
التحوؿ ،وىي:

 -1تع ػػاظـ النض ػػوذ الص ػػييوني ف ػػي داا ػػؿ الح ػػزب الش ػػيوعي الح ػػاكـ والدول ػػة والمنظم ػػات
االجتماعيػػة السػػوفيتية ،لدرجػػة مكنػػتيـ مػػف النضػػاذ إلػػى م اركػػز صػػنع القػرار السياسػػي،
حيث يكشػؼ الكاتػب الصػييوني "يضمينػي يضيسػييؼ" الػذي يقػوؿ :إف "نضػوذ العناصػر

الصييونية في دااػؿ و ازرة الاارجيػة السػوفيتية ،كػاف مػف لػمف مبػرز العوامػؿ التػي
دفعػػت االتحػػاد السػػوفيتي إلػػى ت ييػػد ق ػرار تقسػػيـ فمسػػطيف لعػػاـ ( .1947قطػػامش

النوباني)120 :1991 ،

 -2الدور البارز الذي لعبو الشيوعييف الييود فػي الحػزب الشػيوعي السػوفيتي فػي حػرؼ
السياسة السوفيتية عف مواقضيا المبدبية باتجاه ت ييد المشروع الصػييوني ،وعػف ذلػؾ

الػ ػػدور تحػ ػػدث نػ ػػاحوـ جولػ ػػدماف محػ ػػد الزعمػ ػػام الصػ ػػياينة فػ ػػي اطػ ػػاب ملقػ ػػاه ممػ ػػاـ
الكونمرس الصييوني االستثنابي في مدينة نيويورؾ في آيار (مػايو)  ،1942حيػث

قػػاؿ :إف "مي ػاً مػػف المضػػاىيـ األساسػػية لمشػػيوعية ال يجعػػؿ مػػف اللػػروري مف تكػػوف
السياسة السوفيتية بمثابة عدو مو اصـ لمصييونية .إف الشيوعييف الييود قد رسموا

بق ػػدر كبي ػػر سياس ػػة االتح ػػاد الس ػػوفيتي ف ػػي مس ػػابؿ اليي ػػود الص ػػييونية"( .األس ػػطؿ،

)60 :2013
ق

لا ي قم ( )1<1الا التحال

اا تي اي إصل ا

ترسػات مػع اإلدارة
لما كانت عبلقة الييود وممثمييـ في المنظمػة الصػييونية العالميػة قػد ّ
األمريكية ااصة في فترة حكـ الربيس ىاري تروماف فينيـ كػانوا م يػديف بشػدة لمقػرار البريطػاني
برف ػػع قل ػػية فمس ػػطيف إل ػػى الم سس ػػة الدولي ػػة األول ػػى الت ػػي مسس ػػيا المنتص ػػروف بع ػػد مف ول ػػعت

الحرب العالمية الثانية موزارىا ،وىـ الػداعموف مصػبلً لحػؽ الييػود فػي إنشػام وطػف قػومي ليػـ فػي
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قدميا الربيس ترومػاف لممشػروع الصػييوني،
فمسطيف ،وبصرؼ النظر عف الادمات الجميمة التي ّ

فقد دامت القلية الضمسطينية منعطضاً اطي اًر عاـ .2:58

وعمػػى ميػػة حػػاؿ فقػػد قػػررت بريطانيػػا نيابيػاً إحالػػة القلػػية الضمسػػطينية إلػػى األمػػـ المتحػػدة

التي تالع فييا الدوؿ الصمر لنضوذ الواليات المتحدة ،فضػي  39نيسػاف (مبريػؿ)  2:58انعقػدت
الجمس ػػة األول ػػى بن ػػام عم ػػى طم ػػب بريط ػػاني ،وكان ػػت لجن ػػة سياس ػػية ق ػػد تشػ ػ ّكمت واس ػػتمعت لكاف ػػة

األطراؼ ،وانتيت إلى قرٍار بت ليؼ لجنة دولية لتقصي الحقابؽ في القلية الضمسطينية United

 Nations Special Committee On Palestineوالتػي تعػرؼ ااتصػا اًر ب ػ ()UNSCOP

تشػػترؾ فييػػا إحػػد عش ػرة دولػػة ،ميمتيػػا بحػػث المشػػكمة الضمسػػطينية مػػف جميػػع جوانبيػػا ،والتعػ ّػرؼ
عمى محواؿ الييود في موروبا ومف ترفع ىذه المجنة توصياتيا إلى األميف العاـ لؤلمػـ المتحػدة فػي

وقت ال يتجاوز األوؿ مف ميموؿ (سبتمبر) مف العاـ نضسو.
توصػمت تمػؾ المجنػة إلػى
ودوف الحاجة
لمتطرؽ لمجريات المجنػة الدوليػة ومػا دار ابلليػاّ ،
ّ
مشروعيف :يقلي ال :بتقسيـ فمسطيف إلى دولتيف :إحداىما عربية واألار ييوديػة ،وىػو مػا
ُسػػمي بمشػػروع األكثريػػة عمػػى مف تُصػػبم الػػدولتاف المقترحتػػاف مسػػتقمتيف بعػػد مرحمػػة انتقػػاؿ تػػدوـ
عاميف ،ويجب عمييما الموافقة عمى دسػتور ك ٍػؿ منيمػا ،ث َّػـ توقّػع معاىػدة توطيػد النظػاـ والتعػاوف
االقتصادي ،واقامة اتحاد اقتصادي ييدؼ إلى استثمار الم ارفػؽ العامػة ،عمػى مف تتػولى بريطانيػا

ويسمى بمشػروع
الحكـ في مرحمة االنتقاؿ تحت إشراؼ األمـ المتحدة .ويقلي المشروع ثا يُ :
األقمي ػػة بقيػ ػػاـ حكػ ػػومتيف فػ ػػي فمسػ ػػطيف مسػ ػػتقمتيف اسػ ػػتقبلالً ذاتي ػ ػاً ،وتت ػ ػ لؼ منيمػ ػػا دولػ ػػة اتحاديػ ػػة
وينتاػػب مجمػس ت سيسػػي لولػع الدسػػتور ،وتتنػاوؿ سػػمطة الحكومػة االتحاديػػة
عاصػمتيا القػدسُ ،

قلايا الدفاع والش وف الاارجية والمصالم االقتصادية المشتركة ،وينتاب مجمػس االتحػاد ربػيس

الدولة ،وباصوص االتحاد السوفيتي فيف لـ يكف دوره بار اًز كدوري :بريطانيا والواليات المتحدة،

لكنو مراد مف استصدار قرار التقسيـ الدولي ( )292وتحقيقو ممور عدة منيا( :مبو نحؿ:3122 ،

)425
 -2عػػدـ قيػػاـ دولػػة قوميػػة لمييػػود ألنػػو مص ػبلً ال يعتػػرؼ بالقوميػػات ااص ػةً ومنػػو كدولػػة
مبني ػػة عم ػػى قومي ػػات متع ػػددة اإلثني ػػات ،ك ػػاف ىدف ػػو ص ػػير تم ػػؾ القومي ػػات ف ػػي بوتق ػػة
ّ
واحدة ،ىي بوتقة الضيدرالية الروسية لذا فينو مراد لمدولة الييودية مف تكوف دولػة إثنيػة
ال قومية.

 -3إنػػو مراد الػػتامّص نيابيػاً مػػف األقميػػة الييوديػػة المتواجػػدة عمػػى مرلػػو ،بتشػػجيعيا عمػػى
اليجرة إلى تمؾ الدولة المقترحة.
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 -4إف االتحػػاد السػػوفيتي ل ػػـ يكػػف وقت ػػذاؾ قػػد داػػؿ مرحم ػػة الحػػرب الب ػػاردة مػػع الوالي ػػات
المتحػػدة فػػي منطقػػة الشػػرؽ األوسػػط ،وبالتػػالي لػػـ تكػػف لػػو مصػػالم سياسػػية واقتصػػادية
مع الدوؿ العربية ،فكاف بذلؾ مف موابؿ الدوؿ التي اعترفت بقرار التقسيـ المذكور.
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مبح
تطا
أاالً-

تا خي عالقا

ثا ي
ئ

ا

خالل

ت ()1927-1996

ت ()1955-1996
كػ ػػاف االتحػ ػػاد السػ ػػوفيتي بعػ ػػد الحػ ػػرب العالميػ ػػة الثانيػ ػػة ،يػ ػػر فػ ػػي األقطػ ػػار العربيػ ػػة دوالً

تتصػؼ بػالتامؼ والت ار االقتصادي واالجتماعي تػػتحكـ فييػا حكومػات رجعيػة تابع ػػة لبلسػتعمار

المربػػي ،وموجي ػة مػػف قبمػػو وتحكػػـ بتوجياتػػو ،ومدينػػة لػػو بضلػػؿ وجودىػػا ،بينم ػػا ك ػػاف ي ػػر ف ػػي
الحرك ػػة الص ػػييونية عك ػػس ذل ػػؾ ،إذ ك ػػاف يع ػػدىا حرك ػػة تح ػػرر وطن ػػي تجس ػػد ق ػػوة تقدميػػة قياس ػاً
بػػالتامؼ العربػػي ،لػػذلؾ مقػػدـ فػػي عػػاـ  1947عمػػى التصػػويت فػػي الجمعيػػة العامػػة لؤلمػػـ المتحػػدة

عمى القػرار األممػي ( )181لعػاـ  ،1947القالػي بتقسػيـ فمسػطيف إلػى دولتػيف :عربيػة وييوديػة.
ىذا القرار الذي كػاف لػػد رغبػػة العػػرب ،ولػػـ يتوقػػؼ التعػػاطؼ السػػوفيتي مػػع الحركػػة الصػػييونية

عنػد ذلػؾ الحد ،بػؿ تعػػداه الػى االعت ػراؼ الس ػريع رسػػمياً بدولػة إس ػرابيؿ بعػػد قيامي ػػا فػػي  15آي ػػار

(مػػايو)  ،1948كمػػا دعػػـ إسػرابيؿ فػػي حربيػػا مػػع العػػرب فػػي العػػاـ نضسػػو ،وممػػدىا بالسػػبلح مثنػػام

م ارحػؿ اليدنػة ،وتبادؿ معيا التمثيؿ الدبموماسي ،وقدـ ليا الػدعـ فػي السػنوات األولػى مػف قياميػا.
(الدعيم )167 :1989 ،

بالتوج ػػو إل ػػى تمت ػػيف
إالَّ مف إسػ ػرابيؿ ل ػػـ تن ػػتي سياس ػػة موالي ػػة لبلتح ػػاد الس ػػوفيتي ،وب ػػدمت
ّ
ٍ
عندبذ تحوؿ االتحاد السوفيتي إلى دعػـ الػدوؿ
ثـ مع الواليات المتحدة.
عبلقاتيا مع المرب ،ومف َّ

العربية المعادية إلسرابيؿ ،فضي عاـ  1953قطػع االتحػاد السػوفيتي عبلقاتػو الدبموماسػية بيسػرابيؿ

مقر بعثة االتحػاد السػوفيتي فػي إسػرابيؿ ،ثػـ اسػت نضت الحقػاً وذلػؾ بعػد
عمى إثر انضجار قنبمة في ّ
مشير مف العاـ نضسو( .رماف)5-2 :2017 ،
وباالبتع ػػاد ع ػػف الا ػػط المتعػ ػػاطؼ مػ ػػع إسػ ػرابيؿ ،وب ػػالتقرب م ػػف الق ػػو الوطنيػ ػػة العربيػ ػػة

المعادي ػػػة لبلسػ ػػتعمار ،وب ػػػدمت مرحم ػ ػػة جدي ػػدة ف ػػي العبلق ػػات الس ػػوفيتية العربي ػػة اتس ػػمت باالنضتػ ػػاح
والتعػاوف مػػع الحركػػات التقدميػػة والتحرريػػة فػػي الػػوطف العربػػي والعػػالـ الثالػػث ،كمػا ابػد االتحػاد

السػػوفيتي اسػػتعداده لمتعامػػؿ مػػع الحكومػػات العربيػػة عمػػى ااػػتبلؼ توجياتيػػا ،والتع ػػاوف معيػػا فػػي
ماتمؼ المجاالت رغـ التناقض في التوجيات اإليديولوجية معيا( .محمد)155 :1995 ،

لػػـ يكػػف القػرار السػػوفيتي بصػػدد تقسػػيـ فمسػػطيف وت ييػػد إسػرابيؿ صػػدفة مو قػ ار اًر مبنيػاً عمػػى

مسػػاس ر يػػة اسػػتراتيجية سػػوفيتية بػػؿ جػػام مػػف ت ػ ثير ثقػػؿ الوجػػود الييػػودي فػػي م سسػػات السػػمطة
38

السػػوفيتية آنػػذاؾ ،وطبيعػػة فعػػؿ "الشاصػػية الييوديػػة" ،ونزوعيػػا الصػػييوني التػػي تحسسػػت إمكانيػػة
انتيام ىيمنتيا المباشرة في االتحاد السوفيتي ،وىي نتيجة بدت مبلمحيا األولية تظير فيما يسمى

"بقلػػية األطبػػام" التػػي بػػدمت عػػاـ  ،1953مي بعػػد مربعػػة مع ػواـ مػػف إعػػبلف قيػػاـ دولػػة إس ػرابيؿ.
حينػذاؾ جػػرت محاكمػة بعػػض األطبػام الييػػود الػذيف جػػر اتيػاميـ باغتيػػاؿ بعػض قيػػادات الحػػزب
والدولة عبر عبلجيـ ،بما في ذلؾ محاولة اغتياؿ جوزيؼ ستاليف نضسو ،وقد اعترؼ بعلػيـ بمػا

اقترفوه في مجر المحاكمة التي بدمت في  13كانوف الثاني (يناير)  ،1953عندىا تبمػور الحكػـ

السياسي عند ستاليف القالي بنضي الييود جميعاً إلى سيبيريا .وفي  3آذار (مارس)  1953ومػع
وفاة ستاليف تـ اإلعبلف عف إلمام "قلية األطبام"( .الحوار المتمدف ،موقع إلكتروني)

ثا اً-
ماقف

ت (:)1927-1952
اا تي من علا ن ثالثي ع ى مص عام 1952
إف العبلقات السوفيتية اإلسرابيمية لػـ تكػف عمػى الػدواـ جيػدة بػؿ اتسػمت بتذبػذبيا ،فمثممػا

يقػػدـ الػػدعـ البلمحػػدود إلس ػرابيؿ اصوص ػاً فػػي بدايػػة ت سيسػػيا ،نػػر مف التحػػوؿ الػػذي ط ػ مر عمػػى

الموقػػؼ الروسػػي ،وىػػو دعػػـ العػػرب فػػي عػػاـ  1956كػػاف نتيج ػػة التق ػػارب األمريك ػػي اإلس ػػرابيمي،
وانكشػ ػػاؼ الػ ػػدور اإلس ػ ػرابيمي كحػ ػػارس لممصػ ػػالم المربيػ ػػة فػ ػػي الع ػػالـ العرب ػػي ،وتمث ػػؿ ذل ػػؾ بيدان ػػة

العدواف الثبلثي لد مصر والذي شاركت فيو إسرابيؿ.
بعد انتيام العدواف الثبلثي عمى مصر ،بدمت مرحمة جديدة تمثمت بتقػديـ الػػدعـ واإلسػػناد
لمع ػػرب ،وتزوي ػػد مص ػػر باألسػػمحة مػػف (تشيكوس ػػموفاكيا االشػػتراكية) ،كمػػا ق ػػدـ االتح ػػاد السػػػوفيتي

العػوف والمسػاعدة لمصػر في تمويؿ إنشام السد العالي ،فلػبلً عػف تقػديـ الػدعـ السياسػي لمعػرب،
وامػػداد بعػػض األقطػػار العربيػػة بالسػػبلح ،وتقػػديـ القػػروض والمسػػاعدات االقتصػػادية ،وزج اب ػرات
اب اربػو فػي المشػاريع العربيػة ،وت ييػده ودعم ػػو الكامػ ػػؿ لمقلػ ػػية الضمسػ ػػطينية ،واالعت ػ ػراؼ ب ػػالحقوؽ
الثابتػ ػ ػػة والمشػ ػ ػػروعة لمشػ ػ ػػعب الضمس ػػطيني ،ومطالبتػػو بحػػؿ ومعالجػػة قلػػية البلجبػػيف الضمسػػطينييف

وفقػاً لمقػ اررات الدوليػػة الااصػػة بالقل ػ ػػية الضمس ػ ػػطينية –كمػػا سػػبؽ اإلشػػارة -حيػػث بقي ػػت العبلق ػػات

الس ػ ػػوفيتية اإلسػ ػ ػرابيمية عم ػ ػػى ى ػ ػػذا الح ػ ػػاؿ ،حت ػ ػػى تض ػ ػػاقـ وتواص ػ ػػؿ الحم ػ ػػبلت المل ػ ػػادة لبلتح ػ ػػاد
السػػوفيتي التػػي شػػنتيا إس ػرابيؿ والػػدوؿ المربيػػة ،م ػػف مج ػػؿ الس ػػماح لميي ػػود السػوفييت بػاليجرة إلػى

إسرابيؿ .ثـ الحقاً بدم االتحاد السػوفيتي بتاضيػؼ إجراماتػو لػد الييػود السوفييت الػراغبيف بػػاليجرة
الػ ػػى إس ػ ػرابيؿ ،وكػ ػػاف ذلػ ػػؾ سػ ػػبباً السػ ػػتبناؼ االتصػ ػػاالت بػ ػػيف الجػ ػػانبيف ،والبػ ػػدم فػ ػػي فػ ػػتم قن ػ ػوات

39

االتص ػػاؿ بينيم ػػا تمث ػػؿ بيع ػػادة العبلق ػػات عم ػػى المس ػػتو القنص ػػمي ف ػػي ع ػػاـ ( .1987الموس ػػوعة

الضمسطينية)37 :1990 ،

وبالتػالي :فػيف تحػوؿ االتحػاد السػوفيتي الػػذي اعتػرؼ بيسػرابيؿ عػاـ  ،1948لػدعـ العػػرب

وتسميم الدوؿ العربية بعد تضجير مقر البعثة السوفييتية في تؿ مبيب عػاـ  ،1953نػت عػف تيقنيػا
مف إسػ ػرابيؿ ل ػػـ تع ػػد بحاج ػػة إل ػػى دعمي ػػا نتيج ػػة كس ػػبيا ود الوالي ػػات المتح ػػدة ومعظ ػػـ دوؿ موروب ػػا

المربية ،وبالتالي بدم العد التنازلي لقطع العبلقات بيف البمديف لضترات طويمة.

فػػي الضت ػرة مػػا بػػيف عػػامي  1980-1967منػػع االتحػػاد السػػوفيتي الييػػود السػػوفييت مػػف
اليجرة إلػى إسػرابيؿ مطالبػة إسػرابيؿ مكثػر مػف مػرة مػف الييػود السػوفييت اليجػرة إلييػا ،وت ممػت مف
يتمير ىذا الموقؼ مع الوقت ،وفي نضس الوقت كػاف ىػذا المطمػب مػريم لؤلمريكػاف الػذيف كػانوا ال

يػػروقيـ مي تحسػػف لمعبلقػػة مػػع روسػػيا ،وكػػذلؾ كانػػت موسػػكو تعتبػػر إس ػرابيؿ حميضػػة لمق ػوات التػػي

كان ػػت تقاتمي ػػا .ول ػػـ ت ػػتمكف األيديولوجي ػػة التوس ػػعية الس ػػوفيتية م ػػف مش ػػاىدة ميديولوجي ػػة إسػ ػرابيمية
توسعية ،في حيف مف االتحاد السوفيتي كاف قد نصػم إلنقػاذ فمسػطيف والشػرؽ األوسػط ب كممػو مػف

"الصػػييونية الدوليػػة القوميػػة" ،غيػػر مف القيػػود المضرولػػة عمػػى ىج ػرة الييػػود السػػوفييت رفعػػت فػػي

موااػ ػػر الثمانينيػ ػػات بعػ ػػد المباحثػ ػػات الس ػ ػرية بػ ػػيف البمػ ػػديف منػ ػػذ عػ ػػاـ  1985مػ ػػف اػ ػػبلؿ غينػ ػػادي

تاراسوؼ ،وفي عػاـ  1988توجػو موؿ وفػد إسػرابيمي إلػى االتحػاد السػوفيتي وكػاف مػف المتوقػع مف
تتجو العبلقات الثنابية إلى األماـ.)Epstein, 2007: 181( .
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ا

خالل

ت ()6112-1926

بعػػد انتيػػام حػػرب السػػويس ،بػػدمت مرحمػػة جديػػدة تمثمػػت بتق ػػديـ ال ػػدعـ واإلس ػػناد لمع ػػرب،
وتزويػ ػػد مص ػػر باألس ػػمحة م ػػف (تشيكوس ػػموفاكيا االش ػػتراكية) ،كم ػػا ق ػػدـ االتحػ ػػاد السػ ػػوفيتي العػ ػػوف

والمسػاعدة لمصػر مداد بعػض األقطػػار العربيػػة فػي تمويػؿ وانشػام السػد العػالي ،فلػبلً عػف تقػديـ

الدعـ السياسي لمعرب بالسػبلح وتقػديـ القػروض والمسػاعدات االقتصػادية وزج ابػرات اب اربػػو فػػي

المش ػػاريع العربي ػػة ،وت يي ػػده ودعم ػ ػػو الكامػ ػ ػػؿ لمقلػ ػ ػػية الضمسػ ػ ػػطينية واالعت ػ ػ ػراؼ ب ػ ػػالحقوؽ الثابتػ ػ ػػة
والمش ػ ػ ػػروعة لمش ػ ػ ػػعب الضمس ػ ػ ػػطيني ،ومطالبت ػػو بح ػػؿ ومعالج ػػة قل ػػية البلجب ػػيف الضمس ػػطينييف وف ػػؽ

القػ اررات الدوليػػة .وفػػي حزي ػراف مػػف العػػاـ ٔ٦٩١،طالػػب االتحػػاد السػػوفيتي إس ػرابيؿ بوقػػؼ القتػػاؿ
واالنسػحاب الػػى حػػدود الرابع مف حزيػ ػراف ،بع ػػدىا ق ػػرر قط ػػع العبلق ػػات الدبموماس ػػية م ػػع إسػ ػرابيؿ
بسػػبب رفلػػيا وقػػؼ اطػػبلؽ النػػار وى ػػددىا باتا ػػاذ إجػ ػرامات لض ػػرض عقوب ػػات عميي ػػا باالش ػػتراؾ

مػػع الػػدوؿ األاػػر المحبػػة لمسبلـ( .الموسوعة الضمسطينية)37 :1990 ،

وبقيػ ػ ػػت العبلقػ ػ ػػات السػ ػ ػػوفيتية – االس ػ ػ ػرابيمية عمػ ػ ػػى ىػ ػ ػػذا الحػ ػ ػػاؿ حتػ ػ ػػى تضػ ػ ػػاقـ وتواصػ ػ ػػؿ
الحمػ ػػبلت الملػ ػػادة لبلتحػ ػػاد السػ ػػوفيتي التػ ػػي شػ ػػنتيا إس ػ ػرابيؿ والػ ػػدوؿ المربيػ ػػة مػ ػػف اجػ ػػؿ السػ ػػماح
لمييػ ػػود الس ػػػوفيت بػػاليجرة ال ػػى إس ػرابيؿ ،وب ػػدم االتحػػاد الس ػػوفيتي بتاضي ػػؼ إجراماتػػػو ل ػػد الييػػػود
السػوفيت الػراغبيف بػاليجرة الػػى إس ػرابيؿ ،وكػػاف ذلػػؾ سػػبباً السػػتبناؼ االتص ػػاالت ب ػػيف الج ػػانبيف،
وعمػػى البػػدم فػػي فػػتم قنػ ػوات االتصػاؿ بينيمػا تمثػؿ بيعػادة العبلقػات عمػى المسػتو القنصػمي فػي

العاـ ( .1987روسيا اليوـ :موقع الكتروني)

وكػ ػػاف لمحركػ ػػة الصػ ػػييونية والمػ ػػوبي الييػ ػػودي دااػ ػػؿ االتحػ ػػاد السػ ػػوفيتي دو اًر بػ ػػار اًز فػ ػػي

ت ػ جي االزمػة االقتصػادية والسياسػية ،اذ عمػبل عمػى تشػجيع اليجػرة الييوديػة وبشػكؿ لػـ يسػبؽ لػو
مثيػؿ مػف قب ػػؿ ،تػ ػ ثر (غورباتش ػػوؼ) بالطروح ػػات الص ػػييونية واللػ ػػموط المربيػ ػػة ،فضػ ػػتم اب ػ ػواب

اليجػ ػ ػرة عم ػ ػػى مص ػ ػراعييا كمػ ػػا كػ ػػاف لمحااػ ػػاـ الييػ ػػودي الروسػ ػػي األكبػ ػػر (مدولػ ػػؼ شايضتشسػ ػػكي)

دور ميػ ػػـ فػ ػػي دعػ ػػـ العممي ػػات الص ػػييونية داا ػػؿ االتح ػػاد ،ول ػػرب عبلق ػػات التع ػػاوف الروس ػػية –

العربي ػػة ،وس ػػعى المػ ػ تمر اليي ػػودي الروس ػػي لمييمن ػػة عم ػػى مواق ػػع القػ ػرار ف ػػي القي ػػادة الروس ػػية ،
لتاري ػػب االقتص ػػاد ونش ػػر الضول ػػى وتيري ػػب األمػ ػواؿ وتاري ػػب مظ ػػاىر الحي ػػاة برمتي ػػا  ،وتحوي ػػؿ

روسػيا الػى بمػد مػرتبط كميػاً باالحتكػارات 8المربية( .سرحاف)161 :2001 ،
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ف ػػي مرحم ػػة تالي ػػة ب ػػدمت اطػ ػوات والػ ػػحة فػ ػػي تطبيػ ػػع العبلقػ ػػات الروسػ ػػية – اإلس ػ ػرابيمية

باتجػ ػػاه إعػ ػػادة العبلقػ ػػات الدبموماس ػ ػػية بش ػ ػػكؿ كام ػ ػػؿ ،وتمثم ػ ػػت ى ػ ػػذه الاطػ ػ ػوات بيقام ػ ػػة عبلق ػ ػػات
تجاري ػػة م ػػع إس ػ ػرابيؿ ،وف ػػي إط ػػار التوجػػو نحػػو المػػرب ،وبعػػد مجػػيم (يمتسػػيف) عمػػى رمس القيػػادة

الروسػػية الجديػػدة ،بػػدم تعػػاوف عسػػكري بػػيف البم ػػديف ،فلػ ػبلً ع ػػف التع ػػاوف االقتص ػػادي ،اذ بات ػػت

ر وس األم ػ ػواؿ الروسػ ػػية بيػ ػػد كبػ ػػار الييػ ػػود ،وباتػ ػػت البنػ ػػوؾ والبورصػ ػػات ووسػ ػػابؿ اإلعػ ػػبلـ مػ ػػف

الوسػػابؿ اللػػاغطة فػػي تشػػكيؿ الموقػػؼ الروسػػي مػػف قلػػايا الشػ ػػرؽ األوسػ ػػط عموم ػ ػاً ،والسػ ػػيما
بعػ ػ ػػد تعيػ ػ ػػيف الييػ ػ ػػودي (ايمػ ػ ػػور جيػ ػ ػػدار) موؿ قػ ػ ػػابـ ب عمػ ػ ػػاؿ الحكومػ ػ ػػة الروس ػػية ،وال ػػذي عاون ػػو

الييودي (اناتولي تشوبايس) الذي تػولى عمميػة الاصاصػة ،وقػد سػاعدا عمػى تس ػػمؿ الييػ ػػود الػ ػػى
المناصػ ػػب القيادي ػ ػػة فػ ػػي الس ػ ػػمطة التنضيذيػ ػػة واألجيػ ػ ػزة الماليػ ػػة ،كم ػ ػػا عممػ ػػت الحرك ػ ػػة الصػػييونية،
الى جانب الواليػات المتحػدة األمريكيػة التػي تب ػومت قمػػة النظػػاـ العػػالمي ،عمػػى تاريػػب كػػؿ شػيم

فػػي االتحػػاد السػػوفيتي السػػابؽ ،وفػػي المقدمػػة الم سسػػة العس ػػكرية ،الت ػػي كان ػػت وم ػػا ت ػزاؿ الس ػػيـ
القػوي النافػذ الػى صػدر االمبرياليػة األمريكيػة والصػييونية العالميػة ،واسػيما فػػي تاريػػب االقتصػاد

السػػوفيتي عػػف طريػػؽ اصاصػػة القطػػاع العػػاـ وتيريػػب األم ػواؿ الػػى اػػارج ال ػػببلد ،فل ػػبل ع ػػف
إغراؽ الدولة بالقروض التي مثقمت االقتصاد الروسي بالمديونية( .حوات)203 :2005 ،

وجػدير باإلشػارة الػى اف القيػادة السػوفيتية قبػؿ انييػار االتحػاد السػػوفيتي وطيمػػة مػػدة قطػػع

العبلقػات بػػيف عػػاـ 1967و  1991كانػػت تشػػدد وباسػػتمرار عم ػػى مني ػػا ال تق ػػؼ ل ػػد (إسػ ػرابيؿ)
وانم ػ ػػا ل ػ ػػد السياس ػ ػػة اإلسػ ػ ػرابيمية الت ػ ػػي كان ػ ػػت ترتك ػ ػػب المج ػ ػػازر الوحش ػ ػػية ل ػ ػػد الضمس ػ ػػطينييف
وتعت ػػدي عم ػػى ال ػػدوؿ العربيػػة ،وليػػذا فػػاف االتحػػاد السػػوفيتي كػػاف يػػدعـ حػػؽ إس ػرابيؿ فػػي الوجػػود
وبػالرغـ مػف تبعيتيػا الشػاممة لبلمبريالية األمريكية وتمقييػا الػدعـ األمريكػي والتعػاوف الوثيػؽ معيػا،

وكػ ػ ػػاف لمظػ ػ ػػروؼ الدااميػ ػ ػػة لبلتحػ ػ ػػاد السػ ػ ػػوفيتي (قبػ ػ ػػؿ انييػ ػ ػػاره) ،األثػ ػ ػػر الوالػ ػ ػػم فػ ػ ػػي السياسػ ػ ػػة

الاارجي ػ ػػة الس ػ ػػوفيتية ،اذ س ػ ػػعت عم ػ ػػى الص ػ ػػعيد العػ ػ ػػالمي ،التوص ػ ػػؿ ال ػ ػػى تعػ ػ ػػاوف م ػ ػػع الوالي ػ ػػات

المتح ػ ػػدة األمريكي ػػة ،وكان ػػت اطػ ػوات تس ػػييؿ ىجػ ػرة اليي ػػود الس ػػوفيت ،دل ػػيبلً عم ػػى ص ػػدؽ النواي ػػا

السػػوفيتية ،وكػػاف البػػد مػػف االبتعػػاد عػػف التوجػػو محػػادي الجانػػب نحػػو العػػرب فػػي النػزاع العربػػي –

االسرابيمي ،والعمؿ عمى توسػػيع االتصػػاالت مػػع اس ػرابيؿ وتطبيػػع العبلقػػات معيػػا تػػدريجياً ،وبعػػد
اتصػاالت مكثضػة بػػيف موسػػكو وتػؿ مبيػب ،تػـ رفػع مسػتو التمثيػؿ الدبموماسػي بينيمػا الػى مسػتو

القنصػػميتيف العػػامتيف فػػي العاص ػػمتيف وذلػػؾ فػػي ٖكػػانوف الثػػاني /ينػػاير م ػػف الع ػػاـ  1991وبع ػػد

حػرب الامػي تحقػؽ لقػام بػيف ربيسػي وزرام البمديف ،وفي االوؿ مػف تشػريف االوؿ مػف العػاـ نضسػو
افتتم االتصاؿ المباشر بػيف موسػكو وتػؿ مبيػب ،وعػادت العبلقػات الدبموماسػية فػػي األيػػاـ األاي ػرة
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لبلتح ػػاد الس ػػوفيتي وقب ػػؿ عق ػػد مػ ػ تمر مدري ػػد لمس ػػبلـ ب سػػبوع واحػػد( .فاسػػيميؼ( ،ب.ط)-439 :

)442

ورمت روسػػيا (بعػػد انييػػار االتحػػاد السػػوفيتي) فػػي تطبيػػع عبلقاتيػػا مػػع إس ػرابيؿ مصػػمحة

روسية ربيسة في منطقة الشرؽ األوسط ،وقد عبر عنيا السضير الروسي (السوفيتي سابقاً) المعػيف
في تػؿ مبيػب بعػد إعادة العبلقات (الكسندر بوفيف) ب نيا مػع عػدـ نشػوب حػرب فػي المنطقػة ،كػي

ال تجػ ػػد روسػ ػػيا نضسػ ػػيا مم ػػاـ اي ػػار (مع ػػذب) وف ػػي ى ػػذا إش ػػارة إل ػػى مف روس ػػيا ال يمكني ػػا تجاىػ ػػؿ
عبلقاتي ػػا التس ػػميحية م ػػع ال ػػدوؿ العربيػػة ،وحاجتيػػا لمم ػوارد الماليػػة المت تيػػة مػػف تصػػدير السػػبلح،

فلػػبل عػػف عبلقاتي ػػا التارياي ػػة المتط ػػورة م ػػع ع ػػدد م ػػف ال ػػدوؿ العربي ػػة موالً ،وثانيػ ػاً االس ػػتضادة م ػػف
الطاقػػات الذىنيػػة والتكنولوجيػػة المتػػوفرة لػػد إسػرابيؿ بميػػة تسػػييؿ انتقػػاؿ االقتصػػاد الروسػػي الػػى
نظػػاـ السػػوؽ الح ػرة ،والمصػػمحة الثالثػػة ىػػي اف فػػي إسػرابيؿ اكثػػر مػػف مميػػوف م ػواطف مػػف مصػػؿ

روسػػي ،مػػازالوا (يحبوننػػا) ىنػػاؾ "حسػػب تعبيػػر السػػضير"  ،وما ازل ػػت ترك ػػة الثقاف ػػة الروس ػػية مق ػػو

ل ػ ػػدييـ ،وىك ػ ػػذا ف ػ ػػاف مص ػ ػػمحة روس ػ ػػيا ف ػ ػػي الش ػ ػػرؽ األوس ػ ػػط ى ػ ػػي الس ػػبلـ والطاق ػػات التكنولوجي ػػة

االسػ ػرابيمية ،والص ػػمة م ػػع الجالي ػػة الييودي ػػة العالمي ػػة ،وبع ػػد مػ ػ تمر مدري ػػد لمس ػػبلـ ودور االتح ػػاد

السوفيتي المميز فيو ،حاولت الواليات المتحػدة االمريكيػػة ابقػػام االتحػػاد السػػوفيتي واالمػػـ المتحػػدة
بعيػ ػػديف ع ػ ػػف مي دور ،مو محادثػ ػػات بش ػ ػ ف الص ػ ػراع العربػ ػػي اإلس ػ ػرابيمي ،إلػ ػػى مف جػ ػػامت حػ ػػرب

الكوي ػػت مطم ػػع الع ػػاـ  1991والت ػػي فرل ػػت ل ػػموطاً م ػػف اج ػػؿ ايج ػػاد تس ػػوية متع ػػددة االطػ ػراؼ

لمصػراع العربػي ػ اإلسػرابيمي ،وعػدـ انضػراد الواليػات المتحػدة بدور الوسيط االوحد في ىذه العمميػة،
ومف ىنا جامت الجػوالت المشػتركة لػػوزير الاارجيػػة لسػػوفيتي (الكسػػندر بيسػػميرتنيخ) الػػى الشػػرؽ

االوسػط فػي حزيػراف  /يونيػو  1991ونظيػره االمريكػي (جػيمس بيكػر) فػي محاولػة القنػاع اطػراؼ
الصػراع بالػػداوؿ فػػي مضاولػػات مػػف اجػػؿ التسػػوية السػػممية ،وفػػي آب /اغسػػطس  1991اص ػػدر

االتحػػاد السػػوفيتي والواليػػات المتحػػدة تص ػريحاً مشػػتركاً بش ػ ف الشػػرؽ االوسػػط مثػػؿ نيايػػة االنض ػراد
االمريك ػػي ب ػػدور الوس ػػاطة ،وف ػػي تشػ ػريف االوؿ /اكت ػػوبر ،عم ػػد وزي ػػر الاارجي ػػة الس ػػوفيتي الجدي ػػد
(بػوريس بػانكيف) بالتنسػيؽ مػػع جػيمس بيكػر الػى القيػاـ بجػوالت ااػر فػي المنطقػة مػف اجػؿ عقػد

م تمر مدريد لمسبلـ ( .الشيخ)113-112 :1998 ،

ورعػ ػػى االتحػ ػػاد السػ ػػوفيتي الػ ػػى جانػ ػػب الواليػ ػػات المتحػ ػػدة ،م ػ ػ تمر مدريػ ػػد لمسػ ػػبلـ ،الػ ػػذي

لػػـ مطػراؼ الصػراع العربػي ػ اإلسػرابيمي ،وعقػد فػي قصػر المػ تمرات فػي مدريػد يػػوـ  30تش ػريف

األوؿ ولمايػ ػ ػػة ٖتش ػ ػ ػريف الثػ ػ ػػاني مػ ػ ػػف العػ ػ ػػاـ  1991ووجػ ػ ػػو الربيسػ ػ ػػاف (جػ ػ ػػورج بػ ػ ػػوش ومياابيػ ػ ػػؿ
غورباتشػ ػػوؼ( كممتػ ػػيف ت ػ ػػرحيبيتيف الػ ػػى المش ػ ػػاركيف فػ ػػي المػ ػ ػ تمر ،ومشػ ػػار ال ػ ػػزعيـ السػ ػػوفيتي ف ػ ػػي
كممتػػو ال ػػى الضرص ػػة السػانحة لتحقيػؽ السػبلـ فػي الشػرؽ األوسػط والتػي يجػػب اغتناميػػا (مجموعػة
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البػاحثيف ،)156 :2002 ،وكػػاف ىػػذا النشػػاط الػدولي األايػر لبلتحػاد السػوفيتي الػذي تقمػص بعػد
تضككو الى حجـ روسيا االتحادية الوريثة الربيسة لػو وإلمكانياتو وقدراتو.

لقد كاف الدور الروسي في رعاية م تمر مدريد مدعاة لمسػارية ،اذ كػاف ال ارعػي الروسػي،

قد ممسى مجرد شاىد اارس عمى الػدور األميركػي المسػتضرد فػي ادارة المضاولػات بػيف األط ػراؼ،
وتحديػد توجيات المجاف التي شكمت في المضاولات المتعددة األطراؼ ،حتى بالنسػػبة الػػى ممػػاكف
اجتماع ػػاتيـ او العواص ػػـ الت ػػي يج ػػوز المق ػػام فيي ػػا ،او الت ػػي ال يج ػػوز ،وبل ػػبط وتنظ ػػيـ العممي ػػة

برمتيػا بػدوف تػداؿ 15يذكر مف الجانب الروسي( .اميضة)33 :1995 ،

وعقب انييار االتحػاد السػوفيتي وتضككػو ،تولػت روسػيا االتحاديػة الوريػث الشػرعي لبلتحػاد

السػ ػػوفيتي ،دور ال ارعػ ػػي ف ػ ػػي عممي ػ ػػة الس ػ ػػبلـ ،فاستلػ ػػافت ف ػ ػػي ك ػ ػػانوف الث ػ ػػاني /ينػ ػػاير1992 ،
الجول ػػة األولػ ػػى مػ ػػف المضاول ػػات المتع ػػددة األط ػراؼ لمش ػػرؽ األوس ػػط ف ػػي موس ػػكو ،كج ػػزم م ػػف
مسػيرة السػبلـ ،بيػػدؼ إيجػػاد حمػػوؿ لقلػػايا إقميميػػة مركزيػػة وعػػدىا اطػػوة لبنػػام الثقػػة تسػػاىـ فػػي
تطبيػع العبلقػات بػػيف دوؿ الشػػرؽ األوسػط ،وشػارؾ فػي مػ تمر موسػكو  36دولػة ومنظمػة دوليػة،

انقسػػمت الوفػػود الػػى امػػس مجموعػػات عمػ ػػؿ ،تع ػ ػػال ك ػ ػػؿ مني ػ ػػا مج ػ ػػاالت ذات مىمي ػ ػػة إقميميػ ػػة

مشػ ػ ػػتركة ىػ ػ ػػي :البيبػ ػ ػػة ،مراقبػ ػ ػػة التسػ ػ ػػمم واألمػ ػ ػػف اإلقميمػ ػػي ،البلجبػ ػػوف ،مصػ ػػادر الميػ ػػاه والتنميػ ػػة
االقتص ػػادية ،وعق ػػدت مجموع ػػات العم ػػؿ اجتماعاتي ػػا ف ػػي ممػػاكف ماتمضػػة مػػف المنطقػػة وفػػي مزمنػػة
ماتمضة ،وقامت المجنة المرشدة لمجموعات العمػؿ ،التػي تتػ لؼ م ػػف ممثم ػػيف ع ػػف الوف ػػود الربيسػ ػػة

برباس ػ ػػة الوالي ػ ػػات المتح ػ ػػدة وروس ػ ػػيا االتحادي ػ ػػة ،بتنس ػ ػػيؽ المحادث ػ ػػات المتعػػددة األط ػراؼ ،وعقػػدت
آاػػر اجتماعاتيػػا فػػي موسػػكو فػػي  31كػػانوف الثػػاني /ينػػاير – شػػباط /فب اري ػػر مػػف العػػاـ .2000
(و ازرة الاارجية اإلسرابيمية ،موقع الكتروني)

بػػدمت روس ػػيا تػ ػ دي دور الوس ػػيط حي ػػاؿ القل ػػية الضمس ػػطينية ،واستل ػػافت موس ػػكو ،وفػػي

كػػانوف الثػػاني 1992 /اجتماعػػات المجػػاف المنبثقػػة عػػف مػ تمر مدريػػد لمسػػبلـ ،كمػػا مكػػدت رفلػػيا
العػػدواف اإلس ػرابيمي المتواصػػؿ عمػػى األ ارلػػي الضمس ػػطينية المحتم ػػة ،ورفل ػػيا لسياس ػػة االس ػػتيطاف

االس ػ ػ ػرابيمية فػ ػ ػػي األ ارل ػ ػػي العربيػ ػ ػػة المحتمػ ػ ػػة ،ويمكننػ ػ ػػا التعػ ػ ػػرؼ عمػ ػ ػػى الموق ػ ػػؼ الروسػ ػ ػػي بيػ ػ ػػذا
19الجانب والمتمثؿ في الدعوة الى( :االمارة)366 :2009 ،
 -1العمؿ عمى وقؼ العنؼ.
 -2السػ ػػعي الػ ػػى تحقيػ ػػؽ السػ ػػبلـ مػ ػػف اػ ػػبلؿ ت كيػ ػػد روسػ ػػيا ،لػ ػػرورة االلت ػ ػزاـ باألسػ ػػس التػ ػػي
توصػمت الييا الم تمرات والمجاف واالتضاقيات التي عقدت عمى مساس تحقيؽ التسوية بػيف

الطرفيف.
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 -3الدعوة الى عقد م تمر دولي لتسوية القلية الضمسطينية في موسكو.
وتحػ ػػاوؿ روسػ ػػيا مػ ػػف اػ ػػبلؿ المواقػ ػػؼ التػ ػػي تتبناىػ ػػا تجػ ػػاه قلػ ػػية الشػ ػػرؽ األوسػ ػػط ،الػ ػػى
إمسػػاؾ العصػػا مػػف الوسػػط ،فيػػي مػػف جيػػة تظيػػر قمقيػػا وتعاطضيػػا تجػػاه اس ػرابيؿ ،كػػوف جػػزم مػػف

س ػػكاف اسػ ػرابيؿ مػػف مصػػؿ سػػوفياتي /روس ػػي ،وى ػػي م ػػف جي ػػة ثاني ػػة تح ػػث اسػ ػرابيؿ عم ػػى وق ػػؼ
االسػتيطاف فػي األ ارلػػي الضمسػػطينية ووقػػؼ ىػػدـ المنػػازؿ فػػي المػػدف الضمسػػطينية ،م كػػدة اف ىػػذه

الممارسػات ال تػ دي اال الػػى زيػػادة التػػوتر ،كمػػا دعػػت الػػى رفػػع الحصػػار االقتصػػادي المضػػروض
عمػى اللػضة المربيػة وقطػاع غػزة ،ووقؼ العنؼ واستبناؼ عممية التضاوض وعممية السبلـ والحوار

السياسي( .االمارة)372 :2009 ،
وتلػػع روسػػيا فػػي عبلقاتيػػا مػػع إسػرابيؿ اعتبػػارات عػػدة يمكػػف إجماليػػا فػػي اآلتػػي( :مجمػػة
دراسات شػرؽ اوسػطية ،موقع الكتروني)
 -1اليي ػػود ال ػػروس :يوج ػػد ف ػػي روس ػػيا اع ػػداد كبيػ ػرة م ػػف اليي ػػود ،كمػ ػواطنيف ،األم ػػر ال ػػذي ال
يمك ػػف تجاىمػػو فػػي رسػػـ العبلقػػة مػػع اس ػرابيؿ ،ال س ػػيما ومف اليي ػػود ب ػػاتوا يس ػػيطروف عم ػػى

اى ػ ػػـ الم ارف ػ ػػؽ االقتصػ ػ ػػادية ،مػ ػ ػػف شػ ػ ػػركات عمبلقػ ػ ػػة وبورصػ ػ ػػات ،فل ػ ػ ػبلً عػ ػ ػػف السػ ػ ػػيطرة

الييوديػػة عمػػى وسػػابؿ اإلعبلـ الروسية.

 -2اإلس ػرابيميوف مػػف اصػػؿ روس ػػي :يشػػكؿ االس ػرابيميوف الن ػػاطقوف بالروسػػية ش ػريحة واس ػػعة
فػ ػػي اس ػ ػرابيؿ (نح ػ ػػو  %20مػ ػػف السػ ػػكاف) ويمثػ ػػؿ القاسػ ػػـ الثقػ ػػافي المشػ ػػترؾ بػ ػػيف روسػ ػػيا
وىػ الم ،ولػو ت ثير عمى مواقؼ روسيا تجاه اسرابيؿ.

 -3المصػ ػػالم االقتصػ ػػادية :بػ ػػات العام ػ ػػؿ االقتص ػ ػػادي محركػ ػ ػاً فع ػ ػػاالً ف ػ ػػي ص ػ ػػياغة وتنش ػ ػػيط
العبلق ػػات بػػيف البمػػديف ،ولروس ػػيا مص ػػالم اقتص ػػادية كبيػ ػرة م ػػف الص ػػعب التل ػػحية بي ػػا،

ونمػت وتوسػعت في األعواـ األايرة.
 -4الموقػ ػػؼ مػ ػػف اإلرىػ ػػاب :ي ػ ػ ثر الموقػ ػػؼ مػ ػػف اإلرى ػ ػػاب ف ػ ػػي طبيع ػ ػػة العبلق ػ ػػات الروس ػ ػػية
اإلس ػ ػرابيمية ،وتحػ ػ ػػاوؿ روسػ ػػػيا التمالػ ػ ػػي عػ ػػػف وص ػ ػػـ المقاوم ػ ػػة الضمسػ ػ ػػطينية باإلرىػ ػ ػػاب،
بس ػػبب مواجيتي ػػا المعلمة نضسيا في مواجية األولاع في الشيشاف.
وكانػػت السياسػػة الاارجيػػة الروسػػية فػػي الشػػرؽ األوسػػط تنطمػػؽ مػػف ثػػبلث مصػػالم كب ػػر
تحػدد سموؾ روسيا في الشرؽ األوسط وىي( :العربي)261 :2008 ،
 -1المص ػػمحة األول ػػى :مزاحم ػػة الوالي ػػات المتح ػػدة ف ػػي المنطق ػػة بالق ػػدر ال ػػذي يني ػػؾ األايػ ػرة

اسػػتراتيجياً ،حينمػػا يػ تي الوقػػت إلعػػادة حسػػاب مػوازيف القػػو العالميػػة ،واذا كانػػت روسػػيا
تػدرؾ ب نيػا ال تسػتطيع معادلػة القػوة العسػكرية ،مو االقتصػادية األمريكية ،اال انيػا تػرفض
45

اف تظػػؿ قػػوة عالميػػة مػػف الدرجػػة الثانيػػة وتصػر عمػى لػػرورة إعػادة تشػكيؿ ميػزاف القػػو

العالمية.

 -2المصػػمحة الثانيػػة :وىػػي المصػػمحة األمنيػػة ،فالشػػرؽ األوسػػط مشػػبو بااص ػرة راػػوة تحػػيط

بجميوريػات اسيا الوسطى والقوقػاز المتػيف تعػدىما موسػكو ،جػوا اًر قريب ػاً ليػػا ،فيػػو مصػػالم
حيويػة ليػا ،وتعمػؿ بكػؿ طاقاتيا مف اجؿ منع التعدي عمييا.

اذ اىتم ػػت روس ػػيا بك ػػؿ م ػػف تركي ػػا وايػ ػراف كونيم ػػا اكث ػػر دوؿ الش ػػرؽ األوس ػػط رغب ػػة ف ػػي

النضػ ػػاذ الػ ػػى ىػ ػػاتيف المنطقتػػيف لمػػا يجمػػع شػػعوبيما مػػف تشػػابؾ عرقػػي ودين ػػي ولم ػػوي ،فلػ ػبلً ع ػػف
اىتمػاـ روسػيا بالشػرؽ األوسػط بعػد بػروز مسػ لة ظػاىرة اإلسػبلـ العػابر لمحػدود ،والػذي اقتػرف بعػد

محداث  11ميموؿ  2001باإلرىاب ،وىذه المس لة فرلت عمى موسكو توسيع قاعدة التنسيؽ مػع
دوؿ الشرؽ األوسط ،لػذا فقػد عممػت موسػكو عمػى فػػتم قن ػوات بػػيف مجي ػزة االسػػتابارات الروسػػية،
ونظيراتيػا فػي بمداف الشرؽ األوسط العربية ،وشمؿ ميلا إسرابيؿ التي تجري في روسيا منذ العػاـ

 2004ت ػػدريبات مشػ ػػتركة عمػ ػػى مكافحػ ػػة اإلرىػ ػػاب ،فل ػ ػبلً عػ ػػف قيػ ػػاـ مبعػ ػػوث ال ػ ػربيس الروسػ ػػي
بعػػدة زيػػارات إلس ػرابيؿ ،مسضرت عف توقيع عدد مف االتضاقيات بشػ ف مكافحػة اإلرىػػاب ،مػػف بينيػػا

بيػع طػابرات إسػرابيمية بػدوف طيار الى روسيا لمراقبة الحدود حوؿ جميوريػة الشيشػاف ،وفػى ميمػوؿ
 2010تػػػـ التوقيػ ػػع عمػ ػػى اتضاقيػ ػػة التعػ ػػاوف العسػ ػػكري االسػ ػػتراتيجي ب ػ ػػيف و ازرتػ ػػي الػ ػػدفاع الروسػ ػػية
واإلس ػ ػرابيمية ،وتسػ ػػممت روسػ ػػيا  12طػ ػػابرة إس ػ ػرابيمية الصػ ػػنع بػ ػػدوف طيػ ػػار ،وتػ ػػـ بحػ ػػث إمكانيػ ػػة
تزويػدىا بػ جيزة تقنيػة فلػابية وليزريػػة روسػػية .كم ػػا بحثػت موسػكو مػع الابػرام اإلسػرابيمييف فكػرة

إقامػػة محطػػة ليػػزر لقيػػاس المسػػافات فػػى إس ػرابيؿ تعم ػػؿ ف ػػي إطػػار منظومػػة "جمونػػاس" الضلػػابية
الروسية لئلرشاد وتحديد المواقع .وتـ ميلا االتضاؽ عمى مشػاريع عدة في المجاؿ العسكري التقني

وفػػى مجػػاؿ النقػػؿ العسػػكري الجػػوي ،وقػػد عػػد ىػػذا االتضػػاؽ نقمػػة نوعيػػة ف ػػي العبلق ػػات الروس ػػية ػ

اإلسػ ػرابيمية ،إذ عػ ػػزز التعػ ػػاوف بػ ػػيف البم ػػديف فػ ػػي مجػ ػػاؿ مػ ػػا يس ػػمى بمكافحػ ػػة اإلرىػػاب( .عرفػػات،

)73-72 :2007

ثمة عوامؿ عدة دفعت سياسة بوتيف باتجاه إسرابيؿ ،اصوصاً في سنوات حكمو األولى،

ومف بيف ىذه العوامؿ الصراع مع جميورية الشيشاف المنشقة شمالي القوقاز ،وىو صػراع بػدم فػي
موابؿ التسعينيات ،وكاف حركة انضصالية عممانية مصبحت ذات طبيعة إسبلمية متطرفة في صورة

مت ازيػػدةُ ،ويعػػز ذلػػؾ بقػػدر كبيػػر إلػػى سياسػػات موسػػكو الصػػارمة ،وانتياكاتيػػا الضالػػحة لحقػػوؽ
اإلنسػػاف .وقػػد شّ بػػو بػػوتيف صػراع روسػػيا لػػد اإلرىػػاب بصػراع إسػرابيؿ لػػده ،وبمػػرور السػػنيف،

مجػػر ىػػذه المقارنػػة ذاتيػػا فػػي اجتماعاتػػو بعػػدد مػػف المسػ وليف اإلسػرابيمييف رفيعػػي المسػػتو  .فضػػي
(تش ػريف الثػػاني /نػػوفمبر  )2003،وصػػؼ ربػػيس الػػوزرام اإلس ػرابيمي السػػابؽ مرييػػؿ شػػاروف الػػذي
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يجيد الممة الروسية ،ومّسس عبلقة شاصية وطيدة مع بوتيف ،الربيس الروسي بػ (الصديؽ الضعمػي

إلسػرابيؿ) ،كمػػا تعػػد إسػرابيؿ وجيػػة سػػياحية ميمػػة لمسػػياح الػػروس فضػػي عػػاـ  2014قصػػد ح ػوالى

 1.829ممي ػػوف س ػػابم روس ػػي إسػ ػرابيؿ لبلس ػػتجماـ ،كم ػػا ش ػػيدت العبلق ػػات الروس ػػية اإلسػ ػرابيمية

نيول ػاً والػػحاً بعػػد الحقبػػة السػػوفياتية ،وتماػػص صػػعود ىػػذه العبلقػػات بنقػػاط( :رمػػاف:2017 ،

)11-10

 بعػ ػػد انييػ ػػار االتحػ ػػاد السػ ػػوفياتي ،اعترفػ ػػت إس ػ ػرابيؿ بالػ ػػدوؿ التػ ػػي كانػ ػػت لػ ػػمف االتحػ ػػاد
السوفياتي ،ومقامت عبلقات دبموماسية معيا .وكانت روسيا االتحادية مكثر الػدوؿ مىميػة،

وحمت محؿ االتحاد السوفياتي علواً دابماً في مجمس األمف.
 كانت إسرابيؿ لسنوات طويمة ،مقصداً لممياجريف الييػود مػف روسػيا وغيرىػا مػف الػدوؿ مػا
بعػد االتحػػاد السػوفياتي .ومنػػذ الثمانينيػات تشػػكمت مقميػة ييوديػػة كبيػرة مػػف مصػوؿ روسػػية.

ويعيش في إسرابيؿ حػاؿً يػا حػوالى مميػوف مػواطف سػوفياتي سػابؽ ،معظميػـ مػف الػروس.

في زيارة رسػمية عػاـ  2005زار الػربيس فبلديميػر بػوتيف القػدس وقػدـ فػي زيارتػو تمثػاالً
لذكر الييود الذيف قلوا في اليولوكوست.

 في تشريف األوؿ /مكتوبر 2006 ،احتضؿ بمرور 15عاماً عمى إقامة العبلقػات الروسػية-
اإلسرابيمية.

 في  2008وقع البمداف اتضاقاً ملمي بموجبو نظاـ الت شيرة (الضيزا) بينيما.
 عػػاـ  2012حلػػر ال ػربيس الروسػػي بػػوتيف إلػػى إس ػرابيؿ بمناسػػبة افتتػػاح نصػػب لجنػػود
الجيش األحمػر فػي مدينػة ناتاليػا ،ومقػيـ النصػب مػف األمػواؿ التػي جمعيػا رجػاؿ األعمػاؿ
الييود الروس.

 عػاـ  2014بػػادرت الحكومػػة الروسػػية إلػػى عقػػد مضاولػػات نػػت منيػػا مػػذكرة تضػػاىـ إلقامػػة
اط مباشر بيف فبلديمير بوتيف ،وربيس الوزرام اإلسرابيمي بنياميف نتنياىو.

 بيف عامي  2001و  2016زار ر سام الوزرام اإلسرابيميوف موسكو زيارات متكررة.
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خالص

صل ثا ي:
إف العبلق ػػات الروس ػػية اإلسػ ػرابيمية امت ػػدت ف ػػي ج ػػذورىا عب ػػر الت ػػاريخ من ػػذ عي ػػد القيص ػػر

ملكسندر الثاني عاـ  ،1855حيث كاف مف المقرر ت سيس وطػف قػومي لمييػود فػي روسػيا لػذلؾ:
كانت روسيا محط منظار الييود في جميع العػالـ .وبعػد فشػؿ ىػذا المشػروع وبػالتزامف مػع تصػريم

بمضػػور عػػاـ  ،1917بيعطػػام وطػػف قػػومي لمييػػود فػػي فمسػػطيف ،ارتػ ت الحركػػة الصػػييونية العالميػػة
التمييػػد لت سػػيس وطنيػػا القػػومي فػػي فمسػػطيف ،وسػػارت لػػذلؾ كػػؿ إمكاناتيػػا ،حيػػث اتسػػمت ىػػذه

العبلقػػات بالمػػد والجػػزر ،كمػػا وصػػمت فػػي مبيػػى صػػورىا عنػػدما انلػػـ اآلالؼ مػػف الجنػػود الييػػود
لمجيش األحمر الروسي في الحرب الوطنية العظمى ( ،)1945-1941وكذلؾ دعػـ روسػيا لضكػرة
إنشػػام وطػػف قػػومي لمييػػود فػػي فمسػػطيف ،ووصػػمت فػػي مدنػػى صػػورىا عنػػدما قػػاـ االتحػػاد السػػوفيتي

بمنػػع اليج ػرة لمييػػود السػػوفييت إلػػى إس ػرابيؿ تت ػ رجم وسػػارت وتي ػرة العبلقػػات الروسػػية اإلس ػرابيمية
حسب المصالم المشتركة لمدولتيف.

48

انفصم انثانث
حمدداث انعالقاث انروسٍت اإلسرائٍهٍت
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صل ثا
محلل

عالقا

ئ

ا

مقلمةة :
تمعػػب المحػػددات دو اًر كبيػ اًر فػػي صػػياغة السياسػػة الاارجيػػة لمػػدوؿ ،تبعػاً لمػػد تػ ثير ىػػذه

المحددات دااؿ الدوؿ عمى صناعة القرار السياسي مو عمػى صػانعيو ،ووفقػاً لمصػالحيـ الااصػة
مو ر يػ ػػتيـ الذاتيػ ػػة لطبيعػ ػػة السياسػ ػػة الاارجيػ ػػة ،وروسػ ػػيا مثمػ ػػو مثػ ػػؿ بػ ػػاقي دوؿ العػ ػػالـ لسياسػ ػػتيا

الاارجية والداامية التي تساىـ بشكؿ مو بػبار فػي صػناعة القػرار السياسػي ،سػوام عمػى المسػتو
الداامي مو المستو الاارجي.

كمػػا مف روسػػيا كانػػت -ومػػا تػزاؿ -مػػف مىػػـ الػػدوؿ التػػي تتمتػػع بثقػػؿ سياسػػي عمػػى مسػػتو
المشيد الدولي ،ذلؾ ألنيا الوريث السياسي والعسكري لبلتحاد السوفيتي (سابقاً) ،إلافة إلػى ذلػؾ
الطبيعة الجيوسياسية التي تتمتع بيا روسيا ،مف حيث الموقع الجمرافي ما بيف آسيا وموروبا فيي
تشػػكؿ حمقػػة الوصػػؿ ،وتقتػػرب وتمتمػػؾ مػػف منػػابع الػػنضط والمػػاز التػػي عمػػى مساسػػيا قامػػت الحػػروب

واألزم ػػات ف ػػي الع ػػالـ ا ػػبلؿ الق ػػرف العشػ ػريف ،وى ػػذا يجعمي ػػا طرفػ ػاً محوريػ ػاً وفع ػػاالً عم ػػى المس ػػتو

ال ػػدولي .ولي ػػذا س ػػنتناوؿ ف ػػي ى ػػذا الضص ػػؿ ثبلث ػػة مباح ػػث ،األوؿ :المح ػػددات الروس ػػية ،والث ػػاني:
سيتناوؿ المحددات اإلسرابيمية ،مما الثالث :تناوؿ المحددات االقتصادية

ال

مبح

ا

محلل

كػػرس ال ػربيس بػػوتيف قػػد اًر كبيػ اًر مػػف اىتمامػػو لصػػياغة اتجػػاه جديػػد وقػػوي لمسياسػػة الاارجيػػة

الروسية ،الستعادة المكانة التي كاف يتبومىا االتحاد السػوفييتي السػابؽ فػي مرحمػة الحػرب البػاردة،

مػػع إحػػداث بعػػض التميي ػرات الجوىريػػة ،بحيػػث تتوافػػؽ مػػع الولػػع الجديػػد ليمكنيػػا مػػف تحقيػػؽ
طموحاتيا في عصر العولمة وحريػة األسػواؽ .وليػذا :فقػد اعتمػدت روسػيا االتحاديػة فػي سياسػتيا

الاارجيػػة عػػدة دوابػػر تعتمػػد عمػػى م ارحػػؿ نموىػػا ،وم ػد اسػػتقرارىا السياسػػي واالقتصػػادي .وص ػوالً

لتحقيػ ػػؽ اليػػػدؼ األسػػػمى الػػػذي يرتكػ ػػز عمػ ػػى تحقيػػػؽ االسػ ػػتراتيجية األمني ػػة عمػػػى المػ ػػد البعيػػػد.
(األصضياني)164 :2001 ،
فقد تميزت مىـ ىذه الاطوات ما تـ اتااذىا لتقوية سياسة ببلده الاارجية في مواجية القو
العالمية الكبر األار مف ابلؿ ،اندماج روسيا في العديد مف نشاطات السياسة الاارجية مثؿ:
4:

مجموعػػة الػػدوؿ الصػػناعية الثمػػاني الكبػػر  ،ومنتػػد آسػػيا-باسػػيضيؾ لمتعػػاوف االقتصػػادي ،ورابطػػة
األمـ لجنوب شرؽ آسيا ،وم تمرات القمة الروسية مع االتحاد األوروبي( .شمبي)257 :2009 ،

قبػػؿ وصػػوؿ ال ػربيس بػػوتيف م ػرة ماػػر إلػػى سػػدة الحكػػـ ،لػ َّػوح باط ػوات قويػػة لسياسػػة روسػػيا

الاارجي ػػة س ػػتتاذىا ب ػػبلده ل ػػد الش ػػركام المػ ػربييف بس ػػبب م ػػا يقوم ػػوف ب ػػو مم ػػا مس ػػماه "الاطػ ػوات
االنضرادية" عمى الساحة العالمية والتي ال تراعي رمي روسيا ومصالحيا ،ومكد الػربيس الروسػي منػو

ال يجوز تحديد قواعد المعب في االقتصاد والسياسة الدولية مف ورام ظير روسيا ،مو بمعزؿ عنيا

وعػػف مصػػالحيا ،مشػػي اًر إلػػى مف التعػػاوف الػػدولي طريػػؽ ذو اتجػػاىيف ،ومشػػدداً عمػػى السػػعي إلػػى
التعاوف َّ
البنام والحػوار فػي شػ ف قلػايا مكافحػة اإلرىػاب الػدولي ،والرقابػة عمػى األسػمحة ،وصػوف

األمػػف العػػاـ .ومف الاطػوات االنضراديػػة سػػوؼ تمقػػى التقػػويـ المناسػػب والػػرد المقابػػؿ ،ومشػػار إلػػى مف

روسػػيا اسػػتعادت اػػبلؿ السػػنوات األاي ػرة موقعيػػا بػػيف القػػو العالميػػة الربيسػػة ،معتب ػ اًر مف مكانتيػػا
الحاليػػة وقػػدراتيا ت ىميػػا لمعػػب دور موسػػع ،وتجعػػؿ مشػػاركتيا فػػي الشػػبوف الدوليػػة لػػرورية مكثػػر

ف كثر ،ولكف في الـ حممتو الشديدة الميجة عمى المػرب قبػؿ وعقػب انتاابػو ربيسػاً لروسػيا لضتػرة
جديدةَّ ،
حدد بوتيف مولويات عممو كربيس لمدولة ،م كداً مف إعادة تسميم روسيا مصبحت لػرورية

لمواجي ػػة سياس ػػة الوالي ػػات المتح ػػدة وحم ػػؼ ش ػػماؿ األطمس ػػي ف ػػي مج ػػاؿ ال ػػدفاع الص ػػارواي ،مم ػػا
يضرض عدـ تامي الدولة الروسية عف قد ارتيا لمردع االستراتيجي التػي اعتبرىػا اللػمانة األساسػية

لببلده ،في إشارة إلى السبلح النػووي ،والصػواريخ العػابرة لمقػارات ،والمقػاتبلت ،والمواصػات ،وذلػؾ

مف ابلؿ ملاـ برنام لمتسميم في روسيا منذ عاـ ( .1991دياب)107-106 :2012 ،

وفػػي ىػػذا اإلطػػار :فقػػد عػػارض ال ػربيس الروسػػي سياسػػات الواليػػات المتحػػدة والمػػرب فػػي مػػد

مظمة حمؼ الناتو إلى الحػدود الروسػية ،ورفػض بشػدة -وال يػزاؿ -المشػروع األمريكػي لبنػام قواعػد
صػواريخ ملػػادة فػػي بولنػػدا وجميوريػػة التشػػيؾ ،مسػػتادماً لمػػة قويػػة فػػي رفػػض الييمنػػة األمريكيػػة.

(شمبي)157 :2009 ،

وعمى ما سبؽ يمكف القوؿ :ب ف ثَ َّمة عدة تطورات عمى المستو الوطني قد حدثت مف مجؿ

تعزيز الدور الروسي عمى الساحة الدولية ،كاف مف مىميا( :الراوي)166-165 :2007 ،

ٍ
مساو ،واستمبلؿ حيز دبموماسية القو الكبػر  ،حيػث كانػت تمػؾ فػي
 -1السعي إلى ولع
قمة مولويات السياسة الاارجية الروسية في تطوير العبلقات مع الواليات المتحدة ودوؿ

موروبا المربية.

 -2تقوية منظمة األمف والتعاوف فػي موروبػا ( )OSCEكػي تمػارس دو اًر ربيسػاً ،وفػي ذات
الوقت السعي نحو منع توسع حمؼ شماؿ األطمسي ( )NATOنحو الشرؽ ،والحد مف
قدرتو عمى لعب دور في شبوف منطقة النضوذ الروسي.
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 -3ول ػ ػػع اس ػ ػػتراتيجية إلحي ػ ػػام االقتص ػ ػػاد الروس ػ ػػي ،ومحاول ػ ػػة التمم ػ ػػب عم ػ ػػى الص ػ ػػعوبات
االقتصػػادية العديػػدة ،ال سػػيما نقػػص األرصػػدة البنكيػػة ،واالحتياطيػػات األجنبيػػة بػػالبنوؾ،

وصعوبات االستثمار ،وتضاقـ مشكمة البطالة في روسيا  ...إلخ.

 -4تقوية الموقؼ والتػ ثير الروسػي كقػوة مو ارسػية ،ااصػةً بعػد توسػع حمػؼ شػماؿ األطمسػي
شرقاً في مواار تسعينيات القرف المالي ،حيػث سػعت القيػادة الروسػية إلػى إيجػاد عػالـ
متع ػػدد األقط ػػاب ،وتوجي ػػت بدبموماس ػػيتيا جنوبػ ػاً نح ػػو الص ػػيف والين ػػد وال ػػدوؿ اآلس ػػيوية
الكبر األار

أ لف

اك

بيدؼ تقوية الدور الروسي في الشبوف العالمية.

ا ي تجاا م طق

ا ط:

( )

عند الحديث عف مىداؼ السياسة الاارجية الروسية في المنطقة العربية  ،يمكف القوؿ :بػ ف

روسيا ش نيا ش ف الدوؿ العظمى توازف بيف المحددات المحمية والدولية ،وبيف االعتبارات الداامية
والاارجية بؿ وتسعى ألف توظؼ السياسة الاارجية بما يتضؽ ومصالحيا الداامية .وعند الحديث
عف الدور الروسي ،فبل يمكف فيـ المحددات دوف النظر إلى تارياية ىذا الدور ،ال سيما في ظؿ

الحقب ػػة الس ػػوفييتية كم ػػداؿ لضي ػػـ م ػػد إمكاني ػػة إع ػػادة تضعيم ػػو فق ػػد ارتبط ػػت بع ػػض دوؿ المنطق ػػة
بعبلقات استراتيجية مع السوفييت ،وىي اآلف في طور تعميؽ ىذه العبلقات مع وريثتيا الروسػية،

وذلػػؾ مػػف اػػبلؿ متابعػػة المواثيػػؽ والمعاىػػدات المبرمػػة مػػع االتحػػاد السػػوفييتي السػػابؽ ،مػػع األاػػذ
بعػػيف االعتبػػار ااتضػػام الطػػابع األيػػديولوجي الػػذي كػػاف ينطمػػؽ منػػو النظػػاـ السػػوفييتي المنيػػار .ال

تزاؿ ىذه العبلقات الروسية مع دوؿ المنطقة تحتضظ بمبرراتيا ومسبابيا ،ااصةً مف روسيا ما زالت
تمسػػؾ ب ػ كثر مػػف ورقػػة مػػف موراؽ المعبػػة السياسػػية ،مػػف اػػبلؿ عبلقاتيػػا المتمي ػزة والتاريايػػة مػػع

الجزابر وسوريا والعراؽ وايراف ولبناف وفمسطيف( .سبلمة)173 :2012 ،

()

ا ط ىي منطقػة جمرافيػة تشػمؿ بمػداف غػرب آسػيا ومصػر تطػؿ منطقػة الشػرؽ األوسػط عمػى البحػر األحمػر

والامي العربي والبحر األبيض المتوسػط وبحػر العػرب ،وموؿ اسػتاداـ لمصػطمم الشػرؽ األوسػط كػاف فػي امسػينيات القػرف

التاس ػػع عش ػػر ف ػػي مكت ػػب الين ػػد البريط ػػاني إال مف المص ػػطمم مص ػػبم معروفػ ػاً عم ػػى نط ػػاؽ واس ػػع عن ػػدما اس ػػتادمو الابي ػػر
االستراتيجي في البحرية األمريكية ملضريد ثابر ماىاف في عاـ  1902لتمييز المنطقة الواقعة بيف شبو الجزيرة العربية والينػد،
ويسػػتعمؿ ىػػذا المصػػطمم لئلشػػارة لمػػدوؿ والحلػػارات الموجػػودة فػػي ىػػذه المنطقػػة الجمرافيػػة .سػػميت ىػػذه المنطقػػة فػػي عيػػد

االكتشافات الجمرافية مف قبؿ المكتشضيف الجمرافييف بالعالـ القديـ وىي ميد الحلارات اإلنسانية وكذلؾ ميد جميػع الػديانات

اإلبراىيمية.

ويكيبيديا ،موقع إلكتروني https://ar.wikipedia.org/wiki
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ويمكػف القػوؿ :إف مىػـ مىػداؼ السياسػة الاارجيػة الروسػػية فػي تمػؾ الضتػرة تمثمػت فيمػا يمػػي:

(الراوي)163-162 :2007 ،

 -1إلػضام الطػابع القػومي عمػى السياسػة الاارجيػة الروسػية ،والت كيػد عمػى لػرورة اسػترداد
روسػػيا االسػػتعمارية المكانػػة التػػي افتقػػدتيا منػػذ قياميػػا ،وانيػػام االنض ػراد األمريكػػي بموقػػع

القمػػة باتبػػاع اطػػة اسػػتراتيجية وعقبلنيػػة تضلػػي إلػػى عػػودة التعدديػػة القطبيػػة محػػؿ ىػػذا
االنضراد ،وعمى نحو يتناسب مكثر واتجاىات العالـ الجديد.

 -2السػػعي إلػػى بنػػام عبلقػػات متمي ػزة وتع ػػاوف اسػػتراتيجي مػػع مصػػدقام االتحػػاد الس ػػوفييتي
السابقيف ،ال سيما اليند وايراف والصيف.

 -3االتضاؽ مع دوؿ الجوار اإلقميمي حوؿ كيضية إقرار السبلـ واالستقرار في المنطقة.
 -4الواقعية في التضكير ،وزيادة التعاوف وتعزيز العبلقات مع كومنولث الدوؿ المستقمة.
 -5السعي إلى تعزيز النضوذ الروسي في الضلام السياسي لبلتحاد السوفييتي السابؽ.
 -6تعزيز الديمقراطية في روسيا.

منذ انييار االتحاد السوفييتي شيدت السياسة الاارجية الروسية عممية إعادة ىيكمة صبحت

بمقتلاىا مكثر واقعية ،تقيس تحركاتيا واتجاىاتيا بحجـ ما تممكو مف قوة ،وبمقدار ما تحققو تمؾ
التحركات والتوجيات مف فابدة لممصالم الوطنية الروسية)Friedman, 2007( .
ويظيػػر ىػػذا والػػحاً مػػف مقولػػة ال ػربيس الروسػػي بػػوتيف عنػػدما مكػػد عمػػى مف "العػػالـ يتميػػر

بسػػرعة ،ومسػػارات العولمػػة تاضػػي ماطػػا اًر متنوعػػة ،فيمػػا األزمػػة االقتصػػادية واليػزات التػػي تشػػيدىا
مناطؽ مف العالـ تشجع بعليـ عمى حؿ مشاكمو عمى حساب آاريف ،باستاداـ وسػابؿ اللػمط

العسػكري .وبالتػػالي :فػيف بػػروز قػو ىدامػػة فػػي بعػض منػػاطؽ العػالـ ييػػدد ممػف الشػػعوب ،كمػػا مف
الػػدوؿ التػػي تحػػاوؿ تصػػدير الديمقراطيػػة ال تت ػوانى عػػف انتيػػاؾ القػػانوف الػػدولي وسػػيادة الػػدوؿ مػػف
مجؿ ذلؾ تبقى حميضةً ليذه القو "( .دياب)107 :2012 ،

وتعتبػػر منطقػػة الشػػرؽ األوسػػط إحػػد تمػػؾ المنػػاطؽ التػػي تشػػيد ى ػزات سياسػػية واقتصػػادية
وممنيػػة واجتماعيػػة وطابضيػػة وعرقيػػة ودينيػػة ،شػػديدة التعقيػػد والاطػػورة .فضػػي تمػػؾ المنطقػػة المتراميػػة

دوليػاً ،وليػا امتػداداتيا وتشػعباتيا.
األطراؼ ،يوجػد العديػد مػف الممضػات الحساسػة التػي ت اػذ طابعػاً ّ
كمػا مف التعامػؿ مػع تمػؾ الممضػات ال يمكػػف بحػاؿ مػف األحػواؿ مف يتجاىػؿ التػداابلت والصػراعات
ذات األبعاد االستراتيجية كونيا قلػايا تتعمػؽ بمسػتقبؿ البشػرية بشػكؿ عػاـ ،وبمصػير العديػد مػف

الدوؿ ،وبموازيف القو الدولية بشكؿ مكثر اصوصية.

53

وعمى ىذا :يمكف إبراز ثبلث مصالم كبر ومساسية تحدد نمط السػموؾ الروسػي فػي الشػرؽ

األوسط بصضة عامة ،ومنطقة العالـ العربي عمى وجو الاصوص ،وذلؾ عمى النحو التالي:
ا ى :عمل ع ى إ هاك اال ا

متحل

ت ت ج اً عن ط

م حمتها اةي م طقة  :وذلػؾ

مف ابلؿ استدراج واشنطف في مشاغبات عمى مكثػر مػف سػاحة -والشػرؽ األوسػط محػدىا بطبيعػة

الحاؿ -وىذا نػابع مػف إدراؾ القيػادة الروسػية منػو حينمػا يػ تي الوقػت إلعػادة حسػاب مػوازيف القػو

العالمي ػػة –عم ػػى ال ػػرغـ م ػػف معرف ػػة موس ػػكو التام ػػة ب ني ػػا ال تس ػػتطيع معادل ػػة الق ػػوة االقتص ػػادية مو
العسػػكرية األمريكيػػة فػػي وقػػت قريػػب حينبػ ٍػذ يمكنيػػا رفػػض بقابيػػا كقػػوة عالميػػة مػػف الضبػػة الثانيػػة،

واإلص ػرار عمػػى لػػرورة إعػػادة تشػػكيؿ مي ػزاف القػػو العػػالمي ،واحػػد وسػػابميا إلػػى ذلػػؾ ىػػي تمػػؾ

المن ِيكػػة لمواليػػات المتحػػدة ،ومثػػاؿ ذلػػؾ مػػا جػػام عمػػى لسػػاف قابػػد األسػػطوؿ
المشػػاغبة المسػػتمرة و ُ

الروسػػي األدمي ػراؿ (فيبلديميػػر ماسػػوريف )Vladimir Masorin ،فػػي آب (مغسػػطس) ،2007
مف اإلعبلف عف دراسة تقلػي بيعػادة األسػطوؿ الروسػي مػف جديػد إلػى البحػر المتوسػط مػدعوماً
رداَ عمى إعبلف الواليات المتحدة عػف
بقاعدة عسكرية روسية تُضلَّؿ مف يكوف مقرىا سوريا وذلؾ ّ
نيتيا بنام نظاـ جديد لمدفاع الجوي بحموؿ عاـ .2015
ونر مما سبؽ :مف روسيا تسعى إلى استمبلؿ حاالت الضشؿ العسكري األمريكي في الشرؽ

األوسط ،وعمى رمسيا العراؽ في زيادة مكاسبيا ونضوذىػا فػي المنطقػة وذلػؾ دعمػاً لحميضتييػا إيػراف
وسػػوريا مػػف ناحيػػة ،وتقويػػة التقػػارب الروسػػي مػػع دوؿ المنطقػػة عمػػى حسػػاب الواليػػات المتحػػدة مػػف

ناحيػػة ماػػر  ،وتاضيضػاً مػػف قػػوة التواجػػد األمريكػػي االقتصػػادي والتجػػاري الكبيػػر فػػي منطقػػة القوقػػاز
وآسيا الوسطى ،ولعؿ معارلة روسيا االتحادية لمحرب عمى العراؽ كاف إثباتاً والحاً عمى سعي

موسكو إلى إفشاؿ المشػروع األمريكػي األحػادي فػي العػالـ بشػكؿ عػاـ ،وفػي الشػرؽ األوسػط عمػى

وجو الاصػوص حيػث مدركػت موسػكو مف المسػتنقع الع ارقػي لػف يكػوف بحػاؿ مسػيؿ مػف المسػتنقع
ماديػاً
األفمػػاني الػػذي وقػػع فيػػو االتحػػاد السػػوفييتي فػػي ثمانينيػػات القػػرف العشػريف ،وكمَّػػؼ السػػوفييت ّ
ومعنوياً ،وكاف محد عوامؿ نيايتو.
ّ

كمػػا ومدركػػت روسػػيا مف اإلاضػػاؽ األمريكػػي فػػي الع ػراؽ ومفمانسػػتاف مو مي مكػػاف تتػػورط فيػػو
واشػنطف فػي منطقػػة الشػرؽ األوسػػط ،سػيدؽ مسػػما اًر جديػداً فػػي نعػش التضرديػػة األحاديػة األمريكيػػة،

وعالمياً في اارطة النظاـ العالمي الجديد ،مما يتيم المجاؿ مماميا لمعػودة
سياسياً
وسيامؼ فراغاً
ّ
ّ
مرة ثانية إلى الساحة الدولية والشرؽ موسطية ،ولكف ىذه المرة بقوة( .مسمـ)2009 ،
ثا  :ت تبط با مصا ح القتصال

ا

اي م طق

ا ط :فروسيا قد نجحت فػي

عيد الربيس بوتيف في التوفيؽ بػيف مىػدافيا االقتصػادية بالمنطقػة ،ومصػمحتيا االسػتراتيجية ،وىنػا
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حاليػاً عمػػا كػػاف عميػػو
تجػػدر اإلشػػارة إلػػى مف طبيعػػة التعػػامبلت الروسػػية مػػع دوؿ المنطقػػة ماتمضػػة ّ
الحػػاؿ فػػي فت ػرة االتحػػاد السػػوفيتي التػػي كانػػت تعتمػػد باألسػػاس عمػػى العنصػػر األيػػديولوجي وكػػاف
يتممب في معظـ األحياف عمى المنطؽ االقتصادي.
َحتَّ َمتها قا عل جغ ا ا ا ل مغ ا ا :تنطمؽ السياسة الاارجية الروسية الجديدة مف
ثا ث  :أم
ر يػػة ترتكػػز عمػػى إيػػبلم مىميػػة لمقيمػػة الجمرافيػػة واالسػػتراتيجية لمنطقػػة الشػػرؽ األوسػػط باعتبارىػػا
تمثػػؿ مكػػاف الصػػدارة فػػي سػػمـ االىتمامػػات العالميػػة ،ومنػػو ال يمكػػف ألي نظػػاـ عػػالمي مف يتشػػكؿ

بعيػػداً عػػف تمػػؾ المنطقػػة االسػػتراتيجية لمػػا تمثمػػو مػػف مىميػػة يتقػػرر فييػػا م اركػػز التوازنػػات والقػػو

الدوليػػة ،ورافعػػة سياسػػية ألي دور محتمػػؿ أليػػة قػػوة ممريكيػػة كانػػت مو روسػػية مو موروبيػػة( .ديػػاب،
)109 :2012
ومف جية مار  ،استضادت روسيا االتحاديػة مػف االمكانػات واإلرث السياسػي مػف االتحػاد
السػػوفيتي بحيػػث ت ىميػػا لحجػػز مكػػاف بػػارز فػػي اارطػػة تشػػكيؿ العػػالـ الجديػػد ،ومػػع ذلػػؾ :تعمػػؿ
روسػػيا بحػػذر فػػي ىػػذه المنطقػػة المميبػػة باأللمػػاـ السياسػػية ،وتحػػاوؿ مالَّ تاسػػر محػػداً مػػف األطػراؼ.
فمثبلً تدعـ موسكو طيراف مع محاولة األولى مالَّ يجمػب ذلػؾ عمييػا اسػتعدام دوؿ مجمػس التعػاوف
الاميجي ،كذلؾ تدعـ دمشؽ مع مراعاتيا مالَّ يثير ذلؾ قمؽ الدوؿ العربية األاػر وبالتػالي :فػيف
محاولػػة التقػػارب التػػي سػػعت إلييػػا موسػػكو مػػع طي ػراف ،كانػػت تعتبػػر إحػػد الوسػػابؿ اليامػػة التػػي

استادمتيا روسيا في تحجيـ طيراف عف استعماؿ الورقة اإلسبلمية بيف مسممي روسيا الذيف ُي َّ
قدر

عددىـ بنحو  20مميوناً ،وباألاص فػي منطقػة القوقػاز التػي تعػاني فييػا موسػكو مشػكبلت حػادة،
()

حيوياً يجب مف يظؿ مقصو اًر عمييا ،كذلؾ
التي تعتبرىا مجاالً ّ

عبلوةً عمى منطقة آسيا الوسطى
مثَّمت مس لة اإلسبلـ السياسي العػابر لمحػدود ،والػذي اقتػرف لػد غالػب دوؿ المػرب والشػرؽ بضكػرة
اإلرىاب منذ محداث الحادي عشر مف ميموؿ (سبتمبر)  ،2001محد األسباب الربيسة التي جعمت

روسيا االتحادية تزيد اىتماميا بمنطقة الشرؽ األوسط ،والعمؿ عمى توسيع قاعدتيا مع بمداف تمؾ
( )تقػع فػي قػارة آسػيا تلػـ كػؿ مػف موزبكسػتاف وتركمانسػتاف وكازااسػتاف وطاجكسػتاف وقيرغيزسػتاف .تبمػح مسػاحة المنطقػة

نحو  400030400كـ ²ويسكنيا  61مميوف نسمة.

بالرغـ مف مف تعريؼ ىػذه المنطقػة موجػود ،إال منػو ال يوجػد تعريػؼ متضػؽ يقبػؿ عالميػاً لوصػؼ ىػذه المنطقػة .مػع مف تحديػد
حػػدود المنطقػػة بشػػكؿ دقيػػؽ لػػـ يحسػػـ ،تشػػترؾ المنطقػػة فػػي الكثيػػر مػػف الاصػػابص العامػػة اليامػػة .محػػدىا مف آسػػيا الوسػػطى

كانت مف الناحية التارياية مت اربطة بشكؿ وثيؽ .ونتيجػة لػذلؾ كانػت منطقػة تقػاطع الطػرؽ لحركػة النػاس ،والسػمع ،واألفكػار

بػػيف موروبػػا ،والشػػرؽ األوسػػط ،وجنػػوب آسػػيا ،وشػػرؽ آسػػيا عمػػى طػػوؿ محػػد فػػروع طريػػؽ الحريػػر .وتعػػرؼ محيانػاً باسػػـ "آسػػيا
الداامي ػػة" ،في ػػي تق ػػع ل ػػمف مج ػػاؿ الق ػػارة األور آس ػػيوية األوس ػػع .ولم ػػتيـ (المم ػػة الضارس ػػية والتركي ػػة واألوزبكي ػػة والكازاايػ ػة

والممولية).

ويكيبيديا ،موقع إلكتروني https://ar.wikipedia.org/wiki
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المنطقػػة ،ال س ػػيما بع ػػد مح ػػداث الح ارك ػػات العربي ػػة تاوفػ ػاً م ػػف وص ػػوؿ ش ػػعمة تم ػػؾ األح ػػداث إل ػػى
المحػػيط الحيػػوي لروسػػيا -والػػذي شػػيد مػػف قبػػؿ مػػا ُعػ ِػرؼ باسػػـ "الثػػورات الممونػػة" -وذلػػؾ فػػي ظػػؿ
الصعود اإلسبلمي الذي شيدتو معظـ دوؿ الحراؾ العربي( .الطحبلوي)2014 ،

كمػػا مف األمػػر لػػـ يقتصػػر عمػػى فػػتم قنػوات بػػيف مجيػزة االسػػتابارات الروسػػية ونظيراتيػػا فػػي
بمداف الشرؽ األوسػط العربيػة ،وانمػا اسػتطاعت روسػيا توسػيع عبلقاتيػا مػع بمػداف المنطقػة ،ومنيػا
إسرابيؿ التي تجري روسيا معيا منذ عاـ  2004تدريبات مشػتركة عمػى مكافحػة اإلرىػاب ،ناىيػؾ

عػػف قيػػاـ (ديمتػػري كػػوزاؾ )Dmitry Kozak ،الممثػػؿ الرباسػػي المضػػوض لممقاطعػػة الضيدراليػػة
الجنوبي ػػة الت ػػي تش ػػمؿ ش ػػماؿ القوق ػػاز ومنطق ػػة روس ػػيا األوروبي ػػة الجنوبي ػػة -بع ػػد تعيين ػػو ف ػػي آذار

(مارس)  2004بعدة زيػارات إلػى إسػرابيؿ ،مسػضرت عػف توقيػع عػدد مػف االتضاقيػات بشػ ف مكافحػة
اإلرىػػاب ،مػػف بينيػػا بيػػع طػػابرات إسػرابيمية بػػدوف طيػػار إلػػى روسػػيا لمراقبػػة الحػػدود حػػوؿ جميوريػػة

الشيشاف( .راشد)17-13 :2013 ،
ا

كائ

ا

خا ج

اي

ا ط:

لـ تمنع ثوابػت روسػيا فػي الشػرؽ األوسػط مػف إحػداث تمييػرات ىابمػة فػي ىػذه السياسػة ،فػي
المقابػػؿ :فػػيف المصػػالم القوميػػة العميػػا ليػػذه الدولػػة بقيػػت فػػوؽ االعتبػػارات البراغماتيػػة ،وغالب ػاً مػػا
كانت التمييرات تصطدـ بيذه المصالم وتتوقؼ عنػدىا فااللت ازمػات التػي ورثتيػا روسػيا االتحاديػة

مف العيػد السػوفييتي َّ
قيػدت محيانػاً توجياتيػا حضاظػاً عمػى سػمعتيا ومركزىػا الػدولييف( .المجػدوب،

)268 :1999

وفي ظؿ المتميرات الجيوسياسية الحديثة فقد كاف لروسيا مرتكزات قانونيػة وسياسػية حكمػت
ام عمػى مسػتو مػا ُسػمي
تعاطييا مػع تمػؾ الممضػات المتنوعػة المطروحػة عمػى السػاحة الدوليػة ،سػو ً
"بالحرب عمى اإلرىاب" ،مو بالتسابؽ النووي ،مو بالصراع عمى مازوف النضط والماز وامػداداتيما،
ػدر ك ٍ
مو بالصراع العربي اإلسرابيمي .وكػؿ ذلػؾ فػي مجػوام دوليػة ليسػت عمػى ق ٍ
ػاؼ مػف االسػتقرار،
وتشػػيد س ػباقات لػػـ تُحػ َّػدد نتابجيػػا بعػػد ،ال سػػيما مولػػوع األحاديػػة القطبيػػة واالنضراديػػة األمريكيػػة
بموقع الزعامػة الدوليػة ،كػذلؾ سػباؽ التسػمم الػدولي ،عمػى اعتبػار مف لروسػيا دو اًر فػي كػؿ ذلػؾ ال
ُيسػػتطاع تجاىمػػو نظ ػ اًر لموقعيػػا الجيوسياسػػي اليػػاـ ،ومكانتيػػا األو ارسػػية المتعاظمػػة ،وت ثيرى ػا فػػي
مجموعة كبيرة مف المجاالت القريبة والبعيدة( .زيداف)216-215 :2013 ،

أ -م تك

قا ا

ا

ا

تعاممػت روسػػيا بواقعيػة مػػع مولػوعات شػػرؽ موسػػطية ليػا مبعادىػػا الدوليػة المتشػػابكة ،ووفقػاً

لمصالحيا السياسية واالقتصادية .وحاولت في السنوات األايرة الحضػاظ عمػى مكانتيػا الدوليػة دوف
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مف تكػػوف ركيزتيػػا فػػي ذلػػؾ األحػػبلؼ العسػػكرية .وبالتػػالي :نشػػطت الدبموماسػػية الروسػػية محاول ػةً

إيجاد الحموؿ السممية وفقاً لمقاييس القانوف الدولي العاـ لنزاعات المنطقة ،ودوف تداؿ فػي شػبوف

دوليا الداامية.
 -قض

ام:

حاولت روسيا تقديـ تعريؼ لمضيوـ اإلرىاب ياتمؼ والتعريؼ المربي واألمريكي لممضيوـ فضي
حيف اعتبرت واشنطف اإلرىاب "عنضاً ذات باعث سياسي عمى مىداؼ غير حربيػة يرتكبيػا عمػبلم
دولػ ػػة مو مجموعػ ػػات وطنيػ ػػة فرعيػ ػػة" (ناصػ ػػر .)2009 ،فقػ ػػد ااتمضػ ػػت الر يػ ػػة الروسػ ػػية مػ ػػع ىػ ػػذا

التعريػؼ حيػػث رمت موسػكو معمػػاؿ المقاومػة التػػي كانػػت تقػوـ بيػػا الحركػات الضمسػػطينية والمبنانيػػة
لػػد االحػػتبلؿ اإلس ػرابيمي مػػف معمػػاؿ مقاومػػة االحػػتبلؿ ،وبالتػػالي :مبػػدت تعاون ػاً كبي ػ اًر مػػع تمػػؾ
الحركات مثؿ :حماس وحزب اهلل ،عمى حيف اعتبرت واشنطف تمؾ الحركػات والمنظمػات إرىابيػة

تميػػر وجيػػة
ُيحظَػػر التعامػػؿ معيػػا ،وبعػػد تطػػور ن ػزاع الشيشػػاف فػػي جن ػوب روسػػيا ،بػػدمت األاي ػرة ّ
نظرىػا فيمػا يتعمػؽ بمػا يسػمى "اإلرىػاب اإلسػبلمي" م ارعػاةً لممػرب ،وت مينػاً لسػكوتو عػف دورىػا فػي
ػام مػف ِقَبػؿ بعػض الػدوؿ العربيػة واإلسػبلمية ،بيػد مف الػربيس
الشيشاف ،وىػو مػا سػبَّب لموسػكو جض ً
بوتيف استدرؾ األمر ،وطمب داوؿ روسيا منظمة المػ تمر اإلسػبلمي كعلػو م ارقػب ،وىػو مػا تػـ

قبولو عاـ ( .2003زيداف)120 :2013 ،

واسػػتمرت موسػػكو عمػػى موقضيػػا غيػػر الثابػػت مػػف مضيػػوـ اإلرىػػاب ،وتحديػػداً مػػف محػػاوالت

إلصػػاؽ ىػػذه التيمػػة باإلسػػبلـ .لكػػف تنػػامي التطػػرؼ عنػػد منظمػػات إسػػبلمية متعػػددة ،ال سػػيما بعػػد

الع ػػدواف األمريك ػػي عم ػػى مفمانس ػػتاف والعػ ػراؽ ،واس ػػتمرار الع ػػدواف اإلسػ ػرابيمي عم ػػى لبن ػػاف والش ػػعب
الضمسػػطيني ،ومنػػاداة ىػػذه المنظمػػات بيعػػادة الابلفػػة اإلسػػبلمية آثػػار امتعػػاض موسػػكو وتاوفيػػا.

(ببلتونوؼ)316 :2006 ،

وم ػػع مف وزي ػػر اارجي ػػة روس ػػيا س ػػيرغي الف ػػروؼ ق ػػد معم ػػف مف ب ػػبلده والع ػػرب متضق ػػوف عم ػػى

مكافحة اإلرىاب والتعصب الديني والسياسػي ،فػيف سياسػة روسػيا االتحاديػة لػـ تسػمـ بيػذا الموقػؼ
الػذي ارعػت فيػػو مصػالحيا الحيويػة مػػع العػرب والمسػػمميف ،مػف انتقػادات الجانػػب اإلسػرابيمي الػػذي
كػػاف يتيميػػا بػػدعـ اإلرىػػاب ،عػػف طريػػؽ تزويػػد إي ػراف وسػػوريا بالسػػبلح الػػذي يصػػؿ إلػػى حمػػاس

الم َّ
صنضتيف لد الواليات المتحدة واسرابيؿ كمنظمات إرىابية.
وحزب اهلل ُ

ممػا سػػبؽ :يتلػػم مف روسػػيا االتحاديػػة لػػـ تتػ َّ
ػبف التعريضػػات المربيػػة لئلرىػػاب لعػػدـ انزعاجيػػا

محياناً مف بعض معماؿ المقاومة مو اإلرىاب التي تلمط عمى األمريكييف مف ناحية ،ومف ناحية
ماػر فينيػػا حريصػػة عمػػى إرلػػام الػدوؿ اإلسػػبلمية فػي الشػػرؽ األوسػػط ،لكػف فػػي نضػػس الوقػػت لػػـ
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تكػػف فػػي سياسػػتيا الاارجيػػة محايػػدة فػػي كثيػػر مػػف المواقػػؼ والقلػػايا األاػػر  ،المتعمقػػة بػػاألمف
واإلرىاب التي تيدد مصالحيا القومية دااؿ روسيا.
 -قض

تعاان ع ك ي مع لال ع ب

ال تعتمد روسيا االتحادية في سياستيا مع الدوؿ العربية عمى التداؿ العسكري المباشر كما

ىػو حػاؿ الواليػات المتحػدة مػع تمػؾ الػدوؿ ،لكنيػا ق َّػدمت نضسػيا -بعػد انييػار االتحػاد السػوفييتي -
كدولػػة تسػػعى لمػػد كافػػة الاطػػوط الدبموماسػػية والعسػػكرية واالقتصػػادية مػػع الػػدوؿ العربيػػة .وتػػر

موسكو مف الشرؽ األوسط ،ىو السوؽ األىـ بالنسبة لروسيا لمتعاوف معو في كؿ المجاالت.

وقد سػعت روسػيا االتحاديػة إلػى تعزيػز دورىػا فػي المنطقػة العربيػة والشػرؽ األوسػط عمومػاً،

ػرؽ حتػػى اآلف إلػػى المكانػػة التػػي تطمػػم إلييػػا موسػػكو .وزاد
بيػد مف ىػػذا الػػدور -رغػػـ مىميتػػو -لػػـ يػ َ
األمػػر صػػعوبة :مف األط ػراؼ العربيػػة نضسػػيا -التػػي لػػـ تعػ ِ
ػط االىتم ػاـ الكػػافي لتوطيػػد العبلقػػة مػػع
ترض ب ف تتحوؿ ىي ميلاً إلى شريؾ لروسيا في بعض الجوانب ،عمى الرغـ مف مف
روسيا -لـ َ
تمػػؾ الشػراكة -إف تحققػػت -بػػيف العػػرب وروسػػيا فػػي القلػػايا المركزيػػة اللػػرورية لمطػرفيف يمكنيػػا
تحس ػػيف ال ػػروابط بينيم ػػا كونيم ػػا يمتمك ػػاف ثمث ػػي احتياطي ػػات ال ػػنضط والمػ ػاز الطبيع ػػي ف ػػي الع ػػالـ،

ويشكبلف مكاناً لممطامع الدولية( .راشد)19 :2013 ،
وبػػالرغـ مػػف عػػدـ الرلػػا عػػف مسػػتو العبلقػػات بػػيف روسػػيا والػػدوؿ العربيػػة ،ال سػػيما الشػػرؽ
موسػػطية منيػػا ،إالَّ مف مجموعػػة كبيػرة مػػف االتضاقيػػات التػػي ُوقعػػت كػػاف ليػػا آثارىػػا الميمػػة ،ااصػةً
تمػػؾ التػػي تتعم ػؽ بشػرام السػػبلح الروسػػي ،وبينشػػام مضػػاعبلت نوويػػة لؤلغػراض السػػممية .وقػػد لعػػب

الربيس الروسي بوتيف دو اًر كبي اًر في إتماـ وتوقيع تمؾ االتضاقيات.

وقػػد اسػػتطاعت روسػػيا االتحاديػػة مف تم ػ وبقػػوة كبي ػرة إلػػى مس ػواؽ بيػػع األسػػمحة بالعديػػد مػػف

الػػدوؿ العربيػػة ،كانػػت عمػػى قطيعػػة سػػابقة مػػع االتحػػاد السػػوفييتي السػػابؽ .وليػػذه المايػػة :تػػـ توقيػػع
مجموعة كبيرة مف االتضاقيات في مجاؿ تصدير األسمحة الماتمضة إلػى دوؿ الامػي العربػي ،مثػؿ:

المممكة العربية السعودية ،والبحريف ،واإلمػارات العربيػة المتحػدة ،كمػا مف العبلقػة بػيف روسػيا وكػؿ
مف سوريا وليبيا تتمتع بولعية ااصة في الػدااؿ الروسػي ،وكػذا عمػى مسػتو القيػادات السػورية

والميبية عمى حد سوام( .زيداف.)237-236 :2012 ،
م -جغ ا ا

ا

ا ط ا ص ع لا ي

تعتبر روسيا منطقػة الشػرؽ األوسػط منطقػة جمرافيػة مجػاورة لحػدودىا الجنوبيػة ،وىػي ميمػة

بالنسػػبة لمصػػالحيا العميػػا ،ومػ ثرة عمػػى ممػػف روسػػيا القػػومي وعمػػى اقتصػػادىا فػػي ٍ
آف معػاً .وتنظػػر
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موسكو إلى ىذه المنطقة باعتبارىا بقعة مرلية متواصمة مع المساحة األو ارسػية المتراميػة ،تتطمػع

باستمرار إلى التواصؿ معيا.
 -قض

تا صل جغ اي ب ن ا ا ا

ا ط

ىن ػػاؾ ش ػػكؿ م ػػف مش ػػكاؿ التواص ػػؿ ال ػػذي تعني ػػو مجموع ػػة م ػػف العوام ػػؿ المػ ػ ثرة ف ػػي الحػ ػراؾ

السياسي الروسي ،ومف ىذه العوامؿ :الممرات المابية ،المعابر البرية ،االعتبارات الدينيػة ،إلػافةً

ودينيػاً
إلى العامؿ االقتصادي .ىذه العوامؿ دفعت باالىتمػاـ الروسػي نحػو جنػوب متنػوع حلػارّياً
ّ
وثقافياً ،وفيو مف العناصر التي تعتبر مصدر جذب لبلىتمامات السياسية .وكوف عدة مبلييف مف
ّ

مبنػػام روسػػيا يػػدينوف باإلسػػبلـ ،فػػيف مسػػباباً دااميػػة روسػػية تػػدفع ىػػذه األاي ػرة إلػػى تعزيػػز التواصػػؿ
بيني ػػا وب ػػيف بم ػػداف الش ػػرؽ األوس ػػط .فعم ػػى س ػػبيؿ المث ػػاؿ ،حاول ػػت روس ػػيا االس ػػتضادة م ػػف الموق ػػع

الجيوسياسػػي اإلي ارنػػي لمواجيػػة التمممػػؿ التركػػي ،واات ػراؽ التمويػػؿ الوىػػابي فػػي موسػػاط الجمعيػػات
اإلسبلمية بجميوريات آسيا الوسطى (حاتـ .)64 :2004 ،كما سعت روسيا وايراف إلى منع لـ
بمداف آسيا الوسطى ألحبلؼ ال تُ ِك ُّف مشاعر ود تجاىيما فيما يتاوفاف مف قياـ ما يسمى "تركيا

الكبػػر " ،مػػا قػػد ي ػ دي لسػػيطرة حم ػؼ األطمسػػي عمػػى المنطقػػة كػػوف تركيػػا عل ػواً فػػاعبلً فػػي ىػػذا
الحمؼ منذ عشرات السنيف( .زيداف)252 :2012 ،

وبالمقابؿ :استضادت إيراف مف عبلقاتيا الجيوسياسية مع روسيا ،ااصػةً بعػد مف صػارت قػوة
إقميميػة كبيػرة فػي الشػرؽ األوسػػط ووسػط آسػيا ،وبعػد مف اسػػتراحت مػف اصػوميا األَلِ َّػدام -طالبػػاف

فػػي مفمانسػػتاف ،وصػػداـ حسػػيف فػػي الع ػراؽ -عمػػى يػػد الق ػوات األمريكيػػة عػػامي  2011و.2013

(كيالي)14 :2007 ،

بيد منػو يتعػيف االنتبػاه إلػى مف التواصػؿ الجم ارفػي السياسػي بػيف روسػيا االتحاديػة وجميوريػة

إيػراف اإلسػػبلمية ،ال يامػو مػػف تػ ثيرات وانعكاسػػات سػمبية عمػػى الػدور الروسػػي والسياسػة الاارجيػػة
لموسػكو .فتعػػاظـ الػػدور اإلي ارنػػي يشػػير إلػػى محػػاذير كبيػرة لمسياسػػة الاارجيػػة الروسػػية ،ويامػػؽ لػػو

المتاعب بدم يظير بولوح بعد تولي الربيس اإليراني السابؽ محمود محمدي نجاد سدة الحكـ في
إيػراف عمػػى مػػدار ثمػػاني سػػنوات حيػػث لػػـ يكػػف لموسػػكو قػػوة تػ ثير عمػػى القيػػادات اإليرانيػػة وقتبػ ٍػذ.

إلافةً إلى ذلؾ :فيف االمتداد اإليراني في األساس ،يحػد مػف زاػـ الطمػوح الروسػي إلػى الوصػوؿ
لممياه الدفيبة عمى البحر المتوسط( .حاتـ)62 :2004 ،

حالياً نوعاً مف التقارب والتعاوف الحذر
مثاؿ آار عمى العبلقات الروسية التركية التي تشيد ّ
المتبػػادؿ وذلػػؾ نظ ػ اًر لمتراكمػػات التاريايػػة ذات الامضيػػة الص ػراعية التنافسػػية التػػي ال ازلػػت تمقػػي
بظبلليا عمى تمؾ العبلقات.
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وم ػػف جيتي ػػا :تح ػػاوؿ روس ػػيا من ػػذ مواب ػػؿ تس ػػعينيات الق ػػرف المال ػػي االس ػػتضادة م ػػف الموق ػػع

ممر إجبارّياً لموسكو نحو الميػاه الدافبػة ،وطريقػاً برّيػاً لصػادرات روسػيا
الجمرافي لتركيا التي باتت ّاً
لػػدوؿ الشػػرؽ األوسػػط وموروبػػا عمػػى وجػػو الاصػػوص ال سػػيما مػػف المػػاز الطبيعػػي حيػػث إف نحػػو
 %50مف تجارة روسيا الاارجية تمر عبر الملايؽ التركية( .عابديف)62 :1998 ،

في المقابؿ :تسعى منقرة نحو االستضادة مف عبلقاتيا مع موسكو في تعزيز مكانتيا بيف دوؿ

آسيا الوسطى والقوقاز ،ومع المجموعػات ٍ
اإلسػبلمية فييػا لمواجيػة تطػور النضػوذ اإلي ارنػي الشػيعي،
عمماً ب ف نشاط الجامعة التركيػة يثيػر القمػؽ لػد موسػكو ،لكػف مػا ييػوف مػف وطػ ة األمػر مف تمػؾ

الجامعػػة ال تمقػػى ت ييػػد الحكومػػة فػػي منقػرة التػػي ال تاضػػي -فػػي الوقػػت ذاتػػو -طموحيػػا نحػػو إقامػػة
تحالؼ بيف الشعوب التي تسمى "األمة التركية" تحت قيادتيا( .حاتـ)62 :2004 ،

وبالنسبة لمدوؿ العربية :فالعبلقات العربية الروسية ليسػت بالحديثػة وانمػا تمتػد لقػروف طويمػة

امت ،بدماً مف عممام وقادة مسمميف منجبتيـ منطقة آسيا الوسطى والقوقاز ممثاؿ :الباػاري ،ومبػو

مسػػمـ الا ارسػػاني ،والقزوينػػي وغيػػرىـ ممػػف مثػػروا الحلػػارة والثقافػػة اإلسػػبلميتيف عمػػى مػػدار قػػروف
ازدى ػػار العم ػػوـ اإلس ػػبلمية ،ف ػػي الوق ػػت ال ػػذي كان ػػت تم ػػرؽ في ػػو موروب ػػا ف ػػي بح ػػر ظمم ػػات الجي ػػؿ

والحروب الدموية الدينية والعرقية .ومػف ثَ َّػـ :فقػد كػاف االتصػاؿ الثقػافي والػديني والحلػاري ظػاى اًر
بيف المنطقة التي تلـ روسيا وآسيا الوسطى والقوقاز ،والمنطقة العربية عمى وجو الاصوص.

وفػػي العقػػود األاي ػرة :كانػػت محػػاوالت روسػػيا لموصػػوؿ بنضوذىػػا وامكاناتيػػا إلػػى ميػػاه البحػػر

المتوسط وذلؾ بيدؼ المشاركة فػي إدارة شػبوف المنػاطؽ الطرفيػة لمػا ُيع َػرؼ ب و ارسػيا( .دوجنػيف،
)40 :1998
وير الروس مف المنطقة العربية ىي منطقة مجاورة وحارة تقع عمى مطراؼ منطقة "موراسيا"
التػػي تمثػػؿ مػػع موروبػػا السػػبلفية (البمقػػاف) منطقتػػيف ميمتػػيف لجميوريػػة روسػػيا وبالتػػالي :فػػيف ليمػػا
األولوية في السياسة الاارجية لموسكو منذ زمف بعيد( .األصضياني)228 :1999 ،

وق ػػد امت ػػدت العبلق ػػات م ػػف النػ ػواحي الثقافي ػػة والديني ػػة والسياس ػػية إل ػػى المن ػػاحي االقتص ػػادية
والتجاري ػػة واإلعبلمي ػػة (الح ػػروب ،)34 :2007 ،وذل ػػؾ لم ػػا لمج ػػانبيف الروس ػػي والعرب ػػي م ػػف ق ػػدرة
إنتاجيػػة ىابمػػة مػػف المػػاز والػػنضط وبالتػػالي :فػػيف التعػػاوف بينيمػػا يمعػػب دو اًر كبي ػ اًر ذا بػ ٍ
ػاؿ ميػػـ فػػي
تحديد مستقبؿ مسواؽ تمؾ المنتجات الحيوية في العالـ.

مم ػػا بالنس ػػبة إلسػ ػرابيؿ ،ف ػػيف التط ػػور ف ػػي ش ػػتى مج ػػاالت العبلق ػػات ب ػػيف الج ػػانبيف الروس ػػي

واإلسرابيمي لـ يحؿ دوف حدوث حاالت مف االمتعاض وعدـ الرلا بينيما ،جرام سماح السمطات
الروسية لآلالؼ مف الييود الروس باليجرة إلى إسرابيؿ واألرالي الضمسطينية المحتمة ،وىو األمر
5:

الػػذي مد إلػػى ااػػتبلؿ الت ػوازف والتركيبػػة الديممرافيػػة بػػيف الضمسػػطينييف واإلس ػرابيمييف فػػي المنػػاطؽ

المحتمة ،ما قاد إلى مف مصػبم ىػ الم الميػاجروف مداة لػمط عمػى كػؿ مػف الحكػومتيف اإلسػرابيمية
والروس ػػية .ولع ػػؿ وص ػػوؿ مح ػػد ىػ ػ الم المي ػػاجريف ال ػػروس إل ػػى معم ػػى منص ػػب ف ػػي و ازرة الاارجي ػػة

اإلسرابيمية مفيمدور ليبرماف اير دليؿ عمى ىذا .وعميو :فيف روسيا تنطمؽ في توجياتيػا السياسػية
تجاه قلية الشرؽ األوسط والمنطقة العربية األولى ،وىي الصراع العربي اإلسرابيمي ،مف معػايير
ومحددات معينة ،منيا وجود جالية روسية كبيرة ومػ ثرة فػي إسػرابيؿ كمػا ُذ ِكػر ،وباعتبارىػا علػواً

دابمػاً فػػي مجمػػس األمػػف ،وباعتبارىػػا كػػذلؾ جػػزماً مػػف "الرباعيػػة الدوليػػة" الراعيػػة لعمميػػة السػػبلـ فػػي
الشرؽ األوسط.
 -قض

اض ما كا ال

ل

م كي بمقل

م طق

شعرت روسيا بتقمص دورىا عقب انييار االتحاد السوفييتي ،ووالدة نظاـ دولي جديد بزعامة
الواليات المتحدة التي تصرفت -وما زالت -باعتبارىا القوة األعظـ الوحيدة فػي العػالـ حتػى اآلف.
وقػػد بػػدت ىػػذه التضرديػػة جمي ػةً ال سػػيما بعػػد ظيػػور روسػػيا بمظيػػر العػػاجز عػػف الت ػ ثير فػػي مجػػر

األحػػداث الدوليػػة كمػػا ترغػػب ،ااص ػةً اػػبلؿ تسػػعينيات القػػرف المالػػي ،فل ػبلً عػػف منيػػا لػػـ تبػ ِ
ػاؿ
كثي اًر بتمؾ األحداث بسبب انشماليا وانمماسػيا فػي مزمتيػا الدااميػة االقتصػادية واالجتماعيػة ،بيػد
منػػو ومنػػذ بػػدم القػػرف الحػػالي ،ومػػع تػػولي الػربيس بػػوتيف مقاليػػد السػػمطة لممػرة األولػػى ،بػػدمت تنجمػػي

المي ػػوـ ع ػػف الطموح ػػات الروس ػػية الت ػػي ل ػػـ يع ػػد م ػػف المناس ػػب إاضا ى ػػا وال الت ارج ػػع عني ػػا .فين ػػاؾ

المصػػالم القوميػػة الروسػػية العميػػا التػػي ال يجػػوز التسػػاىؿ حياليػػا ،كمػػا منػػو ثَػ َّػـ العديػػد مػػف الممضػػات
والقلايا الدولية التي ترتبط ب منيا ومكانتيا الاارجية( .الطحبلوي)2014 ،
وبالتػالي :فقػد مصػبم الػدور والنضػوذ األمريكػي المت ازيػد فػي منطقػة الشػرؽ األوسػط عمػى مػػد

عقػػود مالػػية يمثػػؿ حػػاف اًز لمسياسػػة الاارجيػػة الروسػػية لتحصػػيؿ المزيػػد مػػف النضػػوذ والت ػ ثير كقػػوة
عالمية مماـ الواليات المتحدة .ولذا :فقد تحركت السياسة الروسية مف منطمػؽ المشػاركة اإلقميميػة،

وذلؾ مف ابلؿ تعزيز الشراكات والتحالضات مع الدوؿ الربيسة فػي موروبػا وآسػيا مػف مجػؿ تحقيػؽ

التوازف مماـ الطموحات األمريكية وحمؼ شماؿ األطمسي ،ولت كيد قدرتيا -مي روسػيا -عمػى إدارة
عبلقات تنافسية مع الواليات المتحدة بؿ واالاع موروبا المربية لدابرة النضوذ الروسي في الشرؽ

إف ممكف( .موسى)115 :2013 ،

وكانت منطقة الشرؽ األوسط الميمػة -كمػا مسػمضنا القػوؿ -فػي مقدمػة المنػاطؽ التػي عممػت

روسيا عمى عدـ التامي عف الت ثير فييا ،ومنػاومة األحاديػة القطبيػة مػف ابلليػا .فمػـ تعػد السياسػة
الروسية تجاه المنطقة الشرؽ موسطية ترتكز عمى مسس تعاقديػة قانونيػة ثابتػة ووالػحة ،كمػا منيػا
61

ال تممػػؾ اسػػتراتيجية والػػحة ،وانمػػا ىػػي تمػػارس اميطػاً مػػف التصػرفات المزعجػػة لمواليػػات المتحػػدة

حيناً ،ولدوافع اقتصادية حيناً آار( .زيداف)269-268 :2013 ،

ولذلؾ :فميس بمستمرب مف تشيد ممضات الشرؽ األوسط السػاانة تباينػاً والػحاً فػي المواقػؼ

بيف روسيا مف جية ،والدوؿ المربية بزعامة الواليات المتحدة مف جية ثانية ،ال سيما ممضات إيراف
والعراؽ ولبناف وفمسطيف ،وما استجد مػف ممضػات مثػؿ الممػؼ السػوري الػذي يظيػر ت ييػد روسػيا لػو

والحاً مف ابلؿ دعـ األولى وتسميحيا لسوريا ،وحمايتيػا فػي مجمػس األمػف مػف فػرض مزيػد مػف

العقوبػػات عمييػػا ،وكػػذلؾ عبلقاتيػػا غيػػر المباش ػرة بحػػزب اهلل المبنػػاني ،واسػػتقباليا لقيػػادات حركػػة
حمػػاس ،ودعميػػا الوالػػم لمسػػمطة الضمسػػطينية ،كم ػػا سػػبؽ اإلشػػارة ،وموقضيػػا الحػػامي إلي ػراف ف ػػي

مسعاىا لداوؿ النادي النووي( .سبلمة)172-171 :2012 ،

ولعؿ ما يبلحظو الميتموف بالش ف الروسي مف دولة روسيا االتحادية لـ تنجر إلى مية حرب
بالمنطقة ،ولـ تستادـ القوة في الشرؽ األوسط مبداً ،إالَّ مف العرب يمج وف إلييػا باسػتمرار فػي كػؿ
األزم ػػات الت ػػي تح ػػدث لي ػػـ وذل ػػؾ لممس ػػاىمة ف ػػي إيق ػػاؼ الع ػػدواف ،وايج ػػاد حم ػػوؿ لتم ػػؾ األزم ػػات

وبالتػػالي :فػػيف موسػػكو معػػروؼ عنيػػا لجو ىػػا إلػػى انتيػػاج األسػػاليب السػػممية فػػي مسػػاعييا دوف

غيرىا مف األساليب( .زيداف)274 :2012 ،

فعم ػػى س ػػبيؿ المث ػػاؿ :ف ػػيف موس ػػكو تتمت ػػع بعبلق ػػات طيب ػػة م ػػع التنظيم ػػات الضمس ػػطينية عم ػػى

ماتمػػؼ مشػػاربيا ومبربيػػا (فػػتم ،حمػػاس ،الجيػػاد اإلسػػبلمي  ...الػػخ) ،كمػػا منيػػا ال تاضػػي ت ييػػدىا
الموقَّعػػة بينيػػا وبػػيف دوؿ عربيػػة تػػنـ عػػف حركػػة
لممطالػػب العربيػػة فيػػي تممػػؾ عش ػرات االتضاقيػػات ُ
مصالم واسعة ومتعددة .ومع ىذا :تحاوؿ موسكو تحاشػي إثػارة اسػتضزاز مو إزعػاج إسػرابيؿ بسػبب
مواقضيػػا الداعمػػة بعػػض الشػػيم لمقلػػايا العربيػػة بسػػبب كػػوف مكثػػر مػػف  %25مػػف سػػكاف إسػرابيؿ
مف مصؿ روسي ،ولي الم الييود الروس نضوذ واسع في موساط الحكـ الروسػي .ومػف ناحيػة ثانيػة:
ت ػ بى روسػػيا وجػػود سػػيطرة ممريكيػػة فرنسػػية ،مو ممريكيػػة مطمسػػية عمػػى مجريػػات األحػػداث بمنطقػػة

الشرؽ األوسط .وقد ترجـ الربيس بوتيف ىذا الموقػؼ الػرافض لمسػيطرة المربيػة عمػى المنطقػة ،فػي
رسػػالتو التػػي وجييػػا إلػػى اجتمػػاع القمػػة العربيػػة الػػذي ُع ِقػػد بمدينػػة دمشػػؽ فػػي  29آذار (مػػارس)
.2008
وتحكـ السياسة الروسية في الشرؽ األوسػط اعتبػارات ماػر ذات حساسػية واسػعة ،فػبل ىػي

قػػادرة عمػػى تجاىػػؿ ىػػذه المنطقػػة التػػي تقػػع إلػػى الجنػػوب مػػف تاوميػػا الراػػوة فػػي القوقػػاز ،وال ىػػي
قادرة كذلؾ تحقيؽ اطػوات نوعيػة متقدمػة مػف شػ نيا تقميػؿ نضػوذ القػو الدوليػة األاػر وت ثيراتيػا.

وقد معمف الربيس بوتيف مف الشرؽ األوسط منطقة اطػرة ج ًػداً ،رافلػاً مػا مطمقتػو الواليػات المتحػدة
مف مقترح حوؿ تشكيؿ ما مسمتو "الشرؽ األوسط الكبير" عاـ ( .2004بيمنكايا)73 :2008 ،
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ومػػف ثَػ َّػـ :فػػيف الػػبعض ي كػػد عمػػى مف اسػػتمرار نجػػاح روسػػيا فػػي تحػػدي القواعػػد التػػي يحػػاوؿ

القابد األمريكي الحالي لمنظاـ الدولي فرليا إلدارة عبلقاتو وتنظيميا ،وكذلؾ في تحدي قدرة ىذا
القابد األمريكي عمى التداؿ في ماتمؼ مقاليـ العالـ سيسيـ في مزيػد مػف ت ارجػع وزف قابػد النظػاـ

الػػدولي ،ويمػػنم القػػو األاػػر الصػػاعدة والمنافسػػة فرصػػة مكبػػر لممشػػاركة فػػي صػػنع ىػػذه القواعػػد،
وفي إدارة النظاـ الدولي( .راشد)56 :2013 ،
بيد مف ما يقمؿ مف احتمالية حدوث ىذا الطرح ،ىو الضكر الروسي ذاتو والذي يرفض تمويؿ
الكثير مف المشروعات السياسية اارج مرالي الدولة الروسية نضسػيا وبالتػاليُ :يل ِػعؼ ذلػؾ مػف
إمكانية الت ثير السياسي لروسيا في الاارج .ولػذا :فػيف روسػيا -وعمػى سػبيؿ المثػاؿ -وىػي إحػد

حاليػاً االدعػام ب نيػا
دوؿ الرباعية الدولية الراعية لعمية السبلـ الضمسطينية اإلسػرابيمية ،ال تسػتطيع ّ
ساعدت بشكؿ كبير مو مػ ثر عمػى تحقيػؽ تقػدـ فػي التسػوية السػممية فػي الشػرؽ األوسػط ،مو حػؿ
المس لة اإليرانية وغيرىا مف مشكبلت المنطقة( .بيمنكايا)74 :2008 ،

منحى جديداً عولاً عف تمويؿ المشروعات السياسػية بشػكؿ مباشػر،
وتنحو القيادة الروسية
ً
وى ػػو إي ػػبلم البع ػػد اإلعبلم ػػي االىتم ػػاـ الش ػػديد ال ػػذي يس ػػتحقو ،ومحاول ػػة تش ػػكيؿ رمي ع ػػاـ ع ػػالمي

منػػاىض لممسػػمؾ السياسػػي واالقتصػػادي األمريكػػي والمربػػي بشػػكؿ عػػاـ ،ولصػػالم وجيػػات النظػػر

الروسػػية ال سػػيما فيمػػا يتصػػؿ بالقلػػايا التػػي تلػػعيا موسػػكو مولػػعاً متقػػدماً فػػي جػػدوؿ مولويػػات
السياسة الاارجية الروسية ،وعميو :قامت روسيا بافتتاح المحطة الضلابية الروسية (روسػيا اليػوـ)

الناطقة بالعربية.

إلافةً إلى ذلؾ :فيف روسيا ملحت مكثر مػيبلً واسػتعداداً لمتعػاوف مػع العػالـ العربػي ككيػاف

إقميمي ،وليس بشكؿ منضرد كؿ دولة عمى حدة ،كما ىػي الحػاؿ فػي مواقػؼ العديػد مػف دوؿ كبػر

ماػػر تػرفض مػػف حيػػث المبػػدم مضيػػوـ "الػػوطف العربػػي" ،وتسػػعى إلػػى إذابتػػو فػػي كيػػاف مكبػػر "شػػرؽ
موسػػطي" مو "متوسػػطي" غيػػر متجػػانس مو محػػدد اليويػػة .وتتلػػم تمػػؾ النظ ػرة الروسػػية لممنطقػػة

العربية ليس مػف تصػريحات القػادة الػروس فحسػب ،وانمػا كػذلؾ مػف اػبلؿ الزيػارات الرباسػية التػي
يقػ ػ ػ ػ ػػوـ بيػ ػ ػ ػ ػػا كبػ ػ ػ ػ ػػار مسػ ػ ػ ػ ػػبولي الدولػ ػ ػ ػ ػػة الروسػ ػ ػ ػ ػػية ،وعمػ ػ ػ ػ ػػى مرسػ ػ ػ ػ ػػيـ ال ػ ػ ػ ػ ػربيس بػ ػ ػ ػ ػػوتيف وربػ ػ ػ ػ ػػيس

وز اربػػو ميدفيػػديؼ وغيػػرىـ مػػف الػػوزرام إلػػى المنطقػػة العربيػػة ،والتػػي تحمػػؿ دالالت ااصػػة حػػوؿ
مىمية العالـ العربي بالنسبة لروسيا( .الشيخ)21 :2010 ،
مما سبؽ :نر ب ف الطرفيف الروسي والعربي في احتياج لمتعػاوف فيمػا بينيمػا ،وذلػؾ حسػب

تبػػايف المصػػالم واألىػوام الااصػػة ب ػ ي منيمػػا .فػػالطرؼ الروسػػي يمثػػؿ ش ػريكاً مساسػ ّػياً فػػي تحقيػػؽ
النيلة العربية إذ لدييا الابرة والتقنية ،والرغبة في تقػديـ مسػاعدة حقيقيػة وفعالػة .كمػا مف ىنػاؾ

ػحيف مػػف جانػػب الػػدوؿ العربيػػة لمتعػػاوف مػػع روسػػيا .وقػػد شػػيد العقػػد المالػػي
اسػػتجابةً واقبػػاالً والػ ْ
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يجابي ػاً فػػي العبلقػػات العربيػػة الروسػػية ،وايػػر دليػػؿ عمػػى ذلػػؾ التعػػاوف المصػػري
تطػػو اًر ممحوظ ػاً وا ّ
الروسي في إنشام محطة اللبعة النوويػة ،وكػذلؾ صػضة األسػمحة األايػرة التػي مبرميػا الممػؾ عبػد
اهلل عاىؿ السعودية بمميارات الدوالرات.
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مبح

ئ

محلل

تتحدد العبلقات اإلسرابيمية الروسية عمػى لػوم محصػمة تضاعػؿ عوامػؿ عديػدة ،مػف بينيػا
المصمحة الوطنية ،والمنظور السياسي واأليديولوجي ،وكذلؾ العناصر التي تنتمي لمبيبة الداامية،
سػوام فػػي االتحػػاد السػػوفياتي السػػابؽ مو فػػي روسػػيا االتحاديػػة وريثػػة االتحػػاد السػػوفييتي .يمػػي ذلػػؾ
البيبة اإلقميمية بتجاذباتيا وتداابلتيا واإلطار الدولي الذي يتعمؽ بطبيعة النظاـ الدولي والعبلقات

الدولي ػػة .وتتوق ػػؼ طبيعػػػة العبلق ػػات اإلسػ ػرابيمية الروسػػػية ومس ػػتواىا ف ػػي ص ػػياغة ى ػػذه العبلقػ ػػات
ومبعادىا الماتمضة.

تتعرض العبلقات اإلسرابيمية الروسية لموجات مػف الصػعود واليبػوط فػي لػوم المصػمحة

الوطنية والقومية .ومع ذلؾ :فيف العبلقات بيف روسيا واسػرابيؿ ليسػت مجػرد عبلقػات بػيف دولتػيف
عػػاديتيف ،ألف روسػػيا تتمتػػع بثقػػؿ كبيػػر فػػي النظػػاـ الػػدولي ،وىػػي وريثػػة االتحػػاد السػػوفييتي وقوتػػو

النووية ولـ تتاؿ مبداً عف طموحيا في تبو مكانة بيف األمػـ وفػي النظػاـ الػدولي لكػي تػتبلمـ مػع

تاريايا الحديث والمعاصر .كما مف إسرابيؿ ميلاً ليست دولة ككؿ الدوؿ فيي دولة نش ت عمػى

منقاض الشعب الضمسطيني ،وولدت حميضة لئلمبريالية المربية واالستعمار المربي في منطقػة الشػرؽ
األوسط (الطحبلوي.)2013 ،

وسياسياً :تطمم إسرابيؿ مف ابلؿ عبلقاتيا مع روسيا إلى التاضيػؼ مػف اللػمط األوروبػي

واألمريك ػػي ف ػػي مسػ ػ لة االس ػػتيطاف والتس ػػوية السياس ػػية م ػػع الش ػػعب الضمس ػػطيني .إف العبلق ػػات م ػػع

روسػػيا بشػػكؿ كبيػػر تشػػيد مف إسػرابيؿ ليسػػت فػػي عزلػػة كمػػا يظػػف الػػبعض ،ولكنيػػا لػػف تكػػوف بػػديبلً
ممنيػاً :تطمػم إسػرابيؿ مػف اػبلؿ عبلقاتيػا مػع
لمعبلقات االستراتيجية مع الواليات المتحػدة" .كػذلؾ ّ
روسيا ،لمت ثير عمى إيراف كما فعمت حتى التوقيع عمى االتضاؽ النووي مع إيراف ،وعمى سػوريا فػي
مي تسػػوية مسػػتقبمية لمصػػمحة إس ػرابيؿ ،وىػػذا اليػػدؼ فشػػؿ نتنيػػاىو فػػي تحقيقػػو لمايػػة اآلف ،كمػػا

اس ػػتطاع الكي ػػاف االسػ ػرابيمي االس ػػتضادة م ػػف العبلق ػػات الثقافي ػػة الت ػػي تنس ػػجيا الجالي ػػة الروس ػػية ف ػػي

إسرابيؿ مع الوطف األـ ،لتقريب المياجريف الروس مف الحكومة األمريكية( .صباغ)2016 ،

ف ػػي تشػ ػريف األوؿ (مكت ػػوبر)  ،1991معي ػػدت العبلقػػات الدبموماسػػية بػػيف روسػػيا االتحادي ػػة

واسػ ػرابيؿ بع ػػد انقط ػػاع داـ نح ػػو  24عامػ ػاً ،ورع ػػى االتح ػػاد الس ػػوفيتي وم ػػف بع ػػده وريث ػػو (روس ػػيا
االتحاديػة) مػ تمر مدريػد لمسػبلـ الػى جانػب الوالي ػ ػػات المتح ػ ػػدة ،واستلػافت موس ػ ػػكو اجتماع ػ ػػات

لمجػ ػػاف الم ػ ػ تمر لممحادثػ ػػات المتعػ ػػددة األطراؼ ،حيث شػيدت العبلقػات الروسػػية اإلس ػرابيمية بعػػد

م ػ ػ تمر مدريػ ػػد تطػ ػػو اًر ممحوظ ػ ػاً ،وتميػ ػػزت بضػ ػػتم آفػ ػػاؽ جديػ ػػدة لمتعػ ػػاوف المشػ ػػترؾ فػ ػػي المجػ ػػاالت
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االقتصػادية والتجاريػة والعسػكرية واألمنيػة ،وشػيدت عبلقاتيػا زيػػارات متبادلػػة ،وانطمقػػت العبلقػػات
المتبادلػػة مػػف مصػػالم وقواس ػػـ واىتمام ػػات مش ػػتركة ،إالَّ مني ػػا م ػػرت بم ارح ػػؿ تػ ػ زـ وت ػػوتر بس ػػبب
مواق ػػؼ واجػ ػرامات صػ ػػدرت عػ ػػف كػ ػػبل الط ػ ػرفيف ،إالَّ منيػ ػػا لػ ػػـ تسػ ػػتمر طػ ػػويبلً الرتبػ ػػاط العبلقػ ػػات

بينيمػ ػػا بعمػ ػػؽ المصػ ػػالم المشػػتركة ،فل ػبلً عػػف توجيػػات ومسػػاعي القيػػادة الروسػػية بػػالعودة إلػػى
الش ػػرؽ األوس ػػط ،وت دي ػػة دور فاع ػػؿ ف ػػي مجري ػػات محداث ػػو وشػ ػ ونو الحيوي ػػة ،ك ػػوف روس ػػيا دول ػػة

عظمػى وترغػب ب اػذ مكانتيػا الدوليػة عمى ماتمؼ األصعدة والساحات الدوليػة( .محمػد:2013 ،

)154-153

ومما سبؽ نر  :منو بعد انييار االتحاد السوفيتي مصبحت وريثتيا روسيا تبحث عف سياسة

جديػػدة تعيػػد ليػػا توازنيػػا ،ومكانتيػػا الدوليػػة فضػػي عػػاـ  1991وبالتحديػػد بعػػد انعقػػاد م ػ تمر مدريػػد
لمسػػبلـ ،كانػػت ىػػي بدايػػة توجػػو األنظػػار الروسػػية لمشػػرؽ األوسػػط ،واصوص ػاً بعػػد حػػرب الامػػي

الثانية ،األمر الذي بات يظير تناغمو في ظؿ داػوؿ وسػيا كبلعػب مساسػي فػي الشػرؽ األوسػط،
بعد تراجع الدور األمريكي واصوصاً في ظؿ األزمة السورية.

كمػػا تتحػػدد العبلقػػات اإلس ػرابيمية الروسػػية ،بوجػػود مكثػػر مػػف مميػػوف ميػػاجر ييػػودي روسػػي

وصموا إلى إسػرابيؿ فػي التسػعينيات مػف القػرف المالػي ،وبحسػب الدبموماسػييف اإلسػرابيمييف :فػيف
الربيس بوتيف وفي اجتماعات لو مع نظيره اإلسػرابيمي ،كػاف يقػوؿ :إف لروسػيا مميػوف شػاص فػي

إسرابيؿ ،وانو لف يضعؿ مبداً ما يمكف مف يتسبب ليـ باألذ ( .رماف)17 :2017 ،

كما كشػضت االزمػة التػي مثارتيػا الصػواريخ الروسػية المتطػورة لطيػراف ،مػد تعقيػد العبلقػات
الت ػ ػ ػػي تػ ػ ػ ػربط إسػ ػ ػ ػرابيؿ وروس ػ ػ ػػيا .فعم ػ ػ ػػى رغ ػ ػ ػػـ القم ػ ػ ػػؽ الش ػ ػ ػػديد ال ػ ػ ػػذي مث ػ ػ ػػاره اإلع ػ ػ ػػبلف الروس ػ ػ ػػي
ع ػػف اإلفػ ػراج ع ػػف ش ػػحنة الصػ ػواريخ ،واعتب ػػار إسػ ػرابيؿ نضس ػػيا المس ػػتيدفة األساس ػػية بي ػػذا الس ػػبلح

المتطػػور حتػػى لػػو كػػاف دفاعيػاً ،فػػيف مسػ ولييا لػػـ يتجػػر وا عمػػى توجيػػو انتقػػادات حػػادة إلػػى روسػػيا
اوف ػاً مػػف تع ػريض شػػبكة العبلقػػات الااصػػة التػػي ت ػربط البمػػديف لماطػػر .وىنػػاؾ مكثػػر مػػف سػػبب
ورام ى ػػذا الح ػػذر اإلسػ ػرابيمي غي ػػر المػ ػ لوؼ ،فق ػػد ح ػػرص نتني ػػاىو عم ػػى ع ػػدـ تعكي ػػر عبلقات ػػو م ػػع
حكوم ػػة ب ػػوتيف ،ومف يل ػػيؼ ذل ػػؾ إل ػػى س ػػجؿ ااضاقاتػ ػو الاارجي ػػة ،واصوصػ ػاً ف ػػي ل ػػوم ت ػػدىور

العبلقػػة مػػع إدارة ال ػربيس األمريكػػي بػػاراؾ موبامػػا إلػػى جانػػب اقتنػػاع المس ػ وليف اإلس ػرابيمييف ب ػ ف

الاطػػوة الروسػػية ليسػػت موجيػػة لػػدىـ ،بقػػدر مػػا ىػػي رسػػالة موجيػػة إلػػى المػػرب والػػى الواليػػات
المتحدة بصورة ااصة ،عمى امضية األزمة األوكرانيػة ،والعقوبػات التػي فرلػت عمػى روسػيا عقػب

لميا شبو جزيرة القرـ.

وتتوقػع روسػيا مػف إسػرابيؿ مف تكػوف عػامبلً مسػاعداً ليػا وجسػ اًر بينيػا وبػيف المػرب ،ىكػػذا

يػػر مفيمػػدور ليبرمػػاف الػػدور اإلسػرابيمي فػػي برنامجػػو الحزبػػي منػػذ عػػاـ  .2012ىػػذه القناعػػة عبػػر
66

عبػػر
عنيػػا القػػادة الػػروس عمػػى مػػد عقػػديف سػػابقيف كمػػا يقػػوؿ الدبموماسػػيوف اإلس ػرابيميوف ،كمػػا ّ
الربيس بوتيف في رسالة التينبة إلى الربيس اإلسرابيمي ر وفيف ريضميف عاـ  ،2014حيف كتب لو:
"منػ ػػا عمػ ػػى ثقػ ػػة مف العبلقػ ػػة بػ ػػيف البمػ ػػديف سػ ػػتتطور فػ ػػي المجػ ػػاالت كافػ ػػة :السياسػ ػػية واالقتصػ ػػادية

واإلنس ػػانية وغيرى ػػا ،وى ػػي س ػػتبقى ف ػػي معم ػػى سػ ػمّـ مولوياتن ػػا" ،وي ك ػػد ذل ػػؾ تس ػػضي مم ػػيف السػػػضير
اإلسرابيمي السابؽ في روسيا ،والباحث اليػوـ فػي معيػد األمػف القػومي فػي ىرتسػيميا :ىػي وىػـ فػي
نظر القادة اإلسرابيمييف ،ولكنيـ يستمموف ىذا الوىـ لمصمحتيـ ،وعميو :وقعت روسػيا مػع إسػرابيؿ

بيف عامي  2010-2008عقوداً تجارية عدة ،وتعاوناً في مجاالت العمػوـ والتكنولوجيػة المتطػورة
التػػي تحتاجيػػا روسػػيا ،وكػػذلؾ فػػي مجػػاالت الز ارعػػة والصػػحة والعمػػوـ الطبيػػة وغيرىػػا ،واسػػتطاعت

إسرابيؿ بالمقابؿ مف توقؼ تصدير الصواريخ الروسية " "S 300و" "S 400إلى إيراف كما يعتقد
اإلسرابيميوف.
ومف المعروؼ :مف إسرابيؿ التزمت منذ بداية األزمة األوكرانية سياسة الوقوؼ عمى الحياد،

وعػػدـ التػػداؿ فػػي الن ػزاع حضاظ ػاً عمػػى عبلقاتيػػا الحسػػنة مػػع روسػػيا ،وىػػي ال تريػػد مف تػػوتر ىػػذه
العبلقػػات .واألىػػـ مػػف كػػؿ ىػػذا التقػػدير اإلس ػرابيمي مف الاطػػوة الروسػػية تػػداؿ فػػي إطػػار الص ػراع

عمى النضوذ في الشرؽ األوسط مع الواليات المتحدة تحديػداً ،ورغبػة روسػيا فػي التحػوؿ إلػى العػب

مساسي مف ابلؿ تقربيػا مػف جميػع دوؿ المنطقػة مػف دوف اسػتثنام ولػيس مػف إيػراف تحديػداً .ومػع

ذل ػ ػػؾ :مر ع ػ ػػدد م ػ ػػف الابػ ػ ػرام اإلسػ ػ ػرابيمييف ف ػ ػػي قػ ػ ػرار اإلفػ ػ ػراج ع ػ ػػف ص ػ ػػضقة الصػ ػ ػواريخ م شػ ػ ػ اًر

لتبػػدؿ السياسػػة الروسػػية فػػي الشػػرؽ األوسػػط ،إال منػػو لػػـ يحصػػؿ تلػػارب كبيػػر بينيمػػا عمػػى رغػػـ
االاتبلفات في التوجيات السياسية .فعمى رغـ الدعـ الذي تقدمو روسيا إلى محور إيراف ،سػوريا،
حزب اهلل فقد استجابت لمطمب إسرابيؿ قبؿ سنتيف بعدـ تزويػد نظػاـ الػربيس السػوري بشػار األسػد

صػ ػواريخ متط ػػورة ،تعتق ػػد إسػ ػرابيؿ مني ػػا ستص ػػؿ ف ػػي النياي ػػة إل ػػى ي ػػد ح ػػزب اهلل .والتزم ػػت موس ػػكو

الصػػمت اػػبلؿ العػػدواف اإلس ػرابيمي عمػػى قطػػاع غ ػزة صػػيؼ عػػاـ  .2014فػػي المقابػػؿ :التزمػػت
إسرابيؿ عػدـ بيػع دوؿ مجػاورة لروسػيا مسػمحة متطػورة ،ووقضػت عمػى الحيػاد فػي األزمػة األوكرانيػة.

(حيدر)2015 ،
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يعتبػػر االتحػػاد الروسػػي سػػابع مكبػػر اقتصػػاد فػػي العػػالـ حسػػب النػػات المحمػػي اإلجمػػالي،
والسادس مف حيث القدرة الشرابية ،والثالث مػف حيػث الميزانيػة العسػكريَّة ،وتُعػد العاصػمة الروسػية
(موسكو) مف مكبر مدف العالـ ،وىي واحدة مف الدوؿ الامػس الوحيػدة المعتػرؼ بامتبلكيػا مسػمحة
ؾ مكبػر ماػزوف مػف مسػمحة الػدمار الشػامؿ فػي العػالـ .وىػو
نووية في العالـ ،إلافة إلػى منيػا تممػ ُ
وعلواً دابماً في مجمس األمف الدولي التابع لؤلمـ المتحدة ،كما منو علو في مجموعة الثمػاني،
ومجموع ػػة العشػ ػريف ،ومجم ػػس موروب ػػا ،ومنظم ػػة األم ػػف والتع ػػاوف ف ػػي موروب ػػا ،ومنت ػػد التع ػػاوف

االقتصادي لدوؿ آسيا والمحيط اليادي ،ومنظمة شانمياي لمتعاوف( .العمري)2015 ،
وتػربط االتحػاد الروسػػي عبلقػات تجاريػة واقتصػػادية مػع اسػرابيؿ مػػف اػبلؿ االتضاقيػة التػػي
وقعػ ػػت بػ ػػيف الط ػ ػرفيف فػ ػػي  27نيسػ ػػاف (مبريػ ػػؿ)  ،1994والتػ ػػي قلػ ػػت بمػ ػػنم الجػ ػػانبيف الروسػ ػػي
واإلس ػرابيمي نظػػاـ األفلػػمية القصػػو فػػي التج ػارة ،وتشػػكيؿ "المجنػػة اإلس ػرابيمية الروسػػية المشػػتركة

الااصة بالتعاوف التجاري واالقتصادي" ،كما وقعت بيف الجانبيف اتضاقيات التعاوف العممي والتقني
والتعػػاوف فػػي مجػػاؿ القطػػاع الز ارعػػي والصػػحة والطػػب ،والمػػام الل ػرابب المزدوجػػة والتعػػاوف فػػي

مجاؿ النقؿ البحري .واستناداً إلى ىذه االتضاقيات :بمح النمػو السػنوي لمتبػادؿ السػمعي بػيف البمػديف،

وحجػػـ العبلقػػات التجاريػػة اإلس ػرابيمية الروسػػية فػػي عػػاـ  1.9 ،2006مميػػار دوالر بػػدالً مػػف اثنػػي

عشػػر مميػػوف دوالر فقػػط عػػاـ  .1991كػػذلؾ داػػؿ التعػػاوف اإلس ػرابيمي الروسػػي مجػػاؿ األبحػػاث

الضلػػابية ،والمواصػػبلت والتكنولوجيػا المعموماتيػػة ،واالتصػػاؿ والتكنولوجيػػات الزراعيػػة والصػػناعية،
وقطاع األعماؿ الااصة بمعالجة الماس والمعادف ،وشمؿ التعاوف مجاؿ الطاقة والنضط ومشتقاتو.

(المركز العربي لمبحوث والدراسات)2013 ،

ومف جيتو يقوؿ (تسػضي مػاغف )Tcivy Magen ،فػي مقػاؿ لػو بمناسػبة مػرور  60سػنة

عم ػى نش ػ ة دولػػة إس ػرابيؿ ،واقامػػة العبلقػػات الروسػػية اإلس ػرابيمية" :مصػػبحت العبلقػػات االقتصػػادية
بسرعة العنصر األكثر مىمية في العبلقػة بػيف روسػيا واسػرابيؿ ،وحققػت مكبػر تحسػف فػي السػنوات
األولى بعد استعادة العبلقػات الدبموماسػية بػيف البمػديف ،ولكنيػا وعمػى الػرغـ مػف اإلمكانػات الكبيػرة

فينيػػا مػػا ازلػػت تسػػير بػػوتيرة بطيبػػة" (مػػاغف .)2008 ،حيػػث حقػػؽ نجػػاح فػػي المجػػاالت اآلتيػػة:
التعػػاوف العسػػكري التقنػػي ،صػػناعة الطػػابرات ،االتصػػاالت ،صػػناعة المعػػدات المابريػػة واألجي ػزة
الطبية ،الصناعات الكيماوية والزراعية ،وبنام مماكف اإلنتاج والنقؿ .ونتيجة عوامؿ معيقة منيا ما
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ىػػو قػػانوني ،ومنيػػا مػػا ىػػو نػػاجـ عػػف غيػػاب الثقػػة المتػراكـ سػػابقاً ،ويعػػد السػػوؽ الروسػػي المتنػػامي

ىدفاً جيداً لئلسرابيمييف( .رماف)3 :2017 ،

دور بػ ػػارز فػ ػػي
وكػ ػػاف لمحركػ ػػة الصػ ػػييونية والمػ ػػوبي الييػ ػػودي دااػ ػػؿ االتحػ ػػاد السػ ػػوفيتي ٌ
ت ػ جي األزمػة االقتصػادية والسياسػية ،إذ عمػبل عمػى تشػجيع اليجػرة الييوديػة وبشػكؿ لػـ يسػبؽ لػو
مثيػؿ مػف قبػ ػػؿ ،وت ػ ػ ثر الػربيس غورباتشػ ػػوؼ بالطروحػ ػػات الصػ ػػييونية واللػ ػػموط المربيػ ػػة ،فضػ ػػتم

مب ػ ػ ػ ػواب اليج ػ ػ ػ ػرة عمػ ػ ػ ػػى مصػ ػ ػ ػراعييا كم ػ ػ ػػا ك ػ ػ ػػاف لمحاا ػ ػ ػػاـ اليي ػ ػ ػػودي الروس ػ ػ ػػي األكب ػ ػ ػػر مدول ػ ػ ػػؼ
شايضتشسػػكي دور مي ػػـ ف ػػي دع ػػـ العمميػػات الصػػييونية دااػػؿ االتحػػاد ،ولػػرب عبلقػػات التعػػاوف

الروسػ ػػية العربيػ ػػة ،وسػ ػػعى الم ػ ػ تمر الييػ ػػودي الروسػ ػػي لمييمنػ ػػة عمػ ػػى مواقػ ػػع الق ػ ػرار فػ ػػي القيػ ػػادة
الروسػية لتاريػب االقتصػاد ،ونشػر الضولػػى ،وتيريػػب األمػػواؿ ،وتاريػػب مظػػاىر الحيػػاة برمتيػػا،

وتحويػؿ روسػيا إلػى بمػد مػرتبط كميػاً باالحتكػارات المربية( .سرحاف)163-161 :2002 ،
كم ػػا ب ػػدمت اطػ ػوات والػ ػػحة فػ ػػي تطبيػ ػػع العبلقػ ػػات الروسػ ػػية اإلس ػ ػرابيمية باتجػ ػػاه إعػ ػػادة

العبلق ػ ػػات الدبموماسػ ػ ػػية بشػ ػ ػػكؿ كامػ ػ ػػؿ ،وتمثمػ ػ ػػت ىػ ػ ػػذه الاط ػ ػ ػوات بيقامػ ػ ػػة عبلقػ ػ ػػات تجاريػ ػ ػػة مػ ػ ػػع
إسػ ػرابيؿ ،وف ػػي إط ػػار التوجػػو نحػو المػػرب ،وبعػد مجػػيم الػربيس بػػوريس يمتسػيف عمػػى رمس القيػػادة

الروس ػػية الجدي ػػدة ب ػػدم تع ػػاوف عس ػػكري ب ػػيف البمػ ػػديف ،فل ػ ػبلً عػ ػػف التعػ ػػاوف االقتصػ ػػادي ،إذ باتػ ػػت

ر وس األم ػ ػواؿ الروسػ ػػية بيػ ػػد كبػ ػػار الييػ ػػود ،وباتػ ػػت البنػ ػػوؾ والبورصػ ػػات ووسػ ػػابؿ اإلعػ ػػبلـ مػ ػػف

الوسػابؿ اللػاغطة فػي تشػػكيؿ الموقػػؼ الروسػػي مػػف قلػػايا الشػ ػػرؽ األوسػ ػػط عموم ػ ػاً ،وال سػ ػػيما
بع ػػد تعي ػػيف اليي ػػودي ايم ػػور جي ػػدار موؿ ق ػػابـ ب عم ػػاؿ الحكومػ ػػة الروسػية ،والػذي عاونػو الييػودي

اناتولي تشوبايس الذي تػولى عمميػة الاصاصػة .وقػد سػاعدا عمػى تس ػػمؿ اليي ػػود الػ ػػى المناصػ ػػب
القياديػ ػػة فػ ػػي السػ ػػمطة التنضيذيػ ػػة واألجي ػ ػزة الماليػ ػػة ،كمػ ػػا عممػ ػػت الحركػ ػػة الصػػييونية ،إلػػى جانػػب
الواليات المتحدة التي تبػومت قمػػة النظػػاـ العػػالمي ،عمػػى تاريػػب كػػؿ شػيم فػي االتحػاد السػوفيتي

السػػابؽ (روسػػيا الحقػاً) ،وفػػي المقدمػػة الم سسػػة العسػػكرية التػػي كانػػت -ومػػا تػزاؿ -السػػيـ القػػوي
النافػ ػػذ إلػ ػػى صػ ػػدر اإلمبرياليػ ػػة األمريكيػ ػػة والصػ ػػييونية العالميػ ػػة ،ومس ػػيما ف ػػي تاريػ ػػب االقتص ػػاد

السػػوفيتي عػػف طريػػؽ اصاصػػة القطػػاع الع ػاـ وتيريػػب األم ػواؿ الػػى اػػارج ال ػػببلد ،فلػ ػبلً ع ػػف
إغراؽ الدولة بالقروض التي مثقمت االقتصاد الروسي بالمديونية( .حوات)205-202 :2005 ،

تنظـ العبلقات الروسػية اإلسػرابيمية فػي المجػاؿ التجػاري واالقتصػادي مػف اػبلؿ االتضاقيػة

الموقعػ ػػة بػػػيف الحكػػػومتيف الروسػػػية واإلس ػ ػرابيمية فػ ػػي  27نيسػ ػػاف (مبريػ ػػؿ)  ،1994وتقلػػػي ىػ ػػذه
االتضاقية بمنم كؿ مف الجانبيف الروسي واإلسرابيمي نظاـ األفلمية القصو في التجػارة ،وتشػكيؿ

المجنػػة الروسػػية اإلس ػرابيمية المشػػتركة الااصػػة بالتعػػاوف التجػػاري واالقتصػػادي .وقػػد وقعػػت بػػيف
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الحكػومتيف اتضاقيػػات التعػاوف العممػػي التقنػي وفػػي مجػاؿ القطػػاع الز ارعػي والصػػحة والطػب ،والمػػام
الل ػرابب المزدوجػػة والتعػػاوف فػػي مجػػاؿ النقػػؿ البحػػري .ويػػدؿ النمػػو السػػنوي لمتبػػادؿ السػػمعي بػػيف
الجانبيف عمى ازدياد حجـ العبلقات الروسية اإلسرابيمية في مجاؿ التجارة واالقتصاد ،إذ بمح حجـ

التب ػػادؿ التج ػػاري ف ػػي ع ػػاـ  2006نح ػػو  1.9ممي ػػار دوالر .وب ػػيف االتجاى ػػات الربيس ػػية لمتع ػػاوف
الروس ػػي اإلسػ ػرابيمي ،يمك ػػف ذك ػػر األبح ػػاث الضل ػػابية ،والمواص ػػبلت ،والتكنولوجي ػػات المعموماتي ػػة
واالتص ػػاؿ ،والتكنولوجي ػػات الزراعي ػػة والص ػػناعية ،وقط ػػاع األعم ػػاؿ الااص ػػة بالم ػػاس ،ومعالج ػػة

المػػاس والمعػػادف لػػمناً ،كمػػا مف المشػػاريع المشػػتركة فػػي مجػػاؿ الضلػػام والمواصػػبلت واالتصػػاؿ
وقعػػت ب ػػيف الوك ػػالتيف الضل ػػابيتيف الروسػػية واإلسػ ػرابيمية ف ػػي  31آب (مغس ػػطس)  ،1994م ػػذكرة
التضاىـ تنظـ التعاوف في مجاؿ الضلام بيف الجػانبيف ،فضػي حزيػراف (يونيػو)  1998قػاـ الصػاروخ

الضلػابي الروسػي "ريسػورس  ،"1بػيطبلؽ القمػر الصػناعي اإلسػرابيمي الصػمير "تياسػات  ،"2ممػػا
فػ ػػي شػ ػػير كػ ػػانوف األوؿ (ديسػ ػػمبر)  2000فقػ ػػاـ الصػ ػػاروخ الروسػ ػػي بػ ػػيطبلؽ القمػ ػػر الصػ ػػناعي
اإلسرابيمي "آروس  ،"A1وفي عامي  2003و 2006تـ إطبلؽ القمريف الصػناعييف اإلسػرابيمييف

"آموس  "2و"آروس  "B1بواسطة الصاروايف الروسييف( .مبو سميدانة)133 :2012 ،
كػػذلؾ اس ػتطاعت روسػػيا ،العػػودة الػػى المنطقػػة عبػػر تنشػػيط صػػادراتيا العسػػكرية ،ووفػػؽ
اثمػػاف السػػوؽ العالمي ػػة  ،ول ػ ػػيس كم ػ ػػا ك ػ ػػاف يج ػ ػػري ف ػ ػػي الس ػ ػػنوات الس ػ ػػابقة ا ػ ػػبلؿ س ػ ػػنيف الح ػ ػػرب

الب ػػاردة ،واذ ك ػػاف ال ػػدافع األيديولوجي يتممب عمى المنطؽ االقتصادي ،لذا حصمت موسكو عمى
عقػ ػػود التسػ ػػميم مػ ػػع عػ ػػدد مػ ػػف بمػ ػػداف المنطقػ ػػة ،كمػ ػػا ولػ ػػعت موسػ ػػكو مس ػ ػ لة تطػ ػػوير عبلقاتيػ ػػا
بيس ػ ػرابيؿ لػ ػػمف مولوياتيػ ػػا فػ ػػي الشػ ػػرؽ األوس ػػط إسػ ػرابيؿ لمم ػػدة م ػػا ب ػػيف سػ ػػنة  2000الػ ػػى سػ ػػنة

 ،2006اذ تلػػاعؼ حجػػـ التجػػارة بػػيف روسػػيا واس ػرابيؿ ف ػػي ح ػػيف وص ػػؿ ف ػػي الع ػػاـ  2007الػ ػػى

 1.5مميػار دوالر ،إلػى جانػػب (مميػػار) دوالر ماػػر عمػػى ىيبػة صػضقات مػف مػواد الطاقػة ،وباتػت
روسػػيا االتحاديػػة ت ػ مف إلس ػرابيؿ نحػػو ( )%88مػػف احتياجاتي ػػا النضطي ػػة ،وال ػػذي كان ػػت تحص ػػؿ
عمي ػػو م ػػف جميوري ػػات االتح ػػاد الس ػػوفيتي الس ػػابؽ ،ال ػػى جان ػػب اتض ػػاؽ الجػػانبيف عمػػى زيػػادة حصػػة

إسرابيؿ مف صادرات الماز الروسي الى ٕ٢%بحموؿ العاـ ( .2025كاايا)32 :2008 ،
أ م م ا ع القتصال

ب ن ب ل ن ( :مان )7-5 :6117

مف حجػػـ التبػػادؿ التجػػاري بػػيف
تبػ ّػيف إحصػػامات الجمػػارؾ الضدراليػػة الروسػػية لعػػاـ ّ ،2015
روسػػيا واس ػرابيؿ وصػػؿ إلػػى  2.35مميػػار دوالر ،بت ارجػػع نسػػبتو  %31عػػف عػػاـ  .2014ويرجػػع
السػػبب الػربيس ليػػذا الت ارجػػع إلػػى اناضػػاض معػػدؿ صػػرؼ الروبػػؿ مقابػػؿ العممػػة األمريكيػػة .وتشػػمؿ

الصػػادرات الروسػػية إلػػى إس ػرابيؿ  %37مػػف األلمػػاس الاػػاـ %36 ،مػػف الوقػػود الاػػاـ ،ومنتجػػات
6:

ممػػا المسػػتوردات مػػف إس ػرابيؿ فتتكػػوف مػػف %24 :مػػف الالػػروات ،كمػػا اتضقػػت روسػػيا
بتروليػػةّ .
واس ػرابيؿ عمػػى إنشػػام مشػػروعات مشػػتركة ،ترّكػػزت فػػي ملػػماري الز ارعػػة والتكنولوجيػػا المتقدمػػة،

منيا عمى سبيؿ المثاؿ:
 أاالً :صةةةةةة اع

لا ةةةةةة ا ةةةةةةكك حل ل ةةةةةة  :ش ػ ػػركة األدوي ػ ػػة اإلسػ ػ ػرابيمية

Teva

 ،Pharmaceutical Industries Ltdومعمػػؿ فػػي مدينػػة ياروس ػبلؼ عػػاـ .2014
وبنام اط سكة حديدية يربط تؿ مبيب بالقدس عف طريؽ شركة "بنام المترو الموسكوفية"

الروسػية ،وشػركة  Minrav Holdings Ltd.اإلسػرابيمية ،وقػد منيػي المشػروع عػاـ
.2013

 ثا اً :اي مجال

عي :في عاـ  ،2014استثمرت الشركة اإلسرابيمية LR Group

في إقامة مج ّمعات حيوانية إلنتاج الحميب في جميوريػة الشيشػاف ،ومنػاطؽ الحكػـ الػذاتي
الييوديػػة ،وفػػي منطقػػة تػػامبوؼ .وفػػي عػػاـ  2014مطمقػػت شػػركة Aqua Maof
اإلس ػرابيمية مشػػروعاً لتربيػػة سػػمؾ السػػمموف فػػي منطقػػة كالوجسػػكايا .وبػػدعـ مػػف حكػػومتي
البمديف ،منشئ مركز التكنولوجيا الزراعية عاـ  2013في جامعة تيمييازوؼ لمزارعة.

 ثا ثةةاً :تك ا اج ةةا متقلمةة  :فػػي عػػاـ  ،2011وفػػي إطػػار االتضػػاؽ بػػيف مركػػز اإلبػػداع
الروسػي "سػوكولوفا" ،والشػركة اإلسػرابيمية » «Ariel R&Dمطمِػؽ مشػروع بيػدؼ تعزيػز
ي .وفػ ػ ػػي عػ ػ ػػاـ  ،2012بػ ػ ػػدمت الشػ ػ ػػركة الروسػ ػ ػػية
التعػ ػ ػػاوف فػ ػ ػػي مجػ ػ ػػاؿ اإلبػ ػ ػػداع التجػ ػ ػػار ّ
"روسػػالوكس" بينتػػاج ش ػرابم لممعػػدات اإللكترونيػػة بب ػرامة اات ػراع إس ػرابيمية ،وبممػػت قيمػػة
االس ػػتثمار المش ػػترؾ  870ممي ػػوف روب ػػؿ ،ك ػػذلؾ تنش ػػط ش ػػركات روس ػػية ع ػػدة ف ػػي س ػػوؽ
المعمومات التكنولوجية اإلسرابيمية ،مف مثؿ ذلؾ :شركة "ياندكس" التػي اسػتثمرت مبليػيف

جوالػة لجمػع المعمومػات الجيولوجيػة.
الدوالرات في السوؽ اإلسػرابيمية ،واشػترت تكنولوجيػا ّ
وتتشػارؾ الشػركة الروسػية  Yota Devicesوالشػركة اإلسػرابيمية  Cellroxفػي إنتػاج
تكنولوجيا متنقمة ،إلافة إلى ذلؾ :ثمة تعاوف في مجاؿ تكنولوجيا النانو بيف البمديف.



بعةةةاً :تعةةةاان ع ةةةك ي تق ةةةي :فػػي  6ميمػػوؿ (سػػبتمبر)  ،2010واػػبلؿ زيػػارة وزيػػر

الدفاع اإلسػرابيمي مييػود بػاراؾ إلػى روسػيا وقػع موؿ اتضػاؽ تعػاوف عسػكري بػيف الػدولتيف،
مف روسػيا اشػترت  12طػابرة مس ّػيرة مػف شػركة Israel
ومكد وزير الدفاع الروسي حينبذّ :
Aerospace Industriesاإلسرابيمية بقيمة  53مميوف دوالر .ووقػع الحقػاً اتضػاؽ لشػ ارم

 36طابرة مف دوف طيار بقيمة  100مميوف دوالر .وفي عاـ  ،2010وقع اتضػاؽ إلنشػام
71

مصنع لتجميػع طػابرات مػف دوف طيػار مػف طػراز  Mk IIو Bird-Eye 400فػي مدينػة

كػػاتريف بيػػرغ .وفػػي عػػاـ  ،2011تمقػػى المصػػنع طمبػػات مػػف و ازرة الػػدفاع الروسػػية بقيمػػة
صرح وزير الدفاع الروسي يوري بوريسوؼ ،باطط
 1.3مميار روبؿ .وفي عاـ ّ ،2016
لشرام  3مصانع تجميع بيف  5معواـ و 10معواـ.
 خام اً :اةي مجةال

ضةاء :فػي عػاـ  ،2010وقّعػت روسػيا واسػرابيؿ اتضاقػاً لمتعػاوف فػي

مجػػاؿ الضلػػام ،واسػػتاداـ المجػػاؿ الضلػػابي لؤلغػراض السػػممية .واػػبلؿ المػػدة بػػيف عػػامي

 ،2014-1995ول ػػعت الصػ ػواريخ الروس ػػية  9مقم ػػا اًر ص ػػناعية إسػ ػرابيمية عم ػػى الم ػػدار

األرلي.
ّ

 ال ةةةاً :اةةةي ةةة اح  :تُع ػ ّػد إسػ ػرابيؿ وجي ػػة س ػػياحية ميم ػػة لمس ػػياح ال ػػروس ،فض ػػي ع ػػاـ
 ،2014قصد حوالي  1.829مميوف سابم روسي إسرابيؿ لبلستجماـ.

خالص

صل ثا :
تنػػاوؿ الضصػػؿ الثالػػث محػػددات العبلقػػات الروسػػية اإلس ػرابيمية ،فقػػد اعتمػػدت روسػػيا فػػي

سياسػػتيا الاارجيػػة عػػدة دوابػػر تعتمػػد عمػػى م ارحػػؿ نموىػػا ،ومػػد اسػػتقرارىا السياسػػي واالقتصػػادي
وفػػي كػػؿ ىػػذه الػػدوابر كػػاف اليػػدؼ األسػػمى ىػػو تحقيػػؽ االسػػتراتيجية األمنيػػة عمػػى المػػد البعيػػد،

حيث تماصت مىداؼ روسيا فػي الشػرؽ األوسػط عػف طريػؽ العمػؿ عمػى إنيػاؾ الواليػات المتحػدة
استراتيجيا ومزاحمتيا في المنطقة ،وتلميف المصالم الروسية فػي الشػرؽ األوسػط ،وانشػام قواعػد
جدي ػػدة ،كم ػػا مف المح ػػددات اإلسػ ػرابيمية ترتك ػػز عم ػػى التع ػػاوف م ػػع روس ػػيا ال س ػػيما ف ػػي كثي ػػر م ػػف
المجاالت العسكرية ،واالقتصادية ،والتجارية ،والزراعية ،وحتى في مجاؿ الضلام.
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انفصم انرابع
تأثري انعوامم اإلقهٍمٍت واندونٍت
عهى انعالقاث انثنائٍت بني روسٍا وإسرائٍم
وأثرها عهى انقضٍت انفهسطٍنٍت
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صل
عا مل

تأث

ق م

ا لا

بع

ع ى عالقا

اأث ا ع ى قض

ث ائ

بن ا اا

ئل

ط

مقلمةة :
تشػػكؿ القلػػايا اإلقميميػػة والدوليػػة التػػي تحكميػػا المصػػالم السياسػػية جػػوىر العبلقػػات بػػيف

الػػدوؿ تشػػكؿ قاعػػدة لصػػياغة السياسػػات الاارجيػػة يتنػػاوؿ الباحػػث فػػي ىػػذا الضصػػؿ ت ػ ثير العوامػػؿ
اإلقميمية والدولية عمى العبلقات الثنابيػة بػيف روسػيا واسػرابيؿ ومثرىػا عمػى القلػة الضمسػطينية ،مػف

اػػبلؿ مبحثػػيف ف ػاألوؿ يتنػػاوؿ العوامػػؿ اإلقميميػػة وتتمثػػؿ فػػي اتجػػاه روسػػيا إلػػى الشػػرؽ األوسػػط،
وموقػػؼ روسػػيا مػػف القلػػية الضمسػػطينية ،والقل ػية السػػورية ،ممػػا المحػػور الثػػاني فيتنػػاوؿ العوامػػؿ
الدولية والمتمثمة في القلية األوكرانية.

أاالً :تاج

ا ي حا

مبح

ال

عا مل

ق م

ا ط

شػػكمت نظ ػرة روسػػيا نحػػو الشػػرؽ األوسػػط فػػي موابػػؿ القػػرف الواحػػد والعش ػريف نظ ػرة ثاقبػػة
تجاىو ،إذ مثمت الزيارات المتتابعة التي قاـ بيا الربيس بوتيف لمشرؽ األوسط منذ نقطة تحوؿ في

العبلقات العربية الروسية في نيساف (مبريؿ)  2005تجاه مصر وفمسطيف ومقر الجامعة العربية،
وعكسػػت رغبػػة القيػػادة الروسػػية فػػي إحيػػام التعػػاوف مػػع الػػدوؿ العربيػػة فػػي شػػتى المجػػاالت ،واب ػراز

قػػدرات روسػػيا فػػي تقػػديـ الػػدعـ لمػػدوؿ العربيػػة السػػيما فػػي المجػػاؿ التقنػػي ،وقػػد ت كػػدت عبػػر زيػػارة
بوتيف إلى الجزابر في آذار (مارس)  ،2006والزيارات التي تمتيا فػي شػباط (فب اريػر)  2007إلػى

المممكة العربية السعودية ،حيث بقيت العبلقات الدبموماسية مميبة لمدة  50عاماً ،عمى الرغـ مف
مف االتحػػاد السػػوفيتي موؿ مػػف اعتػػرؼ بالسػػعودية ،وقػػد اسػػت نضت العبلقػػات الدبموماسػػية فػػي عػػاـ
 ،1991إالَّ مف الزيارات الرسمية عمى مستو القمة لـ تجري إال في عامي  2003و 2006ومف

ث ػػـ إل ػػى قط ػػر واألردف واإلم ػػارات العربي ػػة المتح ػػدة ف ػػي ميم ػػوؿ (س ػػبتمبر)  ،2007فق ػػد مثم ػػت ى ػػذه
الزيارات إيذانا ببدم حقبة جديدة في العبلقات العربية الروسية استعادت روسيا مف ابلليا مكانتيا
كضاعؿ مساسي في شبوف المنطقة وقلاياىا ،ولكف عمى مسس تتضؽ مع التوجيات العامة لمسياسة

الروسية ومع توازنات القو في المنطقة واريطة التحالضات بيا( .الشيخ)3 :2009 ،
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كمػػا تػػدامت فػػي األزمػػة المبنانيػػة فقػػد دعمػػت روسػػيا الق ػرار ( )171دااػػؿ مجمػػس األمػػف

إلنيػػام األزمػػة المبنانيػػة معقػػاب العػػدواف اإلس ػرابيمي عمػػى لبنػػاف (الشػػيخ ،)15 :2009 ،ودعمػػت
روسيا التحقيؽ الدولي في قلية اغتياؿ رفيؽ الحريري( .الطابي)2009 ،
كما مصبحت في عاـ  2005عولاً مراقباً في منظمة الم تمر اإلسبلمي ،مما ساىـ في

تعزيز عبلقاتيا مع الدوؿ العربية واإلسبلمية( .الطابي)315 :2004 ،

ثا اً :ا ا ا قض

ط

إف روسػػيا طالمػػا كانػػت مواقضيػػا معتدلػػة بالنسػػبة لمضمسػػطينييف ،فقػػد تمثمػػت فػػي دعػػـ التوجػػو

نحػػو حػػؿ الص ػراع العربػػي اإلس ػرابيمي سػػممياً ،وتجمػػى ذلػػؾ فػػي دعوتيػػا لعقػػد م ػ تمر مدريػػد لمسػػبلـ

حيػػث ومعطػػت اىتمامػاً محوريػاً لقلػػية التسػػوية السياسػػية كػػي تتضػػاد حالػػة التػػوتر والعػػدام بينيمػػا
وبػػيف الواليػػات المتحػػدة ،وحالػػة المجابيػػة العسػػكرية بػػيف البمػػداف العربيػػة واسػرابيؿ ،فػػدور روسػػيا لػػـ
ياػػرج عػػف دور الوسػػيط حيػػاؿ القلػػية الضمسػػطينية .ويمكننػػا رصػػد االسػػتراتيجية الروسػػية فػػي ىػػذا

المجػػاؿ ،مػػف اػػبلؿ رصػػد الموقػػؼ الروسػػي المتمثػػؿ فػػي الػػدعوة إلػػى العمػػؿ عمػػى وقػػؼ العنػػؼ،
والسػعي إلػػى تحقيػؽ السػػبلـ مػف اػػبلؿ ت كيػد روسػػيا لػرورة االلتػزاـ باألسػس التػػي توصػمت إلييػػا

الم تمرات والمجاف واالتضاقيات التي عقدت عمى مساس تحقيؽ التسوية بػيف الطػرفيف ،والػدعوة إلػى

عقد م تمر دولي لتسوية القلية الضمسطينية( .دبابنة)87 :2002 ،
وب ػػالنظر إل ػػى الضتػ ػرة الممت ػػدة م ػػا ب ػػيف عػ ػامي  ،2005-2001كان ػػت المواق ػػؼ الروس ػػية
منص ػػضة لمش ػػعب الضمس ػػطيني وتجم ػػى ذل ػػؾ ف ػػي موقضي ػػا م ػػف قل ػػية اس ػػتبعاد الػػربيس عرف ػػات وع ػػدـ

التعامػػؿ معػػو ،حيػػث كػػاف األكثػػر ولػػوحاً مػػف حيػػث اروجػػو عػػف الموقػػؼ األمريكػػي ،فبػػالرغـ مػػف
المقاطعة األمريكية لعرفات حاولت روسيا مف تسير في اتجاه آار تبيف فيو استقبللية قرارىا ،لكف

ذلؾ لـ يكف لػو التػ ثير العممػي فػي فػؾ الحصػار عمػى الػربيس عرفػات ،فقػد مكػدت روسػيا عمػى مف

تمييب عرفات ال يادـ الطرؼ اإلسرابيمي والضمسطيني ،مو مف ايار التضاوض والحوار ال يمكف مف
يػنجم دوف مشػػاركة الػربيس عرفػػات .ومولػم بػػوتيف قػػاببلً" :مف تمييػب عرفػػات لػػف يػ دي إالَّ إلػػى
تقوية األطراؼ الراديكالية ،وبالتالي :سيتزايد العنؼ وحينيا لف يكػوف ىنػاؾ مجػاؿ لمتضػاوض" .كمػا
مف عرفػػات يمثػػؿ لروسػػيا "زعػػيـ دولػػي معتػػرؼ بػػو ،ولػػو احتػراـ وتقػػدير دااػػؿ العػػالـ العربػػي ودااػػؿ

األرالي الضمسػطينية عمػى الاصػوص ،وازاحتػو تصػب فػي نيػر العنػؼ الػدامي ،ذلػؾ العنػؼ الػذي
تنظر إليو روسيا ب عيف قمقة وتر لرورة إيقافو ،إف كانت تضيـ في ذات الوقت حؽ إسػرابيؿ فػي

السػػعي لتحقيػػؽ األمػػف لمواطنييػػا" .وقػػد شػػيدت فت ػرة حصػػار ال ػربيس عرفػػات فػػي المقاطعػػة عػػدة

زيارات لدبموماسييف روس في إشارة منيـ إلى مف الربيس عرفات ما زاؿ يمثؿ الشعب الضمسػطيني،
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وىو القابد المنتاب وعميو يجب التعامؿ معو ،ومف ىذه الزيػارات وصػوؿ وزيػر الاارجيػة الروسػي

ميمػور إيضػانوؼ إلػػى راـ ااهلل بتػاريخ  14تمػوز (يوليػػو)  ،2003وفييػا التقػى الػربيس ياسػر عرفػػات
وتػػـ مناقشػػة آليػػة تضعيػػؿ دور المجنػػة الرباعيػػة ،ورفلػػيا لجػػدار الضصػػؿ العنصػػري ودعوتيػػا لوقػػؼ

االستيطاف غير الشرعي (الشوبكي)6 :2006 ،

وقػػد مكػػدت روسػػيا عمػػى عمػػؽ العبلقػػات الضمسػػطينية الروسػػية ،والتػػي معربػػت عنيػػا اػػبلؿ

تكػريـ السػػضير الضمسػػطيني لػػد موسػػكو ايػػري العريػػدي ،حيػػث مكػػد الػػروس عمػػى عمػػؽ العبلقػػة مػػع

فمسػػطيف التػػي تشػػكؿ بالنسػػبة ليػػـ واحػػدة مػػف مىػػـ مرتك ػ ازت السياسػػة الروسػػية فػػي منطقػػة الشػػرؽ
األوسػػط ،كمػػا ومشػػار نابػػب وزيػػر الاارجيػػة الروسػػي المبعػػوث الروسػػي الاػػاص لمشػػرؽ األوسػػط

الكسػػندر سػػمطانوؼ مف العبلقػػات الضمسػػطينية الروسػػية تتطػػور بشػػكؿ كبيػػر جػػداً ،ومف ىنػػاؾ تضاىمػاً

وحػوا اًر فمسػػطينياً روسػػياً عميقػاً جػػداً معمقػاً عمػػى مباحثاتػػو مػػع الػربيس محمػػود عبػػاس فػػي 13مبريػػؿ

2005ـ حػ ػػوؿ آليػ ػػات تعزيػ ػػز العبلقػ ػػات االقتصػ ػػادية الضمسػ ػػطينية الروسػ ػػية (التقريػ ػػر االسػ ػػتراتيجي

الضمسطيني)150 :2005 ،

لق ػػد تناول ػػت الدبموماس ػػية الروس ػػية م ػػا طػ ػ مر عم ػػى قل ػػية الش ػػرؽ األوس ػػط م ػػف ت ػػدىور ف ػػي

األولاع مف منطمؽ المبادئ التي ولعتيا االستراتيجية الروسية ،وجػام الموقػؼ الروسػي متمػثبلً
في التشديد عمى لرورة عدـ العودة إلى نقطة البداية في المضاولات ،ولرورة مف يمتزـ الطرفاف

الضمسػػطيني واإلس ػرابيمي بػػالق اررات التػػي تػػـ توقيعيػػا بش ػ ف التسػػوية فػػي الشػػرؽ األوسػػط .وقػػد حػػث
الربيس بوتيف ربيس الحكومة اإلسرابيمية شاروف عمى العودة إلى اطة ميتشؿ في لقام بينيمػا فػي

 4ميموؿ (سبتمبر)  ،2001كما عبر عف قمقو مما يجر في الشرؽ األوسط.
يمكػػف تماػػيص الموقػػؼ الروسػػي إزام القلػػية الضمسػػطينية فيمػػا جػػام عمػػى لسػػاف "ملكسػػندر
ب ػػاكوفينكو" المتح ػػدث باس ػػـ و ازرة الاارجي ػػة الروس ػػية وال ػػذي عب ػػر ع ػػف الموق ػػؼ الروس ػػي ور ي ػػتيـ

لمصػراع ،مػػف اػػبلؿ الت كيػػد عمػػى لػػرورة االلتػزاـ غيػػر المشػػروط بتنضيػػذ اتضاقػػات السػػبلـ ،والوفػػام
بااللت ازمػػات المترتبػػة عمييػػا ،والػػدعوة السػػتبناؼ المضاولػػات بػػيف اإلس ػرابيمييف والضمسػػطينييف عمػػى

مساس مبدم األرض مقابؿ السػبلـ ،مػع اتسػاـ تنضيػذه بالشػمولية ،وتنشػيط المضاولػات عمػى المسػار

الضمسطيني اإلسرابيمي يجب مف يكوف متبلزماً مع المسارات األار واصوصاً المبنانية والسػورية،
ورفػػض سياسػػة االسػػتيطاف وبنػػام حػػي ييػػودي فػػي القػػدس الش ػرقية باعتبػػار مف اسػػتمرار المشػػاريع
االسػػتيطانية ال ياػػدـ العمميػػة السػػممية ،ووقػػؼ إج ػرامات الحصػػار التػػي تمارسػػيا إس ػرابيؿ والمػػام

نظػػاـ إغػػبلؽ الحػػدود ،حيػػث إف إلمػػام مثػػؿ ىػػذه اإلج ػرامات سػػوؼ يسػػاعد عمػػى دفػػع المضاولػػات
الضمس ػػطينية اإلسػ ػرابيمية ،ومكافح ػػة اإلرى ػػاب مس ػػبولية يج ػػب مف يتوالى ػػا الجمي ػػع ،ول ػػرورة ال ػػدعـ
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الاارجي لعممية السبلـ وبااصػة الػدعـ األوروبػي ،ولػرورة مشػاركة مصػر واألردف والممػرب فػي

ىذا( .دبابنة)87 :2002 ،

وبنام عمى ما سبؽ :نر مف الدبموماسية الروسية تعد مف القلية الضمسطينية ىي القلية
ً
الجوىريػػة فػػي الشػػرؽ األوسػػط ،وبتسػػويتيا سػػوؼ يػػتـ القلػػام عمػػى مشػػاكؿ المنطقػػة تقريبػاً ،ناىيػػؾ
عف االنضتاح عمى الدوؿ العربية التػي تعتبػر المسػتيمؾ األكبػر عالميػاً لمسػبلح ،وكػذلؾ القمػم التػي
تعتبر روسيا رابدة فييما.

لقػػد وصػػضت الصػػحؼ اإلس ػرابيمية زيػػارة بػػوتيف لممنطقػػة بدايػػة حقبػػة جديػػدة فػػي المنػػاورات
السياسية الروسية األمريكية ،مدلمة عمى ذلؾ مف رد بوتيف جام سػريعاً عمػى رفػض واشػنطف لمضكػرة
الروسية بش ف عقد م تمر سبلـ في موسكو ،ف عمف بوتيف اػبلؿ لقابػو بػربيس السػمطة الضمسػطينية

محمود عباس عف دعـ روسي عسكري لمسمطة ،وىو ما مد لقمؽ ممريكي ظير جمياً وسريعاً في
تصريم "آدـ إيرلي" الناطؽ باسـ الاارجية األمريكية" :توجد مساحة معينػة مػف القمػؽ إننػا ناشػى
بػ ف تجػد ىػذه المعػػدات طريقيػا إلػى ميػػدي اإلرىػابييف ،والػى مولبػؾ الػػذيف تعيػدوا باسػتاداـ العنػػؼ

مف مجؿ تحطيـ عممية السبلـ بيف الضمسطينييف واإلسرابيمييف" .وبدا مف تصريحات بػوتيف مدروسػة
وموجية لكؿ مف واشنطف وتؿ مبيب ،ف رجع تقديمو لمدعـ العسكري لمسمطة الضمسطينية إلى الرغبة

في التعاوف مع السمطة في مكافحة اإلرىػاب ،ومكػد مف السػمطة ال يمكنيػا الوفػام بتعيػداتيا األمنيػة
بدوف المعدات العسكرية وتدريب مفراد األمف ،وىو األمر الذي ترفلو واشنطف وتػؿ مبيػب (زيػادة،

)2005

إف ىػػذه الزي ػػارة تػ ػ تي فػػي إط ػػار الس ػػعي الروس ػػي الحثيػػث لمع ػػب دور مس ػػتقؿ ع ػػف اإلدارة

األمريكيػػة ،فػػي ظػػؿ اعتقادىػػا ب ػ ف الوقػػت حػػاف السػػتعادة دورىػػا التػػارياي ،والعػػودة إلػػى السػػاحة
الدولي ػػة بق ػػوة م ػػف جدي ػػد (ب ػػف كس ػػبيت .(2005 ،لك ػػف يمك ػػف الج ػػزـ بػ ػ ف الزي ػػارة وم ػػا حممت ػػو م ػػف

تصػريحات ومناكضػػات سياسػػية مػػا بػػيف إس ػرابيؿ والواليػػات المتحػػدة مػػف جانػػب ،وروسػػيا مػػف جانػػب

آار لـ تتعد كونيا مساومة سياسية غير مباشرة ،استادميا بوتيف لتحقيؽ مصالم مكبر في دوابر
ماػر ك وروبػػا الشػرقية مو آسػػيا الوسػطى مو فػػي إطػػار عبلقتػػو مػع االتحػػاد األوروبػػي والتػػي تعتبػػر

جميعيػا منػاطؽ ميمػة واسػػتراتيجية لمنضػوذ الروسػي ،فالزيػػارة برمتيػا لػـ تاػػرج بنتػاب عمميػة تاتمػػؼ
عف التوجو األمريكي .فقد مكد بوتيف عمى لرورة تنضيذ اريطة الطريؽ ،والت كيد عمى دور روسػيا

لمف المجنة الرباعية ،ولرورة تحقيؽ األمف إلسرابيؿ ،وفي ىذا دالالت والحة عمى مف روسيا
لـ ترد مف ىذه الزيارة إالَّ التمويم لمواليات المتحدة بعدـ تجاىميا في كؿ ما يدور مف محداث عمػى
السػػاحة الدوليػػة .ومػػا ي كػػد عمػػى مف روسػػيا ال ترغػػب فػػي امػػؽ سياسػػة جديػػدة فػػي الشػػرؽ األوسػػط
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تاتمؼ عف تمؾ األمريكية ،ىو تعاطييا مع الرفض األمريكي واإلسرابيمي لضكرة عقػد مػ تمر دولػي

لمسمـ في موسكو( .الشوبكي)65 :2006 ،

بنام عمى ما سبؽ :نر مف المواقؼ الروسية الداعمة لمسبلـ في الشرؽ األوسػط ،لػـ ولػف
ً
تػ تي عمػػى حسػاب عبلقتيػػا الوطيػػدة مػػع إسػرابيؿ ،فالسياسػػة الاارجيػػة الروسػػية تمسػػؾ العصػػا مػػف
المنتصػ ػػؼ فػ ػػي ىػ ػػذا المجػ ػػاؿ ،وبقػ ػػانوف تقػ ػػاطع المصػ ػػالم :فػ ػػيف إس ػ ػرابيؿ تػ ػػر مف روسػ ػػيا حميػ ػػؼ

استراتيجي واصوصاً بعد تداميا بكؿ ثقميا في سوريا ،فيسرابيؿ ت مؿ مف يػتـ التنسػيؽ بينيػا وبػيف
روسيا مػف مجػؿ تجنػب اطػر إيػراف ،وكػذلؾ الضمسػطينييف يػروا فػي روسػيا ميلػاً حميػؼ اسػتراتيجي
يمكػػف مف يلػػمط عمػػى إسػرابيؿ بحكػػـ المصػػالم المشػػتركة بينيمػػا ،وىػػذا اللػػمط يكػػوف فػػي صػػالم

الضمسطينييف.

وباستثنام الاروج الروسي عمى التوجيات األمريكية واألوروبية مف جية لػرب الحصػار

الدبموماسػي عمػػى الحكومػػة الضمسػػطينية (حكومػة حمػػاس) ،فػػيف ىػػذا الموقػؼ فػػي توجياتػػو السياسػػية

عمومػاً لػػـ يشػػكؿ ااتبلفػاً نوعيػاً عػػف المواقػػؼ األمريكيػػة األوروبيػػة ،فالوفػػد الػػذي وصػػؿ روسػػيا فػػي

آذار (مارس)  2006لـ يقابؿ الربيس الروسي بوتيف ،وت كيد الػربيس الروسػي لموفػد عمػى لػرورة
احتراـ كؿ ما مقرتو المجنة الرباعية ،ونبذ العنؼ ،واالعتراؼ بحؽ إسرابيؿ في الوجػود ،وىػي نضػس
األفك ػػار الت ػػي كررى ػػا بقي ػػة المس ػػبوليف ال ػػروس وامت ػػدحيا األمريكي ػػوف ،وى ػػذا يب ػػيف م ػػد الح ػػرص

الروسي عمى االنسجاـ مع بقية معلام المجنػة الرباعيػة .فقػد بينػت مواقضيػا الت ييػد لبيانػات المجنػة

الرباعية ومجموعة الثمانية (الدوؿ الثمانيػة الصػناعية) ،والتػي مكػدت عمػى لػرورة التػزاـ الحكومػة
الضمسطينية بق اررات المجنة الرباعية( .التقرير االستراتيجي الضمسطيني)218 :2006 ،
جػػامت االنتاابػػات التش ػريعية الضمسػػطينية الثانيػػة فػػي عػػاـ  ،2006لتشػػكؿ حركػػة حمػػاس
الحكومػػة الضمسػػطينية العاش ػرة إثػػر فوزىػػا باالنتاابػػات ،ووجيػػت روسػػيا دعػػوة لقػػادة حمػػاس لزيػػارة
موسكو (مبي عيسى ،)29 :2011 ،وتبعيا في ذلؾ عػدة دوؿ متجػاوزة بػذلؾ المقاطعػة األوروبيػة

واألمريكية الرسػمية لحمػاس وربػيس مكتبيػا السياسػي االػد مشػعؿ والتػي اشػترطت اعتػراؼ حمػاس
بيسرابيؿ مف مجػؿ التعامػؿ معيػا .وعمػى الػرغـ مػف دعػوة روسػيا لحركػة حمػاس لزيػارة موسػكو ،إالَّ

مف الدعوة في حد ذاتيا لـ تكف إالَّ ورقة جديدة تستمميا روسػيا لػد الواليػات المتحػدة ،وتمػويم ليػا
ب نيا ما زالت قادرة عمى المناورة .فضي ظؿ الجدؿ الذي محدثتو الدعوة ،سارعت روسيا إلى الت كيد
عمى مف موسكو ستتعامؿ مع حماس كونيا جزم مف الرباعية ،وستنقؿ وجية نظر المجنة الرباعية
إلى قادة حركة حماس ،ومنيا ستدعو حماس إلى نبذ العنػؼ واالعتػراؼ بيسػرابيؿ ،وىػذا اضػؼ مػف

ردة الضعؿ األمريكية( .الشوبكي)66 :2006 ،
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وفػي ظػؿ الصػراع الضمسػطيني الػداامي كػػاف الموقػؼ الروسػي األكثػر حرصػاً عمػى تماسػػؾ
الجبية الداامية الضمسطينية ،عمى الػرغـ مػف ت ييػده لمواقػؼ المجنػة الرباعيػة الدوليػة ،إالَّ منػو حػاوؿ
المحافظػػة عمػػى قػػدر مػػف المسػػافة المتسػػاوية بينػػو وبػػيف مط ػراؼ الن ػزاع الػػداامي الضمسػػطيني ،وفػػي

مػ ػ تمر ب ػػاريس لمجي ػػات المانح ػػة ف ػػي ك ػػانوف األوؿ (ديس ػػمبر)  ،2007تعي ػػد ال ػػروس بتق ػػديـ 10

مبلي ػيف دوالر لمسػػمطة الضمسػػطينية ،وتعيػػد وزيػػر الاارجيػػة الروسػػي بعقػػد لقػػام دولػػي فػػي موسػػكو
لمتابعة نتاب م تمر منابوليس ،غير منو ربػط المتابعػة بتنضيػذ الت ازمػات األطػراؼ لتعيػداتيا ،كوقػؼ
االسػػتيطاف مػػف الجانػػب اإلسػرابيمي ،ووقػػؼ العمميػػات العسػػكرية مػػف الجانػػب الضمسػػطيني وفػػي آذار

(مارس)  ،2008زار وزير الاارجية الروسي (سيرجي الفػروؼ )Cirgy Lavrovراـ ااهلل والتقػى
مػع الػربيس الضمسػػطيني محمػػود عبػػاس ،ودعػا وزيػػر الاارجيػة عمػػى عقػػد مػ تمر دولػػي فػػي موسػػكو

في ربيع عاـ  ،2009منوىاً ب ف الم تمر سيوفر دعماً جماعياً لممحادثات الضمسطينية اإلسػرابيمية،

لكػػف حػػدود الػػدور الروسػػي بػػدا لػػيقاً فػػي عػػدـ القػػدرة عمػػى التػ ثير ،اصوصػاً بعػػد عػػدواف إسػرابيؿ
عمى غزة في كانوف األوؿ (ديسمبر)  .2008فقد وجيت روسيا دعوة إلى إسرابيؿ لوقؼ العدواف،
إالَّ مف إس ػرابيؿ لػػـ تكتػػرث ليػػذه الػػدعوة واسػػتمرت فػػي عػػدوانيا( .التقريػػر االسػػتراتيجي الضمسػػطيني،
)21 :2008

بنػام عمػػى قػ اررات المنظمػػات الدوليػػة وآارىػػا قػرار مجمػػس حقػػوؽ اإلنسػػاف الػػذي مشػػار إلػػى

مف استمرار االسػتيطاف اإلسػرابيمي ،ىػو انتيػاؾ لمقػانوف الػدولي بمػا فػي ذلػؾ توسػيع المسػتوطنات،
ومص ػػادرة األ ارل ػػي ،وى ػػدـ المن ػػازؿ والممتمك ػػات الضمس ػػطينية ،وط ػػرد الضمس ػػطينييف ،وش ػػؽ الط ػػرؽ

االلتضافية لتميير الطابع العمراني ،والتكويف الديموغرافي لؤل ارلػي المحتمػة بمػا فييػا الجػزم الشػرقي
مف مدينة القدس ،فلبلً عف كوف االستيطاف يشكؿ انتياكاً التضاقية جنيؼ الرابعة .ويشار إلى مف

مربعػػة عشػػر علػواً مػػف معلػػام مجمػػس األمػػف الػػدولي الامسػػة عشػػر دعمػوا مشػػروع قػرار مجمػػس
األمػػف بيدانػػة االسػػتيطاف ،إالَّ منػػو سػػقط ب ػػالضيتو األميركػػي ،حيػػث معمػػف" فيتػػالي تشػػوركيف" منػػدوب
روسيا الدابـ لد األمـ المتحدة اػبلؿ جمسػة مضتوحػة لمجمػس األمػف الػدولي :إف مواصػمة إسػرابيؿ
ببنام المستوطنات في األرالي الضمسطينية ىي "مف مىـ العوابؽ مماـ حػؿ الػدولتيف ،وىػي تقػوض

جيػػود المجتمػػع الػػدولي السػػتبناؼ الح ػوار ،وتايػػب اآلمػػاؿ" .وقػػاؿ تشػػوركيف" :اآلف ىنػػاؾ حاجػػة
ماسة مكثر مف مي وقت ملى ألف يقوـ الطرفاف باطوات نحو بعليما البعض ،ولػيس ب عمػاؿ

محاديػػة الجانػػب تميػػر المشػػيد القػػابـ ،وتممػػي شػػروطاً مسػػبقة لمتسػػوية النيابيػػة" ،ومشػػار الدبموماسػػي

الروسػػي إلػػى مف السػػمطات اإلس ػرابيمية مػػف اػػبلؿ عمميػػة االسػػتيطاف التػػي "تنتيػػؾ مع ػراؼ القػػانوف
الدولي ،وتتجاىؿ رمي رباعية الوسطام الدولييف" .وملاؼ قولو" :إف ما يثير قمقاً ااصاً ىو اتااذ
مثؿ ىذه الق اررات في مرحمػة حساسػة لممايػة بالنسػبة إلػى مسػتقبؿ عمميػة السػبلـ" .وقػاؿ تشػوركيف:
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"يجػػب مف تقػػوـ إس ػرابيؿ بيعػػادة النظػػر فػػي اططيػػا لبنػػام المسػػتوطنات فػػي القػػدس الش ػرقية ،ومف

تكؼ عف إزالة المساكف الضمسطينية"( .ػوكالة األنبام الضمسطينية وفا)2008 ،

وبنام عمػى مػا سػبؽ :فػيف روسػيا ال تتػوانى مف تلػمط عمػى إسػرابيؿ لصػالم الضمسػطينييف
ً
وال سيما مف ليػا نظػرة اسػتراتيجية نحػو االنضتػاح عمػى الػدوؿ العربيػة ،والػذي يتػ تى مػف إحػراز تقػدـ
عمى مستو حؿ الصراع الضمسطيني اإلسرابيمي.
ثا ثاً:

م

ا

انطمقت العبلقات الروسية اإلسرابيمية بعد التداؿ الروسي العسػكري فػي سػوريا ،مػف تضيػـ

الط ػ ػرفيف لممصػ ػػالم السياسػ ػػية لمبمػ ػػديف فػ ػػي البيبػ ػػة اإلقميميػ ػػة والدوليػ ػػة ،ويحمػ ػػؿ الػ ػػتضيـ اإلس ػ ػرابيمي
إيجابيػاً فػػي توثيػػؽ العبلقػػة بينيمػػا لػػذلؾ :فػػيف إسػرابيؿ امتنعػػت
لممصػػالم الروسػػية فػػي سػػوريا دو اًر
ّ
سػػابقاً عػػف التنديػػد بػػالحرب الروسػػية عمػػى جورجيػػا ،مو لػػـ شػػبو جزيػرة القػػرـ وتػػداميا فػػي الحػػرب
األىميػػة المحػػدودة فػػي موكرانيػػا ،ماالضػػة فػػي ذلػػؾ الموقػػؼ األمريكػػي الرسػػمي الػػذي يعتبػػر روسػػيا

ػدياً فػي عيػد الػربيس بػوتيف ،وتكػرر األمػر نضسػو فػي التػداؿ العسػكري الروسػي فػي
دولياً ج ّ
تيديداً ّ
سوريا عاـ  2015حيث استممت إسػرابيؿ ذلػؾ لبنػام تضاىمػات عسػكرية وسياسػية مػع روسػيا فػور
تداؿ األايرة في سوريا (عيراف مجيف)33-27 :2014 ،
وتعتبر إسرابيؿ مف التداؿ الروسي الضاعؿ في المنطقة ،ىػو م شػر لصػعودىا كقػوة دوليػة
م ػ ثرة عمػػى البيبػػة اإلقميميػػة ،وربمػػا يضػػوؽ الت ػ ثير األمريكػػي ،ااصػػة بعػػد تػػوتر عبلقػػة األاي ػرة مػػع
وصرح مس ولوف إس اربيميوف مكثر مف مرة،
حمضابيا التقميدييف في المنطقة فترة إدارة الربيس موباما.
َّ

وااصػػة وزيػػر الػػدفاع السػػابؽ بػػوغي يعمػػوف ،ب ػ ف الواليػػات المتحػػدة تركػػت ف ارغ ػاً كبي ػ اًر فػػي الشػػرؽ

األوسط مما حدا بروسيا الستمبللو وداوليا لممنطقة عبره .وكاف وزير الدفاع اإلسػرابيمي السػابؽ

بوغي يعموف مثاب اًر في انتقاد الواليات المتحدة وسياساتيا في المنطقة ،واعتبر مف سياسة "الجموس
عمػػى الجػػدار" التػػي تتبعيػػا الواليػػات المتحػػدة فػػي الشػػرؽ األوسػػط ،تػػدؿ عمػػى لػػعضيا ممػػاـ التػػداؿ

الروسي( .ربيد)5-1 :2015 ،

وفو اًر بعد داوؿ القوات الروسية إلى األرالي السورية ،بادر نتنيػاىو لمقػام الػربيس بػوتيف

في موسكو ،وجػر المقػام السػريع فػي ميمػوؿ (سػبتمبر)  ،2015و ارفػؽ نتنيػاىو فػي الزيػارة -بشػكؿ

غيػػر مسػػبوؽ -ربػػيس شػػعبة االسػػتابارات العسػػكرية ىرتسػػي ىػػاليضي ،وانلػػـ إلييمػػا الحق ػاً ربػػيس
ىيبػة األركػػاف غػادي آيزنكػػوت .وكػػاف المقػام ييػػدؼ إلػػى ترتيػب التضاىمػػات بػػيف البمػديف فػػي معقػػاب

الحلور العسكري الروسي في سوريا ،ومولحت إسرابيؿ لروسيا منيا ال تضلؿ طرفاً عمى اآلار

7:

في الصراع الدابر في الساحة السورية  ،كما مولحت إسرابيؿ مصالحيا الثبلث في سػوريا والتػي

تتمثؿ في(:ىربيؿ)1 :2015 ،

 -1منع نقؿ مسمحة مف سوريا إلى حزب اهلل.

 -2منع انتقاؿ الحرب إلى الحدود اإلسرابيمية.
 -3حػؽ إسػرابيؿ فػػي الػػدفاع عػف نضسػػيا مو توجيػػو لػربات اسػتباقية لعمميػػات موجيػػة لػػد
إسرابيؿ مف المناطؽ السورية .

وبالضعؿ َّ
شنت إسرابيؿ لممرة األولى بعد زيػارة نتنيػاىو لروسػيا ،ىجومػاً عمػى مواقػع لمجػيش

السػػوري فػػي مركػػز ىلػػبة الجػوالف فػػي تشػريف األوؿ (مكتػػوبر)  ،2015فػػي معقػػاب سػػقوط قػػذابؼ

ؽ ىجوـ آار عشية داوؿ القوات الروسػية لسػوريا ،وذلػؾ
بالاط في شماؿ اليلبة .وكاف قد َس َب َ
فػػي نيايػػة سػػبتمبر لػػنضس السػػبب (شػػبيمؿ ىربيػػؿ ،)10 :2015 ،كمػػا اغتالػػت إس ػرابيؿ القيػػادي

المبناني سمير القنطار في دمشؽ ( 20كػانوف األوؿ (ديسػمبر)  )2015رغػـ الوجػود الروسػي فػي
سػػوريا ،وىػػو مػػا يػػدؿ عمػػى حػػرص روسػػيا عمػػى عػػدـ المسػػاس بالمصػػالم اإلسػرابيمية التػػي حػػددتيا
األايرة لنضسيا قبؿ التداؿ الروسي .ويعتقد ابرام إسرابيميوف مف التداؿ الروسػي فػي سػوريا مسػيـ

في تعزيز العبلقات والتضاىمات بيف البمديف فيما يتعمؽ بالبيبة اإلقميمية حيث يتضؽ الطرفػاف عمػى
لرورة الحضاظ عمى االستقرار في المنطقة مف ابلؿ وجود منظمة سمطوية غيػر ديمقراطيػة .وفػي

نضس الوقت :يشير ابرام إلى مف ىناؾ تاوفاً مف ترؾ روسيا لسبلح روسي متقدـ لمجيش السوري

بعد انسحابيا مثؿ الصواريخ الملادة لمطابرات ،كما مف التواجػد الروسػي ُيعػزز "المحػور الشػيعي"
المعتػػدؿ حسػػب التسػػميات اإلس ػرابيمية( .ممػػيف ديكػػؿ،
فػػي المنطقػػة عمػػى حسػػاب المحػػور السػػني ُ
.)59-57 :2015

ومػػع تعقُّػػد األزمػػة السػػورية :فػػيف إسػرابيؿ باتػػت مكثػػر لػػبابية فػػي ر يتيػػا لمسػػتقبؿ سػػوريا،

وربما كاف األمر يعود إلى تبايف المواقؼ دااؿ الناب السياسية واألمنية اإلسرابيمية حوؿ مستقبؿ

سػوريا فينػػاؾ مػف يضلػػؿ ذىػػاب الػربيس األسػػد ،ألنػػو يمثػؿ المحػػور اإلي ارنػػي الػذي تعتبػره إسػرابيؿ
الاطػر المركػزي عمييػػا ،وآاػروف يعتبػػروف بقػامه لػػـ يل َّػر بمصػػمحة إسػرابيؿ األمنيػػة كونيػا َابِرتػػو

في المالي وردعتو عسكرّياً ،وتعرؼ التعامؿ معو ،ومع ذلؾ :فيف إسػرابيؿ تصػرح دابمػاً ب نيػا ال
تضلػػؿ طرفػاً عمػػى اآلاػػر ،ويحمػػؿ ىػػذا الموقػػؼ إلػػافة إلػػى االعتبػػارات االسػػتراتيجية اإلسػرابيمية،
محاولػة إسػرابيمية لمحضػػاظ عمػى عبلقػػات مػػع جميػػع األطػراؼ فمػػف جيػػة تعمػف إسػرابيؿ عػػف تعزيػػز

تحالضيا وعبلقاتيا مع الدوؿ "السنية المعتدلة" كما تسػمييا والتػي ترغػب فػي إسػقاط الػربيس األسػد،
ومف جية مار تعزز تضاىماتيا مع روسيا والتي تعمؿ عمى إبقامه ،ما يشير إلى مف إسرابيؿ تر
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فػػي مسػ لة بقػػام مو ذىػػاب الػربيس األسػػد مسػ لة ىامشػػية بالنسػػبة لحضاظيػػا عمػػى مصػػالحيا األمنيػػة
عمى المد القصير ،ومصالحيا االستراتيجية عمى المد البعيد .

وممػػا يزيػػد مػػف قػػوة االدعػػام عمػػى تضاىمػػات روسػػية إسػرابيمية بالنسػػبة لمتػػداؿ الروسػػي فػػي

سوريا ،ىػو الت كيػد الروسػي عمػى مف حػزب اهلل ال يحصػؿ عمػى مسػمحة روسػية متطػورة .فقػد مبػدت
إسػرابيؿ تاوفاتيػػا مػػف حصػػوؿ حػزب اهلل عمػػى مسػػمحة روسػػية ُمتَقَد َمػػة بعػد نشػػر تقػػارير فػػي وسػػابؿ
إعبلـ مجنبية عف حصوؿ حػزب اهلل عمػى مثػؿ ىػذه األسػمحة األمػر الػذي نضػاه السػضير اإلسػرابيمي
فػػي روسػػيا زيضػػي حيضػػتس ،اػػبلؿ لقػػام اػػاص واسػػتثنابي معػػو فػػي لجنػػة الاارجيػػة واألمػػف التابعػػة

لمكنيست ،كما نضاه السضير الروسي في إسرابيؿ والذي طم ف اإلسرابيمييف ب ف روسيا مجرت تحقيقػاً

داامياً في معقاب النشر اإلعبلمي ،وتبيَّف مف المعمومات الواردة فيو غير صحيحة.
ّ
)(Ravid, 2016: 1
وقد استمر التعاوف وبنام التضاىمات بيف البمديف بش ف المولوع السوري في عاـ 2016

فبعد مف تـ االتضاؽ عمى إطار لمعمؿ المشترؾ بػيف البمػديف بعػد داػوؿ القػوات الروسػية إلػى سػوريا
موااػػر عػػاـ  ،2015طمبػػت إسػرابيؿ مػػف روسػػيا مف يػػتـ االتضػػاؽ مػػف جديػػد بػػيف البمػػديف فػػي معقػػاب
قيػػاـ روسػػيا بنصػػب ص ػواريخ ملػػادة لمطػػابرات فػػي سػػوريا فػػي مكتػػوبر مػػف نػػوع " "S 300حيػػث

توجَّو الجػيش اإلسػرابيمي إلػى نظيػره الروسػي بطمػب ذلػؾ .والجػدير بالػذكر :مف تقػديـ الطمػب جػر
عبػػر الاػػط السػػااف الػػذي فُػػتِم بػػيف البمػػديف نيايػػة عػػاـ ( 2015ربيػػد ،)6 :2016 ،واػػبلؿ عػػاـ

 2016لػػـ يتوقػػؼ التنسػػيؽ بػػيف روسػػيا واس ػرابيؿ حػػوؿ الممػػؼ السػػوري ،حيػػث تحػ َّػدث نتنيػػاىو مػػع

ىاتضي ػاً ثػػبلث م ػرات بش ػ ف سػػوريا ،وم ػرة بش ػ ف التصػػويت عمػػى ق ػرار مجمػػس األمػػف
ال ػربيس بػػوتيف
ّ
بش ػ ف المسػػتوطنات الػػذي صػ َّػوتت روسػػيا لصػػالحو بالنيايػػة .كمػػا زار نتنيػػاىو وال ػربيس اإلس ػرابيمي
ر وبػيف ريضمػيف روسػيا مربػػع مػرات اػبلؿ عػػاـ  ،2016مػا يػدؿ عمػى التضاىمػػات بػيف البمػديف بشػ ف

الممؼ السوري حيث تدرؾ روسيا الحساسية اإلسرابيمية مف اقتراب الصراع في سوريا إلى الحدود
اإلسػ ػرابيمية ،وتمتن ػػع ع ػػف تزوي ػػد حمضابي ػػا ف ػػي المنطق ػػة -اص ػػوـ إسػ ػرابيؿ -ب س ػػمحة تي ػػدد التض ػػوؽ

العسكري اإلسرابيمي ،عبلوة عمى التضيـ الروسي لملربات التي ُّ
تشنيا إسرابيؿ بيف الضينة واألار
عمى قوافؿ مسمحة َّ
تدعي منو يتـ نقميا إلى حزب اهلل في لبناف( .مميف)67-61 :2016 ،

ومشار عاموس يدليف الذي شمؿ سػابقاً منصػب ربػيس شػعبة االسػتابارات العسػكرية ،إلػى

مف الت ػػداؿ الروس ػػي ف ػػي س ػػوريا منق ػػذ النظ ػػاـ الس ػػوري م ػػف ىزيم ػػة ،ومش ػػار ي ػػدليف إل ػػى مف الت ػػداؿ
الروسػػي فػػي سػػوريا قمَّػػص مسػػاحة المنػػاورة العسػػكرية اإلس ػرابيمية المسػػموح بيػػا فػػي المجػػاؿ الجػػوي
السػػوري حيػػث إف روسػػيا لػػـ تمنػػع إسػرابيؿ مػػف القصػػؼ دااػػؿ سػػوريا ،إالَّ مف إسػرابيؿ تمتنػػع عػػف
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االقتراب مف دابرة الصواريخ الملادة لمطابرات التػي نصػبتيا روسػيا فػي سػوريا( .يمػديف:2016 ،

)15

ونعدد ىنا مجموعػة مػف االنعكاسػات اإليجابيػة لمتػداؿ الروسػي فػي سػوريا عمػى إسػرابيؿ:

(يمديف)15 :2016 ،

نسبياً األمػر الػذي يسػمم بالتوصػؿ إلػى تسػوية حػوؿ
 أاالً :استقرار الولع في سوريا ّ
مسػػتقبؿ سػػوريا حيػػث تضلػػؿ إسػرابيؿ االسػػتقرار فػػي السػػاحة السػػورية لكػػي يكػػوف ليػػا
عنواف سياسي دااؿ البمد تستطيع التعامػؿ معػو وبنػام تصػورات تجاىػو ،وعمػى الػرغـ
مف مف إسرابيؿ لـ تصرح بشكؿ سػوريا الػذي تريػده بعػد ىػذه األزمػة ،إالَّ مف االسػتقرار
وولػػوح الر يػػة فػػي السػػاحة السػػورية ىػػو ميػػـ إلس ػرابيؿ ،وىػػذا حػػدث بضلػػؿ التػػداؿ

الروسي عمى حد تصور يدليف.

 ثا ةاً :التنسػػيؽ مػػع روسػػيا مظيػػر إسػرابيؿ كدولػػة ميمػػة ومسػػتقرة وذات مصػػداقية فػػي
المنطقة.

 ثا ثةاً :التضاىمػػات التكتيكيػػة مػع روسػػيا حػوؿ الممػػؼ السػػوري تشػكؿ منطمقػاً لتضاىمػػات

استراتيجية في المستقبؿ ،ااصة مف الدولتيف ممتزمتاف بالتضاىمات التكتيكية مػا يعػزز

الثقة بينيما مستقببلً.

 بعةاً :إف التػداؿ الروسػػي وتَ َع ُّػزز قػوة المعسػػكر الشػيعي -معػدام إسػرابيؿ -يسػيـ فػػي
تعزيز عبلقة إسرابيؿ مع الدوؿ العربية السػنية فػي المنطقػة التػي قػد تػر فػي إسػرابيؿ
قوة إقميمية وحميضة ميمة في حربيا لد المحور الشيعي .

فػػي المقابػػؿ :تعػػد االنعكاسػػات السػػمبية لمتػػداؿ الروسػػي عمػػى إس ػرابيؿ ،ومنيػػا :تعزيػػز قػػوة
المعسكر الشػيعي فػي المنطقػة ،وذلػؾ فػي ولػعو عمػى الحػدود اإلسػرابيمية ،وتزويػد حمضػام روسػيا:

إيراف ،حزب اهلل ،النظاـ السوري ،بسػبلح روسػي ُمتقػدـ ،وتزويػدىـ بقػدرات ومعمومػات اسػتاباراتية
عػػف إسػرابيؿ ،وتعزيػػز القػػدرات القتاليػػة لحػػزب اهلل ،واقت ػراب ىػػذا المحػػور مػػف الحػػدود مػػع إس ػرابيؿ،

فكػػؿ ذلػػؾ ،حسػػب يػػدليف :سػػوؼ ييػػدد ممػػف إسػرابيؿ فػػي المسػػتقبؿ ،كمػػا مسػػيـ التػػداؿ الروسػػي فػػي

المنطقػػة فػػي داػػوؿ سػػبلح روسػػي ُمتقػػدـ إلػػى السػػاحة السػػورية ،وسػػيبقى جػػزم منػػو فػػي سػػوريا بعػػد

الحرب ،وسيكوف جزماً مف السبلح الموجو إلسرابيؿ( .يمديف)17 :2016 ،

مم ػػا (عمي ػػدرور) الػ ػربيس الس ػػابؽ لمجم ػػس األم ػػف الق ػػومي اإلسػ ػرابيمي ،ومستش ػػار نتني ػػاىو
السػػابؽ لؤلمػػف القػػومي ،فيشػػير إلػػى مف ىنالػػؾ ابلفػػات بػػيف روسػػيا واس ػرابيؿ حػػوؿ مجموعػػة مػػف
القلػػايا ،مىميػػا تزويػػد روسػػيا ألعػػدام إس ػرابيؿ بالسػػبلح وااصػػة إي ػراف وحػػزب اهلل ،إالَّ مف روسػػيا
تضيَّمػػت المصػػالم اإلس ػرابيمية فػػي سػػوريا التػػي تمثَّمػػت بيعطػػام إس ػرابيؿ إمكانيػػة لمتصػػرؼ بمسػػاحة
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معينػػة لمحضػػاظ عمػػى مصػػالحيا .ويشػػير عميػػدرور إلػػى مف ذلػػؾ يعبػػر عػػف الشػػرعية التػػي حصػػمت
عمييػػا إسػرابيؿ لمعمػػؿ فػػي سػػوريا ،ويعتقػػد عميػػدرور مف إسػرابيؿ تص ػرفت بواقعيػػة فػػي عبلقتيػػا مػػع

روسيا في الممؼ السوري ومجمؿ الشرؽ األوسط فيي تضيـ منيا ال تستطيع تحقيؽ كؿ مصالحيا

مػػع روسػػيا ،مثػػؿ منػػع نقػػؿ ص ػواريخ لػػد الطػػابرات لسػػوريا واي ػراف ( ،)S 300لكنيػػا تسػػتطيع مف
ت جؿ وتعوؽ نقؿ ىذا السبلح وبكميات لاصوميا في المنطقة( .عميدرور)2016 ،
وياتمؼ عميدرور مع يدليف في منو ال يجب المبالمة في التضاىمات بيف روسيا واسرابيؿ

حيث إف ىذه التضاىمات ىي تقنية وال تحمؿ باللرورة انعكاسات استراتيجية بعيػدة المػد لمعبلقػة
بػػيف البمػػديف ،ولكػػف ال يقمػػؿ عميػػدرور مػػف إنجػػاز إسػرابيؿ فػػي ولػػع ىػػذه التضاىمػػات لمنػػع الصػػداـ
بيف الدولتيف كما حدث مع تركيا وروسيا ،وىو ال يتوقع مػف روسػيا مف تمنػع إيػراف وحػزب اهلل مػف

تنظيـ "معماؿ عدابيػة" لػد إسػرابيؿ .وفػي مقػاؿ آاػر كتبػو عميػدرور ُبعيػد داػوؿ القػوات الروسػية
إلػػى سػػوريا ،مشػػار إلػػى مف عمػػى إسػرابيؿ مف تتكيػػؼ مػػع سػػوريا تكػػوف فييػػا إيػراف دولػػة مركزيػػة فػػي

ص ػػياغة مس ػػتقبؿ س ػػوريا حي ػػث إف روس ػػيا ستُش ػػرؾ إيػ ػراف ف ػػي ك ػػؿ نق ػػاش ح ػػوؿ مس ػػتقبؿ س ػػوريا.
(عميدرور)2015 ،
وتطرقت صحيضة "واشنطف بوست" ،إلى األسباب الكامنة لمتقارب الروسػي اإلسػرابيمي فػي
سػػوريا ،والتػػي تعػػود إلػػى ثبلثػػة مسػػباب ربيسػػة دفع ػت بالبمػػديف إلػػى التعػػاوف فػػي المس ػ لة السػػورية:

(راماني  24يونيو )2016

 مف ف ػػي مق ػػدور روس ػػيا تاضي ػػؼ التيدي ػػد ال ػػذي يمثم ػػو الػ ػربيس األس ػػد وحمض ػػا ه اإليراني ػػوف
وحزب اهلل،

 الحاجػػة إلػػى ال ػربيس األسػػد لممحافظػػة عمػػى االسػػتقرار فػػي سػػوريا فعمػػى الػػرغـ مػػف مف
تعب ػػر عمنػ ػاً ع ػػف دعمي ػػا لمػ ػربيس األس ػػد ،ف ػػيف توجياتي ػػا السياس ػ ّػية مظي ػػرت
إسػ ػرابيؿ ل ػػـ ّ
مااوؼ إسرابيمية مف تعقيدات وصوؿ السُّّنة الثّابريف إلى السمطة في سوريا.

 الوجود العسكري الروسي فػي سػوريا محػدوداً ،ألطػوؿ مػدة ممكنػة فضػي بدايػة األمػر لػـ

ػام
كثير مػف القػادة اإلسػر ّ
ابيمييف متيقنػيف فيمػا إذا كػاف التػداؿ الروسػي العسػكري ّبن ً
يكف ٌ
لحؿ الصراع ،وما إذا كاف سيحسف العبلقات الروسػية اإلسػرابيمية ،ولكػف القػادة منضسػيـ

راحوا يتساملوف عف النتاب السمبية لسحب القوات الروسية.
كما دعا الربيس اإلسرابيمي ر فػف يضمػيف إلػى الحػوار مػع موسػكو الحتػوام التيديػد اإلي ارنػي

باعتبار مف الوجود الروسي لرورة ألمف المنطقة ،إلافة إلى مف الوجود العسػكري الروسػي يمنػع
رداً عمػى النػدام اإلسػرابيمي مبممػت موسػكو
إيراف مف رعاية اإلرىاب عمػى حػدود روسػيا الجنوبيػة .و ّ
رب ػػيس األرك ػػاف اإلسػ ػرابيمي مني ػػا س ػػتبني قاع ػػدتيف بحػ ػرّيتيف عس ػػكريتيف ف ػػي س ػػوريا ،لل ػػماف ع ػػدـ
84

تحركػػو
حصػػوؿ تػػداؿ إي ارنػػي قاتػػؿ .وبااتصػػار :إف التعػػاوف األمنػػي المت ازيػػد بػػيف إسػرابيؿ وروسػػيا ّ

رغبػة مشػتركة فػي تجميػد الصػراع ،ومحاربػة اإلسػبلـ المتطػرؼ ،واسػتباؽ عدوانيػة إيػراف وحمضابيػا،

كما يتجمّى مىـ مظاىر التنسيؽ في سوريا بيف روسػيا واسػرابيؿ -فػي رمي الابػرام -بنجاحيمػا فػي
تجنػػب الح ػوادث فػػي المجػػاؿ الجػػوي السػػوري .فػػي لػػوم مف" :الطي ػراف اإلس ػرابيمي يجػػري طمعػػات

ػتمرة فػػي األجػوام السػػورية بيػػدؼ الحيمولػػة دوف نقػػؿ األسػػمحة الحديثػػة مػػف إيػراف إلػػى حػػزب اهلل
مسػ ّ
تعد إيراف-إسرابيؿ مصد اًر لماطر الحقيقي عمييما .ومف جانب آار :فيف
يعد -كما ّ
المّبناني الذي ّ

الطػػابرات الروسػػية المشػػاركة فػػي العمميػػة السػػورية ،غالب ػاً مػػا تجػػد نضسػػيا فػػي األج ػوام اإلس ػرابيمية،
ويجري كؿ ذلؾ بتنسيؽ مشترؾ عمى المسػتويات كافّػة ،بمػا فييػا عمػى معمػى المسػتويات" ،بحسػب
الابيػرة نوسػػينكو .ويلػػيؼ الابيػػر ساتانوفسػػكي بػدوره" :عنػػدما تاتػػرؽ طابراتنػػا جػػزماً مػػف المجػػاؿ
اإلسرابيمي فينو ال ياطر في باؿ محد إسقاطيا"( .رماف.)9 :2017 ،

ومعمف وزير الاارجية الروسي سيرغي الفروؼ ،مف مصالم إسرابيؿ األمنية "ماذت بعػيف

االعتبػػار" فػػي االتضػػاؽ األمريكػػي الروسػػي حػػوؿ ت سػػيس منطقػػة وقػػؼ التصػػعيد فػػي جنػػوب غػػرب
سوريا ،وملاؼ الفروؼ ابلؿ اجتماع لمنظمة معاىدة األمػف الجمػاعي ) (CSTOفػي العاصػمة

البيبلروسػػية (مينسػػؾ)" :مننػػا مػػع الجانػػب األمريكػػي فعمنػػا مفلػػؿ مػػا فػػي وسػػعنا لنحػػرص عمػػى مف
مصالم إسرابيؿ األمنية مُاذت بعيف االعتبار بالكامؿ" .وكانت الواليات المتحدة وروسػيا واألردف،
معمنت في السابع مػف تمػوز (يوليػو)  ،2016عػف التوصػؿ إلػى اتضػاؽ لوقػؼ إطػبلؽ النػار جنػوب

غػػرب سػػوريا بدايػػة مػػف  9تمػػوز (يوليػػو) ،وذلػػؾ بعػػد موؿ اجتمػػاع بػػيف ال ػربيس األمريكػػي دونالػػد
ترامب ،ونظيره الروسي بوتيف ،عمػى ىػامش قمػة مجموعػة العشػريف فػي مدينػة ىػامبورغ األلمانيػة.

( CNNبالعربية ،موقع الكتروني)

ومما سبؽ :فيف تداؿ روسيا في حػروب الشػرؽ األوسػط وال سػيما سػوريا ،تعػد سػابقة تػنـ

عف تمير في االستراتيجية الروسية تجاه الشرؽ األوسط ،ومف الدولة الروسية قد استعادت عافيتيػا

بعد التضكؾ عاـ  ،1991فيذا التػداؿ يصػب فػي صػالم مكثػر مػف طػرؼ ،فروسػيا تحػاوؿ مف تجػد
ليا موطئ قدـ في الشرؽ األوسط ،وكذلؾ قاعدة عمى البحر المتوسط ،واسرابيؿ تحػاوؿ مف تلػع
روسيا في مواجية إيراف لتتجنب التمدد اإليراني في سويا ،وكذلؾ الدوؿ العربية التػي تاشػى تمػدد

الاطػػر اإلي ارنػػي .ومػػف ىنػػا :فػػيف القلػػية السػػورية المتشػػابكة الايػػوط والتػػي قػػد تكػػوف فػػي مراحميػػا

األايرة ،بيمكانيا مف تلع حداً لويبلت الشعب السوري والذي بات مشتتاً في شتى بقاع األرض.
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تعتبػػر القلػػية األوكرانيػػة قلػػية محوريػػة وال يجػػب مف نمػػر عمييػػا مػػرور الك ػراـ ،فاألزمػػة

األكرانية عميقة وىي مس لة وجود ،ومس لة كسر عظـ بيف المعسكر الشرقي مف جية ،والمعسػكر
المربي مف جية مار .
ف وكرانيا ىي ذلؾ البمد العازؿ بيف موروبا وروسػيا ،ولعػؿ اسػميا يشػير إلػى سػبب تسػميتيا
ب وكرانيػا ،فمػػف معػاني كممػػة موكرانيػا الحافػػة ،حيػث تقػػع عمػى حافػػة القػارة األوربيػػة ،وىػي مكبػػر بمػػد

موروبػػي اػػارج االتحػػاد األوروبػػي ،وثػػاني مكبػػر بمػػداف موروبػػا الش ػرقية ،عانػػت تارياي ػاً مػػف المػػزو

الاارجي رغـ تمتعيا دوماً بالقوة واألرض ،مما مد في كثير مػف المػرات إلػى تقاسػميا بػيف القػو

اإلقميمية المجاورة ليا ،فالعت مجزام منيا لئلمبراطورية الميتوانية ،ومار لئلمبراطورية البولنديػة

بعػػد مف انيػػارت فػػي القػػرف الثػػاني عشػػر المػػيبلدي بسػػبب المػػزو الممػػولي لمػػببلد ،رغػػـ منيػػا كانػػت
تعيش عصرىا الذىبي قبمو ،وىي تمتمؾ مكبر جيش في موروبا ،مع مراض اصبة .لػذلؾ :يعتبرىػا

األوروبيوف السمة المذابية المستقبمية ليػـ ،فوجػود األنيػار جعميػا بمػداً يتمتػع دومػاً باالكتضػام الػذاتي

في غذامه ،وىو األمر الذي كاف يركز عميو المزاة تارياياً ،فمف مسباب إصرار مدولؼ ىتمػر عمػى
لػػميا أللمانيػػا ،منػػو كػػاف يعتبػػر احتبللػػو ليػػا ممػ اًر قػػد يحقػػؽ أللمانيػػا راػػام فػػي المػػذام ،وىػػو األمػػر

الػػذي عػػاد اليػػوـ بشػػكؿ ماػػر .ف وروبػػا تريػػد لػػميا إلػػى مػػا بػػات يعػػرؼ بالش ػراكة الش ػرقية ،وىػػو
المشروع الذي ظير بعد الحرب الروسية الجورجية ،نظ اًر لممقدرات اإلنسانية  46-مميوف نسمة -
والزراعية والصناعية اليامة التي يزار بيا ىذا البمد( .مجمة البياف ،موقع الكتروني)

وقد بدمت وقابع األزمة األوكرانية الراىنة في كػانوف األوؿ (ديسػمبر)  ،2013عمػى شػكؿ
احتجاجات شعبية واسعة لد رفض حكومة الػربيس األوك ارنػي المعػزوؿ فيكتػور يػانكوفيتش توقيػع

اتضاقي ػػة لمتج ػػارة الحػ ػرة والشػ ػراكة م ػػع االتح ػػاد األوروب ػػي ،وذل ػػؾ لمص ػػمحة ال ػػداوؿ ل ػػمف االتح ػػاد
الجمركي الروسي .واعتبرت روسيا مف الربيس يانكوفيتش المحسوب عمييا والذي فّر إلػى مرلػييا
تعػػرض لاديعػػة غربيػػة لتحجػػيـ نضوذىػػا فػػي موكرانيػػا ،وذلػػؾ عنػػدما لػػـ
بعػػد عزلػػو مػػف قبػػؿ البرلمػػافّ ،
يمتػػزـ المػػرب االتضػػاؽ الػػذي جػػر بوسػػاطة وفػػد موروبػػي (ملمانيػػا ،فرنسػػا ،بولنػػدا) فػػي  11فب اريػػر

(شػػباط)  2014بػػيف الحكومػػة والمعارلػػة ،والػػذي نػػص حسػػب موسػػكو والػربيس يػػانكوفيتش عمػػى

إنيام األاير فترة رباستو الدستورية واجػرام انتاابػات رباسػية فػي كػانوف األوؿ (ديسػمبر) ،2014
واقرار الدستور الجديد)Soldatkin & Anishchuk, 2014( .
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فقػػد شػػيدت موكرانيػػا مػ ا اًر مزمػػة نشػػوب مظػػاىرات بعػػدما رفػػض الػربيس األوك ارنػػي بعػػض

االص ػػطبلحات مو االتضاقي ػػات االقتص ػػادية م ػػع االتح ػػاد األوروب ػػي م ػػف مج ػػؿ التعام ػػؿ م ػػع روس ػػيا

فنتيجة ليذه المظػاىرات وااللػطرابات تػدامت "القػو المربيػة وروسػيا" ،حيػث تػداؿ كػبل الطػرفيف

مػػف مجػػؿ حمايػػة مصػػالحو واثبػػات نضسػػو الطػػرؼ األقػػو  .وقػػد سػػاعد فػػي اسػػتمرار الصػراع وتػػداؿ
الطػ ػرفيف المربػ ػػي والروس ػػي "االنقسػػػاـ األوك ارنػ ػػي" ،إذ مف موكراني ػػا بم ػػد متع ػػدد اإلثنيػ ػػات واألع ػ ػراؽ
واألديػػاف والممػػات ،وىػػو منقسػػـ بػػيف شػػرؽ يػػتكمـ سػػكانو الروسػػية ،ويػػروف مف روسػػيا بمػػدىـ األـ،

والربيس "يانوكوفيتش" ربيس الدولة فى ذلؾ الوقت ينتمي إلى ىذا القطاع ،وبيف غرب يتكمـ الممة
األوكرانيػػة ويػػر منػػو جػػزم ال يتج ػ مز مػػف القػػارة األوروبيػػة ويػػدعو إلػػى االنلػػماـ لبلتحػػاد األوربػػي،
فتوجد بيا مزمة مف انقساـ متعدد (سياسي ،ثقافي واقتصادي) .وقد زاده "مزمػة اليويػة" بيػنيـ حيػث

إف موك ارنيػػا نالػػت اسػػتقبلليا فػػي عػػاـ  1991بعػػد سػػقوط االتحػػاد السػػوفيتي ،ممػػا يعمػػؿ عمػػى عػػدـ
وجػػود ىويػػة واح ػػدة مشػػتركة متراكمػػة ب ػػيف الجميػػع .ولتم ػػؾ األسػػباب تػػدامت روس ػػيا تحػػت اقتن ػػاع

ميػػديولوجيتيا المييمنػػة عمػػى موكرانيػا ،حيػػث إنيػػا تعتقػػد مف موكرانيػػا جػػزم منيػػا ،كمػػا قامػػت الواليػػات
المتحػػدة واالتحػػاد األوربػػي بالتػػداؿ ميل ػاً مػػف مجػػؿ مصػػالحيما مػػع موكرانيػػا ،ولك ػي يمنع ػوا النضػػوذ
الروسي فييا لتظؿ األيديولوجيا المربية ىي المسيطرة( .شمبي)3 :2016 ،

إف لػػـ روس ػػيا لجزيػ ػرة الق ػػرـ مث ػػؿ ص ػػدمة قوي ػػة ف ػػي ال ػػدااؿ األوروب ػػي ،ف وروب ػػا ال تػػزاؿ

تستحلػػر آثػػار الح ػربيف العالميػػة األولػػى والثانيػػة ،ومػػا امضتػػاه مػػف آثػػار عميقػػة ،تمػػؾ اآلثػػار التػػي
جعم ػػت األم ػػف األوروب ػػي عم ػػى قم ػػة اىتمام ػػات األوروبي ػػيف عم ػػى م ػػدار العق ػػود الت ػػي تم ػػت الح ػػرب

العالميػػة الثانيػػة ،لػػذلؾ :يػ تي اىتمػػاميـ بتقويػػة حمػػؼ النػػاتو دوريػاً وبشػػكؿ مطػػرد مػػف بػػاب الحضػػاظ
عمى قوة الردع التي ت ّمف األمف االستراتيجي ألوروبا قاطبة ،لذلؾ :استيقظ األوروبيوف ماي اًر ممػا
يسميو والعو سياسة الناتو مف المضمة األمنية التي ظيرت بولوح مماـ الت اراػي األوروبػي لممػزو

الروسػ ػػي لجورجيػ ػػا فػ ػػي عػ ػػاـ  ،2008عنػ ػػدما كانػ ػػت روسػ ػػيا عمػ ػػى مقربػ ػػة مػ ػػف تصػ ػػضية مياابيػ ػػؿ
ساكاشػػضيمي ،واػػذلت موروبػػا الشػػعب الجػػورجي الػػذي كػػاف يطمػػم لبلنلػػماـ إلػػى االتحػػاد األوروبػػي

وال ػػى حم ػػؼ الن ػػاتو ،حيني ػػا تعال ػػت مصػ ػوات كثيػ ػرة تنب ػػو األوروبي ػػيف إل ػػى مف تا ػػاذؿ موروب ػػا مم ػػاـ

طموحات روسيا في عيد الربيس بوتيف التي مقدمت عمى قلـ جورجيا مماـ كؿ العالـ ستكوف لػو
تداعيات اطيرة ،وىو ما حدث بالضعؿ في  16آذار (مارس)  ،2014عندما لمت روسػيا جزيػرة

القػػرـ ف ػػي س ػػابقة تارياي ػػة ل ػػـ يح ػػدث مثمي ػػا بعػػد الح ػػرب العالمي ػػة الثاني ػػة ،وى ػػو األم ػػر ال ػػذي غي ػػر

تصورات كثيرة في موروبا عموماً ،وب وروبػا الشػرقية اصوصػاً ،حيػث لػـ تشػيد موروبػا تميػرات فػي
الحدود منذ نياية الحػرب العالميػة الثانيػة عمػى الػرغـ مػف ظيػور بػ ر تػوتر فػي القػارة ،لعػؿ مبرزىػا

مشػاكؿ :كوسػػوفو ومولػػدافيا وجورجيػػا ،وىػػي المشػػكبلت التػػي لػػـ يكػػف يػػر األوروبيػػوف فييػػا تيديػػداً
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حقيقي ػاً ليػػـ ،باعتبػػار مف مػػا حػػدث لػػـ ي ػ ِد لقلػػـ مج ػزام مػػف دولػػة ولػػميا لدولػػة ماػػر  ،بقػػدر مػػا
كانػػت تميػرات دااػػؿ الػػدوؿ ،لكػػف الػػذي حصػػؿ فػػي القػػرـ يعػػد سػػابقة لػػـ تشػػيدىا موروبػػا منػػذ نيايػػة
الحػػرب العالميػػة الثانيػػة ،الشػػيم الػػذي تػػرؾ تػػداعيات كبي ػرة عمػػى الواقػػع الجيوسياسػػي والجم ارفػػي

ب وروبا( .مجمة البياف ،موقع إلكتروني)

تػػدحرجت األزمػػة األوكرانيػػة كك ػرة الػػثم  ،مػػف تظػػاىرات واعتصػػامات فمواجيػػات لتتضجػػر

األزمة إثر رفض الحكومة توقيع اتضاؽ تجاري مػع االتحػاد األوروبػي ،وتوجييػا بػدالً مػف ذلػؾ إلػى
تعزيز العبلقة مع روسيا ،ولتسير متاذة مبعاد اطيرة بعد تحوليا إلى مواجية بيف روسيا والمرب،

بااصػة بعػد انلػماـ شػبو جزيػرة القػرـ لروسػيا ،واألحػداث المشػتعمة فػي شػرؽ موكرانيػا ،والعقوبػػات

األمريكيػػة عمػػى روسػػيا بعػػد اتياميػػا باالعتػػدام عمػػى السػػيادة األوكرانيػػة .اسػػتممت الواليػػات المتحػػدة
والدوؿ المربيػة -وبحكػـ العػادة -االحتجاجػات لمتػداؿ فػي الشػ وف الدااميػة ألوكرانيػا ،بحجػة دعػـ

المعارل ػػة الت ػػي ص ػػنعت ب ي ػػد اارجي ػػة ،ف ػػي محاول ػػة إلع ػػادة مش ػػيد الث ػػورة البرتقالي ػػة إل ػػى ال ػػببلد

لولعيا في الجيب المربية ،وتحجيـ الحلور الروسي في الساحة األوكرانيػة ،وىػو مػا تجمػى منػذ
اف واشنطف حينيا عف إرساؿ
المحظة األولى بت ليب المعارلة وتحريليا عمى االحتجاج .ولـ تتو َ
"فكتوريػػا نوالنػػد" مس ػ ولة الش ػ وف الاارجيػػة األمريكيػػة لتمتقػػي المحتجػػيف فػػي ميػػداف االسػػتقبلؿ فػػي
رسػػالة والػػحة الم ارمػػي ،حيػػث كانػػت الواليػػات المتحػػدة تريػػد مف تسػػتمؿ األزمػػة األوكرانيػػة لتشػػويو

ص ػػورة روس ػػيا ،ومن ػػع تم ػػدد ال ػػدور الروس ػػي ال ػػذي اس ػػتعاد بع ػػض البري ػػؽ الس ػػوفييتي ف ػػي الس ػػنوات
األايػرة ،وبػػرز ذلػػؾ بولػػوح اػػبلؿ األزمػػة فػػي سػػوريا ،إذ منعػػت موسػػكو المػػرب مػػف التضػػرد بػػيدارة
األزمة وتوجيييا ،وبرز ذلؾ في استاداـ روسيا لحؽ النقض (الضيتو) مرات عديػدة ،لمحيمولػة دوف
استاداـ المنظمة الدولية ومجمس ممنيا مطية لتبرير حروب المرب العدوانية عمى نحػو مػا حصػؿ

في ليبيا ،كمػا تريػد مػف اػبلؿ األزمػة اسػتعادة دورىػا وصػورتيا قطبػاً موحػد ،ىػذا الػدور الػذي اىتػز

فػػي اآلونػػة األايػرة ،ال سػػيما ومف روسػػيا ىػػي مكثػػر القػػو العالميػػة لمواجيػػة محػػاوالت فػػرض التضػػرد
بشػػكؿ كامػػؿ عمػػى العػػالـ ،األمػػر الػػذي مثبتتػػو األزمػػات الدوليػػة المتضجػرة مايػ اًر .وال شػػؾ مف الموقػػع

االستراتيجي ألوكرانيا ،وغناىا بػالثروات الباطنيػة ،باإللػافة إلػى كونيػا الممػر لممػاز الروسػي إلػى

موروب ػػا ،واش ػػرافيا عم ػػى البح ػػر األس ػػود م ػػف األس ػػباب الت ػػي تجع ػػؿ ألوكراني ػػا موقعػ ػاً ف ػػي االىتم ػػاـ
األمريكػػي ،عمػػى الػػرغـ مػػف تركيػػز االسػػتراتيجية األمريكيػػة عمػػى منطقػػة آسػػيا والمحػػيط اليػػادي ،ال

سيما ومف موكرانيا تمثؿ عمقاً استراتيجياً ممنياً لروسيا ،فػاألرض بينيػا وبػيف روسػيا متصػمة حػدودياً
وجمرافياً وحتى سكانياً( .الوحدة اإلسبلمية ،موقع إلكتروني)
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:

فيما يبدو مف إسرابيؿ قررت العمؿ عمى مسار ملاد لمساعي روسيا تسميم إيراف بصضقة

صػواريخ " ،"S 300فاتجيػت إلػى تسػميم كييػؼ ،فوفقػاً لصػحيضة "روسيسػكايا جازيتػا" الروسػية مكػد
مصػػدر فػػي وزارة الػػدفاع اإلس ػرابيمية :إف بػػبلده ال تسػػتبعد إمكانيػػة اسػػتبناؼ تصػػدير السػػبلح إلػػى
موكرانيػػا وجورجيػػا بعػػد رفػػع الحظػػر الروسػػي عػػف إي ػراف" ،ومشػػارت الصػػحيضة إلػػى إمكانيػػة تصػػدير
طػػابرات إس ػرابيمية دوف طيػػار إلػػى موكرانيػػا وجورجيػػا ،بعػػد مف محجمػػت بػػبلده عػػف ذلػػؾ فػػي وقػػت

سابؽ حرصاً منيا عمى العبلقات مع روسيا( .دوت مصر ،موقع الكتروني)

وقػػد سػػعت إس ػرابيؿ لوصػػوؿ اليمػػيف المتطػػرؼ إلػػى الحكػػـ فػػي "كييػػؼ" لسػػبب اسػػتراتيجي،
وىو جمب عشرات آالؼ الييود األوكرانييف إلى فمسطيف المحتمة لمت كيد عمى ييودية الدولة ،فعدد

الييود في موكرانيا يتراوح ما بيف  300إلى  400ملضاً ،بينيـ مثريام ،ولعػؿ دفػع ىػ الم نحػو اليجػرة

إلى فمسطيف يشكؿ مكسباً استراتيجياً لمكيػاف اإلسػرابيمي ،فػي ظػؿ الضػراغ الػديموغرافي الػذي تشػيده
إس ػرابيؿ ،وت ازيػػد معػػدالت ىج ػرة الييػػود العكسػػية مػػف دااػػؿ الكيػػاف إلػػى الاػػارج ،كمػػا مف علػػو

الكنيسػػت المتطػػرؼ "موشػػيو فيجمػػيف" كشػػؼ مػ ا اًر عػػف توقعػػات بيجػرة لػػامة مػػف موكرانيػػا ودوؿ

موروبيػػة ماػػر ستصػػؿ إلػػى إسػرابيؿ اػػبلؿ الضتػرة القادمػػة ،مشػػي اًر إلػػى مف عمػػى إس ػرابيؿ مف تسػػتعد
الستقباؿ  1.5مميوف ييودي( .الوحدة اإلسبلمية ،موقع الكتروني)

وبالضع ػ ػػؿ :فض ػ ػػي  22نيس ػ ػػاف (مبري ػ ػػؿ)  ،2016وص ػ ػػؿ  257ييوديػ ػ ػاً م ػ ػػف موكراني ػ ػػا إل ػ ػػى

إس ػرابيؿ عمػػى مػػتف طػػابرتيف ااصػػتيف ،فػػي واحػػدة مػػف مكبػػر حمػػبلت اليج ػرة الييوديػػة إلس ػرابيؿ،
ووصؿ العديد مف ى الم المياجريف مف مناطؽ المعارؾ الدابرة شرؽ الدولة بيف الجػيش األوك ارنػي

واالنضص ػػالييف ،وق ػػاؿ م ارس ػػؿ ص ػػحيضة "إسػ ػرابيؿ الي ػػوـ" "نتس ػػايا يعك ػػوب" :إف المي ػػاجرة الييودي ػػة

األصمر سناً بممت ثمانية مشير مف بيف عشرة مطضػاؿ كػانوا عمػى مػتف الػرحمتيف ،إلػافة إلػى 68
فتى حتى سف الػ  13عاماً ،في حيف كانت المياجرة الييودية األكبر سناً في التسعيف مف عمرىا.
وق ػػد كان ػػت الم ػػدف األكث ػػر تضل ػػيبلً لممي ػػاجريف اليي ػػود الج ػػدد م ػػف موكراني ػػا ى ػػي :حيض ػػا ،مس ػػدود،
عسقبلف ،بيت ياـ ،ببر السبع ،إيبلت ،نياريا ،نتانيا ،بتاح تكضا ،كريات ياـ ،ريشوف لتسيوف ،وتؿ

مبيب .والقاسـ األكبر ليذه المدف مف غالبية الييود القادميف مف االتحاد السوفياتي السابؽ يسكنوف

فييػا ،والسػػمطات المحميػػة فييػا ليػػا دور كبيػػر فػي اسػػتيعابيـ اػػبلؿ السػنوات السػػابقة .وملػػاؼ :إف

الكثير مف المياجريف الييود وصموا إسرابيؿ ،بسبب استمرار القتاؿ الدابر في موكرانيػا منػذ سػنوات
عدة ،إلػى جانػب الولػع االقتصػادي المتػدىور ىنػاؾ ،ممػا شػكؿ دافعػاً لميجػرة إلػى إسػرابيؿ ألنيػـ
باتوا عاجزيف عف توفير مصدر داؿ جيد ليـ ىنػاؾ ،ولػذلؾ :سػيقوـ "صػندوؽ الصػداقة" الييػودي
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بتوفير ملؼ دوالر لكؿ مياجر بالح ،وامسػمابة دوالر لكػؿ طضػؿ ،إلػافة إلػى تػوفير تكػاليؼ رحمػة

السضر مف موكرانيا إلى إسرابيؿ( .الجزيرة ،موقع إلكتروني)

وعمى وقع حمبلت رفع الصموات وتقديـ الدعـ لمييػود األوكػرانييف التػي بػدمت تنتشػر عبػر

مواق ػػع التواص ػػؿ االجتم ػػاعي ،ج ػػامت ال ػػدعوة الت ػػي وجيي ػػا الحاا ػػاـ األكب ػػر ف ػػي كيي ػػؼ إل ػػى يي ػػود

موكراني ػػا لمي ػػروب ،والطم ػػب ال ػػذي تق ػػدمت ب ػػو عل ػػو الكنيس ػػت "رين ػػا فرانك ػػؿ" إل ػػى رب ػػيس ال ػػوزرام
اإلس ػرابيمي بنيػػاميف نتنيػػاىو لمعمػػؿ عمػػى ولػػع اطػػة حكوميػػة ،وموازنػػة لجمػػب ييػػود موكرانيػػا إلػػى
فمسطيف المحتمة ،بالنظر إلى "الحقػابؽ المقمقػة" بشػ ف ولػع الجاليػة الييوديػة ىنػاؾ( .قنػاة العػالـ،

موقع الكتروني)

ما ي كد حقيقة التمممؿ اإلسرابيمي في األزمة األوكرانية ،ىو ما ذكرتو صػحيضة "جيػروزاليـ

بوسػػت" اإلس ػرابيمية م ػ ا اًر مػػف مف الييػػود الشػػباب كػػانوا فػػي الاطػػوط األماميػػة لبلحتجاجػػات لػػد
الربيس األوكراني "يانوكوفيتش" ،وىو ما كشضت عنو صحيضة "ىبرتس" حيف مكدت مشػاركة جنػدي

سػػابؽ فػػي الجػػيش اإلس ػرابيمي بقيػػادة ميميشػػيات شػػاركت فػػي االلػػطرابات األوكرانيػػة التػػي قادتيػػا
المعارلة بيدؼ تدمير نضوذ روسيا ،حتى مف الكياف اإلسرابيمي لـ يكتؼ بذلؾ بؿ إنو تعامؿ مع

النازييف الجدد ،عمى الرغـ مف منو ملد معدابو ليحقؽ مىدافو( .الوحدة اإلسبلمية ،موقع إلكتروني)
وب ػػدمت البم ػػداف محادث ػػات بشػ ػ ف االتضاقي ػػة ف ػػي ع ػػاـ  ،2013إالَّ مف العممي ػػة توقض ػػت عم ػػى
امضية األزمة التي مرت بيا موكرانيا .واست نضت المضاولات في عاـ  ،2016وتراجع حجـ التجارة
الكمية بيف البمديف ابلؿ النصؼ األوؿ مػف  2016بنسػبة  %3.7عمػى مسػاس سػنوي ليصػؿ الػى

 430.3مميوف دوالر( .موكرانيا برس ،موقع إلكتروني)

ومػػف اػػبلؿ مػػا سػبؽ :ن ػر مف إسػرابيؿ تحػػاوؿ ومػػف اػػبلؿ تمممميػػا فػػي موكرانيػػا ،مف تجػػد

موراؽ لػػمط عمػػى روسػػيا مػػف مجػػؿ تنضيػػذ مصػػالحيا فػػي سػػوريا ،مػػف اػػبلؿ منػػع تقػػدـ إي ػراف إلػػى
الحدود السورية اإلسرابيمية.
أ ما ب ن أاك ا ا

ئ ل:

تبنػى مجمػػس األمػػف الػػدولي ب غمبيػػة سػاحقة 2016-12-24 ،قػ ار اًر تقػػدمت بػػو السػػينماؿ،

وماليزيػػا ،وفنػػزويبل ،ونيوزلنػػدا ،يػػديف االسػػتيطاف ويطالػػب بوقضػػو فػػي األرض الضمسػػطينية المحتمػػة،
وألوؿ مػرة منػػذ  36عامػا ،صػػوت  14علػوا فػػي مجمػس األمػػف لصػالم القػرار ،فػي حػػيف امتنعػػت
الواليات المتحدة األميركية لوحدىا عف التصويت ،حيث امؽ قػرار مجمػس األمػف مزمػة دبموماسػية

بيف موكرانيا واسرابيؿ ،والتي بدمىا الجانب االسرابيمي بيلمام ربيس الحكومػة بنيػاميف نتنيػاىو زيػارة
8:

ربػػيس وزرام موكرانيػػا التػػي كانػػت مقػػررة إلػػى إس ػرابيؿ ،وعمػػى مثػػر ذلػػؾ :فقػػد ردت و ازرة الاارجيػػة
األوكرانيػػة باسػػتدعام السػػضير اإلسػرابيمي لػػدييا فػػي تصػػاعد لؤلزمػػة بػػيف الجػػانبيف ،وواصػػؿ نتنيػػاىو

ىجومو عمى قرار مجمس األمف الدولي األاير الااص بيدانة االستيطاف ،قاببلً :إف إسرابيؿ كياف
لو كرامتو ولف يقبؿ الدونية مف محد( .الحياة الجديدة ،موقع إلكتروني)

ولعؿ محدث ىذه األزمػات بػيف البمػديف مطالبػة الكنيسػت اإلسػرابيمي ألوكرانيػا بي ازلػة تمثػاؿ
"سيموف بيتمو ار"

()

قابد قوات جميورية موكرانيػا الشػعبية بعػد مف دشػف بمدينػة فينيتسػا ،والػذي يعتقػد

منو ن ّكؿ بالييود إباف الحرب األىمية في اإلمبراطوريػة الروسػية بػيف عػامي  ،1922-1917وسػمّـ
الكنيسػػت السػػضارة األوكرانيػػة لػػد تػػؿ مبيػػب مػػذكرة احتجػػاج حػػوؿ تدشػػيف التمثػػاؿ ،حيػػث طالبػػت

إسػرابيؿ بموجػػب المػذكرة كييػػؼ بي ازلػػة التمثػاؿ المنصػػوب مػ ا اًر فػى حػػي معظػػـ سػكانو مػػف الييػػود
في مدينة فينيتسا وسط موكرانيا.

ىذا وقد دشنت موكرانيا موؿ تمثاؿ لقابد قػوات جميوريػة موكرانيػا الشػعبية والتػي قامػت بعػد

انييار اإلمبراطورية الروسية ،واستمرت الجميورية لعاميف فقط مف  1918وحتى  ،1920بعد مف
سػػيطر عمييػػا الجػػيش األحمػػر ولػػميا لبلتحػػاد السػػوفييتي .وقػػد دشػػف التمثػػاؿ بمناسػػبة مػػرور قػػرف
عمى الثورة األوكرانية وتـ نصبو في حي بالقرب مف اذاعة الراديو ،حيث كاف سػابقاً مقػ اًر لتممػراؼ

ػور" جالسػاً وفػي يديػو
جميورية موكرانيا الشػعبية ،وتمػت صػناعة التمثػاؿ مػف البرونػز ،إذ جػام "بيتم ا

اارط ػػة موكراني ػػا وعميي ػػا عبلمت ػػيف مساس ػػيتيف ،وىم ػػا مدين ػػة فينيتس ػػا الت ػػي كان ػػت عاص ػػمة م قتػ ػة
لمجميورية األوكرانية الشعبية ،وكييؼ كعاصمة لمدولة.

ومف ابلؿ ما سبؽ :نر مف ىذه األزمات ال تعد جوىرية بيف البمديف ،فيسػرابيؿ ملػطرة

مالَّ تضتعؿ مزمة ألف مي مزمة تحدث ،فيف إسرابيؿ ىي الااسر األكبر منيا.

()

مان اا

اا تش ب ت ا ( :)1926-1879وىو ناشر وكاتب وصحضي وسياسي ورجؿ دولة وزعيـ قومي موكراني،

قاد النلاؿ األوكراني لمحصوؿ عمى االستقبلؿ بعد ثورة روسيا عاـ  ،1917وقد تولى منصب ربيس موكرانيا ابلؿ فترة

االستقبلؿ ما بيف عامي  ،1920-1918وفي  25آيار (مايو)  1926قُتؿ بيتمو ار بامس طمقات مف سبلح ناري غد اًر مف
مروج الضولى الروسي "شولوـ شضارتزبارد" ذي األصوؿ الييودية في وسط باريس .وطبقاً لما تعتقده محزاب سياسية عديدة
في موكرانيا مثؿ الحزب الشعبي األوكراني ،فيف "شضارتزبارد" يعتبر جاسوساً سوفيتياً .وباصوص كوف اغتياؿ "بيتمورا" عممية
ااصة إلدارة الدولة السياسية المشتركة  GPUفقد اعترؼ بذلؾ عميؿ االستابارات السوفيتية  KGBالمنشؽ ،ومحد

المحاربيف القدامى بالحرب العالمية الثانية "بيتر ديرابيف" ابلؿ اطابو مماـ الكونمرس األمريكي( .ويكيبيديا ،موقع

إلكتروني)
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صل

بع:

جام ىذا الضصؿ بعنواف ت ثير العوامؿ اإلقميمية والدولية عمى العبلقات الثنابية بيف روسيا

واسرابيؿ ومثرىا عمى القلية الضمسطينية ،حيث كاف لمعوامؿ اإلقميمية والدولية بيف روسيا واسرابيؿ
األثر البالح عمى القلػية الضمسػطينية حيػث تبػيف مػف اػبلؿ محتويػات ىػذا الضصػؿ مف الدبموماسػية

الروسػية تعػػد مف القلػية الضمسػػطينية ىػي القلػػية الجوىريػػة فػي الشػػرؽ األوسػط ،وبتسػػويتيا سػػوؼ
يتـ القلام عمى مشاكؿ المنطقة تقريباً ،كمػا تنػاوؿ االنضتػاح الروسػي عمػى الػدوؿ العربيػة وابراميػا
صػػضقات سػػبلح وكػػذلؾ إنشػػام مضػػاعبلت نوويػػة بمميػػارات الػػدوالرات مػػع الػػدوؿ العربيػػة التػػي تعتبػػر

المستيمؾ األكبر عالمياً لمسبلح والتكنولوجيػا ،والقمػم التػي تعتبػر روسػيا اربػدة فييمػا ،كػذلؾ ىنػاؾ
بعػػض اللػػموطات مػػف قبػػؿ روسػػيا عمػػى إسػرابيؿ فػػيف روسػػيا ال تتػوانى مف تلػػمط عمػػى إسػرابيؿ

لصالم الضمسطينييف وال سيما مف ليا نظرة استراتيجية نحو االنضتاح عمى الدوؿ العربية.

كػػذلؾ إف تػػداؿ روسػػيا فػػي حػػروب الشػػرؽ األوسػػط وال سػػيما سػػوريا ،تعػػد سػػابقة تػػنـ عػػف

تمير في االستراتيجية الروسية تجاه الشرؽ األوسط ،ومف الدولة الروسية قد استعادت عافيتيػا بعػد

التضكؾ عاـ  ،1991فيػذا التػداؿ يصػب فػي صػالم مكثػر مػف طػرؼ ،فروسػيا تحػاوؿ مف تجػد ليػا
مػػوطئ قػػدـ فػػي الشػػرؽ األوسػػط ،وكػػذلؾ قاعػػدة عمػػى البحػػر المتوسػػط ،واس ػرابيؿ تحػػاوؿ مف تلػػع
روسيا في مواجية إيراف لتتجنب التمدد اإليراني في سويا ،وكذلؾ الدوؿ العربية التػي تاشػى تمػدد

الاطػػر اإلي ارنػػي ،كػػذلؾ ىنػػاؾ مكثػػر مػػف قلػػية دوليػػة محوريػػة مثػػرت عمػػى العبلقػػات بػػيف روسػػيا
واسػرابيؿ مثػػؿ قلػػية موكرانيػػا ،نػر مف إسػرابيؿ تحػػاوؿ ومػػف اػػبلؿ تمممميػػا فػػي موكرانيػػا ،مف تجػػد
موراؽ لػػمط عمػػى روسػػيا مػػف مجػػؿ تنضيػػذ مصػػالحيا فػػي سػػوريا ،مػػف اػػبلؿ منػػع تقػػدـ إي ػراف إلػػى

الحدود السورية اإلسرابيمية.
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انفصم اخلامس
أثر انعالقاث انروسٍت اإلسرائٍهٍت
عهى انقضٍت انفهسطٍنٍت
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صل خام
عالقا

أث

ا

ع ى قض

ئ

ط

مقلمةة :
إف روسيا بصضتيا علو في مجمس األمف الدولي والرباعية الدولية عمى موقؼ ثابت في
دعػػـ حػػؽ الشػػعب الضمسػػطيني فػػي تقريػػر المصػػير وفػػي بنػػام الدولػػة الضمسػػطينية ،وىػػي ت يػػد الجيػػود
الضمسػػطينية فػػي التوصػػؿ إلػػى حػػؿ عػػادؿ وشػػامؿ عمػػى مسػػاس الق ػ اررات الدوليػػة الااصػػة بالقلػػية

الضمسػػطينية ،وت كػػد عمػػى حػػؿ عػػادؿ وشػػامؿ لمقلػػية الضمسػػطينية وىػػو إنيػػام االحػػتبلؿ اإلس ػرابيمي
دااؿ حدود عاـ  ،1967واقامة دولػة فمسػطيف المسػتقمة وعاصػمتيا القػدس الشػرقية ،ومف مسػاعي
روسيا لـ تتوقؼ إليجاد حؿ عادؿ لمقلية الضمسطينية ،ومف ىػدؼ المرحمػة مو ىػدؼ اليػوـ بالنسػبة

لمدبموماسية الروسية ،ىو إطبلؽ حوار بيف الجانبيف الضمسطيني واإلسرابيمي مف جديد ،ومف روسػيا

تتضؽ في ىذا االطار مع موقؼ منظمػة التحريػر بػ ف حػؿ القلػية الضمسػطينية ،ىػو حػؿ تضاولػي،

وعمػػى روسػػيا مف نػ ػ مف الظػػروؼ ،ون ػ مف التض ػػاوض والح ػوار( .شػػبكة فمس ػػطيف اإلاباريػػة ،موق ػػع

الكتروني)

اممةةا ةةب

ة  :مف ىنػػاؾ الكثيػػر مػػف الموقػػؼ الروسػػية اإليجابيػػة التػػي سػػاندت السػػمطة

الضمس ػػطينية والش ػػعب الضمس ػػطيني ف ػػي مواجي ػػة المطرس ػػة اإلسػ ػرابيمية األمريكي ػػة ،ودعم ػػت القل ػػية

الضمسػػطينية ،واصوص ػاً فػػي مجمػػس األمػػف ،وكونيػػا علػػوة فػػي الرباعيػػة الدوليػػة ،ومػػف مبػػرز ىػػذه

المواقؼ ما يمي:
أاالً :ماقف

ا ي

ط

جابي من قض

كاف لروسيا مف القلػية الضمسػطينية موقػؼ ممػاير عػف موقػؼ وسياسػة االتحػػاد السػػوفيتي

السابؽ تجاىيا .وتتماص سياستيا في ىذا المجاؿ في دعـ التوجو نحػػو حػػؿ الص ػراع الضمسػطيني
اإلس ػرابيمي سػػممياً ،وتشػػجيع مضاولػػات السػػبلـ ،والػػدعوة إلػػى وق ػػؼ العن ػػؼ ،وعقػػد م ػ تمر دولػػي

لمسبلـ ،ولرورة االلتزاـ مػف قبػؿ الضمسػػطينييف واإلس ػرابيمييف ب ي ػة قػ اررات يػتـ التوصػؿ إلييػا بشػ ف
التسوية في الشرؽ األوسط .ومدؽ تعبير عف موقؼ روسيا مف قلية الشػرؽ األوسػط ىػو محاولػة

إمسػػاؾ العصػػا مػػف الوسػػط .فمػػف جيػػة تُظي ػػر قمقي ػػا وتعاطضيػػا حيػػاؿ إس ػرابيؿ ،ومػػف جيػػة ماػػر

تحثيػا عمػػى وقػؼ ممارسػػاتيا القمعيػػة بحػػؽ الضمسػػطينييف اشػية زيػػادة التػػوتر .وانتقػدت روسػػيا ىػػذه
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الممارسات ومف بينيا مػا وصػضتو بالتكاليؼ البشرية الكبيرة لممايػة التػي دفعيػا الشػعب الضمسػطيني.

(األمارة)367 :2009 ،

واػبلؿ الضتػرة التػػي تمػت العػػاـ 1956حثػت الػدوؿ العربيػػة حمضامىػا السػػوفيت عمػػى التعبيػػر

عف دعميـ لمحقوؽ المشروعة لمضمسطينييف ،وذلؾ في البيانات المشتركة التي كانت تصدر عنيـ،

فعمى سبيؿ المثاؿ جام في البياف المشترؾ الذي صػدر فػي  15ميػػار عػػاـ  1958فػي اتػاـ زيػارة
الػربيس المصػػري ال ارحػػؿ جمػػاؿ عبػػد الناصػػر الرس ػػمية لبلتحػػاد السػػوفيتي مػػا يمػػي " :قػػاـ الجانبػػاف
ببحػػث مس ػ لة حقػػوؽ الضمسػػطينييف الع ػػرب وابع ػػادىـ ع ػػف وطػػنيـ ومكػػدا دعميمػػا الكامػػؿ لحقػػوقيـ

المشػروعة " 2،وبالضعػػؿ فقػػد جػػر إدراج تص ػريحات مػػف ىػػذا النػػوع فػػي معظػػـ البيانػػات العربيػػة ػ
السػػوفيتية المشػػتركة الصػػادرة فػػي تمػػؾ الضتػ ػرة ،وفػػي العػػاـ 1964بػػدم االتحػػاد السػػوفيتي يشػػير إلػػى
حقوؽ الضمسطينييف ليس فقػط كحقػوؽ مشروعة بؿ كحقوؽ قانونية ثابتة( .الضرا)33 :1990 ،

وتامػػؿ تمػػؾ الضت ػرة بػػدم تعامػػؿ السػػوفيت مػػع القلػػية الضمسػػطينية عمػػى منيػػا قلػػية شػػعب

وعػػدـ حصػػرىا فػػي قلػػية الجبػػيف .وبعػػد إصػػدار مجمػػس األمػػف الق ػرار  338بت ػػاريخ  22تشػ ػريف

الثػػاني مكتػػوبر عػػاـ  1973والػػداعي إلػػى وقػػؼ إطػػبلؽ النػػار عمػػى كافػػة جبي ػات حػػرب مكتػػوبر،
ل ػػمف االتح ػػاد السػػػوفيتي مف يك ػػوف ل ػػو دور فػ ػػي ح ػػؿ القل ػػية الضمسػ ػػطينية ،وتػ ػرمس إل ػػى جان ػ ػػب

الواليػ ػػات المتحػػػدة م ػ ػ تمر جنيػػػؼ فػ ػػي كػ ػػانوف األوؿ عػ ػػاـ  ،1973ال ػػذي مول ػػحت فيػ ػػو موس ػ ػػكو
موقضيػ ػػا تجػ ػػاه الولػ ػػع فػ ػػي الشػ ػػرؽ األوسػ ػػط ،والػ ػػذي تبمػ ػػور فػ ػػي لػ ػػرورة الت ػ ػزاـ إس ػ ػرابيؿ بسػ ػػحب

قواتي ػػا م ػػف األ ارل ػػي المحتم ػػة 1967،والحض ػػاظ عم ػػى ح ػػؽ ال ػػدوؿ ف ػػي المنطق ػػة مف تحي ػػا بسػ ػػبلـ
بمػػا فييػػا إس ػرابيؿ ،ولػػماف الحقػػوؽ المشػػروعة لمشػػعب الضمسػػطيني ،ورغبػػة االتحػػاد السػػوفيتي مف

يك ػ ػػوف ل ػ ػػو دور ف ػ ػػي عممي ػ ػػة التس ػ ػػوية ،كم ػ ػػا ك ػ ػػاف االتح ػ ػػاد الس ػ ػػوفيتي ع ػ ػػاـ 1974إح ػ ػػد الػ ػ ػػدوؿ

الداعي ػػة والمطالب ػػة بػ ػ ف تص ػػبم فمس ػػطيف علػ ػواً مراقبػ ػاً ف ػػي منظم ػػات األم ػػـ المتح ػػدة والجمعيػ ػػة

العام ػػة ،م ك ػػداً من ػػو إذا م ػػا طالب ػػت فمس ػػطيف ف ػػي مف تص ػػبم علػ ػواً ف ػػي مي منظم ػػة دولي ػػة فينػ ػػو
سػػوؼ يكػػوف ليػػا موقػػؼ داعػػـ وم يػػد تجػػاه المطالػػب الضمسػػطينية لػػد الػػدوؿ األاػػر ( .الشػػوبكي،

)45 :2006

وبالتػػالي :فػػيف روسػػيا حاولػػت انتيػػاج سياسػػة ماالضػػة لمرغبػػة األمريكيػػة ،وظيػػر ذلػػؾ مػػف

ا ػػبلؿ ت يي ػػدىا لمقلػػية الضمسػػطينية موالً لػػمف دعميػػا فػػي مجمػػس األمػػف واسػػتاداـ الضيتػػو لصػػالم
انتيام بحث المجتمع
الضمسطينييف ،مرو اًر بدعـ السمطة الضمسطينية والربيس الراحؿ ياسر عرفات ،و ً
الدولي عمى التعامؿ الدولي مع حركة حماس فقد وجدت موسكو فػي فػوز الحركػػة فػػي االنتاابػات
الضمسػػطينية الثانيػػة عػػاـ  2006فرصػػة يجػػب اسػػتمبلليا كورقػػة لعػػب جديػػدة عمػػى السػػاحة الدوليػػة،
95

مػػف اػػبلؿ ماالضتيػػا لػػئلدارة األمريكيػػة والمػػرب بش ػ ف التعامػػؿ م ػػع الحرك ػػة ،فانتيجػػت معيػػا نيج ػاً
مكثػػر اعتػػداالً مػػف بػػاقي مط ػراؼ الرباعيػػة ،إالَّ مف إمسػػاؾ روسػػيا بورق ػػة حمػػاس لػػـ يضسػػر عمػػى منػػو
جضام روسي لمسمطة الضمسػطينية ،حيػث واصػمت موسػػكو دعػـ السػمطة وامػدادىا بالمسػاعدات عمػى

مكثر مف صعيد.
ثا اً:

عي

ط ي تعامل مع ا ا التحال

منذ مف بدمت العممية السممية كانت الواليات المتحدة ىي المتضػردة بػيدارة ىػذه العمميػػة ،إالَّ

مف الضمسطينييف والعرب كانت تحدوىـ الرغبة في مف تكوف روسيا طرفاً في عالـ متعػدد األقطػاب،

ك ػػي ال يظمػ ػوا تح ػػت رحم ػػة قط ػػب واح ػػد (ال ػػدجاني وآا ػػروف ،)31 :2001 ،وك ػػاف الضمس ػػطينيوف
يمتنمػػوف مي فرصػػة النلػػماـ مي دولػػو ليػػا وجػػود عمػػى السػػاحة الدوليػػة إلػػى العمميػػة السػػممية ،مػػف

منطمؽ القناعػة ب ف الواليات المتحدة األمريكية الحميؼ االستراتيجي إلسػرابيؿ لػف تػدعـ ب ػ ي حػػاؿ

مي موقؼ فمسطيني عمى حساب إسرابيؿ.

وقد ظيرت بعض الم شرات التػي شػجعت الضمسػطينييف عمػى رسػـ محػددات سياسػتيـ مػػع
روسػػيا ،وتحديػػداً لػػد انػػدالع االنتضالػػة الضمسػػطينية الثانيػػة عػػاـ  2000فقػػد ب ػػرزت عم ػػى سػػاحة
التضػػاوض اطػػة اريطػػة الطريػػؽ كمشػػروع لتحقيػػؽ السػػبلـ فػػي منطقػػة الشػػرؽ األوسػػط ،وتػػـ ااتيػػار

روس ػػيا لئلشػ ػراؼ عم ػػى تنضي ػػذ الاط ػػة ،كم ػػا مُدرج ػػت روس ػػيا عل ػ ػواً فػ ػػي المجنػ ػػة الرباعي ػػة الدولي ػػة

لئلشػ ػراؼ عم ػػى تنضي ػػذ الاريط ػػة ،ووس ػػيطاً إل ػػى جان ػػب الوالي ػػات المتح ػػدة واألم ػػـ المتح ػػدة واالتح ػػاد
األوروبػػي فػػي عمميػػة التسػػوية السػػممية ،وبػػذلؾ بػػدم الضمسػػطينيوف ينظ ػػروف بجديػػة إلػػى موقػػع جديػػد

لروسيا عمى السػاحة الدوليػة .لػذا توجيػت السػمطة الضمسػطينية إلػى روسػيا عمػى ممػؿ مف تمعػب دو اًر

فاعبلً في تقريب وجيات النظر بيف طرفي الصراع( .عطواف)58: 2008 ،

وبعػػد ولػػع المبػػادئ األساسػػية لمسياسػػة الاارجيػػة الروس ػػية الجدي ػػدة قام ػػت الدبموماس ػػية
الروسية بدراسة ما ط مر مف تطػورات سػريعة ومحػداث متبلحقػة فػي القلػية الضمسػطينية .وقػد ركػزت

فػػي ىػػذا اإلطػػار عمػػى مبػػدميف مساسػػييف األوؿ دعػػـ المبػػادرة المص ػرية األردنيػػة الت ػػي تقػػدمت بيػػا

الدولتاف عاـ  ،2001لوقؼ العنؼ الدابر في األرالي الضمسطينية وتقرير لجنة ميتشؿ الذي نشر
في العاـ ذاتو وتلمف عدة بنود إلنيام الصراع فػي المنطقػة والثػاني عػدـ تامييػا عمػا تػـ االتضػاؽ

عميو ابلؿ م تمر مدريد في عاـ  ،1991ومػػا نػػص عمييمػػا الق ػ ارراف ( )242و ( )338وااللتػزاـ
باتضػػاؽ موسػػمو ،وعػػدـ عػػودة المضاولػػات إلػػى نقطػػة البدايػػة( .االصػػضياني ،)162 :2001 ،وشػػيد

عاـ  2005عدة محطػات حػددت معػالـ لبنػام اسػتراتيجية فمسػطينية جديػدة تجػاه روسػيا .حػيف زار
الػربيس بػػوتيف األ ارلػػي الضمسػػطينية ،و مر الضمسػػطينيوف مف مػػف مصػػمحتيـ انلػػماـ مطػراؼ يمكػػف
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مف ت ثر عمى سػير العمميػة السػممية ،إليجػاد تػوازف فػي مواقػؼ طرفػي الصػراع الػػذي تتضػرد بيدارتػو

الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ،وت ػػـ تضسػػير زيػػارة ب ػػوتيف عمػػى منيػػا محاول ػػة لمعػػب دور فػػي العممي ػػة
السممية في الشرؽ األوسط ،وانتقدت إسرابيؿ تمؾ الزيارة ،وقالت صحيضة معاريؼ اإلسػ اربيمية" :إف

الزي ػػارة تمث ػػؿ الع ػػودة الروس ػػية لمس ػػاحة الدولي ػػة عب ػػر منس ػػب الطػ ػػرؽ ،وى ػػي مزم ػػة الش ػػرؽ األوس ػػط.
(الشوبكي)27 :2006 ،
ثا ثاً :لعا بات ن عقل مؤتم لا ي

الم اي ما كا

لضتػػت زيػػارة بػػوتيف أل ارلػػي السػػمطة الضمسػػطينية ع ػػاـ  2005منظ ػػار دوؿ الع ػػالـ ااصػػة

ال ػػدوؿ األوروبي ػػة ،و مر الضمس ػػطينيوف فيي ػػا منعطضػ ػاً إيجابيػ ػاً ف ػػي السياس ػػة الروس ػػية تج ػػاه القل ػػية
الضمسػػطينية .والتقط ػوا األمػػؿ فػػي الت ػ ثير عمػػى المواقػػؼ األمريكيػػة واإلس ػرابيمية .وممػػا دعػػـ اآلمػػاؿ

الضمسطينية دعوة الربيس بوتيف لعقد مػ تمر دولػػي لمسػػبلـ فػػي موسػكو ،حيػث اعتُبػرت ىػذه الػدعوة
بمثابة رسالة موجية لمواليات المتحدة واسرابيؿ بػ ف ىناؾ طرفاً يقؼ إلى جانب الواليػات المتحػدة،
لمحاولة لعب دور فاعؿ وم ثر في العممية السممية ،واف كاف لف يقؼ اصماً إلسرابيؿ فيػو عمػى

األقؿ لف يكوف اصماً لمضمسطينييف( .القدومي)2006 ،

وبدم الضيـ الضمسطيني لسياسة روسيا يتلم مكثػر فموقػؼ روسػيا ال يقػوـ عمػى اسػتراتيجية
ثابتػػة فػػي المنطقػػة ومف القلػػية الضمسػػطينية مػػا ىػػي إالَّ منض ػػذ روسػػي لمحضػػاظ عمػػى تواجػػدىا عمػػى
الساحة الدولية ،رغـ ذلؾ رحب الضمسطينيوف الذيف حرصػوا عمػى تمقػي الػدعـ مػف مي طػرؼ دولػي

بػػبعض المواقػػؼ الروسػػية والسياسػػات التػػي ربمػػا ااتمضػػت عػػف مواقػػؼ العديػػد مػػف دوؿ العػػالـ .فقػػد
كانػػت روسػػيا بػػيف الحػػيف واآلاػػر تُظيػػر سياسػػات منحػػازة لمضمس ػػطينييف .رغ ػػـ مف بع ػػض المحممػػيف
فسػػروىا ب نيػػا مػػا ىػػي إال ص ػراع مواقػػؼ بينيػػا وبػػيف الواليػػات المتحػػدة ،إنمػػا يمك ػػف لمضمسػػطينييف

االس ػػتضادة مني ػػا ك ػػوف روس ػػيا علػ ػواً ف ػػي مجم ػػس األم ػػف والرباعي ػػة الدولي ػػة ،حيػ ػػث مي ػػدت موس ػػكو
المضاولات الضمسطينية اإلسرابيمية ،وشجعت العممية السممية ،ورفلػت الممارسات اإلسرابيمية فػي

األ ارلػ ػػي المحتمػ ػػة مػ ػػف مصػ ػػادرة مراض ،واغػ ػػبلؽ لممػ ػػدف ،وتيويػ ػػد القػ ػػدس وزيػ ػػادة توسػ ػػع البنػ ػػام
االس ػػتيطاني ،كم ػػا واص ػػمت المطالب ػػة بيش ػ ػراؾ مط ػ ػراؼ دوليػ ػػة وعربي ػػة ف ػػي دع ػػـ العممي ػػة الس ػػممية.
)(Posuvalink, 1998: 76
بعاً :تأ ل

ا ي ماقف

ط ي اي ما جه

ا ا

ئ

كمػػا تشػػير بعػػض الد ارسػػات إلػػى مف العػػودة الحقيقيػػة لروسػػيا لممارسػػة دورىػػا فػػي عمميػػة

السػبلـ جامت عقب مذبحة الاميؿ عاـ  ،1994عندما مقدـ محد المستوطنيف الصياينة عمػى قتػػؿ
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 25مصػػمياً فمسػػطينياً كػػانوا دااػػؿ الحػػرـ اإلبراىيمػػي .وعقػػب ذلػػؾ دعػػت روسػػيا إل ػػى عق ػػد م ػ تمر

دول ػػي لمس ػػبلـ ف ػػي الش ػػرؽ األوس ػػط ف ػػي مدري ػػد ،واقترح ػػت إرس ػػاؿ مػ ػراقبيف دولي ػػيف إلػ ػػى األ ارل ػػي
الضمسطينية لحماية مواطنييا مف االعتدامات اإلسرابيمية المتكررة( .الكيالي)106 :2009 ،
ومبدت الدبموماسية الضمسطينية اىتماماً بالدبموماسية الروسية كوف روسيا تعد إحد الػػدوؿ

الضاعمػة فػي النظػػاـ الػدولي الػراىف ،ولػػدييا قػوة عسػكرية تقميديػػة كبيػرة فػي آسػػيا وموروبػا .فضػي العػػاـ
 1997زار محمود عباس بصضتو مميف سػر المجنػة التنضيذيػة لمنظمػة التحريػر الضمسطينية موسكو،
وطالػػب القيػػادة الروسػػية بمعػػب دور مكثػػر فاعميػػة فػػي عمميػػة الس ػػبلـ ،ال سػػيما بعػػد تػػولي نتنيػػاىو

رباسػػة الػػوزرام اإلسػرابيمية ،حيػػث وجػػد الضمسػػطينيوف فػػي ذلػػؾ سػػبباً فػػي فشػػؿ محادثػػات السػػبلـ فػػي
المنطقة وتعثر تنضيذ اتضاؽ موسمو( .الشيخ)114 :2010 ،

فضي عاـ  2001دعا الربيس بوتيف ربيس حكومة إسػرابيؿ آنػذاؾ مربيػؿ شػاروف إلػى عػػدـ
العودة في المضاولات إلى نقطة البداية ،ولرورة التزاـ الطرفيف الضمسطيني واإلسػرابيمي بػالق اررات

الدولية .مبدياً رغبتو في الوقوؼ إلى جانب مي دولة تريد مف تساىـ في إحػبلؿ السػبلـ العػادؿ فػي

الشرؽ األوسط ،مف منطمػؽ مف المجػوم إلػى القػوة لػف يػ دي إال إلػى مزيػػد مػف العنػؼ والتػوتر ،ومف
ت جيػػؿ المضاولػػات وعرقمػػة عمميػػة السػػبلـ يعػػود بالل ػػرر عم ػػى طرفػػي الص ػراع ،داعي ػاً إلػػى إقامػػة

دولػػة فمسػػطينية مسػػتقمة تعػػيش بسػػبلـ إل ػػى جان ػػب دول ػػة إس ػرابيؿ لػػمف المصػػالم المشػػروعة لكػػبل

الط ػرفيف فػػي وقػػت واصػػمت فيػػو روسػػيا الت كيػػد فػػي سياسػػتيا الاارجيػػة م ػ ار اًر وتك ػ ار اًر عمػػى لػػرورة
التزاـ إسرابيؿ غير المشروط في عممية السبلـ الضمسطينية اإلسرابيمية( .الكيالي)107 :2009 ،

كان ػػت المواق ػػؼ الروس ػػية متقارب ػػة م ػػع الموق ػػؼ األمريك ػػي باس ػػتثنام الموق ػػؼ الروس ػػي م ػػف

قلية اسػتبعاد الػربيس عرفػات وعػدـ التعامػؿ معػو ،حيػث كػاف األكثػر ولػوحاً مػف حيػث اروجػو
عف الموقؼ األمريكي ،فبالرغـ مف المقاطعة األمريكية لعرفات حاولت روسػيا مف تسػير فػي اتجػاه
آار تبيف فيو اسػتقبللية قرارىػا ،لكػف ذلػؾ لػـ يكػف لػو التػ ثير العممػي فػي فػؾ حصػار عرفػات ،فقػد

مكػ ػػدت روسػ ػػيا عمػ ػػى مف تمييػ ػػب عرفػ ػػات ال ياػ ػػدـ الطػ ػػرؼ اإلس ػ ػرابيمي والضمسػ ػػطيني مو مف ايػ ػػار
التضاوض والحوار ال يمكف مف ينجم دوف مشاركة عرفات .ومولم بوتيف قاببلً "مف تمييب عرفات
لف ي دي إال إلى تقوية األطراؼ الراديكالية ،وبالتالي سيتزايد العنؼ وحينيا لف يكوف ىنػاؾ مجػاؿ

لمتضاوض" ،كما مف عرفػات يمثػؿ لروسػيا "زعػيـ دولػي معتػرؼ بػو ،ولػو احتػراـ وتقػدير دااػؿ العػالـ
العربػػي ودااػػؿ األ ارلػػي الضمسػػطينية عمػػى الاصػػوص ،وازاحتػػو تصػػب فػػي نيػػر العنػػؼ الػػدامي،
ذلػػؾ العنػػؼ الػػذي تنظػػر إليػػو روسػػيا ب ػ عيف قمقػػة وتػػر لػػرورة إيقافػػو ،واف كانػػت تضيػػـ فػػي ذات
الوقػػت حػػؽ إس ػرابيؿ فػػي السػػعي لتحقيػػؽ األمػػف لمواطنييػػا ،وقػػد شػػيدت فت ػرة حصػػار عرفػػات فػػي
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المقاطعػػة عػػدة زيػػارات لدبموماسػػييف روس فػػي إشػػارة مػػنيـ إلػػى مف عرفػػات مػػا زاؿ يمثػػؿ الشػػعب

الضمسػػطيني ،وى ػػو القاب ػػد المنتا ػػب وعميػػو يج ػػب التعام ػػؿ مع ػػو ،ومػػف ى ػػذه الزي ػػارات وص ػػوؿ وزي ػػر

الاارجيػػة الروس ػػي (ميم ػػور ميض ػػانوؼ  )Egor Evanovإل ػػى راـ ااهلل بت ػػاريخ  14تم ػػوز (يولي ػػو)
 ،2003وفييا التقى الػربيس ياسػر عرفػات وتػـ مناقشػة آليػة تضعيػؿ دور المجنػة الرباعيػة ،ورفلػيا
لجدار الضصؿ العنصري ودعوتيا لوقؼ االستيطاف غير الشرعي( .الشوبكي)62 :2006 ،
وفػي عػػاـ  2002عبػػرت روسػػيا عػػف اسػػتيابيا مػػف ممارسػػات إسػرابيؿ تجػػاه الضمسػػطينييف،

وميػػدت قػرار الجمعيػػة العامػػة لؤلمػػـ المتحػػدة رقػػـ ( )144فػػي تشػريف األوؿ (مكتػػوبر)  2003الػػذي

يػػديف ممارسػػات إسػرابيؿ فػػي األ ارلػػي المحتمػػة وبنامىػػا لجػػدار الضصػػؿ العنصػػري ،واعتبرتػػو عمػبلً
غير شرعي" ،وساىمت بشكؿ فعاؿ وناجم في استصدار قػرار مجمػس األمػػف رقػػـ ( )1515الػذي

يقر اريطػة الطريػؽ ويجعػؿ منيػا قػ ار اًر ِ
ممزمػاً بػدالً مػف كونيػا مجػرد مبػػادرة مػف الرباعيػة" عممػاً مف
اريطة الطريؽ تنص عمى إقامػة دولػة فمسػطينية مسػتقمة ،كمػا دعػت إسػرابيؿ إلػى مسػاندة الػربيس

محمود عباس بدالً مف اللمط عميو (الشيخ.)90-89 ،

وابلؿ زيارة بػوتيف األولى إلى تؿ مبيب عاـ  ،2005دعا الحكومػة اإلسػرابيمية إلػى تنضيػػذ
كاف ػػة االتضاقي ػػات والق ػ اررات الموقعػػة اػػبلؿ وبعػػد م ػ تمر مدريػػد لمسػػبلـ ،والتػػي تحػ ُّ
ػث عمػػى اعتب ػػار

ق ػراري مجمػػس األمػػف ( )242و ( )338ىمػػا األسػػاس إلحػػبلؿ السػػبلـ .كمػػا رفلػػت روسػػيا عػػودة

اح ػػتبلؿ إس ػرابيؿ عػػاـ  2002لممنػػاطؽ الضمسػػطينية التػػي كانػػت االػػعة لس ػػيطرة الس ػػمطة الوطني ػػة
الضمسطينية .وفي عاـ  2007وعقب انتيام م تمر منابوليس الػذي تػـ عقػده فػػي الواليػات المتحػدة،
وتعي ػػد وزي ػػر الاارجي ػػة الروس ػػي بعق ػػد لق ػػام دول ػػي ف ػػي موس ػػكو م ػػف مج ػػؿ متابع ػػة نت ػػاب منػ ػػابوليس

لممػ ػػانحيف ،غيػ ػػر منػ ػػو ربػ ػػط تمػ ػػؾ المتابعػ ػػة بلػ ػػرورة الت ػ ػزاـ الط ػ ػرفيف بتعي ػػداتيما ،فطالػ ػػب الجانػ ػػب
اإلس ػرابيمي بوقػػؼ االسػػتيطاف ،وطالػػب الجانػػب الضمسػػطيني بوقػػؼ العمميػػات العسػػكرية( .ص ػػالم،
)257 :2007
مػػف جانبيػػا رمت السػػمطة الوطنيػػة الضمسػػطينية مف الػػدعـ الروسػػي ليػػا ييػػدؼ إلػػى مسػػاندة

جيػػود المجتمػػع الػػدولي التػػي تيػػدؼ إلػػى تعزيػػز دور الم سسػػات الحكومي ػػة الضمس ػػطينية ،وبش ػػكؿ
اػػاص تنضيػػذ الميػػاـ التػػي اقترحتيػػا المجنػػة الرباعيػػة لموسػػطام الػػدولييف بشػ ػ ف التس ػػوية ف ػػي الشػػرؽ

األوس ػػط ،ومف ى ػػذه المواق ػػؼ تمث ػػؿ دعمػ ػاً معنويػ ػاً دبموماس ػػياً لي ػػا ولربيس ػػيا ،ويػ ػ تي عم ػػى المس ػػار

الص ػ ػػحيم ،كم ػ ػػا رمت في ػ ػػو نصػ ػ ػرة لمش ػ ػػعب الضمس ػ ػػطيني وحقوق ػ ػػو المش ػ ػػروعة ،األم ػ ػػر الػ ػ ػػذي جع ػ ػػؿ
الضمسػػطينييف يعولػػوف كثي ػ اًر عمػػى الموقػػؼ الروسػػي فػػي دعميػػـ ومسػػاندتيـ ف ػػي نش ػػر قلػػيتيـ فػػي
المحافؿ والم سسات والمنظمات الدولية.
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يمكػػف الق ػػوؿ :إف روس ػػيا سػػعت ألف تك ػػوف شػ ػريكاً وراعي ػاً فعميػ ػاً ول ػػيس شػػكمياً ف ػػي عممي ػػة

التسوية في الشرؽ األوسط ،ودعت إلى دفع عجمة السبلـ لؤلمػاـ ،وااللتػزاـ بتنضيػذ القػ اررات الدوليػة
الااصة بالقلية الضمسطينية ،واعتقدت ب ف دورىا سػيكوف فعػاالً بحكػـ عبلقاتيػا المتمي ػزة مػػع دوؿ

المنطقػة.

ورمت مف العمميػػة السػػممية تحتػػاج إلػػى جيػػد وعمػػؿ جمػػاعي موروبػػي ولػػيس ممريكػػي فقػػط،

كػػوف الموقػػؼ األمريكػػي مثبػػت فشػػمو وجمػػد تمػػؾ العمميػػة ،ودعػػت إلػػى لػػرورة تضعي ػػؿ دور األم ػػـ
المتح ػػدة ومجم ػػس األم ػػف ال ػػدولي .وطالب ػػت اإلسػ ػرابيمييف ب ػػااللتزاـ بقػ ػ اررات مجمػ ػػس األمػ ػػف ،ووق ػػؼ

االس ػػتيطاف واسػػػتبناؼ المضاولػ ػػات عم ػػى مسػ ػػاس االنس ػ ػحاب م ػػف كام ػػؿ األ ارلػػػي المحتمػػػة عػ ػػاـ
 ،1967ومف يكوف ىناؾ تنضيذ غير مشػروط لعمميػة السػبلـ .وكانػت ت ػرفض تحميػػؿ الػربيس ياسػر

عرفات مس ولية كؿ ما يحدث مػف عمميػات عسػػكرية مو مواجيػػات فػػي المنطقػة ،حسػب مػا كانػت
تدعيو إسرابيؿ دابماً .ورفلت رفلاً قاطعاً الضكرة اإلسػرابيمية القابمة :ب ف مسيرة السػبلـ ال تػتـ إالَّ

باستبصػػاؿ مػػا ُيسػػمى (اإلرىػػاب) بالكامػػؿ .ووصػػضت ى ػػذه الضكػ ػرة "بالعقيمػػة" ،مشػػددة عمػػى لػػرورة
التداؿ الاػارجي وتحديػداً األوروبػي ،ومشػػاركة بعػػض األطػراؼ العربيػة كمصػر واألردف والممػرب

فػػي دعػػـ عمميػػة السػػبلـ .كػػاف ذلػػؾ فػػي وقػػت حػػذر فيػػو وزيػر اارجيػػة روسػػيا "يضمينػػي بريمػػاكوؼ،
 "Ifgini Brimakovمف انحدار عممية السبلـ إلى الصضر( .الشيخ)115-114 :2010 ،
ال اً :عضا

ا ا اي

باع

لا

اجهال ا اي لعم قض

ط

:

مف مبرز العوامؿ التي دعمت الموقؼ الروسي في القلية الضمسطينية والسػعي إلػػى حػػؿ

الصراع العربػي اإلسػرابيمي ،علػوية روسػيا فػي الرباعيػة الدوليػة التػي بػذلت جيػوداً ميمػة إلحيػام

العمميػػة السػػممية ،واعػػادة طرفػػي الص ػراع إلػػى طاولػػة المضاول ػػات ،واني ػػام ذل ػػؾ الص ػراع بطريقػػة
سممية حسب ما ورد في اريطة الطريؽ ،التي تمثؿ المرجعيػة األساسػية التػي ماػذت عمػى عاتقيػا

العمػؿ إليجػػاد حػؿ عػػادؿ وشػامؿ لمقلػػية الضمسػطينية .كمػػا تكمػف مىميػػة المبػادرات المطروحػػة مػػف
قبػػؿ مط ػراؼ الرباعيػػة فػػي الػػوزف الػػذي تتمتػػع بػػو ىػػذه الػػدوؿ عمػػى السػػاحة الدوليػػة ،ممػػا يمكػػف مف

ي ىميا لمت ثير عمى طرفي النزاع ويجعؿ مبادراتيا مكثر قبوالً مف تمؾ التي يمكػف مف تُقَػدـ مػف قبػؿ
دوؿ ال تمتاز بنضس الثقؿ عمى السػاحة الدوليػة ،ومنحػت الرباعيػة روسػيا زامػاً لمتػداؿ فػي عمميػة
السبلـ في الشرؽ األوسط والسعي لحػؿ القلػية الضمسػطينية" ،وولػع العمميػة السػممية فػي مسػارىا

( )وزير اارجية روسيا (.)1998-1996

9:

الصحيم بعدما نسػضت إسػرابيؿ كافة االتضاقيات الموقعة مع الجانب الضمسطيني"( .طاىر:2009 ،

)6

ونظػػر الضمسػػطينيوف لعلػػوية روسػػيا فػػي الرباعيػػة الدوليػػة واإلشػراؼ عمييػػا لتنضيػػذ اريط ػػة

الطريؽ ،بما ي دي لقياـ دولة فمسطينية إلى جانب إسرابيؿ نظرة تضا ؿ .وتوقعػوا مف تضػرض روسػيا
مف ابلليا ق اررات مف ش نيا المساعدة في حؿ الصراع بالمنطقػة بمػا يرلػي طرفي ىذا الصػراع،
ويحقؽ السبلـ لمشرؽ األوسط .و مروا منو مف المضيػد ليػـ السػعي لبلستضادة مػف الػدور الروسػي الػذي

ي تي انطبلقاً مف الرغبة الروسية "في لعب دور فعػاؿ في إيجاد تسوية لمشكمة الشرؽ األوسط مف

جيػة ،وكسػر ىيمنػة الواليػات المتحػدة ،واحتكارىا لمدور الذي تمعبو فػي المنطقػة مػف جيػة ماػر ".

(طاىر)140 :2009 ،

وميما يكف مف ممر فيف الػدور الروسػي فػي الرباعيػة الدوليػة مقػؿ مػا يمكػف وصػضو بالػدور
المحدود ،فرغـ الجيود الكبيرة التي بذلتيا موسكو مف ابلؿ الرباعية ،إالَّ مف الت ثير الروسي عمػى
ق ارراتيا اعتبر مقؿ مف الم موؿ بالنسبة لحجـ روسيا ،حيث اصطدمت مواقضيا بالمواقؼ األمريكيػة
الم يػػدة إلس ػرابيؿ ،والت ػػي رفل ػػت كافػػة جيػػود الرباعيػػة ومبادراتيػػا مػػف مجػػؿ إيجػػاد تسػػوية سػػممية
لمص ػراع فػػي المنطقػػة" .وبػػدمت إس ػرابيؿ باتاػػاذ اط ػوات وايجػػاد وقػػابع جديػػدة عمػػى األرض ،مػػف

شػ نيا إبطػػاؿ مبػػادرة اريطػػة الطريػػؽ وبمباركػػة ممريكيػػة ،مثػػؿ :بنػػام الجػػدار الضاصػػؿ ،والتوسػػع فػػي
االستيطاف في األرالي الضمسطينية" ،وبالتالي :وجدت روسيا نضسيا مف ابلؿ الرباعية غير قادرة

عمى تمرير مي مبادرة مو قرار ،مف ش نو إعادة طرفي الصراع إلى طاولة المضاولات.
ابعاً :ماقف

ا ي من ال ت طان ا قل :

وحػػوؿ االسػػتيطاف االس ػرابيمي ،شػػدد السػػضير الروسػػي لػػد دولػػة فمسػػطيف (حيػػدر مغػػانيف،

 ،)Hydar Aganinعم ػػى مف موق ػػؼ ب ػػبلده وال ػػم من ػػو "ألن ػػو ف ػػي إط ػػار الق ػػانوف ال ػػدولي ف ػػيف
االسػػتيطاف غيػػر شػػرعي" ،وقػػاؿ ميلػاً" :معتقػػد مف لػػد الجانػػب الضمسػػطيني موقػػؼ مػػف االسػػتيطاف

يعرفو الجانب اإلسرابيمي  ...الميـ مننا ال نعتبر االستيطاف ممػ اًر واقعػاً ،ولكػف ممػ اًر يمكػف معالجتػو

ولػػيس شػػيباً نيابي ػاً ،وذلػػؾ مػػف اػػبلؿ المضاولػػات وبموافقػػة الط ػرفيف( .شػػبكة فمسػػطيف اإلاباريػػة،

موقع إلكتروني)

تنظػػر روسػػيا إلػػى تسػػوية ثابتػػة وعادلػػة لمن ػزاع الضمسػػطيني – اإلس ػرابيمي الػػذي طػػاؿ ممػػده،

ومنو يجب مف تحقؽ عمى مساس المرجعيػات الدوليػة المعروفػة ،بمػا فػي ذلػؾ قػ اررات مجمػس األمػف
الدولي والجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ذات الش ف ،والتي تنص عمػى تسػوية كافػة األمػور المتعمقػة

بالولػػع النيػػابي لؤل ارلػػي الضمسػػطينية ،بمػػا فييػػا المس ػ لة الحساسػػة المتعمقػػة بالقػػدس ،مػػف اػػبلؿ
:1

مضاولػػات فمسػػطينية  -إسػرابيمية مباشػرة ،ويجػػب إعػػارة اىتمػػاـ اػػاص لمسػ لة حريػػة وصػػوؿ كافػػة
الم منيف إلى المقدسات في القػدس ،ومف الموقػؼ الروسػي كػاف ولػـ يػزاؿ يػتماص فػي دعػـ تسػوية

فمسػػطينية – إسػرابيمية طويمػػة األمػػد ،تلػػمف وجػػود إسػرابيؿ بػ مف وسػػبلـ لػػمف حػػدودىا المعتػػرؼ
بيػػا دوليػػا ،وتحقيػػؽ تطمعػػات الشػػعب الضمسػػطيني إلقامػػة دولتػػو المسػػتقمة حيػػث مكػػدت موسػػكو عمػػى

منيػػا تعتبػػر القػػدس الش ػرقية عاصػػمة لدولػػة فمسػػطينية مسػػتقبمية ،والقػػدس المربيػػة عاصػػمة دولػػة
إس ػرابيؿ ،م كػػدة مف موسػػكو ستواصػػؿ الجيػػود لمسػػاعدة الضمسػػطينييف واإلس ػرابيمييف عمػػى التوصػػؿ

إلى االتضاقات البلزمة( .روسيا اليوـ االاباري ،موقع الكتروني)
ثام ةةةاً :مع قةةةا
ئ

تةةةي تحةةةال لان أل ء لا ااعةةةل ا ةةة ا اةةةي عم ةةة

ةةةالم

ةةةط

يبدو مف السياسة الروسية تتمير ببطم شديد تجاه القلية الضمسػطينية فػي مواقضيػا المناوبػة
لممواق ػػؼ األمريكي ػػة ،مو المعارل ػػة لمس ػػموكيات والممارس ػػات اإلسػ ػرابيمية العدواني ػػة تج ػػاه األ ارل ػػي
الضمسطينية والشعب الضمسطيني ،والسبب الربيسي في الػبطم إلػافة إلػى وجػود المحػددات تحػد مػف
دور روسيا كضاعؿ في عممية السبلـ ،يمكف الجزـ ب ف روسيا تبحث عػف التوقيػت اللػيؽ بالنسػبة

لمواليػػات المتحػػدة واس ػرابيؿ ،لػػتعمف فيػػو عػػف موقضيػػا المعػػارض مو المنػػاوئ ،وىػػذا كمػػو ينػػدرج تحػػت
إطار المساومات السياسية ىذا مف جانب ،ومف جانب آار :محاولة الت كيد ب ف روسيا دولة قوية

ومحورية ،ليا دورىا الضاعػؿ والمسػتقؿ بعيػداً عػف توجيػات السياسػة األمريكيػة فضػي ظػؿ حالػة مػف
الركػػود السياسػػي فػػي المنطقػػة فاجػ ال ػربيس الروسػػي فبلديميػػر بػػوتيف العػػالـ بزيػػارة لمشػػرؽ األوسػػط

سػػعياً مػػف روسػػيا لمعػػب دور مكبػػر .فقػػد دعػػا بػػوتيف مثنػػام زيارتػػو لمصػػر فػػي  27نيسػػاف (مبريػػؿ)
 2005إلى عقد م تمر دولي في موسكو ،مف مجؿ بحث عممية السبلـ في الشػرؽ األوسػط ،لكػف
الحكومػػة اإلس ػرابيمية رفلػػت عقػػد م ػ تمر دولػػي لمسػػبلـ فػػي موسػػكو ،ومكػػدت مف موقضيػػا المبػػدبي
يػ ػرفض مي ت ػػداؿ دول ػػي ف ػػي الصػ ػراع الضمس ػػطيني اإلسػ ػرابيمي ،ومني ػػا عم ػػى اس ػػتعداد لقب ػػوؿ ت ػػداؿ

الواليػػات المتحػػدة فقػػط والتػػي قوبمػػت باسػػتاضاؼ ممريكػػي ،والتػػي عػػاودت وطرحتيػػا مجػػدداً فػػي 13
تشػريف األوؿ (مكتػػوبر)  ،2005واسػػتمرت روسػػيا فػػي دعػػـ اارطػػة الطريػػؽ التػػي تبنتيػػا الرباعيػػة،
وعارلت النشاط اإلسرابيمي االستيطاني في اللضة المربية ،وانشام جدار الضصؿ ،ورحبت روسيا
باالنسػػحاب مػػف قطػػاع غ ػزة لكنيػػا رفلػػت الحمػػوؿ مػػف طػػرؼ واحػػد ،معمقػػة عمػػى مف يشػػمؿ جميػػع

الجوانػب للػماف حيػاة متواصػمة لقطػاع غػزة ،كمػػا توافقػت النظػرة الروسػية مػع الموقػؼ الضمسػػطيني

فػػي لػػرورة عػػدـ إطالػػة ممػػد تنضيػػذ قػ اررات األمػػـ المتحػػدة المتعمقػػة ببنػػود اارطػػة الطريػػؽ ،بمػػا فييػػا
مباحثات الولع النيابي( .التقرير االستراتيجي الضمسطيني)150 :2005 ،

:2

كذلؾ ير المحمموف والسياسيوف :مف ممارسة روسيا لدورىا مف ابلؿ الرباعية يشػير إلػػى

مف حقبػػة جديػػدة مػػف السياسػػة الاارجيػػة الروسػػية قػػد بػػدمت عمػػى الصػػعيديف الػػدولي واإلقميمػػي ،ومف
روسيا بدمت بمعب دور مناوئ لمدور األمريكي ،إالَّ مف الحقابؽ تشير إلى عدـ نية روسػيا مواجيػة
الواليات المتحدة فيما يتعمؽ بممؼ القلية الضمسطينية" ،وما مف بدمت روسيا تستعيد عافيتيػا حتػى

بدمت فػي بمػورة التوجيػات العامػة لسياسػتيا الاارجيػة تجػػاه منطقػػة الشػػرؽ األوسػط ،إنمػا لػيس مػف

مولوياتيػا مواجيػػة الواليػػات المتحػدة" (اشػػيخ ،)18 :2007 ،حيػػث مشػار يضعينػػي بريمػػاكوؼ عنػػدما
عيف وزي اًر لماارجية الروسية إلى" :مف روسيا تبذؿ كؿ جيودىا لتضادي تصعيد مي توتر إننا ندرؾ

مكانػػة الواليػػات المتحػػدة فػػي العػػالـ ،وىػػذا ال يعنػػي إطبلق ػاً مف عم ػػى روس ػػيا تنضيػػذ دور التػػابع ليػػا"

(االمارة .)23: 2009 ،مع ذلؾ" :ال يمكف تجاىؿ محاوالت روسيا المستمرة والمتكررة لمعب دور

الوسػػيط فػػي حػػؿ ىػػذه القلػػايا ،رغػػـ تمييػػب الشػػرعية (الق ػ اررات) الدوليػػة التػػي تري ػػدىا موس ػػكو مف
تكوف مرجعية مساسية في حؿ النزاع (الصراع) ،مما َّ
حد مف ت ثير الدور الروسي في الرباعية.

وبالتػػالي :نػػر من ػو باإللػػافة إلػػى األسػػباب السػػابقة فينػػاؾ سػػبب جػػوىري ،وىػػو انشػػماؿ
روسػػيا فػػي األزمػػة السػػورية ،فاألزمػػة السػػورية معقػػدة ويشػػترؾ فييػػا مكثػػر مػػف طػػرؼ ،ربمػػا تكػػوف

إسرابيؿ ىي الطرؼ الاضي الضاعؿ ،نتيجػة لممركبػات الكثيػرة فػي ىػذه القلػية والتػي تحػاوؿ روسػيا
مف تتجنب مي مواجية بيف ىذه األطراؼ سوام إسرابيؿ ،مو الواليات المتحػدة ،مو إيػراف ،مو تركيػا،

ومػػف جانػػب آاػػر :تحػػارب الدبموماسػػية الروسػػية دااػػؿ مروقػػة مجمػػس األمػػف والمحافػػؿ الدوليػػة فػػي

األزمػػة السػػورية ،وىػػذا مد إلػػى محدوديػػة الػػدور الروسػػي فػػي عمميػػة السػػبلـ والتػػي باتػػت شػػروطيا
والػػحة لمعيػػاف ،فػػي المطرسػػة اإلس ػرابيمية والتعنػػت فػػي وجػػو الضمسػػطينييف ومطػػالبتيـ مكثػػر ومكثػػر
بالتنازؿ دوف مي مردود ،وبالعكس استمرار االستيطاف ومصادرة األرالي وتقطيع موصاؿ اللػضة

المربية ،وتيويد القدس ،وفرض سياسة األمر الواقع.
خالص

صل خام :

جام ىذا الضصؿ بعنواف مثر العبلقات الروسية اإلسرابيمية عمى القلية الضمسطينية ،حيػث

تبيف مف ابلؿ ىذا الضصؿ مف روسيا حاولت انتياج سياسة ماالضة لمرغبة األمريكية ،وظيػر ذلػؾ
مف اػبلؿ ت ييػدىا لمقلية الضمسطينية موالً لمف دعميا في مجمس األمف واستاداـ الضيتػو لصػالم

انتيام بحث المجتمع
الضمسطينييف ،مرو اًر بدعـ السمطة الضمسطينية والربيس الراحؿ ياسر عرفات ،و ً
الدولي عمى التعامؿ الدولي مع حركة حماس فقد وجدت موسكو فػي فػوز الحركػػة فػػي االنتاابػات
الضمسػػطينية الثانيػػة عػػاـ  2006فرصػػة يجػػب اسػػتمبلليا كورقػػة لعػػب جديػػدة عمػػى السػػاحة الدوليػػة،

مػػف اػػبلؿ ماالضتيػػا لػػئلدارة األمريكيػػة والمػػرب بش ػ ف التعامػػؿ م ػػع الحرك ػػة ،فانتيجػػت معيػػا نيج ػاً
مكثػػر اعتػػداالً مػػف بػػاقي مط ػراؼ الرباعيػػة ،إالَّ مف إمسػػاؾ روسػػيا بورق ػػة حمػػاس لػػـ يضسػػر عمػػى منػػو
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جضام روسي لمسمطة الضمسػطينية ،حيػث واصػمت موسػػكو دعػـ السػمطة وامػدادىا بالمسػاعدات عمػى
مكثر مف صػعيد ،ومػف جانبيػا رمت السػمطة الوطنيػة الضمسػطينية مف الػدعـ الروسػي ليػا ييػدؼ إلػى

مسػػاندة جيػػود المجتمػػع ال ػػدولي التػػي تيػػدؼ إلػػى تعزي ػػز دور الم سسػػات الحكومي ػػة الضمسػ ػػطينية،

وبشػػكؿ اػػاص تنضيػػذ الميػػاـ التػػي اقترحتيػػا المجنػػة الرباعيػػة لموسػػطام الػػدولييف بشػ ػ ف التسػػوية ف ػػي
الشرؽ األوسط ،ومف ىذه المواقؼ تمثؿ دعماً معنوياً دبموماسياً ليػا ولربيسػيا ،ويػ تي عمػى المسػار
الص ػ ػػحيم ،كم ػ ػػا رمت في ػ ػػو نصػ ػ ػرة لمش ػ ػػعب الضمس ػ ػػطيني وحقوق ػ ػػو المش ػ ػػروعة ،األم ػ ػػر الػ ػ ػػذي جع ػ ػػؿ

الضمسػػطينييف يعولػػوف كثي ػ اًر عمػػى الموقػػؼ الروسػػي فػػي دعميػػـ ومسػػاندتيـ ف ػػي نش ػػر قلػػيتيـ فػػي
المحافؿ والم سسات والمنظمات الدولية ،كذلؾ اتلم مف ابلؿ ىذا الضصؿ مف روسيا سعت ألف

تكػػوف ش ػريكاً وراعي ػاً فعميػاً ولػػيس شػػكمياً فػػي عمميػػة التسػػوية فػػي الشػػرؽ األوسػػط ،ودعػػت إلػػى دفػػع
عجم ػػة الس ػػبلـ لؤلم ػػاـ ،وااللتػ ػزاـ بتنضيػ ػذ القػ ػ اررات الدولي ػػة الااص ػػة بالقل ػػية الضمس ػػطينية ،والق ػػدس،

ورجحػػت بػ ف دورىػػا سػػيكوف فعػػاالً بحكػػـ عبلقاتيػػا المتمي ػزة مػػع دوؿ المنطقػػة ،كػػذلؾ ىنػػاؾ بعػػض
المعيق ػػات الت ػػي تحج ػػـ دور روس ػػيا بالنس ػػبة لمقل ػػية الضمس ػػطينية والس ػػبب الج ػػوىري ،وى ػػو انش ػػماؿ

روسػػيا فػػي األزمػػة السػػورية ،فاألزمػػة السػػورية معقػػدة ويشػػترؾ فييػػا مكثػػر مػػف طػػرؼ ،ربمػػا تكػػوف
إسرابيؿ ىي الطرؼ الاضي الضاعؿ ،نتيجػة لممركبػات الكثيػرة فػي ىػذه القلػية والتػي تحػاوؿ روسػيا
مف تتجنب مي مواجية بيف ىذه األطراؼ سوام إسرابيؿ ،مو الواليات المتحػدة ،مو إيػراف ،مو تركيػا،

ومػػف جانػػب آاػػر :تحػػارب الدبموماسػػية الروسػػية دااػػؿ مروقػػة مجمػػس األمػػف والمحافػػؿ الدوليػػة فػػي
األزمػػة السػػورية ،وىػػذا مد إلػػى محدوديػػة الػػدور الروسػػي فػػي عمميػػة السػػبلـ والتػػي باتػػت شػػروطيا
والػػحة لمعيػػاف ،فػػي المطرسػػة اإلس ػرابيمية والتعنػػت فػػي وجػػو الضمسػػطينييف ومطػػالبتيـ مكثػػر ومكثػػر

بالتنازؿ دوف مي مردود ،وبالعكس استمرار االستيطاف ومصادرة األرالي وتقطيع موصاؿ اللػضة
المربية ،وتيويد القدس ،وفرض سياسة األمر الواقع.
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انفصم انسادس
رؤٌت استشرافٍت ملستقبم انعالقاث انروسٍت اإلسرائٍهٍت
وأثرها عهى انقضٍت انفهسطٍنٍت
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صل
ؤ

ت

ا

ال

م تقبل عالقا

ا

اأث ا ع ى قض

ئ

ط

مقلم
إف مستقبؿ العبلقات بيف الدوؿ تكمف في الر يػة االسػتراتيجية السػميمة ليػذه الػدوؿ ،حيػث

تنش مشاريع طويمة األمد قد تمتد لمبات السنوات ،وال سػيما عنػدما تكػوف ىػذه الػدوؿ تمتمػؾ مػوارد
طبيعيػػة مثػػؿ :البتػػروؿ والمػػاز والحديػػد  ..يتن ػاوؿ الباحػػث فػػي ىػػذا الضصػػؿ ر يػػة استش ػرافية حػػوؿ
مستقبؿ العبلقات الروسية اإلسرابيمية الذي يحتوي عمى سيناريوىيف ال ثالث ليما ،األوؿ :استمرار
تحسف العبلقات الروسية اإلسرابيمية ،والثاني :احتداـ الابلؼ وتراجع العبلقات.

مبح
تم

تح ن عالقا

ال
ئ

ا

اأث ا ع ى قض

ط

كثرت في اآلونة األايػرة التكينػات حػوؿ مسػتقبؿ العبلقػات الروسػية اإلسػرابيمية ،ورجحػت
معظـ الدراسات مف ىذه العبلقات تتجو إلى تحسف مت ازيػد وتنسػيؽ متصػاعد ،مسػتندة إلػى العوامػؿ

التالية:

أاالً :تقا م اي ما قف ا ا ا

ئ ل تجاا ا ا

صػػرح الابيػػر العسػػكري اإلس ػرابيمي "ملػػوف بػػف دافيػػد"

()

فػػي صػػحيضة معػػاريؼ بتػػاريخ 26

نيساف (مبريؿ)  :2016مف "ربيس الحكومة اإلسرابيمية بنياميف نتنياىو نجم في إيجاد قناة تواصؿ

جيػػدة وااصػػة مػػع روسػػيا ،وىػػو مػػا جعػػؿ ال ػربيس الروسػػي بػػوتيف يمػػنم إس ػرابيؿ معاممػػة ااصػػة،
بحيث مصبم يستمع إلييا وي اػذ بنصػابحيا" ،وذكػر مف نتنيػاىو –اػبلؿ محػد زيارتػو إلػى الكػرمميف
-اصطحب معو ربيس ىيبة األركاف "غادي آيزنكوت" ( ،)وربيس جياز االسػتابارات العسػكرية

"مفي ػػؼ كوا ػػافي" ( ،)وى ػػو م ػػا يش ػػير إل ػػى مف ب ػػوتيف يب ػػدي حرصػ ػاً عم ػػى المص ػػالم اإلسػ ػرابيمية
()

أ ان بن ل ا ل :صحضي إسرابيمي ومحمؿ عسكري في القناة اإلسرابيمية العاشرة.

()

غالي آ كا  :ربيس مركاف الجيش اإلسرابيمي ،وشمؿ ىذا المنصب بدماً مف شباط (فبراير)  2015امضاً لبيني

()

أا ف كاخااي :ىو ربيس شعبة االستابارات العسكرية في الجيش اإلسرابيمي ،وفي عاـ  2007تـ تعيينو ربيسا لشعبة

غانت ،ليكوف موؿ ربيس مركاف ممربي في تاريخ دولة إسرابيؿ.

العمميات في ىيبة األركاف العامة ،وىو المنصب الذي شممو حتى كانوف الثاني (يناير)  ،2010وفي  22تشريف الثاني

(نوفمبر)  ،2010تمت ترقيتو إلى لوام وعيف ربيساً لبلستابارات العسكرية.
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فػػي سػػوريا .وكشػػؼ :حمقػػت طػػابرات إس ػرابيمية قػػرب الشػػاطئ السػػوري ،بينمػػا تػػـ اسػػتدعام طػػابرة
روسية مف طراز "سواوي  "30لمتابعتيػا مػف مطػار حميمػيـ قػرب البلذقيػة ،وىػذه الحادثػة طرحيػا
نتنياىو ابلؿ لقابو بوتيف في موسكو ،وكاف بصحبتو قابد سبلح الجو اإلسرابيمي "ممير إيشيؿ".
وبعكػػس اإلعػػبلف الروسػػي ع ػف إتمػػاـ مياميػػا العسػػكرية فػػي سػػوريا فقػػد بػػدا والػػحاً حجػػـ

الجي ػػد الروس ػػي لمس ػػاعدة قػ ػوات الػ ػربيس األس ػػد إلكم ػػاؿ س ػػيطرتيا العس ػػكرية عم ػػى مدين ػػة حم ػػب.
وملػػاؼ :إف إس ػرابيؿ ت ارقػػب مػػا يحػػدث قػػرب الج ػوالف ال سػػيما مػػع اقت ػراب مجموعػػات مػػف تنظػػيـ

داعػػش ،رغػػـ مف ىػػذه المجموعػػات ال تبػػدي تسػػرعاً فػػي توجيػػو سػػبلحيا نحػػو إس ػرابيؿ ،لكنيػػا فػػي
المحظػػة التػػي تتحصػػؿ عمػػى مسػػمحة نوعيػػة كالكيميػػابي مػػثبلً ،فسػػوؼ يعتبػػر ذلػػؾ اطػاً محمػػر لػػد

إسرابيؿ ،ولف تقػؼ مكتوفػة األيػدي تجاىيػا ،حيػث وفػي الشػرؽ األوسػط الجديػد يمكػف ألي تحػالؼ
مف يستمر بعض الوقت فقط ،ألنو في الوقت الذي تقوـ فيػو روسػيا بمسػاعدة األكػراد شػماؿ سػوريا

تقػػوـ قػوات الػربيس األسػػد بميػػاجمتيـ فػػي بمػػدة القامشػػمي ،بينمػػا يصػػعد الجػػيش التركػػي حربػػو لػػد

األكػراد بػػالجزم الثػاني مػػف البمػدة الكرديػػة المجػػاورة نصػيبيف" .واػػتـ بػالقوؿ" :لكػػف كػؿ ذلػػؾ ال يػػدفع
األكراد إلى التراجع عف إقامة كيػاف كػردي فػي جنػوب الحػدود التركيػة مػف جيػة ،ومػف جيػة ماػر

طرد تنظيـ الدولة اإلسبلمية مف تمؾ المناطؽ"( .الجزيرة ،موقع إلكتروني)

وعمى الرغـ مف عدـ توصؿ الكياف اإلسرابيمي إلػى اتضػاؽ سػبلـ مػع سػوريا فينػو يسػود فػي

إس ػرابيؿ رمي صػػابب يقػػوؿ ب ػ ف ال ػربيس األسػػد كػػاف القػػوة الوحيػػدة العقبلنيػػة فػػي سػػوريا ،وسػػيبقى
كػػذلؾ .وقػػد مكػػد ال ػربيس بػػوتيف لنتنيػػاىو فػػي لقاماتيمػػا منػػو عمػػى إس ػرابيؿ مالَّ تاشػػى مي تيديػػد مػػف
جانػػب سػػوريا .وقػػد بػػرزت حالػػة مػػف مصػػالم مشػػتركة بػػيف روسػػيا واس ػرابيؿ ،وبلػػرورة دعػػـ نظػػاـ

الربيس بشار األسد ،ومكػد ميلػاً مف تضاىمػاً مشػتركاً حالػر بينيمػا فػي ىػذه المسػالة ،فػي حػيف مف
الواليػػات المتحػػدة لػػـ تػػتمكف مػػف إيجػػاد حمضػػام موثػػوقيف ليػػا فػػي سػػوريا ،وظػػؿ التحػػالؼ الػراىف بػػيف

روسػػيا واس ػرابيؿ بمنزلػػة جػػدار يمنػػع وصػػوؿ مي تيديػػد إلػػى إس ػرابيؿ وروسػػيا ،وفػػي مثنػػام الحػػرب
الشيشػػانية قػػدمت إس ػرابيؿ مسػػاعدات الُ يسػػتياف بيػػا لروسػػيا ،وكانػػت إس ػرابيؿ الػػى جانػػب روسػػيا

ابلفاً لمموقؼ المربي( .رماف)13 :2017 ،
وممػػا سػػبؽ :ن ػر مف إس ػرابيؿ تضعػػؿ مػػا يحمػػو ليػػا بمػػض النظػػر عػػف عبلقتيػػا بالواليػػات
المتحدة ،وكيؼ يمكف مف تت ثر جرام التقارب الروسػي اإلسػرابيمي ،فيسػرابيؿ تعمػف ب نيػا لػدييا حػؽ

الػػدفاع عػػف نضسػػيا .فقػػد شػػنت ثبلثػػة حػػروب فػػي العقػػد األايػػر عمػػى قطػػاع غػزة بمػػض النظػػر عػػف

موقؼ الواليات المتحدة وحتى الدوؿ العربية ،واآلف تتحالؼ بشكؿ مباشر وتنسؽ في سوريا.
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 ىتق ص لا إ ن اي ا ا:اعتب ػػر وزي ػػر األم ػػف اإلسػ ػرابيمي مفيم ػػدور ليبرم ػػاف مف "إسػ ػرابيؿ ف ػػي مواجي ػػة م ػػع تح ػػديات

ىابمػػة" ،وااصػػة "التيديػػد اإلي ارنػػي وميميشػػياتو الشػػيعية عمػػى الحػػدود الشػػمالية الش ػرقية" ،ومف إي ػراف
"تعمؿ عمى بنام حمقة اانقة" حوؿ إسرابيؿ ،ومكد عمػى مف "حػزب اهلل يعػزز قوتػو فػي سػوريا تحػت

رعاية اإليرانييف" ،ومف "ما يجػري فػي سػوريا تحػت قيػادة إيػراف ،ىػو جػزم مػف حمقػة الانػؽ اإليرانيػة
تمؾ التي تحاوؿ تطويؽ إسرابيؿ" ،وتابع :مف اإليرانييف "ىػـ مػف بنػى حػزب اهلل عمػى مػد سػنوات
عديدة" ،ثـ "الجياد اإلسبلمي في قطاع غزة ،واآلف ىا ىػـ يسػيطروف عمػى حمػاس ،وقػد رمينػا وفػد

كبار قيادات حماس برباسة صبلح العاروري في زيارة إليراف" في تشريف األوؿ (مكتوبر) ،2017
معتب اًر مف "ما تقوـ بو طيراف في الساحة السورية ،ىػو حمقػة مػف حمقػات ذلػؾ الطػوؽ الاػانؽ ذاتػو

الذي تسعى لتشكيمو" حوؿ إسرابيؿ" ،ومف محاوالتيـ لتشييد مػوانئ فػي سػوريا ،ومطػارات عسػكرية،
ومعسػػكرات لمميميشػػيات الشػػيعية المسػػتقدميف مػػف مفمانسػػتاف وباكسػػتاف والعػراؽ ،إالَّ فػػي إطػػار تمػػؾ

الماططات الموجية التي تحيكيا إيراف لد إسرابيؿ" ،وىدد القوات اإليرانيػة فػي سػوريا قػاببلً :إنػو
"لف نتردد لحظػة فػي منػع اإليػرانييف مػف إقامػة ىػذا الطػوؽ الاػانؽ ولػو بمضردنػا ،فػي حػاؿ لػـ تػ ت

الجيود األار ثمارىا"( .شاشة نيوز ،موقع إلكتروني)
كمػػا مفػػادت إس ػرابيؿ فػػي معظػػـ المحافػػؿ الدوليػػة مف روسػػيا واس ػرابيؿ تتضقػػاف عمػػى لػػرورة
تقميص دور إيراف في سوريا ،مشيرة إلى مف المس وليف الروس مبمموا اإلسرابيمييف ب نيـ جادوف في

منع تحوؿ سوريا إلى جيب إليراف ب ي حاؿ مف األحواؿ( .جريدة الشعب ،موقع إلكتروني)

إف القيػػادة الروسػػية تقػػؼ بوجػػو القيػػادة اإليرانيػػة اصوص ػاً فػػي منطقػػة القنيط ػرة المحاذيػػة

إلس ػرابيؿ والمتواجػػد بيػػا حػػزب اهلل منػػذ مطمػػع عػػاـ  ،2013كنتيجػػة موليػػة لمقػػامات التػػي جمعػػت
نتنيػػاىو وال ػربيس بػػوتيف فػػي روسػػيا م ػ ا اًر ،ولتحركػػات منق ػرة لمتصػػالم مػػع تػػؿ مبيػػب( .الموسػػوي،

)2016

وممػػا سػػبؽ :ن ػر مف النضػػوذ اإلي ارنػػي الحػػالي ،واالسػػتراتيجية اإليرانيػػة فػػي السػػيطرة عمػػى

الامي العربي ،وازالة إسرابيؿ مف الوجود –كما يػتـ التصػريم مػف مسػ وليف إيػرانييف -ىػي العامػؿ
األوؿ فػػي جعػػؿ معظػػـ دوؿ المنطقػػة تاشػػاىا ،واصوصػاً بعػػد توقيػػع االتضػػاؽ النػػووي مػػع الواليػػات
المتحدة والذي يعتبره الكثير بمثابة انتصار لمدولة اإليرانية وما ميد ىذا االنتصار انسحاب الربيس

ترامب مف اإلتضاؽ مما امط األوراؽ في المنطقة مف جديد.
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ثا اً :ت جع م حاظ اي ص ع ع بي

ئ ي

اتجػ ػػو بعػ ػػض المحممػ ػػيف إلػ ػػى االعتقػ ػػاد ب ػ ػ ف احتػ ػػداـ الص ػ ػراع اإلقميمػ ػػي بػ ػػيف إي ػ ػراف ودوؿ

المجموعة العربية وااصة في الامي العربي ،يداؿ عنص اًر جديداً عمى مسرح العبلقات اإلقميمية

الدولية .فالدوؿ التي كانت تمتنػع عػف التعػاوف مػع إسػرابيؿ إك ارمػاً لمعػرب ولمضمسػطينييف ،وتلػامناً
معيـ في وجو التوسع الصييوني لـ تعد في حاجة إلى التقيد بموجبات ىػذه السياسػة .فينػاؾ فػرؽ

كبيػػر بػػيف عػػاـ  ،1967حينمػػا تلػػامنت موسػػكو وبػػاريس مػػع العػػرب لػػد العػػدواف اإلس ػرابيمي،

فاتاػػذت األولػػى ق ػ ار اًر بقطػػع عبلقاتيػػا مػػع إس ػرابيؿ ،وبػػيف الولػػع ال ػراىف ،حيػػث يبػػدو مف التركيػػز

العربػػي انتقػػؿ بكميتػػو إلػػى الص ػراع العربػػي اإلي ارنػػي .ىػػذا المتميػػر يػػوفر لمػػدوؿ الصػػديقة لمعػػرب مف
تعزز عبلقاتيا مع إسرابيؿ مف دوف مف ي دي ىذا المتميػر األايػر إلػى ت ارجػع عبلقاتيػا مػع الػدوؿ

العربية ،وىذا ما يدفع احتماالت نمو العبلقات الروسية اإلسرابيمية.

وفي غياب موقؼ عربي متماسؾ ومشترؾ تجاه إس اربيؿ ،فينػو مػف غيػر المتوقػع اسػتمرار

التلػػامف الػػدولي مػػع الػػدوؿ العربيػػة ومػػع الشػػعب الضمسػػطيني فػػي مسػػتواه السػػابؽ .وعنػػدما يحتػػدـ
الصراع بيف العرب وجيرانيـ ت دي مشاريع التداؿ الاارجي في المنطقة العربية إلػى تعطيػؿ قػدرة

العػ ػػرب عمػ ػػى التحػ ػػرؾ اليػ ػػادؼ والم ػ ػ ثر عمػ ػػى المسػ ػػرح الػ ػػدولي ،فين ػ ػو مػ ػػف الطبيعػ ػػي مف يسػ ػػتضيد
اإلس ػرابيميوف مػػف ىػػذه الضرصػػة لكػػي يعػػززوا م ػواقعيـ الدوليػػة عمػػى حسػػاب العػػرب ،وعمػػى حسػػاب

القلية الضمسطينية.
ومما سبؽ :نر مف الضتػرة الحاليػة تشػيد ربيػع عربػي إيجػابي تجػاه إسػرابيؿ ،وبعػد تصػريم

بعػض المسػػبوليف الاميجيػػيف وال سػيما السػػعودييف والبحػرينييف ب نػو ال مػػانع لػػدييـ مػف التطبيػػع مػػع
إسرابيؿ ،لكػف فػي حػاؿ تػـ حػؿ القلػية الضمسػطينية ،ناىيػؾ عػف السػكوت عػف القصػؼ اإلسػرابيمي

المتكرر عمى سوريا ،وىذا لو عدة مسباب يجمميا الباحث فيما يمي:



سعي إسرابيؿ لمتطبيع مع الدوؿ العربية رافقو حمبلت دبموماسية كبيرة مف قبميا.

رغبػػة الػػدوؿ العربيػػة وال سػػيما الاميجيػػة فػػي التطبيػػع مػػع إس ػرابيؿ فيػػي ت ارىػػا بػػديؿ

الواليات المتحدة في المنطقة ،وحامية الامي مف تعاظـ الاطر اإليراني عمى قاعدة:
عدو عدوي صديقي.



تراجع دور الواليات المتحدة في المنطقة.



رغبة إسرابيؿ في عمؿ سبلـ مع الضمسطينييف
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تبرز مىمية العامؿ الشاصي حوؿ دور الربيس الروسي بػوتيف ،وموقضػو فػي التػ ثير عمػى

العبلقػػات اإلقميميػػة والدوليػػة ،وتتمحػػور الكثيػػر مػػف التقػػديرات فػػي نظػػر بعػػض اإلس ػرابيمييف الػػذيف
ي يػػدوف تعزيػػز العبلقػػات مػػع موسػػكو وحرصػػو عمػػى إبقػػام اطػػوط التواصػػؿ مضتوحػػة وناشػػطة مػػع

اإلسرابيمييف والزعمام الصياينة.

إف الموقػػؼ تجػػاه ال ػربيس بػػوتيف يسػػاىـ فػػي امػػؽ منػػاخ مناسػػب فػػي إس ػرابيؿ لمػػدعوة إلػػى

تنميػػة العبلقػػات مػػع روسػػيا ،وبالتػػالي :فػػي إلػػضام بعػػض المصػػداقية عمػػى التوقعػػات بصػػدد قيػػاـ

عبلقات وثيقة وراساة بيف روسيا واسرابيؿ( .الصمم)2016 ،

وممػػا سػػبؽ :نػر مف شاصػػية الػربيس بػػوتيف والػػذي انتشػػؿ روسػػيا بعػػد السػػقوط ،وكػػاف لػػو

ر يػػة اسػػتراتيجية تجػػاه الشػػرؽ األوسػػط ،ارفػػؽ ىػػذه الر يػػة تسػػاير كافػػة اإلمكانيػػات الروسػػية فػػي
تحقيؽ حمـ عودة اإلمبراطورية الروسية ،ولاير دليؿ عمى ذلؾ تصرفو في موكرانيا ،وكػذلؾ لػمو

لجزيرة القرـ االستراتيجية لروسيا ،األمر الذي مد بوقوفػو لػد الػدوؿ االوربيػة والواليػات المتحػدة،
وميل ػاً السياسػػة الػػذي يتبعيػػا فػػي األزمػػة السػػورية ،وتسػػاير لمتنػػاقض بػػيف كػػبم جمػػاح إي ػراف وفػػي
نضس الوقت التعامؿ معيا ،فينو ي كد مسػطورية ىػذا الرجػؿ وحنكتػو السياسػية ،األمػر الػذي انعكػس
باإليجاب حوؿ كسب روسيا احتراـ دولي كاف مضقوداً إلى فترة قريبة ،سػاىـ فػي عقػد معظػـ الػدوؿ

العربيػػة لصػػضقات سػػبلح مػػع روسػػيا ،بمػػا فييػػا المشػػروع النػػووي المصػػري ،كػػذلؾ عقػػد السػػعودية
صضقات سبلح بمميارات الدوالرات.

إلػ ػػى جانػ ػػب ىػ ػػذه الوقػ ػػابع والمعطيػ ػػات التػ ػػي تػ ػػوحي بيمكػ ػػاف تطػ ػػوير العبلقػ ػػات الروسػ ػػية
اإلسرابيمية ،إال مف ىذا ال يعني مف الطريؽ مضتوح مماـ تحالؼ روسي إسرابيمي.
فػػي ذات الوقػػت ،ىنػػاؾ مربػػع مصػػالم إسػػتراتيجية تركػػز عمييػػا إس ػرابيؿ فػػي روابطيػػا مػػع
روسيا وىي( :توكضيمد)2012 ،
 الحاجة اإلسرابيمية الماسة لممياجريف الروس المتدفقيف باستمرار إلييا،
 اسػػتمبلؿ إس ػرابيؿ لعبلقاتيػػا االقتصػػادية والتسػػميحية مػػف مجػػؿ إقنػػاع روسػػيا بعػػدـ
جدو تصدير التقنيات النووية والصواريخ إلى إيراف،
 تطػ ػػوير العبلقػ ػػات االقتصػ ػػادية والتجاريػ ػػة فػ ػػي جوانػ ػػب ماتمضػ ػػة ،ااصػ ػػة المػ ػػاس
والمعادف الثمينة واألاشاب،
::

 إمكانيػ ػػة مف تسػ ػػتمؿ إس ػ ػرابيؿ عبلقاتيػ ػػا مػ ػػع روسػ ػػيا لمت ػ ػ ثير فػ ػػي محػ ػػداث الشػ ػػرؽ
األوسط.
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حتل م خالف ات جع عالقا
بالرغـ مف مف العبلقات الروسية اإلسرابيمية سارت ابلؿ حكـ الػربيس بػوتيف فػي طريػؽ
التحسػػف المسػػتمر ،إذ وصػػؿ حجػػـ التبػػادؿ التجػػاري بػػيف البمػػديف إلػػى ( )5.1مميػػار دوالر فػػي

عػػاـ  ،2006فلبلً عف استمرار التعاوف االستاباراتي بينيما ،وكذلؾ التنسيؽ الدابـ عمػى

مسػتو مجمػس األمػف القػػومي وو ازرة الػػدفاع حػػوؿ القلػػايا االستراتيجية ،والقيػػاـ بتػػدريبات
مشػػتركة لوحػػدات مكافحػػة االرىػػاب ،إالَّ مف العبلقػػات ت زمػػت بعػػض الشػػيم بسػػبب قيػػاـ روسػػيا
بتزويػػد كػػؿ مػػف إي ػراف وسػػوريا باألس ػػمحة والت ػػي تع ػػدىا إسػ ػرابيؿ مي ػػددة ألمني ػػا الق ػػومي،

ومارس ػػت الل ػػموط الش ػػديدة عم ػػى الجانب الروسي عبر الواليات المتحدة ،كما حصؿ في عاـ

 2004عندما تـ تجميػد اتضػاؽ بيػػع ص ػواريخ متطػػورة ملػػادة لمػػدبابات إلػػى سػػوريا ،وتحػػاوؿ
سػػوريا الحصػػوؿ عمػػى منظمػػة ص ػواريخ مرض – مرض مػف نػوع (اسػكندر) ،وصػواريخ مرض –

جػو مػف نػوع ( )S 300المطػورة ،األمػر الػذي يقمؽ إسرابيؿ( .العربي)237-236 :2008 ،

وكشضت المساعدات العسػكرية اإلسػرابيمية لجورجيػا (تسػميحاً وتػدريباً) عػف تعػارض

المصػالم بيف الطرفيف ،ومف ثمػة مسػاحة مػف الشػكوؾ واليػواجس المتبادلػة بػيف موسػكو وتػؿ

مبيػب ،ومف الحػرص اإلسػرابيمي عمػى الحلػور والتواجػد المكثػؼ عمػى السػاحة الجورجيػة ،اليػدؼ
منػو ببسػاطة ىػو منػع عػودة روسػيا القويػة ،حيث كػاف الػرد الروسػي قويػاً ومػ ث اًر عنػدما ىػدد القػادة

الػروس ،بػ ف روسػيا سػتقوـ بيمداد معدام إسرابيؿ بنظـ تسميحية ىجومية .وبعػػد توقػػؼ الحػػرب،
سػػارعت إس ػرابيؿ الػػى إصػػبلح عبلقاتيػػا بروسػػيا ،وقػػاـ ربػػيس الػػوزرام اإلسػرابيمي مييػػود مولمػػرت
آنذاؾ بعػػد شػػيريف مػػف انتيػػام الحػػرب ،بزيػػارة موسػػكو لمبحػػث فػػي كيضيػػة رمب الصػدع الػذي

مصػاب العبلقػات بػيف البمػديف ،كمػا زار الػربيس اإلسػرابيمي (مف ىو) موسػكو (متى) ،وكاف مضتاح
إعادة العبلقات إلى طبيعتيا طابرات (ىيػرمس) ،وىػي طػابرات إسػرابيمية بػدوف طيػار ترغػب
روسػيا الحصػوؿ عمييػا ،وكػاف ليػػا دور م ػ ثر فػػي الحػػرب مػػع جورجيػػا عنػػدما اسػػتادميا
الطي ػراف الجػػورجي لػػد مىػػداؼ روسية ،وكذلؾ صػواريخ (أ )S 400 ،S 300التػي مبرمػت

روسػيا اتضاقػاً لتصػديرىا إلػى إيػراف ،وترغػب إسػرابيؿ عدـ امتبلكيا مف إيراف ،حيث تبقى ىذه
الممضات مف العوامؿ الم ثرة والك دام في مسيرة العبلقات الروسػية اإلسػرابيمية ،كػػوف الجػػانبيف

يتع ػػامبلف بحػػذر بصػػددىا.
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فروس ػػيا ال يمكنيػػا التضػ ػريط بعبلقاتيػػا مػػع ك ػػؿ مػػف إيػ ػراف وسػػوريا ،إذ تعػػدىما نقطتػػي

ارتكػػاز فػػي تواجػػدىا الضعمػػي والم ػ ثر فػػي المنطقػػة ،وتػػر دوابػػر الش ػ ف السياسي والعسكري في
موسكو مف ىناؾ مصمحة روسية في بيع السػبلح لسػوريا ،اسػتناداً إلػى سػببيف ربيسيف ىما :الماؿ

والنضوذ .فروسيا ترغب في تقوية وتمكيف ولعيا السياسػي والعسػكري فػي منطقػة الشرؽ األوسط،

مما فيما يتعمؽ بالممؼ الجورجي ،فيف إسرابيؿ تحاوؿ التػ ثير عمػى الموقػؼ الروسػي بيبقام
عبلقاتيا مع جورجيػا متطػورة فػي محاولػة إللػعافو ،فيسػرابيؿ ال ترغػب بػ ف تكػوف روسػيا قويػة

وم ثرة دولياً( .محمد)169-168 :2010 ،

ومكدت مصادر عسكرية إسرابيمية رفيعة المستو وتحديداً في سبلحي الجو والبحر ،حالة

"اليمػػع" فػػي محاديػػث مممقػػة إزام تعػػاظـ الوجػػود العسػػكري الروسػػي فػػي الشػػرؽ األوسػػط ،ووصػػضوه ب ػ
ػبلحيف" :لػـ نكػف
قر بذلؾ عمناً ،لكف بحسب كبػار اللػباط فػي الس َ
"المقمؽ جداً" ،وال محد يريد مف ُي ّ
لػػنظف مف االمػػور ستصػػؿ الػػى ىػػذا المسػػتو وىػػذا النحػػو ،إذ فاج نػػا الػػروس بحجػػـ ونػػوع األسػػمحة
ػبلحيف اسػػتراتيجيَّيف (الجػػو
التػػي اسػػتقدموىا إلػػى سػػوريا ،وىػػو مػػا ي ػ ثر بشػػكؿ كبيػػر جػػداً عمينػػا كسػ َ
والبحػػر) إلسػرابيؿ" فيػػـ لػػـ يعػػودا كمػػا كانػػا عميػػو ،وواقػػع مف تاتػػرؽ الطػػابرات الحربيػػة اإلسػرابيمية

مجوام المنطقػة ،وميلػاً اػوض السػضف اإلسػرابيمية غمػار البحػار بػبل تيديػدات تػذكر ،مصػبحا واقعػاً
مف المالي" بحسب اللباط االسػرابيمييف .واف "المسػ لة باتػت ممػايرة ومػا اعتػدناه لػـ يعػد قابمػاً"،

ويلػػيضوف" :اعتػػدنا القػػوؿ إنػػو إذا مردت مف تعػػرؼ مػػاذا ينػػوي الػربيس األمريكػػي ،فػػانظر ميػػف توجػػد
حػػامبلت طاب ارتػػو ،واذا طبقنػػا ذلػػؾ عمػػى الجانػػب الروسػػي فيجػػب النظػػر بقمػػؽ إلػػى وصػػوؿ حاممػػة

الط ػػابرات الوحي ػػدة الموج ػػودة ل ػػد روس ػػيا إل ػػى ش ػػرؽ المتوس ػػط ا ػػبلؿ مس ػػابيع ،األم ػػر ال ػػذي يقم ػػؽ
وبمستو مرتضع الجيش اإلسرابيمي"( .دبوؽ)2017 ،

إف إحػػد المشػػكبلت التػػي تقمػػؽ تػػؿ مبيػػب ،ىػػي توريػػد األسػػمحة الروسػػية إلػػى إي ػراف التػػي

يمكػػف مف ترسػػميا األايػرة بػدورىا إلػػى حػػزب اهلل ،وفػػي ذلػػؾ يقػػوؿ ماريػػا سػػيس" :مػػا يقمقيػػـ حصػػوؿ
إي ػراف عم ػػى مسػػمحة متط ػػورة ولػػو كان ػػت دفاعيػػة ،م ػػف مثػػؿ منظوم ػػات ال ػػدفاع الجػػوي 300

،S

واإلسػ ػرابيميوف ينقم ػػوف قمقي ػػـ باس ػػتمرار إل ػػى القي ػػادة الروس ػػية ،وبالنس ػػبة إل ػػى الصػ ػراع اإلسػ ػرابيمي
الضمسػػطيني ،فػػيف مىميتػػو قػػد تراجعػػت مػػف وجيػػة النظػػر اإلس ػرابيمية إلػػى المرتبػػة الثانيػػة( .رمػػاف،

)12 :2017
فػي حػيف ي كػد الجانػب الروسػي وعمػى لسػاف الػربيس الروسػػي بػػوتيف فػػي م ػ تمر صػػحضي

عق ػػد ف ػػي اسػ ػرابيؿ ا ػػبلؿ زيارت ػػو فػػي  29نيسػ ػػاف (مبريػػؿ)  ،2005بػ ػ ف الصػ ػواريخ الروس ػػية الت ػػي
وصػمت لسػوريا ال تشػػكؿ اط ػ اًر عمػػى إس ػرابيؿ فيػػي قصػػيرة المػػد وملػػادة لمطػػابرات ،واطرىػػا
ينحصػ ػػر فقػ ػػط وممكػ ػػف إذا دامػ ػػت إس ػ ػرابيؿ األ ارل ػػي الس ػػورية ،مم ػػا فيم ػػا يتعم ػػؽ ب ػػالممؼ النػ ػػووي
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اإلي ارنػي ،مشػار الربيس بػوتيف إلػى مف روسػيا تسػاعد إيػراف فػي إنتػاج الطاقة النووية التػي تنحصػر
في المجاؿ المدني فقػط ،م كػداً حػرص بػبلده عمػى عػدـ انتشػار السػبلح النػػووي فػػي المنطقػة ،لمػا

لو مف آثار اطيرة عمى استقرار المنطقة( .محمد)169 :2010 ،

كمػػا مف الماػػاطر والتيديػػدات وتحديػػداً مػػا يتعمػػؽ بواقػػع مف السػػمام اإلقميميػػة لػػـ تعػػد حك ػ اًر

عمى اإلسرابيمييف واألمريكييف فقط ،إذ وجد ىنا عنصر إلافي (روسيا) يراقب الحركة اإلسػرابيمية

في المنطقة .و"يعترفوف فػي الم سسػة العسػكرية اإلسػرابيمية بػ ف روسػيا ت ارقػب كػؿ حركػة نقػوـ بيػا
في المنطقة ،وكؿ طابرة في السمام مو زورؽ في البحر ،إذ ال توجد طريقة لمتممص مػف الػرادارات

الروسػػية ،وىػػـ (مي الػػروس) ُيجمعػػوف عمػػى مف لػػد إس ػرابيؿ معمومػػات اسػػتابارية ماتمضػػة وبكػػؿ
الوسػػابؿ ،بمػػا يشػػمؿ التنصػػت والمراقبػػة الجويػػة والبحريػػة" .إف النيػػة التػػي دفعػػت روسػػيا إلػػى نشػػر

منظومػػات ص ػواريخ مرض جػػو مػػف ط ػراز " "S 400و" "S 300فػػي سػػوريا ،وتحديػػداً مػػا يتعمػػؽ
ػاص مػػف
بػػيعبلف المتحػػدث باسػػـ و ازرة الػػدفاع الروسػػية عػػف منيػػـ سيعترلػػوف مي شػػيم غيػػر مشػ ّ
قبميـ يعمؿ لدىـ ولد النظاـ السػوري .ممػا مػا يقمػؽ مكثػر فيػو التصػريم الروسػي ب نػو "إذا كػاف

ىنػػاؾ محػػد مػػا يمكنػػو مف ياتبػػئ ورام تكنولوجي ػا تممّصػػية ،فاألجػػدر بػػو مف يضكػػر م ػرتيف" .وبحسػػب

المصػ ػػادر العسػ ػػكرية اإلس ػ ػرابيمية" :كيس ػ ػرابيؿ وجػ ػػدنا منضسػ ػػنا والمنطقػ ػػة مكشػ ػػوفيف ممػ ػػاـ الص ػ ػواريخ
االعترالية المتطورة ،وعمى ما يبدو لعشرات السنيف المقبمة"( .دبوؽ)2017 ،

ومف ناحية مار  :يقيـ الابرام دور العامؿ األمريكي في العبلقات الروسية اإلسرابيمية

مف وجيات نظر ماتمضة ،فير الابير "ساتانوفسكي" ب ف اإلدارة األميركية تشعر بػ «غيرة
مجنونة» مف تحسف العبلقات بيف إسرابيؿ وروسيا .ويقوؿ :الواليات المتحدة عمى حؽ في النظر
إلى العبلقات الروسية اإلسرابيمية عمى منيا عبلقات بالمة الاطورة عمى ماططات واشنطف
الرامية إلى الييمنة العالمية ،ما تقدمو الواليات المتحدة األميركية إلسرابيؿ في المجاليف المالي

والتقني ،ال تستطيع روسيا مف تقدمو .صحيم مف العبلقات الروسية اإلسرابيمية قد ارتقت م ا اًر

إلى مستويات غير مسبوقة ،لكنيا لف تتمكف مف الحد مف الت ثير األميركي في إسرابيؿ( .رماف،
)12 :2017

ػب الوكال ػ ػ ِػة الييودي ػ ػػة عق ػ ػػد م تمرى ػ ػػا ف ػ ػػي "س ػ ػػانت
كم ػ ػػا رفل ػ ػػت الس ػ ػػمطات الروس ػ ػػية طم ػ ػ َ
بطرسبورغ" ،وكاف مف المقرر مف يتوافد إلى روسيا زعمػام المنظمػات والجاليػات الييوديػة المنتشػرة

في ماتمؼ بقاع العالـ ،حيػث معمنػت و ازرة الاارجيػة الروسػية وىيبػة األمػف الضيدراليػة معارلتػػيما

الستلػافة المػ تمر الييػودي ،وصػدر عػف الكػرمميف قػرار بيلمابػو ،بعػد مف تبػيف مف علػواً مساسػياً
في مجمػس ممنػام الوكالػة الييوديػة وىػو "ليونيػد نيضػزليف" ،ىػو محػ َػد مػالكي ش ِ
ػركة "يوكػوس" النضطيػة
َ
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ابـ قتػػؿ،
التػػي مديػػف م
ُ
صحاب ػػيا بالعديػػد مػػف الج ػرابـ الاطي ػرة ،فيمػػا ُح ػػوكـ غيابي ػاً بتيمػػة ارتكابػػو ج ػر َ
وجػرابـ اقتصػػادية ،وىػػو اآلف ياتبػػئُ فػػي إسػرابيؿ ىربػاً مػػف العدالػػة الروسػػية ،وجػػام قػرار السػػمطات
الروسػػية ليشػػكؿ ل ػربة موجعػػة لمدبموماسػػية اإلس ػرابيمية ،ألف الوكالػػة الييوديػػة عقػػدت آمػػاالً كبي ػرة
عمػػى الم ػ تمر لمحصػػوؿ عمػػى تبرعػػات ماليػػة سػػاية مػػف األثريػػام الييػػود فػػي روسػػيا(.مبو عػػامر،

.)2016
وحػػوؿ القصػػؼ المتكػػرر إلس ػرابيؿ عمػػى سػػوريا ،حػػاوؿ وزيػػر األمػػف الػػداامي اإلس ػرابيمي،

جمعػػاد مرداف التقمي ػػؿ م ػػف دالالت الاط ػػوة الروس ػػية ف ػػي إعبلني ػػا ع ػػف مف إسػػرابيؿ ىاجم ػػت مواق ػػع
عسػػكرية دااػػؿ سػػوريا ،مػػف اػػبلؿ إب ػراز مىميػػة العبلقػػات الروسػػية – اإلس ػرابيمية ،وقػػاؿ مرداف فػػي

مقابمة مع موقع "يديعوت محرونوت" ،إف "العبلقات بيف إسرابيؿ وروسػيا ميمػة جػداً ،والػدليؿ عمػى

ػس بجنػػود روس عمػػى
ذلػػؾ ىػػو بنػػام آليػػة تواصػػؿ وتنسػػيؽ عممياتيػػة ميػػدانياً بػػيف الطػرفيف لمنػػع المػ ّ
األرض السػػورية .وىػػي آليػػة تػػـ بنا ىػػا ميل ػاً مػػف مجػػؿ تمكيننػػا الثبػػات عمػػى سياسػػتنا نحػػف وعػػدـ
تمكيف العدو اإليراني مف تجاوز الاطوط الحمرام التي سبؽ ومف حددناىا .وىذا ممر ىو فوؽ كػؿ

شيم ،وىو ما يدركو اليوـ العالـ والروس ،صػحيم منػو لػيس لطيضػاً تمقّػي اسػتنكارات وشػجب ولكػف
ػس ىػػذا التص ػريم ارتضػػاع حػػدة الاطػػاب بػػيف إس ػرابيؿ
ممػػف م ػواطني الدولػػة ىػػو األمػػر الميػػـ" ،وع َكػ َ
وروسػيا ،اصوصػاً مف مرداف نضسػػو كػػاف مػػف معمػػف رداً عمػى التقػػارير األجنبيػػة حػػوؿ تنضيػػذ إسػرابيؿ

لعممية القصؼ بقولو إف "حقيقة نسب مثؿ ىذه العمميات لنا في ىذا اليوـ ىي دليػ ٌؿ عمػى اسػتقرار
ق اررنا" ،في إشارة إلػى مف "تػؿ مبيػب ليسػت ملػطرة إلػى إطػبلع مي ط ٍ
ػرؼ عمػى اطواتيػا المقبمػة.
(عربي نيوز ،موقع الكتروني)
ويشػ ػػكؿ التحػػػالؼ الروسػ ػػي اإلي ارنػ ػػي السػػػوري ومس ػػاىمتو فػ ػػي تعزيػ ػػز المح ػػور الراديكػ ػػالي
المعػػادي إلسػرابيؿ ،فػػي المنظػػور اإلسػرابيمي تطػػو اًر إشػػكالياً .ورغػػـ مف تجنػػب االحتكػػاؾ مػػع روسػػيا
مف جية ،والتنسيؽ معيا بش ف النشػاط اإلسػرابيمي فػي سػوريا مػف جيػة ماػر  ،يمػثبلف ىػدفيف فػي
غاية األىمية ،إالَّ منو يتعيف عدـ السماح بػ ف يمطيػا عمػى الوجيػة السػمبية المتمثمػة فػي ازديػاد قػوة

إيراف وحزب اهلل( .يادليف)5 :2016 ،
ومما سبؽ بيانو :نر مف إسرابيؿ تحاوؿ مف ترد لمواليات المتحدة الصضعة (صضعة
االتضاؽ النووي اإليراني ،وعدـ لرب إيراف بمساعدتيا) بالتقارب مع روسيا ،حيث تشعر الواليات

المتحدة بالميانة مو بالميرة -إف جاز استاداـ التعبير -جرام ىذا التقارب ،كما مف مي ابلفات
بيف الدوؿ الكبر ت تي في المصالم االستراتيجية بالدرجة األساسية ،فطبيعة الابلفات الروسية
اإلسرابيمية ليست بالجوىرية ،لطالما كانت ىناؾ قواعد وبروتوكوالت واطوط حمرام يمتزـ بيا
الطرفيف ،فيف الطرفيف ال يرغبا في احتداـ الصراع بينيما ،فيف كاف ىناؾ مي صراع فينو ال
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يصب في مصمحة الطرفيف ،فيناؾ مىداؼ مساسية مسمى لكؿ طرؼ ،وال يرغب في لياع

الوقت ،واستنزاؼ الموارد في عدامه لآلار .فكما تـ عرلو في الضصوؿ السابقة مف ىذه الرسالة،
فيسرابيؿ لدييا موراؽ لمط عمى روسيا مف ابلؿ تداميا في الممؼ الجورجي ،وكذلؾ روسيا
لدييا موراؽ لمط عمى إسرابيؿ في تطيير سوريا مف القوات اإليرانية ،فبيمكاف مي طرؼ

استاداـ موراؽ اللمط البتزاز كؿ منو اآلار .وعميو :فيف طبيعة المصالم المتبادلة تبقى ىي

المسيطرة في ىذه الحاالت ،غير ذلؾ يبقى الابلؼ ىامشياً.
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خاتم

ل

:

إف العبلق ػػات الروس ػػية اإلسػ ػرابيمية امت ػػدت ف ػػي ج ػػذورىا عب ػػر الت ػػاريخ من ػػذ عي ػػد القيص ػػر

ملكسندر الثاني عاـ  ،1855حيث كاف مف المقرر ت سيس وطػف قػومي لمييػود فػي روسػيا لػذلؾ:
كانت روسيا محط منظار الييود في جميع العػالـ .وبعػد فشػؿ ىػذا المشػروع وبػالتزامف مػع تصػريم

بمضػػور عػػاـ  ،1917بيعطػػام وطػػف قػػومي لمييػػود فػػي فمسػػطيف ،ارتػ ت الحركػػة الصػػييونية العالميػػة
التمييػػد لت سػػيس وطنيػػا القػػومي فػػي فمسػػطيف ،وسػػارت لػػذلؾ كػػؿ إمكاناتيػػا ،حيػػث اتسػػمت ىػػذه
العبلقػػات بالمػػد والجػػزر ،كمػػا وصػػمت فػػي مبيػػى صػػورىا عنػػدما انلػػـ اآلالؼ مػػف الجنػػود الييػػود

لمجيش األحمر الروسي في الحرب الوطنية العظمى ( ،)1945-1941وكذلؾ دعػـ روسػيا لضكػرة
إنشػػام وطػػف قػػومي لمييػػود فػػي فمسػػطيف ،ووصػػمت فػػي مدنػػى صػػورىا عنػػدما قػػاـ االتحػػاد السػػوفيتي
بمنػػع اليج ػرة لمييػػود السػػوفييت إلػػى إس ػرابيؿ تت ػ رجم وسػػارت وتي ػرة العبلقػػات الروسػػية اإلس ػرابيمية

حسب المصالم المشتركة لمدولتيف.
ك ػػذلؾ بين ػػت الد ارس ػػة العدي ػػد م ػػف مح ػػددات العبلق ػػات الروس ػػية اإلسػ ػرابيمية ،فق ػػد اعتم ػػدت

روسػػيا فػػي سياسػػتيا الاارجيػػة عػػدة دوابػػر تعتمػػد عمػػى م ارحػػؿ نموىػػا ،ومػػد اسػػتقرارىا السياسػػي
واالقتصػػادي وفػػي كػػؿ ىػػذه الػػدوابر كػػاف اليػػدؼ األسػػمى ىػػو تحقيػػؽ االسػػتراتيجية األمنيػػة عمػػى

المػػد البعيػػد ،حيػػث تماصػػت مىػػداؼ روسػػيا فػػي الشػػرؽ األوسػػط عػػف طريػػؽ العمػػؿ عمػػى إنيػػاؾ
الوالي ػػات المتح ػػدة اس ػػتراتيجيا ومزاحمتي ػػا ف ػػي المنطق ػػة ،وتل ػػميف المص ػػالم الروس ػػية ف ػػي الش ػػرؽ

األوسػػط ،وانشػػام قواعػػد جديػػدة ،كمػػا مف المحػػددات اإلس ػرابيمية ترتكػػز عمػػى التعػػاوف مػػع روسػػيا ال
سػػيما فػػي كثيػػر مػػف المجػػاالت العسػػكرية ،واالقتصػػادية ،والتجاريػػة ،والزراعيػػة ،وحتػػى فػػي مجػػاؿ

الضلام.
جام ىذا الضصؿ بعنواف ت ثير العوامؿ اإلقميمية والدولية عمى العبلقات الثنابية بيف روسيا
واسرابيؿ ومثرىا عمى القلية الضمسطينية ،حيث كاف لمعوامؿ اإلقميمية والدولية بيف روسيا واسرابيؿ
األثر البالح عمى القلػية الضمسػطينية حيػث تبػيف مػف اػبلؿ محتويػات ىػذا الضصػؿ مف الدبموماسػية

الروسػية تعػػد مف القلػية الضمسػػطينية ىػي القلػػية الجوىريػػة فػي الشػػرؽ األوسػط ،وبتسػػويتيا سػػوؼ
يتـ القلام عمى مشاكؿ المنطقة تقريباً ،كمػا تنػاوؿ االنضتػاح الروسػي عمػى الػدوؿ العربيػة وابراميػا
صػػضقات سػػبلح وكػػذلؾ إنشػػام مضػػاعبلت نوويػػة بمميػػارات الػػدوالرات مػػع الػػدوؿ العربيػػة التػػي تعتبػػر

المستيمؾ األكبر عالمياً لمسبلح والتكنولوجيػا ،والقمػم التػي تعتبػر روسػيا اربػدة فييمػا ،كػذلؾ ىنػاؾ
بعػػض اللػػموطات مػػف قبػػؿ روسػػيا عمػػى إسػرابيؿ فػػيف روسػػيا ال تتػوانى مف تلػػمط عمػػى إسػرابيؿ

لصالم الضمسطينييف وال سيما مف ليا نظرة استراتيجية نحو االنضتاح عمى الدوؿ العربية.
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كػػذلؾ إف تػػداؿ روسػػيا فػػي حػػروب الشػػرؽ األوسػػط وال سػػيما سػػوريا ،تعػػد سػػابقة تػػنـ عػػف

تمير في االستراتيجية الروسية تجاه الشرؽ األوسط ،ومف الدولة الروسية قد استعادت عافيتيػا بعػد
التضكؾ عاـ  ،1991فيػذا التػداؿ يصػب فػي صػالم مكثػر مػف طػرؼ ،فروسػيا تحػاوؿ مف تجػد ليػا

مػػوطئ قػػدـ فػػي الشػػرؽ األوسػػط ،وكػػذلؾ قاعػػدة عمػػى البحػػر المتوسػػط ،واس ػرابيؿ تحػػاوؿ مف تلػػع
روسيا في مواجية إيراف لتتجنب التمدد اإليراني في سويا ،وكذلؾ الدوؿ العربية التػي تاشػى تمػدد

الاطػػر اإلي ارنػػي ،كػػذلؾ ىنػػاؾ مكثػػر مػػف قلػػية دوليػػة محوريػػة مثػػرت عمػػى العبلقػػات بػػيف روسػػيا

واسػرابيؿ مثػػؿ قلػػية موكرانيػػا ،نػر مف إسػرابيؿ تحػػاوؿ ومػػف اػػبلؿ تمممميػػا فػػي موكرانيػػا ،مف تجػػد
موراؽ لػػمط عمػػى روسػػيا مػػف مجػػؿ تنضيػػذ مصػػالحيا فػػي سػػوريا ،مػػف اػػبلؿ منػػع تقػػدـ إي ػراف إلػػى

الحدود السورية اإلسرابيمية.

كمػػا مف روسػػيا حاولػػت انتيػػاج سياسػػة ماالضػػة لمرغبػػة األمريكيػػة ،وظيػػر ذلػػؾ مػػف ا ػػبلؿ

ت ييػػ ػػدىا لمقل ػ ػػية الضمس ػ ػػطينية موالً ل ػ ػػمف دعمي ػ ػػا ف ػ ػػي مجم ػ ػػس األم ػ ػػف واس ػ ػػتاداـ الضيت ػ ػػو لص ػ ػػالم

انتيام بحث المجتمع
الضمسطينييف ،مرو اًر بدعـ السمطة الضمسطينية والربيس الراحؿ ياسر عرفات ،و ً
الدولي عمى التعامؿ الدولي مع حركة حماس فقد وجدت موسكو فػي فػوز الحركػػة فػػي االنتاابػات
الضمسػػطينية الثانيػػة عػػاـ  2006فرصػػة يجػػب اسػػتمبلليا كورقػػة لعػػب جديػػدة عمػػى السػػاحة الدوليػػة،

مػػف اػػبلؿ ماالضتيػػا لػػئلدارة األمريكيػػة والمػػرب بش ػ ف التعامػػؿ م ػػع الحرك ػػة ،فانتيجػػت معيػػا نيج ػاً
مكثػػر اعتػػداالً مػػف بػػاقي مط ػراؼ الرباعيػػة ،إالَّ مف إمسػػاؾ روسػػيا بورق ػػة حمػػاس لػػـ يضسػػر عمػػى منػػو
جضام روسي لمسمطة الضمسػطينية ،حيػث واصػمت موسػػكو دعػـ السػمطة وامػدادىا بالمسػاعدات عمػى
مكثر مف صػعيد ،ومػف جانبيػا رمت السػمطة الوطنيػة الضمسػطينية مف الػدعـ الروسػي ليػا ييػدؼ إلػى

مسػػاندة جيػػود المجتمػػع ال ػػدولي التػػي تيػػدؼ إلػػى تعزي ػػز دور الم سسػػات الحكومي ػػة الضمسػ ػػطينية،
وبشػػكؿ اػػاص تنضيػػذ الميػػاـ التػػي اقترحتيػػا المجنػػة الرباعيػػة لموسػػطام الػػدولييف بشػ ػ ف التسػػوية ف ػػي

الشرؽ األوسط ،ومف ىذه المواقؼ تمثؿ دعماً معنوياً دبموماسياً ليػا ولربيسػيا ،ويػ تي عمػى المسػار
الص ػ ػػحيم ،كم ػ ػػا رمت في ػ ػػو نصػ ػ ػرة لمش ػ ػػعب الضمس ػ ػػطيني وحقوق ػ ػػو المش ػ ػػروعة ،األم ػ ػػر الػ ػ ػػذي جع ػ ػػؿ

الضمسػػطينييف يعولػػوف كثي ػ اًر عمػػى الموقػػؼ الروسػػي فػػي دعميػػـ ومسػػاندتيـ ف ػػي نش ػػر قلػػيتيـ فػػي
المحافؿ والم سسات والمنظمات الدولية ،كذلؾ اتلم مف ابلؿ ىذا الضصؿ مف روسيا سعت ألف

تكػػوف ش ػريكاً وراعي ػاً فعميػاً ولػػيس شػػكمياً فػػي عمميػػة التسػػوية فػػي الشػػرؽ األوسػػط ،ودعػػت إلػػى دفػػع
عجم ػػة الس ػػبلـ لؤلم ػػاـ ،وااللتػ ػزاـ بتنضي ػػذ القػ ػ اررات الدولي ػػة الااص ػػة بالقل ػػية الضمس ػػطينية ،والق ػػدس،

ورجحػػت بػ ف دورىػػا سػػيكوف فعػػاالً بحكػػـ عبلقاتيػػا المتمي ػزة مػػع دوؿ المنطقػػة ،كػػذلؾ ىنػػاؾ بعػػض
المعيق ػػات الت ػػي تحج ػػـ دور روس ػػيا بالنس ػػبة لمقل ػػية الضمس ػػطينية والس ػػبب الج ػػوىري ،وى ػػو انش ػػماؿ

روسػػيا فػػي األزمػػة السػػورية ،فاألزمػػة السػػورية معقػػدة ويشػػترؾ فييػػا مكثػػر مػػف طػػرؼ ،ربمػػا تكػػوف
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إسرابيؿ ىي الطرؼ الاضي الضاعؿ ،نتيجػة لممركبػات الكثيػرة فػي ىػذه القلػية والتػي تحػاوؿ روسػيا
مف تتجنب مي مواجية بيف ىذه األطراؼ سوام إسرابيؿ ،مو الواليات المتحػدة ،مو إيػراف ،مو تركيػا،

ومػػف جانػػب آاػػر :تحػػارب الدبموماسػػية الروسػية دااػػؿ مروقػػة مجمػػس األمػػف والمحافػػؿ الدوليػػة فػػي
األزمػػة السػػورية ،وىػػذا مد إلػػى محدوديػػة الػػدور الروسػػي فػػي عمميػػة السػػبلـ والتػػي باتػػت شػػروطيا
والػػحة لمعيػػاف ،فػػي المطرسػػة اإلس ػرابيمية والتعنػػت فػػي وجػػو الضمسػػطينييف ومطػػالبتيـ مكثػػر ومكثػػر

بالتنازؿ دوف مي مردود ،وبالعكس استمرار االستيطاف ومصادرة األرالي وتقطيع موصاؿ اللػضة

المربية ،وتيويد القدس ،وفرض سياسة األمر الواقع.
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نتائج وتوصٍاث اندراست

21:

بعػػد االنتيػػام مػػف الد ارسػػة التػػي بػػيف ميػػدينا ،باإلمكػػاف التوقػػؼ عنػػد عػػدد مػػف النتػػاب التػػي

توصؿ إلييا الباحث في لوم الدراسة ،وىي كما يمي:
أاالً:

تائةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس:

 إف العبلق ػػات الروس ػػية اإلسػ ػرابيمية امت ػػدت ف ػػي ج ػػذورىا عب ػػر الت ػػاريخ من ػػذ عي ػػد القيص ػػرملكس ػػندر الث ػػاني ع ػػاـ  ،1855حي ػػث ك ػػاف م ػػف المق ػػرر ت س ػػيس وط ػػف ق ػػومي لميي ػػود ف ػػي
روسيا لذلؾ :كانت روسيا محط منظار الييود في جميع العالـ.

 إف العبلق ػػات الروس ػػية اإلسػ ػرابيمية وص ػػمت ف ػػي مبي ػػى ص ػػورىا عن ػػدما انل ػػـ اآلالؼ م ػػفالجنػػود الييػػود لمجػػيش األحمػػر الروسػػي فػػي الحػػرب الوطنيػػة العظمػػى (،)1945-1941
وكذلؾ دعـ روسيا لضكرة إنشام وطف قومي لمييود في فمسطيف.

 إف مىػػـ مىػػداؼ روسػػيا فػػي منطقػػة الشػػرؽ األوسػػط ،العمػػؿ عمػػى إنيػػاؾ الوالي ػات المتحػػدةاستراتيجياً ،ومزاحمتيا في المنطقة ،وتلميف المصالم الروسية فييا ،والعمؿ عمػى إنشػام

قواعد عسكرية جديدة.

 مف ىنػ ػػاؾ تعاون ػ ػاً روسػ ػػياً إس ػ ػرابيمياً فػ ػػي كثيػ ػػر مػ ػػف المجػ ػػاالت الماتمضػ ػػة منيػ ػػا :العسػ ػػكريةواالقتصادية والتجارية والزراعية ،وحتى في مجاؿ الضلام.

 إف روسيا تسعى جاىدة إلػى توسػيع وتضعيػؿ العبلقػات السياسػية الروسػية العربيػة ،مسػتممةبذلؾ تقميص دور الواليات المتحدة في المنطقة في معقاب انسحابيا مف العراؽ.

 إف روسػػيا تػػدرؾ جيػػداً مف القلػػية الضمسػػطينية ،ىػػي القلػػية الجوىريػػة فػػي منطقػػة الشػػرؽاألوسط ،ولب صراعيا ،وبتسويتيا سوؼ يتـ القلام عمى مشاكؿ المنطقة تقريباً.

 إف روسػػيا مػػف جانبيػػا تػػدعـ عمميػػة السػػبلـ بػػيف العػػرب واسػرابيؿ ،وتجيػػد لممحافظػػة عمػػىالحقػػوؽ المشػػروعة الضمسػػطينييف ،وتعمػػؿ عمػػى تعزيػػز فػػرص السػػبلـ فػػي الشػػرؽ األوسػػط،
وفي الوقت نضسو تعمد لمحافظ عمى عبلقات طيبة قدر اإلمكاف مع إسرابيؿ.

 إف روسػيا دعمػت المصػالحة الضمسػطينية الدااميػة ،حيػث اسػتقبمت وفػداً مػف حركػة حمػػاسبعد مياـ قميمة مف توقيع اتضاؽ المصالحة بيف حركتػي فػتم وحمػاس فػي القػاىرة فػي موااػر

ميموؿ (سبتمبر) .2017

تمير في االسػتراتيجية الروسػية تجػاه
 إف التداؿ العسكري الروسي في سوريا إنما ينـ عف ّمنطقة الشرؽ األوسط ،ومف الدولة الروسية بمقتلى ىذا التداؿ قد استعادت عافيتيا بعد
تضكؾ االتحاد السوفيتي.

 إف إسػرابيؿ حاولػت بقػػوة ومػف اػبلؿ تمممميػػا فػي موكرانيػا ،مف تجػػد موراؽ لػمط ليػا عمػػىروسيا مف مجؿ تنضيذ مصالحيا في سوريا.
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 كمػػا ثمػػة موراؽ لػػمط ميلػاً لػػد روسػػيا لػػد إسػرابيؿ ،فيمػػا يتعمػػؽ بيمػػداد إيػراف ب سػػمحةمتطورة مثؿ منظومة صواريخ ( )S 400المتطورة الملادة لمطابرات.

 إف إس ػرابيؿ تحػػاوؿ مػػف اػػبلؿ التقػػارب مػػع روسػػيا ،توجيػػو صػػضعة لمواليػػات المتحػػدة بعػػدتوقيع األايرة االتضاؽ النووي مع إيراف ،لما في ذلؾ مف اطورة بالمة عمى األمػف القػومي

اإلسرابيمي.

 -مف ثمة بعض اإلشكاليات حدثت بيف روسيا واسرابيؿ بسػبب تمممػؿ إسػرابيؿ فػي موكرانيػا،

وامػػداد روسػػيا إلي ػراف وسػػوريا مع ػاً بص ػواريخ متطػػورة ومتقدمػػة تعػػدىا إس ػرابيؿ اط ػ اًر آني ػاً
عمييا.

ثا اً :تاص ا :
اء ع ى
ب ً

تائس

ابق

اصي باح بعل ل تاص ا مثل:

 عمػػى الدبموماسػػية الضمسػػطينية اسػػتمبلؿ وتسػػاير التقػػارب الروسػػي اإلس ػرابيمي فػػي انت ػزاعحقػوؽ الشػػعب الضمسػػطيني ،وذلػؾ باللػػمط عمػػى روسػيا والتػػي طالمػػا وقضػت بجانػػب الػػدوؿ
العربيػػة كافػػة ،مػػف مجػػؿ اللػػمط عمػػى إسػرابيؿ لػدعـ إنشػػام دولػػة فمسػػطينية مسػػتقمة وذات

سيادة ،وانيام االحتبلؿ.

 العمؿ عمى مقالاة بريطانيا واسرابيؿ مف ابلؿ حشد القػوة المناصػرة لمقلػية الضمسػطينيةوالم ثرة عمى الساحة الدولية.

 العمػؿ عمػى إتمػاـ المصػالحة الضمسػطينية ،مػع وجػود دعػـ شػعبي واقميمػي ودولػي إلتماميػاوال سيما الدور الروسي الضاعؿ.

 عم ػػى الدبموماس ػػية الضمس ػػطينية اتا ػػاذ ق ارراتي ػػا فيم ػػا يتعم ػػؽ بالعبلق ػػات الدولي ػػة ،م ػػف ا ػػبلؿجامعة الدوؿ العربية لكي يكوف ليا موقؼ ومرجعية عربية مشتركة.

 عمى الدوؿ العربية توجيو األنظار والتعاوف مع روسيا التي تعتبر بديبلً لمواليات المتحدة،حيث األايرة ال تتوانى في ابتزاز الدوؿ العربية بقطع المساعدات عنيا.
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أاالً :م جع ع ب


مبػػو عػػامر ،عػػدناف ( :)2013عالقةةا إ ة ئ ل لا ة –



عا م ةةة ع ةةةى

ا ةةا ا لا

ا الخ اقا  ،المركز الضمسطيني لمدراسات اإلسرابيمية (مدار) ،راـ اهلل.
هال ةةة

التػػؿ ،عبػػد اهلل ( :)1964خطةةة

لمطباعة والنشر والتوزيع ،القاىرة.
اع



جبر ،دندؿ (:)1985



ج ػ ػريس ،صػ ػػبري ( :)1977تةةةةا
بيروت.



حج ػػاوي ،س ػػبلفة (:)1980

ا الخت قةةا

ةةةالم ا م ةةة ح  ،دار القمػػـ

م أ ام ك ،ط ،1مكتبة المنار اإلسبلمية ،الزرقام.
صةةةةه ا

هةةةةال

ةةةاا

 ،1917-1626ط ،1مرك ػػز األبحػ ػػاث،

–ل

ةةةة اةةةي ا قةةةةع الجتمةةةاعي ،مرك ػػز

الدراسات الضمسطينية ،جامعة بمداد ،مطبعة جامعة بمداد لمطباعة والنشر ،بمداد.



حسػػيف ،عبػػد الػػرحيـ محمػػد (:)1948

( :)1995-1929هجةةةةة ا ت ةةةةة ح ا

ةةةاط صةةةه ا ي خةةةالل حةةة م عا م ةةة

ةةةةةاط لب اما ةةةةةي ،ط ،1الم سس ػ ػػة العربي ػ ػػة

لمدراسات والنشر ،بيروت.


حسػػيف ،محم ػػد امي ػػؿ ومحمػػد ،عب ػػد المض ػػور إب ػراىيـ ( :)2012مةةةلخل إ ةةةى طةةة
ع مي ،دار زىراف لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف.



ح ػوات ،محمػػد عمػػي (" :)2005
القاىرة ،مصر.



حػ ػوات ،محم ػػد عم ػػي (:)2005

ثا ةةة

عةةالم صةةه ا ي اأ ةةا ب

عةةةالم صةةةه ا ي اأ ةةةا ب

بحةةة

لعائ ة " مكتبػػة مػػدبولي،
لعائ ةةة  ،مكتب ػػة م ػػدبولي،

القاىرة.
 اميض ػػة ،محم ػػد (" :)1995

تةةةةاك" مرك ػػز الحل ػػارة العربي ػػة لؤلع ػػبلـ والنش ػػر،

ةةةةالم

القاىرة ،مصر.


الػػدجاني ،محمػػد صػػدقي ،وآاػػروف ( :)2001م ظم ة

تح ة

ةةط

ا ابي ،م سسة عبد الحميد شوماف لمنشر والتوزيع ،بيروت ،لبناف.



رم ػػاف ،س ػػمير (مبري ػػؿ  :)2017عالقةةةا
المعاصرة ،الدوحة.



زيداف ،ناصر ( :)2013لا



سػػرحاف ،محمػػد عمػػي (:)2002

حتى االل م

ا ةةة

ا ا اي

ةةة ئ

ا حةةا

 ،مرك ػػز حرم ػػوف لمد ارس ػػات

ا ط ا مال أا ق ا من بط

بات ن ،ط ،1الدار العربية لمعموـ ،بيروت.

ع بةةي

كب

ةةابي صةةه ا ي عةةا مي ا ح ةةف ال ةةتعما ي ،اتحػػاد

الكتاب العربي ،دمشؽ.
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سنقرط ،داود عبد العضػو ( :)1987أب اء هال اي خ اء – هال اي مع ةك
عماف.
دار الضرقاف لمنشر والتوزيعّ ،

صبري ،سنام ( :)1999الجيتو الييودي ،دار القمـ ،دمشؽ.
باع ةةة

طػػاىر ،ف ػػارس ( :)2009ماقةةةف
جامعة النجاح ،نابمس.



طعيم ػػة ،ص ػػابر ( :)1991تةةةةا



لا ةةة مةةةن قضةةة

منش ػػورات

ةةةط

هةةةةالي عةةةةام ،ج ،1دار الجي ػػؿ لمطباع ػػة والنش ػػر،

بيروت.



ة قي،

هالي عام ،ج ،1ط ،2دار الجيؿ ،بيروت.

طعيمة ،صابر ( :)1991تا

صةةه ا

عبػػاس ،محمػػود ( :)1981ح ك ة

ة ن ،ط ،1الكرمػػؿ لمد ارسػػات

اةةي ألب ةةا

والنشر ،دمشؽ.


العقاد ،عباس محمود (ب.ت) :الصييونية العالمية ،دار المعارؼ ،القاىرة.



عمرو ،نعماف عػاطؼ ( :)2011لا

ا ابي اي ت م



اط

هالي اي

ب ن  ،1917-1615جامعة القدس المضتوحة ،الاميؿ.

فري  ،غازي محمد (:)1990
بيروت.



فيمي ،عبد القادر محمد (:)1997

ي

ظام

ةاعي ال ع ةي

ك ا مما ة  ،دار النضػابس،

ا ي لا ي –ل

ا خصائص معاص  ،دار وابؿ لمطباعة والنشر ،عماف.



قطػػامش ،ربحػػي النوبػػاني ،محمػػد ( :)1991ا ةةط ن ا التحةةال

إى ب

هةالي مةا

ت ا كا ،ط ،1منشورات مركز الزىرام ،القدس.

اةي

صةال

ظ ة

ةةاا تي مةةن ما ك ة

هال ا ء كل ج م  ،ط ،2دار الكتاب العربي ،بيروت.



كار ،وليـ (:)1982



المجػػدوب ،محمػػد ( :)1999ا ة ط اةةي قةةا ان ةةلا ي عةةام ،الػػدار الجامعيػػة لمطباعػػة
والنشر ،بيروت.



محمود ،مميف ( :)1982م ا ع ال ت طان
ح م عا م



ا ى ،عالـ المعرفة لمنشر والتوزيع ،الكويت.

المس ػػحراني ،مس ػػعد ( :)2004إ ةةة ئ ل
والنشر والتوزيع ،بيروت.



هالي م ذ ق ام ثا

المسيري ،عبد الوىػاب (:)1982

حتى ها

ا ةةةى (ب اب جةةةان) ،ط ،2دار النض ػػابس لمطباع ػػة

ل ا اج

–ل

صه ا

حا ة اةي ع ةم جتمةاع

مع ا  ،المجمس الوطني لمثقافػة والضنػوف واآلداب ،عػالـ المعرفػة لمطباعػة والنشػر والتوزيػع،
الكويت.


ياغي ،إسماعيؿ محمد ( :)2005ا ط ن ا قض
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ط

 ،مكتبة الرشد ،القاىرة.

ثا اً :م جع مت جم

 ببلتونوؼ ،مندريػو ( :)2006إك ةل

ةاك

ا ةي :تةا

 ،1992ترجمة :مازف نضاع ،دار عبلم الديف ،دمشؽ.
ة

 بورشػػيضكايا ،آنػػا (فب اريػػر  :)2016ا ة ا اةةي

ة ي ما ةا

-1721

ا ةةط – ةةلا اع ا عثةةا ا عمةةال،

دراسة صادرة عف معيد واشنطف ،مراجعة وترجمة مركز إدارؾ لمدراسات واالستشارات.
ةةةة ق ن

 فاس ػػيميؼ ،الكس ػػي (ب.ط) ":ا ةةةة ا اةةةةي

ل ةةةةى ا ا ةةةةط" ،ترجمػ ػػة المركػ ػػز

العربػي لمصػحافة والنشػر ،موسػكو ،مكتبػة مػدبولي  ،القاىرة ،مصر.
 فاسيمييؼ ،الكسي (ب.ت) :ا ة ا اةي

ل ةى ا ا ةط ،ترجمػة :المركػز العربػي

ةقن

لمصحافة والنشر ،موسكو ،مكتبة مدبولي ،القاىرة.

ط س ،ترجمة :سعيد الجزابرلي ،مجمد ،1

 كار ،ولياـ غاي ( :)1970أحجا ع ى قع

ط ،1دار النضابس لمطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت.

 كار ،وليـ (:)1982

هال ا ء كل ج م  ،ط ،2دار الكتاب العربي ،بيروت.

 مجموعػػة بػػاحثيف ( " :)2002عالقةةا
ع ةى عتبة

لا ةةة اةةةي

ةةة ق ن

ل ةةةى ا ا ةةةط

ا ةةة ا

قة ن حةالي ا ع ة ن" ترجمػة دار المساعدة السورية ،دمشؽ ،سوريا.

 يضيسييؼ ،فوستوكوؼ ( :)1976صه ا

اي ا ا ق ص

 ،ترجمػة :ىشػاـ حمػادي،

منشورات و ازرة الثقافة واإلرشاد القومي ،دمشؽ.
ثا ثاً :لا ا ا صحف

 مبػػي عيسػػى ،وسػػاـ ( " :)2011ماقةةف

ا ةةي تجةةاا ح ك ة حمةةا

مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات ،بيروت.

 األسػػتاذ ،جيػػاد (حزي ػراف /يونيػػو  " :)1990هةةال التحةةال

،"2010–2006

ةةاا تي" ،مجمػػة السػػنة ،العػػدد

الرابع.

 األصػػضياني ،نبيػػو (" :)1999السياسػػة الاارجيػػة الروسػػية" ،السياسػػة الدوليػػة ،العػػدد ،136
مجمد  ،34مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية ،القاىرة.

 األص ػػضياني ،نبي ػػو (" :)2001دور روس ػػيا االتحادي ػػة ف ػػي منطق ػػة الش ػػرؽ األوس ػػط" ،مجم ػػة
السياسة الدولية ،عدد .145
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 األصػػضياني ،نبيػػو (مبريػػؿ " )2001مسػػتقبؿ التعػػاوف الروسػػي-اإلي ارنػػي فػػي لػػوم التقػػارب
األايػ ػ ػ ػػر" ،السياسػ ػ ػ ػػة الدوليػ ػ ػ ػػة ،العػ ػ ػ ػػدد  ،144المجمػ ػ ػ ػػد  ،36مركػ ػ ػ ػػز الد ارسػ ػ ػ ػػات السياسػ ػ ػ ػػية
واالستراتيجية ،القاىرة.

 األمارة ،لمى ملر ( ":)2009ال ةت ت ج
م طق

بعةل حة م بةا ل

ا ة

ع ب " ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت.

 بيمنكايػػا (" :)2008

ة

ا ةةط كب ة بة ن ا ة ا ا ةةبع

عكا ةاتها ع ةى

كبةةا " ،شػػبوف األوسػػط،

العدد  ،128مركز الدراسات االستراتيجية ،بيروت.
 توكضيمد ،مياابيؿ" بوتيف حصف إلسرابيؿ ،مجمة "نيوز وف" اإلابارية2012/3/3 ،
ا

 الجميمي ،حسيف عمػي (" :)2002م تقبل عالقا

ةالم "،

مع جمها ا

المجمة القطرية لمعموـ السياسية ،العدد ( ،)2كمية العموـ السياسية ،جامعة بمداد.

 حاتـ ،عماد الديف (" :)2004المستقبؿ الجيوبولتيكي لروسيا" ،شبوف األوسط ،العػدد ،113
مركز الدراسات االستراتيجية ،بيروت.

 الحػػروب ،االػػد ( " :)2007تقةةال م ك ة

ثقةةل اةةي م طق ة " ،شػػبوف عربيػػة ،العػػدد ،130

األمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية ،القاىرة.

 الػػدعيم  ،مشػػعاف بػػف محمػػد ( " :)1989ةةلا

ةةاا تي اةةي

ة ع ع بةةي

ة ئ ي"،

المجمة العربية لمعموـ السياسية ،العدد ( ،)43بيروت.

 دوجنػػيف ،ملكسػػندر (" :)1998محةةةا

ا ةةة ا-طهةةة ن" ،شػػبوف األوس ػػط ،مركػػز الد ارس ػػات

االستراتيجية ،بيروت.

 ديػػاب ،محمػػد (مبريػػؿ " )2012عةةةال بةةةات ن :تحةةةل ا اطماحةةةا

ا ةةة ا بعةةةل تخابةةةا

ئا ةةةةةةة " ،السياسػ ػ ػػة الدوليػ ػ ػػة ،العػ ػ ػػدد  ،188المجمػ ػ ػػد ،47 ،مركػ ػ ػػز الد ارسػ ػ ػػات السياس ػ ػ ػػية

واالستراتيجية ،القاىرة.

 راشد ،باسػـ ( " )2013مصا ح متقا ب  :لا عا مي جل ةل ا ة ا اةي

ب ةع ع بةي"،

ا ة

اةي م ح ة مةا

سمسمة موراؽ ،عدد  ،9وحدة الدراسات المستقبمية ،اإلسكندرية.

 الراوي ،عبد العزيز ميدي (" )2007تاجهةا

بعل ح م با ل " ،دراسات دولية ،العدد .35

 رم ػ ػػاف ،س ػ ػػمير ( " :)2017عالقةةةةةا

ا ةةةةة

ا ة

ةةةةة ئ

خا ج ة

" ،مرك ػ ػػز حرم ػ ػػوف لمد ارس ػ ػػات

المعاصرة ،الدوحة.
 سرحاف ،محمػد عمػي (" :)2001المػوبي الصػييوني العػالمي والحمػؼ االسػتعماري" ،اتحػاد
الكتاب العربي ،دمشؽ ،سوريا.
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ةةةاا

 س ػػبلفة ،حج ػػاوي ( " :)1980هةةةال

الدراسات الضمسطينية ،جامعة بمداد ،بمداد.
ا

 سبلمة ،عبد المنػي (" )2012

–ل

ا

ةةة اةةةي ا قةةةع الجتمةةةاعي" ،مرك ػػز
ا ط" ،شػبوف عربيػة ،العػدد

اي

 ،151األمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية ،القاىرة.

ا ة ا خا ج ة " ،السياسػة الدوليػة،
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إ ةةى أ ةةن؟" صػػحيضة الحيػػاة السػػعودية،

 ،2016/4/28تـ الولوج بتاريخ 2017/11/6
http://www.alhayat.com
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ة ئ

 صباغ ،مليؼ ( " :)2016عالقةا

قبةل ابعةل ةلخال

ا ة

ا ا" ،المياديف نت ،تـ الولوج بتاريخ 2017/10/7

ا ةي إ ةى

http://www.almayadeen.net

 الطػػابي ،عبػػد الػػرزاؽ امػػؼ محمػػد " :ال ةةت ت ج

اةةي م طقة

ا ة

موقع الوطفhttp://www.alwatan.com .2009/10/31 ،

 الطح ػػبلوي ،محم ػػد عبػ ػد اهلل ( " :)2013ةةةتعال
ا

ا

ةةةلا  :محةةةلل

خ ة س ع ب ة "،
ل خ ةةة ا لا ةةة

" ،المركز العربي لمبحوث والد ارسات ،تـ الولوج بتاريخ 2017/10/2

http://www.acrseg.org

ئ

 " عالقا

–

ا

 :تحاال ات اقضا " ،المركز العربي لمبحوث الدراسات،

تـ الولوج بتاريخ http://www.acrseg.org 2017/10/14

 العمػػري ،منصػػور ( " :)2015ا ة ا -أكب ة كا ث ة ج ا ا ة

اةةي ق ة ن ع ة ن!"

موقع إلكتروني ،تـ الولوج بتاريخ 2017/9/20
http://orientnews.net/

ةةةمح

 " ةةةن

مةةةن حا ةةةا" ،شاشػػة نيػػوز ،تػػـ الولػػوج بتػػاريخ

ةةة ن بت ةةةك ل طةةةا خةةةا

2017/11/6؛ https://www.shasha.ps

ة ئ

 ماغف ،تسضي ( 60" :)2008عامةاً ع ةى عالقةا

ا ة " ،موقػع المػ تمر

اآلسيوي األوروبي اآلسيوي ،تـ الولوج بتاريخ 2017/8/24
http://library.eajc.org/

ةةةةي اةةةةي ةةةةا ا" ،موق ػػع الجنوبي ػػة

 الموس ػػوي ،ري ػػـ " ،ا ةةةة ا :حةةةةا ت ةةةةا ةةةةلا
اإللكتروني ،تـ الولوج بتاريخ 2017/11/6

http://janoubia.com

 ماقع تع م ،تـ الولوج بتاريخ 2017/7/31
http://online.lms.education.gov.il3

 موقع و ازرة الاارجية االسرابيمية ،التواصؿwww.altawasul.com/ :
 ناصػػر ،محمػػد (" :)2009م هةةام تح ة

ا

ةةام ا ةةكا

تحل ةةل م هةةام

ةةام"،

دنيا الوطف ،تـ الولوج بتاريخ 2017/10/7
https://pulpit.alwatanvoice.com

 ىربيؿ ،عاموس" :نت ا ا ابات ن تق ان
اي

ام طائ

قتا

ا

ا ا" ،صحيضة ىبرتسhttp://arabic.rt.com .2015/9/21 ،

متقلمة ُ صةل

 وكالة منبام والمعمومات الضمسطينية (وفا) ،تـ الولوج بتاريخ 2017/10/20
http://www.wafa ps

 " هال

– صه ا

اي ا ا" ،الحوار المتمدف ،تـ الولوج بتاريخ 2017/6/2؛
http://www.ahewar.org
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