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  ملخص 

  

يتمثل موضوع الدراسة في العالقات الفلسطينية الروسية بعد انهيار االتحـاد السـوفيتي   

حيث سعت روسيا إلى استعادة شيء من  ،وأثرها على عملية السالم الفلسطينية اإلسرائيلية

وتبرز . ي الشرق األوسطوذلك من خالل لعب دور فاعل ف ،التوازن على الساحة الدولية

أهمية الدراسة في سعيها للوقوف على حقيقة العالقة الفلسطينية الروسية وأثرهـا علـى   

إجابات علـى   للوصول إلىكما هدفت  .عملية السالم بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي

اً تساؤالت وعالمات استفهام كثيرة حول مستقبل الدور الروسي في الشرق األوسط وتحديد

عول على هذا الـدور إلنهـاء   لق وييعوأي نوع من اآلمال يمكن أن  ،القضية الفلسطينية

ومدى تأثير ذلك في إيجاد نوع من العدالة ووقف االنحياز  ،الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي

عول على وفيما إذا كان من الممكن أن ي ،األمريكي الدائم لصالح إسرائيل في ذلك الصراع

ليمثل شراكة حقيقية مع الفلسطينيين تغير من موازين القوة التي تتحكم بالعملية هذا الدور 

  .القطب األوحد على الساحة الدولية األمريكية السلمية التي تهيمن عليها الواليات المتحدة

  

كيف تطورت العالقات الفلسـطينية   :وتتلخص مشكلة الدراسة بطرح سؤال رئيسي وهو

على دور روسـيا فـي   وكيف انعكس هذا التطور  ،حاد السوفيتيالروسية بعد انهيار االت

عملية السالم؟ ولإلجابة على ذلك السؤال تم استخدام النظرية الواقعية والمنهج الوصـفي  

 .التاريخي، واالعتماد على الوقائع التاريخية التي حكمت العالقـة الفلسـطينية الروسـية   
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ل عن العالقات الفلسطينية الروسية في يتحدث الفصل األووتتضمن الدراسة ثالثة فصول 

عهدي روسيا القيصرية واالتحاد السوفيتي، فيما تناول الفصل الثاني العالقات الفلسطينية 

أما الفصل الثالث فتطرق إلى أثر هـذه  . مع روسيا االتحادية بعد انهيار االتحاد السوفيتي

  .ليينالعالقات على العملية السلمية بين الفلسطينيين واإلسرائي

الروسية مرت بعدة مراحل بـدأت منـذ   راسة إلى أن العالقات الفلسطينية ـ  وخلصت الد

إلتحاد السوفيتي السابق ثم مرحلة الثورة البلشفية التي أسست لقيام  ،عهد روسيا القيصرية

بها وتأييده قرار تقسيم  يتال ذلك قيام دولة إسرائيل واعتراف اإلتحاد السوفيت، 1917عام 

تبلـورت   1967وفي المرحلة التي تلت حرب حزيران عام . بين العرب واليهودفلسطين 

ثم . عالقة جديدة بين االتحاد السوفيتي ومنظمة التحرير الفلسطينية التي مثلت الفلسطينيين

تال ذلك العالقة بين الفلسطينيين ممثلين بكيان جديد وهو السلطة الفلسطينية التي أقيمـت  

 .1991االتحادية التي ورثت االتحاد السوفيتي بعد انهياره عام ودولة روسيا  1994عام 

كذلك خلصت إلى أن هناك أسباباً عديدة تمنع الفلسطينيين من التعويـل بـالمطلق علـى    

الموقف الروسي لنصرة قضيتهم وحصولهم على حقـوقهم المشـروعة بإقامـة دولـتهم     

 ،الواليات المتحـدة وإسـرائيل   وأكثر ما ترتبط هذه األسباب بعالقة روسيا مع. المستقلة

حيث ليس من السهل على روسيا أن تلعـب دور   لموقف الروسي على الساحة الدولية،وا

إال أن الفلسطينيين  .القطب العالمي الثاني في مواجهة القطب األوحد وهو الواليات المتحدة

  .سكولم يهملوا الدور الروسي في العملية السلمية وأبقوا على عالقة جيدة مع مو
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Abstract 

 

The theme of the study, is to find out the reality of the relationship 

between Palestinians and Russians, and its impact on the peace 

process between Palestinian and Israeli sides. 

 

The study aimed to give answers to questions about the future of 

Russia's role in the Middle East, particularly in the Palestinian issue, 

and any kind of expectations can be suspended and counted on the this 

role to end the Palestinian-Israeli conflict, and its impact in creating a 

kind of justice, and stop American bias lasting for Israel in that 

conflict, and whether it is possible to count on that role to create a true 

partnership with the Palestinians, which can change from the balance 

of power that control the peace process, which dominates by the 

United States, the sole superpower in the world. 

 

The main problem of the study appears in asking a key question. It is 

how the Russian-Palestinian relations have evolved after the collapse 

of the Soviet Union, and how could such these relations reflect in the 

role of Russia in the peace process? 

 

The study contains three chapters. The first chapter talks about the 

Russian-Palestinian relation in the time of the State of Tsarist Russia  
and the former Soviet Union.  
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The second charter talks about the relations between  the Palestinians 

and Russia after the collapse of Soviet  Union, while charter three 

talks about the relations between Palestinian National Authority and 

the State of the Russian Federation and its effect on pease procces. 
  

The study found that there are many reasons to prevent the 

Palestinians to rely absolutely on the Russian position to support their 

cause, and the most important reason is the relationship between 

Russia and the United States Of America and Israel. However, the 

Palestinians did not ignore Russia's role in peace process and have 

maintained a good relationship with Moscow.  
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  المقدمة

العالقات بين الدول والشعوب نوع من التعامل والتفاعل االجتماعي عرف منذ القـدم وال  

ل عن العـالم  يزال قائماً وسيتواصل، بحيث ال يمكن لشعب أو دولة االنفصال أو االنعزا

وللعالقات بين الدول أشكال متنوعة، فهنـاك  . ومحاصرة الذات وإال كان المصير االندثار

عالقات قوامها العوامل االقتصادية أو السياسية أو التحالفات العسكرية، فيما هناك تحالفات 

بين  والحقيقة أن غالبية العالقات. بين دول ضعيفة ودول أقوى وتأخذ شكل التابع والمتبوع

الدول تخضع للتغير والتبدل والقوة والفتور تبعاً لعوامل متعددة تمليها الظروف السياسـية  

وفي هـذه الدراسـة   . المحلية واإلقليمية والعالمية والمصالح التي تهدف كل دولة لتحقيقها

 المتعلقة بالعالقات الفلسطينية الروسية بعد انهيار االتحاد السوفيتي، سيتم التطرق لعالقـة 

. الفلسطينية اإلسرائيليةروسيا مع السلطة الفلسطينية وأثر هذه العالقة على عملية السالم 

يخـص  حالياً مع الفلسطينيين فيما االتحادية فعالقة االتحاد السوفيتي سابقاً وعالقة روسيا 

. مة في كال العهدين للظروف الداخلية والعالميةالقضية الفلسطينية، شهدت تفاعالت محكو

 العالم، فيما تسـعى روسـيا  كان االتحاد السوفيتي قوة عظمى تشكل القطب الثاني في فقد 

. الستعادة جزء من هذا الوزن من خالل لعب دور فاعل في الشـرق األوسـط  االتحادية 

ويعتقد الفلسطينيون أن المحاوالت الروسية الستعادة شيء من هذا الوزن علـى السـاحة   

من التوازن في المنطقة ويحد من التحيـز األمريكـي    الدولية قد يساعد على إيجاد شيء

لصالح إسرائيل، في وقت تحتفظ روسيا بعالقات مع إسرائيل، في إطار سياسة تعتقد أنها 

  .متوازنة وتخدم الجميع في المنطقة
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  أهمية الدراسة

تكمن أهمية الدراسة في توضيح حقيقة العالقة الفلسطينية الروسية والدور الروسـي فـي   

فهناك من يعول على هذا . بالنسبة للطرفين العالقة ة الفلسطينية، وأهمية وفاعلية هذهالقضي

فيما يرى آخرون أن روسيا بعـد  . الدور في حل الصراع بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

انهيار االتحاد السوفيتي لم تعد قادرة على لعب أي دور في هذا المجـال، وأن الواليـات   

وكذلك معرفة مـا إذا كانـت العالقـة بـين      .مؤتمر أوسلو دارت دفةالمتحدة هي التي أ

الطرفين الفلسطيني والروسي عالقة دولة تمد يد العون لسلطة أو لدولة في طور التكوين، 

شأنها شأن العديد من دول العالم التي تقدم المساعدات والمنح للفلسطينيين، أم أنها عالقـة  

ن لمساعدتهم في صراعهم من أجـل اسـتعادة حقـوقهم    يمكن أن يعول عليها الفلسطينيو

كما تلقي الدراسة الضوء على الوقائع التاريخية التـي تسـتعرض العالقـة     .المشروعة

الفلسطينية الروسية، وكيف يمكن استغالل الظروف لمنح روسيا الفرصة لدعم الفلسطينيين 

، وتعميق العالقـة مـع   في المحافل الدولية وعل رأسها مجلس األمن والجمعية العمومية

روسيا بما يسمح لها بأخذ دور فاعل على الساحة الفلسطينية، في إطار تعاون وثيق يظهر 

تكمن أهمية هذه الدراسة في إمكانية تقديمها لنتائج كما . روسيا كطرف داعم للفلسطينيين

ة، التي االسترشاد بها في التعامل مع السياسة الروسيواستخالصات يمكن االستفادة منها و

تعتمد مبدأ التوازن وعدم االنحياز ألي من طرفي الصراع من المنظور الروسي، ومـدى  

وكيفية استغالل ذلك بما ينعكس  إمكانية اإلستفادة من التقارب الروسي العربي واإلسالمي،

  .إيجاباً على العالقة الفلسطينية الروسية
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  أهداف الدراسة

لعالقة الفلسطينية الروسية بعد انهيـار االتحـاد   تهدف هذه الدراسة للتعرف على حقيقة ا

فحسب، وإنما محاولة التوصـل إلـى حقـائق     شكل هذه العالقةالسوفيتي ليس من حيث 

تدعمها المعطيات التي رافقت هذه العالقة، لتجيب على تساؤالت وعالمات استفهام كثيرة 

قضية الفلسـطينية،  حول مستقبل الدور الروسي في الشرق األوسط خاصة فيما يتعلق بال

وأي نوع من اآلمال يمكن أن يعلق على هذا الدور، وذلك من خالل تحديـد انعكاسـات   

العالقة الفلسطينية مع روسيا، والتطورات التي واكبت مسيرة هذه العالقات وأثرها علـى  

عملية السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، وتوضيح المحددات والعوامل التي كان لهـا  

ومدى إمكانية استفادة الفلسطينيين من القوة الروسية في دعـم  . ثير في رسم هذه العالقةتأ

مواقفهم خالل أي مفاوضات على طريق إنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، والتوصل 

  . إلى اتفاق سالم في المنطقة

  

  إشكالية الدراسة

حاد السوفيتي، فلم تعد ذلـك  شهدت سياسة روسيا الخارجية تغيرات هائلة منذ انهيار االت

وقد شهدت هـذه السياسـة التحـرك    . القطب الثاني في العالم الذي رعى مصالح حلفائه

باتجاهين مختلفين تمثال في إقامة عالقات مع كل من الدول العربية من جهة ومع إسرائيل 

ية الرباع ولعب دور في عملية السالم باعتبار روسيا أحد أعضاء اللجنة. من جهة أخرى

إال أن هذه السياسة التي أنتجت هذه . المكلفة بمتابعة العملية السلمية الفلسطينية اإلسرائيلية
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العالقة لم ترقَ إلى مستوى اآلمال العريضة للفلسطينيين، ومرد ذلك إلى عوامل عديدة في 

مقدمتها تفرد الواليات المتحدة بالهيمنة على العالم، كونها أصبحت القطب األوحـد فـي   

عالم بعد انهيار االتحاد السوفيتي، وارتباطها بعالقة إستراتيجية مع إسـرائيل وتَحكُمهـا   ال

بملف العملية السلمية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، ناهيك عن المشاكل الداخليـة التـي   

عانت منها روسيا وعلى رأسها المشاكل االقتصادية، والتي ال تجعل الصراع الفلسـطيني  

على قمة أولويات سياستها الخارجية، وفيما يـرى الـبعض أن الفلسـطينيين    اإلسرائيلي 

يدركون الواقع الروسي، وأن تحركهم الستدعاء الدور الروسي إنما يهدف إلـى تحفيـز   

أمريكا وإسرائيل للتحرك بجدية لمواصلة العملية السلمية، يرى آخرون أن روسيا بـدأت  

ية، ممـا يؤهلهـا لـدعم الفلسـطينيين خـالل      باستعادة شيء من ثقلها على الساحة الدول

مـا  : من هنا تتلخص إشكالية الدراسة بطرح سؤال رئيس وهو. مفاوضاتهم مع إسرائيل

هي طبيعة العالقات الفلسطينية الروسية بعد انهيار االتحاد السوفييتي، وإلـى أي مـدى   

  ئيلية؟انعكست هذه العالقة على دور روسيا في عملية السالم الفلسطينية اإلسرا

  

  أسئلة الدراسة

  :يتفرع عن السؤال الرئيس الذي لخص إشكالية الدراسة عدد من األسئلة الفرعية ومنها

هل يشير واقع العالقة الفلسطينية الروسية إلى إمكانية لعب روسيا دوراً مركزياً فـي   .1

  عملية السالم الفلسطينية اإلسرائيلية؟
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لفلسطينية الروسية لتصل إلى مستوى العالقـة  إلى أي مدى يمكن أن تتطور العالقة ا .2

  األمريكية ـ اإلسرائيلية اإلستراتيجية؟ 

  ما هي األهداف التي يسعى الفلسطينيون لتحقيقها من عالقتهم مع روسيا؟ .3

  

  منهج الدراسة

 الوقـائع سرد  تم البحث في هذه الدراسة من خالل المنهج الوصفي والتاريخي الذي يعني

إضافة إلـى  . عية تلتزم بذكر الحقائق كما هي ودون تدخل الباحث فيهاكما حدثت، وبواق

السترشاد بالنظرية الواقعية باإلعتماد على الوقائع التاريخيـة التـي حكمـت العالقـة     ا

حيث رأت الباحثة أن هذه النظرية يمكنها تفسير طبيعـة العالقـات   . الفلسطينية الروسية

بمـا   تد السوفيتي، وتراجع المبادئ واأليـديولوجيا الفلسطينية الروسية بعد انهيار االتحا

على الطابع الصراعي للعالقـات بـين    فالنظرية الواقعية تركز. "يخدم المصالح الروسية

 .والعوامل المؤثرة في عالقاتها مع بعضها البعضسلوكياتها لدراسة وفهم ، وتسعى الدول

، وأن انون وإنما القوة والمصلحةأو الق ومن أهم مسلماتها أن السياسة ال تحددها األخالق

وأن هناك عوامل ثابتـة ال   ،ل التاريخالنظرية السياسية تنتج عن الممارسة السياسية وتأم

   1".تتغير تحدد السلوكيات الدولية

وتفترض المدرسة الواقعية أن الشؤون الدولية عبارة عن صراع من أجل القوة بين دول 

وهي بذلك تحمل نظرة تشاؤمية حول آفاق تقليص  تسعى لتعزيز مصالحها بشكل منفرد،
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غير أنها ساعدت على تزويد الدارسين بتفسيرات مهمة وقوية لكثير  ،النزاعات والحروب

كمـا أن   .أمام تعـاون الـدول   عقباتالمن الظواهر الدولية مثل الحروب، والتحالفات، و

نظام الدولي خالل الفترة التي مع طبيعة ال جداً تركيزها على النزعة التنافسية كان متناسباً

   .ـ األمريكيوالتي كان جوهرها الصراع السوفيتي  ظهرت فيها

  

 نجح فيها المنهج الوصفي التـاريخي  ولعل من الظواهر المعاصرة في النظام الدولي التي

ظاهرة عودة روسيا إلى الساحة الدولية عقب انهيـار االتحـاد    ، تفسيرالنظرية الواقعيةو

 على السـاحة  أدوار متقدمة في عدد من القضايا إلى لعباندفعت روسيا يث ، حالسوفيتي

فقد رأت أن مصلحتها القومية تفرض عليها لعب دور افتقدتـه بـزوال االتحـاد     .الدولية

السوفيتي، فسعت لالشتراك في رعاية العملية السلمية في الشرق األوسط، وقدمت الـدعم  

ك ال يخرج عن نطاق النظريـة الواقعيـة التـي    وكل ذل. المادي والسياسي للفلسطينيين

ستحاول هذه الدراسة االستفادة من مقوالتها في تفسير طبيعة العالقات الفلسطينية الروسية 

في إطار الفهم الواضح لسياسة الدول الخارجية التي تتضمن مجموعة مـن   1وتطوراتها،

السياسة الخارجيـة ليسـت   األهداف وتعبئة بعض الموارد المتاحة لتحقيق تلك األهداف، ف

مجرد رد فعل آلي للبيئة الخارجية، ولكنها عملية واعية تنطوي على محاولة للتأثير على 

  2.الخارجية أو على األقل التأقلم مع تلك البيئة لتحقيق مجموعة من األهداف ةالبيئ
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  )الدراسات السابقة(مراجعة األدبيات 

تناولت العالقات الفلسطينية الروسية، تظهـر   التي تفي نظرة أولية على عدد من األدبيا

، ةأبرز سمات اإلستراتيجية الروسية تجاه المنطقة العربية وفلسطين كجزء من هذه المنطق

الـرئيس   التي تولى فيهـا  اإليجابية في الفترة المبادراتبالتي اتسمت  اإلستراتيجيةوهي 

البلدان العربيـة   استمالة سيامحاوالت رومن خالل  وذلك ،بوتين الحكم الروسي فالديمير

ومنها  وإبداء الرغبة في التوسط لحل األزمات في المنطقة ،في قضايا ذات اهتمام مشترك

خصوصاً بعد أن أصبح الغـرب علـى مشـارف    قضية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، 

تم سـي باحتالله أفغانستان والعراق، وهذا ما أظهرته هذه األدبيات التـي  االتحادية روسيا 

  .بعض جوانب ما تناولته في هذا الصدد استعراض

  

، ركـز  2007عام  تصدر التي "موسكو وعملية السالم في الشرق األوسط"في دراسته 

مر دولي للسـالم فـي   لعقد مؤتاالتحادية على دعوة روسيا  "باكالنوف"الباحث الروسي 

لسطينيين واإلسرائيليين، أمالً في التوصل إلى اتفاق تاريخي للسالم بين الفالشرق األوسط، 

وأرجع الباحث السبب ليس لرغبة أمريكية إسرائيلية في عدم . إال أن هذا المؤتمر لم ينعقد

عقد هذا المؤتمر، وإنما الفتقار الحلول التي طرحها المعنيـون بعمليـة السـالم إلنهـاء     

ـ  . الصراع إلى األسس الصحيحة التي يجب أن تبنى عليها هذه العمليـة  نهج وخـالل الم

التحليلي الذي اتبعه الباحث، توصل إلى أن بناء الثقة بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي 

لـيس لهـا   ساط النخب العربية واإلسرائيلية أمر غير ممكن، وأن التيارات السياسية وأو
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واستعرض الباحث في دراسته العوامل واألسباب التـي أدت  . اإلرادة للتوصل إلى السالم

ذا الوضع، حيث إن األسس القانونية الدولية لعملية السالم مختصرة ومطاطية إلى تشكيل ه

فقط، وهما قراران ال يتضـمنان صـياغة لمبـدأ     238 ، 242واعتمدت على القرارين 

وخلص الباحث إلى نتيجة مفادها أن السالم في الشرق األوسط ال ". األرض مقابل السالم"

  .ينيةيمكن أن يتحقق إال بحل القضية الفلسط

  

سياسة روسيا الخارجية تجاه القضـية  "فقد تطرق في دراسته  "بالل الشوبكي"أما الباحث 

وحدد . إلى الدور الروسي في حل القضية الفلسطينية 2008التي نشرت عام  "الفلسطينية

مشكلة بحثه بأن هذا الدور خضع لعدة محددات، على رأسها تحجيمه في إطـار شـكلي   

ضمن الدول الراعيـة للعمليـة    االتحادية وأنه تم إدراج روسيا. كيةوتابع لإلدارة األمري

السلمية ولم تلعب فيها أي دور منفرد، وبقي الدور الروسي مقتصـراً علـى لعـب دور    

وظهـور  . 2000الوسيط في هذه العملية إلى أن اندلعت االنتفاضة الفلسطينية الثانية عام 

شرفة على تنفيذ الخريطة فـي إطـار   خطة خريطة الطريق حيث تم استيعاب روسيا كم

  . عضويتها في اللجنة الرباعية

وقد استخدم الباحث المنهج التاريخي الواقعي حيث أدرج تحليالً للسياسة الروسية الجديدة 

. وكان لها أثر مهم على هذه القضية 2005تجاه القضية الفلسطينية، والتي بدأت في العام 

رئيس الروسي فالديمير بـوتين األراضـي الفلسـطينية    هذه السياسة دللت عليها زيارة ال

ودعوة روسيا لعقد مـؤتمر  . كمحاولة لعب دور مستقل عن التوجه األمريكي في المنطقة
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وقد خلص الباحـث إلـى عـدد مـن     . دولي للسالم ودعمها للسلطة الوطنية الفلسطينية

اه منطقـة الشـرق   االستنتاجات، منها أن سياسة روسيا الخارجية اتسمت بعدم الثبات تج

وأن مصالح روسيا في المنطقة كانت المحدد األبرز . األوسط بما فيها القضية الفلسطينية

لهذه السياسة، التي لعبت عوامل عديدة على تقييدها وأنه بالرغم من عدم ثباتها من حيث 

درجة تركيزها أو حدتها، إال أنها اتسمت بطابع المحافظة على شكل من العالقـات مـع   

  .يع األطراف المعنية في المنطقةجم

  

منطلقات وحدود الدور الروسي فـي منطقـة   "في دراسته  "نورهان الشيخ"ويذكر الباحث 

المتتبع للسياسة الروسية في المنطقة، يلمس تغيراً  أن 2010ام الصادرة ع "الشرق األوسط

حقبة التسعينيات عهد االتحاد السوفيتي، وخالل  ملحوظاً فيها مقارنة بما كانت عليه خالل

انهيار  االتحادية في ظل قيادة الرئيس الروسي السابق بوريس يلتسين، حيث أصاب روسيا

اقتصادي وتدهور في مؤسسات الدولة والقيادة الروسية، مما أثر على المنطقة العربيـة،  

إال أن هذه السياسة وبعد عقد من التخـبط  . وتراجع مكانتها في أولويات السياسة الروسية

والسكون في فترة التسعينيات، شهدت تفعيالً ملحوظاً وعادت روسيا لمحاولة لعـب دور  

  . فاعل، واتخاذ مواقف واضحة في العديد من القضايا الدولية واإلقليمية

  

واستخدم الباحث األسلوب والمنهج التحليلي التاريخي، حيث أوضح أن هناك حدوداً للدور 

يشبه ذلك  االتحادية حيث ال يجب توقع دور لروسياالروسي في منطقة الشرق األوسط، ب
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وأرجع ذلك إلـى اخـتالف المقومـات    . السابق الدور الذي كان يلعبه االتحاد السوفيتي

وأهم من ذلك اختالف رؤية . الروسية عن تلك التي كانت متاحة في عهد االتحاد السوفيتي

ا الـدور بالمصـالح الروسـية،    القيادة الروسية للدور الروسي دولياً وإقليمياً، وربط هـذ 

وانطالق هذه الرؤية من منظور تعاوني وليس تنافسي مع الواليات المتحدة، وأن هذا هو 

جوهر الخالف بين رؤية القيادتين الروسية والسوفيتية التي كانت تهيمن عليها االعتبارات 

  .ةومقتضيات المنافسة العالمية مع الواليات المتحدة األمريكي ةاأليديولوجي

  

  التعليق على الدراسات السابقة

تناولت الدراسات التي سبقت اإلشارة لها العالقة التاريخية بين روسيا وفلسطين، وعالقة 

زمن الحرب الباردة، واالنقالب الذي حصل في  ناالتحاد السوفيتي السابق مع الفلسطينيي

التي تناولـت   تدراساوركزت معظم ال. طبيعة هذه العالقات بعد انهيار االتحاد السوفيتي

العالقات الفلسطينية الروسية على العوامل التي حدت من قدرة روسيا علـى لعـب دور   

وأجمعت على تفـرد  . فاعل في قضية الصراع العربي اإلسرائيلي مقابل الدور األمريكي

ل وتفردها مع إسرائي. الواليات المتحدة في الهيمنة على القرارات المتعلقة بالعملية السلمية

في فرض سياسة مشتركة تخدم مصالح الطرفين، دون أخذ الحقوق المشـروعة للشـعب   

إال أن هذه الدراسات لم تُشر بوضوح إلى أيـة اقتراحـات أو   . الفلسطيني بعين االعتبار

تصورات من شأنها مساعدة روسيا على استعادة ولو جزء من فاعليتهـا علـى السـاحة    

وأوضـحت الدراسـات حقيقـة أن    . ر االتحاد السـوفيتي الدولية والتي افتقدتها بعد انهيا
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الواليات المتحدة ليست العامل أو القوة الوحيدة التي تحول دون لعب روسيا دوراً محورياً 

في الشرق األوسط فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، وإنما مصالح روسيا التي 

عدم التحيز لطرف دون آخر، ولـم   حكمتها إلقامة عالقات متينة مع إسرائيل، من منطلق

تتطرق الدراسات إلى الدوافع المنطقية التي يجب أن توجـه السياسـة الروسـية بهـذا     

الخصوص، كي تفرق بين الظالم والمظلوم وأن ال يحكمها مبدأ عدم االنحياز لطرف دون 

ذه بل أوجدت لها المبرر التخاذ مثل ه. آخر، في معادلة طرفا الصراع فيها قوي وضعيف

السياسة، ولم تقدم أي وجهات نظر يمكن أن تساعد روسيا على اتخاذ موقف مغاير بهـذا  

إال أن الدراسات السابقة أجمعت على أن الوقت . الشأن، سواء أخذت بها روسيا أم لم تأخذ

الدور الذي كان يلعبه االتحاد السوفيتي فـي الشـرق   االتحادية لم يحن بعد لتلعب روسيا 

. كانت قد فتحت قنوات تواصل وعالقات تجارية وثقافية مع دول المنطقـة وإن . األوسط

نمطاً  ومنذ انتخاب الرئيس بوتين بدأ يتبع أن الكرملين اًاضحبات وإال أنه يمكن القول إنه 

 فييتسم بقدر أكبر من التصلب و يختلف عن النمط السوفيتي، جديداً من السياسة الخارجية

الفكـر   فـي ظهوره، حدوث تغيـر   فيه بل وربما تسبب هذا التحول صاحبوأن  الرأي

السياسـة   لصـانعي ، كان من شأنه ظهور توجهات مختلفة للصفوة الروسيةاالستراتيجي 

علـى   والقضـايا  المسـتجدات و العناصر الرئيسية للسياسة الخارجية للبالد الروس إزاء

  1.ومنها القضية الفلسطينية الساحة الدولية

                                                
� �D ا+/.- اX�?-ا�W(J�/) ن ��=آ�، . 1/�?H!+ا+?="9 ت ا  ��ا+-و)-YاZW+ف،: ا ([=) �8� "2008(،43.  
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  1948العالقات الروسية مع فلسطين التاريخية حتى العام : المبحث األول

  مقدمة

تعود عالقة روسيا بفلسطين أو باألرض المقدسة إلى زمن بعيد، فقد كانت الرحلة الروسية 

بية، حيث قام األسقف دانييل ورجل الدين فاالرم بزيارة األولى إليها زمن الحروب الصلي

إلى فلسطين، زارا خاللها مدن القدس والناصرة وبيت لحم ويافا والجليل وغيرهـا مـن   

وفي القرون التاسع والعاشر والحادي عشر الميالديـة، ومنـذ   . المدن والقرى الفلسطينية

وظهر ذلك بوضوح في المؤلفات . قاعتناق الروس للديانة المسيحية زادت عالقاتهم بالشر

م، والتي تصف مسيرة 1725الروسية التي تعود إلى ما قبل عهد بطرس األكبر قبل العام 

م قام العديد 1853و1339وفي الفترة ما بين عامي  1.الحجاج الروس إلى األرض المقدسة

قدسة، بحكم من الدبلوماسيين والعلماء ورجال الدين واألساقفة الروس بزيارات لألرض الم

ومن هؤالء الكاتبان . كانت تربطها بفلسطين التاريخية روابط دينية  2أن روسيا القيصرية

ن مورافيوف ونيقـوالي غوغـول، والفنـان بـالينوف، واألرشـمندريت بـاريفيري       .أ

أوسبينسكي، والشاعر جوكوفسكي الذي اهتم بفتح البعثة الدينية الروسـية فـي القـدس،    

وبعد عهد بطرس األكبر أخذت اإلمبراطورية   3.وقسطنطين بازيليوالمؤرخان كونداكوف 

وبدأت كغيرها من الدول األوروبية العديدة تزاحم وتنـافس  . الروسية بالتوسع واالنتشار

للسيطرة على الدولة العثمانية لتقسيمها فيما بينها، وبذلك أصبحت فلسطين كغيرهـا مـن   

                                                
�: أ(= [�O( ا+8�2 ت ا+-و�)� ا+8-()� �D ا+M-ن ا+C8-0' و\D 92 "=رج آ?'،  .1(W(J?-ا�ث ا^=EO+ت وا �راG�+ رات ��C4=رات �-آZ ا^ ،131، )2001.  
���م  �01547م  ا�-��)��-T  إ�!�ن ا�)ا6Oه� اP'2 ا�)'	% ���و�� ا�)و'�� &% ا�!�)ة �� 5�O ا1��ذ : رو'�� ا�-��)�� .2 8�
  O*)سو

    P�V,ء ا��X=YO ��'ر�� ا�)و�Z4)ا�Hوا�,��01721م  ا �Oآ�&� أ=��ء أورو %& �/O ر�� آ4)ى و�,�)ف�Zوأ_�4^ رو'�� إ�4)ا ،%O(aا� P�  
 .O �/0 %&1721*)س ا#آ4) و����1ًا O,� ا=���ره� 8�0 ا����� &% ا�,�م    
�، -P*�D)' و(�د ا+C م �D وaY b وزارة ا+H ر")� ا+-و�)�"<)X=Mي +)* D=ي، . 3�GM!+ا%رض ا �D  (�رو " d(H�J ،G(� E� -!�A�ق ا%و-C+ا ��W�  �Gد، 

    8215 )2001 :(111.  
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في الشؤون الداخلية للدولة العثمانية، علماً بأن دول الشرق، ذريعة لتدخل الدول األوروبية 

وبقيت تابعة للدولة العثمانية لمدة أربعـة   1516فلسطين وقعت تحت الحكم العثماني عام 

  1.قرون، وأصابها ما أصاب اإلمبراطورية العثمانية من ضعف وانحطاط وتخلُّف

  

   ةاستخدام الدين مبرراً لتدخل روسيا القيصرية في المنطق: أوالً

اتخذت دبلوماسية روسيا القيصرية من الستار الديني وحماية الحجاج الروس والمسيحيين 

وكان القيصر يعتبر نفسـه حـامي   . األرثوذكس ذريعة لتقوية نفوذها في الدولة العثمانية

م قدم النبيل الروسـي  1824وفي عام  2.األرثوذكس من العثمانيين في األراضي المقدسة

راً مفصالً حول معاناة الحجاج الروس إلى فلسطين، وصـف فيـه   تقري. ك.نيسلرودي ف

وبإسهاب أوضاع الكنيسة األرثوذكسية في الشرق، مشيراً إلى األحوال االقتصادية الصعبة 

وبناء على ذلك قررت روسيا إرسال موفد عن الهيئات الدينيـة  . التي تعاني منها الكنيسة

ى القدس، على أن يحمل أصحاب هـذه البعثـة   الروسية الرسمية إلى فلسطين، وتحديداً إل

ونتيجة الزدياد الصراع بين الـدول األوروبيـة    3.صفة الحجاج وليس الصفة الدبلوماسية

والدولة العثمانية تم توقيع العديد من االتفاقيات بين الطرفين، من ضمنها اتفاقية كـونريج  

ي تضمن أحد بنودها نصـاً  بين اإلمبراطورية العثمانية وروسيا القيصرية الت 1774عام 

وبموجب هذه االتفاقية استغلت روسيا  4.حول حماية الحجاج الروس ورعايتهم في فلسطين

االمتيازات الممنوحة لها من الدولة العثمانية، وقامت بتعيين وإيفاد قناصل لها إلى جميـع  
                                                

�و\f-ون،  �Q م ارG(eات. 1(4(P*�/+ا �(1M+ا �D ت �درا )ن !ّ� : ،h0وا+?=ز -C4�+ يG4.+16، )1992دار ا. 
2 . arbsys.net/vb/.index.php/showthread.php1958  
3 . ،G(� E� -!��� ا+-و�)(8!W+ارس اG� i0ر J '�� P*�D �D)' ()' أ�=ام  -E/F ت ()4P*�/+( 1914-1882ا�O(P+ء ا+?-اث ا+8-: ا (kإ Zآ-� ،�)1988( ،  

    32.  
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دس عـام  وأنشأت أول قنصلية لها في الق. المناطق التي كانت خاضعة للسيطرة العثمانية

ورأت روسيا القيصرية في الدولة العثمانية العدو الرئيس لها وخاضـت معهـا     1858.1

التي شنتها بذرائع مختلفة، منها تحرير  1853العديد من الحروب ومنها حرب القرم عام 

 2الشعوب البلقانية وحماية المسيحيين األرثوذكسيين الذين يخضعون للسـيطرة العثمانيـة  

لذا يمكن القول بـأن  . مالك الروسية بالتوسع في اإلمبراطورية العثمانيةوبذلك أخذت األ

الصراع على األماكن المقدسة بحجة حماية الطوائف المسيحية ظهر منذ القدم وازداد بعد 

في الشؤون القيصرية ضعف الدولة العثمانية وتدخُل الدول األوروبية ومن ضمنها روسيا 

  .الداخلية لمناطق الشرق

  

  فلسطينفي  الحمالت التبشيرية لروسيا القيصرية: ثانياً

فيري أوسبينسـكي بزيـارة   قام األرشمندريت الروسي بـاري  1843في نيسان من العام 

لفلسطين، ومنح اهتماماً للمصادر التاريخية التي تتعلـق بـاآلداب المسـيحية،    استشراقية 

بهدف كسب تأييـدهم   ةسيوعمل على تقوية نفوذ العرب الفلسطينيين في الكنيسة األرثوذك

وبقي أوسبينسكي فترة طويلة في األرض المقدسة اهتم خاللها بالشـؤون الروسـية،   . لها

ودعا حكومته إلى إرسال بعثة تبشيرية دينية إلى فلسطين، وكان الهدف من وراء ذلك فتح 

 تولى األرشمندريت أوسبينسكي رئاسة 1858في العام . قنصلية لتمثيل روسيا في المنطقة

                                                
1.  ،m+ F 9 د"'(P*�D)  و�0' -رو-C8+ن ا-M+ا ��' ا+M-ن ا+? �h ا+!)�دي إ+G) nا0 �(D MN+وا �(k2 ت ا+-و�  ا+!-آZ ا+/�*G�+ �4(Pرا� ت وا+C4- : رام اo( -ا+8

 .38، )2006وا^��م،      
2 .G(� E� -!� .(P*�D'- �(D MN+ا �� وا%دب ا+-و�� -رو�) ، أ+p � م �' ا+8�2 ت ا%د()D MN+ا �D '(P*�D ة-.D- -e 8+ن ا-M+0'-ا-C8+ن ا-M+ا-  ��k-+ا  

      '(P*�D n+إ �8�، : ا+GMس) ا+-و�(� W+رات ا=C4� ،�N0GE+ا �8� ا+8-()OP!+246، )2008ا. 
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لعديد من المـدن والقـرى   اوخالل فترة تواجده فيها زار  1.البعثة التبشيرية إلى فلسطين

الفلسطينية، وألف كتاباً دون فيه يومياته وسيرة حياته طيلة فترة تواجده في فلسطين أسماه 

تحدث فيه عن حياة الفلسطينيين وعاداتهم وتقاليـدهم مبـدياً تعاطفـه     2"كتاب عن حياتي"

لجنة تختص بدراسـة األوضـاع االقتصـادية واالجتماعيـة والجغرافيـة       وأنشأ. معهم

والتاريخية في فلسطين، وكان لهذه اللجنة دور في إنشاء مؤسسات روسية في عدد مـن  

  .المدن والبلدات كانت مهمتها الحفاظ على المصالح الروسية في فلسطين

تقلة، الهدف المبطن منها ونتيجة ذلك كله تم إنشاء وتأسيس جمعية روسية ـ فلسطينية مس 

تحقيق أكبر فائدة للسياسة الروسية في منطقة الشرق بوجه عام، وتقويـة نفـوذ روسـيا    

تاريخاً رسمياً  1882أيار من العام  21القيصرية في فلسطين بوجه خاص، ويعتبر تاريخ 

التي صبت جلَّ اهتمامها على الدراسـات واألبحـاث    3لإلعالن عن تأسيس تلك الجمعية،

التي تتعلق بالشؤون الفلسطينية، ومن ضمنها دراسة شاملة لكـل جوانـب الحيـاة فـي     

فلسطين، كما اهتمت بمساعدة الحجاج الروس من خـالل شـراء األراضـي واألمـالك     

خاصة بعد أن أصدرت الدولة العثمانيـة   4العثمانية في فلسطين وتحديداً في مدينة القدس،

بب ضعفها في مختلف المناحي، فرماناً قضى بمنح التي باتت تُعرف بالرجل المريض بس

. لشراء أراض وأمالك في فلسطين القيصرية تسهيالت للدول األوروبية ومن بينها روسيا

قال القيصر الروسي للسفير البريطاني في روسيا واصفاً ضعف الدولـة   1853ففي عام 

نا تعيساً إذا ضاع بين أيدينا رجل مريض، رجل مريض جداً، وسوف يكون حظ"العثمانية 

                                                
1 .G(� E�،�(8!W+ارس اG� i0ر J '� .E/F ،34 ت 
2 .  ،G(� E� .P*�D64)' ـ رو�) ،
3 .،a) *+ا h"-!+238ا.  
4 . ،G(� E��(8!W+ارس اG� i0ر J '� ..E/F،34 ت 
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 1،"هذا الرجل من بين أيدينا ذات يوم، وبخاصة إذا لم نكن قد اتخذنا اإلجراءات الضرورية

بعد ذلك قامت روسيا بشراء الكثير من األمالك لبناء الكنائس واألديرة للحجاج الـروس،  

ضـافة  والعديد من المؤسسات الروسية التعليمية والتثقيفية وغيرها، كون هؤالء الحجاج إ

إلى أفراد الطوائف األرثوذكسية كما رأى وادعى العديد من الروس الذين زاروا فلسطين 

يعانون ظروفاً وأوضاعاً صعبة ومحزنة وقاسية، وأن هـذه الجمعيـة ُأنشـئت لتحسـين     

أوضاعهم وظروفهم، واهتمت الجمعية أيضاً بتاريخ فلسطين القديم والحـديث، وأغنـت   

اث والمؤلفات التي تُعتبر مراجع مهمة للباحثين الروس في شؤون المكتبات الروسية باألبح

  .الشرق وفلسطين، واعتُبر تأسيسها نقطة انطالق وتحول في التاريخ الفلسطيني الروسي

  

  فلسطينباالهتمامات التاريخية لروسيا القيصرية : ثالثاً

من ضـمنها  يعود اهتمام روسيا القيصرية بدول ومناطق شرق البحر األبيض المتوسط و

فلسطين لعاملين مهمين، األول جغرافي سياسي اقتصادي، حيث أدركت أهمية السـيطرة  

واعتبرت أن هذه . على مضائق الدردنيل والبسفور في البحرين األسود واألبيض المتوسط

البلدان توفر ممراً إلى البحر األبيض المتوسط، يربط روسيا بالشرق األوسـط وأوروبـا   

سيا وإفريقيا، وأن أي تهديد يأتي من هذه المنطقة يتسبب بالخوف والقلق الجنوبية وبلدان آ

العامل الثاني فكان دينياً وقومياً، حيث إن روسـيا القيصـرية   أما   2.في روسيا القيصرية

سعت إلى ترسيخ أقدامها في فلسطين تحت ذريعة حماية المسيحيين الـروس والطوائـف   

                                                
1.  ،m+ F،'(P*�D)  و�27 رو. 
2. Andrej، Russia in the Middle East Friend or foe، Praeger Publishers، 2006،page34  ، Kreutz  
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نية، والسيطرة على الواليات العثمانية لتوسيع نفوذها األرثوذكسية الخاضعة للسيطرة العثما

وبالتالي فإن أهـدافها  . السياسي واالقتصادي واإلقليمي المنافس للدول األوروبية الكبرى

  . بالدرجة األولى كانت استعمارية بحتة بحجج وذرائع دينية وبغطاء تبشيري

  

  بيكو ـ دور روسيا القيصرية في اتفاقيات سايكس: رابعاً

، 1916عـام   1عرفت باتفاقية سايكس بيكـو وضع اتفاقية بينهما قامت بريطانيا وفرنسا ب

صاغها كل من مارك سايكس اإلنجليزي وجورج بيكو الفرنسي، وتنص على تقسيم دول 

وتوجه كل من سايكس وبيكو إلى روسيا وتحديداً إلى بطرسبرج . المشرق العربي بينهما

ى مشروعهما باعتبار روسيا طرفاً ثالثاً في اإلتفاقية، إلطالع حكومة روسيا القيصرية عل

وتم اإلتفاق على تحديد األجزاء من الدولة العثمانية التي ترغب كل دولة من الدول الثالث 

وتضمن أحد بنودها حصول روسيا على القسطنطينية واألراضي الواقعة . السيطرة عليها

  2بجوار حدود روسيا القيصرية، ، وجزء كبير من شرق األناضولرحول مضيق البوسفو

اإلتفاقية مقابل اعتراف بريطاني فرنسي بالحق الروسي في ضم مناطق  وافقت علىالتي 

ووافقت كل مـن بريطانيـا   . محددة في آسيا الصغرى فور انتهاء الحرب العالمية األولى

العثمانية  وفرنسا على مطالب روسيا مقابل اعترافها بالحق البريطاني الفرنسي بالممتلكات

اآلسيوية على أن تخضع األماكن اإلسالمية المقدسة والجزيرة العربية لحكومة إسـالمية  

فيما أعلن وزير الخارجية الروسي سازانوف أن بالده لن تترك منـاطق القـدس   . مستقلة
                                                

.1 �b�O cb��' ���  ا�<�رة  &% رو'�� O,� ا���&����ا���b�O  ���b ')ًا 2 ��ري eO ا�,)ب، إ�8 أن =b��'c-e1(X إ1!����?�^ : إ1!�
     ��0��Xا=���ب رو'�� �5 ا��)ب و0(��� '�ر0^. 1917'(�  ا� �,O ة�a�� ^�4_,�ه�ة أ	ا�,)ب إ�8 أن ا� �=f	Z 8إ� ��=�*�(O  
     .وا=g	�م ا�,)ب إ�ىT=�K ا���!�ء    
2 .(eون، ار-f\ات وG،�(1M+ا �D ت �31 در.  
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 1916وكان ذلك في نيسان عـام  . والجليل وطبريا واألردن تحت حماية غير أرثوذكسية

الثالثة المذكرات التي تم فيها تحديد حصة كل دولة مـن الممتلكـات    وتبادلت األطراف

  .1916عام  سازانوفـ  بيكوـ  سايكسوسميت االتفاقية فيما بعد باتفاقية  1العثمانية،

  

  الثورة البلشفية والقضية الفلسطينية: خامساً

التـي  القيصرية  نقطة تحول في تاريخ دولة روسيا 1917يعتبر شهر تشرين الثاني عام 

أو ما يعرف بثورة البالشفة أو الثورة  2انتهت في ذلك التاريخ على أثر قيام الثورة البلشفية

الروسية، وكانت قواعد تلك الثورة تحمل ثالثة محاور، السلم، واألرض وإعالن حقـوق  

إن شعباً يظلم شعوباً "شعب روسيا، وترأسها فالديمير لينين رافعاً شعار المبدأ الماركسي 

فجاءت هذه الثورة لتُحدث تغيراً جذرياً في تاريخ العـالم   3،"ال يمكن أن يكون حراً أخرى

األوروبي بل الغربي أجمع، وتحولت إمبراطورية القياصرة أو ما عرف بروسيا القيصرية 

جديد، وأصبح قوة عظمى  يإلى ما يسمى باالتحاد السوفيتي، الذي قام على فكر أيديولوج

أن "فزعيم هذه الثورة كان يرى  4.تحدة األمريكية على الزعامة العالميةتُزاحم الواليات الم

ازدهار روسيا االقتصادي وتطورها السريع يتطلبان تخليص البالد من طغيـان الـروس   

رافعاً شعار حق تقرير المصير وحريـة االنفصـال للشـعوب     5،"على الشعوب األخرى

                                                
1 . ،�  12، )1998: رام ا)o 1945-1798ز+Zال GO� '*k '(P*�D ا+-k!' أ(= د0
2 .��!X�43 آ�=�ا: ا��
  ��X-� �5 آ�	� ا�i+4!� ا��% (��O %),1و'�� ا�b<)ة أو ا#آ<)��، وه� اP'H ا�hي 0)ف eO أ�41ع ��(�5 &% رو'�� 

 .1903و�� أk�Z هhا ا��,�4) 8�0 �0م  8,�1 ���  ا�<�ريا��%  �i)اآ% ا���	-)اZ% ا�)و'%&% 
jب ا�,	  ا��bX�Hن ا#آ<)��     
 .20 -19، ا+8�2 ت ا+-و�)� ا+8-()�آ?'، . 3
4 . ،'(/+r!+ا '� ��=!W� n+إ G9!+ا '�� وا+C4- وا+?=زh0، : ()-وت( 1992 -1917 -ا+�GEا+4 ر وا+�W)Gـ ا^�O-اs=ر0� ا+E!-اء � OP�+ م *E+1992دار ا(،  

     7- 19. 
  .20، ا+8�2 ت ا+-و�)� ا+8-()�آ?'، . 5
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وقـد   1ى االتحاد الفيدرالي السـوفيتي، وفضلت تلك الشعوب االنضمام إل. الراغبة في ذلك

سارعت على المسـتوى  ف. قلبت هذه الثورة األوضاع الداخلية والخارجية على حد سواء

إلغاء جميع المعاهدات واالتفاقيات التي كانت قد وقعتها روسيا القيصرية مع الخارجي إلى 

ومـن  . اإلنجليزية لهمحلفائها، وفضحت اتفاقية سايكس بيكو لتُظهِر للعرب كَذب الوعود 

فقد دعا زعيمها . منطلق مبادئ الثورة البلشيفية تبلورت مواقف مؤيدة للقضية الفلسطينية

وكان لهذه الثورة تأثيرها الكبيـر فـي   . إلى منح شعب فلسطين حق تقرير مصيره بنفسه

نشوء وتصعيد وتطور حركات التحرر الوطنية العربية بشكل عام والفلسـطينية بشـكل   

  .خاص

  

  تأييد الشيوعية للحقوق الفلسطينية : سادساً

بالعودة إلى فترة نشوء اإلتحاد السوفيتي برزت مواقف روسية فيما يتعلق باليهود فالزعيم 

الروسي لينين زعيم الثورة البلشفية ومؤسس اإلتحاد السوفيتي، والذي كانت لـه روابـط   

د بأن كل مـن يتبنـى بصـورة    غير مباشرة بفلسطين كان يهاجم القومية اليهودية، ويعتق

مباشرة أو غير مباشرة أي آراء أو شعارات للثقافة القومية اليهودية مهما كانـت نوايـاه   

واعتبر لينين الصهيونية في جوهرهـا خاطئـة ورجعيـة     2.حسنة فإنه عدو للبروليتاريا

هـا  بصورة مطلقة، وأن فكرة القومية اليهودية ذات صفة رجعية ضارة ال بالنسبة لمعتنقي

                                                
1 .'(/+r!+ا '� ��=!W�G(�W+22، ، ا+4 ر وا.  
2 .arbsys.net/vb/.index.php/showthread.php1958   
  ��bرل?/) &% ا�-)ن ا���'l (X0 6	5 آ��ب ا���4ن ا�proletarius  (  %0��X(ه� ��*��  Proletariat :( %)�12(ا�4)و����ر��   
  cرآ�� j�K=أ mو&)��ر� cري، و�-�� ��رآ�b�
  ��Xر &�e إ�8 ا�*4-� ا��% '����� O,� ��1ل ا����د ا�,��P �5 ا����د 1(�&�% إ�8 ا����د ا
   5� n�,1أي و'��  إ=��ج و m�	1 2 %4)و����ر�� ا�*4-� ا����O e=�b�	� �� ح رأس ��ل�O5 أر� cو�� �����  K� 6�O/�ده� ا�,O�-� %�g  أ�qر 
  �
  .وه% ا�*4-� ا��bد
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وعكس ذلك  1فحسب، بل كذلك للذين يحاولون خلق انسجام بينها وبين األفكار اإلشتراكية،

على أنها حركات ثورية  1936،2و1929كان ينظر إلى االنتفاضات الفلسطينية في عامي 

حيث كان أحد مبادئ الثورة الشيوعية  3تقدمية، كونها جزءاً من حركات التحرير الوطني،

دعم حركات التحرر الوطني، وكانت الحكومة السوفيتية هـي مـن   حق تقرير المصير و

بيكو، وعارضت مبدأ اإلنتداب وكل ما يتعلق بإنشـاء   ـ  فضح ما يعرف باتفاقية سايكس

 .ورأت أن هذا الوطن سيكون لصالح اإلمبريالية الغربية. وطن قومي لليهود في فلسطين

اليهود إلى فلسطين بأنها هروب  واستنكرت التعاون البريطاني الصهيوني ووصفت هجرة"

وبتـاريخ   4،"من صراع الطبقات، وأن حل مشكلة اليهود يكمن في تمثـيلهم بمجتمعـاتهم  

نشرت المفوضية المؤقتة لشؤون القوميات في جمهورية روسيا االتحادية  28/12/1919

لسـطين  أن الصهيونيين يحاولون إزاحة العرب عن ف"االشتراكية السوفيتية بياناً أكدت فيه 

فقد دعا إلى التمرد من أجل منح  5أما الكومنترون". ويستعدون إلنشاء دولة يهودية لهم فيها

أدان  28/7/1920الشعوب حق تقرير المصير، ففي مؤتمره الثاني الذي عقـد بتـاريخ   

وأصدر بياناً أعلن فيه أن الغرب قدم العرب . الصهيونية ومبادئها وسياستها تجاه فلسطين

اتخذ  1919وفي العام  6ن قرباناً لألقلية اليهود في فلسطين إلقامة دولة لهم فيها،الفلسطينيي

الحزب الشيوعي السوفيتي قراراً بوقف نشاطات الحزب الصهيوني في االتحاد السوفيتي 
                                                

  .24،ا+8�2 ت ا+-و�)� ا+8-()�آ?'،  .1
       آ�&� و 2 '�	�ا�!��*�(�� i	�^ ا�	�ن وا�-)ى و ا��02اءات ا��/�د�� 8�0 ا�	-�'�ت &% ا�-�س ا=��,^ إG) :1929ا=�!��l ا�4)اق �0م  .2

     ��� _!� و ا�
  -��^5 &�� &��*�ا'�	)اره� &% '��'� 1/�و ا��/��=% ا�	KX,� وا�)اs� ��0'��*�ن ا=��,^ O �'��' T4�O)�*�=��: 1936ا=�!��l و   
    (Gإ%)�*��!ا� T,Xأ&)اد ا� PV,� �/�& ط(� .ذ��G mرة �l ا2'�,	�ر ا�i�4� %=�*�(4)ة، i	�^ آ  &��*�5 وا=
3.  ، 49� -Q> G!E�� P*�D)' أ� م ا+-أي ا+8 م ا+8 +!� �.C�1945-1967 )-Q� .122، )1979دار ا+!8 رف، : 
4.  ،a) *+ا h"-!+118ا. 

jاب ا���0��X &% ا�,��P و�,T  ��1919(�5 �0م  P�V)1Jf أ=X �وه ا��و���ا�hي ُ�*�k 8�0 ا���0��X  اP'2ه� : ا���b(�)ون .5v� 6	Kآ�  
   e�& �����(ا��12د ا���&��% ا�-�ة ا�-���ة ا� e1(*�' 5	g��  8�0 %'0% ا�)و��Xب ا�j��0 ا��)آ�و'�*)ة ا����Xو ا� ��	آ�َنا�,��  
 .   و�e أG) آX= %& (�4) ا���0��X &% ا�,��P و�*�x� e��0 k'�� ا#�	�� ا���0��X ا�<��<� ،ا���&��%�+��1د  ا��و�% ا�K(�ح   
6 ..arbsys.net/vb/.index.php/showthread.php1958  
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لقيامه بدور مضاد للثورة الشيوعية، واعتقل الكثير من زعماء الحركة الصـهيونية فـي   

 1917من هنا يتضح أن االتحاد السوفيتي منذ العـام    1.فيتيةموسكو وعدد من المدن السو

وحتى منتصف األربعينات كان يرفض فكرة قيام وطن قـومي لليهـود فـي فلسـطين،     

ويعتبرها حقاً لسكانها العرب وليس لليهود أي أحقية فيها، وأنه من حق شـعب فلسـطين   

  .اإلمبرياليةتقرير مصيره وإنشاء دولته المستقلة بعيداً عن الصهيونية و

  

  األمريكي على النفوذ في فلسطين التنافس السوفيتي ـ : سابعاً

وبروز االتحاد السوفيتي كقوة عظمى إلى جانـب   1945بعد الحرب العالمية الثانية عام 

الواليات المتحدة األمريكية، اكتسبت فلسطين أهمية استراتيجية فائقـة بالنسـبة للقـوتين    

الوحيد في المنطقة الذي لم يتحول في ذلك الوقـت إلـى دولـة،    الجديدتين، كونها اإلقليم 

ـ     نظـراً ألهميتهـا   . اوطمعت كل من القوتين في أن تحولها إلـى دولـة تابعـة لنفوذه

اإلستراتيجية المتمثلة في السيطرة على قناة السويس والبحرين المتوسط واألحمـر مـن   

بالتالي فـإن   2جهة أخرى، جهة، وعلى المشرق العربي حتى العراق والخليج العربي من

القوة التي تُحول فلسطين إلى دولة تابعة لها تكون قد أخذت فرصة أكبر لنشـر نظامهـا   

ومن أجل ذلك دعمت كـل مـن القـوتين    . االقتصادي واأليديولوجي في المنطقة العربية

العظميين إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، حتى تجعله أداة لخدمـة مصـالحها فـي    

إال أن تحوالً طرأ على موقف االتحاد السوفيتي، حيث وجد أن من مصلحته تأييد . نطقةالم

                                                
1.  49�'(P*�D ��.C� ، ،118. 
� Wk وي،  .2D�  .131، )2000 ا+ZWء ا%و+ـ :�D )'(P*�D ا+? رi0 ا+* (�� P*�D ،'(P*�/+)' ا+!. ن�
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إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين وتقسيمها إلى دولتين عربية ويهوديـة، ورأى أنـه   

بتأييده قرار التقسيم سوف يتم التخلص من االستعمار وإنهاء اإلنتـداب البريطـاني فـي    

على اعتبار أن موقفه  1،د العرب ضد أعمال العدوان اليهوديةفلسطين، وفي ذات الوقت أي

ففي مؤتمر نقابات العمـال  . ينسجم مع مبدأ حق تقرير المصير للشعبين العربي واليهودي

وافق الوفد السوفيتي على قرار يـنص علـى أن    1945العالمي الذي انعقد في لندن عام 

وجـاء   2".بناء فلسطين كوطن قومي لهالشعب اليهودي يجب أن يمكَن من مواصلة إعادة 

حين كان ممثالً لالتحاد السوفيتي السابق لدى األمم المتحـدة   3في كلمة ألندريه غروميكو

 _إنه ال يمكن حماية مصالح الشعبين إال في إقامـة دولـة عربيـة   " 14/5/1947بتاريخ 

رب غروميكو عندما كما أع 4"يهودية ديمقراطية أو تقسيم البالد إلى دولتين عربية ويهودية

أصبح وزيراً للخارجية السوفيتية فيما بعد أن تأييد بالده لقرار التقسيم جاء من منطلق أنه 

يوجد شعبان في فلسطين أحدهما عربي واآلخر يهودي، ولكل منهما جذور تاريخية رغم 

وبالتالي . مما يعني أنهما ال يمكن أن يعيشا سوية في دولة فيدرالية. اختالفهما أيديولوجياً

فإن الحل األنسب واألفضل هو وجود دولتين لهما في فلسطين، خاصة وأنها لم تتمكن أي 

دولة أوروبية من توفير األمن والحماية للشعب اليهودي من المذابح النازية، كمـا أعلـن   

ال حل لقضية فلسطين إال باإلستقالل والديمقراطية التي تحفظ حقوق جميع "غروميكو أن 

لسطينيين على أساس العدل والمساواة، أما إذا لم يكن هناك طريق إلـى تفـاهم   السكان الف

العرب واليهود على هذا الحل فهو أمر مؤسف كما قال وعند ذلك لن يكون من حـل إال  
                                                

1.  ،ID=> G(��+وG+ل ا W!+ا �D ك-?C!+ا �)-ا+8 I!8+ه-ة( ا M+ا : ،�8� ا+Gول ا+8-()� " �D �252، )1971�G98 ا+EO=ث وا+Gرا� ت ا+8-().  
2 . ، 49�'(P*�D ��.C�، 122. 
3. �bو��(y eة �0م : أ=�ر����	ا� P�#ا �zوب �+��1د ا���&��% &% ه��)� 1946أول� �,O �	�& 8��1ا��12د، و ��qر�{ (وز� T�)  

 .1985و
�8  1957ا���&��% �5 ا�!�)ة   
4. arbsys.net/vb/.index.php/showthread.php1958  
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إال أن االتحاد السوفيتي اعترف بإسرائيل رغم عدم تنفيذ الشق الثاني من قرار  1".التقسيم

ولة عربية إلى جانب دولة إسرائيل، وبذلك يكون االتحـاد  التقسيم الذي ينص على قيام د

، 1917السوفيتي قد تجاوز المبادئ التي كان ينادى بها بعد قيام الثورة الشـيوعية عـام   

وبتأييده واعترافه بإسرائيل خسر االتحـاد السـوفيتي   . باعتبار الصهيونية حركة رجعية

  . عالقته مع كثير من الدول والشعوب العربية

  

  الدعم السوفيتي لدولة إسرائيل : ناًثام

إتسمت السياسة السوفيتية إزاء قيام دولة لليهود في فلسطين بشكل خـاص، وإزاء العـالم   

العربي بشكل عام، بالتأرجح والغموض وعدم الوضوح وأحياناً بالتردد، فتارة كان اإلتحاد 

 خرى يدعم قيـام دولـة  السوفيتي يقف موقف الداعم للفلسطينيين وللدول العربية، وتارة أ

 إال أنه وبعد انتصاره في الحرب العالمية الثانيـة، رأت . ووطن قومي لليهود في فلسطين

فـي  ) تقدميـة (الخارجية السوفيتية أن المستوطنين اليهود في فلسطين يمثلون أكبر القوى 

المنطقة وأن مصلحة االتحاد السوفيتي تتمثل في دعمهم وليس فـي مسـاندة الحكومـات    

، 1948فكان أول دولة تعترف رسمياً بإسرائيل بعد قيامها في العـام  ). الرجعية(ربية الع

تشرين الثاني  29الصادر من األمم المتحدة في  181وكان موقفه فيما يتعلق بقرار التقسيم 

مفاجئاً للعالم بأسره عندما أعلن عن تأييده للقرار وحشد ووفر عدداً يفـوق ثلثـي    1947

فصوته كان الفاصل في قرار التقسيم مـن أجـل    2تصويتهم إلقراره، األعضاء المطلوب

                                                
1 . ، �=J I(��ً  ��n اEJX د  30، 0=�) ت t8eأ �) /(k : ،�8� اEJX د ا+?8 و<)OP�1974( ،45. 
2 . ،I(Y-أ0*- ه�� ا+*Gا�)!W4+ا �D IW4�� �D إ�-اI(Yأ]=اء ��n أ�! ل ا+ -(?()D=*+ا v*W? ، ��M� رG( �!"-J)ن !ّ� : ،-C4�+ I(�W+7، )1988دار ا.  
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دخوله حيز التنفيذ، ولو أنه صوت ضد القرار أو امتنع عن التصويت عليه لكان الموقف 

تغير برمته، ولما تمكنت الصهيونية من الحصول على العدد المطلوب مـن األصـوات   

التي تشـمل االتحـاد السـوفييتي    كون أصوات المجموعة اإلشتراكية و. إلصدار القرار

وتشيكوسلوفاكيا وبولندا كانت لتحسم األمر لو تحولت إلـى الموقـف المضـاد     اوأوكراني

ب لوتسـكي  .وفيما يتعلق باالعتراف بدولة إسرائيل قال المستشرق السوفيتي ف  1.للتقسيم

اف السـوفيتي  إن اإلعتر): اإلمبريالية البريطانية واألميركية في الشرق األدنى(في كتابه 

بإسرائيل هو اعتراف حقوقي، في حين أن اإلعتراف البريطـاني واألمريكـي اعتـراف    

وخالل حرب  2.وقال إن االتحاد السوفيتي كان يدعم إسرائيل دعماً حقيقياً ومخلصاً. واقعي

بين العرب وإسرائيل أيد االتحاد السوفيتي إسرائيل ضد الدول العربية، التـي   1948عام 

نظره دول عدوانية تسعى للقضاء على دولة إسرائيل، معتبراً إياها أداة في أيدي  كانت في

كمـا أن  . الدول الغربية، هدفها اإلطاحة بالدولة اليهودية والقضاء على اليهود في فلسطين

المعلقين السوفييت لم يتوانوا عن وصف بعثة األمم المتحدة إلى فلسطين برئاسة الكونـت  

وعـارض االتحـاد    3ة مدبرة للقضاء على استقالل دولـة إسـرائيل  برنادوت، بأنها خط

السوفيتي تلك الخطة القاضية بتعديل حدود الدولة اليهودية وتسليم النَّقب للعرب وتـدويل  

واعتبر حرب العرب ضد اليهود عمالً عدوانياً وغير إنسـاني، واتهـم القـوات    . القدس

فاشية، وشحن إلسرائيل السالح مـن دول  العربية بأنها عبارة عن تنظيمات رجعية وشبه 

أوروبا الشرقية بأمر شخصي من ستالين، وزود القوات اليهودية المقاتلة في تلك الحـرب  

                                                
1.  ، 49�'(P*�D ��.C� ،176. 
2 . ،'(/+r!+ا '� ��=!W�،G(�W+236 ا+4 ر وا. 
3 . ،a) *+ا h"-!+236ا. 
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صـرح   2/12/1948بالسالح من تشيكوسلوفاكيا، وفي اجتماع لمجلس األمـن بتـاريخ   

ن بأن إسرائيل وجِدت لتبقى، وأن فلسطين هـي مـوط  "المندوب السوفيتي جاكوب مالك 

   1".أجدادها، وأن أعداءها ويعني العرب هم عمالء لإلمبريالية الغربية

  

  التأرجح في موقف االتحاد السوفيتي بين العرب وإسرائيل : تاسعاً

إن موقف االتحاد السوفيتي من إسرائيل قد تبدل في الخمسينات من القرن العشرين، فقـد  

 ه اليهود، من أجل زيادة النفوذ السوفيتياستغل السوفييت النزاع والعداء العربي الشديد تجا

وتعزيز أهدافه اإلستراتيجية في الشرق األوسط والمنطقة العربيـة، فلـم يعـد يصـف     

الحكومات العربية بالرجعية، ولعل السبب في هذا التحول هو تلك األزمة التي نشأت بينه 

شباط عام  9تل أبيب في وبين إسرائيل، بعد اإلنفجار الذي حدث في الممثلية السوفيتية في 

وجاء  2، والتي على أثرها قطع االتحاد السوفيتي عالقاته الدبلوماسية مع إسرائيل،1953

إن األسف الذي أبدته الحكومـة اإلسـرائيلية يتعـارض بشـكل     : "في إعالنه بهذا الشأن

 مفضوح، مع النشاط المنظَّم في التحريض على كراهية االتحاد السوفيتي الذي قامت بـه 

ولهـذا ال تـرى   . ليس صحف األحزاب فحسب، بل أعضاء حكومة إسرائيل وبرلمانهـا 

إال أنه وبعـد    3،"الحكومة السوفييتية الشروط متوفرة لنشاط البعثة الدبلوماسية في إسرائيل

اعتذار إسرائيل للحكومة السوفييتية وتعهدها بمعاداة ومقاطعة أي حلـف معـاد لالتحـاد    

الكشف عن مسببي االنفجار، وافقت موسكو على إعـادة العالقـات   السوفيتي، ووعدها ب

                                                
�ارG(eات و\f-ون، . 1(1M+ا �D ت �44، درا. 
2 .Y-ه ،I(�� ا+*Gا�)!W4+ا �D IW4� ،8. 
3 .J ، �=t8e ت (�=0 ،127. 
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إرتقى مستوى التمثيل  1954، وفي أيار 1953والتمثيل الدبلوماسي بين البلدين في تموز 

وتم استقبال جولدا مائير بحفاوة بالغة كأول سفيرة . الدبلوماسي بينهما إلى مستوى سفارة

 1948سوفيتي أوراق اعتماده بالقـدس فـي آب   فيما قدم السفير ال 1إلسرائيل في موسكو

وجاء تجديد العالقات السـوفيتية  . وكان بذلك أول دبلوماسي لدولة عظمى يصل إسرائيل

اإلسرائيلية بعد وفاة ستالين، الذي شجع الدول األوروبية الشرقية على فتح باب الهجـرة  

ع الـرئيس األمريكـي   اليهودية إلى فلسطين واعترف بدولة إسرائيل فور قيامها ووافق م

آنذاك فرانكلين روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل على تدعيم فكـرة  

في المقابل أخذت العالقات السوفيتية العربية تتطور إلـى األفضـل    2.الوطن القومي لهم

وتحديداً مع مصر، فقد بدأ التغلغل السوفيتي يتجدد ويتفاعل في منطقة الشـرق األوسـط   

د صفقة األسلحة التشيكية المصرية، التي وقعـت فـي أعقابهـا حربـا عـامي      عقب عق

وأصبح اإلتحاد السوفيتي يشكل مصدر السالح األول للعالم العربي، وكان . 1967و1956

  .حريصاً في ذات الوقت على العمل من أجل تحسين عالقاته مع إسرائيل

  

عليهـا مصـالحها، فاالتحـاد     فالسياسة الخارجية السوفيتية كانت تتغير حسب ما تميلـه 

السوفيتي رغم دعمه لقيام دولة إسرائيل، والوقوف إلى جانبها في بداية والدة تلك الدولـة  

أو حتى قبيل والدتها، إال أنه في الوقت ذاته كان يرى أن عليه العمل من أجـل الحفـاظ   

. تضي ذلكعلى عالقات ودية مع غالبية دول الشرق األوسط، ألن المصلحة السوفيتية تق

                                                
1 .arbsys.net/vb/.index.php/showthread.php1958  
  .35، ا+8�2 ت ا+-و�)� ا+8-()�آ?'، . 2
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وهذه الحقيقة كان يعرفها الساسة والمسؤولون اإلسرائيليون، وأنه ليس هناك أي نيـة أو  

مصلحة لالتحاد السوفيتي في إلحاق األذى وإيقاع الضرر بدولة إسرائيل، وأن عليها كما 

صرح أحد مسؤوليها أن ال تنسى وقوف االتحاد السوفيتي إلى جانبها في بدايـة تكوينهـا   

، ومن خالل قيـام  1948ه إلى جانبها خالل الحرب العربية اإلسرائيلية عام خاصة وقوف

االتحاد السوفيتي بتسهيل إجراءات الهجرة آلالف اليهود السوفييت، ومنح زيادة في عـدد  

تأشيرات الخروج من االتحاد السوفيتي إلى دولة إسرائيل، علماً بأن هجرة اليهود من دول 

كانـت  ى فلسطين، بدأت قبل ظهور االتحاد السـوفيتي و أوروبا وخصوصاً من روسيا إل

وكان عدد المهاجرين خـالل   1903و1882الموجة األولى من هذه الهجرات بين عامي 

وبلغ  1914و1904أما الموجة الثانية فكانت بين عامي . ألف يهودي 28هذه المدة حولي 

مـن اليهـود   ألف مهـاجر، كـان معظمهـم     40عدد المهاجرين خالل تلك الفترة نحو 

 1948تلتها الموجة التي لم تتوقف حتى اآلن من هذه الهجرات بعد نكبـة عـام    الروس،

وكان غالبية المهاجرين اليهود من فئة الشباب والفئة المتعلمة، ومن . وقيام دولة إسرائيل

يهود الكتلة الشرقية الذين كانوا ممن تأثروا بالدعوة الصهيونية في األربعينيات ولم يجـد  

وكان أعضاء الجناح العسـكري فـي    1.تحاد السوفيتي بأساً من التخلص منهم حينذاكاال

يرون أن حل المشكلة اليهودية لن يتأتى إال مـن  ) عمال صهيون( 2بوعالي تسيون حزب

وهذا الحزب كان منذ نشأته يجري اتصاالت بشـكل  . خالل الهجرة الجماعية إلى فلسطين

                                                
1.  ،ID=>ك-?C!+ا+8-(� ا I!8+253، ا  
  آ�ن �(e��'f1 hو� &% &��*�5 8�0 �� ا�	/�q)�5 ا��/�د ا�)وس �5 أ�g0ء ا�/K)ة ا�<�=� c'1906 �0م 1f :0	�ل _/��ن 
jب .2
  .�)�g0fO �ً*41ء 
jب ��0�O% _/��ن &% رو'��   
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احتجاج العديد من الدول العربية على تلك الهجرة، من رغم  1دائم مع اليهود في فلسطين،

منطلق أن الهدف الرئيس لالتحاد السوفيتي وإسرائيل من هذه الهجرة بأعدادها الهائلة هو 

توطين هؤالء المهاجرين في فلسطين وتحديداً في القدس، وطرد السـكان العـرب منهـا    

لفلسـطينيون أقليـة سـكانية    وإحداث انقالب ديموغرافي في عدد سكانها، بحيث يصبح ا

واألغلبية يهودية، األمر الذي يجعل قضية فلسطين من وجهة نظر العـرب فـي وضـع    

   .حرج

في هجرة اليهـود   خلف اإلسهام الكبيرويعتبر ستالين أكثر الزعماء السوفيت الذين وقفوا 

في أن  إلى رغبة موسكو العارمةوفسر ذلك بأنه يعود . إلى فلسطين وإقامة دولة لهم فيها

يكون لها موطئ قدم في الشرق األوسط وفي تقويض الوجود البريطـاني، وحتـى فـي    

في وثائق الخارجية السـوفييتية   وبرزمحاولة دق إسفين بين بريطانيا والواليات المتحدة، 

بمسألة هجرة اليهود إلى إسرائيل، وذلك باعتبـار   اًأن موسكو أبدت في تلك الفترة اهتمام

كهذه تنطوي على حل لمشاكل سوفييتية داخلية نشأت بعد انتهاء الحرب أن هجرة جماعية 

وكان االتحاد  2.العالمية الثانية على خلفية عودة الالجئين اليهود إلى أماكن إقامتهم األصلية

السوفيتي يرى أن من حقه وتحت أي ظرف من الظروف اتخاذ أي إجراء يـراه مناسـباً   

جية، وهذا ما أشار إليه ممثل االتحاد السوفيتي لـدى  ومتماشياً مع مصلحة سياسته الخار

بأن اهتمام االتحاد السوفيتي أوالً وأخيـراً هـو حمايـة    "األمم المتحدة أندريه غروميكو 

وترجمة لهذا  3".مصالحه االقتصادية والعسكرية، بصرف النظر عن مصالح الدول العربية

                                                
1 . ،I(Y-ه�� ا+*Gا�)!W4+ا �D IW4� ،250.  
2 .،�  forum.rtarabic.com/showthread.php 2009 �? +)' وا+Gو+� ا+)9=د0

 3 . ،'(/+r!+ا '� ��=!W�G(�W+242، ا+4 ر وا.  
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 1948في مجلس األمن في نـوفمبر   )الفيتو(التوجه إستخدم االتحاد السوفيتي حق النقض 

ضد مشروع قرار يفرض على الجيش اإلسرائيلي اإلنسحاب من النقب ويفرض عقوبات 

  1.اقتصادية على إسرائيل إذا رفضت االنصياع للقرار

  

   194موقف االتحاد السوفيتي من قضية الالجئين والقرار : عاشراً

إلى دولتـين   2على قرار تقسيم فلسطين صوتت الدول األوروبية وتحديداً االتحاد السوفيتي

، األمر الذي أدى إلى رفض العرب 1948أيار  15وإعالن قيام إسرائيل في  1947عام 

ومنذ ذلك الوقـت  . 1948والفلسطينيين للقرار، ونشوب الحرب العربية اإلسرائيلية عام 

ا يتعلق بتلك وفيم. ظهرت مشاكل وقضايا متعددة، وكان أهمها قضية الالجئين الفلسطينيين

. القضية حمل االتحاد السوفيتي المسؤولية عنها للدول الغربية أوالً، ثم للدول العربية ثانياً

ورأى أن إسرائيل ليس لديها أي عالقة بذلك طالما أن نقض قرار التقسيم الذي لم يـدخل  

جهـة  معتبراً أنه كان الطريق الوحيد لحل هذه المشكلة مـن و . موضع التنفيذ هو السبب

وبقيت مشكلة الالجئين قائمة في مجلس األمن وتبحثها الجمعية العامـة   3.النظر السوفيتية

وكان السوفيت يدعون دائماً إلى . 1948لألمم المتحدة في كل دورة من دوراتها بعد العام 

 1955-1948حلها علماً بأنه كان يوجد امتناع سوفيتي دائم عن التصويت ما بين األعوام 

ولم يكن هناك أي نفوذ سوفيتي في إقامة وكالة غـوث  . ارات المتعلقة بالالجئينعلى القر

                                                
1 ..arbsys.net/vb/.index.php/showthread.php1958 
�)ار ا��- .2P�� : ^����)ار  8�0 k�Zا��% أ P'2ا�,���ه� ا ��,	Kا�  �z�/� �,Oةا������	ا� P�#ا  %& e��0 �-&ا�	��O29 5�(X1  �0م %=�G  
  وأن 1-6 ���(��  �/�د��آ��=�ت ���qة دو�� 0)��O وأ})ى  3وP��-1 أرا�l/� إ�8  ا2=��اب ا�4)�*�=% 8�0 &��*�5، و�YO ^g=/�ء 1947  
  �5 أو�8 . 181آ�ن هhا ا�-)ار ا�	�	8 ر'	�� O-)ار ا�K	,�� ا�,��� ر�P . �(*-� }�_� �1^ ا��_��� ا��و��� &% وP�� ^�O ا�-�س  
  %O(,اع ا�j)و2ت ��  ا���	ا�- �/q5 ا�!��*�(�5 �5 و�zq+ا� ��g-�  
 �O�>	O (4�,� ا ا�-)ارhه k�4*1ا��/��=% 8�0 أرض &��*�5 و  
 .(V) ا���&����ا�  
3 . ، 49�'(P*�D ��.C�،289. 
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، إضافة إلى أن االتحاد السوفيتي لم يساهم مالياً في عمليات نوتشغيل الالجئين الفلسطينيي

كانون الثاني  8الغوث، وال في مشروع قرار قدمه مندوب سوريا لدى الجمعية العامة في 

لرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية العليا بحق الالجئين فـي  ، طالب فيه ا1952عام 

وكان يعتبر مشكلة فلسطين مشـكلة   1.العودة إلى أراضيهم واستعادة ملكياتهم ومصالحهم

الالجئون الفلسطينيون أو الالجئـون  "الجئين أوجدتها بريطانيا، وأصبح يتداول مصطلح 

. فلسطين أو الشعب العربي في فلسطين، ولم يستخدم مصطلح شعب "الفلسطينيون العرب

وكانت عالقة االتحاد السوفيتي المتذبذبة مع الدول العربية تؤثر على موقفه تجاه قضـية  

الالجئين، فالعالقات العربية السوفيتية كلما كانت جيدة كلما انعكسـت باإليجـاب علـى    

. يلي بشكل عامالمواقف السوفيتية من تلك القضية بشكل خاص والصراع العربي اإلسرائ

بين العرب وإسرائيل، تغير الموقف السوفيتي مـن   1973فبعد حرب تشرين الثاني عام 

وأصـبح يعـرفهم بـأنهم    . االمتناع إلى اإليجاب فيما يتعلق بالقرارات المتعلقة بالالجئين

الفلسطينيون العرب الذين طردتهم إسرائيل وحرمتهم بالقوة من ديارهم ووطنهم وحولتهم 

    2.جئين بال دولة وبال وطنإلى ال

  

يالحظ مما سبق أن عالقة االتحاد السوفييتي وموقفه من الصراع الفلسطيني اإلسـرائيلي  

وحتى الحرب  1917مر بمراحل مختلفة، بدأت المرحلة األولى بقيام الثورة البلشيفية عام 

صهيونية واعتبارهـا  ، واتسمت هذه المرحلة بمعاداة السوفيت لل1945العالمية الثانية عام 

أما المرحلة الثانية فتمثلت . حركة رجعية، ورفض فكرة الوطن القومي لليهود في فلسطين
                                                

1 . ، 49�'(P*�D ��.C� ،300. 
�' ا+=aY b ا+*) �)�  -EJX د ا+*=D))?� وا+8 +$ ا+8-(�اإ�.G4ر أG!kوف، . 2 ��=!W� '�� f)-ي ا+1 !"-J ،)=.�=� .216، )1978دار ا+?GMم، : 
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، واتسمت بتأييد االتحاد السوفييتي لقرار التقسيم وإقامـة  1948و1947في الفترة ما بين 

وقـف   1948وفي حرب . دولة فيدرالية عربية يهودية أو دولتين عربية وأخرى يهودية

تحاد السوفيتي إلى جانب إسرائيل معتبراً أن القوات العربية مدعومة من قبل الغـرب  اإل

أما المرحلة الثالثة فتميزت بفتور العالقات السـوفييتية  . واالستعمار واإلمبريالية الغربية

اإلسرائيلية، مع استمرار للعالقات االقتصادية والدبلوماسية، رافق ذلـك دعـوة االتحـاد    

رب واليهود إلى المصالحة وهذه المرحلة كانت في الفترة ما بـين عـامي   السوفييتي الع

حيـث اعتبـر    1981و1955بين العـامين  أما المرحلة الرابعة فكانت . 1955و1949

وخالل تلـك الفتـرة   . السوفييت إسرائيل أداة في يد الغرب مع عدم موافقتهم على إزالتها

لغربية والجوالن وسـيناء، وبـدأ   حيث احتلت اسرائيل الضفة ا 1967حدثت حرب عام 

ودخلت كل من روسـيا  . النشاط العسكري للمنظمات الفلسطينية ضد االحتالل االسرائيلي

والواليات المتحدة على ساحة الصراع في المنطقة وكان لروسيا دور فاعـل فـي دعـم    

تطور فقد حدث فيها  أما المرحلة الخامسة واألخيرة. العرب والفلسطينيين في تلك المرحلة

، تمثل باعتراف االتحاد السوفييتي بمنظمة التحريـر الفلسـطينية   نمهم بالنسبة للفلسطينيي

كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني وحق هذا الشعب في تقرير مصيره وإقامة دولته 

المستقلة إلى جانب دولة إسرائيل، وهذا ما سيتم التعرض له في المبحث الثاني من هـذا  

  .الفصل
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  العالقات الفلسطينية السوفيتية في ظل الحرب الباردة: الثاني المبحث

  مقدمة

أهميـة   ،)الواليات المتحدة واإلتحاد السوفيتي(الدولتين القطبين  ة الصراع بينحكمت حد

فكانت تخف وتزداد حسب أولويات السياسة الخارجية  القائمة على الساحة الدولية،القضايا 

حتماً بين القطبين فـي ظـل   كان نمط العداء مو .تاريخية لكل من الدولتين في كل مرحلة

باإلضافة إلى اختالف طبيعة النظامين االجتماعيين الليبرالي . سق الدولي ثنائي القطبيةالنَّ

في وقت تعارضت فيه جوهرياً مصالح وأهداف القطبين، فلم يكن من المبالغة  ،والشيوعي

وتمثل بما عرِف بمصطلح الحـرب   ين الدولتينن العداء كان يمثل جوهر العالقة بإالقول 

 حولهـا  ة الشرق األوسط بما فيها فلسطين من المناطق التي احتـدم قانت منطوك. الباردة

وحكمت العالقة الفلسطينية السوفيتية خالل  الحرب الباردة  الصراع بين الدولتين القطبين

ية وعالقته بإسرائيل والواليات عدة عوامل تتعلق بمصالح االتحاد السوفيتي بالمنطقة العرب

  .المتحدة مما جعل الموقف السوفيتي من القضية الفلسطينية متذبذباً وال يتسم بالثبات

  

  االهتمام السوفيتي بالقضية الفلسطينية: أوالً

، حيث بدأت 1954صالح إسرائيل إلى أن تبدل الموقف عام ل تميل بقيت السياسة السوفيتية

االتحاد السـوفيتي قـرار    استخدم عالقات الفلسطينية الروسية، حينالمرحلة الثانية من ال

 األمـن دعا مجلس وذلك عندما  1،ضد قرار لصالح إسرائيل لصالح العرب "الفيتو"النقض 

                                                
�G!E ا+/-ا .1 ،�(4(P*�/+ا �(1M+ت ا �ا+/�*، درا ��، ا+!G�W ا+* دس، ا+M*$ ا+N <� ا+!=�=�()4P33، )1990: ()-وت(.  
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 1،رفع القيود المفروضة على مرور بعض السفن التجارية عبر قناة السـويس  إلىمصر 

عالقات السوفيتية اإلسرائيلية نتيجـة  تدهورت ال فقد. 1956لكن التحول األبرز كان عام 

بدا واضحاً لالتحاد السوفيتي أن إسرائيل تمثـل حارسـاً   ، والتقارب األمريكي اإلسرائيلي

بتقديم الـدعم  وبناء على ذلك أخذ االتحاد السوفيتي ، للمصالح الغربية في المنطقة العربية

ة حلفاءها السوفيت علـى  حثت الدول العربي 1956 وخالل الفترة التي تلت العام. للعرب

وذلك في البيانات المشتركة التي كانت ، عن دعمهم للحقوق المشروعة للفلسطينيين التعبير

أيـار عـام    15جاء في البيان المشترك الذي صدر في  فعلى سبيل المثال، تصدر عنهم

جمال عبد الناصـر الرسـمية لالتحـاد     الراحل زيارة الرئيس المصري ختام في 1958

قام الجانبان ببحث مسألة حقوق الفلسطينيين العـرب وإبعـادهم عـن    ": ما يلي تيالسوفي

وبالفعل فقد جرى إدراج تصـريحات   2،"دعمهما الكامل لحقوقهم المشروعةوأكدا  وطنهم

، السوفيتية المشتركة الصادرة في تلك الفتـرة ـ   من هذا النوع في معظم البيانات العربية

السوفيتي يشير إلى حقوق الفلسطينيين ليس فقـط كحقـوق   بدأ االتحاد  1964 وفي العام

العـدوان الثالثـي علـى    ( 56عام  وبعد انتهاء حرب. بل كحقوق قانونية ثابتة مشروعة

لسـان  باعتراف االتحاد السوفيتي علـى   تزايد الدعم السوفيتي للعرب، وتوج ذلك) مصر

الثابتـة والمشـروعة   بـالحقوق   1964خرشوف أثناء زيارته لمصر عام  نيكيتا الرئيس

واستمر  3،لكن بقي ذلك في إطار اعتبار قضية فلسطين قضية الجئين، للشعب الفلسطيني

ـ عحيـث أُ  1973الموقف السوفيتي المناصر للعرب منذ ذلك الوقت وحتـى عـام     بجِ

                                                
�ا+/-ا، .1(4(P*�/+ا �(1M+ت ا �33، درا. 
2 . ، a) *+ا h"-!+28ا. 
3 . ،a) *+ا h"-!+49ا.  
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والتي كانت بمثابـة اختبـار للسـالح     1973أكتوبر السوفيت باألداء العربي في حرب 

أن العديد  وكشفت مصادر. عليهرك خبراء روس في تدريب المصريين الذي شا السوفيتي

من ضباط وجنود االتحاد السوفيتي ضحوا بأرواحهم خـالل حـرب أكتـوبر وحـرب     

وطبقـاً  . االستنزاف التي سبقتها إلى جانب رفاقهم المصريين وكذلك على الجبهة السورية

عسكري والقـائم بأعمـال الهيئـة    لشهادة الجنرال السوفيتي نيكوالي ايفليف، المستشار ال

العسكرية الدبلوماسية في السفارة السوفييتية بالقاهرة، والذي شارك في حربي االستنزاف 

على الجبهة المصرية، فإن بالده ضحت بأكثر من ثالثة  1973واكتوبر عام  1970عام 

   1.لسوريةعلى الجبهة ا عشر ضابطاً وجندياً قتلوا خالل الحربين، وأكثر من مائتي جريح

  

 وتخلل تلك الفترة بدء تعامل السوفيت مع القضية الفلسطينية على أنها قضية شعب وعدم

ـ  22بتـاريخ   338قرار ال إصدار مجلس األمنوبعد . حصرها في قضية الجئين رين تش

، رحرب أكتوبوالداعي إلى وقف إطالق النار على كافة جبهات  1973عام  الثاني أكتوبر

وترأس إلى جانـب   ،ن االتحاد السوفيتي أن يكون له دور في حل القضية الفلسطينيةضم

الذي أوضحت فيه موسـكو  ، 1973الواليات المتحدة مؤتمر جنيف في كانون األول عام

والذي تبلور في ضرورة التزام إسرائيل بسحب  ،موقفها تجاه الوضع في الشرق األوسط

أن تحيا بسـالم   في المنطقة والحفاظ على حق الدول، 1967من األراضي المحتلة  قواتها

ورغبة االتحاد السوفيتي  ،وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ،بما فيها إسرائيل

                                                
 www.ahewar.org/debat/show.art.asp ،2009-10 -7، 51737ا+E=ار ا+!?!Gن، �Gد . 1
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إحدى الـدول   1974كما كان االتحاد السوفيتي عام  1.أن يكون له دور في عملية التسوية

اً في منظمات األمم المتحدة والجمعيـة  الداعية والمطالبة بأن تصبح فلسطين عضواً مراقب

العامة، مؤكداً أنه إذا ما طالبت فلسطين في أن تصبح عضواً في أي منظمة دولية فإنـه  

   2.سوف يكون لها موقف داعم ومؤيد تجاه المطالب الفلسطينية لدى الدول األخرى

  

وعلـى   يـة جذري على سياسة االتحاد السوفيتي الخارج تحولفي المرحلة الثانية طرأ و

 تغير في العالقـات السـوفيتية  هذا التحول ونتج عن  المفاهيم األيديولوجية المبنية عليها

مما أدى إلى إعادة تقييم سـوفيتي للقضـية   ، العربية وفي العالقات السوفيتية ،اإلسرائيلية

النظريات والمفاهيم السوفيتية الجديدة التي تم تبنيها خـالل هـذه   وقد أفسحت . الفلسطينية

 ةعالقات السـوفيتي ال توتحسن .المجال أمام دخول سوفيتي متزايد في العالم العربي الفترة

بما يحقق مصالح االتحاد السوفيتي في المنطقة، ال سيما فيما يتعلـق بالصـراع    العربية

أو  إستراتيجيةسواء كانت العربي اإلسرائيلي والعالقات اإلقليمية المرتبطة بهذه المصالح، 

وتغليبها على المصالح السوفيتية العالميـة األخـرى    ،اقتصادية أو أيديولوجيةسياسية أو 

مما شكل أحد العوامل التي  3.خاصة فيما يتعلق بالعالقات مع الدول العربية والفلسطينيين

فـي   االنقـالب عن هذا  تم التعبيرو. عدائي سوفيتي تجاه إسرائيل أدت إلى تنمية شعور

، ئيل في األدبيات السوفيتية التي صدرت خالل تلـك الفتـرة  الموقف السوفيتي تجاه إسرا

                                                
�ل . 1)،�.)=C+4)" ا(P*�/+ا �(1M+ا � WJ �� رو�)  ا+H ر")� (�،� "�(P�ق أو-e ت �درا ��W�   .G� ،34- 35 )2006 :(45-70د 
2 . �(4(P*�/+ا ��*rو+� إدارة أورو�D  ) وزارة ا+H ر"( Gkأ h� �Nk O+ا ��) M�  ).27/10/2010 :ا+O)-ة(
3.  Galia, Golan, Yom Kippur and after the Soviet Union and the Middle East crisis, Cambridge University Press, 1977,p53  
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 "شرعية إسرائيل" ظر من قبل الرأي العام السوفيتي فيما يخصالنوالتي كشفت عن إعادة 

  . "بشرعيتها"رغم استمرار اعترافه  وإمكانية استمرارها في الوجود

التفـاعالت بـين   بالرغم من هذه المواقف المناصرة للقضية الفلسطينية فإن جملة مـن  و

واتضح ذلك في البيان  ،قفاوهذه الم االتحاد السوفيتي والواليات المتحدة أدت إلى تراجع 

التراجع هذا تمثل ، و1975المشترك بعد مباحثات فانس وغروميكو في تشرين األول عام 

عن ، و1967عام  من جميع األراضي المحتلة اإلسرائيلي نسحابعن فكرة اإل يتخلالفي 

  .حقوق الفلسطينية بالوطنية والمشروعةوصف ال

  

  القضية الفلسطينية في األمم المتحدة وموقف القطبين منها: ثانياً

كانت القضية الفلسطينية من ضمن أولى القضايا الدولية الساخنة التي طرحت داخل أروقة 

مصداقية باعتبارها تحدياً واختباراً كبيرين ل ،1945األمم المتحدة منذ تأسيسها عام منظمة 

العديـد مـن القـرارات     هاأصدرت األمم المتحدة بحقو ،هذه المنظمة ومبادئها وأهدافها

وهـذه   ،والتوصيات سواء من قبل مجلس األمن أو من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة

القرارات تشكل سنداً ومرتكزاً لتأكيد الحقوق الفلسطينية المشـروعة فـي ظـل احتـدام     

غير أن هذه القرارات أصبحت بال فاعلية كونها لم تكن في  .والغربالصراع بين الشرق 

باإلضافة إلى تداعيات استعمال حـق   ،أغلب األحيان مصاحبة إلجراءات ميدانية لتنفيذها

داخل مجلس األمن على مجمل القضايا العربية وعلى " بسوء نية"األمريكي  "والفيت"النقض 

ب الباردة التي انتقلت مظاهرها إلى داخل الجهاز جراء اشتداد الحر ،رأسها قضية فلسطين
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نصف قرن من  هاءحركته ز المسؤول عن حفظ السالم واألمن الدوليين بالشكل الذي شّل

الجمعية العامة لألمم المتحـدة ومجلـس    أصدرت 1986ـ1948عامي فما بين  1.الزمن

نظراً للحمايـة   اتبال بهلم  أن إسرائيلإال  ،قرار إدانة إلسرائيل 300 ما يقرب من األمن

 أما اإلتحاد السوفيتي 2،األمريكي داخل مجلس األمن )الفيتو( التي يوفرها لها حق النقض

مـن القضـية   ، وقد تحكمت في خطابه حركات التحرر العالميل فقد كان له موقف مساند

ت في نفس الوق ،مناسباتعدة بشكل كبير في  وساندهاعتبارات الفلسطينية مجموعة من اإل

ينسجم مع متطلبات المرحلة التـي   االذي اعترف فيه بقيام دولة إسرائيل، ولعل موقفه هذ

بين عالقاته مع أصدقائه العرب من ناحية وعالقاته مع الواليات ما حتمت عليه الموازنة 

مع  في إطار مصالحه المرحلية خاصة ،المتحدة الحليف الرئيس إلسرائيل من ناحية أخرى

، 1979و1969والتي امتدت ما بين عامي  3الواليات المتحدةق بينه وبين سياسة الوفا بدء

حيث أبدى كال القطبين أفكاراً متوافقة حول االنفراج وتنمية التعاون بينهمـا فيمـا رأت   

  4.أنها اتبعت نهجاً جديداً الحتواء اإلتحاد السوفيتي الواليات المتحدة

  

  الفلسطينية  الموقف السوفيتي من القوى والفصائل: ثالثاً

أهميـة   ،عالقة االتحاد السوفيتي بالقضية الفلسطينية والفلسـطينيين يبرز في إطار تاريخ 

" الفـدائيين "من ظاهرة قوة  1969 عام وحتى أواخر 1967 عام الموقف السوفيتي ما بعد

حيث سارع االتحاد السوفيتي إلى تأييد سائر المنظمات الفدائية لفتـرة مـن   . الفلسطينيين
                                                

1 . v0�40،  إدر-.+"-(x?!+و+� اG+ا A(E!+وا �(4(P*�/+ا �(1M+ن ،"اG!?!+ار ا=E+د ،اG� 1574 )2006(،www.ahewar.org/debat/show.art.asp   
2 . ،p�=0 p(F > n?k=M+ا�(�OM?*� �67، )1987�-آZ در� ت ا+=Gkة ا+8-()�، : ()-وت( ى ا+v!H ا+.O-ى وا+=s' ا+8-(�، درا�. 
3 .�40-.+�(4(P*�/+ا �(1M+ا ،.  
4. Caldwell, McGraw,and others. Soviet-American relations in the 1980s, New York , McGraw-Hill,1981.p64   
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ووصـف   1968  عـام  آب واستمر هذه التأييد حتى أواخـر  .ن تأييداً إعالمياً قوياًالزم

إال أن ذلـك   .أعمالها بأنها شرعية وصحيحة ألنها أعمال شعب يرزح تحت نير االحتالل

إذ انقلب عليهم السوفيت منذ  ،لم يدم طويالً" المقاتلين من أجل الحرية"للفلسطينيين التأييد 

وطالبوا العرب بالعمل على كبح جمـاحهم  . انوا نشاطاتهم وأعمالهموأد 1969 عام أوائل

فلم يعد اإلتحاد السوفيتي يؤيد وجهة النظر الفلسـطينية بتحريـر    1،ووضع حد لنشاطاتهم

من الصعب استمراره في دعم  أن وجدو كامل التراب الفلسطيني من خالل الكفاح المسلح،

ازن بين استغالله الفرص السانحة فـي خضـم   سياسة التو، من منطلق الفدائيين وتأييدهم

وبين شعوره المتزايد بأن نشوب أية حرب سـينطوي علـى    ،النزاع العربي اإلسرائيلي

وأنه لن يكون هناك أية حرب جديدة ما دامت إسرائيل محتفظـة بتفوقهـا    ،مخاطر جمة

بـين   وما دام التفاهم األمريكي السوفيتي لتفـادي أيـة مجابهـة    ،العسكري على العرب

الوقوف متحفظـة حيـال   " المنظمات الفدائية"معظم وبالتالي قررت . العمالقين لم يتم بعد

ساعدها في ذلك أن الحكومات العربية ال سيما المنتجة للبتـرول   ومما ،السوفيتي الموقف

  .ها باألموال الوافرةتمد أخذت

  

   ر الفلسطينيةمنظمة التحريالدعم السوفيتي ل: رابعاً

أي تغيير في موقف االتحـاد   حدثْلم ي 1964في أيار  التحرير الفلسطينية منظمةتأسيس 

عـدم   إلى المنظمة نظرة ينظر كان 1964 عامفخالل ، السوفيتي إزاء القضية الفلسطينية

عتراف بمطالـب  دون اإل واصل اعتبار القضية الفلسطينية قضية الجئين فقط،و. اكتراث
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في أعقاب ة، ومستقلدولة حقوقه الوطنية وعلى  الشعب الفلسطيني وحقه في الحصول على

بدأ االتحاد السوفيتي يدرك مدى خطورة إسرائيل كقوة إقليمية في  1967حزيران هزيمة 

على  عطى إلزالة نتائج العدوان اإلسرائيليأن األولوية يجب أن تُ معتبراً الشرق األوسط،

نة تنصح العرب بتأجيـل  علَالمالسوفيتية  المواقفأخذت  وعلى ضوء ذلك 1الدول العربية،

أن الدعوة الفلسطينية لتدمير الدولة اإلسرائيلية سـوف  ، وترى بانشغالهم بمنظمة التحرير

لتوصل إلى تسوية لوتعرقل كل الجهود الرامية  ،ء إلى المصالح العربية في المنطقةيىتس

 مما قد يعيـق ا ب في موقفهوفي النهاية تعطي إسرائيل ذريعة لرفع وتيرة التصلّ. سياسية

هذا الموقف السـلبي الجديـد تجـاه     عن ونجم. ةفي المنطق مجرى الدبلوماسية السوفيتية

فاالتحاد السوفيتي . السوفيتيةوعدم التوافق بين وجهتي النظر الفلسطينية  منظمة التحرير،

وأصـبح  . من خالل الوسائل العسـكرية  ال يمكن تبديله يعتبر وجود دولة إسرائيل واقعاً

االستراتيجي العسكري في نظر السوفييت المتمثل بالعمل  منظمة التحرير الفلسطينية هدف

 أن يلعـب دوراً  هأما منظمة التحرير فقد توقعت من 2.مستحيالًوعلى األرجح  ،غير عملي

تضغط على المنظمة مـن أجـل    ظلتالقيادة السوفيتية إال أن  إستراتيجيتها،في  مساعداً

والداعي إلى إعادة األراضي  1967عام  صدرالذي  242ن رقم القبول بقرار مجلس األم

   3.وحق كل دول المنطقة بما فيها إسرائيل بحدود هادئة وآمنة ،العربية المحتلة

ـ  إصطحب الرئيس المصري جمال وفي خضم هذه التطورات  1968عـام   رعبد الناص

و ضـمن الوفـد   وسكلمفي زيارته  رعرفاتمنظمة التحرير الفلسطينية الجديد ياس رئيس
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بدأ اإلعالم السـوفيتي   هذه الزيارة وفي أعقاب. بغية تقديمه إلى القادة السوفييت المصري

خاصة  ،وإلى المقاومة الفلسطينية 1"الفلسطينيين األنصار"يشير بشكل إيجابي ومتكرر إلى 

وبدأ السوفييت يزودون الفلسطينيين بأسلحة ومعدات عسكرية بشـكل غيـر   . فتححركة 

تجلى الدعم السـوفيتي للقضـية   و 2.عبر دول شرق أوروبا والدول العربية الحليفةمباشر 

تمت اتصاالت رسمية بين منظمة التحرير واالتحاد السوفيتي في شـباط   عندماالفلسطينية 

موسكو ألول مرة تلبية لدعوة من اللجنة  منظمة التحريروفد من  ، لدى زيارة1970عام 

  .ضامن مع بلدان آسيا وإفريقياللت 3)آفروآسيوية( السوفيتية

أكتوبر حرب  بعدفولوحظت تطورات نوعية في العالقات بين المنظمة واالتحاد السوفيتي 

بتبني  هاعملية السلمية ووعدإلى العلى االنضمام  منظمة التحرير األخيرحث  ،1973عام 

 ،لقضية الفلسطينيةباتجاه التسوية السياسية ل التخاذ نهجمنظمة القيادة  ، مما شجعهامقترحات

ـ   1974االتحاد السوفيتي عام  األمر الذي أدى إلى موافقة  لمنظمـة  ةعلى افتتـاح ممثلي

 مـا بـين العـامين    امتـدت التـي  وقد تميزت الفتـرة  . في موسكو التحرير الفلسطينية

واالتحاد السوفيتي  منظمة التحرير الفلسطينيةعالقات وثيقة ما بين  بإقامة، 1982و1970

أيد السوفيت رسمياً فكرة إقامة دولة فلسطينية  1974خريف عام  ها، ففيل هدعمزيادة بو

العالقات كان يتعرض من وقت آلخر لـبعض التـوتر   هذه لكن هذا التحسن في مستقلة، 

المتعلقة بالمصالح السوفيتية، من حيث مقدار ما تتـأثر هـذه    الناتج عن عدد من العوامل
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رب مع المنظمة أو بمعارضة سياستها، خاصة فيما يخـص  المصالح سلباً أم إيجاباً بالتقا

مما و. العالقة بين االتحاد السوفيتي من جهة والواليات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى

التوقعات المفرطة للفلسطينيين وآمالهم في الدعم الكامل  التوتر في عالقات الجانبين سبب

منظمـة التحريـر   تقريب مواقف قيادة إلى  تتطلع السوفي، وكذلك ألعمالهم وتصريحاتهم

قضية التسوية في الشرق األوسط أو ب فيما يتعلقسواء  ،المواقف السوفيتية الفلسطينية من

الـرغم   ، إضافة إلى تأثير الصراعات الداخلية في المنظمة، فعلىفي قضايا دولية أخرى

 إال أنقراطيـة  من القرب األيدلوجي من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهـة الديم 

   1.يقف موقفاً حذراً منهما إذ أخافه تطرفهما كان االتحاد السوفيتي

  

  بشأن الصراع الفلسطيني اإلسرائيلياألمريكي ي ـ اإلعالن السوفيت: خامساً

لسياسة السوفيتية تجاه الصراع في الشرق األوسط اإلعالن ا في التطورات أبرز منكان 

ففي األول من تشرين  .الفلسطيني اإلسرائيلي الصراع السوفيتي األمريكي المشترك بشأن

جيمي كارتر وزير خارجية االتحـاد السـوفيتي    دعا الرئيس األمريكي 1977األول عام 

الذي كان يشارك في اجتماعات الجمعية العامة لألمـم المتحـدة فـي    ، أندريه غروميكو

حول  مشترك سوفيتي جتماع بيان أمريكيصدر عن ذلك اإلو .به اإلجتماعنيويورك إلى 

أكد فيه الطرفان ضرورة العمل على عقد مؤتمر جنيف للسالم بمشاركة  ،الشرق األوسط

والسعي من أجل حل المشكلة الفلسـطينية علـى أسـاس     ،الشعب الفلسطيني ين عنممثل
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الواليات المتحـدة  (وجاء في اإلعالن أن الدولتين  1.للفلسطينيين ضمان الحقوق المشروعة

باإلضـافة   ،مقتنعتان بأن المصالح الحيوية لشعوب المنطقة) واالتحاد السوفيتي األمريكية

بصفة عاجلة الحاجة إلى التوصل  يملإلى أهمية تقوية السالم واألمن الدولي بصفة عامة تُ

ن تكـون  وأ .في أقرب وقت ممكن إلى تسوية عادلة ودائمة للصراع العربي اإلسـرائيلي 

بأنه في  أيضاً مقتنعان همالكل الموضوعات، وأنوشاملة ية متضمنة لجميع األطراف المعن

هـا  نمو ،المشـكالت األساسـية   حـل  إطار التسوية الشاملة لمشكلة الشرق األوسط يجب

وإنهاء ، 1967 حزيران انسحاب القوات اإلسرائيلية من أراض عربية احتُلت خالل حرب

عتـراف المتبـادل   أساس اإلوإنشاء عالقات سالم طبيعية على  في المنطقة، حالة الحرب

   2.بمبادئ السيادة ووحدة األراضي واالستقالل السياسي

  

 نتيجة الضغوط الشديدة التي تعرضت لها الواليات المتحدة من إسرائيل واللـوبي إال أنه و

 ،كارتر إلى التراجـع عـن اإلعـالن    الرئيس األمريكي جيمي اضطرت إدارة اليهودي

بأنهـا ال تنـوي أن    ،من العام ذاته األولبع من تشرين أعلنت في بيان أصدرته في الراو

وعادت وأصدرت في اليوم التالي بيانـاً مشـتركاً مـع    . تفرض حالً في الشرق األوسط

أعلن فيه الطرفان أن قبول األطراف المعنية لما جاء فـي البيـان األمريكـي     ،إسرائيل

ن أي تمثيل فلسطيني فيه يجب وأ للسالم، السوفيتي ليس شرطاً مسبقاً النعقاد مؤتمر جنيف

  3.أن يكون من خارج منظمة التحرير الفلسطينية
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  الموقف من القضية الفلسطينية في عهد غورباتشوف: سادساً

أنور السـادات   السابق الرئيس المصري اوقعه التي 1978،1 كامب ديفيد أخرجت اتفاقية

أن ذلك لم يمنع السوفييت من إال  .مع إسرائيل االتحاد السوفيتي جزئياً من الشرق األوسط

وقـد   .المنطقةبفي إطار منافسته للواليات المتحدة تقديم الدعم لمنظمة التحرير الفلسطينية 

مؤتمر دولـي لحـل أزمـة    عقد ل 1981بريجنيف عام السوفيتي تُوج ذلك بدعوة الرئيس 

الشرق األوسط وفقاً للمعايير واألسس التي وضعت في مـؤتمر جنيـف فـي الحـادي     

وكان الجديد في هذا المشروع هو إشراك منظمة  ،1973لعشرين من كانون األول عام وا

وبقيت السياسة السوفيتية تجاه المنطقـة   ،العربي التحرير في المؤتمر كجزء من الطرف

حيـث  غورباتشوف قيادة االتحاد السوفيتي، ميخائيل تولي  عند 1985عام  حتىمستقرة 

الخارجية تحتـل المرتبـة    الطموحات دلم تعواً ملحوظاً تغير ةولويات السوفيتياألشهدت 

 ،وحلت مكانها األولويات الداخلية من إعادة للبنـاء واإلصـالح   أولوياتها،األولى في سلم 

هذا التوجه على أمل  باتشوفرغوقاد و 2"البيريسترويكا"طلق عليها اسم وهي الحقبة التي ُأ

أثر على الدور السوفيتي في هو ما ء الداخلي، وتخفيف األعباء الخارجية التي تعرقل البنا

   .معنياً بإشغال نفسه في القضايا العالمية دلم يعو ،القضية الفلسطينية

البيريسـترويكا  وكان يرى أن . عالقاته مع الغرب وإسرائيل لم يكن معنياً بتوتير أنه كما

، مع اقتناعـه بـأن   جالبحاجة إلى التكنولوجيا الغربية والمساعدات والتعاون في هذا الم
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وحتى في الجانـب االقتصـادي    .المجالالدول العربية ليست بديالً مناسباً للغرب في هذا 

 ،اتفقت إسرائيل على إقامة عالقات تجارية مع االتحاد السوفيتي مستغلة ظروفه الداخليـة 

غياب  وقيد 1.واستمر هذا النهج في تنمية العالقات السوفيتية اإلسرائيلية والسوفيتية الغربية

صرح و .العالقات الرسمية السوفيتية مع إسرائيل الدبلوماسية الروسية في الشرق األوسط

الرئيس غورباتشوف أن غياب العالقات الدبلوماسية مع إسرائيل لـيس أمـراً طبيعيـاً،    

ماذا  من أجل" :الكسندر برفين سفير االتحاد السوفيتي ومن ثم روسيا في إسرائيل وتساءل

العالقات مع إسرائيل؟ هل إلرضاء أصدقائنا العرب؟ أعتقد أن هذا سبب غير كاف، قطعنا 

وتحمل هذه المصـالح بالـذات طابعـاً     ،إن لدينا كدولة مصالح ثابتة في الشرق األوسط

إسـرائيل   العالقـة مـع   وبانسحابنا من ،العرب إسرائيل كل من متوازياً في العالقات مع

خاصة من ، ووضعنا أنفسنا في وضع قابل للطعن تماماً ،اًخرقنا هذه الموازنة خرقاً عنيف

   2."وألحقنا ضرراً سياسياً كبيراً بأنفسنا ،قبل األمريكيين

  

إسرائيل من أجل معالجة شؤون إلى بعثة قنصلية أرسل االتحاد السوفيتي  1987وفي عام 

 يت هناك باستمرارد أنها بقبي ،وأبنية المواطنين السوفيت والممتلكات السوفيتية من أراضٍ

 .وضمت إلى قوامها ممثالً سياسياً لوزارة الخارجية السوفيتية وليس القنصل فقـط  ،عملياً

 1988 وصلت مجموعة قنصلية إسرائيلية إلى موسكو، وفـي أواخـر   1988وفي العام 

خاطفي طائرة سوفيتية  حين سلم السوفيتعلى تعاون لم يسبق له مثيل  أقدمت الحكومتان
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فيما أقدم اإلسرائيليون على مساعدة منكوبي أرمينيا السـوفيتية كمـا بـدأ     ،يلإلى إسرائ

حتـى   هماعملية استعادة العالقات الدبلوماسية بين تأخرت بينمااستئناف العالقات الثقافية 

جدول األعمال كانت أكثر أهمية  علىروحة بيد أن المسألة المط، 1991عام  األولتشرين 

أال وهي مسألة هجـرة اليهـود السـوفيت إلـى      ،قات الدبلوماسيةبكثير من استعادة العال

اعتبار الصـهيونية   علىتراجع االتحاد السوفيتي عن موقفه في األمم المتحدة و 1.إسرائيل

قام بإعادة العالقـات   1991عام  وقبل أسبوع من انعقاد مؤتمر مدريد ،موازية للعنصرية

  1967.2ب بعد حر الدبلوماسية مع إسرائيل والتي كانت قد قطعت

  

وخالصة القول إن االتحاد السوفيتي سعى جاهداً إلبراز دوره في حـل قضـايا الشـرق    

األوسط خصوصاً قضية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، وكسب هيبة دولية مـن خـالل   

أمن جميع الدول بما فيهـا   انطالقاً من مبدأ حفظ. الظهور بمظهر صانع سالم في المنطقة

األخذ بعين االعتبار أن هذه السياسة تجاه السعي السوفيتي لحـل الصـراع   مع  3.إسرائيل

حكمتها تفاعالت دولية جعلت الموقف السوفيتي يتغير ما بين التأييد للفلسـطينيين تـارة   

  .ولإلسرائيليين تارة أخرى وذلك حسب الرؤية السوفيتية بما يخدم مصالحه وأهدافه

  

  

                                                
1 .،i(C+ره ن ا=> �4 �� ا+M-ار �D رو�)  وا+8�2 ت ا+8-()F ـ��-آZ درا� ت ا+=Gkة ا+8-()�، :()-وت) ا+-و�( 112، )1998. 
2 . ،i(C+ارا-M+ا �� 4F،11- 113. 
3  GO� �!9D ،G!E�� ا+8-()�: رو�)  ا^EJ د0� وا+=s' ا+8-(�"ا+M در MP4!+ل ا (k �?(D=*+ر"� ا H+ا ��ك ا+*) =�*�+ ��M ر< �� reون �-()�، "درا��W�،  

  .G�105،)2001(،191د     



  
  

 

  

  

 الثانيالفصل 

 

  مع روسيا االتحاديةطينية العالقات الفلس  
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  العالقات السياسية الفلسطينية ـ الروسية: المبحث األول

  مقدمة

، 1991إن الزلزال الكبير الذي تعرض له االتحاد السوفيتي، وأدى إلـى انهيـاره عـام    

وظهور روسيا االتحادية كوريثة شرعية قانونياً له، لم يهز دول االتحاد فحسب، وإنما كان 

وقد حاولت روسيا بعد زوال االتحـاد السـوفيتي   . صداه وتداعياته على مستوى العالمله 

تأكيد وجودها كقوة عظمى رغم ما مرت به من اضطراب تاريخي واستراتيجي، وتبنـت  

فالوضع الروسي الداخلي كـان  . إستراتيجية جديدة لها على المستويين الداخلي والخارجي

هذا الوضع نشأ نتيجة اختالفات في التوجهات . تراتيجيةله تأثير مباشر في رسم تلك اإلس

السياسية بين القوميين الروس الذين تبنوا سياسة االقتصاد الحر من جهـة، والشـيوعيين   

والذين اختلفوا مـع  . والقادة العسكريين في قوات االتحاد السوفيتي السابق من جهة أخرى

د السـوفيتي إمبراطوريـة ولهـا دور    روسيا بعد انهيار االتحا حول ما إذا كانت غيرهم

إضافة إلى اإلضطرابات العرقية والنزعات االنفصـالية   1.محوري في السياسات الدولية

كل ذلك في وقت ورث فيه االتحـاد الروسـي مؤسسـات    . التي سادت الساحة الروسية

 ،مترهلة وفساداً استشرى في هذه المؤسسات، فيما انعدم اإلنتاج في مجتمع فقـد توازنـه  

المدني في روسيا مستويات عالية مـن الفسـاد وتفشـي     رافق المجتمع 1991فمنذ عام 

  2.الجريمة والحركات االنفصالية وعدم احترام العامة لسيادة القانون

  

                                                
1. Michael, Cox, The death of communism and the New Rethinking the Soviet collapse, Cassell (Lodon and New 

York,1998), 45  
2. From Garrison state to nation-state, Praeger (London,2002),  211، John ، Moran   
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   اإلنقالب على الشيوعية

 دكانت سياسة الرئيس بوريس يلتسين أول رئيس روسي تولى الحكم بعد انهيـار االتحـا  

قارب مع الواليات المتحدة إلى حد التحالف معها إن أمكن ذلك، ممـا  السوفيتي تقضي بالت

ورأت الزعامـة  . ساعد على اإلنتقال للسياسات الليبرالية التي لقيت قبوالً لـدى الغـرب  

الروسية الجديدة أن الود مع الغرب والواليات المتحدة، هو طريق خالص روسـيا مـن   

إلطار جعل يلتسين من العودة للشيوعية فـي  وفي هذا ا. الفوضى وحالة التخبط الداخلي

إال أنه ما لبث أن غير توجهاته استجابة للضغوط الداخليـة التـي    1.روسيا أمراً مستحيالً

مورست عليه من أجل التركيز على سياسة تخدم المصالح الروسية، وتصـنع لروسـيا   

إلى مناطق الشـرق  وبدأ يظهر لروسيا دور نشط في التوجه . موقعاً على الساحة الدولية

إننـي  " 1997وقال يلتسين عـام  . األوسط والدول المستقلة عن االتحاد السوفيتي السابق

بالضد من توسيع التحركات الغربية في المناطق القريبة من روسيا، وإن إدارتي الحكومية 

في إنشاء مؤسسـات  وجدت أن مسألتي تنمية العالقات بين دول الكومنولث، التي تساهم 

الصالت مع  واعتبر أن تقوية ،2من التأثيراتمقراطية في سياق مجموعة واسعة ومعقدة دي

   3".الصين وإيران والدول اإلسالمية من أسياسات أهداف اإلستراتيجية الروسية

وفرض هذا الواقع توجهات إستراتيجية لروسيا، فقد تم اإلعالن عن بدء مرحلة اتسـمت  

هج واقعي وقطع العالقات بالشيوعية، وشـطب ركـائز   بالدعوة إلى إقامة بناء جديد وبن

وهذه السياسة عبر عنها الرئيس الروسي فالديمير . الحرب الباردة من القاموس الروسي

                                                
1 . ، D=*?/(e  (�(+'(J=)  (�رو  E(e م *) �!"-J ،)�8=م، : ()-وت�+ �  .92، )2006ا+Gار ا+8-()
2. Ro'I, Frank, Yaacov, In muslim Eurasia,Cass-( New York,2004), 131 
�1- ا%� رة، . 3 n!+�� ا+8-()MP4!+ا n��  9J � .8>ردة وا O+ب ا-E+ا G8) �� ا+-و�)(W)J?-ا�وت( ا^-() : ،�105، )2009�-آZ درا� ت ا+=Gkة  ا+8-(). 
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لكي يكون لـك مكـان تحـت    : "بوتين بعد توليه السلطة بعد يلتسين بالقول أكثر من مرة

ليـة اإلسـتراتيجية   ووضـحت فاع  1،"الشمس، فال بد أن تحتفظ بعالقة جيدة مع الجميـع 

وأدركت روسيا الروسية في توجهها إلى حرية السوق، والعولمة، والتنافس على األسواق، 

أن معارضتها لألهداف الدولية الغربية أمر غير مرغوب فيه لمستقبل السياسة الخارجيـة  

فـي   2الروسية، التي يجب أن تسعى ألن تصبح جزءاً من الغرب على الصعيد الـدولي، 

في إطار سياسة سلّمت بأن النفوذ  نها يجب أن تكون قوة حقيقية كبرىشعار أ وقت رفعت

   .مع القناعة بعدم التفريط بالتراب الروسياألمريكي في العالم حقيقة واقعة الغربي و

وفي إطار هذا التحول في السياسة الخارجية الروسية الجديدة وقيـام السـلطة الوطنيـة    

يمكن إجمال أبرز  1993ن الفلسطينيين واإلسرائيليين عام الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو بي

  : الروسية على النحو التالي أشكال العالقات الفلسطينية

  

  العالقات الدبلوماسية الفلسطينية ـ الروسية: أوالً

يعتبر البعض أن العالقات الدبلوماسية بين السلطة الوطنية الفلسطينية وروسـيا جـاءت   

بين االتحاد السوفيتي السابق ومنظمـة التحريـر الفلسـطينية، وأن    امتداداً لعالقات بدأت 

روسيا التي ورثت االتحاد السوفيتي، ورثت كذلك دعم عملية السالم الفلسطينية اإلسرائيلية 

ووقفت إلى جانب الفلسطينيين لتحصيل حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم المسـتقلة، فـي   

                                                
� ا+-و�)� (G8 ا+E-ب ا+O ردةا%� رة.1(W(Jا-?�X106، ، ا. 
2 . 145.) Hopf, Ted, Understandings of Russian foreign policy, (University Press, Pennsylvania State,1999  
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ذ طابعاً جديداً بعد االنهيار الذي شهده االتحاد إطار شكل من العالقات تطورت وبدأت تأخ

  . السوفيتي، وذلك حسب ما أملته الظروف والمتغيرات على الساحة الدولية

ورغم أن اتفاقية أوسلو حظرت على السلطة الوطنية الفلسطينية القيام بأي نشاط دبلوماسي 

الدبلوماسـي وقـاموا   أو ممارسة العالقات الدولية، إال أن الفلسطينيين مارسـوا العمـل   

وساعدهم على ذلك أن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يشغل منصـباً  . بنشاطات متعددة

آخر وهو رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، التي خولتها اتفاقية أوسلو ممارسـة العمـل   

تزايـدت   1994ففي فترات متقدمة مـن العـام    1.الدبلوماسي لصالح السلطة الفلسطينية

ت والدعوات الروسية لممثلي السلطة الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس الراحـل  الزيارا

ياسرعرفات لزيارة موسكو ولقاء الرئيس يلتسين، وكان ذلك يتم في فترات متوازية مـع  

واعتبر المسؤولون . دعوة رئيس وزراء إسرائيل آنذاك إسحاق رابين أيضاً لزيارة موسكو

اولة لعودة روسيا اإلتحادية للعب دور فاعل على السـاحة  الروس هذه النشاطات بأنها مح

الدولية، وتحديداً في منطقة الشرق األوسط، وقضـيته المتمثلـة بالصـراع الفلسـطيني     

على اعتبار أن روسيا كانت ممن شارك بقيادة الرئيس ميخائيل غورباتشوف  2اإلسرائيلي،

  .1991م في عقد مؤتمر مدريد األول للسالم في الشرق األوسط عا

  

بدأ عمل ممثلية روسيا لدى السلطة الفلسطينية في غزة، ثم تم نقلها عام  1995وفي العام 

وتم تنشيط العمل الدبلوماسـي الفلسـطيني    3إلى مدنية رام اهللا في الضفة الغربية، 2004

                                                
1 . -(?*" � �� ا+*�م �4| أو��=، ر� +(!�� �D ة-br!+ى ا=M+ا � WJ �(4(P*�/+ا �(� �=�)G+ور، ا-� -!� m+ F)}0ز0{، : ()-ز-() �8� "2003( ،91.  
2 . ،I.(4)' ه*k G!E�� .99، )1997دار ا+C-وق، : ا+M ه-ة) ا+!X Mت ا+( ( <)
3  .�� ا+-و�)(4(P*�/+2 ت ا�   www.moscownews-arabic.ru/issue ،ا+8
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الروسي الذي أخذ بالتقارب من خالل الزيارات التي قام بها مسؤولون فلسـطينيون إلـى   

 1994منها زيارة العمل التي قام بها الرئيس ياسرعرفات إلى موسكو في نيسان روسيا، و

والتقى خاللها الرئيس الروسي يلتسين، كما قام عرفات بالزيارة الرسمية األولى بصـفته  

أجرى خاللها مباحثات مع الـرئيس  ، 1997وطنية الفلسطينية في شباط رئيس السلطة ال

، وكانت قد سبقت هذه 1998ة لموسكو في تشرين األول يلتسين، وقام بزيارة رسمية ثاني

 1998الزيارة زيارة لوزير خارجية روسيا سيرغي ستيباشين إلى غزة في كانون األول 

    1.أجرى خاللها مباحثات مع الرئيس عرفات تناولت األوضاع في األراضي الفلسطينية

  

 1999يلتسين بالوكالة عام وبعد تسلم الرئيس الروسي فالديمير بوتين صالحيات الرئيس 

استمر النشـاط الدبلوماسـي    2000وتوليه السلطة كرئيس منتخب لروسيا االتحادية عام 

وأجـرى   2001الفلسطيني الروسي، حيث زار الرئيس عرفات موسكو في أيـار عـام   

استمر النشـاط   2004وبعد رحيل الرئيس عرفات في العام . مباحثات مع الرئيس بوتين

فقد التقى الرئيس محمود عباس في كانون . ين الجانبين الفلسطيني والروسيالدبلوماسي ب

الرئيس بوتين في موسكو، وتم خالل اللقاء التأكيد على تمسك الجانبين  2005الثاني عام 

بالتسوية الدبلوماسية للصراع الفلسطيني ـ اإلسرائيلي، وفي نفس العام قام الرئيس بوتين  

ة والتقى الرئيس محمود عباس في رام اهللا، وتوالت زيـارات  بزيارة لألراضي الفلسطيني

في كانون أول عام  للمرة الرابعة الرئيس عباس لموسكو في فترة حكم بوتين حيث زارها

                                                
��G(8 أ(= �O ة،  .1(4(P*�/+2 ت ا�� P*�D �D)'،: رام اo( ا+-و�)� -ا+8�M?*!+ول اG+ا �P)را G8 ه��8 ت و " �W0-f2 ء وGFأ ��C4=رات "!8) 2008( ،  

     pulpit.alwatanvoice.com/content-146712.html  
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موضوع بحث معهم و موسكومن الشخصيات السياسية البارزة في  العديدوالتقى  ،2008

   1.مؤتمر السالم الذي دعت روسيا لعقده في موسكو

خلفاً للرئيس بـوتين   2008تولي الرئيس ديمتري ميدفيديف السلطة في روسيا عام  وبعد

الروسي، فقـد زار الـرئيس عبـاس    ون والنشاط الدبلوماسي الفلسطيني ـ  تواصل التعا

 فـي كما زارهـا   2،فميدفيديباحثات مع الرئيس وأجرى م 2009موسكو في نيسان عام 

وعلى رأسهم  ادثات مع المسؤولين الروسمحخالل زيارته  وأجرى 2010 كانون الثاني

ن عباس يـزور روسـيا   إ" الذي قال سيرغي الفروف تهوزير خارجيو الرئيس الروسي

  3".لروسيامصدر قلق بالنسبة  مشكلة وحدة الشعب الفلسطيني كانت دائماًوإن بانتظام 

  

ن عـام  الذي عقد في كندا في حزيرا G8)(4الثماني المعروف باسم وخالل مؤتمر الدول 

، حدد وزير خارجية الواليات المتحدة موقف بالده من العملية السلمية وحددها في 2002

قيـام أو شـكل الدولـة     نقاط أهمها قيام دولتين فلسطينية وإسرائيلية دون تحديد موعـد 

واتهم السلطة الوطنية الفلسطينية بالفشل في تحمل مسؤوليات دورها، مطالبـاً  . الفلسطينية

ء بإصالحات داخلية، وإيجاد قيادة فلسطينية جديدة، إال أن روسـيا عارضـت   إياها بالبد

الموقف األمريكي، ورأت فيه خطورة على القضية الفلسطينية، كونه ال يضع حدوداً نهائية 

مما يعني بنظر موسكو قيام دولة دون صالحيات حقيقيـة، ودون أن تكـون   . لتلك الدولة

                                                
   ar.rian.ru ،2008أ<Gر0~ �=رJ ز0'، . 1
2 .palestinefuture.net/news.php   
3.www.alittihad.ae/details.php   
  ،إ�*����، أ�	�=��، ا����Oن، ا����2ت ا�	���ة ا#�)�Pg1��b ا��ول ا��(���0 ا�4b)ى &% ا�,��P وأ�g0ؤه� ): (K�G8	��0 ا��ول ا�<	�=% .4
  =V)ًا ��ز=/�   1979، وآ�=^ �1	K� 8	��0 ا��ول ا��64 ا��(���0 ا�4b)ى إ�8 أن Pl P1 رو'�� �/� �0م وآ(�ا، &)=��، ا�		��b ا�	���ة   
  .8�0 ا���
� ا��و��� ا����'% آ�و�� آ4)ى   
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وزير الخارجية الروسي في حينه إيغور إيفانوف أنه  وأكد. أصالً قائمة على أرض الواقع

مع اعتراف دولي واسع بها، دون تحقيق  1988سبق وأن تم إعالن استقالل فلسطين عام 

مردود إيجابي لذلك اإلعالن، كما عارضت روسيا فكرة عزل الرئيس عرفات أو فـرض  

دولة من دول العالم ال قيادة فلسطينية جديدة، معتبرة ذلك سابقة خطيرة قد تتكرر في أي 

 ورأت روسـيا  1.عن حكومتها أو رئيسها أو قيادتهـا األمريكية ترضى الواليات المتحدة 

خطاً فاصالً النسحاب القوات  1967 عام في عدم تحديد خط الرابع من حزيران االتحادية

اإلسرائيلية أنه انحياز أمريكي إلسرائيل، ويعبر عن عدم رغبة جادة وحقيقية مـن قبـل   

  .اإلدارة األمريكية في حل قضية الشرق األوسط

، أكدت روسيا على عمق 1996وخالل مراسم تكريم السفير الفلسطيني لدى موسكو عام 

ـ الروسية، ووصفتها بأنها إحـدى مرتكـزات السياسـية الخارجيـة      العالقة الفلسطينية

فـي حينـه   الروسية المهمة في الشرق األوسط، وأشار نائب وزير الخارجية الروسـي  

ألكسندر سلطانوف أن هذه العالقة تتطور بشكل مهم وكبير، مؤكداً على وجـود حـوار   

قامت روسيا بإغالق مكاتب تشجيع  2009وفي العام . وتفاهم فلسطيني روسي عميق جداً

ورأت أن من حق شعب فلسطين تقرير مصيره بنفسه، كمـا   2الهجرة بينها وبين إسرائيل،

الده مستعدة للقيام بدور متعاون من أجل تحقيق التسوية الشـاملة  أعلن الرئيس بوتين أن ب

وإيجاد حل عادل وشامل فيما يتعلق بالصراع العربي الفلسـطيني اإلسـرائيلي، معتبـراً    

  .السابقي روسيا مكملة لدور االتحاد السوفيت

                                                
1 . ،oا GO� ادrD 4 ءb �343، )2004�-آZ درا� ت ا+=Gkة ا+8-()�، : ()-وت(� ذا (G8 ا<9) ر �!�)� ا+?*=0. 
�E-ر، . 2 ،m+ F G!E� '*E� �4*+ �4(P*�/+ا �W(J?-ا�0- ا^-M?+و+�، اG+ا h[=+وا �(4(P*�/+ا �(1M+2009ا )ت: ()-وت �راG�+ �>=?0Z+ا Zآ-�  
  .254، )2010اX�C? رات، و   
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  الدعم الروسي للسلطة الوطنية الفلسطينية : ثانياً

سلطة الوطنية الفلسطينية وروسيا االتحاديـة فـي إقامـة    ساعدت العالقة السياسية بين ال

عالقات اقتصادية بين الطرفين، ولم تغفل روسيا خالل مراحل تدخلها في العملية السلمية 

في الشرق األوسط المسألة االقتصادية، وحاجة السلطة الوطنية الفلسطينية الناشئة للـدعم  

إمدادها بالمساعدات والمعدات العسكرية فقامت ب. االقتصادي وغيره من المجاالت األخرى

واألسلحة الخفيفة إضافة إلى رفع مستوى التدريب العسكري واألمني للطرف الفلسطيني، 

مصفحة للشرطة الفلسطينية دون مقابل، وتـم تـدريب    50حيث قدمت الحكومة الروسية 

يـارة  وأثنـاء ز  2005وفي عـام   1.عدد من قادة وأفراد الشرطة في األراضي الروسية

 2الفلسطينية تعهد بدعمها فنياً إلى جانب دعمها دبلوماسـياً،  الوطنية الرئيس بوتين للسلطة

الفلسطينية مـن خـالل مشـاركة الخبـراء      الوطنية السلطةاالتحادية كما دعمت روسيا 

والشركاء الروس في عملية إعادة البنية التحتية في فلسطين، فقد رأت أن دعـم السـلطة   

مجال البناء والخدمات يساهم في زيادة نشاطها االقتصادي، ويساعدها على الفلسطينية في 

تجاوز الكثير من مشاكلها الداخلية ويجعلها قادرة على بناء مقومات الدولـة الفلسـطينية   

  3.في حال إقامتها ومؤسساتها

كما قدم الجانب الروسي الدعم السياسي للجانب الفلسطيني فـي عـدد مـن المنظمـات     

التي تعد روسيا عضواً دائماً  4الدولية، كمجلس األمن الدولي واللجنة الرباعية والمؤسسات

                                                
1 . �(4(P*�/+ا ��*rو+� إدارة أورو�D  ) وزارة ا+H ر"( Gkأ h� �Nk O+ا ��) M� 
2 . ،i(C+ور،"اG+ود اGkت و M�P4!+ا ،�� ا+8-()MP4!+ا �D �� reون �-()�" ا+*) �� ا+-و�)�W� .G� ،129 )2007 :(90د 
  .208 -183، "رو�)  ا^EJ د0� وا+=s' ا+GO�"�)-8 ا+M در، . 3

0 &���� دو�����ر�� أو &-� ا�)��0�O، ه% �K(�  أ
��=� �1	8 ا��K(� ا������O'�� ا�)��0�O أو ر��0�O: ا��K(� ا�)��0�O ا��و���*  %&���	  
  �0م ��ر��أ=zX^ &% . وا#�P ا�	���ة وا��12د ا#وروO% ورو'�� ا����2ت ا�	���ةا�)0�O% هP . ا��+م &% ا��)اع ا�,)O% اH')ا���%  
  2002.  
&���� دو���أ
��=� �1	8 ا��K(� ا������O'�� ا�)��0�O أو ر��0�O ��ر�� أو &-� ا�)��0�O، ه% �K(� : ا��K(� ا�)��0�O ا��و��� .4 ���	0 %&  
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في كليهما، مؤكدة أنها ليس لديها أي تردد في دعم أي مطلب فلسطيني فـي أي منظمـة   

دولية تعد روسيا عضواً فيها، وتجلى الدعم الروسي للسلطة الوطنية الفلسطينية في تأكيدها 

التوجه إلى مجلس األمن الدولي أو الجمعية العامة لطلب اعتراف دعم الخيار الفلسطيني ب

. دولي بالدولة الفلسطينية في حال فشل المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني واإلسـرائيلي 

كون روسيا دأبت على  2009،1ولم يطرأ على الموقف الروسي أي تغير يذكر منذ العام 

ة إقامة دولة فلسطينية مسـتقلة بعاصـمتها   التأكيد من خالل اللجنة الرباعية على ضرور

  .القدس الشرقية ووقف االستيطان، وعودة أو تعويض الالجئين الفلسطينيين

  

وخالل تسلم السفير الروسي ألكساندر روداكوف مهام عمله كممثل جديد لروسيا اإلتحادية 

اكوف على ، أكد رود2010لدى السلطة الفلسطينية في السابع من تشرين الثاني من العام 

ثبات موقف بالده في دعم مسار عملية السالم التي تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة 

، مشيراً إلى أن بالده كانت وما زالـت تعتبـر   1967على حدود الرابع من حزيران عام 

القضية الفلسطينية قضية محورية في الصراع بالمنطقة، وأن اإلستيطان اإلسرائيلي بكافة 

ير شرعي، ويشكل عقبة أمام إحالل سالم شـامل وعـادل بـين الفلسـطينيين     أشكاله غ

وأكد أن روسيا . واإلسرائيليين يتطلع إليه كامل المجتمع الدولي وليس شعوب المنطقة فقط

 2اإلتحادية مستمرة بتقديم كافة الدعم والمساندة للسلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس،

لى جانب الشعب الفلسطيني ونضاله مـن أجـل التحـرر    ووقوف بالده حكومةً وشعباً إ
                                                                                                                                 

  �0م ��ر��أ=zX^ &% . وا#�P ا�	���ة وا��12د ا#وروO% ورو'�� ا����2ت ا�	���ةا�)0�O% هP . ا��+م &% ا��)اع ا�,)O% اH')ا���%   
   2002. 

  .208 -183، "رو�)  ا^EJ د0� وا+=s' ا+GO�"�)-8 ا+M در، . 1
2 .www.maannews.net 
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وأشار إلـى  . وتحقيق آماله في بناء دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية واالستقالل،

   1.سعي االتحاد الروسي المستمر لدفع عملية السالم إلى األمام وتحسين األوضاع بالمنطقة

  

  العالقة الروسية مع الفصائل الفلسطينية: ثالثاً

ارتبطت الفصائل الفلسطينية بعالقات مع موسـكو زمـن االتحـاد السـوفيتي السـابق،      

وكان لصعود حركة فتح كتيار وطني عريض، . وتواصلت في عهد دولة روسيا االتحادية

أثر هام على سياسة منظمة التحرير الفلسطينية التي أدركت بـدورها الـدور المركـزي    

سرائيلي، حيث إن المنظمة أفـرزت السـلطة   لموسكو وواشنطن في الصراع العربي اإل

الفلسطينية التي لحركة فتح وزن كبير في تشكيلها، بمشـاركة بقيـة الفصـائل    الوطنية 

الفلسطينية، ومنها الفصائل التي اتخذت برنامجاً سياسياً يسارياً مثل الجبهة الشعبية لتحرير 

الديمقراطية لتحرير فلسطين،  فلسطين، وجبهة التحرير الفلسطينية المنشقة عنها، والجبهة

وحزب الشعب الفلسطيني وهو حزب اشتراكي ويعتبـر امتـداداً    وجبهة النضال الشعبي،

وبعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بدأت موسـكو   2.للحزب الشيوعي الفلسطيني السابق

 بالتعامل مع كافة الفصائل في إطار هذه السلطة التي ضمت معظم هذه الفصائل، حيـث 

تربطها بحركة فتح عالقات صداقة قديمة، وكذلك بالفصائل الفلسطينية اليسارية، بعيداً عن 

المبادئ األيدلوجية لهذه الفصائل التي ارتبط بعضها بالشيوعية التي تخلت عنها روسـيا  

بعد انهيار االتحاد السوفيتي السابق، وأصبح التعامل الروسي مع تلك الفصائل ليس على 

                                                
1 .�(4(P*�/+ا%0 م ا �/(EF4 - 11 -2010 ،8.  
2 . ،z0 F4)=ن(P*�/+27 -7 ،ا. 
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منفرد، وإنما على أساس أنها تشكل بمجموعها هياكل السـلطة الوطنيـة   أساس فصائلي 

الفلسطينية، التي اقتصر التعامل الروسي مع الفلسطينيين من خاللها ومعها، في الوقـت  

الذي تُظهر فيه موسكو متانة العالقة مع هذه الفصائل، ففي مهرجان أقيم فـي العاصـمة   

ة الـذكرى األربعـين النطالقـة الجبهـة     بمناسب 2009الروسية موسكو في شباط عام 

أكد غينادى "الديمقراطية لتحرير فلسطين، وتأكيداً على متانة العالقة بين الجبهة وروسيا 

زوغانوف األمين العام للحزب الشيوعي على الـدور الريـادي للجبهـة فـي النضـال      

 وقد حاولت 1."الفلسطيني وأواصر العالقات الكفاحية والرؤى المشتركة بينها وبين روسيا

 ،روسيا استغالل موقعها المعنوي عند الفصائل اليسارية لتقريب وجهات النظر الفلسطينية

وتوحيـد   2في المنطقـة، واحدة بشأن إنهاء الصراع  إستراتيجيةوتوحيدها في إطار رؤية 

الصف الفلسطيني بعد استيالء حركة حماس على قطاع غزة، حيث تلتقي فـي محـاور   

  . فصائل اليسار الفلسطيني مع الرؤية الروسية في هذا الشأن عديدة وجهات نظر

  

  عالقة روسيا مع حركة حماس: رابعاً

من أبرز التطورات في العالقات الفلسطينية الروسية ما يتعلق بتعاطي روسيا مع حركـة  

، فكـان فـوز   2006حماس بعد فوزها في االنتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية عـام  

لروسيا للوقوف في وجه الواليات المتحدة والغـرب، بعـد أن تـم إدراج    حماس فرصة 

الحركة على قائمة اإلرهاب الدولي لدى الواليات المتحدة واإلتحـاد األوروبـي، حيـث    

                                                
1. www.palintefada.com/arabic/articles/details/9/8818.htm

   

2. G!kأ ،��� ا+.O ر �D ا+8!�)� ا+*�!)� �G(O ا+GMوO8+�(4s=+ح ا W4+ا �8� " �D ة-[ E� ، )،v�) > 2006.(  
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 وجهت روسيا دعوة لقادة الحركة لزيارة موسكو، األمر الذي أثـار غضـب الواليـات   

أن روسيا ستنقل للحركة أوضح  ستغانيي بيترفي إسرائيل  السفير الروسيالمتحدة، إال أن 

 التـي تقضـي االعتـراف بدولـة إسـرائيل      ضرورة قبولها بشروط الرباعية الدولية،

األمر الذي خفف من حـدة   1،"ورفض اإلرهاب ،ونبذ العنف وباالتفاقيات المبرمة معها،

  . الغضب األمريكي

  

ـ  ب دور مهـم فـي   وتشير الدراسات إلى أن عالقة روسيا بحماس جاءت من منطلق كس

الموضوع الفلسطيني، وتعديل صورتها أمام العالمين العربي واإلسالمي تلك الصورة التي 

تشوهت كثيراً بعد حربها في الشيشان، ولتبرهن أن موقفها تجـاه حمـاس والحركـات    

بصفتها مصدر قلـق   2اإلسالمية األخرى، ليس موقفاً دينياً كما تدعي الحركات الشيشانية

كما أنه يجب عدم إغفال الرغبة الروسية من وراء هذه العالقة . مة الروسيةداخلي للحكو

اإلبقاء على القبضة األمريكية في منطقة الشرق األوسط رخوة قدر اإلمكان، حتى يتسنى 

لها الدخول والتغلغل إلى تلك المنطقة، إضافة إلى ذلك فإن موسكو رغبت مـن انفتاحهـا   

ين ـ الرد على إسرائيل التي اتهمتها موسـكو   على حركة حماس ـ حسب بعض المحلل 

كما أن عالقة روسيا مع إيران من جهة وسوريا . بالتآمر عليها خالل حربها في جورجيا

معتقدة أن أي عالقة من هذا النوع . من جهة أخرى جعلها أقل حدةً في تعاملها مع حماس

                                                
1 .0 n/PQ�   www.arabtimes.com/portal/articl،�2010-ب = ،Z!0 J�p ا+�Gاوي،
2. ��=�X�Xآ�ت ا�(ا=/��ر ا��12د : ا�� �,O%��&�01991م  ا��� Pده+O ن ا'�-+ل�X�Xب رو'��  أ5�0 ا��)q �,�  ،O-��دة �qه) دودا���ا��ا
  �زال ا���y 6l) ���-) وإن آ�ن G	� '�*)ة b�0)�� و� �K1 PG1999د ا�-��ل �0م  1997وا=�/^ �0م  1994وq)ت 
)ب l)وس �0م    
   �X�Xا� kZ�)� 8�0 ن��)وس.  
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ـ  وتمكنـت  . اكلها الداخليـة قد تنعكس إيجاباً على سياستها الخارجية حتى فيما يتعلق بمش

موسكو من خالل حوارها مع حماس وفقاً لما جاء على لسان وزير خارجيتهـا سـيرجي   

   1.الفروف من الضغط على الحركة في بعض المواقف المتطرفة

  

إال أن  2007والثانية عام  2006ورغم زيارة وفد حماس إلى موسكو مرتين األولى عام 

وبغض النظر عن التحليالت بشأن  2.كة في كال الزيارتينالرئيس بوتين لم يلتق وفد الحر

دعوة روسيا لوفد حماس لزيارة موسكو، إال أن لها موقف معلـن وهـو التأكيـد علـى     

محاولتها التدخل لحل الخالف بين حركتي فتح وحماس بعد انقالب األخيرة في قطاع غزة 

داخلية الفلسطينية، كـون  مما أدى إلى شق الصف الفلسطيني، والمساهمة في المصالحة ال

  3".ناجم عن تدخل عناصر خارجية"الموقف الروسي فسر النزاع الفلسطيني الداخلي بأنه 

رغم كل ذلك يجب اإلشارة إلى أن الموقف الروسي من حمـاس والـدعوات المتكـررة    

للحركة لزيارة موسكو وتلبيتها لتلك الدعوات إال أن ذلك لم يشكل أية حساسـية للسـلطة   

وتعاملـت   .ة الفلسطينية، ولم تتأثر عالقتها مع موسكو في أي جانب من الجوانبالوطني

القيادة الفلسطينية مع الجهود الروسية إلتمام المصالحة الداخلية الفلسطينية بشكل إيجابي، 

وأبقت على عالقاتها الجيدة مع موسكو التي حرصت على تعزيـز دور وقـوة الـرئيس    

   .وتربط حركة فتح بموسكو عالقات قديمة ووثيقة محمود عباس الذي تربطه شخصياً

  

                                                
1 . ،m+ F،�(4(P*�/+ا ��4 +*4�  ا+/1)(P*�/+ا �W(J?-ا�0- ا^-M?+255، 2007ا. 
2.  ،m+ F�4*+ �4(P*�/+ا �W(J?-ا�0- ا^-M?+ا ،�(4(P*�/+ا � .218 ،2007 ا+/1)
3 . ،a) *+ا h"-!+256ا. 
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في ظل كافة المعطيات فقد غلبت صفة التوازن على سياسـة موسـكو تجـاه القضـية     

الفلسطينية سواء بشأن عالقاتها مع إسرائيل، أو موقفها من مختلف الفصائل الفلسـطينية،  

على وحـدة الصـف    الفلسطيني حفاظاًـ   ورغبتها في إنهاء الصراع الداخلي الفلسطيني

  1.الوطني لدى الفلسطينيين خدمة لهم من جهة وألمنها القومي من جهة أخرى

  

  الدعم الروسي للموقف الفلسطيني في المنظمات الدولية: خامساً

قدمت روسيا للفلسطينيين دعماً في المحافل الدولية، وإن لم يكن له األثر البالغ في تغييـر  

ولو جزئياً من مواصلة إسرائيل تنفيذ  حد وسط، إال أنهنمط إدارة الصراع في الشرق األ

كامل مخططاتها العدوانية في األراضي الفلسطينية المحتلة، فقد ساندت روسيا وصـوتت  

في مجلس األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة على عشرات القرارات التـي انتُزِعـت   

ية عليهم في األراضي المحتلة، ومن لصالح الفلسطينيين، وتدين ممارسات إسرائيل العدوان

الذي طالب سـلطات االحـتالل    1999شباط  9بتاريخ  10/6هذه القرارات القرار رقم 

اإلسرائيلي بالوقف الفوري والكامل ألعمال البناء في مستوطنة جبل أبو غنيم في مدينـة  

سـرائيلية  القدس المحتلة، والطلب من الدول األعضاء وقف المساعدة والدعم لألنشطة اإل

 1 بتـاريخ  54/42غير القانونية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، والقرار 

الذي أكد مجدداً على ضرورة التوصل إلى تسوية سـلمية للقضـية    1999كانون األول 

ورحبت روسيا بـدعوة األمـين    2.الفلسطينية، واإلعراب عن التأييد الكامل لعملية السالم

                                                
1 .h"-!+ا ،a) *+256 ا.. 
2 .www.malaf.info   
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المتحدة إلى استقاء معلومات دقيقة بشأن أحداث مخيم جنين خالل االنتفاضـة  العام لألمم 

عن طريق فريق لتقصي الحقائق، كما أصدر المجلس قراراً  2000الفلسطينية الثانية عام 

طالب فيه إسرائيل بوقف جميع أعمال العنف بحق المواطنين الفلسطينيين  2002في أيلول 

. المدن الفلسطينية التي تم احتاللها خالل تلك االنتفاضة وممتلكاتهم، وانسحاب قواتها من

وفي ذات العام أصدر قراراً طالب فيه إسرائيل احترام التزاماتها بموجب القانون اإلنساني 

الدولي، واإلصرار على ضرورة التزامها بعدم هدم المنازل، وأعرب عن قلقه إزاء الحالة 

صوتت روسـيا لصـالح    1نفيذ خطة خريطة الطريقوفيما يتعلق بت. اإلنسانية للفلسطينيين

الذي يؤيد خريطة الطريق التي وضـعتها   2003تشرين الثاني  19بتاريخ  1515قرار 

  . اللجنة الرباعية إليجاد حل دائم للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس وجود دولتين

  

لألمم المتحـدة   كما صوتت إلى جانب عشرات القرارات التي صدرت عن الجمعية العامة

والتي شجبت السياسات والممارسات اإلسرائيلية التي تمـس حقـوق اإلنسـان للشـعب     "

الفلسطيني، وأكدت أن المستوطنات اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية المحتلة بمـا فيهـا   

أن أيـة   1999كـانون األول  1بتـاريخ   54/37حيث يؤكد قرار  2،"القدس غير قانونية

سرائيل لفرض قوانينها على مدينة القدس هي إجراءات غيـر قانونيـة   إجراءات تتخذها إ

إضافة إلى المساهمة في استصدار العديد من القرارات التي أكدت علـى  . وملغية وباطلة

 2000أيلول  28وأدانت العنف الذي وقع يوم . "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير

                                                
1. k�(*8�0 ��4درة '+م &% : })�*� ا� k�Zي أhا� P'2ق ا#و'�ه� ا(X�4درة ا��4. ا�	وآ�ن ه�ف ا�%��/=  
  ء O	��د�Gت ����_  إ�8 
 ���O2005ل �0م &��*�(��و����1 '�	�� ���)اع &% ا�	(*-� �5 }+ل إ���� دو��    
2.www.malaf.info   
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واستعمال القوة بصورة مفرطة من جانـب   واأليام التي تلته في الحرم القدسي الشريف،

  1".القوات اإلسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين

  

كما ساهمت روسيا في استصدار العديد مـن قـرارات المؤسسـات الدوليـة المسـاندة      

للفلسطينيين والقضية الفلسطينية، منها قرارات المجلس االقتصـادي واالجتمـاعي التـي    

دة المالية والتقنية للمرأة الفلسطينية، وإدراك االنعكاسات نصت على ضرورة تقديم المساع

االقتصادية واالجتماعية لالحتالل اإلسرائيلي على األحوال المعيشية للشعب الفلسـطيني،  

 2000تشرين الثـاني عـام    22بتاريخ  2000/311ومن هذه القرارات أيضاً قرار رقم 

بشأن االنتهاكات الخطرة والجسيمة من الذي يدعو إلى تأييد مقررات لجنة حقوق اإلنسان 

تموز عـام   22بتاريخ  2003/42وقرار رقم . جانب إسرائيل لحقوق اإلنسان الفلسطيني

الذي يطالب المجتمع الدولي بمواصلة تقديم المساعدة والخدمات للتخفيف من حدة  2003

 24بتاريخ  2003/59إلى جانب قرار . األزمة اإلنسانية التي تواجهها النساء الفلسطينيات

ويشير إلى إدراك االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية لالحتالل اإلسرائيلي  2003تموز 

  2.على األحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس

  

تأييـد  بشأن ) اليونسكو(إضافة إلى قرارات منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 

وتنفيذ قرار سابق متعلق بالمؤسسـات التعليميـة   . انضمام فلسطين إلى عضوية اليونسكو

                                                
1. =Q> n4�� ا+G: ()-وت( 2004- 1999، 2-ارات ا%�$ ا+!?GEة �C)ن (P*�D' وا+Q-اع ا+8-�) ا^�-ا��(Y، و\f-ون �+*�r� ،�(4(P*�/+ت ا �2007را( ،

33 - 56.  
2 .apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63  
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والثقافية في األراضي العربية المحتلة الذي أعرب عن الشعور بالقلق العميق إزاء الخطر 

ومن . الذي تواجهه األراضي الفلسطينية والذي يمس حق األطفال الفلسطينيين في التعليم

بشـأن تنفيـذ قـرارات سـابقة      1999بتاريخ حزيران عام  156ضاً القرار اليونسكو أي

والقـرار  . لليونسكو تتعلق بصون التراث الديني والثقافي والتاريخي لمدينة القدس المحتلة

ويدعو مدير عام المنظمة لمواصلة إعداد مشاريع إلعـادة   2002بتاريخ أيار  164رقم 

عالمية في فلسطين وإصالحها، ومواصلة الجهـود مـن   بناء النظم التعليمية والثقافية واإل

  . أجل تنفيذ جميع القرارات السابقة المتعلقة بالقدس المحتلة

  

ومن القرارات أيضاً قرارات منظمة الصحة العالمية الذي دعت فيه إسرائيل إلـى عـدم   

عرقلة مساعي وزارة الصحة الفلسطينية في االضطالع بكامل مسؤوليتها عـن الشـعب   

ومن قرارات منظمة الصحة العالمية  1.سطيني، بمن فيهم سكان القدس الشرقية المحتلةالفل

، ويدعو إلـى مسـاواة مشـاركة    2000أيار 20بتاريخ  13كذلك القرار رقم ج ص ع 

والقرار رقم ج ص . فلسطين في منظمة الصحة العالمية، مع مشاركتها في األمم المتحدة

دين الغزو العسكري اإلسرائيلي للمخيمات والمـدن  الذي ي  2002أيار  17بتاريخ  55ع 

الفلسطينية، وممارسات االحتالل اإلسرائيلي ضد المستشفيات والمرضى، والطلـب مـن   

المديرة العامة للمنظمة اتخاذ خطوات عاجلة لدعم وزارة الصحة الفلسطينية في جهودهـا  

 2004أيار  21اريخ بت 57من أجل تذليل الصعوبات التي تواجها، والقرار رقم ج ص ع 

                                                
1. apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63   
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الذي دعا إسرائيل إلى وقف جميع ممارساتها وسياساتها التي تؤثر تأثيراً خطـراً علـى   

  . األحوال الصحية للمدنيين الفلسطينيين في ظل االحتالل

  

إضافة إلى موافقة روسيا على جملة من القرارات السياسية واالقتصـادية واالجتماعيـة   

كانون  6بتاريخ  54/73منها قرار . الفلسطينيين وقضيتهم والتعليمية والتنموية التي تخص

ويطالب إسرائيل بالقبول بأن تنطبق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المـدنيين   1999األول 

وقـرار  . بما فيها القـدس  1967وقت الحرب على األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 

ياسات والممارسـات اإلسـرائيلية   الذي يشجب الس 1999كانون األول  6بتاريخ  54/76

يحث  1999كانون األول  6بتاريخ  54/69وقرار . التي تمس حقوق اإلنسان الفلسطيني

  .جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة على تقديم المعونة والمساعدة للشعب الفلسطيني

  

 10يخ بتـار  56/57وفيما يتعلق بالالجئين الفلسطينيين صوتت روسيا على القرار رقـم  

الذي يؤكد أن لالجئين الفلسطينيين الحق فـي ممتلكـاتهم التـي     2001كانون األول عام 

كـانون   11بتاريخ  57/120سلبتها منهم إسرائيل وفي اإليرادات اآلتية منها، وقرار رقم 

والذي حث جميع الدول على تقديم الهبات والمنح الدراسية للتعليم العالي  2002األول عام 

كـانون   11بتاريخ  57/123إلى جانب قرار رقم . لمهني لالجئين الفلسطينيينوالتدريب ا

  .األول من ذات العام يؤكد الحاجة إلى إنشاء جامعة القدس لالجئين الفلسطينيين
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 23بتاريخ  1999/7ومن قرارات لجنة حقوق اإلنسان التي وافقت عليها روسيا قرار رقم 

غ إزاء أنشطة االستيطان اإلسرائيلي وتزايـدها  ، الذي يعرب عن القلق البال1999نيسان 

، ومطالبة إسـرائيل بـأن   1998تشرين الثاني عام  23في  1منذ توقيع مذكرة واي ريفر

وبأن تكُف عن سياستها في توسيع . تُقرن التزامها المعلن بعملية السالم بإجراءات ملموسة

 1999نيسـان   27ريخ بتا 1999/55وقرار رقم  2.المستوطنات وتوطين مستوطنين جدد

الذي أكد من جديد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك خياره في  

والطلب من األمين العام إحالة هذا القرار على حكومـة إسـرائيل   . إقامة دولته المستقلة

 وقرار. والحكومات األخرى، وتوفير جميع المعلومات المتصلة بتنفيذ إسرائيل لهذا القرار

ويعرب عن بالغ القلق إزاء تـدهور حالـة    2001نيسان عام  18بتاريخ  2001/7رقم 

حقوق اإلنسان واألوضاع اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة، والطلب من هيئـات  

  .األمم المتحدة النظر في أفضل الطرق لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

  

التي ساهمت روسيا فـي  ) اليونيدو(ة للتنمية الصناعية ومن قرارات منظمة األمم المتحد

، الـداعي إلـى   2003كانون األول عام  5بتاريخ  9ق/ 10استصدارها القرار رقم م ع 

. التشديد على ضرورة مواصلة تنفيذ البرنامج المتكامل لدعم القطاع الصناعي الفلسطيني

تصاالت ومنها القـرار رقـم   كما وافقت روسيا على عدد من قرارات االتحاد الدولي لال
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الذي دعا إلى تقديم المساعدة والدعم للسـلطة الوطنيـة الفلسـطينية     2002بتاريخ  125

  .إلعادة بناء شبكات اتصاالتها

  

ويطلب متابعة نشـر   2002كانون األول  3بتاريخ  57/109ومن القرارات أيضاً قرار 

وفيما يتعلـق  . دة المتصلة بهاالمعلومات ذات الصلة بقضية فلسطين وأنشطة األمم المتح

بجدار الفصل العنصري الذي أقامته إسرائيل على األراضي الفلسطينية وافقت روسيا على 

الذي طالب إسرائيل بوقـف   2003تشرين األول  21بتاريخ  10/13قرار األمم المتحدة 

  .حولها وإلغاء تشييد الجدار في األرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وما

  

وكانت آخر مساندة روسية للفلسطينيين في المحافل الدولية، تأييد روسيا لمشروع قـرار  

يـدين االسـتيطان    2011شـباط   18بتاريخ  قدمته المجموعة العربية في مجلس األمن

اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية، والذي تم إحباطه من قبل الواليات المتحدة األمريكية 

لصالح إسرائيل، فيما دعت روسيا إلى إرسال وفـد مـن    )الفيتو(ق النقض باستخدامها ح

  1.مجلس األمن إلى المنطقة لتقصي الحقائق

  

  

  

                                                
1. ar.rian.ru/policy/arabic_affairs   
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  االتفاقيات الفلسطينية الروسية: المبحث الثاني

  مقدمة

إن السلطة الفلسطينية بحاجة إلى دعم وتمويل مادي واقتصادي، حيث إن الدعم والتمويل 

لعملية التنمية بكافة أشكالها، في وضع اتسم بزيادة النفقـات علـى   من العناصر األساسية 

حساب اإليرادات، مما يتطلب تمويالً لسد الفجوة الحاصلة بينهما، ويتأتى ذلك من خـالل  

من هنا تأتي أهمية المساعدات الخارجية المقدمـة للسـلطة   . المساعدات والمنح الخارجية

متيازات واإليجابيات التي ينبغي اإلستفادة منها الفلسطينية، في ظل توافر مجموعة من اإل

وهذا بدوره يتيح الفرصة أمام السلطة الوطنيـة الفلسـطينية    1في عملية البناء الفلسطيني،

  . لتوجيه تلك األموال والمساعدات التي تحصل عليها في عملية التنمية االقتصادية

  

  االتحادية ينية وروسيااتفاقيات التعاون بين السلطة الوطنية الفلسط: أوالً

من منطلق أن التجارة المتبادلة تعتبر عامالً مهماً وضرورياً لتطوير العالقات الثنائية على 

أساس مستقر وطويل األمد، ورغبة كل من السلطة الوطنية الفلسطينية وروسيا االتحادية 

نفعة المتبادلـة،  في تطوير العالقات التجارية واالقتصادية بينهما على أساس المساواة والم

وسعياً إليجاد ظروف مالئمة لتطوير االتصاالت بين رجال األعمال الفلسطينيين والروس، 

_ 1991قام الطرفان الفلسطيني والروسي بتوقيع عدة اتفاقيات في الفترة ما بين عـامي  

وقعت اتفاقية للتعاون الثقافي والعلمي، وفي تشرين األول  1994، ففي نيسان عام 2010
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تم توقيع اتفاقية التعاون التجاري واالقتصادي بين الطرفين، نصت على تعهد  1998م عا

الجانبين بالقيام بكافة اإلجراءات الضرورية لضمان تطوير وتشجيع التجـارة المتبادلـة،   

والتعاون االقتصادي بمختلف أشكاله، كما منح الجانبان أحدهما اآلخر نظام الدولة األكثر 

شؤون المتعلقة بتجارة البضائع والتعاون االقتصادي، وتحديداً بما يخص رعاية في جميع ال

واتفق الطرفان على تبادل المعلومات . الرسوم الجمركية والضرائب واالستيراد والتصدير

والخدمات االستشارية في جميع القضايا التي تساعد على تطـوير العالقـات التجاريـة    

جيع وتطوير االتصاالت بـين غرفهمـا التجاريـة    واالقتصادية المتبادلة، إضافة إلى تش

وغيرها من جمعيات األعمال، وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كال البلـدين  

على التعاون من أجل إنشاء عالقات تجارية واقتصادية، وإنشاء مؤسسات مشتركة بـين  

   1.السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة روسيا االتحادية

تم تأسيس جمعية الصداقة الفلسطينية الروسية، التي يعـد الـرئيس    1998وفي ذات عام 

يتم من خاللهـا تقـديم مسـاعدات متنوعـة      2الفلسطيني محمود عباس رئيساً فخرياً لها،

للفلسطينيين المقيمين في روسيا، خاصة الطلبة الدارسين في الجامعات الروسية، من خالل 

وقعت اتفاقية التعاون والتفاهم بين دائرة  2000عام  وفي حزيران 3تغطية شاملة لنفقاتهم،

األمن الفيدرالية الروسية وجهاز األمن الفلسطيني، وفي كانون الثاني من ذات العـام تـم   

 2008وفي العام  4توقيع اتفاقية إلنشاء خط جوي مباشر بين موسكو ومطار غزة الدولي،

رجال أعمال فلسـطينيين وروس،  تشكل مجلس األعمال الفلسطيني الروسي المشترك من 
                                                

�*=دة  .1 n�� ل=QE+ا $J�� رو�)  اEJX د0�=.k '() دي Q?2Xري وا W?+ا+?8 ون ا �(2 /Jا ،�(4(P*�/+0- ا-E?+ا �!34��  و(4s=+ا �P�*+ا m+ Q!+ ��N!!+ا  
   (P*�/+�4 اs=+د ا Q?2Xوزارة ا '� �(4(P*�/+�4 ا)o2010-11-30: رام ا.(  
2  . ،�.)=C+ا�� رو�)  ا+H ر")� (�. 
3 . ،t0 C+ا p�=0�� (*+ا $�G+وز ا W?J مGM+ ) �� ا+-و�)� "|ور ] ر((4(P*�/+2 ت ا��، (، ا+8(4(P*�/+ا%0 م ا �/(EF19-1-2011( ،4.  
4 .arbic.rt.com/news all news  
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تم توقيع اتفاقية المشاورات السياسية، وفي تشرين الثاني من ذات العـام   2009وفي عام 

تم إنشاء مشروع التعاون اإلعالمي الفلسطيني الروسي، وتخصيص مئات المنح الدراسية 

الفلسطيني  وقع الجانبان 2011للطلبة الفلسطينيين في روسيا، وفي كانون الثاني من العام 

  .والروسي عدداً من االتفاقيات في مجاالت متنوعة

إن مساعدة الفلسطينيين لبناء مؤسساتهم يمكن أن يندرج في إطـار األهـداف الروسـية    

حيث إن الفلسطينيين بحاجة ماسة للمساندة والدعم مـن أي   .للظهور على الساحة الدولية

ها ورغم عالقاتها المتينة بإسرائيل لـم  جهة لبناء مؤسساتهم، وروسيا في إطار إستراتيجيت

تتوقف عن تقديم العم للفلسطينيين الذين رحبوا بأية مساعدات ودعم روسي القتصـادهم  

لحاجتهم لهذا الدعم من جهة، ولتعميق العالقة مع روسيا خارج إطار التدخل السياسي من 

حضـور فـي   جهة أخرى، وقد سعى الفلسطينيون دائماً الستقطاب روسيا ليكـون لهـا   

األراضي الفلسطينية، من خالل التعاون والدعم االقتصـادي الُمقَـدم للسـلطة الوطنيـة     

الفلسطينية، علماً بأن األداء االقتصادي والتجاري الفلسطيني ارتبط بشكل قوي بالتطورات 

نتيجة  2006، وعاد ليتراجع عام 1994وقد شهد هذا األداء تحسناً ملحوظاً عام . السياسية

  . هات التي وقعت بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيليالمواج

  

  الفلسطينية الوطنية المساعدات المالية الروسية للسلطة: ثانياً

الفلسـطينية فـي عهـد الـرئيس      الوطنية كانت بواكير التعاون والدعم الروسي للسلطة

عرفـات  الفلسطيني الراحل ياسرعرفات، ففي سياق زيارات العمل التي قام بها الـرئيس  
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، ُأبرمت اتفاقية التعاون التجاري االقتصادي بـين السـلطة   1998و1994لموسكو عامي 

تم توقيع اتفاقية تعاون بين كل من  1998وفي آذار من العام  1الوطنية الفلسطينية وروسيا،

وبعد رحيل الرئيس عرفـات لـم   . الغرفتين التجاريتين الصناعيتين الفلسطينية والروسية

لروسي للسلطة الفلسطينية، فقد واصلت روسيا دعم االقتصاد الفلسطيني بما يتوقف الدعم ا

يعكس مستوى عالقات الصداقة التاريخية بين الجانبين، من خالل تقديم الدعم السياسـي  

  .المتواصل لمشروع التحرر من االحتالل اإلسرائيلي والدعم االقتصادي والمالي

الر كمساعدة رمزية لدعم لموازنة السـلطة  ماليين دو 10قدمت روسيا  2006ففي العام 

إضافة إلى تقديم مساعدات طبية شملت أربع طائرات من المساعدات  2الوطنية الفلسطينية،

ماليـين دوالر للسـلطة الوطنيـة     10قدمت أيضاً  2008وفي آب عام  3مع فريق طبي،

الماليـة   الفلسطينية، بموجب اتفاقية وقعها وزير خارجيتها سيرجي الفروف مـع وزيـر  

وأشار الفروف إلى أن هذه المنحة تعتبر بمثابة مساعدة مـن   4سالم فياض،. الفلسطيني د

روسيا للسلطة الفلسطينية، كدعم لها في المجاالت اإلنسانية خاصة التعليم والصـحة، وأن  

  .هدف هذه المساعدات هو تحسين األوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني

في مناسبات عديدة لم تتوقف اإلشادات الفلسطينية بالمساعدات الروسية،  وفي هذا اإلطار و

 وكذلك التأكيدات الروسية على ضرورة دعم االقتصاد الفلسطيني، فخالل لقـاء الـرئيس  

 27عباس مع يفغيني بريماكوف رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية بموسـكو فـي   

إلى دور االتحاد الروسي ورجال األعمال  ، أشار الرئيس الفلسطيني2009كانون أول عام 

                                                
� ا+-و�)�أ(= �O ة، . 1(4(P*�/+2 ت ا� .ا+8
�E!=د أ(= ا+-ب،. 2 -0-M?+ا  �+ N+ا+*4=ي ا h)2009ر-  �� ا+-و�)E4!+ر، دي 20اXن دو=(�� �4(P*�/+ا � .2، )2009: رام اo(وان ا+-2 (� ا+! +)� وا^دار0
3 .،m+ F  ��، ا+ا+/1)(4(P*�/+ا'(P*�/+ا �W(J?-ا�0- ا^-M?�  .2009،254 ي +*4
4 .(P*�/+ا �8�2 ت ا+Gو+)�، �D وزارة ا+! +)�+ ���' ا+! <�D ،'(E ا^دارة ا+8  ��*rو+� داY-ة ا+!C رh0 ا+!!=+ Gkأ h� �Nk O+ا ��) M� ،�(4)o2010-11-3: رام ا.( 
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ودعم السلطة الفلسطينية في  الروس البنَّاء الهتمامهم بفلسطين خاصة في مجال االقتصاد،

إقامة المشاريع التطويرية، وتدعيم العالقات الثنائية السياسية واالقتصـادية واالجتماعيـة   

لتي تم اتخاذها لتوريد المنتجـات  فيما أشار الجانب الروسي إلى اإلجراءات ا 1.واإلنسانية

ودراسة إقامة عدد من المشاريع االستثمارية الروسية في . الزراعية الفلسطينية إلى روسيا

  . األراضي الفلسطينية

عقد اجتماع في مدينة رام اهللا بين مسؤولين فلسـطينيين   2009وفي نفس الفترة من العام 

لسـطينية ـ الروسـية بموجـب االتفاقيـة      وروس لمناقشة ملف العالقات االقتصادية الف

، وتمت اإلشارة إلى الـدعم االقتصـادي   1998المشتركة المبرمة بين الجانبين في العام 

والمالي الذي تقدمه روسيا للسلطة الوطنية الفلسطينية، وضرورة تفعيل مجلس األعمـال  

   2.كةوإقامة المعارض المشتر 2008الفلسطيني الروسي المشترك الذي تشكل عام 

أيضاً تم كذلك بحث العالقات االقتصادية الفلسطينية ـ الروسـية مـع     2009وفي العام 

سيرغي كوزلوف ممثل روسيا لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، من أجل تطوير وتعزيـز  

أواصر الشراكة بين الجانبين الفلسطيني والروسي، واستعراض ومراجعة اتفاقيات التعاون 

ى تحديثها لكي تستجيب مع متطلبات المرحلة الحاليـة، ومراجعـة   المشترك، والعمل عل

تنظيم معرض المنتجات الفلسطينية في موسكو، بحيث يلبي احتياجات مصـالح القطـاع   

وفي ذات العام تم توقيع مذكرة تفاهم حول أسس العالقة مع مجلـس  . الخاص الفلسطيني

قات االقتصـادية بـين القطـاع    األعمال الفلسطيني الروسي المشترك، بغية تنشيط العال

                                                
� ا+E) ة . 1/(EF ةG0GW+ا�(4(P*�/+12، 2010-11-11 ا. 
2. (EF  �(4(P*�/+س اGM+ا �/18-11- 2009.  
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الخاص في البلدين، من أجل تمكين وبناء عالقات إستراتيجية اقتصادية في مجاالت الطاقة 

وكذلك المنتجـات الزراعيـة    1والبنية التحتية والمنتجات الورقية والخشبية والمواد الخام،

الثاني من ذات وفي كانون  2التي تنتجها فلسطين وتكون معدومة خالل الشتاء في روسيا،

العام قدمت حكومة روسيا مساعدات عينية إنسانية لسكان قطاع غزة الذين تضرروا نتيجة 

   2008.3الحرب التي شنتها إسرائيل عليهم عام في كانون األول عام 

  

وخالل الزيارة التي قام بها السفير الروسي ألكساندر روداكوف في تشرين الثاني من العام 

خليل، أكد على تقديم بالده الدعم المادي للسلطة الفلسطينية، الستكمال إلى مدينة ال 2010

 4المشاريع التي تقوم بها الحكومة الروسية في بيت لحم وامتداد هذه المشاريع إلى الخليل،

قرر رئيس الوزراء الروسي فالديمير بـوتين   2010وفي الرابع من تشرين الثاني للعام 

   5.ماليين دوالر 10نيين من خالل السلطة الفلسطينية بقيمة تقديم مساعدة إنسانية للفلسطي

  

كما احتضنت موسكو المعرض التجاري العربي الروسي األول، تم خالله عقد عدة لقاءات 

وشاركت في المعـرض عـدة   . بين رجال أعمال واقتصاد فلسطينيين ونظرائهم الروس

سية للعمل على ترويج المنتجات شركات فلسطينية، وتم تعيين ممثلين لها في األسواق الرو

  6.والبضائع الفلسطينية بشكل متواصل، وتنظيم العالقة المشتركة مع الشركات الروسية

                                                
1. �(4(P*�/+س  اGM+ا �/(EF2009.  
2.  �(4(P*�/+ا%0 م ا �/(EF4-11-2010 ،8. 
3 . �+ N+ا+*4=ي ا h)0- ر-M?+7، 2009أ(= ا+-ب، ا. 
� ا+E) ة. 4/(EF ةG0GW+ا  �(4(P*�/+12، 2010-11-11ا. 
5 . �(4(P*�/+س اGM+ا �/(EF5-11-2010 ،9.  
 arabic.rt.com/news_all_news/news_all...rus +)=م،رو�)  ا. 6
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  الروسي في مجال صرف المساعدات التعاون الفلسطيني ـ : ثالثاً

 الوطنية وقع ديوان الرقابة المالية واإلدارية للسلطةوفي إطار التعاون الفلسطيني الروسي 

كـانون األول   16اتفاقية تعاون مشترك في  لروسيا االتحادية وهيئة المحاسبةينية الفلسط

على على التقرير النهائي للتدقيق المشترك وبموجب هذه االتفاقية تم التوقيع ، 2008عام 

الروسـية  رئيس هيئـة المحاسـبة   وقال . للجانب الفلسطينيالروسية المقدمة  المساعدات

وتوفير  ،بعملية التدقيق المشترك ةالسلطة الوطنية الفلسطينيام إن اهتم" سيرجي ستيباشين

الفلسـطيني   يصرف األموال بعدالة، يؤكد شـفافية النظـام المـال    للتأكد مناإلمكانيات 

مـن الجانـب    بأن كل األموال المقدمة للجانب الفلسـطيني  ونزاهته، وأنه توصل لقناعة

ـ ونزاهة وضمن األهداف  صرفت بكل شفافية الروسي ، وجـاءت عمليـة   "االمتفق عليه

التدقيق هذه من أجل تعزيز الشفافية في االستخدام المالي، وزيادة التعـاون االقتصـادي   

الدولي، وتوسيع العالقات اإلنسانية والتجارية واالقتصـادية بـين الجـانبين الفلسـطيني     

ساعدات الروسية إال أن الم 1.واستمراراً للعالقات الدبلوماسية السياسية بينهما  والروسي،

المقدمة للفلسطينيين قد ال ترقى إلى مستوى الدعم الذي تتلقاه السلطة الفلسطينية من دول 

في المحاور الثقافية والتعليمية والتدريبية أكثر منهـا   الدعموجهات أخرى، وتركزت على 

لروسـي  لذا فإن السلطة الفلسطينية تُعول على الدعم ا 2.في المحاور االقتصادية والمادية

سياسياً أكثر من الدعم االقتصادي والمادي باعتبارها القوة الظاهرة على الساحة الدوليـة  

  .أمام الغرب وتحديداً أمام الواليات المتحدة األمريكية

                                                
1 . �+ N+ا+*4=ي ا h)0- ر-M?+7، 2009أ(= ا+-ب، ا . 
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  الروسية ةالعالقات الثقافية الفلسطيني: المبحث الثالث

   العالقات الفلسطينية ـ الروسية في الجانب الثقافي

الثقافية الفلسطينية الروسية منذ بدئها، بالحرص على مواصلتها وتطويرها  تميزت العالقة

بما يخدم مصالح الطرفين الفلسطيني والروسي، مع إدراك الفلسـطينيين ألهميـة الـدعم    

 روسـيا والفلسـطينية  الوطنيـة  السلطة الروسي الثقافي، وفي هذا المجال عقدت حكومتا 

التعاون الثقافي وأخرى تتعلق ب، 1988ال التعليم عام في مج اتفاقية حول التعاون االتحادية

على تقديم المنح للطلبة الفلسطينيين 1996وحرصت روسيا منذ عام  1994.1 والعلمي عام

للدراسة في المعاهد الروسية، على حساب الميزانية الفيدرالية لإلتحاد الروسي، حيث تـم  

 100إلى  1998م زيادتها عام لطلبة فلسطين، وت 1996منحة تعليمية عام  80تخصيص 

 منحة خصصت للدراسات العليـا  20منحة، منها  150إلى  2010منحة، وارتفعت عام 

فـي ذلـك    الفلسطينية ممثل روسيا لدى السلطة الوطنية وقام بتسليمها للجانب الفلسطيني

عب للش الثقافي العلمي التزام حكومة بالده باستمرار الدعم مؤكداًسيرجي كوزلوف، الوقت 

  .تمجاالمختلف ال مساعدات فيالمن خالل تقديم  ،التعليمية الفلسطيني ومؤسساته

وفي مجال التعاون الثقافي بين الجانبين الفلسطيني والروسي، تم تدريب عدد من موظفي 

 وفي 2الدبلوماسية الروسية في موسكو، ةفي األكاديمي 2005وزارة الثقافة الفلسطينية عام 

بين بلديتي مـدينتي  ) النوايا الحسنة(تم توقيع اتفاقية تعاون  2010عام تشرين الثاني من ال

أريحا الفلسطينية وفالديمير الروسية، نصت على توفير فرص للتعـاون المتبـادل فـي    

                                                
1 .2009 ،arabic.rt.com/news_all_news  
2 . ،oرام ا ،�(4(P*�/+ا �D MN+و+�  وزارة اr*� Gkأ h� �Nk O+ا ��) M�1-12-2010. 
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كمـا أعلـن سـيرغي    . المجاالت اإلجتماعية والعلوم والتعليم والبيئة والصحة والرياضة

روسية رئيس الجمعية اإلمبراطورية األرثوذكسية ستيباشين رئيس ديوان الرقابة المالية ال

الفلسطينية، عن نية بالده افتتاح مركز روسي للثقافة واألعمال بمدينة بيت لحـم بحلـول   

وخالل احتفال حضره مسؤولون فلسطينيون وروس في مدينة أريحـا فـي   . 2012العام 

روسـي ديمتـري   افتتح الرئيسان الفلسطيني محمود عبـاس وال  2011كانون الثاني عام 

ميدفيديف المتحف الروسي الذي اعتبره ميدفيديف رمزاً للوجود الروسي في األراضـي  

ومعلماً ثقافياً بارزاً  1المقدسة وللعالقات الطيبة بين البلدين والشعبين الفلسطيني والروسي،

ـ "فيما قال ستباشين   يهدف إلى تعزيز تلك العالقات، ياً إن المتحف يعد مركزاً ثقافياً روس

وأكثر من متحف، وسوف يحتوي على قطع أثرية فلسطينية وروسية تتعلـق بـاألرض   

سوف يتبرع بعدد من القطع األثرية الروسـية   3وأن متحف األرميتاج الروسي 2."المقدسة

  . الهامة لوضعها في ذلك المتحف

برنامج وزارة الخارجية الروسية وفي إطار العالقات الثقافية المتبادلة بين البلدين دعمت 

الذي تديره الجمعية األرثوذكسية اإلمبراطورية الفلسطينية،  الثقافي للتبادلنجمة بيت لحم 

للطالب الفلسطينيين والروس برامج للزيارات المتبادلة للمدارس والجامعات في قدم الذي ي

عندما قـام طـالب    2008 عامفي آب  من البرنامج المرحلة األولىوبدأت ، كال البلدين

فلسطينيون بزيارات لعدد من الجامعات في موسكو وعدد من المدن الروسية، فيمـا زار  

                                                
� ا+E) ة . 1/(EF �(4(P*�/+ة اG0GW+2011 -1 -19ا. 
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إضافة إلى قيام وفد روسي مكون من  2009،1وفد طالبي روسي فلسطين في تموز عام 

عضو الهيئة اإلدارية في الجمعية اإلمبراطوريـة األرثوذكسـية الفلسـطينية المستشـار     

أوليغ فومان، والممثل عن الجمعية في مدينة فالديمير فاليري كوليكوف بزيـارة   السياسي

مدينة بيت لحم، وتم خالل الزيارة توقيع اتفاقيتي تعاون من أجل إيجاد ظـروف مواتيـة   

لتطوير الشراكات والتعاون المتبادل في كافة المجاالت بين الجانبين الفلسطيني والروسي، 

الروسـية   ةوعقد دورات لتعليم اللغ 2ديدة تتعلق بالجانب الثقافي،والعمل على إيجاد سبل ج

   3.والموسيقى وغيرها من الفنون الروسية للراغبين من الفلسطينيين

  

من جانبها حرصت السلطة الوطنية الفلسطينية على إظهار متانـة العالقـة الفلسـطينية    

على مزيد من التعاون في مختلف المجـاالت السياسـية    االتحادية الروسية، وحث روسيا

ينية واالقتصادية واالجتماعية والتعليمية والثقافية، وهو ما أشار إليه رئيس الحكومة الفلسط

نسعى لتعزيـز  "فياض خالل وضع حجر األساس للمتحف الروسي بمدينة أريحا  سالم.د

عالقات التعاون البناء والمثمر مع روسيا االتحادية في عدة مجـاالت، ومنهـا القطـاع    

   4."السياحي حيث كان للسياحة الروسية دور في النهضة السياحية الفلسطينية

شـاركت وزارة  ) مهـد الـديانات والحضـارات    فلسطين( تحت شعاروفي هذا اإلطار و

 )انتورماركت( في المعرض السياحي الدولي ،2009الفلسطينية في شباط  السياحة واآلثار

، بهدف ترسيخ ُأسـس التعـاون الثقـافي والعلمـي     العاصمة الروسية موسكوبالذي أقيم 

                                                
1 . eng.diafuture.ru/board International Youth Center  
2 .،a) *+ا h"-!+ا  
3 .www.palestine.ru/Arabic/news/175.html  
4.www.palpress.ps/arabic/index.php  
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رضـت  وتميزت هذه المشاركة بجناح فلسطيني خاص ع. والسياحي مع الجانب الروسي

ووزعت فيه أعداد كبيرة مـن المـواد   . فيه صور لألماكن الدينية والتاريخية الفلسطينية

   1.اإلعالمية المكتوبة باللغة الروسية على رواد المعرض

كما رحبت السلطة الفلسطينية بقرار روسيا فتح مركز ثقافي روسـي فـي بيـت لحـم،     

وبدا التوجه الروسـي لـدعم   . لروسيواعتبرته وسيلة للتقارب بين الشعبين الفلسطيني وا

السلطة الفلسطينية واضحاً من خالل إعالن الناطق باسم وزارة الخارجية الروسية أندريه 

إن العالقة بين روسيا والسلطة الفلسطينية تتطور وبخط صاعد لحل المسائل "نيستيرنيكو 

تحضير الكـوادر   التي تواجهها في بناء مؤسساتهم واجتياز مشاكلهم االقتصادية وسيستمر

   2".الفلسطينية في المؤسسات التعليمية الروسية بدون مقابل

  

بـإعالن القـدس عاصـمة     2009كما احتفلت السفارة الفلسطينية بموسكو في ذات العام 

الثقافة العربية، الذي تم تنظيمه في القاعة الكبرى لمتحف الحرب الوطنية العظمـى فـي   

، وتوزيع مطبوعات متنوعة تتعلق بالقدس، إضافة موسكو، وتخلل الحفل معرضاً للصور

وحضـر  . إلى معرض لمنتجات الحرف التقليدية واألعمال اإلبداعية الشعبية الفلسـطينية 

االحتفال سفراء عرب وأجانب وكتاب وأدباء وعلمـاء، وعـدد كبيـر مـن المفكـرين      

وأثناء الحفل أكـد  . ةوالعسكريين والمواطنين الروس، وأبناء الجاليات العربية والفلسطيني

كل من الجنرال فالديمير زاباروفسكي مدير متحف الحرب الوطنية العظمى، ونيقـوالي  

                                                
1 . arabic.pnn.ps/index.php?option  
2 . www.rtarabic.com/images/photo/orig  
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ليسافوي ممثل الجمعية األرثوذكسية اإلمبراطورية الفلسطينية الروسية، على مكانة القدس 

وقعـت   2010وفي تموز عام  1.لدى الروس وما تمثله من أهمية مقدسة بالنسبة لبالدهم

لطة الوطنية الفلسطينية وحكومة روسيا االتحادية مذكرة تعاون فـي مجـال اآلثـار،    الس

واعتُبرت االتفاقية لَبِنةً مهمة للتعاون العلمي بين فلسطين واالتحاد الروسي، ونصت على 

التعاون المشترك في تطوير األبحاث في مجال اآلثار والمعلومات والنشر العلمي وتبادل 

البحث، والسعي لتطوير برامج مشتركة للحفاظ على التراث الثقافي، الخبراء في مجاالت 

   2.والمشاركة المتبادلة في المؤتمرات العلمية

كما استضافت مدينة روستوف الروسية الفعاليات الخاصة بإحياء الذكرى الستين للنكبـة  

ثلـو  الفلسطينية التي نظمها اتحاد الطلبة الفلسطينيين والعرب في روسيا، وحضـرها مم 

األحزاب العربية والفلسطينية والروسية، وتضمنت الفعاليات معرضـاً لصـور جسـدت    

رعت  2010وفي تشرين أول عام  3.أحداث النكبة إضافة إلى معرض للتراث الفلسطيني

سفارة فلسطين لدى روسيا في بيت القوميات في العاصمة موسكو، احتفاالً تكريماً للشاعر 

ويش، أقامه المركز الثقافي العربي بالتعـاون مـع جمعيـة    الفلسطيني الراحل محمود در

الصداقة الفلسطينية الروسية، وجمعية التضامن والتعاون مـع شـعوب أسـيا وإفريقيـا     

وحضر الحفل عدد من الكتَّاب والشعراء واألدباء ورجال الثقافة العربيـة  ". األفروآسيوية"

 .جال سياسـة فلسـطينيون وروس  والروسية، وأساتذة من معاهد اإلستشراق والعلماء ور

وخالل حفل التكريم أشار فياتشسالف ماتوزوف رئيس جمعية الصداقة الفلسطينية الروسية 

                                                
1 .www.moc.gov.ps  
2 .www.wafa.pna.net 21-6-2010  
3  .www.moc.gov.ps  
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إلى أهمية التعاون الثقافي الفلسطيني الروسي، معرباً عن رغبة بالده حكومة وشعباً فـي  

اآلداب تنمية أواصر هذا التعاون وتطويرها لتشمل مجاالت أوسع من العلـوم واللغـات و  

    1.والفنون، لما يترتب على ذلك من آثار تربط األراضي الروسية باألرض المقدسة

مـذكرة التعـاون   بحث أكاديميون فلسطينيون وروس في موسكو  2010وفي ذات العام 

وجامعة  بطرسبرغ لجامعة سانتمن معهد سمولني التابع  كل المشترك التي وقعها رؤساء

. القدسفي جامعة  اللغة والعلوم الروسيةمساق  تدريسإمكانية وتتعلق ب ،)أبوديس( القدس

فـي   الكوادر العلميـة الفلسـطينية  المشترك إلعداد  نُأطر التعاوتم االتفاق على توسيع و

الفلسطينية مع المؤسسات  طر العاملةطرح قضية نشاط اُألإضافة إلى  الجامعات الروسية،

الروسية ونقل  الفلسطينية لنشر العلم والثقافةوتفعيل هذه المؤسسات في الخارج  الروسية،

تم توقيـع   هذا اإلطاروفي  2.البلدين ومجاالت التعاون بينهماصادقة وحقيقية عن  صورة

، موسـكو  المستقبلي ومركزهاومؤسسة حوار الشباب  جامعة القدساتفاقية تعاون ما بين 

وطلبة الجامعات والمختصين ورجال األعمال على تبادل وفود الشباب والطلبة  وتم االتفاق

  .العالقات وتوسيع دائرة الحوار بين الشعوب أسس بهدف ترسيخمن كال الجانبين، 

   

ويمثل الطالب الفلسطينيون من خريجي الجامعات الروسية جسـراً للتعـاون المسـتمر    

وقد أسهموا في إقامة عدد مـن مؤسسـات   . والمثمر بين المجتمعين الفلسطيني والروسي

وعلى رأسـها جمعيـة الصـداقة الفلسـطينية      ترك بين الجانبين،والتعاون المشالتفاعل 

                                                
1 .www.palestine.ru/Arabic/news/175.html 14-10-2010  
2.www.sora.co.il/article.php   
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أكد الجانبان . األخيرة إلى مدينة أريحا فوخالل زيارة الرئيس الروسي ميدفيدي. الروسية

وناقشا . الفلسطيني والروسي على أهمية العالقات المشتركة وضرورة تعزيزها وتطويرها

بمـا  ، لتي ستقوم بها الجمعية بالتعاون مع الممثلية الروسيةاألنشطة والفعاليات المشتركة ا

واتفق الجانبان على . ينعكس إيجابا على المجتمع الفلسطيني والجالية الروسية في فلسطين

. تفعيل دور الجمعية في موسكو وعقد اجتماعات دورية بين الممثلية وجمعيـة الصـداقة  

ية الفلسطينية بان الممثلية حريصـة علـى   وأكد ممثل روسيا االتحادية لدى السلطة الوطن

العالقة مع جمعية الصداقة الفلسطينية الروسية، مشيرا إلى أن الفلسطينيين الخريجين من 

  . الجامعات الروسية هم جسور العالقات الثنائية بين الجانبين الفلسطيني والروسي

  

ة ومتانة مع مرور الوقت، فالعالقات الفلسطينية الروسية لم تتوقف يوماً، وإنما ازدادت قو

وحرص الجانبان الفلسطيني والروسي على استمرارها وتمنيتها وتنوعها في المجـاالت  

ويمكن استقراء طبيعة ومسـتقبل التعـاون الفلسـطيني الروسـي     . االقتصادية والثقافية

والمستوى الذي وصلت إليه العالقات بين الجانبين، من خالل نتائج الزيارة التي قام بهـا  

، حيث افتتح 2011الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف إلى فلسطين في شهر كانون الثاني 

مدينة أريحا، ووقع الجانبان الفلسطيني والروسـي خـالل    يميدفيديف المتحف الروسي ف

الزيارة ثالث اتفاقيات، واحدة منها حول التعاون في المجال الزراعي، وأخرى في المجال 

  1.التعاون بين اللجنة األولمبية الفلسطينية ونظيرتها الروسية اإلعالمي، والثالثة حول

                                                
1. maannews.net 22-1-2011  
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  أثر العالقات الفلسطينية الروسية على العملية السلمية

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



69 
  

 

  محددات السياسة الروسية تجاه تسوية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي: المبحث األول

  مقدمة

فيما دأبت روسيا علـى  الفلسطينية بالقضية يما يتعلق اتسمت السياسة الخارجية الروسية ف

وقد أدركت روسيا أن القضية الفلسطينية تشكل طريقاً لها للحفاظ . وصفه بسياسة التوازن

ومما يشير إلى ذلك . على تواجدها في منطقة الشرق األوسط كالعب في السياسة الدولية

نتهج سياسة خارجية متعـددة  يجب على روسيا أن ت" 1996عام  نتصريح للرئيس يلتسي

المحاور، وأن تُحقق لنفسها ذلك الوضع الذي تكون فيه كلمتها مسـموعة وحاسـمة فـي    

" الشؤون والقضايا الدولية، وال يتَخذ قرار خطير على صعيد السياسة الدولية بدون روسيا

ها إن استعادة روسيا لدور"وفي تصريح آخر لبريماكوف وزير الخارجية الروسي األسبق 

وهذا  1،"كدولة عظمى، لها وزنها في العالم، هي الرغبة الطبيعية في عالم متعدد األقطاب

يشير إلى سياسة خارجية ومساعٍ روسية للحصول على دور أكبر ومكانة دولية أعلى في 

  . الساحة العالمية

وهذا ما أرادت الحكومة الروسية إثباته وتأكيده في قضايا الشرق األوسـط، ومـن تلـك    

إال أن هناك عدداً من المحددات التي كان لها تأثير على عالقة . لقضايا القضية الفلسطينيةا

  : ودور روسيا بالقضية الفلسطينية بعضها داخلية وأخرى خارجية ويمكن إجمالها فيما يلي

  

  

                                                
1 . '0-C8+دي وا E+ن ا-M+ا �O?� n��  (�رو �  56، )2002دار ا+!* �Gة ا+*=ر0�، : د�aC(آ)*)�)p، ا+8�2 ت ا+Gو+)� �D ا+C-2)' ا%د<n وا%و�A و�) �
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  المحددات الداخلية : أوالً

ـ  يا عـن االتحـاد   تأثرت السياسة الروسية بالوضع االقتصادي المنهار الذي ورثته روس

السوفيتي السابق إال أنه وبعد استقرار الوضع السياسي في روسيا بدأ االهتمام بهذا الجانب 

الحيوي، فكثُرت االستثمارات المباشرة في االقتصاد الروسي، ونما اإلنتاج الصناعي إلى 

  . حد أن أصبح لدى روسيا فائض في الميزانية، فيما لوحظ تقلص في مستوى البطالة

أما المتغير الداخلي اآلخر فكان العسكري، حيث كان االتحاد السوفييتي السابق يمتلك من 

غيـر  . القوة العسكرية النووية والتقليدية ما أهله ليكون إحدى القوتين العظميين في العالم

في عهد الرئيس ميخائيـل غورباتشـوف    1985أن هذه القدرات بدأت بالتقلص منذ عام 

تحاد السوفيتي، نتيجة اتفاقيات الحد من األسلحة التي قام بتوقيعها مع دول آخر رؤساء اال

أخرى، إال أن روسيا أعادت اإلهتمام والتركيز على السالح النووي الذي تمتلكه حفاظـاً  

وأجرت تغييرات في بنيتها العسكرية، رغم تأثير ذلك على . على أمنها على خارطة العالم

إلى الحكم، تحسن وضـع القـوات    1996ديمير بوتين عام ولدى وصول فال. اقتصادها

الروسية عما كان عليه الحال في أوائل التسعينيات من القرن الفائت، كمـا أن الـرئيس   

ديمتري ميدفيديف الذي تولى السلطة بعد الرئيس بوتين، أعلن خططاً لبنـاء نظـام ردع   

ات بحرية نوويـة ونظـام   داعياً إلى تنفيذ برنامج غواص 2020نووي فعال بحلول عام 

  1.للدفاع الفضائي

في ذات الوقت خضع الوضع الروسي الداخلي لمتغير سياسي طـال وضـع الحكومـة    

وأكد الرئيس بوتين إتباعـه لسياسـة تقضـي    . والتصورات حول رسم السياسة الروسية
                                                

1. ، D=*?/(e'(J=)  (�293، رو.  
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 بمضاعفة الناتج القومي خالل عشرة أعوام، ومحاربة الفقر وتطوير القوات المسلحة، مما

يعتبر تحديداً للمحاور األساسية لإلستراتيجية الداخلية والخارجية الروسية علـى جميـع   

وبالتالي يمكن القول إن بوتين تَبنَّـى  . نشاطات الدولة ومسارات الحياة السياسية الروسية

نهجاً اقتصادياً وعسكرياً ملحوظاً، ولم يطمع في تغيير القوانين ليتولى فترة رئاسية ثالثة، 

الذي واصل بدوره تنفيذ برنامج بـوتين الـذي    2008السلطة للرئيس مدفيديف عام  فسلم

  1.يهدف إلى زيادة قوة روسيا، وتحسين حياة مواطنيها ومستواهم المعيشي

  

  المحددات الخارجية :ثانياً

تتعدد المحددات الخارجية التي كان لها أثر على السياسة الروسية تجاه عمليـة السـالم   

  :اإلسرائيلية ويمكن إجمالها على النحو التالي الفلسطينية ـ

  التأثير األمريكي على السياسة الروسية  .1

إضافة إلى المتغيرات الروسية الداخلية كان هناك عدة متغيرات خارجيـة أثـرت علـى    

فانهيار االتحاد السوفييتي وتفككـه  . الوضع الداخلي الروسي والسياسة الروسية الخارجية

إتباع سياسة جديدة، تمثلت في اإلبتعاد عن النهج األيديولوجي الذي كان أدى بروسيا إلى 

يتبعه االتحاد السوفيتي سابقاً، واالنفتاح والتوجه إلقامة عالقات قوية مع الغرب وتعـاون  

اإلرهاب بكافـة أشـكاله،    وثيق مع الواليات المتحدة، حيث اتفقت الدولتان على مكافحة

  . ت عسكرية بهذا الشأنوضرورة تبادل بيانات ومعلوما
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وكان لتلك العالقة تأثيرها على القضية الفلسطينية، فالقرار الروسـي لـم يـتمكن مـن     

االستقالل عن القرار األمريكي بخصوص صراع الشرق األوسط، ألن روسيا اعتبرت أن 

أن مصالحها مع "ورأت . مصالحها مع الغرب أكبر من مصالحها مع العرب والفلسطينيين

المتحدة تتطلب محاباتها للحفاظ على مصالحها خاصة االقتصـادية، وأن هـذه    الواليات

المصالح تتحقق في عالقات مع قوى كبرى فاعلة على الصعيد الدولي، وليس مـع دول  

   1".ضعيفة ليس لها دور فاعل على الساحة الدولية

وأظهر بأن  وكان الرئيس بوتين يعي أهمية الغرب بالنسبة لحل مشاكل بالده االقتصادية،

وبذلك وجدت  2غايته هي االنضمام إلى النادي العالمي، وإقامة عالقات متمدنة مع الغرب،

روسيا نفسها مجبرة على مسايرة السياسة األمريكية بشأن الصراع في الشرق األوسـط،  

فهي إلى جانب الفلسطينيين والعـرب  واتخاذ مواقف حيادية دون أن يمس ذلك مصالحها، 

ورغم الحرص الروسي علـى   3.للواليات المتحدة وإسرائيل  يشكل إزعاجاًما دام ذلك ال

االنفتاح على الواليات المتحدة إال أن كونداليزا رايس وزيرة الخارجية األمريكية السـابقة  

لم َأكُن موافقة على سياسة الرئيس األسبق بيل كلينتون إزاء روسيا، "في تصريح لها قالت 

االقتصادية لموسكو، وأتوقع أن تقوم روسيا بالتقرب شيئاً فشيئاً من  ال سيما تقديم المساعدة

الدول العربية، وأن يقود هذا التطور في نهاية األمر إلى رفض المسـاهمة فـي بعـض    

أعتقد أن روسيا تشكل تهديداً للغرب عموماً ولحلفائنا ... الجهود المبذولة من أجل السالم 

                                                
1.  ،�.)=C+ا�� رو�)  ا+H ر")� (�.  
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الحذر من المخاطر التي تمثلها الترسانة النوويـة  األوروبيين على نحو خاص، وينقصنا 

  1".الروسي) الكرملين(واإلمكانات الباليستية التي يمتلكها 

وأدى التفرد األمريكي بقضية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي إلى إضـعاف دور روسـيا   

وبرزت تساؤالت حول حدود الدور الروسي والسياسة الخارجيـة الروسـية تجـاه    . فيها

طقة، ورأى البعض بأن حقبة جديدة قد بدأت في السياسة الخارجية الروسية بخصوص المن

الصراع العربي اإلسرائيلي، وأن روسيا ستعمد للعب دور مناوئ أو على األقـل مـواز   

ولعل التحليالت العربية في هذا الخصوص  .للدور األمريكي بخصوص القضية الفلسطينية

ة كبرى تعيد التوازن واإلنصاف للعالقـات الدوليـة   يمكن تفسيرها بالرغبة في بروز قو

    2.وتضع حداً للتفرد األمريكي بشؤون المنطقة

إن انقياد موسكو للسياسة والرؤية األمريكية بشأن تعاملها مع القضية الفلسطينية تمشياً مع 

سياسة المصالح، التي تُغلِّب مصلحة على أخرى بما يخدم األهداف والمقاصد، أدى إلـى  

ل موسكو في تمرير قرارات دولية واقتراحات تخدم عملية السـالم، نظـراً لوقـوف    فش

الواليات المتحدة في وجهها، بقصد أن ال تشاركها أي دولة في تنفيذ سياستها في الشـرق  

فأحبطت االقتراح الروسي بعقد مؤتمر دولي للسـالم فـي موسـكو، ومنعـت     "األوسط، 

ينية بتزويدها بأنواع من األسـلحة، رغـم تبريـر    مساعدة روسيا للسلطة الوطنية الفلسط

 3"موسكو أن المساعدة العسكرية المقترحة تأتي كمساندة للسلطة في حربها على اإلرهاب،

وحاولت الواليات المتحدة الظهور شكلياً في بعض األحيان بعدم أخذ دور المتفـرد فـي   

                                                
1 . ،vO0 D ? ن�4- و"=�ه  -(()'P4eوا  ��18�� دا+M=ة ا+n!38وا+8 +$ !"-J ،. ،ادGM� $� 2)aC�� ا+*=ر0� +�.? ب، : د�184، )2008�C4=رات ا+9)�� ا+8 -   
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أنها  ة، إال أن الحقيقة الدامغقضية الشرق األوسط بتكليفها روسيا برعاية الرباعية الدولية

الدول تمكنت من الوقوف أمام السياسة األمريكية التي تحكمـت  ال روسيا وال غيرها من 

وبذلك ظهر انقسام في الرباعية وأصـبحت روسـيا    .بخيوط اللعبة السياسية في المنطقة

  .خرواألمم المتحدة في جانب والواليات المتحدة ودول االتحاد األوروبي في جانب آ

  

  اإلسرائيلية ـ الشراكة األمريكية .2

تعدت مرحلـة  "إن المتمعن في حقيقة العالقة األمريكية ـ اإلسرائيلية يجد أن هذه العالقة  

الشراكة السياسية واالجتماعية واالقتصادية بما يحقق األهداف في بنـاء الدولـة وتقـدم    

راكة بين الجانبين بقدر ما يوجـد  إلى االندماج الكلي، بحيث ال يبدو أن هناك ش 1"المجتمع

وقد أهل هذا . اتحاد بين طرفين يبدو كل طرف وكأنه الجزء الثاني المكمل للطرف اآلخر

التحاف االستراتيجي الواليات المتحدة للتفرد في إدارة عملية السالم والهيمنة الكاملة على 

دول العالم ومن ضـمنها   مجريات سيرها والتحكم فيها، فيما لم يجد الفلسطينيون من باقي

روسيا من يدخل معهم في شراكة حقيقية، للوقوف فـي مواجهـة الشـراكة األمريكيـة     

اإلسرائيلية اإلستراتيجية، حيث أدارت الواليات المتحدة عملية التفاوض حسـب مصـالح   

وأهداف الدولتين، تلك الشراكة التي عبر عنها ساندي بيرغر مستشار األمن القومي فـي  

 1999تشرين أول عام  21يس األمريكي السابق بيل كلينتون في خطاب له في عهد الرئ

الشـرق  " في واشنطن، أوضح فيه إستراتيجية الواليات المتحدة تجاه الشرق األوسط بقوله

األوسط هو أيضاً موطن إسرائيل، وهي من أقرب حلفائنا إلينا، ودولة تربطنا فيها عالقة 
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وتتميز بمصالح مشتركة وتدعمها قيم مشتركة بيننا،  خاصة تضرب بجذورها في التاريخ،

  1".وإن أمن إسرائيل هو بمثابة حماية أمننا نحن

وقد انعكست إستراتيجية الشراكة الكاملة بين الواليات المتحدة وإسـرائيل علـى عمليـة    

) الفيتـو (السالم في المنطقة، من خالل إحباط الواليات المتحدة باستخدامها حق الـنقض  

من القرارات الدولية الصادرة لصالح الفلسطينيين، والتي لم تتفـق مـع الرغبـة     للعديد

تعتمـد علـى المصـالح    "وركائز العالقات بين هاتين الـدولتين  . اإلسرائيلية واألمريكية

المتبادلة، فالشرق األوسط يمثل للواليات المتحدة منطقة إستراتيجية مهمة تؤثر على األمن 

فإن إسرائيل تعتبر الواليات المتحدة الحليف اإلستراتيجي الذي  القومي األمريكي، وكذلك

وقد ساهم هذا التحالف األمريكي اإلسـرائيلي فـي    2،"يعتمد عليه في صراعها مع العرب

طبيعة الدور الروسي في منطقة الشرق األوسط عموماً وعملية السـالم بـين الجـانبين    

  .الفلسطيني والروسي على وجه الخصوص

  

   اإلسرائيلية ودور اللوبي اليهوديـ قات الروسية العال .3

المواقف الروسية تجاه القضية الفلسطينية بطبيعة العالقة الروسية اإلسرائيلية التي  تأثرت

تم رسمها بناء على عدة اعتبارات من الصعب تجاهلها، ومن أبرزها النفوذ اليهودي في 

ادية الروسية، كما يسـيطر اللـوبي   روسيا، حيث يسيطر اليهود على أهم المرافق االقتص

التي عملت بشكل واضح ضد  3من وسائل اإلعالم الروسية،% 90اليهودي على ما نسبته 
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واعتُبر ذلك اإلعالم والدعاية الصهيونية أداة ضغط لصـالح  . العرب والقضية الفلسطينية

إجهـاض أي  إسرائيل، فتلك الوسائل تقوم بنشر صورة ذهنية سلبية عن العرب محاوِلّـةً  

إضافة إلى سيطرة اللـوبي اليهـودي علـى االقتصـاد والبنـوك      . تعاون روسي عربي

فقد وصلت نسبة اليهود في . في روسيا والبورصات والمال والعديد من المراكز السياسية

وفي رئاسة المؤسسات المالية ما بين  ،%50-40ما بين  نالحكومة وديوان الرئيس يلتسي

في بداية حكمه لهذه القوى كسند لـه   ني ذلك إلى حاجة يلتسي، ويعود السبب ف80-90%

في السيطرة على السلطة عقب انهيار االتحاد السوفيتي، وحاجته لرفع شعبيته التي تدنت 

  %. 2إلى نسبة  1996في االنتخابات الرئاسية عام 

 وبلغ تأثير اللوبي اليهودي في روسيا إلى درجة قيام مظاهرات مناهضة لليهـود رفعـت  

ولن يعبر المخطـط الصـهيوني   " "روسيا ليست إسرائيل، وموسكو ليست تل أبيب"شعار 

فيما يجب أن ال تُغفل حقيقة وجود آالف اليهود الـروس فـي    1"عبر األراضي الروسية

إسرائيل، والذي يجب أخذه بعين االعتبار هو تأثيرهم في تحديد توجهات السياسة الروسية 

اتضـح   هذا األمر. اإلسرائيلي_سي من الصراع الفلسطينيخاصة ما يتعلق بالموقف الرو

على ما يجري في األراضي الفلسطينية من  في فترة من الفترات بوتينللرئيس  في تعليق

في  تنظر باهتمام ألكثر من مليون ناطق بالروسية بالدهأن  إلى عندما أشار ،أحداث عنف

 2"ة وتستحق اإلعتناء الحضـاري لروسيإسرائيل إحدى الدول الناطقة باإن " قائالً إسرائيل
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 الروسية التي قد تجعل من إسرائيلمن هذا المنطلق فإن هناك حاجة إلى إدراك التحوالت 

  1.حليفاً استراتيجياً لروسيا وأكثر أهمية من العرب

  

  اإلسرائيليةـ العالقات االقتصادية الروسية  .4

م في تشكيل ورسم شكل العالقـة  األه رأدركت إسرائيل أن العامل االقتصادي هو العنص

مع االتحاد الروسي، فسعت إلى تنشيط عالقاتها االقتصادية مع روسيا بمسـاعدة اليهـود   

الروس في إسرائيل مما جعل روسيا تتبع سياسة حذرة في تعاملها مع األوضاع في منطقة 

 الشرق األوسط، وكان من الصعب عليها التضحية بمصالحها االقتصادية مـع إسـرائيل  

وتربط روسيا مع إسرائيل في المجال التجاري واالقتصادي اتفاقية تم توقيعهـا  . والغرب

، تقضي بمنح كل من الجانبين الروسـي واإلسـرائيلي نظـام    1994نيسان عام  27في 

األفضلية القصوى في التجارة، وتشكيل لجنة مشتركة خاصة بمواصلة بحث آفاق التعاون 

وتَفرع عن هذه االتفاقية عدة اتفاقيات حول التعاون العلمي التجاري واالقتصادي وتفعيله، 

والتقني في مجاالت الزراعة، والطب، والنقل البحري وإلغاء الضرائب على الصـادرات  

) 12( 1991وبلغ حجم التبادل التجاري بينهمـا عـام   "والواردات التجارية بين البلدين، 

وشمل هـذا التبـادل مجـاالت     2،"الرمليار دو) 9،1( 2006مليون دوالر فيما بلغ عام 

األبحاث الفضائية، والمواصالت، وتكنولوجيـا المعلومـات، والتكنولوجيـا الزراعيـة     
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والصناعية وقطاع األعمال الخاص بتجارة الماس والنفط، حيث تصدر روسيا إلسـرائيل  

  1.من مجموع صادراتها من النفط الخام% 55-45ما نسبته 

  

  مني ـ الروسي اإلسرائيليالتعاون العسكري ـ األ .5

 1988تطور التعاون بين إسرائيل وروسيا في المجال الفضائي والعسكري، ففـي عـام   

أطلقـت   2006-2003وما بـين عـامي   . أطلق صاروخ روسي قمراً صناعياً إسرائيلياً

وصل التعاون الروسي  2010وفي أيلول عام . روسيا إلسرائيل قمرين صناعيين آخرين

تـزود   2"المجال العسكري أوجه بتوقيع اتفاقية عسكرية أمنية بين الطرفيناإلسرائيلي في 

طائرة عسكرية دون طيار، كما نصت على التعاون في ) 12(بموجبها إسرائيل روسيا ب

مجال إعداد الكوادر الحربية والفنية والشراكة بالتصنيع الحربي، والتعاون في مجال تبادل 

المنظمة، وعلى بيع روسيا إلسرائيل صـورايخ إس   المعلومات حول اإلرهاب والجريمة

االتفاقية امتدحها وزير الجيش اإلسرائيلي آنذاك إيهود باراك الذي شهد علـى   هذه 300،3

قبل عشرين عاماً ما كان أحد يعتقد أن موسكو وتـل أبيـب   "توقيعها في موسكو بالقول 

تـل أبيـب مثـل هـذه     فموسكو التي تربطها ب 4،"ستوقعان معاهدة تعاون عسكري تقني

العالقات، لن تضحي بها بالوقوف أمام إسرائيل فيما تقرره بشأن العملية السـلمية وحـل   
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إلى هذا المستوى مع الجانب العربي المعنـي   الصراع في المنطقة مقابل عالقات لم ترقَ

  .بهذا الصراع، مما أضعف دور روسيا في التدخل بشكل فاعل في عملية السالم

يس الوزراء اإلسرائيلي السابق إيهود أولمرت لموسكو في تشرين أول عام ولدى زيارة رئ

ستستمر على أسـاس   ةقال إن الرئيس الروسي مدفيديف أبلغه أن السياسة الروسي 2008

مشيراً إلى أن سياسة روسيا فيما  1،"عدم إيذاء إسرائيل أمنياً تحت أي ظرف من الظروف"

، أوالهما انسحاب إسرائيل من األراضي المحتلـة  يتعلق بهذا الموضوع تؤكد على مبدأين

من جهة، وثانيهما ضمان أمن إسرائيل من جهة أخرى، معتبراً هذين الخيـارين أسـاس   

   2.تسوية الصراع الفلسطيني ـ اإلسرائيلي

كما أن الموقف من اإلرهاب كان أحد القضايا التي كان لها تأثيرها في العالقات الروسية 

ففي أعقاب الحملـة  . ي بدوره انعكس على العالقات الفلسطينية الروسيةاإلسرائيلية، والذ

، إستفادت إسرائيل من ذلك حيث 2001أيلول  11األمريكية لمواجهة اإلرهاب بعد أحداث 

خلطت بين اإلرهاب والنضال ضد المحتل، والتركيز على اإلرهاب الفردي دون إرهاب "

للواليات المتحدة باعتبار النضال الفلسطيني  الدولة األكثر خطورة، وهو ما سمح لها كما

ولم تتمكن روسيا مـن انتقـاد العنـف اإلسـرائيلي بحـق       .3"إرهاباً وإسرائيل ضحيته

الفلسطينيين، وقبلت التبريرات اإلسرائيلية لهذا العنف نظراً لكونها تعـاني مـن مشـكلة    

مارساتها هناك، ومـن  مشابهة في الشيشان، وترغب بتأييد الواليات المتحدة وإسرائيل لم

بل إن تغطية اإلعالم هنا لم تتمكن من نبذ الممارسات اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، 

                                                
1 . �4*+ �4(P*�/+ا �W(J?-ا�0- ا^-M?+ا ،�(4(P*�/+ا �(1M+ا ،m+ F2008،214. 
�=�.= 8/0)�4 (-0! آ=ف. 2 �� �GO اMk ،2008 '*k o=ل أ+x م ا+*) �!"-J ،)aC� .232، )دار ا+/.-: د
3. �40-.+ ،"�(4(P*�/+ا �(1M+ا". 
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عن تغطية العمليات التي يشنها الشيشان  يختلف مالروسي ألي عملية تفجيرية فلسطينية ل

عمليتين تفجيريتين األولـى ضـد    تم تغطية خبر 18/4/2002ففي " ،ضد الجنود الروس

وهذا ساهم في إيجاد نوع من  ،نود إسرائيليين والثانية ضد جنود روس وفق نفس الرؤيةج

ولدى زيارة الـرئيس   1،"التفاهم بين روسيا وإسرائيل إلى حد تبادل الخبرات في حربيهما

أنـه  " أبلغ رئيس وزراء إسرائيل السابق أرئيل شارون 28/4/2005بوتين إلسرائيل في 

  2".األمن واإلرهاب أن يرى في روسيا حليفاً استراتيجياًبوسعه في كل ما يتعلق ب

  

ويعتبر البعض أن العالقة الوثيقة التي تربط روسيا بإسرائيل أحد العوامل التـي تعطـي   

بعض القوة للموقف الروسي من قضية الصراع في المنطقة، فتبادل المصالح بين الجانبين 

إلسرائيل بالتنـازل عـن معارضـتها    يسمح لروسيا بالتحرك في هذا المجال، كما يسمح 

ومن هذا المنطلق فان الدور الروسي في عملية . المطلقة للدور الروسي في بعض خطواته

السالم ال يخرج عن إطار سياسة التوازن التي تقول موسكو إنها تنتهجها بـين الجـانبين   

ـ . الفلسطيني واإلسرائيلي ك العمليـة  تلك السياسة التي لم تحسم أي موقف فاعل في تحري

مبعـوث الـرئيس    بـين  2010ففي أعقاب لقاء تم في تشرين الثاني من العـام  . السلمية

الروسي الخاص إلى الشرق األوسط نائب وزير الخارجية الروسي ألكساندر سـلطانوف  

أبدى الطرفان قلقهما من االنقطاع الطويـل  "والسفير األمريكي لدى موسكو جون بايرلي 

  3".ية اإلسرائيليةفي المفاوضات الفلسطين

                                                
1. �� رو�)  ا+H ر")� (� ،�.)=C+ا. 
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وبالرغم من أن البعد التاريخي لعالقة الصداقة التقليدية بين روسيا والفلسطينيين دعمـت  

الموقف الروسي في عملية السالم، إال أنه ومن جهة أخرى لم تفرض هذه الصداقة علـى  

روسيا سياسة تؤهلها لمواجهة المواقف األمريكية واإلسرائيلية في مجال الصـراع بـين   

انبين الفلسطيني واإلسرائيلي، حيث إن روسيا أدركت أين تكمن مصالحها، وإلـى أي  الج

مدى يمكن لعالقتها وصداقتها مع الفلسطينيين أن تدعوها للمغامرة بفقدان مصالح أخـرى  

ففـي  . تربطها بالواليات المتحدة وإسرائيل، مما أضعف الدور الروسي في عملية السالم

سمحت روسيا كما ذكر سابقاً وبشـكل كبيـر آلالف   "سرائيلية الروسية اإلإطار العالقات 

اليهود بالهجرة إلسرائيل، بحيث أصبح ينظر إلى قسم كبير منهم بمثابة الشباب الروسـي  

هذه الهجرة كان لها أثر كبير في  1"في إسرائيل وليس الشتات اليهودي العائد إلى إسرائيل

إال أنه ال يمكن ." تعلق بمشكلة الشرق األوسطرسم معالم السياسة الروسية الخارجية فيما ي

ورقة ضغط يمكن لموسـكو اسـتغاللها فـى مواجهـة      اليهود الروس المهاجرين اعتبار

فـى   ا+-و��)�  ا+*) ���  هؤالء كثيراً بمصالح روسـيا وتوجهـات   حيث ال يكترث .إسرائيل

ـ  باعتباره أمراً مشـكوكاً  المنطقة، وال يمكن التعويل على والئهم لروسيا وهـؤالء   2".هفي

 مشكلة االندماج الثقافي، فمعظـم المهاجرون يعانون من مشاكل عديدة في إسرائيل ومنها 

اليهود الروس ال يعرفون اللغة العبرية، وهو ما يجعل قطاعات كبيرة منهم غيـر قـادرة   

ثقافتهم الروسية وخاصة  فيوال مفر من االنغماس . العبريعلى االستمتاع الثقافي باألدب 

وقد بلور القادمون الجدد الـروس  . حدأذات ثقافة أدبية وفنية عالية ال ينكرها روسيا أن 
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حيفة دورية باللغة الروسية، ثقافة روسية خاصة بهم تمثلت في إصدار حوالي خمسين ص

إلـى مشـكالت    باإلضـافة الناطق بالعبرية،  اإلسرائيليالمجتمع  باقيمنعزلين بهذا عن 

 التـي  باإلهانـات الشعور  وكذلك .الزواج واختالف طقوسه وتنظيماته في مجتمع الهجرة

 وإدمـان  اتهامهم بجلب المافيا والدعارةو، اإلسرائيليالمجتمع  فيالفئات  باقيحقها بهم تل

األخـرى أن غالبيـة هـؤالء     ةاالسـرائيلي  دعاء الفئـات إوكذلك . إلى إسرائيل الكحول

المهاجرين قدموا إلى إسرائيل ليس عن قناعة بالفكر الصهيوني، بـل نتيجـة لألوضـاع    

وأنهـم يحـاولون تحسـين     .االقتصادية المتردية التي تعاني منها البلدان التي قدموا منها

ارتفاع نسـبة   كما يعاني المهاجرون الروس من. سرائيل وشعبهاأوضاعهم على حساب إ

تخصصاتهم المهنية التـي ال يسـتوعبها    ال تتفق معأو العمل في مجاالت  ،البطالة بينهم

ومن الواضح أن االقتصاد  .%82 نسبة األكاديميين منهم حيث بلغت. المجتمع اإلسرائيلي

. من األطباء والمعلمين والعلماء والمهندسيناإلسرائيلي ليس بحاجة إلى هذا العدد الهائل 

عن خيبة أملهم من األحزاب اإلسرائيلية الكبيرة فـي المسـاعدة    ويعبر هؤالء المهاجرين

جعلهم يتكتلون في اتحـادات   وهذا، ويؤمن لهم حياة أفضلعلى استيعابهم بشكل يرضيهم 

" اإلسرائيليين كتاب الروساتحاد ال"و "كاتحاد العلماء الروس" مهنية واجتماعية خاصة بهم

كما شكلوا هم أنفسهم أحزاب سياسية خاصة بهـم أبرزهـا حـزب    ". اتحاد المتقاعدين"و

حيث يضـع  . السابق السوفيتيالمنشق  "أناتولي شرانسكي"الذي يقوده  "إسرائيل بالهجرة"

فـاليهود   .الحزب مصالح المهاجرين الروس وتحسين أوضاعهم السياسية في المقام األول

  1.لروس يسعون إلى التكيف مع المجتمع اإلسرائيلي وليس االندماج فيها
                                                

�=ا��، . 1 '*kI(Y-ا�إ �D و  -ا+)9=د ا+-وس ��<3-ة دو<)!0-W+ا -C4) ت � 9Jن(، اG4+:6-1-2011  (www.elaph.com/Web/new s  



83 
  

 

  المصالح الروسية في الشرق األوسط والمنطقة العربية. 6

إن المتغيرات في اإلستراتيجية الروسية على المستويين الداخلي والخـارجي، كـان لهـا    

فبعد . منطقة العربيةتأثيرها وانعكاساتها على العديد من مناطق ودول العالم من ضمنها ال

نهاية الحرب الباردة بذلت روسيا جهوداً لبناء عالقات قوية مع العرب، وحاولت استعادة 

حيث إن لروسيا مصالح في منطقة الشرق األوسط  1.قوتها من خالل دعم القضايا العربية

ويعود ذلك إلى التقـارب الجغرافـي للحـدود    . بشكل عام والمنطقة العربية بشكل خاص

وسية مع المناطق المجاورة لها على مختلف المستويات، والسعي لالستفادة من القدرات الر

والتي تتمتع بفرص اقتصادية كبيرة ال يمكن "االقتصادية للمنطقة العربية الغنية بالبترول 

ومنع امتداد النزاعات والصراعات اإلقليمية من منطقة الشـرق   2،"أن تغيب عنها روسيا

طق الجنوبية من كومنولث الدول المستقلة، الذي أقيم بعد انهيار االتحـاد  األوسط إلى المنا

إضافة إلى التخوف الروسي من وصول تداعيات الوضع األمني فـي منطقـة   . السوفيتي

ورأى القادة الروس أن تحقيق هذه المصالح يتطلـب  . الشرق األوسط إلى منطقة القوقاز

فقد تزايـدت الزيـارات واللقـاءات     3.المنطقةتقديم روسيا نفسها كبديل للغرب في هذه 

المتبادلة بين زعماء عدد من دول الشرق األوسط والقادة الروس، مما ساعد على رسـم  

وتحديد طرق تكفل لروسيا توسيع مجاالت التعاون بين موسكو وهـذه الـدول، وتـوفير    

اهـل حـرص   لذا ال يمكـن تج  4.إمكانيات لتسوية النزاعات بالطرق السلمية في المنطقة

                                                
1. Naumkin, Russia's Relations with Arab World, The Emirates Center for Stategic and Vitaly, (Abu Dhabi Research,2008)   
  57.  
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ومع اقتراب القـوات  . روسيا للحفاظ على االستقرار السياسي في منطقة الشرق األوسط

األمريكية والغربية من الحدود الروسية في أعقاب التطورات اإلقليميـة التـي شـهدتها    

المنطقة العربية، خاصة بعد احتالل العراق فكرت روسيا بتعزيز التحالف مع بعض الدول 

ها صفقات بيع أسلحة، رغم معارضة الواليـات المتحـدة وإسـرائيل    العربية وعقدت مع

  . وأبرمت معها اتفاقيات تعاون إلقامة مشاريع مشتركة

سياسة سعت بموجبها إلعادة العالقات مع دول الخليج العربي  االتحادية كما اتبعت روسيا

. بينهمـا عقود طويلة من توقـف العالقـات    وعلى رأسها المملكة العربية السعودية بعد

حاولت أكثر من ذي قبل تجاوز نقاط الضعف من خالل إثبات الوجود وبالتالي فإن روسيا 

نقطة تحول في العالقات الروسية العربيـة  "واعتُبر ذلك . المباشر لها في المنطقة العربية

وإيذاناً ببدء حقبة جديدة في السياسة الروسية تجاه المنطقة العربية، تستعيد فيهـا روسـيا   

   1."نتها كفاعل أساسي في شؤون المنطقة وقضاياها التي تزداد حدةً وتعقيداًمكا

وظهرت بوادر هذا . اتسمت العالقات الروسية العربية بالنشاط وخالل تولي بوتين الرئاسة

النشاط من خالل استمالة روسيا للبلدان العربية في عدد من القضايا التي تثيـر االهتمـام   

مكافحة اإلرهاب، وظهور موسكو في عـدة  قضية الفلسطينية و، وعلى رأسها الالمشترك

ملفات معادية ومعارضة للموقف الغربي، مثل ملف كوسوفو، والبرنامج النووي اإليراني، 

والعالقات الروسية السورية، والعالقات الروسية مع مصر وليبيـا ولبنـان واإلمـارات    

يا من استعداد لتزويد الدول العربيـة  العربية المتحدة والسعودية، إضافة إلى ما أبدته روس

إنشاء منظمـة خاصـة   "بالتقنية النووية السلمية للدول الراغبة في امتالكها والدعوة إلى 
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 لتعزيز العالقات االقتصـادية بـين الطـرفين،     "بالدول المصدرة للغاز على غرار أوبك

ـ    للمنطقـة   فديوتُوجت هذه الحقبة بالزيارات المتكررة للرئيس بوتين ومـن بعـده مدفي

العربية، حيث حددت روسيا العوامل التي تحكم تطور عالقاتها مع الدول العربية، وهـي  

استعادتها لمكانتها كأحد القوى الكبرى الفاعلة، والدخول في الشراكة االقتصادية والتقنيـة  

مع هذه الدول، وتنمية آفاق التعاون في المجال العسكري، والتقارب الثقافي والحضـاري  

   1.نها وبين العالم العربي، إضافة إلى الدعم السياسي الروسي للقضايا العربيةبي

وفي مجال تعامل روسيا مع الدول العربية، يالحظ أن تلك الدول لم تتمكن من االشتراك 

التي تمكنها من التأثير علـى توجهـات    مع روسيا في شبكة من المصالح وأوجه التعاون

روسية، وتفعيل الدور الروسي في المنطقة بما يؤهل هذا الدور ومسار السياسة الخارجية ال

ورغم ما أظهرته روسيا من رغبة في إحياء . ليكون مؤثراً في حل قضايا الشرق األوسط

وما أبدته من استعداد لتزويد الدول العربية "التعاون مع الدول العربية والدفع به إلى األمام 

قْدم الواليات المتحدة على تزويدها بها العتبارات خاصة بأسلحة متقدمة تكنولوجياً قد ال تُ

إال أن االستثمارات العربية فـي روسـيا    2"بالرؤية األمريكية لتوازنات القوى في المنطقة

قليلة جداً، والتبادل التجاري بينهما ضئيل، كما أن مستوى تصدير األسلحة الروسية للدول 

ورغم محاوالتها فتح أسواق جديدة . ليه روسياالعربية لم يصل إلى المستوى الذي تطمح إ

لها في عدد من البلدان العربية إال أن التعاون في هذا المجال أقل من اإلمكانات والفرص 

وقد يكون السبب في ذلك األزمة االقتصادية العربية المستمرة وتدهور اإلنتـاج  . المتاحة

                                                
� وا+H ر")�،ا%� رة،  . 1(�fاG+ات ا-(x?!+380ا. 
2.  ،��GEدات و\D ق ا+8�2 ت ا+-و�)� ا+8-() ،i(C+22ا. 



86 
  

 

المتحدة وحلفائها لنفوذ روسيا في الصناعي في العالم العربي، إضافة إلى تصدي الواليات 

والالفت بشأن ضعف الدور الروسي في عملية السالم مواقـف بعـض    1.المنطقة العربية

السياسيين واإلعالميين والباحثين الروس من صيغة التعامل مع الدول العربية، حيث كان 

ـ  ت عـن  هناك تباين في آرائهم بهذا الخصوص، فجزء منهم يعتبر أن الدول العربية تخل

عالقاتها مع روسيا وترفض الدور الروسي في المنطقة مقابل رضا الواليات المتحدة، فيما 

يوجه آخرون االنتقادات للقيادة الروسية ويصفون سياستها مع الدول العربية بالفاشلة، فيما 

اعتبر البعض اآلخر أن ال بأس من التعاون الروسي مع الدول العربية في إطار سياسات 

   .تتناسب مع إمكانياته ومتطلباته الوطنية أو القومية لكل طرف

وبدا أن روسيا لديها رؤية إيجابية إلمكانية التعاون مع الدول العربية، ورغبة صادقة في 

تقديم مساعدات حقيقية وفعالة لها في حالة وجود صيغة واقعية تسـتند علـى المصـالح    

األساسي في تحقيق عدد من أهداف  حيث يمكن لروسيا أن تلعب دور الشريك 2،"المشتركة

. الدول العربية، رغم ما يربط هذه الدول من عالقات متينة مع الواليات المتحدة والغرب

وتدرك روسيا إدراكاً جيداً بأنها بتأييدها للفلسطينيين في إقامة دولتهم واستعادة حقـوقهم،  

فلسـطينية وإنهـاء   سوف تكسب موقفاً لدى الدول العربية الحريصة على حل القضـية ال 

الصراع في المنطقة، فكلما رأت هذه الدول من روسيا مواقف مناصرة للفلسطينيين، كلما 

زادت ثقتها بالسياسة الروسية والتعامل معها، وهذا من شأنه دعم موقـف روسـيا فـي    

  .مساندتها للفلسطينيين وقضيتهم
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  سرائيليةالدور الروسي في عملية السالم الفلسطينية اإل: المبحث الثاني

  مقدمة

تعاطفاً مع الفلسطينيين وقضيتهم وأيـدت الكثيـر مـن المواقـف     االتحادية أبدت روسيا 

الفلسطينية في مواجهة السياسات اإلسرائيلية، في وقت واصل فيه الفلسطينيون مسـاعيهم  

. إلدخال روسيا في اللعبة السياسية في المنطقة أمالً في الحد من السيطرة األمريكية عليها

إال أن الدور الروسي كان محكوماً بعدة اعتبارات تحد من تـأثيره فـي قواعـد اللعبـة،     

والضغط على إسرائيل لتغيير أو تليين مواقفها من العملية السلمية، وتنكُرهـا لالتفاقيـات   

متخصص في العالقات ال هذا الموقف عبر عنه الباحث الروسي. المعقودة مع الفلسطينيين

ن موسكو لها خصوصيات معينة فيمـا  إ" حيث قال أندريه غيرمانوفيتشة الروسية العربي

عالقات روسيا مع أطراف الصـراع  وأطراف العملية السلمية في الشرق األوسط بيتعلق 

دور روسيا في الشرق األوسـط أقـل مـن دور     ، وإنهي عالقات متوازنة المنطقةفي 

ولكـن   ،أو في موقف أي دولة أخرى من حيث التأثير في إسرائيل الواليات المتحدة مثالً

تستطيع أن تساهم ولو بقسط بسيط في تحريـك العمليـة    روسيا في نفس الوقت نعتقد أن

   1".السلمية

وقد اختلفت التحليالت بشأن مستقبل الدور الروسـي فـي عمليـة السـالم الفلسـطينية      

على ذات الشكل الـذي  اإلسرائيلية، وفيما إذا كان هذا الدور سيشهد قوة وتفعيالً أم سيبقى 

  .ظهر به طيلة فترة المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي

  
                                                

1. 24-3-2008، www.aljazeera.net  
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  الموقف الروسي من القضية الفلسطينية : أوالً

كان لروسيا من القضية الفلسطينية موقف مغاير عن موقف وسياسة االتحـاد السـوفيتي   

جه نحـو حـل الصـراع    وتتلخص سياستها في هذا المجال في دعم التو. السابق تجاهها

الفلسطيني ـ اإلسرائيلي سلمياً، وتشجيع مفاوضات السالم، والدعوة إلى وقـف العنـف،    

وعقد مؤتمر دولي للسالم، وضرورة اإللتزام من قبل الفلسـطينيين واإلسـرائيليين بأيـة    

وأدق تعبير عن موقف روسيا . قرارات يتم التوصل إليها بشأن التسوية في الشرق األوسط

فمن جهة تُظهـر قلقهـا   . ية الشرق األوسط هو محاولة إمساك العصا من الوسطمن قض

وتعاطفها حيال إسرائيل، ومن جهة أخرى تحثها على وقف ممارسـاتها القمعيـة بحـق    

 وانتقدت روسيا هذه الممارسات ومن بينها مـا وصـفته  . الفلسطينيين خشية زيادة التوتر

  1.دفعها الشعب الفلسطينيالكبيرة للغاية التي التكاليف البشرية ب

  

  االتحادية السعي الفلسطيني للتعامل مع روسيا: ثانياً

إال . منذ أن بدأت العملية السلمية كانت الواليات المتحدة هي المتفردة بإدارة هذه العمليـة 

أن الفلسطينيين والعرب كانت تحدوهم الرغبة في أن تكون روسيا طرفاً في عالم متعـدد  

وكان الفلسطينيون يغتنمون أي فرصـة   2لوا تحت رحمة قطب واحد،األقطاب كي ال يظ

النضمام أي دوله لها وجود على الساحة الدولية إلى العملية السلمية، من منطلق القناعـة  

بأن الواليات المتحدة األمريكية الحليف االستراتيجي إلسرائيل لن تدعم بـأي حـال أي   

  . موقف فلسطيني على حساب إسرائيل
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ت بعض المؤشرات التي شجعت الفلسطينيين على رسم محددات سياستهم مـع  وقد ظهر

 ، فقد بـرزت علـى  2000روسيا، وتحديداً لدى اندالع االنتفاضة الفلسطينية الثانية عام 

ساحة التفاوض خطة خريطة الطريق كمشروع لتحقيق السالم في منطقة الشرق األوسط، 

، كما ُأدرجت روسيا عضـواً فـي اللجنـة    وتم اختيار روسيا لإلشراف على تنفيذ الخطة

الرباعية الدولية لإلشراف على تنفيذ الخريطة، ووسيطاً إلى جانب الواليات المتحدة واألمم 

المتحدة واالتحاد األوروبي في عملية التسوية السلمية، وبذلك بدأ الفلسطينيون ينظـرون  

ت السلطة الوطنية الفلسطينية لذا توجه. بجدية إلى موقع جديد لروسيا على الساحة الدولية

   1.الصراع طرفيإلى روسيا على أمل أن تلعب دوراً فاعالً في تقريب وجهات النظر بين 

  

وبعد وضع المبادئ األساسية للسياسة الخارجية الروسـية الجديـدة قامـت الدبلوماسـية     

وقد . ةالروسية بدراسة ما طرأ من تطورات سريعة وأحداث متالحقة في القضية الفلسطيني

ركزت في هذا اإلطار على مبدأين أساسيين األول دعم المبادرة المصرية األردنية التـي  

لوقف العنف الدائر في األراضي الفلسطينية وتقرير لجنة  2001تقدمت بها الدولتان عام 

ميتشل الذي نشر في العام ذاته وتضمن عدة بنود إلنهاء الصراع في المنطقة والثاني عدم 

ومـا نـص عليهمـا القـراران      1991ا تم االتفاق عليه خالل مؤتمر مدريد تخليها عم

وشهد عام  2.واإللتزام باتفاقية أوسلو وعدم عودة المفاوضات إلى نقطة البداية 338و242

حين زار . عدة محطات حددت معالم لبناء إستراتيجية فلسطينية جديدة تجاه روسيا 2005
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رأى الفلسطينيون أن من مصلحتهم انضمام أطراف الرئيس بوتين األراضي الفلسطينية، و

يمكن أن تؤثر على سير العملية السلمية، إليجاد توازن في مواقف طرفي الصراع الـذي  

تتفرد بإدارته الواليات المتحدة األمريكية، وتم تفسير زيارة بوتين على أنها محاولة للعب 

ائيل تلك الزيارة، وقالت صحيفة دور في العملية السلمية في الشرق األوسط، وانتقدت إسر

إن الزيارة تمثل العودة الروسية للساحة الدولية عبر أنسب الطـرق  "اإلسرائيلية  فمعاري

  1."وهي أزمة الشرق األوسط

  

  سالم في موسكولل دولي مؤتمرعقد دعوة بوتين ل: ثالثاً

العـالم   أنظـار دول  2005لفتت زيارة بوتين ألراضي السلطة الوطنية الفلسطينية عـام  

خاصة الدول األوروبية، ورأى الفلسطينيون فيها منعطفاً إيجابياً في السياسة الروسية تجاه 

ومما . والتقطوا األمل في التأثير على المواقف األمريكية واإلسرائيلية. القضية الفلسطينية

لعقد مؤتمر دولـي للسـالم فـي     2007دعم اآلمال الفلسطينية دعوة الرئيس بوتين عام 

سكو، حيث اعتُبرت هذه الدعوة بمثابة رسالة موجهة للواليات المتحدة وإسرائيل بـأن  مو

هناك طرفاً يقف إلى جانب الواليات المتحدة، لمحاولة لعب دور فاعل ومؤثر في العملية 

 2السلمية، وإن كان لن يقف خصماً إلسرائيل فهو على األقل لن يكون خصماً للفلسطينيين،

أبيب رفضتا الدعوة، حيث أدركتا أن مؤتمر سالم كهذا من شأنه أن إال أن واشنطن وتل 

يخرج تفاهمات ومفاوضات العملية السلمية عن المسار المرسوم أمريكياً وإسرائيلياً، فـي  
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ظل وجود طرف دولي آخر يؤثر في تلك العملية بمـا ال ترغـب فيـه كـال الـدولتين      

  .ويتعارض مع مصالحهما اإلستراتيجية

عقد ذلك المؤتمر تضاءلت اآلمال والتوقعات الفلسـطينية، خاصـة عنـدما     ونتيجة عدم

استجابت روسيا للضغوط األمريكية واإلسرائيلية، وتغيرت الدعوة من عقد مؤتمر سـالم  

وبدأ الفهم الفلسطيني لسياسة روسيا يتضح أكثر فموقف  1إلى مؤتمر قمة إلى لقاء خبراء،

في المنطقة وأن القضية الفلسطينية ما هي إال منفـذ   روسيا ال يقوم على إستراتيجية ثابتة

  .روسي للحفاظ على تواجدها على الساحة الدولية

الذين حرصوا على تلقي الدعم من أي طرف دولي بـبعض   نرغم ذلك رحب الفلسطينيو

فقـد  . المواقف الروسية والسياسات التي ربما اختلفت عن مواقف العديد من دول العـالم 

رغـم أن بعـض   . الحين واآلخر تُظهر سياسات منحازة للفلسـطينيين  كانت روسيا بين

المحللين فسروها بأنها ما هي إال صراع مواقف بينها وبين الواليات المتحدة، إنما يمكـن  

حيـث  . للفلسطينيين االستفادة منها كون روسيا عضواً في مجلس األمن والرباعية الدولية

سرائيلية، وشجعت العملية السلمية، ورفضـت  أيدت موسكو المفاوضات الفلسطينية ـ اإل 

الممارسات اإلسرائيلية في األراضي المحتلة من مصادرة أراض، وإغالق للمدن، وتهويد 

القدس وزيادة توسع البناء االستيطاني، كما واصلت المطالبة بإشـراك أطـراف دوليـة    

  2.وعربية في دعم العملية السلمية
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  لفلسطيني في مواجهة السياسات اإلسرائيليةالتأييد الروسي للموقف ا: رابعاً

تشير بعض الدراسات إلى أن العودة الحقيقية لروسيا لممارسة دورها في عملية السـالم  

، عندما أقدم أحد المستوطنين الصهاينة على قتـل  1994جاءت عقب مذبحة الخليل عام 

وسيا إلـى عقـد   وعقب ذلك دعت ر. مصلياً فلسطينياً كانوا داخل الحرم اإلبراهيمي 25

واقترحت إرسال مراقبين دوليين إلـى  . مؤتمر دولي للسالم في الشرق األوسط في مدريد

تبع ذلك آلية . األراضي الفلسطينية لحماية مواطنيها من االعتداءات اإلسرائيلية المتكررة

الواليـات المتحـدة    االتحاديـة  التي ضمت إلى جانب روسيا 2001اللجنة الرباعية عام 

  . اد األوروبي واألمم المتحدةواإلتح

دعا الرئيس بوتين رئيس حكومة إسرائيل آتذاك أرئيل شارون إلى عـدم   2001ففي عام 

العودة في المفاوضات إلى نقطة البداية، وضرورة التزام الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي 

هم في إحالل مبدياً رغبته في الوقوف إلى جانب أي دولة تريد أن تسا. بالقرارات الدولية

السالم العادل في الشرق األوسط، من منطلق أن اللجوء إلى القوة لن يؤدي إال إلى مزيـد  

من العنف والتوتر، وأن تأجيل المفاوضات وعرقلة عملية السالم يعود بالضـرر علـى   

طرفي الصراع، داعياً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسالم إلـى جانـب دولـة    

في وقت واصلت فيه روسيا التأكيد في  1.لمصالح المشروعة لكال الطرفينإسرائيل ضمن ا

سياستها الخارجية مراراً وتكراراً على ضرورة التزام إسرائيل غير المشروط في عملية 

  .الفلسطينية اإلسرائيلية السالم
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ول وأبدت الدبلوماسية الفلسطينية اهتماماً بالدبلوماسية الروسية كون روسيا تعد إحدى الـد 

ففي . الفاعلة في النظام الدولي الراهن، ولديها قوة عسكرية تقليدية كبيرة في آسيا وأوروبا

زار محمود عباس بصفته أمين سـر اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر       1997العام 

الفلسطينية موسكو، وطالب القيادة الروسية بلعب دور أكثر فاعلية في عملية السـالم، ال  

نتنياهو رئاسة الوزراء اإلسرائيلية، حيث وجد الفلسطينيون في ذلك سـبباً  سيما بعد تولي 

  1.في فشل محادثات السالم في المنطقة وتعثر تنفيذ اتفاق أوسلو

. عبرت روسيا عن استيائها من ممارسات إسرائيل تجـاه الفلسـطينيين   2002وفي العام 

الـذي  " 2003ين األول عام في تشر 144وأيدت قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

يدين ممارسات إسرائيل في األراضي المحتلة وبناءها لجدار الفصل العنصري واعتبرته 

، وساهمت بشكل فعال وناجح في استصدار قرار مجلس األمـن رقـم   "عمالً غير شرعي

الذي يقر خريطة الطريق ويجعل منها قراراً ملزِماً بدالً من كونها مجرد مبـادرة  " 1515

علماً أن خريطة الطريق تنص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة، كما دعت " الرباعية من

وخالل زيارة بـوتين   2.إسرائيل إلى مساندة الرئيس محمود عباس بدالً من الضغط عليه

، دعا الحكومة اإلسرائيلية إلى تنفيـذ كافـة االتفاقيـات    2005األولى إلى تل أبيب عام 

وبعد مؤتمر مدريد للسالم، والتي تحثُّ على اعتبـار قـراري   والقرارات الموقعة خالل 

كما رفضت روسيا عودة احـتالل  . هما األساس إلحالل السالم 338و 242مجلس األمن 

للمناطق الفلسطينية التي كانت خاضعة لسـيطرة السـلطة الوطنيـة     2002إسرائيل عام 

                                                
1 . ،i(C+ار،ا-M+ا �� 4F 7-114. 
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الذي تم عقده فـي بـاريس،    1تمر أنابوليسوعقب انتهاء مؤ 2007الفلسطينية، وفي العام 

تعهد وزير الخارجية الروسي بعقد لقاء دولي في موسكو من أجل متابعة نتائج أنـابوليس  

للمانحين، غير أنه ربط تلك المتابعة بضرورة التزام الطرفين بتعهداتهما، فطالب الجانب 

   2.اإلسرائيلي بوقف اإلستيطان، وطالب الجانب الفلسطيني بوقف العمليات العسكرية

جهود من جانبها رأت السلطة الوطنية الفلسطينية أن الدعم الروسي لها يهدف إلى مساندة 

وبشـكل   ،المؤسسات الحكوميـة الفلسـطينية   تعزيز دورإلى  التي تهدفالمجتمع الدولي 

للوسطاء الدوليين بشـأن التسـوية فـي     اللجنة الرباعيةخاص تنفيذ المهام التي اقترحتها 

ن هذه المواقف تمثل دعماً معنوياً دبلوماسياً لها ولرئيسها، ويأتي على ، وأالشرق األوسط

المسار الصحيح، كما رأت فيه نصرة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، األمر الـذي  

جعل الفلسطينيين يعولون كثيراً على الموقف الروسي في دعمهم ومساندتهم فـي نشـر   

  . الدوليةقضيتهم في المحافل والمؤسسات والمنظمات 

  

  م الفلسطينية اإلسرائيليةالمواقف الروسية تجاه عملية السال: خامساً

يمكن القول إن روسيا سعت ألن تكون شريكاً وراعياً فعلياً وليس شكلياً في عملية التسوية 

ودعت إلى دفع عجلة السالم لألمام، وااللتزام بتنفيذ قرارات الشرعية . في الشرق األوسط

. دت بأن دورها سيكون فعاالً بحكم عالقاتها المتميـزة مـع دول المنطقـة   واعتق. الدولية

                                                
1. c���O�=) أ	1x� :& �-0 يhق ا#و'� ا�(X) ا��+م &% ا�	1x� 5 ا�<�=% �0م ه��(X1 (/i %2007  %& ��(�4أ=&%  آ��� ا�c���O�،  
    ��2�O�=+ر���O ،��b�(�#ة ا���	اف. �����2ت ا�(Z26 ا�	q 5� ك(�X� ن��O ) �6 _�ور	1x	4  ا����2ت. وا=�/8 ا�� 5� (	1x	ا� PV=  
  و�5b ا�b<�) �5 هJh ا��ول . دو�� و�(V	� دو��� 40آ�!�/� ا��و�� ا�	(V	� ��	1x	) أآ<) �5  ا����2ت ا�	���ةا�	���ة ���م وا
� ود0^    

   � 5b1 P� ���� ���ودةأو �/� 0 ا�!��*�(%-j)��Oاع ا('Hا���%/� 0++ . 6� ��'����Oد ��+0 �/� c�� �/g,Oر��، �<  إ')ا�� و�'  
 .وا��,�د��   
2 . ،m+ F�4(P*�/+ا �W(J?-ا�0- ا^-M?+ا ،�(4(P*�/+ا �(1M+ا  �4*+2007 ،257. 
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ورأت أن العملية السلمية تحتاج إلى جهد وعمل جماعي أوروبي وليس أمريكي فقط، كون 

الموقف األمريكي أثبت فشله وجمد تلك العملية، ودعت إلى ضرورة تفعيـل دور األمـم   

سرائيليين بااللتزام بقرارات مجلـس األمـن،   وطالبت اإل. المتحدة ومجلس األمن الدولي

ووقف االستيطان واستئناف المفاوضات على أساس االنسحاب من كامل األراضي المحتلة 

وكانت تـرفض تحميـل   . ، وأن يكون هناك تنفيذ غير مشروط لعملية السالم1967عام 

 الرئيس ياسر عرفات مسؤولية كل ما يحدث من عمليات عسـكرية أو مواجهـات فـي   

ورفضت رفضاً قاطعاً الفكرة اإلسـرائيلية  . المنطقة حسب ما كانت تدعيه إسرائيل دائماً

ووصفت هـذه الفكـرة   . بالكامل) اإلرهاب(القائلة بأن مسيرة السالم ال تتم إال باستئصال 

، مشددة على ضرورة التدخل الخارجي وتحديداً األوروبي، ومشـاركة بعـض   "بالعقيمة"

كان ذلك فـي وقـت   . واألردن والمغرب في دعم عملية السالم األطراف العربية كمصر

    2".من انحدار عملية السالم إلى الصفر" 1حذر فيه وزير خارجية روسيا يفغيني بريماكوف

  

  في الرباعية الدوليةاالتحادية عضوية روسيا : سادساً

ـ  ى حـل  من أبرز العوامل التي دعمت الموقف الروسي في القضية الفلسطينية والسعي إل

، عضوية روسيا في الرباعية الدولية، التي بذلت جهوداً مهمة الصراع العربي اإلسرائيلي

إلحياء العملية السلمية، وإعادة طرفي الصراع إلى طاولة المفاوضـات، وإنهـاء ذلـك    

الصراع بطريقة سلمية حسب ما ورد في خريطة الطريق، التي تمثل المرجعية األساسية 

كمـا تكمـن   . ا العمل إليجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينيةالتي أخذت على عاتقه
                                                

1.  %��0 5�O �� ��'رو ��q1998 و 1996آ�ن وز�) }�ر. 
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أهمية المبادرات المطروحة من قبل أطراف الرباعية في الوزن الذي تتمتع به هذه الدول 

على الساحة الدولية، مما يمكن أن يؤهلها للتأثير على طرفي النزاع ويجعل مبادراتها أكثر 

  . من قبل دول ال تمتاز بنفس الثقل على الساحة الدوليةقبوالً من تلك التي يمكن أن تُقَدم 

ومنحت الرباعية روسيا زخماً للتدخل في عملية السالم في الشرق األوسط والسعي لحـل  

ووضع العملية السلمية في مسارها الصحيح بعدما نسـفت إسـرائيل   "القضية الفلسطينية، 

   1".كافة اإلتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني

  

ونظر الفلسطينيون لعضوية روسيا في الرباعية الدولية واإلشراف عليها لتنفيذ خريطـة  

وتوقعوا أن تفرض . الطريق بما يؤدي لقيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل نظرة تفاؤل

روسيا من خاللها قرارات من شأنها المساعدة في حل الصراع بالمنطقـة بمـا يرضـي    

ورأوا أنه من المفيـد لهـم السـعي    . سالم للشرق األوسططرفي هذا الصراع، ويحقق ال

في لعب دور فعـال  "لالستفادة من الدور الروسي الذي يأتي انطالقاً من الرغبة الروسية 

في إيجاد تسوية لمشكلة الشرق األوسط من جهـة، وكسـر هيمنـة الواليـات المتحـدة      

   2".واحتكارها للدور الذي تلعبه في المنطقة من جهة أخرى

  

حاولت روسيا انتهاج سياسة مخالفة للرغبة األمريكية، وظهر ذلك من خـالل تأييـدها   و

لضرورة التعامل الدولي مع حركة حماس فقد وجدت موسكو فـي فـوز الحركـة فـي     

                                                
�D رس  [ ه-، . 1(4(P*�/+ا �(1M+ا '� ��=p2 ا+-( �)� ا+Gو+) ،6، 2009 
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فرصة يجب استغاللها كورقة لعب جديدة علـى   2006عام االنتخابات الفلسطينية الثانية 

ارة األمريكية والغرب بشأن التعامل مـع الحركـة   الساحة الدولية من خالل مخالفتها لإلد

إال أن إمساك روسيا بورقـة  . فانتهجت معها نهجاً أكثر اعتداالً من باقي أطراف الرباعية

حماس لم يفسر على أنه جفاء روسي للسلطة الوطنية الفلسطينية، حيث واصلت موسـكو  

   .دعم السلطة وإمدادها بالمساعدات على أكثر من صعيد

  

  محدودية الدور الروسي في الرباعية الدولية: اًسابع

رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها موسكو من خالل الرباعية، إال أن التأثير الروسي علـى  

قراراتها اعتبر محدوداً، واصطدم بالمواقف األمريكية المؤيدة إلسرائيل، التـي رفضـت   

وبدأت . "ية للصراع في المنطقةكافة جهود الرباعية ومبادراتها من أجل إيجاد تسوية سلم

إسرائيل باتخاذ خطوات وإيجاد وقائع جديدة على األرض، من شأنها إبطال مبادرة خريطة 

الطريق وبمباركة أمريكية، مثل بناء الجدار الفاصل، والتوسع في االستيطان في األراضي 

على تمرير أي وبالتالي وجدت روسيا نفسها من خالل الرباعية غير قادرة  1،"الفلسطينية

مما أضعف بـل  . مبادرة أو قرار من شأنه إعادة طرفي الصراع إلى طاولة المفاوضات

وعطّل الدور الروسي في الرباعية ومن ثم في جهود إحالل السالم في المنطقة، فقد كان 

لكل دولة أوروبية خاصة الدول الكبرى والتي لها ثقلها الدولي، مصالح خاصة تربطهـا  

وانطالقاً من ذلك فإن الطابع الغالب على السياسة الخارجية "اليات المتحدة، بإسرائيل والو

لالتحاد األوروبي تجاه المنطقة العربية محكوم بأن يأخذ في عين االعتبار العالقـة مـع   
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إسرائيل، ولذلك مارست الدول األوروبية سياسة إرضاء بين طرفي النزاع، معتمدة على 

وهو ما ألقى بظالل كثيفة على موقف الرباعية من خريطة  1،"فنون أدوات العالقات العامة

  .يالطريق التي كان من المؤمل أن تُنهي الصراع الفلسطيني اإلسرائيل

  

  المواجهة مع الواليات المتحدة في الملف الفلسطينياالتحادية تجنب روسيا : ثامناً

باعية يشير إلـى أن  اعتقد المحللون والسياسيون أن ممارسة روسيا لدورها من خالل الر

حقبة جديدة من السياسة الخارجية الروسية قد بدأت على الصعيدين الدولي واإلقليمي، وأن 

روسيا بدأت بلعب دور مناوئ للدور األمريكي، إال أن الحقائق تشير إلى عدم نية روسيا 

تستعيد  وما أن بدأت روسيا"مواجهة الواليات المتحدة فيما يتعلق بملف القضية الفلسطينية،

عافيتها حتى بدأت في بلورة التوجهات العامة لسياستها الخارجية تجـاه منطقـة الشـرق    

حيث أشار يفعيني بريماكوف  2،"األوسط، إنما ليس من أولوياتها مواجهة الواليات المتحدة

أن روسيا تبذل كل جهودها لتفادي تصعيد أي "عندما عين وزيراً للخارجية الروسية إلى 

ندرك مكانة الواليات المتحدة في العالم وهذا ال يعني إطالقاً أن علـى روسـيا    إننا..توتر

ال يمكن تجاهل محاوالت روسيا المستمرة والمتكررة للعب "مع ذلك  3"تنفيذ دور التابع لها

دور الوسيط في حل هذه القضايا رغم تغييب الشرعية الدولية التي تريـدها موسـكو أن   

  4".النزاعات مما حد من تأثير الدور الروسي في الرباعية تكون مرجعية أساسية في حل
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� ا+-و�)� (G8 ا+E-ب ا+O ردةا%� رةـ . 3(W(Jا-?�X23، ا. 
4 .forum.rtarabic.com/ entry.php  



99 
  

 

  في عملية السالم الروسيدور المستقبل العالقات الفلسطينية الروسية و: المبحث الثالث

  مقدمة

لم تسمح الواليات المتحدة وإسرائيل لروسيا بلعب دور فاعل في المفاوضات الفلسـطينية  

بين الجانبين، في الوقت الذي لم تقدم فيه الواليات اإلسرائيلية، للتوصل إلى حل للصراع 

المتحدة سوى القليل إزاء إنهاء هذا الصراع، بحكم موقعها الـذي تفـردت مـن خاللـه     

بالسيطرة على إدارة النزاع، ومرد ذلك إلى اتباعها سياسة الكيل بمكيالين في تعاملها مـع  

مقتنعة "نيين ومعظم دول الشرق األوسط رغم ذلك فإن الفلسطي. الفلسطينيين واإلسرائيليين

وهي صورة لـم   1،"بأن الواليات المتحدة هي القوة األعظم والوحيدة على الساحة الدولية

تتمكن روسيا من الظهور بها خالل تعاملها مع القضية الفلسطينية ومحاولتها اللعب بهـذه  

من دور الوسـيط إلـى دور   ولم تؤهلها العالقة مع الفلسطينيين لمحاولة االنتقال . الورقة

الحليف والشريك معهم في العملية السلمية، شأنها شأن الشريك األمريكـي الكامـل مـع    

  .إسرائيل في هذه العملية

  

  الروسية الفلسطينية ـ طبيعة الشراكة 

يعتمد استشراف مستقبل العالقات الفلسطينية الروسية والدور المتوقع أن تلعبه روسيا في 

ى واقع العالقة بين الجانبين الفلسطيني والروسي، وفيما إذا كانـت هـذه   عملية السالم عل

وللوقوف على الحقيقة فـي هـذا   . العالقة قد وصلت إلى مستوى الشراكة الفعلية بينهما

. الصدد ، ال بد من إدراك جملة من الحقائق والمواقف التي تلقي الضوء على هذا التساؤل
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لية السالم من قبل الواليات المتحدة وإسرائيل، يمكن فروسيا التي تم تحجيم دورها في عم

أن تسعى لشراكة حقيقية مع الفلسطينيين، لكن ليس علـى نمـط الشـراكة األمريكيـة     

التي تمليهـا الظـروف علـى    ) التكتيكات(ب إال أن هذا السعي يظل مرهوناً"اإلسرائيلية 

التدخل خالل عمليـة   روسيا بين فترة وأخرى، إلى حد أنها رأت أنه ليس من مصلحتها

التي نفذتها قوات االحتالل اإلسرائيلي في حربها األخيرة ضـد   _الرصاص المصبوب_

فالبعض يرى أن موسـكو أرادت غـض   ". 2008كانون األول عام  27قطاع غزة في 

الطرف عما فعلته إسرائيل خالل حربها على غزة بهدف تعميق الهـوة بـين العـالمين    

ورغم ذلـك  . ، والواليات المتحدة وأصدقائها من جهة أخرىالعربي واإلسالمي من جهة

حيث . الذي صدر بعد انتهاء تلك الحرب فإنه يسجل لموسكو موقفها من تقرير غولدستون

بقبول التقرير، رغـم رهـان   (World Peace Council)  1أيدت قرار مجلس السلم العالمي

ور ليبرمان سوف تنتزع موقفـاً  إسرائيل على أن الخلفية الروسية لوزير خارجيتها أفيغد

لكن وعلى الرغم من زيارة ليبرمـان لروسـيا   . "إلى جانبها من موسكو بهذا الخصوص

وهذا  2".ومحاولة إقناعها بعدم التصويت مع تقرير غولدستون، إال أنها صوتت مع التقرير

غ يدل على أن روسيا تتحرك في الوقت المناسب وفقاً لمصالحها وأهـدافها لملـئ الفـرا   

وال يمكن القول إن ذلك كان سعياً استراتيجياً للدخول في شراكة حقيقيـة   3".اإلستراتيجي

  . مع الفلسطينيين أو العرب وهذا ما تدركه إسرائيل جيداً
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  مستقبل الدور الروسي في عملية السالم الفلسطينية اإلسرائيلية

القضية الفلسـطينية،  حول مستقبل الدور الروسي في  العديد من عالمات االستفهامتظهر 

. الدور في الشرق األوسـط ذلك صعوبة تجاهل من المحللين كثير  ىيروفي هذا الصدد 

ضـوء  علقة عليه في حقق كل اآلمال العريضة المن الدور الروسي قد ال يإويمكن القول 

في  األمريكية وزن الواليات المتحدة أن وجود العراقيل التي قد تعوق هذا الدور، وأهمها

وربما تدرك روسيا أن ميزان القـوى  . االتحادية من روسيا قضية الفلسطينية أكثر ثقالًال

التقليدي في المنطقة قد اختل، وأن إسرائيل والواليات المتحدة، لم تعودا قـادرتين علـى   

القيام بما كانتا تقومان به من نشاطات عسكرية في السابق، إال أنها تدرك أيضـاً أنهمـا   

لهذا سيبقى الدور الروسي ضمن المعطيـات  "األذى بالمصالح الروسية تستطيعان إلحاق 

القائمة غير مؤثر في إنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، وستظل المجـامالت عنوانـاً   

   1".أساسياً في سياستها الخارجية تجاه عملية السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

الروسية ستشهد مزيـداً مـن القـوة    ة ـ  فلسطينيويتوقع سياسيون ومحللون أن العالقة ال

والتقدم خالل المفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين في حال استئنافها، سواء نجحت 

هذه المفاوضات أم توقفت، وأن موسكو ستلعب دوراً مختلفاً وفاعالً في إنهاء الصراع بين 

الها ما هو عليه، وأن روسيا لن فيما يرى آخرون أن هذه العالقة لن يتجاوز مج. الجانبين

  .يكتب لها أن تلعب مستقبالً دوراً محورياً ومركزياً في عملية السالم

وأصحاب الرأي األول يرون أن موقف روسيا إيجابي وواعد بمواصلة دعوتها إقامة دولة 

، في ظل تعطيل إسرائيل للمفاوضـات المباشـرة مـع    1967فلسطينية على حدود عام 
                                                

5/8/2009�-آZ ا+0ZW-ة +�Gرا� ت،    2�GO� $ ا+*? ر،. 1  www.aljazeera.net  



102 
  

 

بسبب عدم موافقتها على وقف  2010التي انطلقت في الثاني من أيلول عام  الفلسطينيين،

ففي مقابلة له مع قناة روسيا . تجميد االستيطان في األراضي الفلسطينية_ أو على األقل_

إن اإلستيطان اإلسرائيلي أصبح العقبة "قال وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف  24

وأضاف أن روسيا تنوي عقد لقاء للرباعيـة الدوليـة    1"الرئيسة على طريق المفاوضات

لبحث مصير هذه المفاوضات، مشيراً إلى أن بالده كانت قد طرحت هذه الفكرة منذ فترة 

إن واشنطن طلبت منا أن نمنحها مهلـة  "عندما تأكدت أن المفاوضات تراوح مكانها وقال 

ن تفهمـاً لـدى شـركائنا    قصيرة، لكن الوقت قد فات، ولم نشهد أي تقدم، وأن هناك اآل

الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة حول ضرورة عقد مثل هـذا اللقـاء   

وفـي   2"الذي سيشارك فيه أيضاً ممثلون عن الدول العربية ورئاسة جامعة الدول العربية

ـ   إليها عملية التسوية جراء التي وصلتظل المرحلة المتعثرة  غط فشل األميـركيين بالض

لوقف اإلستيطان واستئناف المفاوضات، تبدو في الموقف الروسـي   على حكومة نتنياهو

ضرورة أن تسوية نزاع الشرق األوسط  على أن روسيا تؤكد من جديد تشير إلىدالالت 

تأسيس هذه الدولة فكـرة  قيام ون وأ .فيما يتعلق بقيام دولة فلسطينية حتمية ال مناص منها

 ،الفكرة بدعم وتأييـد دوليـين   كما تحظى هذه ،عليه القوى الدوليةتتماشى مع ما توافقت 

طة الطريق وغيرها من أفكار وخطط وقـرارات دوليـة   يشرعيتها من شرعية خر وتأخذ

   3.على صلة بعملية التسوية على أساس قرارات الشرعية الدولية
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روسـيا   ويذهب المحللون إلى أبعد من ذلك بشأن العالقـة الفلسـطينية الروسـية ودور   

. المستقبلي في عملية السالم، بعد فشل المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني واإلسـرائيلي 

رئيس لجنة العالقات الخارجيـة فـي المجلـس     ميخائيل مرغيلوففقد تم تفسير زيارة 

، أنهـا  2010في كانون أول عـام   فلسطين الفيدرالي ـ مجلس الشيوخ الروسي ـ إلى  

مبعـوث السـالم   الروسـي  نائب وزير الخارجية  سابقة قام بهاات استكماالً لزيارجاءت 

علـى   للتعـرف "ألكساندر سلطانوف لألراضي الفلسـطينية   الروسي إلى الشرق األوسط

 روسية يبدوالوضع ربما بهدف التحضير لمقترحات  ، ودراسةوجهات النظر في المنطقة

يل إسرائيل مسـؤولية  سيما في ظل توافق دولي على تحم أن الظرف مناسب إلطالقها ال

ما يعني أن ها تعثر التسوية واإلقرار الجماعي بفشل وعجز الوسيط األميركي عن تحريك

   1."يةسلمعملية الالالدول الصديقة لروسيا قد تدعم أية مقترحات روسية لتنشيط 

  

فبتقدير السياسيين الروس فإن العملية السلمية وصلت طريق مسدود سواء بسبب إسرائيل 

 حول تخطيط روسيا الحتالل مكانة وكانت قد ظهرت تحليالت. ب الواليات المتحدةأو بسب

ـ   مستقبلية  الفلسـطيني  إدارة الصـراع مسـتوى   ىمتقدمة ضمن األطراف الفاعلـة عل

التي خرجت وجاءت هذه التحليالت بناء على النتائج المتواضعة واالقتراحات . اإلسرائيلي

الذي عقـد فـي ماطـا    " VALDAL"ر منتدى فالدايعن المؤتمر األكاديمي الدولي في إطا

الذي كُرس لموضوع المسيرة السلمية في الشـرق   2010كانون األول عام  10و9يومي 
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 شـؤون فـي   الروس والمتخصصينمجموعة كبيرة من الباحثين ت فيه شاركو 1األوسط،

ائيلي، بملف الصراع الفلسطيني اإلسروعدد كبير من الدارسين والمهتمين  ،الشرق األوسط

إسرائيل والواليات المتحدة واالتحـاد  العربية إضافة إلى  بعض دول المنطقة ىمستو ىعل

فـي   2010في تشـرين الثـاني   قمة حلف الناتو األخيرة التي عقدت علماً بأن . األوربي

احتمال لعودة قوية للدبلوماسية الروسية في  وقبل انعقاد منتدى فالداي استبعدت أي لشبونة

  2.المستقبل القريب األقل في ىعل سلميةالعملية ال

  

دعا الـرئيس   2011كانون الثاني عام 18في  ةوخالل زيارته األولى لألراضي الفلسطيني

ووقف كافة " إلى اتخاذ قرار عقالني بشأن االستيطان"الروسي ديمتري ميدفيديف إسرائيل 

لسالم، وضبط الـنفس  بالتعهدات ومتطلبات ا أشكاله في القدس والضفة الغربية وااللتزام

أنه دون قرار إسرائيلي عقالني حول االسـتيطان سـوف   "محذرا  3والعودة للمفاوضات،

تتفاقم األمور ولن يحصل تقدم في عملية السالم، وأن العالم اليوم يدرك ذلك، ومن غيـر  

مؤكداً أن عملية السالم تمر منذ السنوات الماضـية  " الممكن غض الطرف عن هذا الواقع

كما دعا إلى إقامـة  . د وهذا بدوره يؤدي إلى تردي األوضاع وتشجيع اإلرهابفي جمو

دولة فلسطينية مستقلة موحدة وقابلة للحياة مع القدس الشرقية عاصمة لها، ودعم الحقوق 

أنا على يقين أنه بظهور الدولة الفلسـطينية المسـتقلة   "المشروعة للشعب الفلسطيني قائالً 

فلسطينيين واإلسرائيليين، وكافة شعوب الشرق األوسط، وهذا سيكسب الجميع، خصوصاً ال
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، معلقاً آماالً على الجلسة الوزارية المقبلة للرباعية الدوليـة  "ما علينا أن نسعى إلى تحقيقه

كون روسيا هي من دفعت أطراف الرباعية لعقـدها   2011 شباط عام 5التي عقدت في 

طالق المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية، إال أن في ميونخ بألمانيا للبحث في كيفية إعادة إ

هذه الجلسة لم تثمر عن أية قرارات من شأنها استئناف مفاوضات العملية السـلمية بـين   

إن "الفلسطينيين واإلسرائيليين، كما عبر عن دعمه للرئيس الفلسطيني محمود عباس وقال 

في إشـارة  " (ات القرن الفائتروسيا عبرت عن موقفها حول القضية الفلسطينية في ثمانين

) 1988منه إلى أن روسيا كانت من أوائل الدول التي اعترفت بدولة فلسطين في العـام  

أن روسيا ستبذل جهوداً لعقد مؤتمر موسكو للسالم في الشرق األوسـط،  "كما شدد على 

وأن هذا المؤتمر يمكن أن ينعقد في الظروف المالئمة وعندما يكون هنـاك تقـدم فـي    

   1".مفاوضات، وأن ال يكون لقاء من أجل اللقاء وبالتالي لن يكون له معنىال

  

فلسـطينية   لمدينـة ووصفت زيارة ميدفيديف بأنها تاريخية ومميزة كونها كانت زيـارة  

تاريخية هي أريحا التي احتفلت بذكرى مرور عشرة آالف سنة على تأسيسها، وأنها أول 

مجاورة في  زيارة لدولةالفلسطينية ال ترتبط في  زيارة لرئيس روسي للمنطقة واألراضي

وهذا يعني اعترافـاً عمليـاً   . رغم مصالح الحيوية معها إلسرائيلإلى عدم زيارته  إشارة

 ديمتري ميدفيديف الرئيس الروسي وقد أثارت زيارة 2.بمستقبل فلسطين دولة حرة مستقلة

وذكـرت  . ولين اإلسـرائيليين لألراضي الفلسطينية وإلغاء زيارته إلسرائيل غضب المسؤ
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تشعر بالغضب  نتنياهوبنيامين  اإلسرائيلي رئيس الوزراء الصحف االسرائيلية أن حكومة

  . أبيب زيارته لتل وإلغاء الضفة الغربية واألردن زيارة ميدفيديف جراء عزم

  

موضوع المسيرة السلمية اهتماماً كبيـراً وتـرى أن الموضـوع    االتحادية وتولي روسيا 

الفلسطيني هو الموضوع المركزي في الشرق األوسط، وتعتبره عنصراً أساسياً في عـدم  

  . في العالم اإلسالمي) الراديكالي(االستقرار الدولي والمؤثر على تعاظم الميل 

أما أصحاب الرأي الثاني من السياسيين والمحللين فإنهم يرون أن دور روسيا في عمليـة  

السالم مستقبالً، وعالقاتها مع الفلسطينيين في حال نجاح المفاوضات أو فشلها لن يحصل 

-11-20ففي تقرير لصحيفة األهرام المصرية نشرته بتـاريخ  . عليه أي تغيير جوهري

فيما يتعلق بمستقبل العالقات الفلسطينية الروسية والدور المتوقع لموسكو في عملية  2010

السالم ذكر التقرير أن هذا الدور ومن المنظور اإلسرائيلي ال يعدو كونه شكلياً وال قيمـة  

مـا يقـال حـول    "وعبر عن ذلك أفيغدور ليبرمان وزير الخارجية اإلسرائيلية بـأن  . له

 ةصحيح أن مشاركة روسيا في الرباعي  . مجرد ثرثرة في عملية السالم ةالوساطة الروسي

عالقة لـه   الجزء األكبر مما نناقشه مع ممثليها من قضايا الإال أن   . تتسم بالنشاط ةالدولي

   1".المطاعم والفنادق الفاخرة فلدينا. بالقضية الفلسطينية

لين روس لهم وزنهـم السياسـي   والرؤية اإلسرائيلية تتوافق مع بعض التوجهات لمسؤو

مستقبل عالقة موسكو مـع الفلسـطينيين    صولديهم اطالع على الرؤية الروسية بخصو

 الدوما رئيس مجلسنائب  فالديمير جيرينوفسكيوقضيتهم وبحسب ما جاء في تصريحات 
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، فقد صرح من موسكو في تشرين الذي طالما أعلن عن تأييده للعرب وقضاياهم الروسي

ال أن القضية الفلسـطينية  "بعد فشل المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية  2010م الثاني عا

أن و. ، وأنه يجب قبول األمر الواقع وتناسي مسألة إنشاء دولة فلسطينية مسـتقلة  حل لها

 في العالم العربي متسـعاً وأن إسرائيل لها الحق في ترسيم حدودها عند أي منطقة تريدها 

عاصمة الدولة العبريـة  أن القدس الموحدة هي "ارة له للقدس أعلن ، ولدى زي"للفلسطينيين

  1".وال حق فيها للفلسطينيين

  

إن دور روسيا في عملية السالم والعالقة الفلسطينية الروسية لـم تصـل إلـى مسـتوى     

، بما يؤدي إلى مساهمتها الفعلية في الشراكة الفعلية كما في النموذج اإلسرائيلي األمريكي

نتنيـاهو   زاع وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ترفضها إسرائيل، قال عنها بنيـامين إنهاء الن

هذا هو الخطر الذي تنطوي عليه فكرة إقامة دولة فلسـطينية  "رئيس الوزراء اإلسرائيلي 

في الشرق األوسط، ليس المقصود التهديد الطبيعي الواضح على الوجود اإلسرائيلي مـن  

الضفة الغربية وغزة، وال من الخطر على السالم واالستقرار الدولة الفلسطينية في مناطق 

في الشرق األوسط نفسه فحسب، إنما التأثير الحتمي لتأسيس مثل هذه الدولة على ازديـاد  

  2".المطالب باالستقالل من جانب أقليات قومية في أنحاء العالم

  

  

                                                
1 . A�ق ا%و-C+ر ا Ofأ �0� : ()-وت(� �� �! رة، وآ +-Q!+ا%ه-ام ا �/(EF23-1-2011.( 
�)' <?4) ه=، . 2 (4)v!C+ا }EJ ن .��G!E �=د� ا+Gو0-ي  �!"-J ،)ن !�َ : ،-C4�+ I(�W+184، )1998دار ا. 
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  خالصةال

وانعكاسها على عملية السـالم   تناولت هذه الدراسة موضوع العالقات الفلسطينية الروسية

الفلسطينية اإلسرائيلية، وتكمن أهمية هذه الدراسة في الوقوف على حقيقة وأهمية الـدور  

الروسي في حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، وما يعول على هذا الدور لحل القضـية  

رة حول الفلسطينية، كما هدفت إلى الوصول إلجابات على تساؤالت وعالمات استفهام كثي

مستقبل الدور الروسي في منطقة الشرق األوسط، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، 

وأي آمال يمكن أن تُعلق على هذا الدور، ومدى إمكانية استفادة الفلسطينيين مـن القـوة   

. الروسية كدولة كبرى في دعم مواقفهم خالل صراعهم مع إسرائيل السـتعادة حقـوقهم  

ى أن هناك عوامل عديدة حالت دون لعـب روسـيا دوراً مركزيـاً    إلالدراسة وخلصت 

وهـي عوامـل   . ومؤثراً في الشرق األوسط فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني اإلسـرائيلي 

  .ترتبط بمصالح روسيا الداخلية ومصالحها في المنطقة العربية وعلى الساحة الدولية

  

أت منذ عهد روسيا القيصرية التي الروسية مرت بعدة مراحل بدالفلسطينية ـ   فالعالقات

كان لها أطماع في اإلمبراطورية العثمانية، والتي كانت فلسطين ضمن نفوذهـا، حيـث   

دخلت روسيا القيصرية طرفاً في معاهدة سايكس بيكو لتقسيم الدول العربية بـين الـدول   

االتحـاد   ومرحلة الثورة البلشفية التي أسست لقيامـ   بريطانيا وفرنسا وروسياـ   الكبرى

بها،  ي، تال ذلك قيام دولة إسرائيل واعتراف اإلتحاد السوفيت1917السوفيتي السابق عام 

وتأييده قرار تقسيم فلسطين بين العرب واليهود، وفي المرحلة التي تلت حرب حزيـران  
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تبلورت عالقة جديدة بين االتحاد السوفيتي السابق ومنظمة التحرير الفلسطينية  1967عام 

ثلت الفلسطينيين، انتهاء بالعالقة بين الفلسطينيين ممثلين بكيان جديد وهو السـلطة  التي م

ودولة روسيا االتحادية التي ورثـت االتحـاد    1994الوطنية الفلسطينية التي أقيمت عام 

 .1991السوفيتي بعد انهياره عام 

ة على كافـة  روسية منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينيكذلك قامت عالقات فلسطينية ـ  

المستويات السياسية واالقتصادية والثقافية، فعلى المستوى السياسـي، سـاندت روسـيا    

وقدمت لهم الدعم على المستويين الداخلي والخـارجي، وواصـلت    ناالتحادية الفلسطينيي

موسكو الدعوة إلقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية إلى جانـب دولـة   

إلى جانب العديد من القرارات الصادرة عن مجلـس األمـن واألمـم     وصوتت. إسرائيل

إال أن موسكو لم يكن لها ذلك الدور الفاعـل فـي العمليـة    . المتحدة لصالح الفلسطينيين

السلمية، فرغم عالقة الصداقة التاريخية مع الفلسطينيين لم تتمكن روسيا من لعـب دور  

وعلى المسـتوى  . لواليات المتحدة عليهامركزي ومحوري في تلك العملية جراء هيمنة ا

للسلطة الوطنية الفلسطينية مساعدات مادية وعينية، كما  االتحادية االقتصادي قدمت روسيا

  2011-1991وقع الطرفان الفلسطيني والروسي عدة اتفاقيات في الفترة ما بين عـامي  

  .رياضةشملت مجاالت تعاون ثقافية وتعليمية وإعالمية ومجالي الزراعة وال

من التدخل بشكل فاعـل   االتحادية وبينت الدراسة إلى أن هناك أسباباً عديدة تمنع روسيا

القضية الفلسطينية يؤدي إلى حصول الفلسطينيين على حقـوقهم المشـروعة    ومؤثر في

وأكثر ما ترتبط هذه األسباب بعالقة روسيا مع الواليات المتحـدة  . بإقامة دولتهم المستقلة
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على الساحة الدولية، حيث ليس من السهل علـى روسـيا أن    الروسيوزن لاوإسرائيل و

  .تلعب دور القطب العالمي الثاني في مواجهة القطب األوحد وهو الواليات المتحدة

  

الروسية على العملية السـلمية، أوضـحت   فلسطينية ـ   ا يتعلق بانعكاس العالقات الوفيم

ر الروسي في هـذه العمليـة، وتمثلـت    الدراسة مجموعة من المحددات التي حكمت الدو

بمحددات داخلية على رأسها الوضع االقتصادي الذي ضعف بعد زوال االتحاد السوفيتي، 

والمحاوالت الروسية المستمرة إلعادة تأهيله وإصالحه، األمر الذي كان له أثر بالغ فـي  

أمـا  . تهاعالقة روسيا مع غيرها من الدول التي تعاملت معها حسب ما تقتضيه مصـلح 

المحدد الثاني فقد ارتبط برغبة موسكو في استعادة قوتها العسكرية التـي فُقـدت بسـبب    

انهيار االتحاد السوفيتي، حيث إنها وخالل السنوات األخيرة ضاعفت اهتمامها وتركيزها 

على السالح النووي الذي تمتلكه حفاظاً على أمنها على خارطة العالم وأجرت تغييـرات  

لعسكرية، فيما المتغير الداخلي األخير سياسي ويتعلق بوضع الحكومة الروسية في بنيتها ا

  . فوالتصورات حول رسم سياستها خاصة في عهدي فالديمير بوتين وديمتري ميدفيدي

  

كما خضعت السياسة الخارجية الروسية لمحددات خارجية حكمـت دورهـا بخصـوص    

التـأثير األمريكـي علـى السياسـة     القضية الفلسطينية، وعلى رأس هذه المحددات كان 

الروسية، وانقياد قرارات موسكو للسياسة األمريكية في إطار إستراتيجيتها الحفاظ علـى  

مصالحها مع الغرب، حيث كان لهذه السياسة التأثير البارز على موقـف روسـيا مـن    
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ـ  أيضاً ومن تلك المحددات. الصراع في منطقة الشرق األوسط ي تأثير اللوبي اليهودي ف

السياسة الروسية، والعالقات السياسية والعسكرية واالقتصـادية الوثيقـة بـين روسـيا     

وهناك محدد . وإسرائيل مما انعكس بشكل كبير على موقف موسكو من القضية الفلسطينية

آخر يتعلق بالمصالح الروسية في الشرق األوسط بشكل عام، والمنطقة العربية على وجه 

تأثير على دور روسيا في العملية السلمية وإنهاء الصـراع  الخصوص، وكل ذلك كان له 

وأوضحت الدراسة أن مصالح روسيا الدولية واإلقليمية فرضـت  . الفلسطيني اإلسرائيلي

عليها ما دأبت على وصفه بسياسة التوازن في تعاملها مع العملية السلمية بين الفلسطينيين 

ع إسرائيل، وتوجهها لفتح آفاق تعاون مـع  وأن ارتباطها بعالقات وثيقة م. واإلسرائيليين

الغرب والواليات المتحدة، أضعف من موقفها الذي يطمح ويأمل الفلسطينيون أن يكـون  

  .مناصراً لهم مقابل موقف الواليات المتحدة الداعم بالمطلق إلسرائيل

  

الفعلية، الفلسطينية الروسية لم ترق إلى مستوى الشراكة اإلستراتيجية  صحيح إن العالقات

إال أن ذلك . التي تتيح لموسكو التدخل كشريك فعلي داعم للفلسطينيين في العملية السلمية

يجب أن ال يفقد الفلسطينيين الثقة بالموقف الروسي، إلى درجة عدم التعويل عليـه فـي   

  . مساندتهم خالل صراعهم مع اإلسرائيليين

صـراع مهمـا كـان حجمـه،     كما يجب عدم التفريط بالحضور الروسي على سـاحة ال 

فالفلسطينيون بحاجة ألي دعم وأي مساندة من أي طرف أو أي جهة، بغض النظر عـن  

الجهـود   وأن ال يتوقفوا عن مواصلة. قوة هذا الدعم حيث ليس لديهم الكثير من الخيارات
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والسعي لتمتين عالقات الفلسطينيين مـع روسـيا لالسـتفادة مـن دعمهـا القتصـادهم       

فساح المجال أمام موسكو لالستثمار وإقامة المشاريع في فلسطين بما يخدم ومؤسساتهم، وإ

مع الجانب الفلسـطيني، وتقـديم    امصالح الطرفين، ويشجع موسكو على تطوير عالقاته

بغض النظر عن فاعلية  ةالتسهيالت للشركات الروسية لالستثمار في األراضي الفلسطيني

أن أمام الفلسطينيين أكثر من فرصة ومجال لبناء  كما. الدور الروسي في العملية السلمية

عن طريق آالف الطالب من  تحالف مجتمعي عريض بين الشعبين الفلسطيني والروسي،

خريجي الجامعات والمعاهد الروسية، ومئات الطلبة الذين ما زالوا يتلقون تعليمهم في هذه 

ة بين الجانبين الفلسـطيني  الجامعات، حيث يمكنهم مد العديد من جسور التعاون المجتمعي

والروسي في العديد من المجاالت والميادين، مما سيساهم في بناء أولى لَبِنات شراكة مع 

وأن بإمكان الفلسطينيين وحسب إمكانياتهم ومقدراتهم الدبلوماسية المساهمة فـي   .روسيا

يـة والـذي   بتمتين العالقات العربية الروسية، فالحضور الروسي بقوة على الساحة العرب

فـي   تعارضه الواليات المتحدة وإسرائيل، يمكن أن يؤدي إلى أن تعيد الـدولتان النظـر  

مواقفهما بشأن الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، في ظل وجود قوة منافسة بشكل كلـي أو  

  . جزئي في المنطقة

 

السعي الحثيث للبحث عن مصادر أو تكـتالت إقليميـة    كما أن من مصلحة الفلسطينيين

ودولية أخرى تناصر القضية الفلسطينية، من منطلق عدالة مطالب الفلسطينيين باسـتعادة  

في منطقة الشرق األوسط ال  فالصراع. الدولية وقراراتهاحقوقهم والمستندة لتأييد الشرعية 

يقتصر على الفلسطينيين واإلسرائيليين فلسوريا ولبنان أراض تحتلها إسـرائيل، وبحكـم   
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لتقليدية وتبادل المصالح بين سوريا وروسيا، يمكن للفلسـطينيين اللعـب   عالقة الصداقة ا

على هذا الوتر والسعي لدى روسيا لتدويل الصراع، وأن تشمل العملية السلمية كالً مـن  

سوريا ولبنان، حيث يمكن لذلك أن يغير من آلية التعامل مع القضـية الفلسـطينية التـي    

ومن هذا المنطلق يرى . وإشراك دول وقوى أخرى فيهاتفردت الواليات المتحدة بإدارتها، 

محللون أن دور روسيا في العملية السلمية يمكن أن يزداد قوة، في حال اتخاذ مصر بعـد  

التي أطاحت بالرئيس المصري السـابق   2011يناير العام _ كانون الثاني 25نجاح ثورة 

ضـغط علـى الواليـات     حسني مبارك، استراتيجية جديدة بالتوجه نحو روسيا وتشكيل

نيكـوالي  واسرائيل بما يحرك هذه العمليـة، وذلـك مـا أشـار لـه      األمريكية المتحدة 

أي  أنأعتقد " الروسية ةكلية بالمعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجيعميد  تيخوميروف

مع الدول األجنبية  بشأن الصراع العربي اإلسرائيلي ستلجأ للتعاون جديدة حكومة مصرية

فيما ذهب المستشرق الروسي إلكسـي  " قوة لها وزنها في العالم روسيا، باعتبارهانها وم

إن السلطة الجديدة في " فاسيلييف إلى أبعد من ذلك حين صرح بعد نجاح الثورة المصرية

  1".مصر ستكون بالتأكيد معادية ألمريكا

 ند حقيقـة عـدم  وال ينبغي آلمال الفلسطينيين وتطلعاتهم بدور روسي فاعل أن تتوقف ع

ومن صالحهم التمسك بالعالقة مع . تمكن موسكو من لعب الدور المنشود في عملية السالم

روسيا المشاركة في عضوية الرباعية، والتي لها حضور في مجلس األمن والمنظمـات  

الدولية، ومواصلة السعي لتمتين عرى هذه العالقة، حيث إن السياسة الدولية دائمة التغير 

                                                
1 .arbic.rt.com/news all news  
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ي كثير من األحوال والظروف للمستجدات، وربما تحتل روسيا ذات يوم الموقع وتخضع ف

. العالمي والدور الذي كان يلعبه ويتمتع به االتحاد السوفيتي السابق على الساحة الدوليـة 

وفي هذه الحالة يمكن أن تدخل روسيا ومن منطلق القوة في شراكة فعليـة مـع الـدول    

اعد على حل القضية الفلسطينية، وإنهاء تفـرد الواليـات   العربية والفلسطينيين، مما سيس

  .المتحدة المساندة بالمطلق إلسرائيل  بملف العملية السلمية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

على مر التاريخ أن السياسة الدولية الخارجية ال تخضع للصداقة الشخصية بـين  وقد ثبت 

صدقاء إلى خصوم واألعداء إلى حلفـاء، فعلـى   فكثيراً ما تحول األ. الزعماء أو الشعوب

الفلسطينيين أن يدركوا أن صداقتهم مع روسيا ترتبط بمقدار ما تحقق هذه الصداقة مـن  

مصالح لروسيا، وهنا تكمن وتبرز األهمية القصوى لعالقات متينة تربط العـالم العربـي   

عالقة قوية بمقدار ما يكون المعني بحل القضية الفلسطينية بروسيا، فبمقدار ما تكون هذه ال

  .التدخل الروسي في حل هذه القضية قوياً
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