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 يرقدِر وتَكُشُ

 
 ]7براهيم: إ[ ﴾لَأَزِيدَنَّكُمْ شَكَرْتُمْ لَئِن﴿قال تعالى: 

خراجها إلى النور الدراسةرب العالمين الذي وفقني إلنجاح هذه  بدايًة الحمد والشكر هلل  وا 
 بجزيل الشكر والعرفان إلى المشرف: في هذا المقام أتقدم أيًضاو 

 عالء محمود أبو عامر  الفاضل الدكتور
مة وتفانيه في تقديم يد المساعدة طيلة فترة وتعليماته وتوجيهاته القي   على جهوده الرائعة

 ، شكًرا جزيًل الدراسةإعداد 
 الدراسةلم يبخل بوقته الثمين إلنجاح هذه م ن  وأود أن أشكر كل 
 ى، د. نبيل عمرو، د. عدنان أبو عامر، أ.د. حنا عيس

 ، د. غازي حمدأ. تيسير محيسن
األستاذ الدكتور/ عبدالناصر كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير ألعضاء لجنة المناقشة 

بول مناقشة هذه الدراسة ق  على تفضلهم ب   عماد الدين أبو رحمة/ سرور، والدكتور
 وملحظات من شأنها إثراء الدراسة  والحكم عليها، وعلى ما قدموه من توجيهات

متمثلة بكادرها  للدراسات العليا كما أتقدم ببالغ الشكر ألكاديمية اإلدارة والسياسة
 على تقديمهم التسهيلت اللزمة إلتمام الدراسة األكاديمي واإلداري

 األكاديميةفي  الدراسات العليا وزميلت أشكر زملء أخيًراو 
 في إعداد هذه الدراسةواحد ساهم ولو بحرف ن  م  والشكر موصول لجميع 

 اا جميع  شكر  
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 ملخص الدراسة
 (م2017-2000) :على القضية الفلسطينية وأثرها اإلسرائيلية -الروسية  العالقات

عام  ُمن ذُ على القضية الفلسطينية  اإلسرائيلية -الروسية تناولت هذه الدراسة أثر العلقات 
 -الروسية وتضمنت الدراسة التطور التاريخي للعلقات  م،2017وحتى عام  2000

تحدثت الدراسة عن و العلقات،  لهذهها تناولت المحددات الداخلية والخارجية ، كما أن  اإلسرائيلية
سرائيلأنماط  العلقات في مجاالت التعاون وقضايا الصراع بين روسيا و   إسرائيل، وعلقة ا 

وركزت  لواليات المتحدة، جورجيا، أوكرانيا،مع روسيا وهي: ا صاحبة العلقات المتوترةبالدول 
السابق واالتحاد  السوفيتيفي عهدي االتحاد على الدور الروسي تجاه القضية الفلسطينية 

الدراسة أهمية التواجد الروسي ورعايته لعملية السلم، وكما ناقشت  تتناولكذلك ، و الروسي
الخليج، وبشكل العربية بشكل اقتصادي كما في دول الدراسة التواجد الروسي في المنطقة 

الضوء  اسلطت الدراسة أيضً وكما ، يرانوكذلك تواجدها ودعمها إل ا،عسكري كما في سوري
على الموقف الروسي من المفاوضات الفلسطينية ورأيها من قضايا الحل النهائي كالقدس، 

لك من استمرار االعتداءات االستيطان، واللجئين، وغيرها من القضايا، وموقفها كذو 
قاومة وقطاع غزة، وتبيان رأيها من الم الغربية ية على الشعب الفلسطيني في الضفةسرائيلاإل

 -الروسية سيناريوهات لمستقبل العلقات  3قدمت الدراسة  اوأخيرً  الفلسطينية والكفاح المسلح.
 اإلقليمية والدولية.وأثرها على القضية الفلسطينية في ضوء المتغيرات  اإلسرائيلية

الروسية  اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لتفسير وتحديد ظروف العلقات
وتداعياتها على القضية الفلسطينية، وكذلك منهجي تحليل النظم وصنع القرار  اإلسرائيلية -

سرائيلا و روسيبين منهجين أساسيين في دراسة وفهم العلقات  وكليهمافي السياسة الخارجية   ا 
 خلل فترة الدراسة.

ولي أهمية بالغة لمنطقة روسيا تُ  أن   ؛صت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمهالُ خ  
لتحقيق مصالحها  ىها تسع، كما أن  للعب دور جوهري في قضاياه الساخنة الشرق األوسط

والدول، وهو األمر الذي األطراف  جميعالعليا، مما يفرض عليها اتباع العلقات المتوازنة مع 
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، وكذلك العلقات نفسه والدول العربية في الوقت إسرائيلجعلها تطور من علقاتها مع 
والثقافية عد السياسية واالجتماعية مهمة على الصُ  عدة قضايابمحكومة  اإلسرائيلية -الروسية 

 ك العلقة.استمرار تحسن ونمو تلعلى مدى  ينعكسوذلك  كافةً  واالقتصادية والعسكرية
مستوى القضية الفلسطينية بسبب ضعف  انخفاض في إلى وجود وتوصلت الدراسة أيًضا

 .المساندة العربية وتراجع نشاط الدبلوماسية الفلسطينية

تدعيم العلقات العربية بشكل عام والفلسطينية  ؛كان أهمهاعدة توصيات بأوصت الدراسة 
 المجاالت والميادين كالسياسية واالقتصاديةبشكل خاص مع روسيا، وذلك في مختلف أشكال 

وكسب الموقف الروسي الدولي بشكل دائم وتطويره لموقف  ،والتجارية والثقافية والعسكرية
قوي فلسطيني  دبلوماسي ويجب بذل مجهودجراءات وليس فقط مواقف منددة، إ اتخاذصاحب 

، واستمرار نشر روسيا بما فيه الدولي المجتمع في محور اهتماماتإلبقاء القضية الفلسطينية 
من خلل المراكز  التوعية والثقافة بأهمية تواجد الدعم الروسي بما يخدم القضية الفلسطينية

 .المختصة
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Abstract 
Russian- Israeli Relations and its Impact on the Palestinian 

Issue: (2000-2017) 
This study tackles the impact of Russian-Israeli relations on the 

Palestinian Issue between 2000 and 2017. The study reviewed the 

historical background of Russian-Israeli relations, also discussed the 

internal and external determinants of this relation. And the study spoke 

about the styles of relations in cooperation fields and contention issues 

between Israel and Russia such as Israel's relations with countries with 

unstable relations with Russia like: the United States, Georgia, Ukraine, 

and focused on the rule of Russian towards the Palestinian issues in the 

era of the former Soviet Union and Russian Federation. Also this study 

addressed the importance of Russian rules in peace process, and 

discussed the significance of Russian existence in the Arab region 

economically as in the Gulf countries and militarily as in Syria and Iran. 

In addition to, this study highlighted the Russian position of Palestinian 

negotiations and its opinion toward the final solution issues as: 

Jerusalem, settlement, refugees, and other issues, and its position of 

Israeli violations against Palestinian people in the West Bank and Gaza 

Strip, and to demonstrate its opinion toward the Palestinian resistance 

and armed struggle. Finally, the study presented 3 scenarios for the 

future of Russian-Israeli relations and its impact on the Palestinian issue 

in light of the regional and international changes. 

 

The study was based on the descriptive and analytical approach to 

interpret and determine the conditions of Russian-Israeli relations and 

its repercussions on the Palestinian issue, and employed the decision 

making approach in foreign policy and the methodology of systems 

analysis which both are fundamental methodology in the study and 

understand the relations between Russia and Israel during the period of 

study. 

 

The study found a set of results, chief among them is that Russia 

attaches great importance to the Middle East to play a basic role in its 

hot issues, as it seeks to a achieve its supreme interests, which forced it 

to keep balanced relations with all parties and countries, that made 

Russia worked to develop its relations with Israel and Arabs in parallel. 

Also the Russian-Israeli relations are linked in several important issues 

at all levels of political, social, cultural, economic and military that 

reflects on the continued improvement and growth of this relation. The 



 

 ز 
 

Study found a decline in the level of the Palestinian issues due to the 

weakness of Arab support and a retreat in the Palestinian diplomacy. 

 

The study put a set of recommendations; most important is building 

strong Arab and Palestinian relations with Russia in different fields 

such as political, economic, trade, cultural and military, and gain the 

Russia position in favour of the Arabs and develop it to be in action not 

just takes denounces positions. Also the Palestinians must pursue an 

effective diplomacy role to keep their issue in the center of international 

community interests, including Russia, and continues to spread 

awareness and culture about the importance of Russian support to serve 

the Palestinian issue through the competent centers.  
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 الفصل األول

 اإلطار العام للدراسة
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 الفصل األول: اإلطار العام للدراسة .1
 المقدمة .1.1
في تحديد ورسم  اا أساسيً "روسيا" العبً ختصر والتي تُ ( الفيدرالية) *االتحاديةروسيا  عتبرتُ 

بشؤونها الداخلية بعد تفكك االتحاد ها األحدال العالمية وتفاعلتها، وبالرغم من انشغال
روسيا رغبة في دى العقد األول من القرن الحادي والعشرين، ظهر له في بداية إال أن   *السوفيتي
منطقة الشرق األوسط التي في وعلى األخص  ،في األحدال العالميةدورها السابق  ةاستعاد

حالفات دولية ضد ما يسمى تتصدر المشهد السياسي العالمي بما فيها من صراعات وحروب بت
التدخل في مجموعة من قضايا الشرق األوسط بما فيها  وقد برز هذا الدور في زيادة ،اإلرهابب

 القضية الفلسطينية.
 

 ، إال أن  إسرائيلاالتحاد السوفيتي كان من أوائل الدول التي اعترفت بدولة  بالرغم من أن  و 
كانت  م1967عام حرب  ُمن ذُ السابق و  السوفيتيالسمة الغالبة على السياسة الخارجية للتحاد 

وكما كان للتحاد القضية الفلسطينية،  نب القضايا العربية بما في ذلكلى جاالوقوف إ
إلى أعوام نهاية الثمانينات  م وصواًل 1967عام في مرحلة ما بعد حرب  اا إيجابيً دورً  السوفيتي

ي بما فيه الصراع الفلسطيني سرائيلمن القرن الماضي لصالح العرب )خلل الصراع العربي اإل
 .ي(سرائيلاإل

 

، إال أنه ببطء شديد ولكن وتيرةنفس الب السابق السوفيتينهج االتحاد روسيا على  سارت
العلقات االقتصادية واالستراتيجية من حيل تطور  طرأ بعض االختلفوفي اآلونة األخيرة 

وذلك النتفاء العامل األيديولوجي الذي كان  ،السوفيتيا كانت عليه زمن االتحاد لروسيا عم  
بدأت في ترتيب نوع من  إذ، حليفة للغرب كدولة عدوة وقاعدة عسكرية متقدمة لسرائير إلينظُ 

ها وفرض نفسها والذي استغلته األخيرة من جانبها في تحقيق أهداف إسرائيلتبادل المصالح مع 
د الرئيس فلديمير ل  ق  ت   ُمن ذُ  اأصبح ذلك جليً و  الشرق األوسط. منطقة في اككيان مقبول دوليً 

                                                             
*
 قوتها على ينعكس مما األرض؛ هذه على مكانة لنفسها تحجز تجعلها التي الميِّزات، من بالكثير تتمتع قوية دولة روسيا 

 ويعتبر. 2كم مليون 17.5 تبلغ فمساحتها المساحة؛ حيث من العالم في دولة أكبر هي فروسيا والسياسية، والعسكرية االقتصادية

 شبكة وأكثف الرئيسية الصناعية واألقاليم المدن القسم هذا يضم كما االقتصادية، الناحية من نمًوا هاأجزائ أكثر منها الغربي القسم
 ُمصدرة روسيا وظلت واألعراق، الثقافات متعددة دولة وهي الزراعية، للمنتجات إنتاًجا منطقة وأكثر واالتصاالت، للمواصالت
 والكاميرات كالتلفاز العالمي؛ السوق في ظهرت صناعاتها من قليل لكلذ األسلحة؛ عدا فيما المصنوعات، من أكثر للخامات

 في واألولى البترول، مجال في عظمى قوة ثاني فهي الطبيعي، والغاز البترول منتجي بين قائدة روسيا تعتبر وأخيًرا. والسيارات
 الصين احتياجات تلبية من هذا ويمكنها الروسية، االستراتيجية والترسانة االقتصاد صحوة يضمن مما الطبيعي، الغاز ميدان

 (2010: 307 سعودي،. )عام بوجه الشرقية وآسيا واليابان
*

 في لحُ  الشرقية؛ أوروبا من وجزء آسيا من الشمالي النصفاحتل  شيوعيةة جمهوري 15 منمكون  سابق اتحاد االتحاد السوفيتي:

، Oxford dictionary. )السوفيتية االشتراكية الجمهوريات اتحاد: الكامل االسم، موسكو العاصمة،. م1991 ديسمبر/األول كانون

https://en.oxforddictionaries.com/definition/soviet_union)   

https://en.oxforddictionaries.com/definition/soviet_union
https://en.oxforddictionaries.com/definition/soviet_union
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 أصبح التوجه نحو الشرق األوسط بقوة، من إذ* منصب الرئاسة، Vladimir Putin  -بوتين
وذلك بهدف إعادة التوازن للنظام الدولي أو إليجاد  ؛األهداف التي يسعى لتحقيقها بوتين إحدى

النظام األحادي القطب الذي سيطرت فيه الواليات  من مجتمع دولي متعدد األقطاب بداًل 
 على العالم. راديةاالنفالمتحدة بنزعتها 

 

سرائيلروسيا و قضايا عدة، بدايًة  جمعهماالدولتين تكلتا  األعراق واألديان.  دولتان متعددتا ا 
 -والثقافات في بيئة اجتماعية  ،مهمة إدماج الناس من مختلف األديان انوكلهما يواجه
واالقتصاد  ،السوق الحرقتصاد الروسي يتبع ا االقتصاد وبالرغم من أن   سياسية واحدة.

مات اقتصادية ومالية، لذلك قد خضع كل من البلدين ألز فل ي يتبع االقتصاد الليبرالي،سرائيلاإل
ومن ناحية اقتصادية خضعت  ،على إيجاد طريقة للتغلب على المصاعب االقتصادية نيعمل

لة ضع ممتلكات الدولة والدو كلتا الدولتين لعملية الخصخصة، بما في ذلك تغيير جذري في و 
والتي  في صميم شراكة محتملة مستقبلياً  االمشتركة دائمً االقتصادية وكانت المصالح  ،نفسها

 . ة وعسكرية الحًقايتبعتها مصالح أمن
 

 واستمرارها بشكل غير مباشر، إسرائيلتعتبر روسيا إحدى تلك الدول التي تدعم بقاء ا حاليً 
وأداة لعدم االستقرار  ،اإلسلمي من جهة في مكافحة التطرف امعتمدً  احليفً  إسرائيلوترى في 
يجاد ،مما يسمح لروسيا بمواصلة مبيعات األسلحة ؛في المنطقة  المنطقة في لها قدم موطأ وا 

خر في تحسن العلقات بين البلدين، تلك االعتبارات تساهم بشكل أو بآ .من جهة أخرى الدافئة
وعلى سبيل  ربته بشتى الطرق،فلقد قرب بين وجهتي النظر في محا اإلرهابوفيما يخص 

ية تخوفًا من وجود سرائيلالمثال كانت ردة فعل روسيا سلبية تجاه الحراك العربي كردة الفعل اإل
 .إسرائيلداهم على  اأنظمة حكم إسلمية في المنطقة العربية، مما قد يشكل خطرً 

 

 لشرق األوسط،، تنامي المصالح االستراتيجية الروسية في منطقة اأعله باإلضافة إلى
، وتبوأ جزء منهم إسرائيلفي  *وجود أكثر من مليون ونصف مليون من المواطنين الروسو 

حريصة على لعب دور الوسيط بالنزاعات العربية  ها، جعليةسرائيلمناصب في القيادة اإل
لذلك تتسم  ،ية بشكل عام ووسيط في عملية السلم بالشرق األوسط بشكل خاصسرائيلاإل

 المجمل العام.بالحيادية في  الروسيةلخارجية السياسة ا
                                                             

*
م وتنتهي واليته في بداية 2012 مايو/أيار 7 ُمْنذُ  المنصب شغل ،جمهورية روسيا االتحاديةل الحالي الرئيس هو: فالديمير بوتين

ً و ،2000 عام إلى 1999 عام من للوزراء ارئيسً  وكان. م2018  مرة الوزراء ورئيس ،2008 عام إلى 2000 عام من رئيسا

 (,http://eng.putin.kremlin.ru/ Putin Official Websiteم. )2012 عام إلى 2008 عام من أخرى
*

 الثقافي بالتقارب يشعرون واليزالون السابق، السوفيتية االشتراكية الجمهوريات اتحاد من ينحدرون الحاليين إسرائيل سكان ُخمس
 .روسيا مع واللغوي

http://eng.putin.kremlin.ru/
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عدد من التناقضات واالختلفات بين مواقف البلدين. فبين روسيا  امع ذلك، برز أيضً 
سرائيلو  " التي كان لها تأثير كبير ومهم على الساخنة، ال يزال هناك عدد من "النقاط ا 

ن إال في السياق االستراتيجي يبلدعلقتهما. وال يمكن فهم العلقات الحكومية الدولية بين ال
ت في وفي الوقت نفسه، فإن المصالح المتضاربة وبعض أوجه التناقضا ،اإلقليمي العام

 دان، حتى أولئك الشركاء المقربين مثل الوالياتل  . فجميع البُ االمواقف هو أمر طبيعي تمامً 
سرائيلالمتحدة و  أن توجد مثل هذه  ًماتماواقف متناقضة. ومن الطبيعي م ، لها مصالح أوا 

سرائيلناقضات بين روسيا و الت  ومن بينها ما يلي: ،اأيضً  ا 
 ييرانن مواقف مختلفة بشأن البرنامج النووي اإليللبلد. 
   سرائيلاإلمدادات الروسية من األسلحة التقليدية المتقدمة إلى أنظمة معادية إل إن 

ا لنوايا ية أخرى، خلفً تنتهي في بعض األحيان في أيدي حزب اهلل ومنظمات إرهاب
 روسيا.

  مدادهم بالسلح وكرانيا ضد الجيش الروسيكذلك أللجورجيا و  إسرائيلدعم  .وا 
  ي الفلسطيني هو سرائيلالصراع اإل ، ترى روسيا أن  إسرائيلوعلى النقيض من موقف

وسط مع "دور رئيسي في األزمات اإلقليمية قضية "جوهرية" لكامل منطقة الشرق األ
 ."الكبرى

 

لتبني فيما يخص القضية الفلسطينية بشكل خاص، كخطوة إيجابية سعت روسيا لذلك 
وفلسطين ألجل تهدئة األوضاع في المنطقة، ولكن هل بات ذلك  إسرائيللم ما بين عملية الس  

الصراع في ليبيا، والثورة و في ظل انشغال العالم بقضايا عديدة منها الحرب في اليمن،  امً ه  مُ 
د بوصلته تجاه عُ ي  العالم العربي لم ف ؛باإلضافة إلى األوضاع المتردية في العراق في سوريا،

خر فروسيا تسعى لكسب الكثير والكثير. وعلى الصعيد اآل القضية الفلسطينية فقط، فما يشغله
ي، لكي تبقى متصدرة المشهد السياسي العالمي، وهي لن تتخلى عن مكاسبها في سرائيلالود اإل

ق األوسط بسهولة، وخاصة بعد وجود إدارة جديدة في الواليات المتحدة األمريكية منطقة الشر 
تسعى للسيطرة على العالم بمزيد من القوة من ، Donald Trump - بقيادة دونالد ترامب

لن تبقى روسيا  وعليه ،الفلسطينيةخلل التحكم في القضية األبرز في الشرق األوسط؛ القضية 
 -الروسية وفي هذا السياق سيتم دراسة أثر العلقات واجهة تلك القيادة. مكتوفة األيدي دون م

 م.2017و 2000ما بين عامي  ةيعلى القضية الفلسطين اإلسرائيلية
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 مشكلة الدراسة .1.2
وفلسطين لها علقة باألماكن المسيحية بين روسيا ودينية هناك علقة ارتباط تاريخية 

شعبها مكان  أحلتالتي الدولة  إسرائيلغيرها، وكون المقدسة بالقدس وبيت لحم والناصرة و 
 إسرائيلمع نعكس على علقة روسيا اذلك  فإن   ؛األرض والمكان الشعب الفلسطيني واحتلت

ملمح أضحت ب، وهذه العلقة ااقتصاديً و ا، دينيً و ا، اجتماعيً و ا، متداخلة سياسيً وهي علقة 
ولكنها استؤنفت وبقوة  ،طأت في سنوات السبعيناتوتبا ،إسرائيلإعلن قيام دولة  ُمن ذُ واضحة 

وما ؛ السوفيتيبالرغم من انهيار االتحاد هذا  ،إلى اآلنزالت مستمرة  وهي ما ،في الثمانينات
عادة نظر في السياسة الخارجية الروسية مع كثير من بقاع العالم  صاحب ذلك من تفكك وا 

 السوفيتياالتحاد  ةوريث-سيا االتحادية رو  زالت التي كانت تحظى باهتمام الشيوعيين، فما
مكانة ذات دور مهم في األحدال العالمية. وازدادت  – رغم انتهاء الحرب الباردةبالسابق 

، حيل وكما ُيقال عنه "رجل روسيا" ،روسيا خاصة بعد تولي "فلديمير بوتين" الحكم في روسيا
، فتدخلتها في دول الجوار لسابقفي ا روسيا ألمجادها كما كانتإلعادة يسعى سعى و ه ن  إ

بشكل  القضية الفلسطينية تتأثر ، وال شك أن  طقة الشرق األوسط واضحة ومتزايدةوكذلك في من
يؤثر بشكل  اإلسرائيلية -الروسية تقارب العلقات  وأيًضا ،ه التدخلتمباشر وغير مباشر بهذ

 . على القضية الفلسطينيةمباشر 
 ؤال رئيس:س الدراسة ينبثق عن مشكلة
 على القضية الفلسطينية  وتداعياتها اإلسرائيلية –الروسية العالقات ماهية 

 م؟2000-2017
 

 ويتفرع عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:
 ؟م2017-1991 (اتاريخيً ) اإلسرائيلية -الروسية  اتما طبيعة العلق -1
 ؟اإلسرائيلية -الروسية  اتما محددات العلق -2
 ؟اإلسرائيلية -الروسية العلقات  ما أنماط -3
 على القضية الفلسطينية؟ اإلسرائيلية -الروسية العلقات  أثرت إلى أي مدى -4
 على القضية الفلسطينية؟ ذلك وكيف سيؤثر اإلسرائيلية -الروسية مستقبل العلقات  ما -5
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 أهداف الدراسة .1.3
 م1991 عام ُمن ذُ  (ايخيً تار ) اإلسرائيلية -الروسية استعراض أهم مراحل تطور العلقة  -1

 س بوتين مقاليد الرئاسة في روسيا.تولي الرئيمع بدء  أي ؛م2000وحتى عام 
 الداخلية والخارجية. اإلسرائيلية -الروسية  اتمناقشة محددات العلق -2
 .اإلسرائيلية -الروسية أنماط العلقات  إلىالتعرف  -3
 القضية الفلسطينية.على  اإلسرائيلية -الروسية توضيح مدى أثر العلقات  -4
في ضوء المتغيرات المحلية  اإلسرائيلية -الروسية استشراف مستقبل العلقات  -5

 .وتأثيرها على القضية الفلسطينية واإلقليمية والدولية
 

 أهمية الدراسة .1.4
 األهمية العلمية -

سرائيلتكمن األهمية العلمية لدراسة العلقة بين روسيا و   في: ا 
عام ومكتبة العلقات الدولية بشكل خاص بدراسة علمية  رفد المكتبة العربية بشكل -1

بداية حكم  ُمن ذُ على القضية الفلسطينية  اإلسرائيلية -الروسية حول أثر العلقات 
 "فلديمير بوتين". الرئيس الروسي

إمكانية استفادة الباحل العربي بشكل عام والفلسطيني بشكل خاص في مجال  -2
( وما اإلسرائيلية -الروسية هذه الدراسات )العلقات العلقات الدولية وتطوير مثل 

 القضية الفلسطينية. على العلقة هذهأثر 
 

 األهمية العملية -
 -الروسية توضيح الرؤى للمجتمع الفلسطيني والعربي عن طبيعة العلقات  -1

 في تحديد مصير المنطقة العربية. ادورً تقلباتها وتطوراتها لعب توكيف  ،اإلسرائيلية
معلومات وتحليلت جديدة لصناع القرار الفلسطيني والمهتمين بالشؤون  تقديم -2

ما يسهم في اتخاذ القرار ب اإلسرائيلية -الروسية وفهم طبيعة العلقات  ،السياسية
  المناسب.

 
 متغيرات الدراسة .1.5

العلقات المتغير المستقل هو " ن  إن متغير مستقل ومتغير تابع؛ حيل تتكون الدراسة م
 هو "القضية الفلسطينية"." والمتغير التابع اإلسرائيلية - الروسية
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 حدود الدراسة .1.6
 على القضية الفلسطينية. اإلسرائيلية -الروسية أثر العلقات  :الحد الموضوعي 
 م(؛ حيل هذه الفترة تشمل جميع 31/12/2017-08/05/2000) الزماني: الحد

، واستقرار نظام الحكم بوتين"مير الرئيس الروسي "فلدي صعود ُمن ذُ األحدال السياسية 
 .م2017وحتى عام في روسيا االتحادية 

 :على  اإلسرائيلية -الروسية أثر العلقات  كون الدراسة تبحل في الحد المكاني
 ، فلسطين.إسرائيلفسيشمل الحد المكاني: روسيا، القضية الفلسطينية 

 
 منهجية الدراسة .1.7
ن  النظام هو وحدة التحليل، والذي بدوره ويعتمد على اعتبار أ منهج تحليل النظم: -

بشكل منظم  ااء التي ترتبط فيما بينها وظيفيً عبارة عن مجموعة من العناصر أو األجز 
بما يتضمنه ذلك من تفاعل واعتماد متبادل )التغيير في عنصر أو جزء ما يؤثر على 

ة كنظام، على بقية العناصر أو األجزاء األخرى(، بحيل يمكن دراسة الحياة السياسي
للسلوك تحتوي على  االتفاعلت السياسية في مجتمع ما تشكل نظامً  اعتبار أن  

مجموعة من المدخلت والمخرجات القائمة فيما بينها على مجموعة من العمليات. 
(Easton, 1965) 

 اإلسرائيلية -الروسية العلقات  استخدمت الدراسة الحالية هذا المنهج باعتبار أن  
ألجل تحقيق أهداف معينة  ؛عن مجموعة من المدخلت المبنية على مصالح عبارة

لها تأثير على القضية الفلسطينية، إلى جانب عوامل التأثير الداخلية والخارجية التي 
 .اإلسرائيلية -الروسية ترسم طبيعة العلقات 

القرار  : ُيركز هذا المنهج على عملية ُصنعمنهج صنع القرار في السياسة الخارجية -
ها تساعد على تحديد كيف ن  إالسياسي الخارجي كأساس لتفسير السياسة الخارجية، إذ 

تعمل الدولة )أو صناع القرار(، ويعتمد هذا المنهج على مجموعة من المتغيرات التي 
تؤثر في عملية اتخاذ القرارات الخارجية تتمثل في البيئة الخارجية بكل أبعادها 

والنظام  ،والبيئة الداخلية التي تشمل الوضع االجتماعي السائدوضغوطها ومؤثراتها، 
األحزاب  :مثل ،والمؤسسات السياسية الموجودة فيها ،السياسي واالقتصادي للدولة

 (127: 2011وجماعات المصالح. )النعيمي،  ،السياسية
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من خلل  اإلسرائيلية -الروسية تفسير طبيعة العلقات لاستخدم هذا المنهج 
آليات صنع القرار في العلقات الدولية والسياسة الخارجية لروسيا تجاه  دراسة
، مع توضيح البيئة اإلقليمية والدولية المحيطة بتلك الدولتين وكيف تؤثر إسرائيل

 علقتهما على القضية الفلسطينية؟

باعتباره أنسب األساليب لمعالجة مشكلة الدراسة، حيل المنهج الوصفي التحليلي:  -
طريقة في البحل تتناول تفسير الوضع القائم للظاهرة أو  :هاألسلوب بأن  هذا ف ُيعر  

بهدف االنتهاء  ،وتوصيف العلقات بينها ،المشكلة من خلل تحديد ظروفها وأبعادها
إلى وصف علمي وعملي دقيق متكامل للظاهرة أو المشكلة محل الدراسة. )اللحلح 

 (51: 2002وأبو بكر، 

من خلل جمع  م  ت   اإلسرائيلية -الروسية ة العلقات ج في دراستوظيف هذا المنه
البيانات والمعلومات حول عناصر البحل خلل فترة زمنية محددة بالحد الزمني 

، وتحليلها بشكل معمق، لفهم اإلسرائيلية -الروسية وصف العلقات للدراسة، ومن ثم  
ائج علمية دقيقة، وقد تم تطبيق على نت والحصول ،تأثيراتها على القضية الفلسطينية

 هذا المنهج في معظم فصول ومباحل الدراسة الحالية.

الستعراض تاريخ األحدال المتتالية في حدود الدراسة ُيستخدم المنهج التاريخي:  -
رت على تطورها ومجرياتها، حيل الزمانية، وربطها باألحدال الحالية والتي بل شك أث  

وتقويمها، بارة عن إعادة للماضي بواسطة جمع األدلة ُيعرف هذا األسلوب، بأنه ع
في مدلوالتها  اا صحيحً  عرضً ا تأليفها؛ ليتم عرض الحقائق أواًل ومن ثم تمحيصها وأخيرً 

وفي تأليفها، وحتى يتم التوصل حينئٍذ إلى استنتاج مجموعة من النتائج ذات البراهين 
 (259: 2003العلمية الواضحة. )العساف، 

 -الروسية هذا المنهج في االستعراض التاريخي للعلقات  سة الحاليةالدراوظفت 
وأثرها على القضية الفلسطينية في مجمل أحداثها وتطوراتها، وكذلك في  اإلسرائيلية

 بيان المواقف الروسية تجاه القضية الفلسطينية عبر الحقب الزمنية المختلفة.
 

 مصادر البيانات .1.8
 :للطلع: انظر  .سياسية/دبلوماسيةية مع شخصيات مقابلت علم المصادر األولية(

 .في قائمة المراجع(
 :الكتب والمراجع والدوريات والتقارير والصحف والمجلت. المصادر الثانوية 
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 مصطلحات الدراسة .1.9
 العالقات الثنائية

وقد  .ثنائية علقة هاأن   على دولتين بين علقة أي إلى يشاره يعرفها "قاموس الدبلوماسية"، بأن  
 آخر، واحد وكيان سيادة ذات دولة بين المعاهدات أو المفاوضات أو الثنائية المناقشات تكون
 *(Diplomatic Dictionary, Net) .دولية منظمة أو سيادة ذات أخرى دولة إما

 

 الدبلوماسية الثنائية
قات بين يعرفها سعيد أبو عباه، هي أقدم صور العمل الدبلوماسي، ويقصد بها تنظيم العل

دولتين على أساس مفاوضات ثنائية بينهما. والدبلوماسية الثنائية تغطي العلقات بين زوج من 
 (53 :2009. )أبو عباه، الدول في جميع مجاالت العلقات الدولية

 

 العالقات الدولية
 -لعلقات الدولية تعني العلقات الدبلوماسية ، ا Chris Brown - يعرفها كريس برون

اتيجية بين الدول، والصفة المميزة التي تركز عليها العلقات الدولية هي شئون الحرب االستر 
ن أن   الصراعات والتعاون بين الدول. في حين أن  و والسلم،  و  العلقات الدولية هي  آخرين ي ر 

واجتماعية. وبذلك  ،واقتصادية ،ما يتعلق بالصفقات العابرة للحدود ومن شتى األنواع: سياسية
يتم من خللها دراسة المفاوضات التجارية أو عمليات  يتكون العلقات الخارجية هي الت

منظمة العفو الدولية؛ حيل العلقات الدولية هي  :المؤسسات غير المنتمية للدول مثل
 ,Brown and other). محادثات السلم التقليدية أو االعمال الخاصة بمنظمة األمم المتحدة

2005: 1) 
 

هي الطريقة التي بواسطتها تتفاعل مع بعضها البعض  :قاموس أكسفورد اإللكترونيا يعرفه
 .و الثقافيةأالعلقات السياسية واالقتصادية  دولتان أو أكثر وعلى وجه الخصوص في سياق

(Oxford Dictionary: Net)* 
  

يل والتنظير العلقات الدولية تعنى بالدراسة والتحل أن   John Burton - رتوناعتبر جون ب
بهدف شرح وفهم العلقات بين الدول، وتلك العلقات الموجودة في النظام العالمي ككل والتنبؤ 

 (1: 2007بتطويرها. )أبو عامود، 
 

                                                             
*
 https://diplomacy.state.gov/discoverdiplomacy/references/169792.htmمتاح على الرابط:  
*
 https://en.oxforddictionaries.com/definition/international_relationsمتاح على الرابط:  
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هي العلقة التي تكون بين طرفين دوليين فاعلين على جميع المستويات التعريف اإلجرائي: 
تي تهدف إلى تحقيق مصلحة/منفعة مشتركة بين لخ( الإتصادية، االجتماعية، الدينية... )االق

 الطرفين، مع استغلل الفرص التي تصب في استمرار تلك العلقة اإليجابية.
 

 اإلسرائيلية -الروسية العالقات 
القائمة على مجموعة من العوامل  إسرائيلهي علقة روسيا الدولية مع  التعريف اإلجرائي:

نما تتعدى ذلك؛  الداخلية والخارجية التي ال تقتصر ها ن  إ إذفقط على السياسة واالقتصاد وا 
إعلن  ُمن ذُ وبدأت تلك العلقات بشكل رسمي  ،اا أيضً ا واجتماعيً ا وعرقيً علقات متداخلة دينيً 
بين جذب وتوتر  م، وتتميز هذه العلقات بالتغير1948( عام إسرائيلقيام دولة االحتلل )

 بشكل عام. مستقرةولكنها 
 

 ة الفلسطينيةالقضي
بريطاني وتآمر الدول العظمى هي قضية وليدة نتيجة لسياسات االستعمار ال التعريف اإلجرائي:

عطائها لليهود، حيل أخ اطمعً  ا ي شعبً سرائيلرج هذا االحتلل اإلفي سلب األرض الفلسطينية وا 
القسرية  عنه، وال زال الشعب يعيش ويلت تلك الهجرة ام رغمً 1948بأكمله من بلده عام 

حق العودة وغيرها من القضايا التي و الحدود، و القدس، و منها: اللجئون، عدة فظهرت قضايا 
 في مجملها )القضية الفلسطينية(. تعتبر

 
 الدراسات السابقة .1.10

 الدراسات الفلسطينية .1.10.1
( بعنوان: السياسة الخارجية الروسية 2015دراسة عامر عبد الفتاح أحمد عبد الغفار ) -1

العام  ُمْنذُ وسوريا وأثرها على التحوالت والتنمية السياسية في البلدين تجاه ليبيا 
 م2011-2014

الدراسة إلى تحليل أثر السياسة الخارجية الروسية تجاه كل من ليبيا وسوريا، على  هدفت
، وكذلك على حال التنمية السياسية في البلدين، م2011عام  ُمن ذُ التحوالت الناشئة في البلدين 

ن أجل تبيان األهداف الكامنة خلف انتهاج روسيا لسياستها تجاه هاتين الدولتين، وذلك م
ومعرفة المصالح الروسية وراء انتهاج سياستها نحو البلدين، والكشف عن توجهات السياسة 

التحوالت العربية، والكشف عن المصالح التي تحققها أو حققتها روسيا  ُمن ذُ الروسية تجاههما، 
ها لسياستها، هذه تجاه ليبيا وسوريا، وهل هناك أثر على المنطقة والنظام الدولي مقابل انتهاج
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تقييم مدى تأثير هذه السياسة على التنمية السياسية في  إلىمن وراء هذه السياسة، باإلضافة 
البلدين، حيل تكمن أهمية هذه الدراسة بالمقارنة بين السياسة الروسية تجاه البلدين ومدى 

لروسيا علقات  هذه الدراسة إلى أن   َخُلصتوسياستها تجاه ليبيا عنها تجاه سوريا. الفروق في 
ن   طويلة مع كل من ليبيا وسوريا، وأن   كانت  لديها العديد من المصالح مع البلدين، لكن، وا 

مصالحها مع ليبيا اقتصادية، فهي مع سوريا استراتيجية، حيل تشكل سوريا أهمية خاصة لدى 
سوريا هي الحليف األبرز في المنطقة العربية واإلسلمية لها، كما أن الدراسة  م أن  روسيا بحك

وتسعى لعدم السماح لتكرار المشهد  ،روسيا أخذت العبرة من الموضوع الليبي خُلصت إلى أن  
تكون نابعة من داخل  عملية التنمية السياسية يجب أن   الليبي في سوريا، باإلضافة إلى أن  

 وغير مفروضة عليه من الخارج. المجتمع
 

( بعنوان: العالقات الفلسطينية الروسية بعد انهيار 2011دراسة أماني عبد اهلل أسمر ) -2
 وأثرها على عملية السالم السوفيتياالتحاد 

 السوفيتيالعلقات الفلسطينية الروسية بعد انهيار االتحاد  الدراسة إلى إلقاء الضوء على هدفت
، حيل سعت روسيا إلى استعادة شيء من اإلسرائيلية -الفلسطينية السلم  وأثرها على عملية

التوازن على الساحة الدولية، وذلك من خلل لعب دور فاعل في الشرق األوسط. وتبرز أهمية 
الدراسة في سعيها للوقوف على حقيقة العلقة الفلسطينية الروسية وأثرها على عملية السلم 

ي. كما هدفت للوصول إلى إجابات على تساؤالت وعلمات سرائيلي واإلبين الجانبين الفلسطين
. القضية الفلسطينية االروسي في الشرق األوسط وتحديدً  استفهام كثيرة حول مستقبل الدور

ذُ بدأت  عدة مراحلالروسية مرت ب –ت الفلسطينية العلقا الدراسة إلى أن  هذه  َخُلصتو  ُمن 
السابق عام  السوفيتيلة الثورة البلشفية التي أسست لقيام االتحاد عهد روسيا القيصرية، ثم مرح

وتأييده قرار  ،بها السوفيتيواعتراف االتحاد  ،م1948عام  إسرائيل، تل ذلك قيام دولة م1917
 /يونيوم. وفي المرحلة التي تلت حرب حزيران1947تقسيم فلسطين بين العرب واليهود عام 

لفلسطينية التي ومنظمة التحرير ا السوفيتيدة بين االتحاد م تبلورت علقة جدي1967عام 
ثم تل ذلك العلقة بين الفلسطينيين ممثلين بكيان جديد وهو السلطة  ،مثلت الفلسطينيين

بعد  السوفيتيم ودولة روسيا االتحادية التي ورثت االتحاد 1994الفلسطينية التي أقيمت عام 
 م. 1991كانون األول/ديسمبر  26انهياره في 
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 الدراسات العربية .1.10.2
 .بعد مؤتمر مدريد للسالمية سرائيلاإل – الروسية(: العالقات 2011) وليد حسن محمد -1

 مدخًل مهًما، التي شكلت يةسرائيلاإل – الروسيةالعلقات  طبيعة إلىالتعرف الدراسة  هدفت
ومشاركتها في محددات في استعادة روسيا )وريثة االتحاد السوفيتي( لمكانتها وهيبتها الدولية، 

، الدراسةالتحليلي للتحقق من فرضية  وقد استخدمت الدراسة المنهج التاريخي .السياسة
في السياسة  مفصًل مهًماشكلت ية، سرائيلاإل –العلقات الروسية  الدراسة إلى أن   وخُلصت

االقتصادية  في المجاالت منطقة، وشهدت هذه العلقات تطوًرا مهًماالخارجية الروسية في ال
كما أن  هذه العلقات مرت  ،عن العلقات السياسية تجارية والعسكرية واألمنية، فضًل وال

 بمراحل عدة من تأزم وتوتر وازدهار. 
 

(: الدور الروسي في النظام العالمي الجديد في الفترة 2007بشار سعود بشير الجبور ) -2
 م.2000-2006

في النظام الدولي الجديد في عهد الرئيس الروسي  الدراسة إلى تحليل الدور الروسي هدفت
فلديمير بوتين، وكان أبرز التحوالت في السياسة الخارجية الروسية هو تحررها من القيود 

السابق، وأصبح معيار المصالح المشتركة هو  السوفيتياإليديولوجية التي ورثتها عن النظام 
ة الضوء على ملمح الدور الروسي في األساس في علقاته الخارجية. وقد سلطت الدراس

م، التي شهدت فيها السياسة 2006-2000العلقات الدولية في هذه المرحلة من العام 
الخارجية الروسية تحوالت مهمة في مجال إعادة الهيبة والمكانة والموقع الذي يجب أن تكون 

عنها مواقف الرئيس  عليها السياسة الخارجية الروسية في ظل النظام الدولي الجديد عبرت
الروسي فلديمير بوتين تجاه األحدال السياسية على المستوى اإلقليمي والدولي. وقد أبرزت 
الدراسة المتغيرات الداخلية ومن أهمها المشكلت الداخلية، وتدهور االقتصاد وضعف أجهزة 

تناولت الدراسة  النظام، والمتغيرات الخارجية التي أثرت على السياسة الخارجية الروسية، ثم
نقاط القوة والضعف في السياسة الخارجية الروسية، والدور الذي قام به الرئيس فلديمير بوتين 

بنتائج توضح أبعاد  الدراسة َخُلصتو  ألن تأخذ روسيا مكانتها في الخريطة السياسية الدولية.
الستراتيجيين وهم وتمثل ذلك في العودة إلى حلفائها ا ،سياسة روسيا في عهد الرئيس بوتين

الهند والصين بقيام االتحاد الروسي بإقامة علقات عسكرية وسياسية مع الصين واتخاذهما 
خط الدفاع الصاروخي الذي طرحته الواليات  اف موحدة تجاه بعض القضايا وخصوصً لمواق

اصر القوة وتتوافر لدى روسيا عن لألمن القومي وتوازن القوى للدولتين. اواعتبر معاديً  ،المتحدة
على الخريطة السياسية الدولية التي بدأت الدولة  اا أساسيً تكون العبً  زمة التي تؤهلها ألن  الل
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الدراسة إلى مجموعة من التوصيات،  توصلتو  تستخدمها لزيادة نفوذها على الساحة الدولية.
لي الجديد مما روسيا تمتلك المقومات اللزمة للعب دور رئيسي في النظام الدو  من أهمها: أن  

ومكانة دولية، وهذا يتطلب من النظام الروسي العمل  ،وعسكرية ،تمتلكه من مقومات اقتصادية
 الشامل. هعلى استغلل هذه العناصر في حماية مصالحها وأمنها القومي بمفهوم

 

( بعنوان: السياسة الخارجية الروسية تجاه منطقة الشرق 2015دراسة نجاة مدوخ ) -3
 .2014-2010دراسة حالة سوريا  –التحوالت الراهنة األوسط في ظل 

الدراسة إلى معرفة الملمح العامة للسياسة الخارجية الروسية في نهجها المعاصر،  هدفت
 ،ومحاولة الوقوف على خلفيات السياسة الخارجية الروسية تجاه منطقة الشرق األوسط

دراك طبيعة المصالح الروسية في منطقة الشرق األوسط،  ومعرفة مدى ثبات أو تغير وا 
حدود الدور  إلىهذه المصالح في ظل التحوالت التي تمر بها المنطقة، وكذلك التعرف 

الروسي في منطقة الشرق األوسط عامة وسوريا خاصة. واستشراف مستقبل الدور الروسي 
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي لوصف السمات العامة و تجاه األزمة السورية. 

سة الخارجية الروسية واألحدال والتطورات الراهنة، وكذلك منهج دراسة الحالة للسيا
وتحديد طبيعة التفاعلت التي تحدل بين  ،مة السوريةز للمتابعة والتدقيق في تطورات األ

 الدراسة إلى النتائج َخُلصتواألطراف المؤثرة في األزمة سواء الداخلية أو الخارجية. 
اسة الخارجية الروسية في الساحة الدولية بعاملين رئيسيين هما تتحدد السي -1التالية: 

تسعى السياسة الخارجية الروسية من خلل  -2االقتصاد وبراغماتية القيادة السياسية. 
إلى كسر النمط التحالفي لمعظم دول  االقتصادية مع دول الشرق األوسط توطيد علقاتها

ومحاولة بناء محاور جديدة في المجال  ،المنطقة مع الواليات المتحدة األمريكية
لقد تجلت جدية الطموحات الروسية بالعودة إلى الساحة الدولية كقوة  -3االقتصادي. 

ت عظمى في طبيعة التحرك الدبلوماسي الذي انتهجه القادة السياسيون تجاه السياسا
لحالة السورية. في ا اروسي في المنطقة، والذي برز جليً ال الغربية الهادفة لمحاصرة الدور

وتكون  ،متعدد األقطاب ايصبح النظام الدولي نظامً  في أن   تبقى الطموحات الروسية -4
 هي أحد أقطابه مرتبط بشكل كبير بسياستها الخارجية في منطقة الشرق األوسط. 
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 الدراسات األجنبية .1.10.3
 ةوالتحديات السياسين: روسيا في الشرق األوسط ( بعنوا2013) Zvi Meganدراسة  -1

Zvi Megan (2013): Russia and the Middle East: "Policy 
Challenges" 

ويحدد األسس التي تقوم عليها  ،الدراسة إلى توضيح الدور الروسي في الحلبة الدولية هدفت
السياسة الخارجية الروسية مع تحديد علقة روسيا مع جيرانها وتعامل روسيا مع الدين 

من خلل منظور محلي ومنظور  ين روسيا والشرق األوسطوتوضيح العلقة ب ،اإلسلمي
 -الروسية تبيان المسيرة السياسية لروسيا في الشرق األوسط وماهية العلقات  اوأيضً  ،دولي

تحديات الربيع العربي. وقد  أيًضاية الفلسطينية و سرائيلباإلضافة إلى القضية اإل اإلسرائيلية
مواقف الروسية، بعد سرد تاريخي لتطور السياسة الروسية تحليلي للالمنهج الالدراسة  استخدمت

في الشرق األوسط مع التركيز على التغير الحادل في السياسة الروسية بعد أحدال الربيع 
الدراسة إلى نتائج وملحظات وتتخلص فيما يلي: روسيا العب قديم  َخُلصتوالعربي. 

ية. وقد شهدت هذه العلقة تقلبات كثيرة، ائيلسر والعلقة معها تحظى باهتمام الشعب والقيادة اإل
ومؤثرة بالنسبة لروسيا سواء في الماضي  مهمةعوامل كثيرة جعلت من الشرق األوسط منطقة 

وذلك في إطار التنافس بينها كاتحاد سوفيتي وبين الواليات المتحدة  ؛أو الوقت الحالي
ا في الشرق األوسط أثر ا جديدً واقعً  م2011فرض الربيع العربي في بداية العام  وقد األمريكية.

ونتيجة لذلك تركت روسيا عزوفها  ،متعدد الجوانب على المنطقة وعلى الساحة الدولية اتأثيرً 
وبدأت في التدخل  ،ونشوء االتحاد الروسي السوفيتيعن التدخل في المنطقة بعد تفكك االتحاد 

جية في المنطقة لصالح أمريكا خلل فترة ها تفقد مواقع استراتيت بأن  أحس   بقوة خاصة بعد أن  
غيابها. وبناًء على الواقع الجديد ظهرت تغييرات جوهرية في سياسة روسيا نحو الشرق 

وذلك من منطلق  ؛في تحديد هذه السياسة سرائيلوذلك بزيادة الوزن المؤثر إل ؛األوسط
 لروسية في المنطقة.يساهم في خدمة المصالح ا إسرائيلزيادة التعاون مع  االفتراض أن  
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عودة الدب الروسي الى الشرق  :( بعنوان2016)يونيو  Shay Har-Zviدراسة  -2
  .األوسط

Shay Har-Zvi (June 2016): The Return of the Russian Bear to the 
Middle East  

الدراسة إلى دراسة عودة روسيا إلى الشرق األوسط بعد التغيير الجوهري في الموقف  هدفت
الروسية بمهاجمة حيل بدأت الطائرات  ،م2015سبتمبر أيلول/ 30الروسي في سوريا بعد 

من إعطاء مظلة  النشاطات الروسية في المنطقة بدءً الدراسة على ا وركزت ،الثوار السوريين
بتعميق التعاون العسكري واألمني مع  اي غير مسبوق للنظام السوري مرورً سياسية ودعم عسكر 

محاولة توسيع العلقات مع الدول الُسنية في المنطقة إلى جانب العداء المتزايد وكذلك  ،إيران
نحو تركيا، وجاء كل ذلك من خلل تفحص دقيق لرؤية الرئيس الروسي بوتين فيما يتعلق 

باإلضافة إلى تحليل عميق للدوافع والمصالح  بمكانة ودور روسيا في التركيبة العالمية.
تي يعتمد عليها التحرك الروسي. وف ي نهاية الدراسة يتم دراسة التأثيرات الداخلية والخارجية وال

ه والنتيجة الرئيسي ة للدراسة هي أن   ،للدور الروسي نتيجةً  إسرائيلالمباشرة وغير المباشرة على 
 فإن   ؛رغم الضائقة االقتصادية الروسية والقرار الروسي بسحب جزء كبير من القوات في سوريا

 ق األوسط وهذا الدور المؤثرفي منطقة الشر  اا مؤثرً ة بوتين تعود لتصبح العبً امروسيا بزع
روسيا تعزز دور  فمن حيل التهديدات فإن   ،مجموعة من الفرص والتهديدات إسرائيلعطي يُ 

ومن حيل  إيرانفي العمل ضد  إسرائيلمما يضيق على قدرة  إيرانالجناح المتشدد بزعامة 
إلى تعزيز العلقات مع الدول الُسنية وتحسين  إسرائيللجديد قد يدفع الواقع ا الفرص فإن  

بدي الحساسية اللزمة والحذر تُ  يجب أن   إسرائيل وخُلصت الدراسة إلى أن  العلقات مع تركيا، 
مع ضرورة استغلل  ،المطلوب حتى ال تمس المصالح واألهداف الروسية في المنطقة

 ،نياهو من أجل تفادي أي سوء فهم للتحركات العسكريةالعلقات الطيبة بين بوتين ونت
وعلى األخص في  ،ية إلى المعسكر المتشددسرائيلباإلضافة إلى نقل الرسائل والتوجهات اإل

 .أوقات األزمات
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 على الدراسات السابقة التعقيب .1.11

 من خلل االطلع على الدراسات السابقة ركزت معظم الدراسات على قضايا مختلفة قريبة
وكذلك الفترات الزمنية،  ،من موضوع الدراسة ولكن مع اختلف الهدف من الدراسة ومتغيراتها

من  السوفيتيواالتحاد  ،بدول مختلفة منها روسيا االتحادية إسرائيلرس علقة د   ن  حيل يوجد م  
، وكذلك دراسات أخرى تطرقت للعلقة بين إسرائيللكن لم يتطرق إلى علقة روسيا بثقبلها 

سرائيلوسيا و ر  رصد إلى لكن بفترات زمنية مختلفة عن الدارسة الحالية، ومعظمها لم تتطرق  ا 
ترة شهدت وهذه الف ،م2017 عام وحتى السوفيتير االتحاد انهيا ُمن ذُ  إسرائيلعلقة روسيا بث

أحدال تتخللها  احادي القطبية، وأيضً دولي لنظام ُألتغير النظام ال اا نظرً  تاريخيً ا ومفصًل تغيرً 
 سياسية في المنطقة العربية.

 أما هذه الدراسة

  بتحليل مدى أثر العلقات  قامتعن غيرها من الدراسات السابقة في كونها  تتميز
عام "بوتين" الحكم  الرئيس تولي ُمن ذُ على القضية الفلسطينية  اإلسرائيلية -الروسية 
وما  اإلسرائيلية -الروسية استعراض طبيعة العلقات ، وذلك من خلل م2000

على القضية  ذلك يؤثروكيف ؟، اطً وهبو  اف تتغير صعودً وكي ،ضوابطها األساسية
 الفلسطينية؟

 اإلسرائيلية -الروسية ات هذه الدراسة بتفصيل العلق تطرقت ؛من حيل الشمولية 
 وحتىإلى حكم بوتين  وصواًل  م1991 ُمن ذُ  لعلقةبهدف استخلص محددات ا اتاريخيً 
 م.2017 عام

 مستقبل ل سيناريوهات 3مت قد  الدراسة  فإن   ؛من حيل عنصر االستشراف أو التوقع
وما الُسبل  ،وكيف ستنعكس على القضية الفلسطينية اإلسرائيلية -الروسية العلقات 

 للستفادة من الجانب الروسي في كسبها للصف الفلسطيني.
 

وبعض  ،التاريخي والوصفي التحليليتشابهت الدراسة الحالية بالدراسات السابقة بالمنهج 
الدراسات تشابهت في إحدى المتغيرين التابع والمستقل، ولكن اختلفت بهدف الدراسة 

القرار  ، وكذلك استخدام منهجي تحليل النظم وصنعالدراسة والفترة الزمنية للدراسةوأطراف 
 في السياسة الخارجية.

 
  



 

16 
 

 الفجوة البحثية .1.12

 الدراسة الحالية ة البحثيةالفجو  الدراسات السابقة م.

1- 
ر )

غفا
د ال

 عب
حمد

ح أ
فتا
د ال

 عب
مر
 عا

سة
درا

20
15

) 

ركزت دراسة عبد الغفار على 
السياسة الخارجية الروسية 
تجاه ليبيا وسوريا وأثرها على 
التحوالت والتنمية السياسية 

-2011العام  ُمن ذُ في البلدين 
 .م2014

لسياسة الدراسة السابقة تطرقت 
ية تجاه دولتين روسيا الخارج

في فهم طبيعة  ساهموذلك  ،عربيتين
السياسة الخارجية الروسية، وفي 

مناقشة تلك السياسة  تمهذه الدراسة 
وأثرها  إسرائيل ولكن تجاهالخارجية 

-1991على القضية الفلسطينية )
 (م2017

الدراسة موضوع أثر  تناولت
 اإلسرائيلية -الروسية العلقات 

ة في على القضية الفلسطيني
جميع فترات الرؤساء الروس مع 

 .التركيز على حكم بوتين

2- 
عبد

ي 
مان

ة أ
راس

د
ر )

سم
هلل أ

ا
20

11
) 

ركزت دراسة أسمر على 
العلقات الفلسطينية الروسية 

 السوفيتيبعد انهيار االتحاد 
على عملية السلم  وأثرها

 م.2011وحتى عام 

 

ي سرائيلالدراسة لم تأخذ الجانب اإل
وكذلك انتهت  ،كعلقة مع روسيا

الفترة الزمنية للدراسة في عام 
وكذلك العلقات الروسية  م.2011

عد سياسي فقط الفلسطينية لها بُ 
هي ذات  إسرائيلولكن العلقة مع 

 أبعاد مختلفة.

طبيعة الدراسة هذه  تناولت
سرائيلعلقات روسيا و  وأثرها  ا 

وكذلك  ،القضية الفلسطينيةعلى 
-2000 شملت فترة زمنية حديثة

 .م2017
3- 

مد 
مح

ن 
حس

يد 
ول

(
20

11
) 

دراسة محمد فهم  تتناول
 –الروسية العلقات  طبيعة

بعد مؤتمر مدريد ية سرائيلاإل
 م.2011وحتى عام 

 

لم تتطرق الدراسة إلى أثر العلقات 
على القضية  اإلسرائيلية -الروسية 

وكذلك انتهت الفترة الفلسطينية، 
 .م2011الزمنية للدراسة في عام 

 تسليط الضوء تمه الدراسة في هذ
طبيعة العلقات من جوانب  على

على  هاأثر ودرست ، مختلفة
 ،القضية الفلسطينية بشكل خاص

ودور روسيا فيها حتى عام 
 .م2017
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 الدراسة الحالية ة البحثيةالفجو  الدراسات السابقة م.

4- 
ور
لجب

ر ا
شي
د ب
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ار 
بش

 (
20

07
) 

 على دراسة الجبور ركزت
الدور الروسي في  ةماهي  

بين المي الجديد النظام الع
، م2006-2000 عامي
 يف أرادت روسيا أن  وك

منطقة تستعيد مكانتها في 
 .الشرق األوسط

 

الدراسة لم تتطرق لقضايا سياسية 
ها عسكرية لفرض الهيبة أكثر من أن  

الروسية وكذلك اقتصادية، ولم 
تعكس ذلك على منطقة الشرق 
 األوسط من ناحية القضايا المحورية

 .لخ()السلم، المفاوضات... إ

 حاوالتمهذه الدراسة  ناقشت
دورها  بوتين في استعادة روسيا

في المنطقة من خلل سعيها 
لتبني قضايا محورية في الشرق 
األوسط مع التركيز على القضية 

 الفلسطينية.

5- 
خ )

مدو
اة 
 نج

سة
درا

20
15

) 

على  دراسة مدوخ ركزت
السياسة الخارجية الروسية 
تجاه منطقة الشرق األوسط 
في ظل التحوالت الراهنة 

 كدراسة حالةيا مع أخذ سور 
 م.2010-2014

لم تتطرق إلى علقات ثنائية مع 
الدول بل تم نقاش السياسة الخارجية 

ر كلي مع التركيز الروسية من منظو 
لألزمة السورية  اعلى سوريا نظرً 

 الراهنة.

البحل في السياسة الروسية  تم
بشكل دقيق مع كل الجانبين 

وكيف  ،ي والفلسطينيسرائيلاإل
جميع القضايا  ذلك يؤثر في

 .الساخنة

6- 
سة 

درا
Zv

i M
eg

an
 (

20
13

 ) 
على  Megan دراسةركزت 

رصد التحديات والسياسات 
الجديدة لروسيا في الشرق 
األوسط من منظور محلي 

تحدثت و  ،ومنظور دولي
عن جميع األحدال في 
المنطقة بما فيها الربيع 

 العربي.

لم تتطرق الدراسة بشكل خاص إلى 
 -سية الرو طبيعة العلقة 

وكيف سيؤثر ذلك على  ،اإلسرائيلية
وكذلك لم تذكر ما حدل  ،المنطقة

 ما بعد الربيع العربي!

هذه الدراسة على األحدال  ركزت
سرائيلذات العلقة بروسيا و   ا 

وتأخذ القضية  ،بشكل مباشر
الفلسطينية )قضية العرب أجمع( 

 ألثر تلك العلقة. انموذجً 
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 الدراسة الحالية ة البحثيةالفجو  الدراسات السابقة م.
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 Har-Zviدراسة  سلطت
الضوء على عودة الدب 
الروسي إلى الشرق األوسط 
من خلل األحدال في سوريا 

سبتمبر أيلول/ 30بعد 
رصد  ام. وأيضً 2015

ية "البرنامج يرانالمسألة اإل
وكيف يؤثر ذلك  ،النووي"

 -الروسية على العلقة 
 .اإلسرائيلية

 

قضايا الشرق األوسط لم تتطرق إلى 
ام بما فيها القضية بشكل ع
حيل اقتصرت الدراسة  ،الفلسطينية

 .فقط على الحالة السورية

توضيح كيف تؤثر التغييرات  تم
سرائيلفي العلقات بين روسيا و   ا 

الفلسطينية، مع على القضية 
على قضايا  اتسليط الضوء أيضً 

منطقة الشرق األوسط ذات 
 وروسيا. إسرائيلالعلقة بث

 
 



 

 

 

 

 

 الثانيالفصل 

)تاريخي ا( اإلسرائيلية  –الروسية العالقات 
 م1991-2017
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 م2017-1991 (اتاريخي  ) اإلسرائيلية -الروسية قات عالالالفصل الثاني:  .2
 تمهيد
يكون له ُسلطة ووزن في القضايا  ن  يحكم أو م   ن  النظام الدولي، القوي هو م   في

الدولية المطروحة، وتحالف أو تعاون روسيا مع أي دولة في العالم يقوي من تلك الدولة، 
التي ال يمكن إنكار قوتها العسكرية  لإسرائيمع  أو تتشارك فكيف الحال عندما تتحالف

بالتأكيد سينعكس ذلك بقوة على جميع مواقف روسيا بما يخص قضايا و ، ؟واالقتصادية
، فأينما كانت المصلحة أواًل مع مصلحة روسيا  أيًضاالشرق األوسط، وبالطبع بما يتوافق 
في  هامصالح وتعزيز متواجدة لبناء دائًمافهي  سرائيلأقوى اتجهت روسيا، أما بالنسبة إل

ق األوسط ألطول فترة زمنية لكي تحافظ على بقائها في منطقة الشر  ؛شتى بقاع األرض
سرائيلوباجتماع روسيا و  ،ممكنة  إلىالتعرف حة كبيرة لدراسة تلك العلقة و يعطي مسا ا 

وذلك ما سيتم استعراضه في الفصول القادمة.  ؛أنماطها ومحدداتها ونقاط الصراع والتعاون
 من خلل: لى التطور التاريخي لتلك العلقةفي هذا الفصل سيتم التركيز عو 

في حقبة االتحاد  اإلسرائيلية -الروسية لمحة تاريخية عن العلقات  المبحث األول:
 م(.1991-1948السوفيتي )

-1991) في حقبة روسيا االتحادية اإلسرائيلية -الروسية العلقات  المبحث الثاني:
 .(م2017
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 حقبةفي  اإلسرائيلية -الروسية لمحة تاريخية عن العالقات  مبحث األول:ال .2.1
 م1991-1948 السوفيتياالتحاد 

كدولة؛  إسرائيل، واحد منهم لم يتعامل مع *السوفيتيثمانية زعماء حكموا االتحاد 
رحلوا عن عالمنا و  ،إسرائيلوعاصر نشأة خرون جميعهم عاش لينين، أما الزعماء اآل

سيتم التطرق إلى جميع حقب الرؤساء الذين  التاليةوف. وفي السطور تشبار و باستثناء غ
وكيف كانت علقتهم  ،بشكل موجز السابق السوفيتيتولوا منصب رئاسة االتحاد 

الدول العربية بشكل عام والقضية الفلسطينية بشكل  قضايا دورهم تجاهما و  ؟إسرائيلب
 خاص؟.

 

سرائيلت بين روسيا و العلقاالمتتبع للتاريخ سيجد أن  و   ولكنه مليءلها تاريخ قصير  ا 
نتحدل عن خلفيات هذه العلقات في فترات  من المفيد أن  ، و بالتقلبات والمنعطفات الحادة

بناء العلقات الدبلوماسية والسياسية بين البلدين لم يكن  سابقة. ومن الجدير ذكره، بأن  
إعلن قيام وشجعت دول التي اعترفت من أوائل ال السوفيتيفاالتحاد وليد الصدفة، 

من تتبع التطور التاريخي  د  بُ  ال ات، ولفهم تلك العلقم1948أيار/مايو  15في  إسرائيل
 عرض أبرز األحدال بينهما كما يلي: لهذه العلقة من خلل

 

 (1953 -1922): جوزيف ستالين أوال  
 تشرين 29 فيالتصويت  ،من أبرز األحدال التي حصلت في عهد ستالين

 الذي إسرائيل دولة إنشاء لصالح المتحدة لألمم العامة الجمعية في م1947نوفمبر/الثاني
 محرقة أجل من والتوبة الندم عن عالمي تعبير وهو إنسانية، كبادرة تمجيده يتم ما غالًبا
 تجاه الثابت السلبي السوفياتي الموقفتحول  -في حينه – والملفت للنتباه. اليهود
 الثورات خلل الكرملين اتخذه الذي للعرب المؤيد الصريح في ظل موقفه نية،الصهيو 
 (Gorodetsky, 2001: 1) م.1936و 1929 في العربية

 

 إلى الصهيونية تجاه الصارخ العداء من السوفيتي الموقف في التحول يرتبط ما غالًبا
 ،النازية ألمانيا دض واليهودي الروسي الشعبين بين المشترك االنفعالي بالنضال الدعم

 ويقال ،م1941يونيوحزيران/ 21 في السوفيتي االتحاد على األلماني الهجومخاصًة بعد 

                                                             
*
 جورجي ،Joseph Stalin - ستالين جوزيف ،Vladimir Lenin - لينين فالديمير: وهمزعماء االتحاد السوفيتي بالترتيب:  

 ،Leonid Brezhnev - بريجنيف ليونيد ،Nikita Khrushchev - خروتشوف نيكيتا ،Gueorgui Malenkov - مالينكوف

 Mikhail - غورباتشوف ميخائيل ،Konstantin Chernenko - تشيرنينكو قسطنطين ،Yuri Andropov - أندروبوف يوري
Gorbachev 
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 المقام في ينعكس فلسطين، في واليهود العالم يهود مع موسكو أقامتها التي العلقات ن  أ
 الروسية الحرب لجهود العالمي اليهودي المجتمع دعم على الحصول ضرورة على األول
 ياليهود لمجتمعا أن   همبسبب اعتقاد أيًضاو  (Y. Ro’I, 1974: 375) .د ألمانياض

 اشتراكية. ملمح على قائم مجتمع باألساس
 

 م1948أيار/مايو  15في  إسرائيلللعتراف بإعلن قيام دولة  ذلك تمهيًدا كل جاء
(Behbehani, 1986: 69)،  في خضم أي م، 1948أغسطس آب/وفي وقت مبكر من
 الحًقابعثته إلى تل أبيب، و  السوفيتيية األولى، أرسل االتحاد سرائيلحرب العربية اإلال

تأييد االتحاد  (Karasova: 2013: 51). م1954يونيو حزيران/تحولت إلى سفارة في 
يتبعون فلسفة ونهج االتحاد  همجاء بسبب اعتقادهم بأن   اي حينهللقومية اليهودية ف السوفيتي

 م على األفكار الشيوعية والماركسية.السوفيتي القائ
 

 حليف استراتيجي إسرائيل، إذ تبين أن  جًداتغيرت تلك النظرة خلل وقت قصير لكن 
ووالئها األول  ي،الغربية وأداة لها، ووسيلة لقمع الحريات وحركات التحرر العرب لإلمبريالية

 السوفيتي باالتحاد دفع ذلك ؛يتيالسوفواألخير للواليات المتحدة األمريكية المنافسة للتحاد 
عادة السابقة، سياساته تقييم لىإ  بما الصهيونية الحركة تأييد حول السابقة بمواقفه النظر وا 

 .ألوضاعا وتغير المرحلة تراتطو  مع يتناسب
 

 (1955–1953) : جورجي مالينكوفثاني ا
 (مالينكوف)تظر وخليفته المن تلميذهبعد وفاة ستالين، احتل مقعد القيادة على عجل 

، فسرعان ما تم إسقاط البساطةإتمامه بهذه السهولة أو  ممكًنان لكن االنتقال لم يك
فهمه  وأن   ،لرئاسة الوزراء "غير ُكفءترافه أمام المكتب السياسي بأنه "مالينكوف بزعم )اع

ذلك  ه بناًء علىوأن   ،فهمه لمشاكل الصناعة غير كافٍ  كما أن   ،لمشاكل الزراعة مغلوط
 م.1955عام  منصب وزير القوى الكهربائية وتم تعيينه في ه من المسؤولية(.عفاءُ إيطلب 

 *(نت: 2016 )منصور،
 

من االنفراج في العلقات  نوًعا (م1955-1953) السنوات ما بينرغم ذلك شهدت 
الواليات  ؛م استؤنف حوار القوى األربع، أي1954 /ينايرففي كانون الثاني الدولية،

، حول ألمانيا، كما توصل مؤتمر جنيف في السوفيتيواالتحاد  ،وفرنسا ،وبريطانيا ،تحدةالم

                                                             
*
متاح على الرابط:  ،"بوتين" القيصر وحتى" إيفان" القيصر من الروسية القصةانظر في:  

story/-nion/russianhttps://www.sasapost.com/opi  

https://www.sasapost.com/opinion/russian-story/
https://www.sasapost.com/opinion/russian-story/
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م إلى وقف حرب الهند الصينية، وهو المؤتمر الذي برزت فيه مشاركة 1954 /يوليوتموز
 *(نت: 2017، )الشريف وزير خارجية الصين الشعبية.

 

 وتأييد التعاطف عن تيالسوفي الموقفابتعاد ، أبرز األحدال في هذه الحقبةمن 
 المرحلة تلك وبدأت للستعمار، المعادية العربية الوطنية القوى من واقترابه ،إسرائيل
 والعالم العربي الوطن في والتحررية التقدمية الحركات مع والتعاون باالنفتاح الجديدة
 اختلف ىعل العربية الحكومات مع للتعامل استعداده السوفيتي االتحاد أبدى كما الثالل،

 اإليديولوجية التوجهات في التناقض رغم المجاالت مختلف في معها والتعاون توجهاتها،
 العناصر قيام ثرأ أيًضاو  ،يةسرائيلاإل – السوفيتية العلقات توترإلى  ذلك أدى ؛معها

 حيل االشتراكية؛ الشرقية باو أور  وبلدان السوفيتي للتحاد معادية بنشاطات الصهيونية
سرائيللدبلوماسية بين روسيا و قطع العلقات ا لىإ عدائية علقات مجرد من مراأل تحول  ا 

 قرار ضد األمن مجلس في( الفيتو) حق يالسوفيت استخدم كمام، 1953عام  عدة شهرأل
 (McLane, 1973: 8–9) .*م1954 عام إسرائيل لصالح

 

هج االتحاد السوفيتي ن ، وألن  إسرائيلفي هذه المرحلة، تعمقت فكرة االبتعاد عن دعم 
أكثر من مبدأ المصالح، كانت ردة فعله متمثلة في االقتراب  الوجييو يدعلى األ قائًماكان 

الموالية للواليات المتحدة، بمعنى تحدي الواليات المتحدة  إسرائيلمن الدول العربية لمناكفة 
 .سرائيلمن خلل تقديم دعم لدول عربية معادية إل

 

 (1964-1955) تشوف: نيكيتا خرو ثالث ا
إدارة شؤون البلد، ويعتبر من  خروتشوف كوف من الحكم، تولىنأزاح مالي بعد أن  

إلى سياسة االنفراج الدولي والتعايش  دعاه المعاديين للستالينية، وأهم ما يميز فترة حكمه أن  
حادية، على إعلن الحلفاء الغربيين عزمهم على إعادة تسليح ألمانيا االت رًداالسلمي، و 

ودول "المنظومة االشتراكية"  السوفيتيوضمها إلى "حلف شمال األطلسي"، قرر االتحاد 
 *(: نت2017الشريف، . )*م، تأسيس "حلف وارسو"1955أيار/مايو  14األوروبية، في 

 

                                                             
*
 متاح على الرابط:، خروتشوف عهد في السوفييتي االتحادانظر في:  

 http://m.ahewar.org/s.asp?aid=577515&r=0&cid=0&u=&i=0&q=  
*
 مناأل مجلسلصالح العرب ألول مرة حين دعا  يتواستخدم السوفييت الف م1954 سمارآذار/ 29 ثم ينايركانون الثاني/ 22 في 

 الواليات مقترحات ضد ، والمرة الثانيةالسويس قناة عبر التجارية السفن بعض مرور على المفروضة القيود رفع لىإ مصر
 .األردن نهر مياه يخص فيما للصهيوني المنحازة وفرنسا المتحدة

*
 .الشيوعية والشرقية الوسطى أوروبا لدول سابقة عسكرية منظمةحلف وارسو:  
*
 مصدر سابق.، خروتشوف عهد في السوفييتي االتحادانظر في:  

http://m.ahewar.org/s.asp?aid=577515&r=0&cid=0&u=&i=0&q
http://m.ahewar.org/s.asp?aid=577515&r=0&cid=0&u=&i=0&q
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ضد العدوان  العربية مصرجمهورية من أبرز األحدال في عهده، وقوفه إلى جانب 
االتحاد  وضع العدوانانتهاء  بعدو  م،1956( عام إسرائيل، ا)بريطانيا، فرنس *الثلثي

مرحلة  فبدأت العربية، والدول الناصر عبد جمالالرئيس المصري  لدعم هثقل كلالسوفيتي 
 للعرب، واإلسناد الدعم تقديمو  ،العربية الدول مع الدبلوماسية العلقات برفع جديدة تمثلت

مداد ،باألسلحة مصر وتزويد  القروض وتقديم بالسلح العربية اراألقط بعض وا 
 تلك جذبل محاولةفي  (Campbell, 1989: 249والغذائية ) االقتصادية والمساعدات

سرائيلو  المتحدة الواليات من لكل صارخ تحدٍ و  ،االشتراكي المعسكر لىإ الدول  ودعمه ،ا 
 .فلسطينيال للشعب والمشروعة الثابتة بالحقوق واالعتراف، الفلسطينية للقضية الكامل
 

 (1982-1964) : ليونيد بريجينيفرابع ا
ه دعم حركة رغم ازدياد قوة المافيا في عهده وانتشارها بشكل واسع وملحوظ، إال أن  

 الشيوعية في الدول الرأسمالية المتطورة. النامية واألحزابالتحرر الوطني في الدول 
 

خلل حرب  إسرائيلموسكو علقتها ب قطعمن أبرز األحدال في عهد بريجينيف، 
. يةالعرب الدول مع في حربها وقف إطلق النار األخيرةم، بسبب رفض 1967

(Karasova, 2013: 51)  ها مع الغربتحالففي تلك الفترة ركزت على  إسرائيلولكن 
االتحاد  ابتعد ، وعليهداعمة لها بشكل أساسي كانتالتي و  ،وتحديًدا الواليات المتحدة

ل واقترب من الدول العربية خصوًصا مصر، سوريا، العراق، ليبيا، عن إسرائي السوفيتي
  الجزائر.

 

 وذلك ؛دوًرا مماثًل للدول العربية، كان لبريجينيف  مسانًدا موقًفالخروتشوف ن كما كا
 العربية للبلدان العسكرية القدرة تدعيم في الفع   بشكل ساعدإذ  ،م1973 حربقبل وأثناء 

، وطالب وخارجها المتحدة األمم هيئة في العرب نضال وتأييد ،إسرائيل مع مواجهتها في
 الحقوق وضمان ،م1967 عام المحتلة العربية األراضي جميع من قواتها بسحب إسرائيل

قدم  م1982في عام  وأيًضا *: نت(2013)درابيه، . الفلسطيني العربي للشعب المشروعة
رير مصيرهم، سيتم عرضه الحًقا في بريجينيف مشروًعا يركز على حق الفلسطينيين في تق

 .الفصل الخامس

                                                             
*
 .، حرب السويس، أزمة السويسأيًضاالعدوان الثالثي: يطلق عليه  
*
، متاح على الرابط: الصداقة من عقود: والعرب السوفيتي االتحادانظر في:  

print.html-http://anbamoscow.com/aworld/20111214/373013167  

http://anbamoscow.com/aworld/20111214/373013167-print.html
http://anbamoscow.com/aworld/20111214/373013167-print.html
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مذبحة صبرا م مع أحدال 1982ومن الملفت للنتباه تزامن طرح مشروع بريجينيف 
م، ولم يكن للمجتمع الدولي بما فيه االتحاد السوفيتي 1982أيلول/سبتمبر  16وشاتيل، 

مجازر التي ارتكبت الطرف عن ال ض  أي دور في إيقاف تلك المذبحة، بل على العكس غُ 
، وذلك ليس كل ولم يتعدى الموقف السوفيتي إدانة المجزرة ين في لبنانبحق الفلسطيني

هم مجرمو قد تم التصويت في األمم المتحدة ضد قرار اتهام مرتكبي المجزرة بأن  شيء، فل
 *: مقال(2011حرب. )عرار، 

 

 نيفيبريج ليونيد إلى الروس ينظرإذ في روسيا،  كبيرةيف شعبية ينبريجل، ختاًما
وذلك كما  العشرين، القرن في والروس السوفييت الزعماء جميع بين إيجابية األكثر باعتباره

 .موسكو في م2013عام  للستطلعات ليفادا مركز راهجاء في استطلع أج
(Sputniknews, 2013: Net)* 

 

زان داخلي تلك النتيجة ما هي إال انعكاس لمدى نجاح بريجينيف في تحقيقه ات
أكتوبر وخارجي لبلده، فانفتاحه على جميع الدول ودعمه قضايا عادلة كما فعل في حرب 

 ، زاد من رصيده لدى الروس.وحجزه لروسيا مكانة دولية
 

 (1984-1982) : يوري أندروبوفخامس ا
يقوم بإصلحات لكن اعتلل صحته ومرضه لم  الشعب الروسي بأن  ل عليه عو  

وكان  ي تغييرات تخدم الروس، وقبل موته أوصى بغورباتشوف لخلفتهيسمحا له بفعل أ
 *(Encyclopedia Britannica, Net) .لديه عداء مع مالينكوف

 

 (1985-1984) : قسطنطين تشيرنينكوسادس ا
ومن أبرز المواقف  ومن على فراشه يدير البلد، حاله كحال أندربوف، كان مريًضا

بسبب  وبعد وفاته الحرب الباردة مع الواليات المتحدة، عدم الجدية في منع تصعيد له؛
 اق شخصية وحزم كبيرة من األموال.لم يجدوا في خزانته سوى أور  مرضه

(Encyclopedia Britannica, Net)* 
 

  

                                                             
*
  le3765http://almawqef.com/spip.php?articانظر في: مجزرة صبرا وشاتيال، متاح على الرابط:  
*
، متاح على الرابط: Brezhnev Beats Lenin as Russia's Favorite 20th Century Rulerانظر في:  

https://sptnkne.ws/ffx5  
*
  /:Andropov-/www.britannica.com/biography/Yuryhttpsمتاح على الرابط:  
*
  Chernenko-https://www.britannica.com/biography/Konstantinمتاح على الرابط:  

http://almawqef.com/spip.php?article3765
https://sptnkne.ws/ffx5
https://sptnkne.ws/ffx5
https://www.britannica.com/biography/Yury-Andropov
https://www.britannica.com/biography/Konstantin-Chernenko
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 (1991–1985) : ميخائيل غورباتشوفسابع ا
توى استؤنفت االتصاالت على المس وفي عهده ،السوفيتيخر رئيس للتحاد عتبر آي

بعد أن دامت  (199: 2014)أبو عامر، م. 1987القنصلي بين موسكو وتل أبيب عام 
 .عاًما 20القطيعة ما يزيد عن 

 

 وقعو  ،*Glasnost - والغلسنوست *Perestroika - البيريسترويكا بسياسة اشتهر
 أيد إعلن استقلل دولةو  الباردة، الحرب إنهاء إلى أدت التي االتفاقيات من العديد

 في السوفيتي العسكري التدخل أنهىو  م،1988نوفمبر تشرين الثاني/ 15فلسطين في 
 ،م1989ديسمبر كانون األول/ 03 في مالطا معاهدة وقعو  ،م1989 عام في أفغانستان

نهاية  *(Biography, Mikhail Gorbachev: Net) .الباردة الحرب حلقات أنهت التي
، الذي أعلن عن انهياره في السوفيتين االتحاد عهده، بداية جديدة لعهد جديد بعيد ع

 .م1991ديسمبر كانون األول/أواخر 
 

لها  السوفيتيفي زمن االتحاد  اإلسرائيلية -الروسية العلقات  أن  مما سبق  يتضح
إلى  سرائيلملمح خاصة ومرت بمراحل مختلفة: فمن علقات قوية ومن أوائل الداعمين إل

ستواها، وذلك قد يكون بسبب تنوع ثقافات وديانات الدول قطع العلقات أو انخفاض م
وسياسته القائمة على مساندة من يتبنى  الكرملينفلسفة أو بسبب  المنتمية للتحاد السابق،

لكن اختلفت  ،لواليات المتحدة والغربتتبع ل إسرائيل وقوميته، في حين تبين أن   هأيدولوجيت
 بشكٍل يخدموذلك  ؛السوفيتيبعد انهيار االتحاد  إسرائيلإلى  اللحقة النظرة الروسية

 .إسرائيل
 

العلقات في زمن  أن   -أستاذ القانون الدولي- د. حنا عيسى في هذا الصدد يقول
 السوفيتيا كانت عليه زمن االتحاد تحسنت بشكل كبير عم   إسرائيلروسيا االتحادية مع 

مستشار - ذلك د. نبيل عمرو واتفق معه في ،مقابلة( م:01/03/2018، السابق )عيسى
التغييرات السريعة التي حدثت " :إذ قال بأن   -الرئيس الفلسطيني للشئون الثقافية واإلعلمية

 للعلقات تطوير وجرى ،إسرائيلفي مجملها تصب في صالح  السوفيتيبعد انهيار االتحاد 
 العلقات خذتأو  ،كافة والسياحية واألكاديمية االقتصادية المستويات على الجانبين بين

                                                             
*
 .السوفيتي االتحاد اقتصاد ءبنا إعادة إلى وتشير «الهيكلة إعادة» وتعني: البيريسترويكا 
*
 سابًقا السوفيتي االتحاد في الحكومية المؤسسات جميع نشطهأ في ةوالشفافي واالنفتاح القصوى ةالدعاي ةسياس ي: هالغالسنوست 

 (Dictionary of the Russian Academy, 1990: 72. )المعلومات على الحصول ةحري إلى باإلضافة
*
    gorbachev-sergeyevich-http://www.biography.com/people/mikhail-9315721متاح على الرابط:  

http://www.biography.com/people/mikhail-sergeyevich-gorbachev-9315721
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على  الجيشين بين القائم العسكري التنسيق خلل من جديدة دفعة الروسية يةسرائيلاإل
وذلك ما سيتم توضيحه في  ،(مقابلة، م12/03/2018عمرو، نبيل . )"سوريةال األراضي

 السطور اللحقة.
 
 في حقبة روسيا االتحادية اإلسرائيلية -الروسية  العالقاتالمبحث الثاني:  .2.2
 (م1991-2017)
وتفك كه إلى جمهوريات، منها جمهورية روسيا االتحادية  السوفيتيانهيار االتحاد  بعد

، وأقامت علقات السوفيتيبالدول التي كانت ضمن االتحاد  إسرائيلاعترفت "روسيا"، 
 السوفيتيت محل االتحاد وكانت روسيا أكثر الدول أهمية؛ حيل حل   ،دبلوماسية معها

وتم تقديم  .، وورثت السلح النوويفي مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ادائمً  عضًوا
م، بعد أسبوعين فقط من 1991كانون األول/ديسمبر  25أوراق اعتماد السفيرين في 

في تل أبيب، وقنصلية في مدينة حيفا،  اي. وافتتاح سفارة روسالسوفيتيانهيار االتحاد 
 *Megan, 2008, Article) ) .ية في موسكوإسرائيلوسفارة 

 

في – قد كانت إحدى األمور األولى التي قام بها وفد روسيا في األمم المتحدة أيًضا
هو  -م1991كانون األول/ديسمبر من العام  16الجمعية العامة المنعقدة في  جلسة

 التصويت إلى جانب إلغاء قرار األمم المتحدة الذي يساوي بين الصهيونية والعنصرية
كان قد صوت إلى جانب هذا  السوفيتياالتحاد  ، مع العلم أن  م1975عام  الصادر في
 (Roey, 2008: 924) من أشكال العنصرية. شكًل الصهيونية  ا، معتبرً حينهالقرار في 

تلك السرعة في اتخاذ وهذه الخطوة لم تكن إال بقبول عربي وفلسطيني. من الواضح أن  
بما يضمن لها  إسرائيلفي تعزيز علقتها مع إجراءات عملية تدل على رغبة روسيا 

 ،السوفيتيأعمق مما كان عليه االتحاد  بشكلٍ  منطقة الشرق األوسطاستمرار وجودها في 
 .وباستقللية أكثر عن دول االتحاد السابق

 

الجدد ينظرون إلى  الكرملينولم يعد سادة  ،أصبحت العلقة أبسطفلقد ، فقطذلك ليس 
ه العتبار على العكس من ذلك، كان لديهم سبب وجي ،تها للغربلمواال كخصم إسرائيل
نافس سياسي أو منافس اقتصادي. ها لم تعد تضع نفسها كم، خاصة وأن  اشريكً إسرائيل 

                                                             
*
متاح على الرابط:  ،Years of Israeli-Russian Relations 60انظر في:  

http://library.eajc.org/page70/news13495  

http://library.eajc.org/page70/news13495
http://library.eajc.org/page70/news13495
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هي قوة إقليمية ونووية تأمل موسكو أن تستخدمها كرافعة  إسرائيل ذلك، فإن   إضافة إلى
 ( Avineri, 2001: Articleلتأكيد وجودها في المنطقة. )

 

متلحقة من اليهود الهجرات ال؛ شرات على عودة العلقات بشكل قويمن المؤ  أيًضا
يهودي من  ألف 800هاجر أكثر من إذ  (م1995-1990) في الفترة إسرائيلالروس إلى 

، باإلضافة إلى أولئك الذين إسرائيلالسابق" إلى  السوفيتية"اتحاد الجمهوريات االشتراكية 
 ذلك الحين، على الرغم من أن   ُمن ذُ بلدان غربية أخرى. واستقرت موجة الهجرة استقروا في 

من روسيا والدول األعضاء في رابطة الدول  الون سنويً ص  يهودي ال يزالون ي   7500
يين سرائيلمن المواطنين اإل (%15) .إسرائيلالمستقلة، ويمثلون ثلل الهجرة السنوية إلى 

 السوفيتيةالكنيست ولدوا في اتحاد الجمهوريات االشتراكية في المائة من أعضاء  (10%)
في الواقع، أصبحت بعض المناطق في المدن و السابق ويتكلمون الروسية بطلقة؛ 

ت األبجدية السيريلية محل العبرية والعديد من حيل حل   ،ية ناطقة بالروسية كاملةسرائيلاإل
 ئية الروسية على رفوفهاالمحلت التجارية تضع مجموعة من المنتجات الغذا

.(RAZOUX, 2008: 3) ( على الترتيب13%( و )20واليوم ارتفعت النسبة إلى )%. 
 

ية من االتحاد دمج المجتمعات اليهود يين، فإن  سرائيللعدد من الخبراء اإل وفًقاو 
بين البلدين"، على الرغم من  ا"جسرً  ُينظر إليه على أنه "نجاح شامل" والسابق،  السوفيتي

يين سرائيليرة من اإلنسبة كب الحاخامية يشتبه في أن   وعلى الرغم من أن   ،صعوده وهبوطه
فقط بحثًا عن آفاق اقتصادية أفضل.  إسرائيلوهاجروا إلى  اتي ليسوا يهودً من أصل سوفي

(Freedman, 1998: 140)   صواب، فنظرة إلى الأقرب نظرة الحاخامات  نعتقد بأن
ل عن فرصة للعيش بشكل أفضل للبح سرائيلود بأنهم جاؤوا إلاليهود إلى الروس اليه

وهذا  ،إسرائيلا أو انتماًء إلى من الوضع االقتصادي السيء في روسيا وليس حبً  اهروبً 
: إذ أضاف قائًل  -يةسرائيلخبير في الشؤون اإل-ما يتفق معه د. عدنان أبو عامر أيًضا
ع التحفظ عن التعبير بأنهم خريجو مراقص النظرة لليهود الروس، نظرة دونية، وم "بأن  

، يعتبر ذلك صحيًحا لكن في بداية (مقابلة م:25/02/2018 )أبو عامر، .وحانات ليلية"
 الهجرات إلى إسرائيل، لكن اليوم لهم وزنهم السياسي واالقتصادي والبشري في إسرائيل.

 

بالقوة واالندفاع من كل ه اتسمت العلقات في هذه المرحلة أن   يتبينل العام، مفي المج
البلدين، فروسيا رفعت تمثيلها الدبلوماسي؛ افتتحت سفارتها في تل أبيب، وبالمقابل فتحت 
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، ولم يقتصر باب الهجرة أمام اليهود الروس ودمجتهم في المجتمع بشكل سهل إسرائيل
 .األمر على ذلك كما سنلحظ في السطور التالية

 
 يلتسين بوريس في عهد سرائيليةاإل -الروسية طبيعة العالقات  .2.2.1
(1991-1999) 

في الفترة الرئاسية األولى لـ يلتسين  اإلسرائيلية -الروسية العالقات  .2.2.1.1
(1991-1996) 

 في بداية عهد يلتسين اإلسرائيلية -الروسية العالقات شكل : أوال  
عن  فضًل بدأ تعاون عسكري بين البلدين، لفتح أبواب التعاون بين البلدين،  استكمااًل 

التعاون االقتصادي، إذ باتت رؤوس األموال الروسية بيد كبار اليهود، وباتت البنوك 
والبورصات ووسائل اإلعلم من الوسائل الضاغطة في تشكيل الموقف الروسي من 

 Yegor -بعد تعيين اليهودي يغور غيدار سي ما، وال عموًماقضايا الشرق األوسط 
Gaidar ،تشوبايس ومة الروسية، والذي عاونه اليهودي أناتوليأول قائم بأعمال الحك - 

Anatoly Chubais، (202: 2005حوات، ) .الذي تولى عملية الخصخصة 
 

انتشر النفوذ الصهيوني عبر "المؤتمر اليهودي الروسي" وصعدت نخبة في تلك الفترة، 
، في المرحلة في السياسة امن اليهود أصبحوا نجومً  كبيًرا عدًداجديدة، كان من بينها 

االنتقالية، التي شهدت الخصخصة والتوجه للنفتاح على الواليات المتحدة بدعوى 
الحصول على المساعدات االقتصادية. ولعب السياسيون اليهود في النخبة الجديدة 

في نهب ثروات روسيا، وتحويل مبالغ طائلة إلى  سيًئاو  كبيًرا دوًراوالمليارديرات اليهود 
، وبيعت الشركات والمؤسسات أمريكي ا البعض بحوالي مائتي مليار دوالرخارجها قد ره

االقتصادية بثمن بخس، وظهر تحالف الفساد والمافيا والنشاط الصهيوني واالستخباراتي 
وطالب الحزب الشيوعي الروسي واليساريون والوطنيون الروس بضرورة  ،بشكٍل واضح

نهاء سيط وتراجعت مكانة روسيا  ،االقتصاد واإلعلم رة اليهود علىوقف هذا النشاط، وا 
للغرب  يلتسن وذلك بسبب اتباع *: نت(2013)المركز العربي،  الدولية في هذه الحقبة.

الغرب سيدعمه للخروج من األزمة االقتصادية التي عانت منها روسيا في  منه بأن   ظًنا
 حينه.

 

                                                             
*
: الرابط على متاح ،وتناقضات تحوالت:  الروسية – يةسرائيلاإل العالقاتانظر في  

http://www.albawabhnews.com/44465  

http://www.albawabhnews.com/44465
http://www.albawabhnews.com/44465


 

29 
 

دة هو استمرار مبيعات األسلحة االستثناء الوحيد من اتباع يلتسين للواليات المتح كان
ورأى يلتسين  ،أيًضا سرائيلللواليات المتحدة فقط ولكن إل اً ، وهي ليست عدو يرانالروسية إل

مثل هذه المبيعات ال تقتصر فقط على الحصول على العملة الصعبة التي تحتاج  أن  
في المناطق  ية من تحريك االضطرابات اإلسلميةيرانلمنع الجهود اإل أيًضاإليها، بل 

 إيران، وكذلك للحصول على دعم Tatarstan - اإلسلمية في روسيا مثل تتارستان
محتجزين في أفغانستان، ولممارسة النفوذ على كانوا طلق سراح األسرى الروس الذين إل

فيه.  االذي لم يكن للواليات المتحدة وجودً  (الفارسي)الحالة الحرجة في الخليج 
(Freedman, 1995: 3) 

 

ذلك االنفتاح في بداية حكم يلتسن له ما له من مميزات وعليه ما  أن   ،يتضح مما سبق
الداخلي من تجار اليهود، أضعف من السياسة  ن سلبيات، فالتحكم بالشأن الروسيعليه م

مما عزلها  ؛وأشغلها بمشاكلها الخارجية ،وأفقد روسيا من قوتها الخارجية ،الداخلية للكرملين
توجه يلتسين للواليات المتحدة وانصياعه لها  أيًضا. و الوقتمن الخارجي لبعض  عن العالم

قوبل برفض شديد من الروس، ولكن قد يكون السبب في ذلك هو حالة الضعف واالنهيار 
 جيًدا إسرائيلوذلك ما استغلته  ،السوفيتيالتي كانت تعاني منها روسيا بعد زوال االتحاد 

 . صالحهابما يخدم م
 

 إسرائيليلتسين يوسع العالقات مع : اثاني  
 دوًراتلعب  أن   إسرائيلأرادت روسيا من خلل تعميق علقتها مع خلل وقت قصير، 

فكانت  ،علقتها التاريخية مع العرب كانت جيدة في عملية السلم في المنطقة، وبما أن  
وكان ذلك  رفين،الط عند مقبواًل  وسيًطالتكون  إسرائيلبحاجة إلى تحسين علقتها مع 

، إذ شارك ممثلو روسيا في االجتماعات متعددة األطراف *للسلم في مؤتمر مدريد اواضحً 
في كانون الثاني/يناير  قامت روسياو لسلم، ال بل للمجموعات العاملة في إطار عملية ا

م باستضافة الجولة األولى من المفاوضات المتعددة األطراف، وتم التأكيد على دور 1992
 وسيا كراٍع لعملية السلم.ر 
  

                                                             
*

م والهدف من المؤتمر حسب ما أعلنه البيت األبيض، تحقيق تسوية 1991رين األول/أكتوبر تش 30ُعقد في صباح  مؤتمر مدريد:

والدول  إسرائيلي"، يتم تحقيقها من خالل مسارين من المباحثات المباشرة بين سرائيلودائمة وشاملة "الصراع العربي اإلعادلة 
 . 338و 242ولي رقم ا على قرارات مجلس األمن الدالعربية والفلسطينيين وذلك اعتمادً 



 

30 
 

م بدأت تظهر متغيرات جديدة دعت روسيا إلى التفكير في توجه 1992مع نهاية سنة 
الرئيس يلتسين لمعارضة سياسية قوية لتوجهه  ةلسياستها الخارجية تمثلت بمواجه جديد

حيل انتقدت  الشيوعي الروسي واألحزاب القومية،األطلنطي من قبل الحزب  -األوروبي
وطالبت باتباع سياسة  ،ها أضعفت مكانة روسياألن   ؛ذه األحزاب سياسة يلتسين الخارجيةه

وحماية  السوفيتيجديدة قوامها إعادة هيمنة روسيا على الدول التي استقلت عن االتحاد 
العدو  ،الروس المقيمين في تلك الدول مع اتباع سياسة استقللية عن الواليات المتحدة

كذلك واجه يلتسين معارضة من أحزاب الوسط التي طالبت  ،نظرهماألول لروسيا في 
باتباع سياسة متوازنة تأخذ في اعتبارها مصالح روسيا في الشرق )آسيا الوسطى والصين 

 ،السوفيتيوالشرق األوسط( وتقوية علقات روسيا مع الدول التي استقلت عن االتحاد 
يرات بإدراك روسيا كما تمثلت هذه المتغ والتي اصطلح على تسميتها باسم الخارج القريب.

دماجها في حضارته ومساعدتها للخروج من إلمدى رغبة الغرب في  حدود   هناك   أن  
 (9-2: 2014أزمتها. )سرحان، 

  
عن طريق الواليات  اا مؤقتً م خروجً 1993ألشهر األولى من عام شهدت ا ؛لذلك

م، في محاولة واضحة 1993اير المتحدة التي وضعها يلتسين. وفي كانون الثاني/ين
للحصول على دعم من النقاد المركزيين في البرلمان، ابتعد يلتسين عن وزير خارجيته 

" وأعلن عن سياسة "توازن Andrei Kozyrev - كوزيريفأندريه الموالي للواليات المتحدة 
لضغوط ا ". كما أدان تجدد القصف األمريكي للعراق، وأكد أن  لروسيا كدولة "أوراسية

وفي حين جمود  ،اقية لصواريخ تكنولوجية مع الهنداألمريكية لن تمنع روسيا من توقيع اتف
في  اإلسرائيلية -الروسية العلقات بين الواليات المتحدة وروسيا، استمرت العلقات 

في أوائل  إسرائيل *Ruslan Hasbolatov - حسبوالتوف روسلن زار فلقدالتحسن. 
 - رابينسحاق إوقد اجتمع مع  ،جزء من جولته في الشرق األوسطم ك1993يناير عام 

Yitzhak Rabin سرائيلتعاون بين روسيا و ال وأعلن دعمه لتطوير في المجاالت  ا 
 (Freedman, 1995: 4-5) االقتصادية والعلمية والثقافية وغيرها.

 

مه في ية الروسية، تفاقم الصراع بين يلتسين وخصو سرائيلمع تعميق العلقات اإل
آذار/مارس،  13من المواجهة. في  جزًءا إسرائيلالبرلمان، وأصبحت علقات روسيا مع 

، على الحكومة الروسية باتباع القيادة األمريكية في مسألة الصراع Pravda*ندد برافدا
                                                             

*
 كان من أصدقاء يلتسين ثم أصبح من ألد خصومه. :حسبوالتوف روسالن 
*

 .السابق السوفيتيين المحافظين باسم المتحدث برافدا:
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، رأي الوفد الروسي لدى السوفيتيتفكك االتحاد  ُمن ذُ ه "إلى أن   اي، مشيرً سرائيلالعربي اإل
عن رأي المندوب األميركي،  قطالمتحدة بشأن الوضع في الشرق األوسط لم يختلف  األمم

 (Freedman, 1995: 5ا في بعض األحيان". )غير أنه كان سخيفً 
  

ازدياد المعارضة الداخلية لث يلتسن بسبب سياساته االقتصادية الداخلية، وتبعيته  مع
 -الشيوعيين واليمين المتشدد صوًصاخو - ب، رفع المعارضون للرئيس الروسيالزائدة للغر 

من المشروع  األخيرة جزء   على اعتبار أن   إسرائيلشعارات تعارض تعميق العلقات مع 
 جيرينوفسكي فلديميرالحزب القومي الروسي برئاسة  الصهيوني، ال بل إن   – اإلمبريالي

- Vladimir Zhirinovsky وماحصل على نتائج جيدة في انتخابات مجلس "الد- 
Duma على  إسرائيلم، وهو يعارض التقارب الشديد مع 1993" الروسي في العام

 (Roey, 2008: 924-925أرضيات وخلفيات قومية. )
  

ذلك، سعى يلتسين للعمل مع البرلمان الجديد. وهكذا، عاد مرة أخرى من  بالرغم من
م( 1993سبتمبر ل/أيلو حكومته إلى يغور غيدار المثير للجدل )الذي كان قد أعاده في 

وأصبح أكثر  ،عن الواليات المتحدة السياسة الخارجية أكثر استقلاًل  وبدأ في تبني خط
بكثير في حماية المصالح الروسية في "الخارج القريب" باستخدام الضغط العسكري  احزمً 

بيجان. ذر وجورجيا وأ كازاخستانمتعصبة مثل واالقتصادي في محاولة لجلب هذه الدول ال
-ة في البوسنة ونجح في التحقق من الواليات المتحد ضافة إلى ذلك، واجه صراحةً باإل

التخاذ  Bill Clinton - كلينتونبل  األمريكي خطط الرئيس -بمساعدة بريطانيا وفرنسا
 ,Freedmanإجراءات عسكرية عقابية ضد الصرب البوسنيين والنظام الصربي. )

1995: 5)  
 

تعمل على التكامل  ه ينبغي على روسيا أن  ناعة مفادها أن  كما انطلق هذا التوجه من ق
 ألن   ؛وتركيا والصين والهند واليابان إيرانمع دول الخارج القريب والدول المجاورة مثل 

كونه حريص على بقائها دولة ضعيفة ألطول  ؛من أزمتهاللخروج روسيا  يساعدالغرب لن 
وحرص على  ،م يقبل اندماج روسيا في مؤسساتهالغرب ل والدليل على ذلك أن   ،فترة ممكنة
ر عنه وهذا الشعور باإلهانة عب   ،من خلل إظهارها في موقف الدولة التابعة اإهانتها دوليً 

روسيا ال توضع في غرفة  ن  إ" :قائًل الرئيس يلتسن حين خاطب الغرب في تلك الفترة 
إذ بدأ  ،في عهد كوزيريف دريجًياتاالنتظار". وكنتيجة لهذا الفهم فقد انطلق هذا التحول 
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من  اعتباًراوحماية األقليات الروسية فيها  ،*يتحدل عن أهمية التكامل مع دول الكومنولل
بما  إيرانكذلك زادت روسيا من مبيعات السلح إلى  ،م1993االنتخابات الرئاسية سنة 

يات أعادت بناء وزار يلتسن الهند في نفس العام ووقع مجموعة اتفاق ،في ذلك الغواصات
 وأبدت ،العلقات بين الدولتين وتضمنت تصدير كميات ضخمة من السلح إلى الهند

 *: نت(2017: هسياسة القصف الجوي األمريكي للعراق. )القرالل انتقاًداروسيا 
  

من  اعتباًراعلى ذلك فقد بدأ يلتسن في تغيير توجه السياسة الخارجية الروسية  بناءً 
روسيا دولة أوروبية  جديد أساسه أن   "أوراسي"تتبلور ملمح توجه  م وبدأت1994 عام

ففي العالم  ؛توجه سياستها الخارجية نحو هذا العالم عليها أن   فإن   ، لذاآسيوية )أوراسية(
ومن هذا العالم تنبع مصادر التهديد األساسية  ،األوراس تقع روسيا وفيه تكمن مصالحها

 (9-2: 2014، )سرحانلألمن القومي الروسي. 
 

م زار رئيس 1994الدولتين من تعميق العلقات بينهما، ففي العام لكن ذلك لم يمنع 
ق رابين موسكو في إطار تعزيز العلقات وتبادل وجهات النظر اسحإي سرائيلالوزراء اإل

روسيا كانت تعتبر نفسها  وأن   خصوًصاحول المسيرة السياسية بعد توقيع اتفاق أوسلو، 
 .واقتصادية وتجارية استراتيجيةأهداف رابين كانت  أن   واضًحاتها، لكن بدا أحد رعا
 (107: 2011، ومصطفى)يوسف 

  
 يات المتحدة، جعلت قرارات روسياوالمن اليلتسين  تقربيتضح مما سبق، أن  

وباإلضافة إلى بعد روسيا عن قضايا الشرق األوسط لكي ال  سرائيلالخارجية موالية إل
ن  سرائيلرار يتعلق بالشأن اإلتتأخذ أي ق أظهر بعض التدخلت في القضايا الجوهرية  ي، وا 

وخاصة السلم، وذلك فقط إرضاًء للمعارضة الداخلية له، وبسبب رفض البرلمان سياسة 
وذلك أثر على القضية  .وتركها بقيادة الواليات المتحدة التقوقع والبعد عن الساحة الدولية

في المجتمع الدولي، مما  سرائيلتشكيل الواليات غطاء حماية إلبسبب  سلًباالفلسطينية 
 تقوم بممارسة أعمال عدائية ضد الشعب الفلسطيني في ظل صمت دولي. سمح لها أن  

  

                                                             
*
 اإلمبراطورية واليات من جميعها دولة 52 من مكون طوعي اتحاد عن عبارة هوودول الكومنولث: رابطة الشعوب البريطانية،  

 .ورواندا موزمبيق باستثناء سابًقا البريطانية
*
 :الرابط على متاح ،الثالثة بوتين والية حتى يلتسن عهد من الخارجية، روسيا توجهاتانظر في:  

http://projocenter.com/Details.aspx?Id=6 
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 يلتسينلـ الثانية الرئاسية في الفترة  اإلسرائيلية -الروسية العالقات   .2.2.1.2
(1996-1999) 

ومن  ،، وفي بعض األحيان محبطةر واقعيةفي منتصف التسعينات كانت األمور أكث
 -فترة طويلة  ُمن ذُ  - يسرائيلحيل المصالح الروسية في الشرق األوسط، كان المسار اإل

فريقيا. ومع ذلك في الوقت نفسه، إوسوريا وأجزاء من شمال  إيرانمقارنة مع  اهامشي نسبيً 
ين في النمو بشكل بين البلد استمر حجم التجارة، وتدفق السائحين، والعلقات الثقافية

 (Karasova, 2013: 52). مطرد
  

ية الروسية فترة باردة نتيجة لتطلعات القوى سرائيلم، دخلت العلقة اإل1995في عام 
حول تورط األخير  الواليات المتحدةالعظمى الجديدة بين النخب الروسية واالحتكاك مع 

في وسعها لمنع جيش  في يوغوسلفيا السابقة، حيل حاولت روسيا دون جدوى كل ما
في ضوء عودة روسيا االقتصادية والسياسية، و الحلف األطلسي من التدخل العسكري. 

 إسرائيلحددت و  ،لروسية تجاه علقاتهما المتبادلةية واسرائيلحدل تغيير في المواقف اإل
 وخلصت إلى أن   ،الفرص االقتصادية في روسيا من خلل روسيا والشرق األوسط

، إسرائيلروسيا كانت حاسمة في إبطاء توريد األسلحة الروسية إلى أعداء  العلقات مع
. ولكن في الوقت نفسه، خضعت روسيا النعكاس سياسي، حيل اعتمدت إيرانوخاصة 

سياسة متحاربة ضد الغرب تتجلى في تنظيم األزمات الدولية واستغللها من أجل تحدي 
جمة هذه السياسة إلى دعم المحور المناهض الواليات المتحدة. وفي الشرق األوسط، تم تر 

للغرب في المنطقة من جهة، وتكثيف الجهود الروسية للقيام بدور في جميع العمليات 
 ,Meganمن جهة أخرى. ) – اإلسرائيلية -الفلسطينية وخاصة  -السياسية في المنطقة 

2013: 47) 
  

ن  و حتى  ،يقول بعض الخبراء  دوًراروسيا لظل ي، سائيلإسر ة مع لم يكن لروسيا علق ا 
في عملية السلم بالنظر إلى قربها ومصالحها األمنية و"علقاتها الطويلة األمد  امشروعً 

باإلضافة إلى وجودها في لجنة الرباعية  ،مع العديد من الدول األخرى في المنطقة"
 . (Reich and Gotowicki, 1994. )الدولية

  
السياسة )االنتقال التدريجي إلى ما ُيسمى  يا نحوروس، بدأت أواخر التسعينات ُمن ذُ 

. والمفهوم الجديد "للنخراط االنتقائي" الذي وضعته روسيا ("الواقعية" ماتيةراغالبالخارجية 
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خلل هذه الفترة، والذي يحدد الطريق الندماج معقول في السياسة العالمية واالقتصاد 
 (Karasova, 2013: 51)العالمي. 

 

الدور الروسي بالتراجع في عقد التسعينيات،  بدألقد تستمر بنفس الوتيرة، فألحوال لم ا
أكثر من روسيا، ووصل الحال إلى  عملية التسويةإذ دخل االتحاد األوروبي كفاعل في 

م إلى مدينة شرم الشيخ التي جرت فيها جولة 1999ه لم تتم دعوة روسيا في أيلول أن  
، بينما تواجد ممثلو الواليات المتحدة اإلسرائيلية -الفلسطينية مهمة من المفاوضات 

  (51: 2008أ. باكلنوف، واألردن ومصر. )
 

ا في روسيا، إضافة إلى تحررها شيئً مع انتهاء عقد التسعينيات واستتباب االستقرار 
من المضي وراء الواليات المتحدة في سياساتها في الشرق األوسط، بدأت تتبنى  افشيئً 

ن  مواقف سياسية  ، األمر الواليات المتحدةصح التعبير التنافس مع  تحاول إيجاد التوازن، وا 
، إذ أصبحت في نهاية التسعينيات وبداية إسرائيلعلى توجهها نحو  أيًضاالذي انعكس 
ية واألمريكية في المنطقة العربية، وفي شرق أوروبا سرائيلللسياسة اإل نقًدااأللفية أكثر 

 :Roey, 2008مبريالية الجديدة. )ياسة األمريكية التوسعية واألالس وآسيا الوسطى، بسبب
925) 

 

 حكم يلتسين: ما نتج عنأهم  
، بسبب سيطرة ما كان هد تضائل أثناء حكمالروسي في الشرق األوسط، ق الدور: أواًل 

 (261: 2008)العربي، ُيسمى بالتيار األطلنطي الراغب في توثيق العلقة مع الغرب. 
من  استحساًنا والغرب بشكل مطرد لم يلق   إسرائيلالعلقات الروسية مع  قتعم :ثانًيا

 .الكرملينقبل 
على الرغم من أنه لم يعد  ،إسرائيلكان بوريس يلتسين أول رئيس روسي يزور  :ثالثًا

 *(Landmark, 2005: Net. )م2000عام  لها خلل زيارته ، وذلكفي منصبه
 ضعف ثم ،روسيا االتحادية ضعفتأ برىكُ  اقتصادية انهيارات يلتسين عهدشهد : رابًعا
 معالجة وكذلك الداخلية، قضاياها معالجة في وانهمكت ،الدولي الصعيد على دورها

 على القائم السوق اقتصاد لىإ الموجه االشتراكي االقتصاد من المفاجئ شبه االنتقال
 (ابلةمق م:12/03/2018عمرو، نبيل ) .الرأسمالية ومضامين مرتكزات

 

                                                             
*
 ،?Putin becomes the first Russian president to visit Israel. Why nowانظر في:  
   landmark.html-hazy-a-http://www.tol.org/client/article/13997 ابط:متاح على الر 

http://www.tol.org/client/article/13997-a-hazy-landmark.html
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اتجهت روسيا لمحاربة الفساد وتحجيم النفوذ الصهيوني بهدف استعادة  ،يلتسينبعد 
صلح أحوال االقتصاد، وقادت روسيا حملة أفضت إلى هروب بعض  مكانة روسيا وا 

 خودروكوفسكيميخائيل المليارديرات اليهود إلى الخارج، والقبض على الملياردير اليهودي "
- Mikhail Khodorkovsky الرئيس بوتين بمعاداة  إسرائيلتقديمه للمحاكمة، واتهمت " و

السامية وشنت ضده حملة عنيفة. على ضوء تصور الرئيس "بوتين" عبر والياته المختلفة 
كرئيس لروسيا وكرئيس لوزرائها، المستند إلى روسيا القوية الراغبة في استعادة مكانتها 

عاده اآلسيوية واألوروبية. )المركز العربي، الدولية والحفاظ على األمن القومي الروسي بأب
 .الحًقاما سنوضحه  وهذا : نت(2013
 

 والثانية 2004-2000 روسيا في ظل حكم بوتين )الوالية األولى .2.2.2
2004-2008)  

 م  م، قد  2000 عام مايوأيار/مع تولي الرئيس فلديمير بوتين لمقاليد الُسلطة في 
كان في مقدمتها التركيز على برامج االصلح فت باسم "مبدأ بوتين" ُعر   عدة مبادئ

وركز مبدأ بوتين على تطوير دور روسيا في  ،داخلي على حساب السياسة الخارجيةال
والعمل على استعادة دور روسيا  ،عالم متعدد األقطاب ال يخضع لهيمنة قوة عظمى واحدة

الروسي في  ، وعدم السماح للغرب بتهميش الدورتدريجًيافي آسيا والشرق األوسط 
العلقات الدولية. وقد أضاف مبدأ بوتين عناصر جديدة للسياسة الخارجية الروسية أهمها 

روسيا ستسعى إلى دعم الترابط بين دول  فإن   شرًقاه إذا استمر توسع حلف األطلنطي أن  
روسيا على الرغم من  السابق لحماية منطقة دفاعها األول. وأن   السوفيتياالتحاد 
 ،عدة مثلقضايا ها لنظام القطبية األحادية ولكنها ستعمل مع الواليات المتحدة في معارضت

روسيا ستعمل على دعم بيئتها األمنية في  الحد من التسلح وحقوق اإلنسان وغيرها. وأن  
 : مقال(2007الشرق عن طريق تقوية علقاتها مع الصين والهند واليابان. )علو، 

 

اقضة مع هدف الواليات المتحدة في بقائها القطب المهيمن المبادئ المتنلتحقيق تلك 
الوحيد، والقوة العظمى المسيطرة على العالم أجمع، اعتمد بوتين سياسة التعامل مع جميع 

 إسرائيلعلقة  بالرغم من أن   مثًل عن علقة تلك الدول مع الواليات المتحدة، ف بعيًداالدول 
وذلك  ؛إسرائيلستطاع بوتين الحفاظ على علقة جيدة مع ، اجًدامع الواليات المتحدة قوية 

  بسبب العوامل التالية:
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في  : الصراع مع جمهورية الشيشان المنشقة في شمال القوقاز، وهو صراع بدأأواًل 
حركة انفصالية علمانية أصبحت ذات طبيعة إسلمية  اأوائل التسعينات، وكان أساسً 

در كبير إلى سياسات موسكو الصارمة وانتهاكاتها متطرفة بشكل متزايد، وُيعزى ذلك بق
وكانت  ،ضده إسرائيلبصراع  اإلرهابلحقوق اإلنسان. وقد شب ه بوتين صراع روسيا ضد 

من بين الدول القليلة التي لم تنتقد بوتين على خلفية اإلجراءات التي اتخذها في  إسرائيل
 الشيشان.
ادية مع دول الشرق األوسط. من هنا، : تشديد بوتين على تطوير علقات اقتصثانًيا

، مثل تجارة التكنولوجيا المتقدمة في مجاالت إسرائيلسعى إلى إقامة علقات تجارية مع 
سرائيل. ونمت التجارة بين روسيا و *تتضمن تقنية النانو  أمريكي لتصل إلى مليار دوالر ا 

م، إلى ما 2014م م وازدادت بأكثر من ثلثة أضعاف بحلول عا2005بحلول عام  سنوًيا
. وُيعتبر هذا الرقم أعلى بقليل من ذلك الذي حققته أمريكي مليار دوالر 3.5يقرب من 

وتجارة  إسرائيل)الفرق بين تجارة روسيا مع التجارة بين روسيا ومصر في العام ذاته. 
 .روسيا مع الدول العربية، األولى تطويرية، والثانية استهلكية(

شخص متحدل باللغة الروسية من  ونصف أكثر من مليون يلإسرائ: يعيش في ثالثًا
 .الكرملينأصل روسي، وهو أمر مهم بالنسبة إلى 

: سعي بوتين إلى إشراك روسيا في عملية السلم في الشرق األوسط، على أمل رابًعا
الغرب وتبدو ببساطة كلعب مهم. وفي الواقع، في عهد بوتين، أصبحت  تكون بجانب أن  
انضمامها إلى  ُمن ذُ تطبع بصمتها في عملية السلم  ، وس عت إلى أن  احزمً  سيا أكثررو 

 *(مقال: 2016أكثر من عقد. )بورشفسكايا،  ُمن ذُ "اللجنة الرباعية الدولية" 
 

يجابية دائمة، ف لكن العوامل أعله ال تعني بأن    أحياًناتلك العلقات تسير في هدوء وا 
لم تتطابق الرؤية الروسية مع الرؤية  وخاصة إن   ،اجعكانت تأخذ منحى التدهور أو التر 

فلغة  ؛وجود علقة منفعة بالدرجة األولىية األمريكية. ولكن السمة الغالبة هي سرائيلاإل
ي تتحدل بين الدول القوية والكثير من الخلفات قد ُتحل وتحول لمنافسة المصالح هي الت

 وليس عداء.
 

  
                                                             

*
 .والجزيئي الذري المقياس على المادة معالجة بدراسة يهتم الذي العلم هي :النانو تقنية 
*
 :الرابط على متاح ،الروسية – يةسرائيلاإل العالقات نضوج انظر في: 

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-maturing-of-israeli-russian-
relations  

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-maturing-of-israeli-russian-relations
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-maturing-of-israeli-russian-relations
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 بشكل عملي تم العمل على إنجاز التالي: اإلسرائيلية -الروسية ألجل تعزيز العلقات 
نقل حقوق الملكية إلى مجمع سيرجيفسكي في القدس إلى االتحاد الروسي )استغرقت  -1

 .(عاًما 20بشأن هذه المسألة أكثر من  المفاوضات
 القضاء على نظام التأشيرات بين البلدين. -2
كشاف الفضاء. وقد وضعت تطوير العلقات العسكرية والتعاون المستمر في است -3

، على سبيل Amos-2, Eros-B, and Eros-B1ية سرائيلاألقمار الصناعية اإل
المثال ال الحصر، في المدار بمساعدة ناقلت الصواريخ الروسية. وكذلك وقعت شركة 

لتوريد  أمريكي مليون دوالر 400ية وروسيا صفقة بقيمة سرائيلصناعات الفضاء اإل
 (Karasova, 2013: 54) دون طيار.مركبات الطائرات ب

 

نطقة الشرق األوسط عام لم *ما يميز الفترة الرئاسية الثانية، زيارة بوتين األولى
وأعطت إشارات لجميع الدول بجدية عودة  ،كبير في حينه صدىً  تقد أحدثلم، ف2005

 روسيا إلى الساحة الدولية.
 

 وتطوير اقتصادي، قدم أموط على الحصول في بوتين نجح ،ةروسي نظر وجهة من
 مقعد علىافظ حو  ،في منطقة الشرق األوسط الدول جميع مع دافئة أو محايدة علقات
 روسيا نفوذ استخدام هو لبوتين النهائي الهدف يكون قدو  .ظامالع   لدولا طاولة على روسيا
 نتكو  أن   الممكن منو  .المتحدة الواليات مع مساومة قةور ك األوسط الشرق في المتزايد
 حتى األوسط، الشرق في فيها المشكوك األهداف ذات والمنظمات حكوماتالبجانب  روسيا
بالمقابل  األوسط، الشرق عن االبتعادو  ،المتحدة الواليات مع" التدخل عدم" ثب الحًقا تتعهد
 .الوسطى وآسيا القوقاز خارج المتحدة الواليات تبقى أن   تطلب أن   لروسيا يمكن

(Bourtman, 2006: 12 ) 
 

حكم بوتين األولى والثانية، تم إعادة روسيا  تيفتر  خلل أن   يتضح ،من خلل ما سبق
وقال بوتين بها من تراجع في ظل حكم الرئيس يلتسين،  ، بعد ما حل  مكانة ال بأس بهاإلى 

روسيا دولة تصون قيمها الخاصة وتحميها وتلتزم  بإحدى خطاباته أمام البرلمان: "إن  
القرار الروسي مستقل كل االستقلل  "، وذلك يعني أن  ريقها الخاص للديمقراطيةبميراثها وط

من أي هجمة من دول منطقة  إسرائيللحماية  دائًماعن القرار األمريكي الذي يسعى 
وأن  روسيا ماضية في طريقها الستعادة مكانتها كما كانت . إيرانالشرق األوسط وخاصة 

                                                             
*

 .منصبه خالل سرائيلإل روسي لرئيس  زيارة  أول



 

38 
 

ذلك من خلل منطقة الشرق األوسط، فسيكون من لم يكن  ن  في عهد االتحاد السوفيتي، وا  
مثل الواليات المتحدة  تماًماخلل السيطرة المنفردة على منطقة القوقاز وآسيا الوسطى 

 المنفردة بمنطقة الشرق األوسط، ذلك أشبه بتقسيم ملكية الدول بينهما.
 

يديف دميتري ميدففي عهد الرئيس  اإلسرائيلية -الروسية العالقات  .2.2.3
(2008-2012) 
في االنتخابات الرئاسية  اا ساحقً فوزً  Dmitry Medvedev - دميتري ميدفيديفحقق 

س الوزراء للبلد، مما أعطى م، وأصبح بوتين رئي2008التي جرت في آذار/مارس عام 
روسيا سوف تسير على نفس النهج لتطبيق "مبدأ بوتين" وكأن ما حدل فقط  بأن   ارً مؤش

 ئيس البلد مع بقاء الخلفية أو العقل المدبر في مكانه.تغيير السم ر 
 

، قام رئيس الحكومة اإلسرائيلية -الروسية العلقات  لمسيرة تعزيز وتوطيد استكمااًل 
 Ben Gurion - . ومن مطار بن غوريونإسرائيلبزيارة دميتري ميدفيديف الروسية 
Airport اخام األكبر ليهود روسيا والحاخام توجه مباشرة إلى زيارة حائط البراق برفقة الح
، في محاولة منه لتخفيف وقع التصويت الروسي لصالح قرار اليونسكو سرائيلاألكبر إل

روسيا  من الترال اإلسلمي. ولم يكتف  بذلك؛ بل أعلن أن   جزًءاالذي اعتبر القدس 
ية، سرائيلاسات اإل)مركز أطلس للدر  بالعلقة التاريخية لليهود بمدينة القدس. دوًمااعترفت 
 *: نت(2016

 

الحديل في  ميدفيديف تجاهلإذ  ؛ما تكون لقاء بروتوكولي وروتيني هذه الزيارة أشبه
 -الروسية السياسة أو كل ما يتعلق بالصراع، واكتفى بالتأكيد على عمق الشراكة 

. رهاباإلوكذلك مواجهة  ،في التعاون االقتصادي وفي التكنولوجيا الزراعية اإلسرائيلية
ال  بعلقة اليهود التاريخية بالقدس واعتراف ميدفيديف ،فالصفقات المهمة ُتعقد مع بوتين

 إسلمية، والقضيةكذلك علقة تاريخية مسيحية، و  أيًضا، فهناك إسرائيليعني علقتها ب
 .دينية قضية ليست الفلسطينية بمجملها

 

ضوء نقاط ئيس ميدفيديف على خلل والية الر  اإلسرائيلية -الروسية تحددت العلقة 
 وتطورات أساسية:عدة 
  يين في تدريب قوات جورجيا وتزويدها بالسلح.إسرائيلمشاركة خبراء عسكريين 

                                                             
*
  https://paltoday.ps/ar/post/284427: الرابط على متاح المصالح، تنسيق عالقة انظر في: 

https://paltoday.ps/ar/post/284427
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 برنامجها النووي. خصوًصاية، و يرانالدعم الروسي للترسانة العسكرية السورية واإل 
  يين دبلوماسمباشرة، باستثناء طرد  إسرائيلعدم اتخاذ إجراءات فعلية ضد

 .يونإسرائيل
  استمرار التوجه الروسي نحو تقليص المسافة مع األطراف الفلسطينية المختلفة، من

خلل المساعدة على تحقيق الوحدة الفلسطينية من ناحية، والعمل الهادئ لجذب 
 .إسرائيلبحركة حماس نحو القبول بالتسوية السلمية، واالعتراف 

 والقدس  ،رباعية، فيما يتعلق باالستيطانالتوافق مع التوجهات العامة للجنة ال
 واللجئين، واستمرار الهدوء على الجبهات كلها.

 سرائيليل لقبول ضم  بعض المستعمرات إلالقبول بفكرة تبادل األراضي، والم .
 (226، 2012)صالح، 

 

ر على أنه شخصية ديمقراطية ذو  يتبين مما سبق أنه لم يختلف ميدفيديف الذي ُصو 
عن بوتين في إدارته للبلد، خاصة إذا تعلق األمر بأمن روسيا القومي.  ميول غربية

يرانفالدعم الروسي لسوريا و   ،ة في القضية الفلسطينية لم يختلفلم يتوقف، واتباع الحيادي ا 
هذا ما و  لم يتوقف، بمعنى بقيت األمور كما هي. إسرائيلوتنشيط العلقات الدبلوماسية مع 

)عيسى، . والمنهجية الرؤية نفسبوتين وميدفيديف لديهما  أن  ب عيسى د. أيًضايؤكده 
 م: مقابلة( 01/03/2018
 

 (م2017-2012) بوتين في الفترة الرئاسية الثالثةسياسة  .2.2.4
قبل وصول بوتين إلى سدة الحكم للمرة الثالثة، لو ح بخطوات قوية لسياسة روسيا 

بسبب ما يقومون به مما أسماه  الخارجية تنوي بلده اتخاذها ضد "الشركاء الغربيين"
د "الخطوات االنفرادية" على الساحة العالمية، والتي ال تراعي رأي روسيا ومصالحها. وأك  

أنه ال يجوز تحديد قواعد اللعب في االقتصاد والسياسة الدولية من وراء ظهر روسيا، أو 
متجددة؛ حيل  وفي هذه المرحلة الجديدة كانت رؤية بوتين ،بمعزل عنها وعن مصالحها

إعادة تسليح روسيا أصبحت ضرورية  أن   اولويات عمله كرئيس للدولة، مؤكدً أنه حد د أ
لمواجهة سياسة الواليات المتحدة وحلف شمال األطلسي في مجال الدفاع الصاروخي، مما 

من هذا الفهم،  اللردع االستراتيجي. وانطلقً  يفرض عدم تخلي الدولة الروسية عن قدراتها
د عارض بوتين سياسات الواليات المتحدة والغرب في مد مظلة حلف الناتو إلى الحدود فق

المشروع األمريكي لبناء قواعد صواريخ مضادة في  -وال يزال -الروسية، ورفض بشدة 
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: 2012لغة قوية في رفض الهيمنة األمريكية. )دياب،  ابولندا وجمهورية التشيك، مستخدمً 
106) 

 

جدد من سياسته بما يتناسب مع القوة التي أصبحت تتمتع بها روسيا، بوتين  أن  يتضح 
ففي فترته الرئاسية األولى والثانية لم تكن روسيا قادرة على استخدام لغة القوة، فكانت 

القوة تبدأ من الداخل. أما اآلن بات باإلمكان  ألن   ؛صلح الداخليمبادئه تركز على اإل
 عالية من الثقة.التعامل مع جميع الدول بدرجة 

 

اإلدارة السياسية الروسية الحالية بقيادة بوتين إلى  يسعذلك من خلل استمرارية  ترجميُ 
عادة االعتبار لنظرية المحور  سي مااالنفتاح على دول العالم المختلفة، وال  دول الشرق، وا 

دورها كوسيط الثلثي )روسيا، الصين، الهند( مع اتباع دبلوماسية جديدة تقوم على تعزيز 
مقبول من كل األطراف في حل النزاعات واألزمات الدولية واإلقليمية، وهذا ما سعت إليه 

، سوريا ولبنان إيرانروسيا، كما يرى بعض المحللين االستراتيجيين في ملفات مثل العراق، 
 (257: 2009)شلبي،  وفلسطين، وغيرها من األزمات خلل السنوات األخيرة.

 

، فقد ترسخ "االتجاه الجديد" لهذه اإلسرائيلية -الروسية العلقات  أما على صعيد
م إلى 2012العلقة خلل الزيارة الثانية التي قام بها فلديمير بوتين في حزيران/يونيو 

إلى المعلومات الواردة في وسائل اإلعلم المحلية العبرية، اعتبر القادة  ا. واستنادً إسرائيل
ولكن لم يكن الحال نفسه  ،الزيارة لم يسبق لها مثيل من حيل أهميتها هذه يون أن  سرائيلاإل

، Fedor Lukyanov - ألحد الخبراء الروس البارزين، فيدور لوكيانوف وفًقافي روسيا، ف
زية من "لقد كانت الزيارة أكثر رم :رئيس تحرير مجلة روسيا في السياسة العالمية، قال

"للمرة األولى، وبشكل ملحوظ، باتت العلقات  -يهحسب رأ- الناحية العملية. ومع ذلك
ه بصرف النظر عن المسألة وأن   ،ضل بكثير من العالم العربي بأسرهأف إسرائيلالروسية مع 

تبرير علقاتنا مع معظم  ية، ال توجد اختلفات جوهرية بيننا وبين تل أبيب. إن  يراناإل
 *(Savenkov, 2012: Netبدعمنا لسوريا". ) فعلًياالعالم العربي يرتبط 

 

خلل تلك الزيارة قال بوتين: "تقوم مصلحة روسيا الوطنية على توفير السلم 
 ,Haaretzي". )سرائيلواالستقرار في الشرق األوسط، والسلم واالستقرار للشعب اإل

                                                             
* 
، متاح على الرابط: What did Putin implore in Bethlehemانظر في:  

https://svpressa.ru/all/article/56471/  

https://svpressa.ru/all/article/56471/
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2012: Net)*   ه ألجل تلك الزيارة باإلضافة إلى التصريحات، تدل على اقتناع بوتين بأن
صفه، فهي األقوى في تلك  في إسرائيلة إلى منطقة الشرق األوسط يجب كسب العود

أو حتى إظهار الدعم في خطواتها لكسب قيادة عملية السلم. وباإلضافة إلى  ،المنطقة
وتفعيل تجارة السلح مع الدول  افي المنطقة كما هو الحال في سوري عسكرًياذلك التواجد 

فهي الورقة الرابحة بالنسبة لبوتين التي  افيما يخص سوريو  العربية لتحقيق مكاسب مادية.
وذلك  من خللها إلى جانب القضية الفلسطينية بإمكانه إبقاء قدم روسيا في المنطقة بقوة.

ن لم تكن مساندة للقضية  أن   ال ُبد   تستغله القيادة الفلسطينية بشكل جيد، إلبقاء روسيا وا 
 ايدة.الفلسطينية، على األقل أن تكون مح

 
 الخالصة

من خلل حقبة  اإلسرائيلية -الروسية في سياق هذا الفصل، تم استعراض مسار العلقات 
 االتحاد السوفيتي، وحقبة روسيا االتحادية، وتم التوصل إلى ما يلي:

ها دولة منها بأن   اعتقاًدا إسرائيلكان االتحاد السوفيتي من أوائل الدول التي اعترفت ب -
ذلك  ولكن على كل األحوال، ساهمة، لكن مع مرور الوقت تبين العكس، اشتراكية شيوعي

خاصًة أنه اعتراف من دولة عظمى في  ،االعتراف سلب الشعب الفلسطيني أرضه وحقوقه
 حينه.

ه في بعض األحيان ئ  االتحاد السوفيتي بمراحل مختلفة ما بين صعود وهبوط، مع اختفا مر   -
 هدي يوري أندروبوف وقسطنطين تشيرنينكو.عن المحافل الدولية، خاصًة في ع

في زمن االتحاد السوفيتي بالتنوع ما بين تأييد  اإلسرائيلية -الروسية تميزت العلقات  -
 في عهد روسيا االتحادية. استقراًرامطلق، ومعارضة، وحيادية، ولكنها كانت أكثر 

ل في العدوان الثلثي ، كما فعإسرائيلدعم االتحاد السوفيتي القضايا العربية على حساب  -
 -الروسية ، مما أدى إلى تدهور العلقات الدبلوماسية م1973عام  وحرب أكتوبر

 .اإلسرائيلية
مع انتهاء عهد االتحاد السوفيتي، بدأ عهد جديد لكنه يعاني من الفساد االقتصادي  -

 يلتسين.والسياسي والمشاكل الداخلية، مما أبعد روسيا عن النظام الدولي خلل فترة حكم 
  

                                                             
*
   https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1739552.متاح على الرابط:  

https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1739552
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تغيرت أحوال روسيا في أواخر التسعينيات وبداية األلفية مع استلم بوتين الحكم، وتمثلت  -
عادة روسيا إلى الصدارة الدولية، والسعي  فتراته الرئاسية في: حل المشاكل الداخلية، وا 

 إلحدال توازن في النظام الدولي.
م في الحفاظ على األهداف لم تختلف مرحلة حكم ميدفيديف عن حكم بوتين، وذلك ساه -

 التي يسعى بوتين إلى تحقيقها.
لمواقف  استكمااًل كانت مواقف جميع الرؤساء الروس  فيما يخص القضية الفلسطينية، -

 .المساندة للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية رؤساء االتحاد السوفيتي السابق
 



 

 

 

 

 

 

 

 الثالثالفصل 

 اإلسرائيلية -العالقات الروسية محددات 
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 يةاإلسرائيل -الروسية الفصل الثالث: محددات العالقات  .3
 تمهيد 

 تمازج بين البلدين شعبًيا؛ هو التداخل والاإلسرائيلية -الروسية أهم ما يميز العلقات 
القديمة، إال أن  ذلك لم يكن له  ةيدولوجياألبالرغم من وجود بعض االختلفات و ، ورسمًيا

، وفي هذا الفصل سيتم تسليط الضوء هذه العلقاتوتطور األثر الكبير على استمرار 
وتقارب أو  اإلسرائيلية -الروسية المحددات الداخلية والخارجية التي تحكم العلقات على 

البيئة  ،يةسرائيلودورهم في االنتخابات اإل إسرائيلالجالية الروسية في  وهم:تباعد بينهما، 
 عد االجتماعي، وعلقة روسيا بكلٍ ، البموسكواليهود في  السياسية، ومكانة روسيا الدولية،

باإلضافة إلى  ،جورجيا وأوكرانيا، والعامل األمريكيب إسرائيل، وعلقة اوسوري انإير من 
وفي هذا الفصل سيتم  ، وحزب اهلل.في روسيا ، والتواجد اإلسلمياإلرهابمكافحة 

 التعرض لذلك من خلل:
 المحددات الداخلية المبحث األول:
 المحددات الخارجية المبحث الثاني:

 
 دات الداخلية: المحداألول المبحث .3.1

 إسرائيلفي  أصوات الناخبين من المهاجرين الروس .3.1.1
قوة انتخابية كبيرة، فبعد الهجرة الروسية الكبرى  إسرائيلأصبح المهاجرون الروس في 

من سكان  (%20) في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينات أصبحوا يشكلون ما ُيقارب
ئج العديد من االنتخابات من خلل تصويتهم في تغيير نتا اكبيرً  ا، وكان لهم دورً إسرائيل

م عندما ساهموا 1992المكثف لحزب من األحزاب الكبيرة، كما حدل في انتخابات عام 
م عندما ساهموا في 1996في العام  أيًضافي فوز حزب العمل بزعامة إسحاق رابين، و 

 لًفاخإلى كرسي رئاسة الوزراء  Benjamin Netanyahu - صعود بنيامين نتنياهو
، وبعد ذلك Shimon Peres -ز لتي كانت تصب في صالح شمعون بيريللتوقعات ا
في  Ariel Sharon - ومن بعده أرئيل شارون Ehud Barak - يهود باراكإساعدوا 

 (15) م أصبح للمهاجرين الروس2009الوصول إلى سدة الحكم. وفي انتخابات العام 
السابق الذي يتزعمه وزير الخارجية  *"بيتنا" إسرائيلفي الكنيست من خلل حزب  مقعًدا

، وأصبح هذا الحزب Avigdor Lieberman - دور ليبرماناالحالي أفيغووزير الدفاع 
                                                             

*
من خالل مجموعة من المهاجرين اليهود الروس بزعامة أفيغادور  لي يمني قومي، أنشئإسرائيبيتنا: حزب  إسرائيلحزب  

 م.1999مطلع عام  ُمْنذُ ليبرمان 
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على حزب العمل، وفي آخر  ابعد حزب كاديما والليكود ومتفوقً ثالل القوى البرلمانية 
 (31)على  مًعال بيتنا مع الليكود وحص إسرائيلم اتحد حزب 2013انتخابات بداية عام 

 (1: 2013مكنهما من قيادة االئتلف الحكومي. )فروانة،  مقعًدا
 

ي، يسعى سرائيلالتقارب الروسي اإل أن  " :يقول الكاتب المصري حسن عبد ربه المصري
وذلك لضمان تأييد أصوات الناخبين  ؛يين في كل مرحلة انتخابيةسرائيلالحكام اإل أيًضاإليه 

هو الذي سيفوز في  ن  هي التي تحدد م   دائًمافتلك األصوات  ،سمن المهاجرين الرو 
. فعلى سبيل المثال وليس الحصر، يقوم الزعماء السياسيين الُمرشحين "االنتخابات

للنتخابات بزيارة سريعة إلى روسيا قبل فترة االنتخابات لُيحسن من صورته أمام الصوت 
 (272: 2009الروسي. )المصري، 

 

في أي بلد، خلل فترة االنتخابات تتقرب األحزاب من جميع فئات كما هو الحال 
 يهودي ونصف الشعب وخاصة ذات التأثير على نتيجة االنتخابات، فوجود أكثر من مليون

يدفع الحكومة جاهدة إلرضاء تلك الشريحة الكبيرة لكسب صوتها  إسرائيلروسي في 
وصلوا إلى سدة  ن  الكثير مم   ي ُيلحظ أن  ئيلسراوتأييدها الدائم. والمتتبع للشأن الداخلي اإل

 . شارونمثل ليبرمان و  الحكم جذورهم تعود إلى روسيا
 

من سيحقق  تقوم باختيارتلك األصوات فيما يخص أثر ذلك على الجانب الفلسطيني، 
ين، فسواء كان متشدًدا أو للفلسطيني الُمر شحعن مدى عداء ذلك  بعيًدالها مصالحها 

ا م ،اعتباراتهمالقضية الفلسطينية ليس من ضمن  بمعنى أن   ،ن يحدل ذلك فرًقامعتداًل، فل
ة األشخاص الذين تم يفمن خل جلًياوذلك واضح  دامت مصالحهم تسير على ما يرام،

 .إسرائيلاختيارهم لحكم 
 

 البيئة االستراتيجية .3.1.2
ت على المنطقة التحوالت التي طرأ في هذه العلقات تشمل البيئة االستراتيجية التالي:

بعمق عزلتها اإلقليمية، بعد  –ألول مرة  – إسرائيلفي أعقاب الثورات العربية، وشعور 
تتأخذ أي قرار ضد  سقوط األنظمة المتحالفة معها، أو باألحرى األنظمة التي ال تملك أن  

علقة أكثر ما ُيثير رغبة ُصناع القرار في تل أبيب في الرهان على ال . ولذلك فإن  إسرائيل
مع موسكو، فمن خللها سيتم إخراجها من عزلتها اإلقليمية، وتحسين مكانتها السياسية 

 الدولية.
 



 

45 
 

أن منطقة الشرق األوسط أصبحت مرة أخرى ساحة تنافس بين القوى  الم يعد سرً 
موسكو تريد االقتراب من تل أبيب بعد جهود حثيثة تبذلها أنقرة لتحويل  العظمى، وأن  
التهديد التركي، وحقول الغاز التي تم  فإن   لذااز لتكون ساحتها الخلفية، منطقة القوق

في شرقي البحر المتوسط، تقف وراء مبادرة روسية إلنشاء كتلة  مؤخًراالكشف عنها 
الحلف بين موسكو وتل أبيب قد  وقبرص واليونان، مما يعني أن   إسرائيلمشتركة مع 

 ة في فترة عدم يقين.يصبح عامل تأثير في منطقة غير مستقر 
 

حجم تراجع مكانة الواليات المتحدة في المنطقة،  اك دوائر ُصنع القرار في تل أبيبإدر 
تصاد العالمي، واضطرارها للهتمام بمناطق أخرى، بسبب األزمة التي تعصف باالق

 بحجم الفراغ الذي تتركه واشنطن خلفها مع وعيها الكامل بأن   اا فشيئً وشعور حكامها شيئً 
في السر والعلن، إرضاًء  الكثير من دول اإلقليم تحرص على تسخين علقاتها معها

فغياب الواليات عن الساحة يعطي لروسيا مساحة أوسع للتعامل مع قضايا  ؛لواشنطن
 ي.سرائيلمنطقة الشرق األوسط بما فيها الصراع الفلسطيني اإل

 

سرائيلكذلك روسيا و  "التطرف اإلسلمي"، وتأثيره  لديهما خوف مشترك مما تسميانه ا 
تحول الديمقراطي في تعارضان ال مًعاعلى تقوية العلقات بين الدولتين، ولذلك فإنهما 

: 2012ه سيؤدي كما ُتقدران إلى "أسلمة" المنطقة وخارجها. )كاتس، ألن   ؛الشرق األوسط
 (صحيفة

 

لحراك العربي استمر ا إن   ، ولكنيكون ذلك التخوف في محله كان من الممكن أن  
جميع األنظمة السابقة كما كانت، بل ، هو عودة بعد فترة بسيطةفما حدل ، السليمبالشكل 

ن   لن تسمح بوجود نظام إسلمي سواء  إسرائيل، فاما زال موجودً التخوف  بشكل أسوأ. وا 
على المنطقة ما بعد  ، ولكن ما ظهر حديثًاأو متطرف في منطقة الشرق األوسط معتدل
ي اليمن، والخلف الجديد ، والحرب القائمة فام مثل التواجد الروسي في سوري2015عام 

من مصر والسعودية والبحرين وبين قطر وتركيا، وكل ما سبق ساهم في التواجد  بين ُكلٍ 
مهتمة في دفع علقاتها  إسرائيلغير مباشر في المنطقة مما يجعل مباشر/الروسي بشكل 

ذلك من جهة، ومن جهة أخرى  صالحها واعتباراتها األمنيةمع موسكو باالتجاه األنسب لم
بشكل  إسرائيلساهمت في التفكك العربي وتقدمه نحو التطبيع مع  أيًضاتلك األحدال 

 .جًداسريع 
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ذلك كله أثر بشكل كبير على القضية الفلسطينية، ففي ظل انشغال العالم العربي 
حرفت البوصلة عن فلسطين، باإلضافة بقضايا جديدة ذات أهمية في الشأن الداخلي، ان

سياسة  م، مستخدًما2017دونالد ترامب عام إلى عودة الواليات المتحدة بشكل قوي بقيادة 
 ا، داعيً سرائيلالشديد إل دعمه حصول على األموال العربية، معلًناالتهديد المباشر ألجل ال

ثيران: األول على الدول العربية ذلك له تأ ها دولة سلم كما يزعم.ألن   ؛للتطبيع معها أيًضا
التي بدورها تعلن والئها للواليات المتحدة، والثاني على روسيا التي بدورها بحاجة لتثبيت 

، وبذلك تحقق ثلثة أهداف: منافسة الواليات المتحدة اأقدامها من خلل تواجدها في سوري
للحفاظ على أمنها  إسرائيلالتنسيق مع و ، امساندة سوريو في منطقة الشرق األوسط، 

 القومي.
 

 مكانة روسيا الدولية .3.1.3
دولة عظمى تستغل قوتها في بسط سيطرتها على منطقة الشرق األوسط من روسيا 

نشاء قاعدة عسكخ رية قوية في سوريا، ودعمها لل تجارة األسلحة مع الدول العربية، وا 
 ، وفتح أبواب االستثمار مع الدول العربية.يرانإل انوويً 

 

لروسيا قوة مركزية في العالم، ولها تأثيرها ونفوذها في  بأن   ،جيًداذلك  تعي إسرائيل
الشرق األوسط، وذات علقات وطيدة وطيبة مع حلفائها العرب والعديد من الدول 

قات في طريق و مميزة معها، وكذلك تعلم بوجود معاإلسلمية، لذلك قامت بنسج علقات 
لتوفر  اسياسة الداخلية الروسية، نظرً وروسيا، أبرزها ال إسرائيلتطوير العلقات أكثر بين 

عدد من مجموعات الضغط والمصالح التي تعمل باتجاه تنمية العلقة الروسية مع العالم 
 السوفيتيخليفة االتحاد  –ية سرائيلكما ترصدها العين اإل –العربي واإلسلمي. فروسيا 

ك خصوصية تحكم طبيعة تلك العلقة، السابق، وفي طريقها إلى الصعود، ومع ذلك فهنا
الذين باتوا يشكلون  بموضوع هجرة اليهود الروس إليها لها ارتباطات خاصة بها تتعلق ألن  

، ولهم ميول قومية عنصرية، ُتعد بمثابة جزء ال يتجزأ من إسرائيلأكبر تكتل عرقي في 
المهم بقاء القناعة  ية. ومع ذلك، منسرائيلالمعادلة الخارجية الروسية والداخلية اإل

سياسة موسكو األساسية في الشرق األوسط لن تتغير بسهولة؛  التاريخية والسياسية بأن  
سرائيلو  لن تستبدل حلفها مع الواليات المتحدة بآخر مع روسيا. )أبو عامر،  أيًضا ا 

2014 :201) 
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من  على استغلل تلك المكانة وتطويعها في صالحها، يبعد ويضعف إسرائيلقدرة 
وذلك  ؛العلقات الروسية العربية، أو باألحرى يقيد روسيا في تعاملها مع الدول العربية

وفيما  روسيا للدول العربية؛ أسلحة دفاعية فقط. في نوعية السلح الذي تبيعه جلًيايتضح 
استغلل المكانة الروسية، إذ يخص فلسطين، فالقوى الفلسطينية آفاقها ضيقة ومحدودة في 

 د مصالح جوهرية يمكن البناء عليها لكسب الموقف الروسي بشكل عملي.وجال ت
 

مستمدة فقط من قوتها العسكرية، بل من  تأن  قوة ومكانة روسيا ليس يتضح مما سبق
دولة عظمى بالرغم من ال زالت تنظر لروسيا على أن ها  إسرائيلنظرة الدول األخرى لها، ف

لى اآلن روسيا تعاني جًداهزائم اقتصادية كبيرة ها عانت في فترة من الفترات من أن   ، وا 
، ولكن تلك المشكلة الداخلية بخبرة الزعماء الروس عامة وبوتين خاصة، ال يتم اقتصادًيا

دول منطقة الشرق األوسط  ، لذلك نجد أن  اإلشارة إليها أو ال تذكر من قبل الدول األخرى
 والعسكرية أكثر بكثير من حاجة روسيا بحاجة لروسيا في الكثير من القضايا السياسية

 روسيا سعت لذلك ونجحت في تحقيقه.من الجدير ذكره بأن  لهذه الدول، و 
 

حتى و مما سبق، نتساءل هل أحسنت القيادة الفلسطينية استغلل تلك المكانة؟،  أيًضا
في  نالفلسطينيو ح ، في حال نج آخرعلى هذه القيادة، نطرح سؤااًل  بالكامل ال نضع اللوم

في ظل وجود وتفرد الواليات المتحدة؟، اإلجابة عن  ادل روسيا فرقً ح  تُ  ذلك، هل يمكن أن  
هذا التساؤل تبقى رهينة في عبارة "قد تحدل فرقًا"، فل يوجد يقين بذلك ليس فقط بسبب 

ن   ن، ما كذلك بسبب عدم وجود مصالح ذات أثر بين روسيا وفلسطيالواليات المتحدة، وا 
 ، فروسيا لديها مصالح مع سوريااريا هو الحال بسو عم   فلسطيني مختلف تماًماوالوضع ال

 تحسن من استخدامها.
 

 سرائيلالمصالح الحيوية إل .3.1.4
في روابطها مع روسيا تتحكم في  إسرائيلهناك أربع مصالح استراتيجية تركز عليها 

 وتشمل: ،التأثير على مستقبل العلقة بين الطرفين
 الماسة للمهاجرين الروس المتدفقين باستمرار إليها. يةسرائيلالحاجة اإل (1
للبقاء على اطلع  في الوجود في موقع قريب من باكستان النووية إسرائيلرغبة  (2

 .دائم بما تتوصل إليه باكستان وخاصًة أن ها دولة إسلمية
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 علقاتها مع روسيا للتأثير في أحدال الشرق األوسط إسرائيلتستغل  إمكانية أن   (3
 .ي، األزمة السورية(يرانلف النووي اإل)الم

في تعزيز تجارة السلح مع روسيا كقوة عسكرية صاعدة، وتطلعها  إسرائيلطموح  (4
، وتطوير العلقات إلى التعاون التقني مع روسيا لألغراض العسكرية والتجسسية

 ،وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين االقتصادية والتجارية في جوانب مختلفة
 : مقال(2012)توكفيلد،  خاصة الماس والمعادن الثمينة واألخشاب.

 

ذو  وتها باستمرار قلزيادة  إسرائيللجميع ما تحتاجه شاملة  فإن هانظرنا لتلك المصالح  اا 
ذلك  فإن   من ناحية اقتصادية وعسكرية باإلضافة إلى كسب تأييد سياسي روسي، وبالمقابل

 وفي المحصلة بالمنطقة، اها ستنتعش وسيكون لها دورً فأسواق ؛أهمية لروسيا ذو أيًضا
ساهم في نمو العلقات بين البلدين بشكل سيوجود أهداف تصب في مصلحة كل طرف 

 مطرد.
 
 إسرائيلإلى الروسية الجالية اليهودية في روسيا والهجرات اليهودية  .3.1.5

 -روسية الفي العلقات  ا مؤثرً عامًل  السوفيتيشكل اليهود الروس في االتحاد 
ليهود الروس، كونهم تطمح إلى استيعاب ا إسرائيل زالت وما كانتبالمقابل ، و اإلسرائيلية

، ناهيك عن إسهام االستيعاب في استعادة حيوية المشروع اا ديمغرافيً يشك لون بنكً 
 (182: 2011، ومصطفى)يوسف الصهيوني. 

 

في المجال  ،اوعات تعلمً السابق من أكثر المجم السوفيتيعتبر اليهود في االتحاد يُ 
هم من ذلك واأل، في مجال التمثيل والموسيقى والفن أيًضاائي، و قضالطبي والصحفي وال

في مجاالت العلوم والتكنولوجيا في مجال البحل العلمي، إذ يحصل اليهود على الجوائز 
 (428: 1996واآلداب والفنون والهندسة المعمارية. )فاسلييف، 

 

الطاقة البشرية عند اليهود تركز على العلم والتعلم في المجاالت  ن  أ يتبين مما أعله،
من فراغ،   لم يأت   حالًيا إسرائيللتقدم الذي تتمتع به ى، واحت   إسرائيلالعلمية من قبل وجود 

واآلن تحصد ثمار تلك الجهود باحتللها أعلى المراكز على جميع المستويات وخاصة في 
الطاقات في روسيا جعلها تتحل المراكز العليا في الدولة  وجود تلكو  ،المجال العسكري

 وقيادتها في فترة من الفترات.
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في موسكو هل له أثر على القرار الروسي، ذلك ما أجاب  اليهودي لكن ذلك الوجود
 السياسة جذب ويحاولون الكرملين في روس يهود يوجد: "قائًل عنه د. عدنان أبو عامر 

، ، مالًيا، سكانًيااقتصادًيا ؛الروسية الضعف نقاط واستخدام الحهمص في الروسية الخارجية
 معينة اختراقات إحدال محاولة إلىهم خلل من إسرائيل تسعى لذلك ،اختراعات ومشاريع

، لذلك يمكن "اليهود من مخترقة هابأن   روسيا تشعر ال لكي واضحة بصورة ليس ولكن
إلحدال ذلك األثر دون  ولكن بموافقة روسية -كبيرليس بال – بالتأكيد أثرهناك  القول بأن  

 (مقابلةم، 15/02/2018. )أبو عامر، المساس بالكرامة الروسية
 

، كانت أبواب الهجرة مفتوحة بشكل دائم، ولكن إسرائيلفيما يخص الجالية الروسية في 
 م ُجمدت الهجرة،1967 /يونيوفي أعقاب حرب حزيرانلم يستمر الحال كما هو عليه، ف

 Andre Gromyko - أندريه جروميكو السوفيتيم وزير الخارجية وفي السنة التالية قد  
للجنة  اقتراًحا Yuri Andropov - في حينه يوري أندروبوف السوفيتيةورئيس المخابرات 

بالسماح لعدد محدد من اليهود بالهجرة إلى  السوفيتيالمركزية في الحزب الشيوعي 
هذا السماح سوف يفند الدعاية الغربية التي  أن   باالدعاءقتراح ، وقد فسرا هذا االإسرائيل
اليهود يعانون من التمييز، وسوف يؤدي إلى تعاطف الرأي العام الداخلي مع  تقول أن  
األمر سوف يقلل النزعات القومية في صفوف اليهود، وكذلك  ة، كما أن  السوفيتيالسياسة 

)حيدر،  تجسس من خلل زرع عملء لها فيها.ة بالالسوفيتيفتح المجال للمخابرات 
2011 :154) 

 

في  إسرائيلإلى  من اليهود الروس األفً  (160) ل نحوو وص إلى اإلحصائيات شيرتُ و 
نحو  وصل في التسعينيات ولكن بعد انهياره ،السوفيتيأي في زمن االتحاد  ؛السبعينيات

إلى  ف يهودي روسيأل (155) هاجر نحو (م2008-2000) ، وبين عامياألفً  830
القراءة التاريخية تشير إلى انخراط اليهود بأعداد مرتفعة في المعاهد العليا  . إن  إسرائيل

والجامعات الروسية، وزيادة عدد المشتغلين منهم بالمهن الحرة، ما جعلهم يتمتعون بأعلى 
من  (154: 2011ة. )حيدر، السوفيتيمستوى تعليمي بالمقارنة مع سائر "القوميات" 

الملحظ أن  الهجرات في نهاية زمن غورباتشوف وبداية عهد يلتسين زادت بشكل كبير 
 وكان ذلك نتيجة ضغط أمريكي. جًدا

 

فمع إزالة التأشيرات بين على استمرارها،  امقياسً  األعداد المهاجرة لم تعد حالًيالكن 
يقضي يومه من  البلدين أصبحت الهجرة واالستقرار في أي بلد غير مهم، فالكثير قد



 

50 
 

، وفي نهاية اليوم يبيت في روسيا والعكس إسرائيلأعمال تجارية أو مصالح داخل 
، يدفع إسرائيلناطق باللغة الروسية في  ونصف بالعكس!. ومع وجود أكثر من مليون

بالعامل  جًدا تتهم إسرائيلالطرفين للهتمام باستمرار العلقات الطيبة بين البلدين، ف
 ،ضمان بقائها، وروسيا بالمقابل تضمن بقائها في منطقة الشرق األوسطالديموغرافي ل

 وبقائهم فوجودهم عليها، اماديً  ًئاعب باعتبارهم إسرائيل في بوجودهم مهتمةروسيا  أيًضاو 
 .مهم

 

يقول د. عدنان أبو عامر،  ية،سرائيلفي الحكومة اإل الروسية فيما يتعلق بأثر الجالية
، ةيالسياح الشركاتو  ،االقتصادية المجاالت في أكثر متواجدينفهم  "بأنه أثر ليس بالكبير،

 لليهود تدريجي زحف هناكو  القيادة، مواقع في وليس الدولة في المتوسطة المواقع في أي
 ،الوزاراتو  الجيش،و  األركان، رئاسة في متقدمة مناطق الحتلل إسرائيل في الروس

 إلى مرده اهذ يكون وقد ،كبير بنفوذ ظةاللح حتى يحظوا لم لكن والكنيست الحكومةو 
 ألسباب قادمون يهود همأن   وهي ؛الروس اليهود عن األصليين لليهود النمطية الصورة

لكن  م: مقابلة(25/02/2018)أبو عامر، ". وبياأثي يهود ثل اليهود نظرة مثل اقتصادية
العملية السياسية كما  في دوًرا"بيتنا" الذي بات له  إسرائيلذلك ال يتنافى مع وجود حزب 

 .سابًقاذكرنا 
 

ل الطرفين يسعى إلبقاء تلك الجالية مع العمل على زيادتها بشكل ك   من الواضح أن  
، على المدى البعيد مستمر، فمن خلل المورد البشري باإلمكان التحكم بالقرار السياسي

ل العربية باألسلحة من خلل تحالفها مع روسيا تضمن تقنين تزويد الدو  إسرائيل مثًل ف
، وبالمقابل روسيا إسرائيلفي  المقيمون الروس ذلك سيهدد اليهود ن  إ إذالحديثة خاصة، 

 كان من خلل عناصر بشرية ولو بالحد األدنى. حتى إن  ستضمن بقائها في المنطقة 
 

 مثلما الجالية هذه من تستفيد ن  أ تحاول موسكو عمرو: "د.  أيًضايؤكد على ذلك 
 وفي االتحادية، بروسيا العبرية الدولة يربط جسر بمنزلة الجالية هذه جعل إسرائيل تحاول
، ". )نبيل عمرولتعارضها وليس المصالح لتنمية تستخدم للجانبين مشتركة مصلحة هذا
 (مقابلة م:12/03/2018

 

بالسلب على القضية الفلسطينية،  تأثر  -إسرائيلإلى - ، هذه الهجراتحالعلى كل 
ية من استيعاب تلك األعداد الهائلة، زادت من حجم بناء سرائيلكن الحكومة اإلفحتى تتم
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لتوفير  في الضفة الغربية ومناطق أخرى من فلسطين التاريخية االستيطانيةالوحدات 
 مسألة االستيطان تعقيدًا. زاد من، وذلك بدوره السكن الملئم لتلك األعداد الهائلة

 
 البعد االجتماعي .3.1.6

جيل اآلباء المؤسسين  فالكثير يعلم أن   ؛تماعية بين الروس واليهود متجذرةالنواحي االج
قد نشأ في اإلمبراطورية الروسية، وبالتالي، أصبحت العناصر االجتماعية  سرائيلإل

في الطابع االجتماعي اليهودي، الذي عزز من العلقات  اأساسيً  اوالثقافية الروسية عنصرً 
سرائيو ( الحًقا)بين روسيا   سيتم توضيح ذلك أدناه. (Khanin, 2013: 66) .لا 

 

ولكن ال  ،اإلسرائيلية -الروسية في تنمية العلقات  امهمً  دوًرايلعب البعد االجتماعي 
ي تجاه روسيا. سرائيليزال هناك بعض الغموض وعدم الثقة والشك في موقف المجتمع اإل

افة سياسية غريبة، في حين ال تزال ية روسيا دولة ذات قيم وثقسرائيلوقد اعتبرت النخبة اإل
كحليف ألمريكا. ال  إسرائيلتجاه  امناهضة للسامية المحلية وشكً  اهناك في روسيا آثارً 

الواليات المتحدة تتحمل مسؤولية  ، على الرغم من أن  إسرائيليزال بعض الروس يعارضون 
فة لمنطقة الشرق كل الصعوبات والفشل في سياسات روسيا الداخلية والخارجية، باإلضا

على سبيل المثال، تظهر استطلعات الرأي في مركز ليفادا االجتماعي لعام و األوسط. 
هو المسؤول عن "استمرار إراقة الدماء وعدم  ن  م أنه عندما ُسئل عن تحديد م  2009

، إسرائيل (%12)العرب،  (%14)االستقرار في الشرق األوسط"، كانت النتائج كالتالي: 
في  إسرائيلمن السكان يؤيدون  (%6) يكا والناتو. ومن المثير للهتمام أن  أمر  (30%)

"، ولكن أولئك الذين هم على استعداد "لدعم الفلسطينيين في اإلرهاب"جهودها لوقف 
من السكان. وقد صوتت أعداد  (%4) ، حيل يشكلون فقطعدًدا" أقل إسرائيلنضالهم ضد 

ذل كل جهد ممكن لحل النزاع لح موقفين متناقضين: "بمن المستطلعين لصا قريًبامتساوية ت
 .(%34) –، دون التدخل في النزاع" بعيًداو "البقاء  -(%38) –" اسلميً 

(Levada Analytical Center, 2009)  
 

تلك األرقام تعكس شعور الروس تجاه الواليات المتحدة،  أن   يتضح ،من خلل ما سبق
، وكذلك مع إسرائيللي، وهذا التنافس غير موجود مع حيل ال زال يوجد بينهما تنافس دو 

ولكنه ضد الواليات المتحدة؛ المسألة بعيدة  إسرائيلمع  امتعاطفً  افلسطين، فقد نجد روسي  
وقد يكون السبب في تغير نظرة بعض الروس إلى  ألمريكا. احليفً  إسرائيلعن كون 



 

52 
 

في جميع الدول عبر  إسرائيل ي في تحسين صورةسرائيلالجهد اإل إلى ، عائًداإسرائيل
مع و  حول العالم.ومؤسساتها رسمية من خلل سفاراتها الغير الرسمية و  المؤسسات

ي، وزيادة العلقات االجتماعية بين سرائيلاستمرار تجذر األصل الروسي بالعرق اإل
ذ ما العلقات الروسية العربية، ولكن ليس بذلك المفهوم الكبير؛ إ نوًعاتضعف  الطرفين،
وعند االختيار ما بين العرب  ،روسيا تفعل ما يخدم مصلحتها بالمقام األول أصحبت

سرائيلو  خدمت مصالحها بشكل أكبر  إن   إسرائيلإلى  ، فالخيار األرجح سيكون مائًل ا 
 .والعكس صحيح

 
 المحددات الخارجيةالمبحث الثاني:  .3.2

 إيرانعالقة روسيا ب .3.2.1
ت بالكثير من المتغيرات سواء في ه العلقة مر  طويل، فهذ زمنبروسيا لها  إيرانعلقة 

طاحة حكم الشاه اإل1979ية عام يران، أو ما بعد الثورة اإلالسوفيتيظل االتحاد  ي، يرانم وا 
، وُينظر إليها من السوفيتيية العراقية، وحتى بعد انهيار االتحاد يرانبالحرب اإل امرورً 

لعلقات بين الدول تبنى على تلقي منظور براغماتي واقعي في السياسة الدولية، فا
 إيرانالمصالح والخصوم. وكان العامل المشترك ما بين جميع المراحل المفصلية هو لجوء 

هناك  أيًضا. و لروسيا لتزويدها بالسلح والعتاد ألجل بقائها قوية في منطقة الشرق األوسط
بينهما هو وجود طموح مشترك في فرض قوة على منطقة الشرق األوسط، أما االختلف 

؛ روسيا ترى في إيران كعلقة روسيا بالواليات المتحدة قريًبات إسرائيلب إيران، فعلقة إسرائيل
دولة مركزية يمكن االعتماد عليها في منطقة الشرق األوسط والتحالف معها مستقبًل، 

التالية  . وفي السطوروالواليات المتحدة تعتبر إسرائيل الحليف االستراتيجي العضوي لها
 .إسرائيلعلقة روسيا بوكيف تؤثر على  ،ة تلك العلقةسيتم توضيح ماهي  

 

ية، كان هناك قلق يرانوخاصة بعد الثورة اإل إيرانمع تغير القيادة الحاكمة في بدايًة و 
ولكن سرعان ما  ،ية، أو سهولة التعامل معهايرانمن القادة الروس حول طبيعة الحكومة اإل

تأخذ بعين  هم يتعاملون في طهران مع قيادة عقلنيةبأن   الكرملينقتنع او  تبدد ذلك الشعور
 :Trenin, 2010) ، وليس نظامًا مارقًا. وذلك نتيجًة لآلتيةالجوانب الجيوسياسياالعتبار 
12-13):  

أداة إلضفاء الشرعية  ية ما هي إاليراناإليديولوجية اإلسلمية اإل الحظ الروس أن   -1
 ة على النظام.السياسية المحلي
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أي محاولة جادة للتأثير على نفوذها  إيران، لم تبذل السوفيتيفي أعقاب تفكك االتحاد  -2
 السابقة، والتي ال تزال موسكو تعتبرها مجالها. السوفيتيةفي الجمهوريات 

م في إنهاء الحرب األهلية المريرة في 1997عام  مًعاشاركت موسكو وطهران  -3
 السابق.  السوفيتيالوحيدة الناطقة بالفارسية في االتحاد طاجيكستان، وهي الجمهورية 

فلم تسمح للمقاتلين  ،مع موسكو ضد قضية الشيشان امتعاطفً  موقًفا إيراناتخذت  -4
 الشيشان بالتدريب في أراضيها أو الدخول إليها. 

 

 اإلنجليزي السياسي - ،إسرائيل تجاه النظرة ذات ما حد إلى إيران في ترى روسيا
 وال دائمة صداقات ال السياسة في" :يقول كانBenjamin Disraeli - دزرائيلي بنيامين

 لىع فقط اليوم الخارجية روسياتقوم علقات . "دائمة المصالح لكن دائمة، واتاعد
 قليميةإ كدولة يرانإل تنظر مثًل  لذلك ةولوجيييداأل العقائدية التحالفات عن بعيًدا المصالح
 هذا يرانإل روسي غطاء إعطاء لذلك خطوة جيدة؛ إيران من قتراباال أن   وترى ،*محورية
 اأضعافً  لروسيا إيران حاجة ولذلك مباشر، غير بشكلٍ  ولو المنطقة في اروسيً  انفوذً  يعني

 لدولة بحاجة ييراناإل النفوذ لكن تلقي المصالح عن بعيًدا ،يرانإل روسيا حاجةل مضاعفة
 -الروسية  العلقة ولذلك ،الدولة القوية وسيار  ضالتها في ووجدت بها تتغطى عظمى

 والدليل ،التحالف درجة إلى ترتقي أن   دون الجانبين بين متبادلة مصالح علقةاإليرانية 
)أبو عامر،  .اسوري في وروسيا إيران بين خفي غير تنافس هناك اليوم ذلك على
 م: مقابلة(25/02/2018

 

 إيرانلروسي، ال يوجد أمامه عقبات لدى البلدين، في ايرانالتقارب اإل أن   يتبين مما سبق
على استعداد  اال تتدخل في السياسة الروسية، وذلك ما تريده روسيا، وبالمقابل روسي

روسيا قادرة على إنشاء تحالف قوي مع دولة  للواليات المتحدة بأن  لتثبت  إيرانمع  للتعاون
بوجه النفوذ األمريكي المسيطر على  لوقوفجل األ ؛علقتها ليست بالجيدة مع الواليات

باإلضافة  .المستويات ويشملها تطوير السلح النووي جميعمنطقة الشرق األوسط على 
خر في إبقاء يساهم بشكل أو بآ في نمو مطردإلى ذلك يوجد تعاون تجاري بين البلدين 

 .القدم الروسية بالمنطقة
 

                                                             
*
 نووية، نفطية، دولةو القزوين، بحر على مطلة وهي أذربيجان، جورجيا،: السابق السوفيتي االتحاد دول مع مهمة حدود لها إيران 
 تنظر المعطيات هذه كل سوريا، في المتوسط األبيض البحر على قواعد لها بات اليومو مز،هر مضيق العربي الخليج على مطلةو
 االعتبار بعين روسيا لها
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لروسي ال ينحصر فقط في الشراكات ي ايرانالتعاون اإل من الجدير ذكره أن   أيًضا
نما  هناك تعاون عسكري  أيًضافي العلقات العسكرية بشكل كبير، و  أيًضااالقتصادية، وا 

م وقعت موسكو وطهران 1991ام م، وفي الع1989تكنولوجي بين البلدين بدأ في العام 
ي، وبناء يرانش اإللتوريد السلح التقليدي، وقد اقترحت روسيا إعادة تسليح الجي كبيًرا اعقدً 

 (9-7)الدفاعي، إذ تراوح مجموع قيمة العقود المبرمة في هذا المجال ما بين  إيرانسلح 
 (62-61: 2008. )اللييف، أمريكي مليار دوالر

 

يراناقتصادية بين روسيا و -على صعيد العلقة الجيو م، 1995فلقد ازدادت بعد عام  ا 
لمسؤولين في ا . كما أن  *جيهان -غاز باكوبسبب معارضة الدولتين لمشروع أنبوب ال

من توجهات حثيثة لدى كل من أذربيجان وجورجيا للنضمام إلى حلف  االبلدين تخوفوا علنً 
الناتو أو زيادة درجة التنسيق العسكري واألمني واالستراتيجي مع دوله، ما قد يسهم في 

تداخل فيها عوامل كثيرة، في منطقة ت خصوًصاخلق مشاكل استراتيجية صعبة لكل منهما، 
 النزعات االنفصالية. )عودة،و مثل مصادر الطاقة والمنافسة الدولية واألسواق والعرقيات 

2014 :572) 
 

 إسرائيلتجارة السلح والتعاون العسكري بين البلدين، ُيثير قلق  فيه أن   مما ال شك  
 إسرائيلتستهدف  إمكانها أن  لمجموعة متنوعة من األسلحة ب إيرانفامتلك  ؛بالدرجة األولى

ي. سرائيلد حالة من الفوضى وزعزعة األمن اإلوج  يُ  أو أقل، من شأنه أن   (%1) ولو بنسبة
زمن بعيد وال  ُمن ذُ أسلحة نووية أو قنبلة ذرية؟! تلك المخاوف نشأت  إيرانفماذا لو امتلكت 

 زالت مستمرة إلى اآلن.
 

التعاون في مجال التكنولوجيا العسكرية بلغت موارد  (م1994-1991) خلل األعوام
مقاتلت وقاذفات  يرانحوالي أربعة مليار دوالر أمريكي، إذ صد رت روسيا إل إيرانمع 

وثلل غواصات، وصواريخ، كما تم بناء معامل لصناعة الدبابات والصواريخ المضادة 
 (66: 2007للدبابات. )محمود، 

 

م بسبب اتفاقية سرية أمريكية 1995ن في العام بين الطرفيلكن لم يستمر هذا التعاون 
بالسلح، مقابل الحصول على  إيرانتتوقف عن دعم  روسية، تعهدت روسيا بموجبها أن  

م بناًء على االتفاقيات التي 1999مساعدة مالية أمريكية، ولكن التزويد استمر حتى العام 

                                                             
*

 على التركيجيهان  بميناء وينتهي أذربيجان عاصمة باكو من يبدأ ،اأمريكيً  مدعوم:  مشروع انجيه -باكو الغاز أنبوب مشروع
 .أوروبا إلى التركية البوابة عبر وتركمستان انأذربيج من الغاز ناقاًل  المتوسط، البحر
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 أيًضاعهد بوتين، وشمل أبرمت قبل هذه االتفاقية. وتجدد التعاون بين الطرفين في 
م، عندما وضعت وكالة 2005نجاز الخطوة األولى عام إتم  دخرى كالفضاء، وقمجاالت أ

 (63: 2008( في مداره. )اللييف، 1-ي )سيناءيرانالفضاء الروسية القمر الصناعي اإل
 

م، تم توقيع عقد بين الطرفين إلكمال محطة الطاقة 1995في كانون الثاني/يناير 
سرائيلة في بوشهر، وقد أثار توقيع العقد والتنفيذ المبكر له انتقاد واشنطن و النووي ، إذ ا 

بتطوير أسلحة نووية بالتواطؤ مع روسيا. وعليه رفضت روسيا هذا االتهام  إيراناتهمتا 
تشييد المحطة جرى تحت إشراف الوكالة الدولية  كاتهام ال أساس له من الصحة، وألن  

ير للطاقة الذرية، و   في معاهدة منع انتشار األسلحة النووية. وتؤكد روسيا أن   اطرفً  انا 
من خلل التهديد باستخدام القوة والعقوبات االقتصادية في  إيرانممارسة ضغط قوي على 

يؤدي إلى تطرف نظام الحكم فيها ويحفزه على  محاولة زيادة عزلتها الدولية يمكن أن  
 ( 21: 2006، ابتكار برنامج للردع النووي. )زلوبن

 

بالرغم من التخوف الروسي من وجود سلح نووي في منطقة الشرق األوسط وخاصة 
لديها ذلك السلح فما المانع  إسرائيل أن   فكما ،، فهي ال ُتعارض ذلكإيرانلدولة إسلمية ك

أن  ذلك سيعود بالنفع عليها في المجال العسكري التجاري  خصوًصاو  إيرانتمتلكه  من أن  
واضحة في جزء من مداوالت مؤتمر قمة بحر  اجهودً  اقتصادي، وعليه بذلت روسيواال

قزوين لتحفيز طهران للموافقة على المقترح الروسي الجديد القديم، وهو تخصيب اليورانيوم 
ية في روسيا، وبإشراف دولي، كمخرج لحل أزمة البرنامج يرانلصالح المفاعلت النووية اإل

هذه األثناء تأخرت روسيا بإرسال شحنة جديدة من اليورانيوم  ي. وفييرانالنووي اإل
يين يرانسهم في إقناع اإلي مثل هذه الخطوة يمكن أن   منها أن   مًعاط ؛إيرانالمخصب إلى 

 (189: 2011 ،ومصطفى)يوسف . إيرانبقبول فكرة تخصيب اليورانيوم خارج 
 

قرير الذي صدر عن أجهزة الت إيراناستغلت روسيا في تجديد علقتها النووية مع 
أوقفت البرنامج  إيران ي، إذ أكد أن  يراناالستخبارات األمريكية حول البرنامج النووي اإل

م. وقد جاء هذا التقرير كضربة موجعة للبيت 2003النووي لألغراض العسكرية في العام 
ه ، ألن  اشخصيً  George W. Bush - األبيض وللرئيس األمريكي جورج بوش "االبن"

عدم  الحًقام، تبين 2003اعتمد على تقارير للمخابرات األمريكية لغزو العراق في العام 
 (196: 2011، ومصطفى)يوسف دقتها. 
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ال تتأخر عن الدفاع عن نفسها ألجل الحفاظ على مكانتها في  إسرائيلبالمقابل 
ُيناقش فيها المسألة  دائًمايين سرائيلزيارات رؤساء الوزراء اإل المنطقة، ومن الملحظ أن  

 من حصولها على أسلحة حديثة أو امتلكها السلح النووي. إيرانية، وكيفية منع يراناإل
 

ي أرئيل شارون وبين الرئيس الروسي سرائيلففي اللقاء الذي تم بين رئيس الوزراء اإل
دمة بأسلحة متق إيرانم في القدس، أبدى شارون قلقه من تزويد سوريا أو 2005بوتين عام 

روسيا لن تقوم بأي عمل يضر بمصالح  مضادة للطائرات، فيما أكد بوتين لشارون أن  
، وأنها لن تقوم بتزويد طرف بأسلحة تهدد التوازن العسكري في الشرق األوسط، أو إسرائيل

فإنها حريصة  ا. وقال بوتين: حتى لو زودت روسيا أسلحة لسوريإسرائيليهدد  يمكن أن  
ه األسلحة إلى "منظمات إرهابية"، حيل قامت بكل اإلجراءات على أن ال تصل هذ

ي، يرانالمطلوبة لكي ال تصل أسلحتها إلى هذه المنظمات. وبالنسبة للمشروع النووي اإل
 تساعدروسيا لن  ، وأن  إسرائيلُتخيف  بقدر مانووية ُتخيف روسيا  إيران أوضح بوتين أن  

 .Israel Ministry of Foreign Affairs, 28 Apr. )"قنبلة نووية صنعفي  إيران
2005: Net)* 

 

 ت تصريحات موسكو تجاهم اختلف2005م إلى 1995 عام منه، يتضح مما سبق أن  
خوفًا  ،ي، ففي السابق كانت روسيا داعمة لذلك المشروع دون تردديرانالمشروع النووي اإل

يما بعد تم التصريح على فلتراكم الضغوط عليها، ولكن  انظرً و  إيرانمن انفجار الوضع في 
روسيا تخشى إيران نووية ولن " :قائًل  قنبلة نووية إيرانبشأن امتلك  هبوتين قلقلسان 

، ولكنها ال تمانع من وجودها بشكل مطلق كما هو الحال "تساعدها في تصنيع قنبلة نووية
مع المشاكل  بوذلك يوضح مدى حنكة الرئيس بوتين في كسب إيران وتجن .إسرائيلفي 

 في نفس الوقت. إسرائيل
 

الذي يوقع  1737*ت مجلس األمن على القرار م صو  2006في كانون األول/ديسمبر 
ومحل لون  *اسكواليشير الباحل عقوبات اقتصادية بسبب برنامجها النووي، ويُ  إيرانعلى 

                                                             
*
 متاح على الرابط: ، PM Sharon meets with Russian President Putinانظر في:  

http://www.mfa.gov.il/mfa/pressroom/2005/pages/pm%20sharon%20meets%20with%20russian%
20pres%20putin%2028-apr-2005.aspx  

*
 لمزيد من المعلومات حول القرار باإلمكان االطالع على الرابط التالي:

2006_ar.pdf-https://www.iaea.org/sites/default/files/unsc_res1737 
*
 .القومي األمن لدراسات يسرائيلاإل المعهد فيباحث يم اسكوالي: افرا 

http://www.mfa.gov.il/mfa/pressroom/2005/pages/pm%20sharon%20meets%20with%20russian%20pres%20putin%2028-apr-2005.aspx
http://www.mfa.gov.il/mfa/pressroom/2005/pages/pm%20sharon%20meets%20with%20russian%20pres%20putin%2028-apr-2005.aspx
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 ن القرار أكثر صرامةاه لوال الموقف الروسي بدعم من الموقف الصيني لكخرون إلى أن  آ
 (. 2007. )اسكوالي، إيرانعلى 

 

القرارات الصادرة عن  على أن   ةً بالسلح، مصر   إيرانمع ذلك استمرت روسيا بتزويد 
مجلس األمن بفرض عقوبات ال تمتد إلى مجال صفقات السلح التقليدية، في حين انتقدت 

سرائيلالواليات المتحدة و  صواريخ المضادة بال إيرانتزويد  خصوًصاالسياسة الروسية هذه،  ا 
للطائرات، وهو ما دفع الواليات المتحدة إلى فرض عقوبات على شركة سوخوي التي تنتج 

 (67: 2007هذه الصواريخ، والشركة الروسية التي تبيعها. )محمود، 
 

موجودة  إيرانوما دامت  ،ييرانمع استمرار المشروع النووي اإل ،مما سبق أن ه يتبين
عن زيارتها لروسيا للضغط عليها لكي تكون في  إسرائيل على هذه األرض فلن تتوقف

 صفها مهما كلفها األمر.
 

 - تسيبي ليفني السابقة يةسرائيللسلسلة الزيارات، قامت وزيرة الخارجية اإل استكمااًل 
Tzipi Livni  نووية، إذ  إيرانم بزيارة إلى روسيا للتحذير من 2008في كانون الثاني/يناير

نووية سوف يشجع دواًل  إيرانالتسليم ب إن  "لها في األكاديمية الروسية: قالت في محاضرة  
ن   ية ليست فقط سلحها يرانالمشكلة اإل أخرى في المنطقة على امتلك السلح النووي، وا 

النووي، بل تقاطع هذا السلح مع التطرف الديني فيها، والعقيدة األيديولوجية الشوفينية 
 )يوسف. "إسرائيلي السابق(، وتصريحاته النارية بخصوص يرانألحمد نجاد )الرئيس اإل

 (203: 2011، ومصطفى
 

ية، يرانتلفت انتباه روسيا وأدخلت المسألة الدينية في القضية اإل أن   ليفني حاولت
روسيا لن تختلف عن  ن  إتلك دولة مسلمة سلح نووي، حيل فركزت على خطورة ام

 افالسلح النووي قد يفتح آفاقً  ؛كما يزعمون إلسلميفي قضية عدائها للتطرف ا إسرائيل
 والمنطقة كلها. إسرائيلتهدد أمن  جديدة المتلك نوعيات سلح متطورة من شأنها أن  

 

تسلح في ي، وقضية اليرانالموقف الروسي من البرنامج النووي اإلعلى الرغم من 
الروس، ليسوا  ي تل أبيب ترى أن  بعض دوائر ُصنع القرار ف ، فإن  االمنطقة يكاد يكون ثابتً 

هذا التطور  ار أن  على قدرات نووية ذات طابع عسكري، على اعتب إيرانمعنيين بحصول 
ه بإمكان ية أن  سرائيلفي بيئتهم االستراتيجية، وترى بعض النخب اإل اا سلبيً قد يحدل تغييرً 

صيغة تضمن عدم تحول ية للموافقة على يرانفي دفع القيادة اإل دوًراتلعب  روسيا أن  
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كما نجحت في دفع نظام األسد للتخلص من سلحه  تماًماطهران إلى قوة نووية، 
موسكو قد ترى في دورها في التوصل لتسوية بشأن  الكيميائي. وُتشير هذه النخب إلى أن  

 ي وصفة لتعزيز مكانتها الدولية، كقوة عالمية تسعى الستقرار السلميرانالبرنامج النووي اإل
فيما يخص السلح الكيماوي، ت بي ن  خلل ، (88-87: 2013هيئة تأليف، العالمي. )

 !.اال يزال ذلك السلح موجودً األزمة السورية بأنه 
 

يرانرغم صلبة الشراكة بين روسيا و و  في مختلف المجاالت واألصعدة، إال أن  هذا ال  ا 
رفضت موسكو التعاطي  مثًل مستقرة. فالعلقة الودية بينهما ثابتة، وتسير بخطى  يعني أن  

يجابي مع مقترح "آية اهلل" الخامنئي الذي يدور حول أهمية تشكيل تكتل لُمصدري الغاز اإل
الطبيعي على شاكلة منظمة األوبك، من أجل وضع األنظمة والتعليمات فيما يتعلق 

اس بالحصص واألسعار وكميات العرض والطلب. وكان الرفض الروسي مبني على أس
اعتبارين: أولهما عدم تقييد اإلنتاج بتعليمات وحصص مفروضة من الدول األعضاء، 

هناك  أن   سي ما ، الإيرانواالعتبار الثاني هو الدخول في لعبة دولية متشعبة الخيوط مع 
 (195: 2011، ومصطفى )يوسفعقوبات دولية مفروضة عليها بفعل برنامجها النووي. 

 ت العلقة بينهما خاصًة في تجارة السلح.وبالرغم من ذلك، استمر 
 

روسية لطهران بتوتر العلقات الثنائية بين تل  *م، تسببت صفقة أسلحة2013في عام 
ئيس بالر  ابنيامين نتنياهو باالتصال هاتفيً ي سرائيلأبيب وموسكو، حيل قام رئيس الوزراء اإل

ها ستقوض التوازن العسكري في منه وقف الصفقة، بزعم أن   االروسي فلديمير بوتين طالبً 
 ادمً روسيا أبلغتها من قبل أنها ال تعتزم المضي قُ  أن   إسرائيلمنطقة الشرق األوسط. وتزعم 

، لكن ارتباطها بالعقد الموقع معها، وتلقيها بعض المبالغ إيرانفي صفقة الصواريخ مع 
وأن المبالغ المدفوعة  ماسي  نظيرها، جعل األمور تخرج عن السيطرة السياسية الروسية، ال 

كبيرة للغاية، في ظل أن هناك أزمة اقتصادية في الوقت الراهن، وثمة صعوبات تعانيها 
حملة دولية للضغط على روسيا لعدم إتمام  إسرائيل، ومع ذلك، فقد قادت اقتصادًياروسيا 

 (213: 2014الصفقة. )أبو عامر، 
 

وخاصًة  إسرائيلمن وقوفها إلى جانب  ذلك يوضح الوجه الحقيقي لروسيا، فهي بالرغم
 ماله والمصالح ، ولكن المالإسرائيلروسي يعيش في  ونصف مليونأكثر من لوجود 

                                                             
*

 ألنها العالم،في  تقدًما الجوي الدفاع أنظمة أكثرواحدة من  وتعد المتقدمة،" S300" طراز من جوي دفاع صواريخ بيع تشمل

 .اكيلومترً  150 تصل مسافة من مترألف  30 ارتفاع على تطير طائرات اعتراض على القدرة تمتلك
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الكلمة األولى واألخيرة في إدارة شؤون البلد، ما دام ذلك من وجهة نظر الروس لن يضر 
ي من امتلك سرائيلنقارن بين التخوف الروسي واإل أردنا أن   بشكل كبير، فإن   إسرائيل

األمر  السلح في منطقة الشرق األوسط من قبل دولة عربية أو إسلمية، سنجد أن  
دولة  هاعلى اعتبار أن   إسرائيلسيصب بصالح روسيا كونها دولة مصدرة للسلح، أما 

 . عليها كبيًرا يشكل خطًراس ذلكف ، لجميع الدول في المنطقة معادية
 

ي، جاءت الموافقة على ذلك المشروع، يراننووي اإلعدة من المشروع السنوات بعد 
في  إيرانمع « 1+5مجموعة »ودون الخوض بشأن ذلك االتفاق النووي الذي توصلت إليه 

عن قلقها حيال ذلك، في حين أشاد بوتين بهذا  إسرائيلم، أعربت 2015تموز/يوليو 
ليست ملزمة  إسرائيل أن   احول هذا الموضوع، مؤكدً  جًدا ااالتفاق. وكان نتنياهو صريحً 

 : مقال(2016عن نفسها. )بورشفسكايا،  دائًمابهذا االتفاق وأنها ستدافع 
 

 بعد أن   اا واقعً ي أمرً يرانأصبح مشروع البرنامج النووي اإل بعد أن  ه يتضح مما سبق، أن  
، كثيًرا، لم يختلف الحال تم توقيع اتفاق على المشروع النووي بين إيران والدول الكبرى

 ُمن ذُ  سرائيلالمشروع برعاية دولية داعمة إل برؤيتها وسياستها لن تتغير وخاصة أن   إسرائيلف
ما عدا في  ةالنوويالمفاعلت كامل الحرية في استخدام  يرانتأسيسها، ولن يكون إل

من تبيان خوفها وقلقها  إسرائيلالمجاالت المدنية والسلمية، ومن ناحية عملية ما تفعله 
أي خطر قد  لروسيا بأن   ااستعطاف المجتمع الدولي. وتذكيرً ما هو إال لكسب ود و الدائم 
سرائيلفإنه بالتأكيد سيلحق بالجالية الروسية، وعليه فالعلقات بين روسيا و  إسرائيليلحق ب  ا 

 دام ال يوجد تهديد حقيقي.ا مستمرة على نفس النسق م
 

ن تصب بشكل غير مباشر في بإيرا خص الجانب الفلسطيني، علقة روسيافيما ي
 من غير الفلسطينيين، يشتت سرائيلمصلحة القضية الفلسطينية، فوجود عدو مقلق إل

لعمل الجاد إلبقاء لمما يعطي مساحة ولو صغيرة للفلسطينيين ية، سرائيلتركيز القوة اإل
 قضيتهم حية في المحافل الدولية وضمان تأييد روسي إيراني لقضيتهم العادلة.
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 امن سوري الروسي موقفال .3.2.2
وجد علقة صداقة قديمة بين روسيا وسوريا، ومع توجه روسيا الستعادة مكانتها ت

مع  خصوًصاالدولية، لجأت إلحياء علقاتها وصداقاتها في منطقة الشرق األوسط، و 
بضغط من الواليات  السوفيتيسوريا. حيل عاشت روسيا في عزلة بعد انهيار االتحاد 

سراالمتحدة و  بدعم أمريكي تملي على روسيا نوعية علقاتها  إسرائيل، فعموًماوالغرب  ئيلا 
ية، سرائيلعلى المصلحة اإل االدولية، ومع منعها من بيع األسلحة للدول التي تشكل خطرً 

 من قبل روسيا بوتين. مقبواًل د عُ ولكن ذلك لم ي  
 

 دوًرالعبت  إسرائيل ن  السورية، لقد تبين أ - على مستوى التدخل في العلقات الروسية
بقبول  Barack Obama - أوباما السابق باراك األمريكي في اقناع إدارة الرئيس امركزيً 

كبديل عن توجيه ضربة أمريكية لنظام  المقترحات الروسية بشأن نزع السلح الكيميائي،
زع بشار األسد، وهي الخطوة التي قادت إلى التوصل للتفاق األمريكي الروسي بشأن ن

هذا االتفاق قد أسهم بشكل واضح في  على أن   إسرائيلالسلح السوري، وال خلف في 
مخزون السلح الكيميائي السوري  تحسين البيئة االستراتيجية للكيان الصهيوني، حيل إن  

، في حال سقط في أيدي الجماعات سرائيلظل يمثل أحد مصادر التهديد االستراتيجي إل
 (86: 2013 ،هيئة تأليف) له إلى خارج حدود سوريا.الجهادية، أو تم نق

 

م جمدت اتفاق تزوديها 2009، ففي أيار القد قل صت روسيا التعاون العسكري مع سوري
، إسرائيلهذا بضغط من  ، وهنالك من يعتقد أن   Mig A31بطائرات حديثة من طراز

م ترغب الحكومة الروسية دمشق لم يكن لديها المال الكافي للشراء، ول ويعتقد آخرون أن  
 دوًراالنظام الروسي يريد أن يلعب  بإضافة ديون أخرى عليها، ومن جهة أخرى واضح أن  

ي، وذلك كعامل الستعادة النظام المتعدد األقطاب. سرائيلفي تسوية الصراع العربي اإل كبيًرا
 (86: 2009)باغنو، 

 

أسلحة  اعن بيع سوري السوفيتياالتحاد انهيار  ُمن ذُ ، موسكو المتوقفة *شابير يقول يفتاح
حديثة، تمكنها من مواجهة االختلل الكبير والمتزايد في التوازن العسكري في المنطقة 

، باتت متحمسة لذلك بقوة، ليس فقط من الناحية االقتصادية واحتياجها إسرائيللصالح 
د على السياسات لألموال ألجل اإلنفاق على برامج صناعة األسلحة وتطويرها، بل وللر 

                                                             
*Yiftah Shapir, Senior Research Associate at INSS (Institute for National Security Studies) 
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 ,Shapir and Meganية الهادفة لتطويقها، وتهديد أمنها القومي. )سرائيلاألمريكية اإل
2010: 93) 

 

، في Moshe Ya'alon - يعلون موشيه، األسبقي سرائيلأشار وزير الدفاع اإل
عودة روسيا إلى المنطقة بقوة عبر المشهد السوري،  له؛ أن  عدة مناسبات ومحاضرات 

نتيجة غياب الواليات المتحدة عن هذا المشهد وترددها في اتخاذ موقف مثابر، جاءت 
 يتمث ل بدعم المحور الس نِّي العربي الذي يحارب المحور الشيعي هناك. واعتبر يعلون أن  

بتفكيكه من  ان تسليح النظام، مرورً روسيا هي التي تقود تطورات هذا المشهد ابتداًء م
. كل ذلك تقوده وتبلوره وتضبط إيقاعه *2تهاًء بعقد مؤتمر جنيف سلحه الكيميائي وان

هذا الغياب ليس قسري ا بل إرادي ا؛  روسيا في ظل غياب الواليات المتحدة، ويعتقد يعلون أن  
اعتبر يعلون أنه ليس  نفسه فالواليات المتحدة قررت االنسحاب من المنطقة، وفي الوقت

و راغبة في أخذ مكانة الواليات المتحدة كشرطي للعالم مما هنالك قوة في العالم تستطيع أ
  *، فيديو(2014، يعلونُيعقِّد الوضع أكثر فأكثر. )

 

ظهر قبل دخول القوات الروسية إلى سوريا بعض التوتر بين الدولتين في أعقاب 
ي من األزمة السورية، وخاصة من السلح الكيماوي السوري. ولكن بعد سرائيلالموقف اإل

بوتين عن السلح النووي  تحد لن تم التوصل إلى اتفاق بشأن السلح الكيماوي السوري، أ
ي؛ ففي كلمة له في إحدى المنتديات في موسكو قال: "تم بناء السلح الكيماوي سرائيلاإل

ي سرائيلالتفوق التكنولوجي اإل ي"، وأك د "أن  سرائيلالسوري كردِّ فعل على السلح النووي اإل
على  لزمها باالحتفاظ بسلح نووي؛ فالنووي يجعلها هدًفا". وقال بوتين خلل اللقاء: إن  ال يُ 

تتنازل في النهاية عن السلح النووي كما فعلت سوريا مع السلح الكيماوي.  أن   إسرائيل
في الدول الخمس دائمة العضوية في  عضًواعلى عكس روسيا ليست  إسرائيل وأضاف: إن  

 (صحيفة: 2013التي يحق لها امتلك سلح كيماوي. )رونال، مجلس األمن و 
 

بعد دخول القوات الروسية إلى األراضي السورية، بادر نتنياهو للقاء بوتين في  فوًرا
م، ورافق نتنياهو في الزيارة، رئيس 2015 /سبتمبرموسكو، وجرى اللقاء السريع في أيلول
 الحًقا، وانضم إليهما Hertzi Halevy - هليفي شعبة االستخبارات العسكرية، هرتسي

                                                             
*

 خالل من السورية األهلية الحرب إنهاء بهدف جنيف في وعقد المتحدة األمم دعمته مقترح دولي مؤتمر هو :2مؤتمر جنيف 

. كاملة تنفيذية صالحيات مع سوريا في انتقالية حكومة تشكيل إمكانية لمناقشة السورية والمعارضة السورية الحكومة بين الجمع
 م.2014يناير  31-22استمر من 

*
  http://www.youtube.com/watch?v=LQT0S5QTDD0متاح على الرابط:  

http://www.youtube.com/watch?v=LQT0S5QTDD0
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. وكان اللقاء يهدف إلى ترتيب Gadi Eizenkot - رئيس هيئة األركان، غادي إيزنكوت
 إسرائيلالتفاهمات بين البلدين في أعقاب الحضور العسكري الروسي في سوريا، وأوضحت 

 :صحيفة( : 2015)عاموس هرئيل،  مصالحها األمنية الثلل في سوريا، والتي تتمثل في
 . منع نقل أسلحة من سوريا إلى حزب اهلل.1
 ية.سرائيل. منع انتقال الحرب إلى الحدود اإل2
في الدفاع عن نفسها أو توجيه ضربات استباقية لعمليات موجهة ضد  إسرائيل. حق 3

  من المناطق السورية. إسرائيل
 

ها محاي دة ب الروسي على أن  ي للجانسرائيلمما سه ل التوصل إلى هذه التفاهمات التأكيد اإل
في تحديد مستقبل  اها ال ترى نفسها شريكً وأن   ،في الصراع في سوريا وال تدعم طرًفا ضد اآلخر

ية ذات الطابع سرائيلسوريا؛ األمر الذي دفع روسيا إلى األخذ بعين االعتبار المصالح اإل
قبل التدخل  إسرائيلي شن تها تحليًل لكمية الهجمات الت األمني في سوريا. ومع ذلك، فإن  

حرية التصرف الكامل حتى في هذه  إسرائيلروسيا ال تمنح  الروسي وبعده يشير إلى أن  
المصالح، فكمية الضربات تراجعت بعد دخول روسيا عم ا كانت قبله، وربما يعود األمر أيًضا 

يا. )مصطفى، في سور  إسرائيلإلى حرص روسيا على عدم إعطاء سلح ُمتقدِّم ألعداء 
 *(مقال: 2017

 

على العلقات  خطورةلن ُيشكل  سرائيلوجود روسيا في سوريا مع ضمان األمن إل
 ،بمدى أهمية استمرار علقتهما وعًيا كافًيا افكلتا الدولتين لديهم ،اإلسرائيلية -الروسية 

 حق الرد لحماية حدودها ومواطنيها. سرائيلوفي جميع األحوال إل
 

على مواقع للجيش  اللمرة األولى هجومً  إسرائيلتنياهو لروسيا، شن ت فبعد زيارة ن
م، في أعقاب سقوط 2015 أكتوبر/السوري في مركز هضبة الجوالن، في تشرين األول

آخر عشية دخول  اوكان قد س ب ق  هذا األخير هجومً  ،قذائف بالخطأ في شمال الهضبة
م، لنفس السبب. )شبيغل 2015 سبتمبر/القوات الروسية لسوريا، وذلك في نهاية أيلول

 (10: 2015وأخر، 
 

م 2015 عام ديسمبر/كانون األول 20سمير القنطار في دمشق  إسرائيلكما اغتالت 
رغم الوجود الروسي في سوريا، وهو ما يدل على حرص روسيا على عدم المساس 

                                                             
*
متاح على الرابط: ، السورية األزمة سياق في الروسية-يةسرائيلاإل العالقاتانظر في:  

http://studies.aljazeera.net/AR/REPORTS/2017/02/170215085531398.HTML  

http://studies.aljazeera.net/AR/REPORTS/2017/02/170215085531398.HTML
http://studies.aljazeera.net/AR/REPORTS/2017/02/170215085531398.HTML
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ويعتقد خبراء  ية التي حددتها األخيرة لنفسها قبل التدخل الروسي.سرائيلبالمصالح اإل
التدخل الروسي في سوريا أسهم في تعزيز العلقات والتفاهمات بين البلدين  يون أن  إسرائيل

فيما يتعلق بالبيئة اإلقليمية؛ حيل يتفق الطرفان على ضرورة الحفاظ على االستقرار في 
لى يشير خبراء إنفسه المنطقة من خلل وجود أنظمة سلطوية غير ديمقراطية. وفي الوقت 

من ترك روسيا لسلح روسي متقدم للجيش السوري بعد انسحابها، مثل  تخوف   هناك   أن  
ز "المحور الشيعي" في المنطقة  الصواريخ المضادة للطائرات، كما أن   التواجد الروسي ُيعزِّ

 Megan andية. )سرائيلعلى حساب المحور السنِّي الُمعتدل، حسب التسميات اإل
Dekel, 2016: 60) 

 

مع روسيا في هذه المرحلة تكتسب أهمية فائقة بحكم تداعيات التدخل الروسي  العلقة
 - سرائيلفي سوريا، حيل باتت روسيا بجيشها وأسطولها ومناطق عملياتها دولة جارة إل

وباتت رب  البيت في سوريا؛ األمر الذي فرض على الروس  -ي سرائيلبحسب اإلعلم اإل
قة والتنسيق العسكري لضمان مصالح الطرفين دون اإلضرار تعميق العل إسرائيلوعلى 

بمصالح الطرف اآلخر، ولتجنب تكرار ما حدل مع تركيا من إسقاط طائرة روسية. )مركز 
 ، نت(2016ية، سرائيلأطلس للدراسات اإل

 

التي تتابع ببالغ االهتمام ما يحدل على الساحة السورية  - إسرائيلأن   يتبين مما سبق،
وقبل كل شيء تأمين مصالحها األمنية والسياسية، والقناة الروسية هي القناة  أواًل  يهمها -

تملك القدرة على التأثير على نجاح أو  إسرائيل الوحيدة المتاحة لضمان مصالحها، وألن  
 بعيًداتذهب  ية وأن  سرائيلروسيا مستعدة ألن تصغي للمصالح اإل فشل الجهود الروسية؛ فإن  

النهاية روسيا اليوم ليست إال دولة تطمح في توسيع نفوذها ومصالحها  في ذلك، ففي
سرائيلالستعادة نفوذها االمبراطوري، و  ، التي تساهم في لمنطقةهي أحد أهم اللعبين في ا ا 

 تحقيق ذلك الطموح.
 

، الرئيس السابق لمجلس األمن القومي Yaakov Amidror - يعتقد يعقوب عميدرور
في  ببراغماتيةتصرفت  إسرائيل ر نتنياهو السابق لألمن القومي أن  ي ومستشاسرائيلاإل

ها ال تستطيع علقتها مع روسيا في الملف السوري ومجمل الشرق األوسط، فهي تفهم أن  
يرانتحقيق كل مصالحها مع روسيا، مثل منع نقل صواريخ ضد الطائرات لسوريا و   ا 

(S300  لكنها تستطيع أن ،)  ل وتعوق نقل هذا السلح وبكميات لخصومها في تؤجِّ
 المنطقة. 
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في أنه ال يجب المبالغة في  *Amos Yadlin - يختلف عميدرور مع عاموس يدلين
سرائيلالتفاهمات بين روسيا و  هذه التفاهمات هي تقنية وال تحمل بالضرورة  ؛ حيل إن  ا 

ل عميدرور من إنجاز انعكاسات استراتيجية بعيدة المدى للعلقة بين البلدين، ولكن ال يقلِّ 
في وضع هذه التفاهمات لمنع الصدام بين الدولتين كما حدل مع تركيا وروسيا،  إسرائيل

. إسرائيلوحزب اهلل من تنظيم "أعمال عدائية" ضد  إيرانتمنع  وهو ال يتوقع من روسيا أن  
على  وفي مقال آخر كتبه عميدرور ُبعيد دخول القوات الروسية إلى سوريا، أشار إلى أن

دولة مركزية في صياغة مستقبل سوريا؛  إيرانتتكيف مع سوريا تكون فيها  أن   إسرائيل
: 2015في كل نقاش حول مستقبل سوريا. )عميدرور،  إيرانروسيا سُتشرك  حيل إن  
 مقال(

 

في أفضل حال  اإلسرائيلية -الروسية العلقات  أن   إسرائيلمحل لون عسكري ون في  يرى
ة مع ئيس الروسير ال لها، وأن   ، ما انعكس إسرائيل، فلديمير بوتين، تربطه علقة خاص 

. وأكدت مصادر ابين البلدين في سوري على توطيد التنسيق األمني خلل الش هور األخيرة
وسي ة لم تعترض سلح الجو  اإل ية أن  إسرائيل ي  أثناء تحليقه في األجواء سرائيلالقو ات الر 
 *: نت(2016، 48. )عرب ي ة وأجنبي ةإسرائيلوسائل إعلم نشرته  ة، خلًفا لماالسوري

 وذلك ما حدل بالفعل، فوجود روسيا في سوريا شكل حماية أمنية إلسرائيل.
 

ع يمنلم  أمنها، لكن هذا سرائيليضمن إل االوجود الروسي في سوري الرغم من أن  لكن ب
في عدم  إسرائيلسبب سياسة ما بروسيا، إن   من من حدول خروقات، وذلك ليس خلًل 
  ما حدل في حادثة إسقاط الطائرة.احترامها للمعاهدات التي تشارك فيها ك

 

زاد من أهميتها في سوريا  العسكري ، وجود روسيافيما يخص القضية الفلسطينية
 يعني حلها عدم كون، وتأثيرها على ملفات المنطقة وعلى رأيها في القضية الفلسطينية

 واالقتصادي العسكري الحضور هذا لروسيا ن  أ وبما ،المنطقة في منواأل اراالستقر  ةزعزع
 بناءً  للقضية لإيجاد ح في المساعدة لىإ ستسعى نهاإف والغاز فطنال عن تنقيب واتفاقيات

على المدى  المنطقة في لمصالحها تأمين ذلك في إن   حيل ،الدولية الشرعية قرارات على
 .البعيد

  
                                                             

*
 .2010و 2006 عامي بين( آمان) يةسرائيلاإل العسكرية االستخبارات جهاز رئيس

*
 بأفضل حال، متاح على الرابط:  اإلسرائيلية -الروسية انظر في: العالقات  

http://www.arab48.com له-حال-بأفضل-يةسرائيلاإل-الروسية-/العالقات2016/04/28يات/أخبار/إسرائيل/  
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 لبعض الدول ضد روسيا يسرائيلالدعم اإل .3.2.3
 جورجيا .3.2.3.1

، محمودة   دائًماالعواقب  تمن حق أي دولة تقديم يد العون لدولة أخرى، ولكن ليس
نية في أزمتهما ضد روسيا، بمساعدة جورجيا والمعارضة األوكرا إسرائيلفعندما قامت 

مع موسكو  االعكس، تلك الخطوة تولد عنها توترً على بل صل إلى ما تريد، لم ت
وضعها ألجل إعادة األمور إلى  بجدية إسرائيلعت العلقات، وعليه عملت وتزعز 

 . وسيتم توضيح ذلك في السطور القادمة.األساسي
 

، قام حليف واشنطن الرئيس عدة أشهرميتري ميدفيديف إلى الُسلطة ببعد وصول د
استفزازية  *بعملية عسكرية Mikheil Saakashvili - الجورجي ميخائيل ساكاشفيلي

لم تتوقعه واشنطن، وال حليفها ساكاشفيلي،  اا، وكان رد القيادة الروسية قويً د روسيض
ي الجورجية حتى أصبحت على حيل دحرت قواتها القوات الجورجية، ودخلت األراض

من العاصمة تبليسي، وهكذا نشبت أزمة خطيرة، فوقفت واشنطن وحلفاؤها في  بالقرب
ن ال يعرفون كيفية التصرف مع قرار روسيا حلف الشمال األطلسي "الناتو" عاجزي

باستخدام القوة لحماية مصالحها، لكن بجهود فرنسية اتفق الطرفان المتنازعان على 
 *(مقال: 2013انسحاب القوات الروسية من جورجيا. )ترنين، 

 

وُيعد  اقتحام الدبابات الروسية لألراضي الجورجية أول غزو روسي لبلد خارجي 
الهدف  ألفغانستان، وعلى الرغم من أن   السوفيتيالية الروسية بعد الغزو تقوم به الفيدر 

الروسي المعلن للحرب هو دعم األقليات الروسية في أوسيتا الجنوبية، ودعم فكرة 
استقلل إقليم أبخازيا عن جسد الدولة الجورجية، إال أن  الهدف االستراتيجي األكبر 

يتعلق بنقل البترول والغاز الطبيعي من منطقة  هو ظهور البديل الجورجي لروسيا فيما
جيهان على البحر  –تبليسي -بحر القزوين وآسيا الوسطى إلى أوروبا عبر خط باكو

الخطوة الروسية إنما  بول ريفلين أن  ي سرائيلالباحل اإلاألبيض المتوسط. وهنا يعتقد 
راتيجي مع كانت تهدف إلى تحييد جورجيا من معادلة التداخل السياسي االست

 (Rivlin, 2008: 1-3االقتصادي في منطقة بحر قزوين والقوقاز. )
 

                                                             
*

 هذين أن   من بالرغم جورجيا، لىإ الجنوبية وأوسيتيا أبخازيا إقليمي إرجاع -العسكرية القوة طريق وعن – بمحاولته تمثلت
 08استمرت الحرب من  .والسالم األمن لحفظ هناك روسية قوات وجود ورغم م1991 عام ُمْنذُ  جورجيا عن انفصال قد اإلقليميين

 م.2008آب/أغسطس  16إلى 
*
    mec.org-www.carngieمتاح على الرابط: "، سوريا تجاه الروسية السياسة: "االفتراضي التحالفانظر في:  

http://www.carngie-mec.org/
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زودت جورجيا بطائرات بدون طيار، وعملت على تدريب  إسرائيل تبين أن   بعد أن  
قواتها العسكرية، بحيل أصبحت حليفًا لها. وقبل وأثناء حرب جورجيا مع روسيا، 

ت من األلغام ومضاداتها األرضية، والطائرا اباألسلحة المتنوعة، بدءً  إسرائيلأمدتها 
 ، وتدريب بعض قواتها "القوات الخاصة". Hermes - سيار من نوع هيرمبدون طي

 

وصل األمر بالرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف، ورئيس وزرائه آنذاك 
، Nikolai Makarov - فلديمير بوتين، ورئيس األركان المشتركة نيكوالي ماكاروف

ها إذا لم ُتوق ف شحنات األسلحة إلى جورجيا، فإنها ستقوم بأن   إسرائيلة تهديد درج
يرانو  اداد جيرانها وأعدائها، خاصة سوريبإم )أبو عامر، بُنظم تسليح هجومية.  ا 

2014 :212) 
 

ي ف اتوترً  فميدفيدي الرئيس خلل فترة اإلسرائيلية -الروسية شهدت العلقات  لذلك
لكنها عادت إلى  (Gutfeld, 2008: 1-3) .ة مع جورجياأعقاب الحرب الروسي

 في وقت قصير. -المستقرة–طبيعتها 
 

سرائيلاستغلل التوتر بين روسيا و  احاولت سوري في سبيل كسب الدعم العسكري  ا 
م بزيارة روسيا 2008الروسي لها، فقام الرئيس السوري بشار األسد في آب/أغسطس 

أفشلت  *يةسرائيلالجديد، إال أن  الجهود الدبلوماسية اإل للتضامن معها، واستغلل الواقع
يدفع روسيا لتزويده بسلح روسي هجومي متطور،  المحاولة. حيل حاول األسد أن  

بسلح  الروسية القديمة في تزويد سوريتبقى على السياسة ا أن   إسرائيلبينما حاولت 
ي في هذا سرائيلب اإلدفاعي فقط، وعلى الرغم من التوتر، استجابت روسيا للطل

يون ذلك إلى رغبتها في العودة بقوة إلى الساحة الشرق إسرائيلالصدد، ويعزو محللون 
 : مقال(2008أوسطية، كطرف مهم في حل معادالت الصراع في المنطقة. )عيران، 

 

ية، التي تخشى أن تجد سرائيلم، أعلنت الحكومة اإل2008آب/أغسطس  5في 
قرارها بإنهاء تعاونها العسكري مع جورجيا، وبذلك روسيا، نفسها في موقف محرج مع 

 ,Razoux). بتوقفها عن مساعدة جورجيا أرسلت إشارة واضحة جدا إلى موسكو
2008: 6) 

 

                                                             
*

 بعد. إسرائيل ضد انتقامية بأعمال القيام عن ووقفه نيالكرمل لتهدئة الدبلوماسية سلطاتها جميع ية،سرائيلاإل الحكومة استخدمت فقد
 ت.بالمعدا زويدهوت يالجورج الجيش تدريب في المشاركة بسبب الروسية السلطات من شديدة النتقادات تعرضها
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بتقديم المساعدة لجورجيا هو ما أزعج روسيا إلى هذا  إسرائيلهل قيام  ،السؤال هنا
جورجيا يتبع  نظام در ما أزعجها أن  ولكن لم يكن األمر الوحيد بق ،الحد؟! نعم أزعجها

في وقت الحرب ستقف  للنظام األمريكي، العدو أو المنافس لروسيا، وذلك يعني أن  
 أيًضابجانب الحليف التابع للواليات المتحدة، مما سيشكل خطورة على روسيا و  إسرائيل
 في تحقيق مصالحها في الدول المجاورة لها. اعائقً 

 

دون  إسرائيلم، لم تقف 2008آب/أغسطس  16حرب في بالرغم من انتهاء ال
عادة رسمها مع موسكو كما يجب،  د  ، بل كان ال بُ حراك من تجميل صورتها وا 

 باإلضافة إلى مخاوفها من تنفيذ روسيا لتهديدها.
 

 Ehud - ي السابق إيهود أولمرتسرائيلقام رئيس الحكومة اإل بناًء على ذلك
Olmert  م، وق د م لزيارته بمبادرة رمزي ة 2008ين األول/أكتوبر بزيارة موسكو في تشر

أثري ا أنشأه القيصُر الروسي الكسندر الثالل عام  الموافقة على استعادة روسيا موقعً با
م وسط مدينة القدس، بجوار الكنسية األرثوذكسية الروسية. كما أخبر نظراءه 1888

لن  إسرائيلي إلى جورجيا، وأن  الروس بوقف شحنات األسلحة وأشكال الدعم العسكر 
يرانو  اتوقع أي اتفاقيات جديدة في هذا الشأن، مقابل مطالبتهم بعدم تزويد سوري  ا 

 *(مقال: 2009". )منور، S300" سي مابأنظمة صواريخ متطورة، ال
 

ال ية، في معظمها، سرائيلالزيارات الدبلوماسية اإلبأن  يتضح  ،من خلل ما سبق
ردة الفعل الروسية القوية عند المساس  إسرائيلرأت  قق أهدافها، فبعد أن  تح أن   من ُبد  

بأمنها القومي، ذلك دفعها وبناًء على التجربة العملية إلعادة حساباتها في منظومة 
لم تتعامل مع  إسرائيلالتحالفات والصراعات، وكيفية التصرف في المواقف الصعبة، ف

لها بالتواطؤ مع جورجيا، بل بالعكس، سادت  روسيا بحدي ة وحتى بعد اتهام روسيا
قات بين الدبلوماسية على الموقف وتم التغلب على العقبة بكل سهولة. واستمرت العل

 .االبلدين في التحسن تباعً 
 

كدولة  إسرائيلأن   إلى مساعدتها لجورجيا بشكل سريع، إسرائيلوقف  يرجع سبب
مع كل دول العالم وهي حريصة على ، بل اليس فقط مع روسي جيدة معنية بعلقات

 –تكون علقاتها مع الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس األمن  األقل أن  

                                                             
*
 متاح على الرابط:  ،والمواقع المصالح جدل – اإلسرائيلية -الروسية  العالقاتانظر في:  
 www.alukah.net/culture/0/8/706/ 

http://www.alukah.net/culture/0/8/706/
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روسيا الناهضة من انهيار قبل عقدين  يون يعتقدون أن  سرائيل، واإل-علقات إيجابية
رب ال تمل من التقا إسرائيل، لذلك أيًضايكون هناك علقة كبيرة  من الزمن، معنية أن  

نموذج على ذلك، حجم تبادل ال، و أحياًنامع الروس ولو أغضب ذلك األمريكان 
 بأن   إسرائيلإلى روسيا أكثر من أمريكا، قد تعتقد  إسرائيلالزيارات الرسمية من 

ه علقتها معها تحالفية استراتيجية، لكن ألن   ؛بحاجة للزيارة تليس الواليات المتحدة
فما هو الحال مع  ،مع كل دول العالم بالتعاملخر و بآيون معنيون بشكل أسرائيلاإل

فتر ت أحياًنا، قائمة العلقات اإليجابية بقيتُ  روسيا كدولة عظمى، لذلك هي ترغب بأن  
م: 25/02/2018)أبو عامر،  .األوضاع مستقرةتبقى  سخن، لكن بالعادةت قليًل 
 (مقابلة
 

 أوكرانيا )أزمة القرم( .3.2.3.2
ي سرائيلجانب الدعم اإل م دعمها لبعض الدول، فإلىعن تقدي إسرائيللم تتوقف 

، من خلل حملة *ي للمعارضة األوكرانيةإسرائيللجورجيا، اكتشفت روسيا وجود دعم 
ية شاملة لتغذية ودعم القوى المعارضة لروسيا في جمهوريات آسيا الوسطى إسرائيل

من الدور  اذير علنً ا لموسكو، ما دفعها للتحا استفزازيً وأوكرانيا، وقد بلغ ذلك حدً 
 (213: 2014. )أبو عامر، *ي المعادي لها في أوكرانياسرائيلاإل

 

بشأن تسليح الجيش  إسرائيلإلى  ام، وجه بوتين إنذارً 2015ن/أبريل في شهر نيسا
األوكراني في قتاله ضد المتمردين الموالين لموسكو، وأبلغها بأنه في حال قامت 

حظر الروسي عن تسليم طهران منظومة الدفاع الجوي بتسليح أوكرانيا كرد على رفع ال
ستتسبب في جولة من العداء المتبادل بين “هذه الخطوة  (، فإن  S-300من طراز )

                                                             
*

 القرم، في أهمية ذات منشآت روسية كريةعس مالبس يرتدون مسلحون احتل عندما م،2014  فبراير في القرم أزمة نشأت

 الطرف أنكر بينما الداخلية، شؤونها في بالتدخل موسكو كييف اتهمت. المسلحون احتله ما بين من كانوا ومطارين القرمي البرلمان
  .االدعاءات هذه الروسي

) The Telegraph, 2014: 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/10659755/Ukraine-revolution-
live.html( 

*
 األوروبي، الشرق في تفقدها أنْ  يمكن جيوسياسية بوابة أخطر وتمثل القومي، ألمنها احيويً  مجااًل  لروسيا بالنسبة تشكل أوكرانيا

  ".الناتو" األطلسي شمال حلف إلى وليتوانيا والتفيا أستونيا جمهوريات بانضمام البلطيق بحر على الحيوية النافذة خسرت أن بعد
 الغرب، أن   العتبار دفعها ما األوكرانية، األسود البحر مياه في البحري أسطولها تهديد حد إلى ستصل الروسية الخسائر إن   بل

 (213 :2014 أبوعامر،". )الباردة الحرب تستحضر معركة ساحة" إلى أوكرانيا سيحول ،إسرائيل ضمنها ومن
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النتائج  د أن  ي  يقاتلون ضدها سيرتفع، ب   ن  عدد الضحايا في أوكرانيا أو م   البلدين، وأن  
 *(مقال: 2016، يحيىعلى حد قوله. )” لن تتغير

 

ية إلى أوكرانيا، على الرغم سرائيلتقارير عن استئناف مبيعات األسلحة اإل تحدثت
م، حين أثمرت 2015من الضغوط الروسية التي كانت قد بلغت مداها في أيار/مايو 

تحذيرات موسكو لتل أبيب، عن إلغاء صفقات كانت األخيرة قد أبرمتها مع كييف، 
 م العسكرية واالستخباراتية.تشمل تزويدها بطائرات بدون طيار، مخصصة للمها

 

ية عاملة في مجال الصناعات العسكرية، إسرائيلشركات  شير التقارير إلى أن  تُ 
 Elbit - خوتمعر  إلبيت“شركة  في السوق األوكرانية، كما أن   حالًياتنشط 

Systems” المتخصصة في األنظمة الدفاعية والتكنولوجية المتقدمة، بصدد ،
نتديات بكييف، هدفه وضع حلول لتطوير الصناعات العسكرية المشاركة في أحد الم

 األوكرانية.
 

بتشكيلها ورقة ضغط على روسيا،  احاولت إسرائيل أن تستفيد من دعمها ألوكراني
عادت إلى أدراجها لكسب الود الروسي من خلل  وعليه، ذلكلم تنجح في  لكنها

يكن يحمل المزاح في طياته. االبتعاد عن مساعدة أوكرانيا، بالتهديد الروسي لم 
ولكن تم تخطيها بالطرق  ،وروسيا إسرائيلهذه أزمة نشأت بين  أن   وبالرغم من

 الدبلوماسية كما حدل في الحرب على جورجيا.
 

عن  إسرائيلي لروسيا، امتنعت سرائيلكخطوة إيجابية للتأكيد على الدعم اإل
 ما وهوشبه جزيرة القرم لها، التصويت على مشروع قرار إدانة موسكو إلعلنها ضم 

 تجاه غضبها األميركية اإلدارة تكتم ولم. ضده تصويت بمثابة واشنطن في اعتبر
 فيه جاء ابيانً  األميركية الخارجية فأصدرت لموسكو، الراجح يسرائيلاإل الموقف
 األعضاء الدول من الواسعة األكثرية إلى االنضمام عن إسرائيل الستنكاف" استغرابها

)الصلح،  ."األوكرانية األراضي وحدة دعمها عن أعربت التي المتحدة ألمما في
 *(مقال: 2016

 

                                                             
*
 ، متاح على الرابط: روسيا مع تنسيقها يهّدد ألوكرانيا العسكري إسرائيل دعمانظر في:  

http://www.eremnews.com/news/world/430770  
*
  http://rawabetcenter.com/archives/25807: الرابط على متاحية إلى أين: سرائيلاإل –انظر في: العالقات الروسية  

http://www.eremnews.com/news/world/430770
http://www.eremnews.com/news/world/430770
http://rawabetcenter.com/archives/25807
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 -الروسية فيما يخص أثر الحرب الجورجية أو األزمة األوكرانية على العلقات 
مستقبلية، أما د.  اليس لها آثارً  ،ها مجرد مسائل عابرة، يقول د. عيسى، بأن  اإلسرائيلية

 األوكرانية بالعلقات متأثرة فهي عابرة وليست جوهريةمسألة  ليست" :هاعمرو فيقول أن  
 تريد دولة أي مع علقات إقامة إسرائيل على الروس يحظر ال واألمريكية، األطلسية

 االستخبارات تتكفل الشأن هذا وفي ،موسكو مع كبير خلف على كانت لو حتى
)عيسى، عمرو،  .معلنة ياسيةس أزمات لىإ الوصول دون األمور هذه معالجة الروسية
 (مقابلة م:2018مارس 

 

أثرت بشكل  مرحلةالجورجية واألوكرانية، ما هما إال  األزمتين مما سبق أن   يتبين
وأبقت  إسرائيل، فسرعان ما تداركت األمر اإلسرائيلية -الروسية لحظي على العلقات 

يا وأوكرانيا، بمعنى أن  من جورج مساعداتها لكلٍ  على علقتها مع روسيا مستغنية عن
في االبتعاد عن القضايا التي تؤثر على  سرائيلإل اعابر، أعطى فقط درسً  اأثرهم

 علقتها مع روسيا.
 

 العامل األمريكي .3.2.4
من  ال ُبد  ، اإلسرائيلية -الروسية عند الحديل عن الدور األمريكي في العلقة 

فاصيلها. فالواليات المتحدة لكي تكتمل الصورة بكل ت ييرانالتطرق إلى الملف اإل
يرانحليف ألقوى دولة في منطقة الشرق األوسط، و  عدو مشترك لهما. وفي المقابل  ا 

لمتحدة منافس قوي لألخيرة. معها، والواليات ا جيدةلروسيا ولديها علقات  شريك إيران
ع وعلقتها اإليجابية م إسرائيلثر على الواليات المتحدة سيكون له أثر على ؤ وما ي

 .إيرانروسيا أو السلبية مع 
 

العائق الروسي )في مقالته  Ariel Cohen - كتب أرئيل كوهينفي هذا المقام، 
في فترة  إيرانالسياسة الروسية فيما يتعلق ب أن  ": (إيرانأمام سياسة أمريكا تجاه 

 ، أهمهاعدة" ومتغيرات ومحددات عواملبديمير بوتين، أصبحت محكومة الرئيس فل
(Cohen, 2009: Article): 
تسهم في تغيير سلوكها  يمكن أن   إيرانروسيا تمتلك أوراق تأثير كافية على  أن   -1

ها ال ترغب بلعب هذه األوراق في في العلقات الدولية والمنظومة اإلقليمية، إال أن  
المرحلة الحالية، نتيجة العتبارات جيوسياسية واقتصادية، خاصة في ظل تراجع 
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، ليس فقط في الشرق األوسط، في وقت من األوقات واليات المتحدةفي مكانة ال
ن    ما في العالم أجمع.وا 

يرانتأكيد كل من روسيا و  -2 النظام الدولي المعاصر  في عالم السياسة اليوم أن   ا 
يكون متعدد األقطاب، ليس فقط في الشرق األوسط، بل في العالم كله،  يجب أن  

القوة  تقليصالتعددي سيسهم في المدى المتوسط في مثل هذا النظام الدولي  ألن  
األمريكية المتحكمة في العالم، وسيساعد على ظهور أقطاب دولية ومراكز إقليمية 

 جديدة.
سياسًيا مرحلة الشراكة الشاملة ليس فقط اإليرانية  -الروسية دخلت العلقة  -3

نما اواستراتيجيً  لمنافع المادية على مستوى العلقات االقتصادية وا أيًضا، وا 
االعتبارات  فإن   لذااألخرى، إذ ُيقدر حجم التجارة المتبادلة بين البلدين بالمليارات. 

المصالحية الواقعية القائمة على المنافع المتبادلة هي من يحرك هذه العلقة 
 الثنائية. 

 

سياسة  أي   المتنامية، فإن  اإليرانية  -الروسية مع األخذ باالعتبار هذه الشراكة 
ن  أمريكية لتفكيك مثل هذا التحالف ستواجه عقبات ج ذلك يعني  نجحت، فإن   مة، وا 

كالتنازل عن  ،إيرانتدفعه لصالح روسيا مقابل تخليها عن دعم  عليها أن   كبيًرا اثمنً 
توجهاتها االمبراطورية في المنطقة، بما فيها التنازل عن بعض مناطق النفوذ في العالم 

ألمريكي الغربي لبعض خصوم روسيا، خاصة في القوقاز وأوروبا وتخفيف الدعم ا
 الشرقية.

 

ية سرائيلأشارت بعض التقارير االستراتيجية واألمنية الغربية، خاصة األمريكية واإل
من خلل نقل  (5شهاب )بشكل مباشر إلى الجهود الروسية في تطوير صاروخ 

عملية تطويره  ، أن  أيًضاي يعتقد مكونات لتقنيات نووية حيوية إلنتاج الصاروخ، الذ
يحاكي صاروخ تاونودنغ الكوري  (5شهاب ) ن  إتتم بالتنسيق مع كوريا الشمالية، إذ 

ية المتطورة بفعل يرانفي مرمى الصواريخ اإل إسرائيلالشمالي. من هنا أصبحت 
 (Cohen, 2009: Articleالمساعدات الروسية. )

 

 إيران، خاصة الغربية منها، على قدرات مما زاد من تركيز األنظار الدولية
 /مارسالصاروخية، كان إطلقها لقمر صناعي إلى الفضاء الخارجي في آذار

 1500خ يتجاوز مداه هذا الصارو  أن   ا، علمً (2سفير )م، قام بحمله صاروخ 2009
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ذا ما امتلكت كم. ومستقبًل  تكنولوجيا عصرية للرقابة والسيطرة واالتصال  إيران، وا 
ألداء الميداني األفضل، فهذا يعني امتلكها قدرات هائلة على إرسال صواريخ إلى وا

 والدول األوروبية. إسرائيلمناطق بعيدة عن حدودها، بما فيها 
 

إضافة إلى االعتبارات االقتصادية والفوائد المادية، تهدف روسيا من وراء هذه 
 إلى: إيرانالصفقات والتعاون في مجال تقنيات الصواريخ مع 

 شرًقاتوسع الناتو  : نقل رسائل واضحة إلى الناتو والواليات المتحدة، من أن  أواًل 
، *في بولندا والتشيك افي دول أوروبا الشرقية، وتحديدً  ونشر أمريكا لمنظومة صواريخ

ي األمريكي سرائيلسيقابل بخطوات روسية لدعم "المارقين" في العالم. ولعل التنسيق اإل
، وتبادل المعلومات Arrowبار تقنيات جديدة متصلة بصاروخ على صعيد اخت

والمناورات العسكرية المشتركة، يقع في إطار أخذ كل االحتماالت بعين االعتبار، في 
 ,Article:Cohen )النووية.  إيرانحال تم اللجوء إلى الخيار العسكري للتعامل مع 

2009) 
ج العربي والشرق األوسط. : تعزيز الحضور الروسي في منطقة الخليثانًيا

فالوصول إلى المياه الدافئة في الخليج العربي والبحر األبيض المتوسط، واإلطلل 
 (Blank, 1998: 302أيام غابرة. ) ُمن ذُ على المحيط الهندي، حلم راود الروس 

يران: ينظر الفكر االستراتيجي األمريكي إلى علقات التسليح بين روسيا و ثالثًا  ا 
وغيرها من العالم الثالل أصبحت  إيرانصادرات السلح الروسي إلى  ن  من باب أ

في ظل  سي ما ضرورية من وجهة النظر الروسية في فترة بوتين الثانية في الحكم، ال
خطته الطموحة لزيادة اإلنفاق على السلح والتصنيع الحربي لتصل خلل سبع 

ركيز على تصنيع صواريخ جديدة، مليار دوالر، حيل الت 200سنوات إلى ما يزيد عن 
 TU-160وحاملت طائرات وغواصات، وغيرها من األسلحة الثقيلة بما فيها طائرات 

 (Gutfeld, 2008: 1-3القادرة على حمل صواريخ كروز جديدة. )
 

ن الواليات المتحدة وروسيا هناك تنافس شديد بي ه بالرغم من أن  عيسى، أن  د. يقول 
فكل م: مقابلة( 01/03/2018)عيسى، ركة بين البلدين. وجد خيوط مشتولكن ت

                                                             
*

 في Gabala Radar لمحطة مشتركة روسية أمريكية إدارة وضع وبولندا، التشيك في الصواريخ نشر من بداًل  بوتيناقترح 
 عدم من الرغم وعلى  .المنطقة في خصواري اختبار أو نووية تجارب إلجراء ونوايا مساع لها دولة أية رصد أجل من أذربيجان
 ألن   اإليرانيين، عند الحساسيات بعض نفسه الوقت في أثار هأن   إال الروسي، المقترح مع مباشر بشكل اإليجابي األمريكي التعاطي
 Stephan. )القوقاز في ومصالحها إيران حساب على األمريكي الود لكسب روسية محاولة اعتبروه طهران فيالمسئولين  بعض

Blank, 1998: 302) 
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البلدين لديهما يجمعهما القضايا التالية: )محاربة اإلرهاب، الفضاء الخارجي، سباق 
 التسلح، األسلحة النووية( وغيرها من القضايا المهمة.

 

العظمى،  ةيات المتحدة لبقائها صاحبة القو في ظل سعي الواله، أن   يتبين مما سبق
في بناء  إسرائيلفي مشاريعها، وعليه ستستمر  إيرانلن تتوقف روسيا عن دعم 

 -الروسية وجيدة مع الروس مهما كلفها األمر، وستأخذ العلقات علقات قوية 
ووجود ذلك  منحى التحسن الدائم بالرغم من وجود عوائق في طريقها. اإلسرائيلية

في النهاية مستفيدة أو وجودها فهي  إسرائيللن يؤثر على  حيل التنافس بين قطبين
ن  و حتى من كلهما   اختلفت درجة االستفادة. ا 

 

أما فيما يخص الشأن الفلسطيني، فكما روسيا متضررة من سيطرة الواليات المتحدة 
الواليات المتحدة لم تتأخر حيل قضية الفلسطينية كذلك، ، فالسرائيلودعمها القوي إل

لصالح الفلسطينيين، يتغير رؤسائها  إسرائيلتدين  اتفي استخدام حق الفيتو ضد قرار 
 ما بين جمهوري وديموقراطي ولكن الموقف األمريكي ثابت ال يتغير.

 
 محددات أخرى .3.2.5

 -الروسية العلقات محددات أخرى ساهمت في تطور سيتم الحديل عن 
ها بلد البلدين، فروسيا بالرغم من أن   لكل اوهي في مجملها تعتبر مهددً  اإلسرائيلية

بالنسبة للنظام  اهاجسً لكن وجود المسلمين وتزايد عددهم ُيشكل  ،متعدد القوميات
مجال  أيًضا اإلرهاب، والحرب على من تطرفهم بالمستقبل كما يزعمون خوًفا الحاكم

للتحاد بين البلدين لمكافحته، ومثال ذلك تنظيم القاعدة وحركة طالبان، أما حزب اهلل 
، روسيا ال تدعمه بشكل مباشر ولكن ال يوجد دائرة االتهامرج عن في لبنان فهو الخا

 وحزب اهلل. إسرائيلعداء واضح بينها وبينه على خلف العداء بين 
 
 المسلمون في روسيا: أوال  

المسلمون في روسيا في جمهورية الشيشان وعاصمتها غروزني، وجمهورية يتركز 
ورية مهان، وجتان وعاصمتها كاز بشكيرتستان وعاصمتها أوفا، وجمهورية تتارس

قامة  داغستان، وهي جمهوريات تتمتع بالحكم الذاتي في إطار االتحاد الروسي. وا 
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علقات مع المسلمين في روسيا بصفة عامة يتم من خلل اتفاقات تبرم مع الحكومة 
 (125: 1998الروسية. )الشيخ، 

 

هم من المسلمين، من سكان االتحاد الروسي في الواقع  (٪20)من  يقربما و 
هذا الجزء من السكان ال يأتي تحت  يتأكد، مهما كانت التكلفة، أن   يريد أن   الكرملينو 

 تأثير اإلسلم الراديكالي، حيل يعتقد بأنهم سوف يؤدوا إلى زعزعة استقرار البلد.
م، عززت 2001تمبر أيلول/سب 11 أحدال ُمن ذُ أواخر التسعينيات، وخاصة  ُمن ذُ و 

وقد توسع هذا الشكل الجديد من  .اإلرهابصلتهما في مكافحة  تل أبيبموسكو و 
التعاون، الذي نما من تبادل المعلومات بين الخدمات الخاصة ووكاالت االستخبارات، 

القوات الروسية الخاصة قد طبقت  ويبدو أن   ليشمل إجراءات ذات طابع عملي أكبر.
نتفاضة لعملياتها في شمال القوقاز، في اال ية في قتال الشوارع خللسرائيلالتجربة اإل

ية من ردود الفعل الروسية من تجربتها في سرائيلحين استفادت القوات الخاصة اإل
 *(USA Today, 2014: Net) الشيشان.

 

 Yevgeny - *يفغيني بريماكوف، األسبق الروسي يؤكد رئيس الوزراء
Primakovكما في العدد من الدول ، على أن  المسلمين الروس "ليسوا مهاجرين ،"

، وما من دولة أخرى غير روسيا يتألف لالغربية، بل هم جزء من الشعب األصي
وكونت  ا ثقافيً ا وتداخًل سيحية وأقلية مسلمة، شهدت تعايشً شعبها األصلي من أغلبية م

بين أوروبا  اوضع فريد لروسيا باعتبارها جسرً  . في الوقت نفسه، إنهأصيًل  مًعاتج
الهوية الروسية الجديدة روسية االنتماء الوطني ومتعددة الجنسيات أم  ، هل أن  وآسيا

 (8 :2007 )جان ماري شوفييه،  .أنها روسية بالمعنى العرقي والحصري؟!
 

على ُصناع القرار حسب المنظور  اشكل خطرً تزايد نسبة المسلمين في روسيا، ت ن  إ
، فروسيا علقتها ليست جيدة مع سميلم يتم اإلعلن عنه بشكل ر  حتى إن   الروسي

ما يجعل األمر يسري بشكل  نفسه الوقت في، ولكن "الجمهورية المسلمة"الشيشان 
روسيا دولة متعددة القوميات، وذلك يجبرها على احترام وجود  طبيعي؛ هو أن  
على األمن  ا. مع الضمان بأنهم لن يشكلوا خطرً باألساسروس ألنهم  المسلمين فيها

                                                             
*
 متاح على الرابط: ، Israel sends experts to help Russiaانظر في:  

https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/Russian-
Israeli_Cooperation_Putin_Pays_Netanyahu_a_Visit.aspx  

*
، وقبلها شغل منصب وزير الشؤون الخارجية  في 1999-1998: شغل منصب رئيس الوزراء في الفترة بريماكوف يفغيني 

 م.1998-1996الفترة 

https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/Russian-Israeli_Cooperation_Putin_Pays_Netanyahu_a_Visit.aspx
https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/Russian-Israeli_Cooperation_Putin_Pays_Netanyahu_a_Visit.aspx
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الجالية  القوميات األخرى الموجودة في روسيا بما فيهم الروسي أو حتى على القومي
 .اليهودية

 

هناك  بأن   القولمسلمون في روسيا، يمكن فيما يخص القضية الفلسطينية وال
يخدم  ن بمافي كسب دعم وتأييد أولئك المسلمي تقصير من الدبلوماسية الفلسطينية

 م  ت   ست بالقليلة وبالتأكيد لها تأثير سياسي إن  من السكان لي (%20) القضية، فنسبة
 توظيفها بشكل جيد.

 
 اإلرهابالحرب على : ثاني ا

على علقة روسيا بالواليات  امن أكثر العوامل تأثيرً  اإلرهابكانت الحرب على 
في تل  خلف وال. اإلسرائيلية -الروسية المتحدة ومن ثم ألقت بظللها على العلقات 

أهم مواطن التقاء المصالح مع موسكو يتمثل في الهدف المشترك  أبيب على أن  
أو كما أطلق عليها "حركات اإلسلم  لمبإضعاف الحركات اإلسلمية في العا

لألمن القومي لكل من روسيا  مباشًرا ا، على اعتبار أنها تشكل تهديدً السياسي"
سرائيلو  ذلك المصطلح مع ، تم ربط اإلرهابالتي ظهرت لمحاربة  الموجة. ومع ا 

 فأعلنت الحرب على اإلسلم المتطرف كما يقولون. ،اإلسلم
 

ية سرائيلللتغييرات الحاصلة في منطقة الشرق األوسط، باتت المصالح اإل نظًراو 
 في أي مكان، فضًل  اإلرهابالبلدين يواجهان  ن  إأكثر قربًا مع القوة الروسية؛ حيل 

 ,Livne) كالي يهدف إلى تدمير ثقافتهم المشتركة.اإلسلم الرادي ما يدعونه بأن   عن
2013: 61) 

 

م في الواليات المتحدة وما تلها من تحول 2001أيلول/سبتمبر  11مع أحدال 
فقد سعى بوتين  ،اإلرهابفي االستراتيجية العالمية للواليات المتحدة نحو الحرب على 

 أمًل  ،اإلرهابشريك في محاربة ها عبر تقديم روسيا على أن   ،إلى استثمار هذا التحول
في الحصول على دعم أمريكي ضد الحركة االنفصالية الشيشانية والتخلص من نظام 

: 2012طالبان في أفغانستان والحصول على دعم اقتصادي أمريكي. )دكروب، 
 مقال(

 

وفي إطار هذا التوجه أيدت روسيا الغزو األمريكي ألفغانستان في تشرين 
م ودعمت تحالف الشمال للتنسيق مع الغزو األمريكي واقترح 2001 معا/أكتوبر ولاأل
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م التعاون في مجال الدفاع الصاروخي 2003الرئيس بوتين على الواليات المتحدة عام 
 م.1993 عاماقترحه يلتسين  وهو األمر الذي سبق أن  

 

خيرة، من األ اترحيبً  واليات المتحدة في أزمتها لم يلق  ولكن سعي روسيا لمساعدة ال
همشت الدور الروسي وهو ما تمثل في عدم اكتراثها بالمعارضة الروسية لغزو  إذ

التشاور مع روسيا حول مستقبل إقليم كوسوفو. وذلك لم يكن  م أو2003العراق عام 
بحسبان بوتين، مما دفعه لتغيير نظرته إلى الواليات المتحدة مرة أخرى. والرجوع إلى 

ع روسيا على الخارطة السياسية كقوى فاعلة من خلل تحقيق هدفه المتمثل في وض
 .إسرائيلمع  التشارك

 

في تعزيز  "اإلسلم المتطرف"ساهمت المخاوف األمنية والخوف المشترك من 
 Yevgeny ساتانوفسكي ي. وكما أكد ييفجينيسرائيلالتعاون الثنائي الروسي اإل

Satanovsky وروسيا  إسرائيلسط: "لدى ، رئيس المعهد الروسي لدراسات الشرق األو
 (Satanovsky, 2005: Article) اإلسلمي". اإلرهاب هوعدو مشترك 

 

من روسيا  ًل كُ  أن  " –ي األسبق في واشنطن سرائيلالسفير اإل -زلمان شوفال وأكد 
سرائيلو  معنيتان بمحاصرة الحركات اإلسلمية ومنع وصولها إلى دوائر ُصنع القرار  ا 

يسهم  . وحسب منطق شوفال، فإن الروس يخشون أن  "ي واإلسلميفي العالمين العرب
ماعات اإلسلمية التي تعاظم قوة اإلسلميين في الشرق األوسط في تعزيز قوة الج

 إسرائيل في الشيشان في حين أن   سي ماضد روسيا في القوقاز، ال  اتخوض صراعً 
 رات الربيع العربي.رأت في صعود الحركات اإلسلمية للحكم أحد أخطر تبعات ثو 

 

قد أسفرت وحدة الموقف من خطورة صعود اإلسلميين إلى التقاء مصالح بين 
سرائيلروسيا و  رأت في الحرص  إسرائيل في سوريا، حيل كان من الواضح أن   ا 

ية، على سرائيلالروسي على الحفاظ على نظام بشار األسد خطوة تخدم المصلحة اإل
هي المرشحة لحكم سوريا في حال سقط النظام، فقد  اعتبار أن الحركات اإلسلمية

حسمت أمرها  إسرائيل أن  " Jacob Perry – بيري بو قي يعسرائيلأكد الوزير اإل
: 2013 هيئة تأليف،. )"األسد على كل الخيارات األخرىوباتت تفضل بقاء نظام 

86) 
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علقاتها ه تقوية ، ذلك يدفع باتجاإسرائيلمن الملحظ مع وجود أي خطر يهدد 
ساهم  اإلرهابخاصة القوية منها، كما هو الحال مع روسيا. ومحاربة مع جميع الدول 

وأضر في تقوية تلك العلقات على حساب العلقات الروسية مع الدول اإلسلمية، 
تبرر في جميع المحافل  إسرائيل مسيرة نضال الشعب الفلسطيني، إذ إن  في  كثيًرا

ها تحارب مجموعة من أعمالها ضد الفلسطينيين، بأن   الدولية بما فيها روسيا،
ن  و حتى الرد والدفاع عن نفسها. هذه الرواية لها كامل الحق في  أن  يين و اإلرهاب كانت  ا 

 لها بالغ األثر على قرارات المجتمع الدولي. مجرد أكاذيب، ولكن
 
 حزب اهلل في لبنان: ثالث ا

قاومة ومطالبته بتحرير األراضي اللبنانية وجود حزب اهلل في لبنان ودعمه للمإن  
جهة كانت، وروسيا من دفعه المتلك السلح وشراءه من أي ، إسرائيلالمحتلة من 
خر يتم شراء السلح الروسي من قبل آفي تجارة األسلحة، وبشكل أو ب أوائل الدول

ف الروسي التي تمتلك علقة طيبة مع روسيا! فما هو الموق إسرائيلحزب اهلل لمحاربة 
مباشرة بين روسيا وحزب اهلل على العلقة الغير ن ذلك؟! وكيف تؤثر تلك العلقة م

وحزب اهلل  لبناناإلسرائيلية على حرب السيتم تسليط الضوء على  وهنا؟! إسرائيلمع 
 .لتفاصيلها دون التطرق، م2006 عام

 

مع أي ي، وخوض حرب سرائيلالكثير من الروس اليهود يخدمون في الجيش اإل
م 2006جهة، يعني بالتأكيد سيشارك أولئك الجنود لحماية بلدهم، وفي حرب لبنان 

بكل ضراوة، وضحوا بأنفسهم ألجل  إسرائيلشارك المجندون الروس المولدون في 
على األوسمة الشرفية بعد االنتهاء من الحرب.  وان حصلمكسب المعركة، وكانوا م

 (Issacharoff, 2008: Interview on Haaretz) وهذا ما يسمى "ضريبة الدم".
 

من األفراد القتاليين، وبعضهم من المحاربين  (٪25)أولئك المقاتلين يمثلون  قريًبات
القدامى الذين حاربوا في الشيشان؛ حيل أعيد تجميعهم في وحدات خاصة من رجال 

 ,Razoux) يين.سرائيلبتقدير كبير من قبل العسكريين اإل يحظونالشغب. وهم 
2008: 3) 

 

، دعا رئيس الوزراء م2006على لبنان عام  خلل الحربومن الجدير ذكره، أن  
نع حزب اهلل يستخدم أسلحة روسية الصُ  ،ي أولمرت الرئيس بوتين وأبلغه أن  سرائيلاإل
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تكون هذه  أنه لن   اا وتكرارً على الرغم من تأكيد موسكو مرارً  ،مضادة للدبابات الحديثة
الجماعات الُمسلحة، وعليه قام بوتين في التحقيق باألمر، وبعد  األسلحة بأيدي

ي على صناديق أسلحة روسية سرائيلاالجتياح البري لجنوب لبنان استولى الجيش اإل
 - شراءها من سوريا. ومع ذلك نفى وزير الدفاع الروسي سيرغي ايفانوف تمالُصنع 

Sergey Ivanov ه أسلحة مضادة للدبابات من حزب اهلل لدي بأن   إسرائيل اءاتعدا
 – (Epstein and Kozheurov, 2011: 64)نوع "الكورنيت". 

 

في جميع  حقيقي لحزب اهلل روسيهناك دعم  يقول د. عيسى، بأن   الصددفي هذا 
 أقوى هو السوري النظام مع اإليراني الروسي التحالفويقول د. عمرو: "أن   ،الجوانب
ًل كُ  وذلك ما يتفق معه  "، بمعنى دعم غير مباشر،اهلل لحزب الوفع   موضوعي داعم
 دعم يوجد ال هنأ، ب، وكيل وزارة الخارجية بغزةود. غازي حمد د. عدنان أبو عامر من

 "؛إرهابية"منظمات  اعالميً  مصنفة منظمات بدعم تتورط ال روسياف ،اإطلقً حقيقي 
لخ حماس القاعدة، اهلل، حزب  الوجستيً  ادعمً  ليس بعد عن خفي طرف من تدعم قد ،وا 

 اسوري في موجود بأنه يعتقد اهلل حزب اليوم مثًل  ،غطاءك سياسي دعمبل  ،عسكرًيا
 ،اريسو  من اهلل حزب بإخراج الكرملين في قرار أصدرت اليوم روسيا لو روسي، بغطاء

 ادعمً  ليس اهلل لحزب الروسي الدعم ولذلك حقيقي انكشاف حالة في اهلل حزب يبدو قد
 – إمبراطورية نفسها روسياوترى . إيران اهلل؛ لحزب الشرعي لألب دعم   هو مباشًرا
 تقدم ال روسيا لخ،ا  و  اهلل حزبو  كحماس، تنظيمات مستوى إلى تنزل ال - عظمى دولة

 ترسلها قد ستية،يبال صاروخية، منظومات يرانإل تقدم بل اهلل، لحزب مباشرة أسلحة
عمرو، عيسى، ) .الموضوع هذا على كبيرة يةروس رقابة هناك ولكن اهلل، لحزب إيران
 (م: مقابلة2018 مارس-بو عامر، فبرايرع. أحمد، 

 

ساءت العلقات بين روسيا  لما حدل في الحرب على لبنان، كرد فعل طبيعي
سرائيلو   ؛يسرائيلباألمن القومي اإل ا، فوجود "الكورنيت" بيد حزب اهلل يمثل مساسً ا 

 لكن سرعان ما عادت األمور لطبيعتها. ،إسرائيلوبذلك روسيا تعدت حدودها مع 
 

في نهاية المطاف عن  إسرائيليلوم روسيا على عجز  فل يمكن ألي شخص أن  
موسكو ال تشعر بالذنب إزاء قرار  لجميع التوقعات. كما أن   خلًفاكسب الحرب، 

يتم فيه التوصل ية بإنهاء األعمال القتالية في الوقت الذي لم سرائيلالقيادة السياسية اإل
إلى أي من األهداف التي أعلن عنها رئيس الوزراء أولمرت. وظل الجنود الذين تم 
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أسرهم في يد حزب اهلل، ولم يتم نزع سلحه، واستمر التهديد على الحدود الشمالية 
 (Epstein, 2007: 180) بل هوادة. سرائيلإل

 

علقات الدولية، فامتلك ال زعاألزمات أو الحروب بين الدول، تتزع هذهي مثل ف
ية. في كلتا إسرائيلامتلك جورجيا أسلحة صناعة  تماًماحزب اهلل لسلح روسي يشبه 

الحالتين تدهورت العلقات، وفي وقت قصير تم معالجة األمر، فروسيا لن تخسر 
قادرة على كسب ود اآلخرين بجميع الطرق،  إسرائيل خاصة بأن   ،يسرائيلالجانب اإل

سرائيلو  ها على يقين في حال تعرضها لخطر ألن   ؛لن تضحي بقوة عظمى كروسيا ا 
 شديد، ستكون روسيا من أوائل الدول التي ستساندها.

 

، يشكل دعامة ب اهلل في لبنان المدعوم إيرانًياوجود حز  من الجدير ذكره، أن  
بعة نا لم نلمس ذلك بشكل عملي، فتصريحات حزب اهلل للقضية الفلسطينية، وحتى إن  

الحق في استرداد أرضه  الفلسطيني للشعب والتي ترى بأن   ،من تصريحات إيران
ب في صالح القضية يصُ والنضال ألجل تحقيق ذلك، وأهمية ذلك التصريح 

عن  بعيًدابحاجة اللتفاف جميع الدول حول تلك القضية  والفلسطينيين الفلسطينية،
وجود  أيًضاو  وغيرها من االختلفات.الختلفات في العرق أو الدين أو االيدلوجية ا

 ت إلى دول العالم بأن  هذا الكيانوالدول المحيطة يعطي مؤشرا إسرائيلخلف بين 
 غير مرغوب في وجوده في هذه المنطقة.

 
 الخالصة
 -الروسية هذا الفصل إبراز المحددات الداخلية والخارجية المؤثرة في العلقات تم في 
 على القضية الفلسطينية، وتم التوصل إلى التالي:، وكيف تؤثر اإلسرائيلية

العنصر ا من المحددات التي تحكم العلقة بين البلدين يجمعها لغة المصالح، بدءً  إن   -
 .اإلرهابإلى مكافحة  وصواًل  "الديموغرافي"البنك  البشري

 ين.أثرت العلقات االجتماعية بين الشعبين باإليجاب على العلقات الرسمية بين البلد -
، إسرائيل، تشبه إلى حد كبير علقة الواليات المتحدة بابإيران وسوري روسياعلقة  -

ولكن مع فارق الهدف من تلك العلقة؛ فروسيا علقتها مبنية على المصلحة والمنفعة 
 علقة استراتيجية وعضوية. إسرائيلالمتبادلة بينهما، أما الواليات فعلقتها مع 



 

80 
 

ذلك من خلل  وتبي ن ،بير في استغلل مكانة روسيا الدوليةإلى حٍد ك إسرائيلنجحت  -
التي تكفل أمنها وسلمتها في منطقة الشرق  سرائيلالضمانات الروسية المقدمة إل

 األوسط.
، فهي إسرائيلتعتبر روسيا المستفيد األكبر في مسألة الخلف اإليراني السوري مع  -

 .أو أمنًيا سياسًياأو  عسكرًيالها إما لحاجتهم  نظًرابذلك تبقى متواجدة في المنطقة 
المشاركة في المجال ال يوجد دور بارز للمسلمين الروس، بسبب تهميشهم في  -

 كما يعتقد الحاكم الروسي. (مستقبًل )خوًفا من تطرفهم و السياسي 
، وما يدل على ذلك، تجاوز إلى حد ما بالثبات اإلسرائيلية -الروسية تتميز العلقات  -

 ضد روسيا. إسرائيلا وأوكرانيا التي دعمتهما أزمة جورجي
ية، سرائيلخدم الرواية اإلالقضية الفلسطينية، و  كثيًرا، أضر "اإلرهابب"ظهور ما يسمى  -

تشبه اعتداءاتها على الشعب  مثًل التي تسقط الحاالت الدولية على حالتها، ف
 ن الدول.في الشيشان أو أفغانستان وغيرها م اإلرهابالفلسطيني بالحرب على 
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 الصراعقضايا : مجاالت التعاون و اإلسرائيلية -الروسية الفصل الرابع: أنماط العالقات  .4
 تمهيد 

من خلل وجود قاسم مشترك يربط بين الطرفين، وروسيا  تبدأ العلقات بين الدول
سرائيلو   لديهما الكثير والكثير لربطهما ببعضها البعض وقد ذكرنا ذلك في الفصل السابق، ا 

باإلضافة إلى بعض  ،الدولتين التعاون بين مجاالتوفي هذا الفصل سيتم الحديل عن 
 القضايا الخلفية بينهما.

 

طيبة مع العلقات استمرار الروسيا مهتمة ب ن  "إ :شموئيل باري سرائيلكتور اإلداليقول 
ية عن المشاركة الروسية في عمل إسرائيللسببين: األول: كشرط ضروري لرضا  إسرائيل

الثاني: للوصول إلى و السلم في الشرق األوسط )والتي بدورها تعزز مكانة روسيا(. 
بالنسبة  من الواليات المتحدة. أما أيًضابل و  ،إسرائيلتكنولوجيات معينة ليس فقط من 

تعظيم إمكانات السوق الروسية للصادرات  -1ما يلي: فاألمر يتعلق في سرائيلإل
لتعاون فتح مجال ل -3 .وسوريا إيرانلنفوذ الروسي على ااستغلل  -2 .يةسرائيلاإل

وأيًضا كسب الرأسمال اليهودي  (Bar, 2003: 26. )*التكنولوجي للمبيعات ألطراف ثالثة
 واستثماره في روسيا.

 

لمجاالت  اا دقيقً وصفً شموئيل، تعتبر د. األسباب والحوافز التي وضعها  أن   يتبينهكذا 
ال زالت تبحل عن لعب دور ومكانة في المجتمع  (بوتين)وسيا التعاون بين البلدين؛ فر 

تعزز  الدولي، والشرق األوسط هو المنطقة الساخنة التي من خللها بإمكان روسيا أن  
امتلك التكنولوجية المتطورة معيار قوة لفرض السيطرة وخاصة  دورها ومكانتها. كذلك فإن  

تحقق أعلى  لتحالفات قوية بإمكانها أن   دائًماة بحاج إسرائيلبالمقابل  ،تكنولوجيا السلح
 . اوعلميً  سياسًيا، و اقتصادًيافائدة من ورائها على جميع المستويات، 

 

تثمار واألسواق لعبت الشراكة االقتصادية واالستراتيجية وتجارة السلح وآفاق االسولقد 
سرائيلسة الدولية، و حاسمة في التقريب بين روسيا الصاعدة في السيا االتجارية، أدوارً   ا 

قليمية، ال  في ظل تراجع الدور  سي ماالباحثة عن أصدقاء جدد؛ لهم طموحات عربية وا 
                                                             

*
د صفقات بأكثر من مليار دوالر، لتوريد أنواع من األسلحة كانت مع الهن إسرائيلعلى سبيل المثال، صفقة فالكون، وقعت 

ه ن  في توريد األسلحة لبعض الدول، ألمحل روسيا  إسرائيلالواليات المتحدة مرتاحة من حلول  ويبدو أن   . تستوردها من روسيا
أجهضت الواليات المتحدة صفقة بيع فقد . إليها إسرائيليمنحها القدرة على التحكم إلى حد كبير بالجهة التي يتم توريد أسلحة 

الروسية إلى الصين، فيما وافقت على صفقة  " 78 إيليوشن" ية المحمولة على طائراتسرائيلاإل" فالكون" رادارات اإلنذار المبكر

لمبكرة طائرات روسية مزودة بأنظمة المراقبة ا 3 مع الهند، حصلت خاللها األخيرة على اإلسرائيلية -الروسية لنفس األسلحة 

هذا األمر لن يزعج روسيا، طالما أنها تقوم ببيع طائراتها القديمة بأثمان معقولة، وتحافظ على عالقات متينة مع هذه  .يةسرائيلاإل
 (Boese, 2000: https://www.armscontrol.org/act/2000_09/israelsept00. )الدولة
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بالغرب فيما يتعلق  إسرائيلاألمريكي في العالم، وبروز تجاذبات خلفية حول علقة 
 بقضايا عديدة، منها ملف عملية السلم، والمفاوضات الفلسطينية.

 

وروسيا لم يؤثر في التوجهات  إسرائيلالمجاالت المختلفة بين لكن هذا التعاون في 
أو على علقاتها  يسرائيلاالستراتيجية لروسيا، ولم يؤثر في موقفها من الصراع العربي اإل

 إيرانتحتفظ روسيا بعلقات استراتيجية وسياسية بكل من  إذ، سرائيلمع الدول المجاورة إل
ل الطاقة النووية السلمية وتعارض ضرب المنشآت وسوريا، وتتعاون مع األولى في مجا

من قبل الغرب الطريق الوحيد  إيرانية، وترى في العقوبات المفروضة على يرانالنووية اإل
روسيا تزود سوريا بالسلح والصواريخ لحماية  ي. كما أن  يرانلمعالجة الملف النووي اإل

لحزب اهلل ببعض هذه األسلحة، وهو المجال الجوي السوري، رغم علم روسيا بتزويد سوريا 
ولكن موسكو  : نت(2013. )المركز العربي، اارً وتكر  امرارً  إسرائيلاألمر الذي نبهت له 

 بشكل رسمي عدم بيعها للسلح لحزب اهلل بشكل مباشر. دائًماتؤكد 
 

فيما يتعلق  اإلسرائيلية -الروسية وجد منطقة اختلف في العلقات تذلك، إضافة إلى 
في التعاون االقتصادي ومجال  مثًل يعة الدول الشريكة من الجهة الغربية أو الشرقية، فبطب

لرغبة روسيا، وبالمقابل  خلًفاإلى الواليات المتحدة،  إسرائيلالصناعات المتطورة قد تلجأ 
قد تلجأ روسيا إلى بعض الدول اإلسلمية والعربية لتنمية اقتصادها وتطويره )خاصة 

مع  عدة لوجود صراعات قديمة نظًرا إسرائيلة(، وذلك غير محبذ لدى صفقات األسلح
 . لها الدول العربية المجاورة

 

من ، اإلسرائيلية -الروسية لعلقات امجموعة من أنماط  دراسةفي هذا الفصل سيتم 
 خلل مبحثين:

 .تعاونالمجاالت  المبحث األول:
 صراع.القضايا  المبحث الثاني:
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 مجاالت التعاونالمبحث األول:  .4.1
 العالقات الدبلوماسية والسياسية .4.1.1

دور  دبلوماسيةللفالتبادل التجاري أو الثقافي،  فيالعلقات بين الدول ال تنحصر 
 هذهفي رسم تلك العلقة وتعزيزها أو إضعافها. والمعيار األساسي في إنجاح  مهم

 تمتين في كبير ردو  لها الدولة في الرئيس شخصيةف ؛هو رأس الهرم الحاكم ؛العلقة
 في الساخنة الملفات تجاه الخارجية السياسة توجهات في المتمثل السياسي الموقف
الدولة ذا شخصية منفتحة ولديه حنكة سياسية في التعامل،  عندما يكون قائدُ و  ،العالم

. أيًضاوالعكس صحيح  ،بالتأكيد ستكون علقة بلده طيبة مع جميع الدول
 ن  األمر أكثر سهولة، فالعديد مم   فإن   ،اإلسرائيلية –ية الروسوبخصوص العلقات 

وكذلك الحال بالنسبة  ،أصول روسية، ويتحدل الروسية بطلقة ذو إسرائيلحكم 
وكل رئيس روسي عند  ،راية واسعة بثقافة الشعب اليهوديللرؤساء الروس فهم على د

 .الحًقا سنرىكما  إسرائيل من التنويه عن اهتمامه بأمن وسلمة ال ُبد  استلمه للحكم 
 

تم استعراض العلقات الدبلوماسية والسياسية بين البلدين قبل مجيء الرئيس  سابًقا
في  ، لكن روسياسرائيلسارت األمور بشكل جيد بالنسبة إلبوتين إلى الحكم، حيل 

، ذلك ال ينفي إسرائيللم تكن بتلك القوة التي تبحل عنها ويلتسين جورباتشوف  عهدي
 جًدامهتمة  إسرائيلخلل تلك الفترة ولكن لم تكن  ة دبلوماسية بين البلدينود علقوج

الكثير من  عتقدوا ،كما حدل بعد استلم بوتين الحكم في تثبيت تلك العلقة
 بشكل أفضل. سوف تتطور العلقات مع روسيا أن  يين سرائيلاإل

 

ع مجيء الرئيس فلديمير ية في محلها، فمسرائيللم تكن توقعات الحكومة اإللكن 
السياسة  صعيد علىو ، م2004-2000ولى، بوتين إلى سدة الحكم في دورته األ

الخارجية الروسية، أثارت صفقة توريد صواريخ روسية من نوع "ستربليتس" المضادة 
والواليات المتحدة للحيلولة  إسرائيلشديدة من  احملة مضادة وضغوطً  اائرات لسوريللط

 (188: 2005)الشيخ،  دون إتمامها.
 

على الصعيد الداخلي، قام بوتين باتخاذ مجموعة من اإلجراءات التي تهدف أما 
وهو نفوذ ال يمكن تجاهله، فقد استطاع عدد  ،تحجيم النفوذ اليهودي داخل روسياإلى 

إعلمية واقتصادية  من اليهود الروس بدعم من الواليات المتحدة، إقامة إمبراطورية
إضافة إلى ذلك امتد نفوذهم  ،خلل فترة الرئيس يلتسين اواسعً  سياسًيا ااكتسبت نفوذً 
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نع القرار، واختيار المسؤولين على عملية صُ  اقويً  اوأصبح لهم تأثيرً  ،ذاته الكرملينإلى 
 التنفيذيين في مختلف المواقع. وكان اعتقال الملياردير اليهودي فلديمير جوسينسكي

- Vladimir Jusinski  أكبر إمبراطورية إعلمية خاصة في روسيا في صاحب
م أولى خطوات تحجيم النفوذ اليهودي، وكذلك اعتقال ميخائيل 2000يونيو حزيران/

)الشيخ،  م.2003خودردكوفسكي رئيس مجلس شركة يوكوس النفطية الروسية عام 
2005 :188) 

 

 عادة إحيائهاما قام بفعله بوتين ليس من باب قطع العلقات، ولكن من أجل إ ن  إ
الصهيوني ال يعني  يولكن من وجهة نظر روسيا بوتين، فالتخلص من اللوب وترتيبها،

"هناك جزء  :قال، فإحدى مقوالته تؤكد ذلك عندما إسرائيلبشكل تام االبتعاد عن 
 هي جزء من روسيا".  إسرائيل أو إسرائيلصغير من روسيا في 

 

يون ورؤساء الحكومات المتعاقبة على سرائيلوبالرغم من ذلك، حافظ الرؤساء اإل
زيارات رسمية إلى موسكو، محافظين على وتيرة معينة من العلقات الثنائية، ناقشوا 
خللها قضايا ومشاكل عدة، وتبادلوا مع نظرائهم الروس وجهات النظر. وكانت زيارة 

خلله  الذي من ؛ المفتاح السحريإسرائيلبوتين إلى منطقة الشرق األوسط بما فيها 
 فيما بعد. اتتعززت تلك العلق

 

ية التي أولت أهمية كبيرة للعلقات مع سرائيلُيعتبر شارون من القيادات اإلو 
ي تحضير ورقة سرائيلم طلب من مجلس األمن القومي اإل2005ففي عام  ،روسيا

عمل بحثية تقوم على فحص العلقات بين البلدين، وتقديم التوصيات واالقتراحات 
، ومصطفىبة لتعميقها في ظل معادلة تبادلية المصالح والمنافع. )يوسف المناس
في استخدام البحل العلمي لدراسة  إسرائيلهذا يعكس مدى اهتمام  (189، 2011

 ُسبل تطويرية إلنجاح العلقات السياسية والدبلوماسية مع روسيا وغيرها من الدول.
 

، وكان سرائيلبزيارة إل (ينبوت)م قام الرئيس الروسي 2005 /أبريلفي نيسان
بالضيف الروسي، إذ قال:  كبيًرا خصوًصاوترحيب شارون  عموًماي سرائيلالترحيب اإل

"هذا اللقاء الرابع مع الرئيس بوتين، وأنا سعيد أن اللقاء تم في القدس عاصمة الشعب 
 -الروسية هذا اللقاء سوف يعمق العلقات  ، أنا متأكد أن  بدينآلا بدألاليهودي 
هذه اللقاءات سوف تقرب العلقة الشخصية بيني وبين الرئيس بوتين،  ،اإلسرائيلية
 ,Israel Ministry of Foreign Affairsك بين أصدقائك". )تعرف أن   أريدك أن  
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2005: Net)*   ال يعني موافقة الرئيس إسرائيلقول شارون أن  القدس عاصمة إن ،
 يين.سرائيللقدس الشرقية للفلسطينيين، والغربية لإلبوتين على ذلك، فروسيا مقرة بأن  ا

 

لم تنته  سلسلة الزيارات المتبادلة بعد ، مستمرةألهمية بقاء العلقات الدبلوماسية و 
 وكان أبرزها: ،حقبة شارون. فتوالت الزيارات بشكل مستمر

 ،و، في يوم االثنينيهود أولمرت إلى موسكإي سرائيلزيارة رئيس الوزراء اإل
وكان ذلك بهدف  ،م، والتي استمرت يومين2008 أكتوبر/تشرين األولادس من الس

ي العسكري جس نبض القيادة الروسية وموقفها الحقيقي من قضية التوازن االستراتيج
يهود أولمرت أنه سيبحل إح وعشية سفره إلى روسيا صر   ،في منطقة الشرق األوسط

، منها مهمةقضايا  تري ميدفيديفع الرئيس الروسي ديممع القادة الروس، خاصة م
صرح وزير  أيًضاوفي هذا السياق  مبيعات األسلحة الروسية لعناصر غير مسؤولة.

ه ينبغي على الروس االمتناع عن بيع األسلحة التي يهود باراك "أن  إي سرائيلاإل "األمن
أولمرت تصريحات  من شأنها التأثير على التوازن االستراتيجي في الشرق األوسط". إن  

 -الروسية وباراك جاءت على خلفية بروز ملمح جديدة لمرحلة جديدة من العلقات 
 *(مقال: 2008في ذلك الوقت. )سعد،  اإلسرائيلية

 

كرار نقاشها في كل ، فمناقشة قضايا جوهرية وتجًداذه الزيارات كانت مهمة ه
أخذ وعود من الجانب ، مع إسرائيلأمن لمنع كارثة أو أحدال قد تمس ب ازيارة، تأكيدً 

 يعزز تلك العلقات والبحل في أفق جديدة لتطويرها. الروسي، من شأنه أن  
 

 -ذو األصول الروسية  –رمانليب رأفيغادو م، عندما أصبح 2009في آذار/مارس 
على  وروسيا إسرائيلشراكة استراتيجية بين  بالبحل عن إيجادللخارجية، قام  اوزيرً 

، ونجح في إسرائيلمن حلفاء  جزًءاعلى جعل روسيا  اجديً أعلى المستويات؛ اشتغل 
مد جسور العلقة لتصل إلى تعاون أكبر في مجاالت متعددة، وما ساعد في تمتين 

ية التي بات نتنياهو يتبناها، والتي تعتمد على سرائيلهذه العلقة الرؤية السياسية اإل
دول التي يتوقع أن تحتل مع الدول العظمى، ومع ال إسرائيلتنويع وتعدد علقات 

في االقتصاد والسياسة الدولية في ظل تراجع الدور األمريكي في الساحة  مهمةمكانة 
                                                             

*
 متاح على الرابط: ، PM Sharon meets with Russian President Putinانظر في:  

http://www.mfa.gov.il/mfa/pressroom/2005/pages/pm%20sharon%20meets%20with%20russian%
20pres%20putin%2028-apr-2005.aspx  

*
متاح على الرابط:  ،!االستراتيجية الموازنة أرجوحة في يةسرائيلاإل -الروسية العالقاتانظر في:  

http://www.aljabha.org/index.asp?i=37105  

http://www.mfa.gov.il/mfa/pressroom/2005/pages/pm%20sharon%20meets%20with%20russian%20pres%20putin%2028-apr-2005.aspx
http://www.mfa.gov.il/mfa/pressroom/2005/pages/pm%20sharon%20meets%20with%20russian%20pres%20putin%2028-apr-2005.aspx
http://www.aljabha.org/index.asp?i=37105
http://www.aljabha.org/index.asp?i=37105
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، نت( مع 2016ية، سرائيلالدولية في عهد أوباما. )مركز أطلس للدراسات اإل
، جًداعلى مساعدات مالية ضخمة  إسرائيلفي عهد أوباما حصلت  الملحظة أن  

قد يقصد تراجع  جع في الدور األمريكي كما أشار الكاتب؟!فكيف بات هناك ترا
ولكن األوضاع كانت تحت سيطرت الواليات بالحد األدنى،  عسكرًياالتدخل األمريكي 

ومع فوز دونالد ترامب، عادت الواليات المتحدة إلى الصدارة ولكن بطريقة جديدة 
 حماية.يتبناها الرئيس الجديد متمثلة في جمع الدوالرات مقابل ال

 

أنه في مجال  ،Yaakov Livne - ياكوف ليفنيي سرائيلاإليقول الباحل 
 عاًماعشرين  ُمن ذُ عن القطيعة التي استمرت  بعيًداالدبلوماسية، تم قطع شوط طويل 

فاليوم هناك تفاعل متكرر ووثيق بين رؤساء الوزراء ووزراء الخارجية لكل  ؛فأكثر
مشاركة  لى أعلى المستويات، ويقدر الجانبان أن  جرى هذه االتصاالت عوتُ  ،البلدين

 Livne, 2013: 60-61) ). القيادة السياسية العليا تعطي أهمية إضافية
 

الحاكمة في كل البلدين، بقيت االستراتيجية واحدة  الشخصياتبالرغم من اختلف 
ني اختلفت المناهج المستخدمة في رسم العلقات، وذلك االختلف ال يع وحتى إن  

، فبوتين التقى إسرائيلاالبتعاد عن الرؤية الشاملة التي تسعى لها أي دولة كروسيا أو 
ية، وحتى خلل فترة حكم ديميتري ية ووزراء الخارجسرائيلبجميع رؤساء الحكومة اإل

 ديف بقي بوتين الوجه األبرز في الصورة. ميدفي
 

بشأن الصراع  مؤخًراوسيا التحركات الدبلوماسية التي قامت بها ر  بالرغم من أن  
ي الفلسطيني، فيما يتعلق بمدى استجابة روسيا لحملة االعتراف بدولة سرائيلاإل

 ,Khanin. )إسرائيلفلسطينية في األمم المتحدة، تتعارض مع االتفاقات السابقة مع 
المصالح المشتركة بين البلدين، بل تم فتح آفاق  ها لم تؤثر على( إال أن  71 :2013

جعلت روسيا تتناسى دعمها للكتلة االشتراكية بوجه اإلمبريالية األميركية في  جديدة
 منطقة الشرق األوسط خلل سنوات طويلة.

 

 إسرائيل، أعرب فلديمير بوتين عن رغبته في مواصلة دعم م2014في أوائل عام 
ياسية في المجاالت الس إسرائيل: "إن تطوير علقات متبادلة المنفعة وبناءة مع قائًل 

واالقتصادية واإلنسانية وغيرها من المجاالت سيظل أولوية للسياسة الخارجية 
، وفي كل مناسبة ال يتأخر بوتين (Feldschreiber, 2014: Article)الروسية". 
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، فما دامت منطقة الشرق األوسط محط أنظار سرائيلإعن التعبير عن وقوفه بجانب 
 الروس، ستبقى العلقات دائمة.

 

، إسرائيلبزيارة  فميدفيديقام رئيس الوزراء الروسي ديمتري  م،2016م في عا
، اإلسرائيلية -الروسية على تجديد العلقات  عاًما 25وتأتي الزيارة بمناسبة مرور 

استمرار  ؛أهداف عدة تسعى إلى تحقيقها من هذه الزيارة، منها لديها إسرائيلوكالعادة 
جواء السورية، ومنع النظام السوري من نقل التنسيق األمني لتجنب الصدام في األ

الحتلل أسلحة إلى حزب اهلل اللبناني، ومنع المليشيات اإليرانية من استهداف قوات ا
وبالمقابل يسعى الروس إلى إقناع األطراف المتصارعة  .لفي الجوالن السوري المحت

)موقع  .ر للسلمبتبني مبادرة روسية الستئناف عملية السلم المتجمدة أو عقد مؤتم
 *: نت(2016الجزيرة، 

 

لروسيا ناجحة  يةإسرائيلشخصيات قيادية التي تقوم بها  الرسميةتعتبر الزيارات  و
الحدود  ، وما يدل على ذلك، أن  سرائيلبامتياز، أكثر من نجاح زيارات روسيا إل

دخل الروسي الت إذ إن  ؛ اتمتع بأمن وأمان بالرغم من وجود أزمة في سوريتية سرائيلاإل
 بأن   إسرائيلفي إقناع أما روسيا إلى اآلن لم تنجح  ،ذلك سرائيلإل ن  م  ض   افي سوري

 لعملية السلم في المنطقة. ارسميً  ًياتجعلها راع
 

 التعاون العسكري واالستخباراتي .4.1.2
سرائيلرغم التبادل التجاري الكبير بين روسيا و  ، والتعاون الثقافي والعلمي ا 

لها أبعاد استراتيجية  اإلسرائيلية -الروسية الشراكة  اعي، إال أن  واألكاديمي والزر 
، خاصة على صعيد تجارة المعدات العسكرية وتبادل المعلومات، ودور أيًضاوعسكرية 
في العمل مع روسيا على تطوير جيشها، وما لها من رغبة في محاصرة إيران  إسرائيل

ور المتغير األمريكي كعامل ضاغط بحكم علقات األخيرة المميزة مع روسيا، وحض
 على هذه العلقة بينهما.

 

حكمه عقود واتفاقيات، قديم وت يسرائيلالروسي اإلالتعاون العسكري واالستخباراتي 
وروسيا في  إسرائيلمن أجل تعزيز التبادالت األمنية والتجارية بينهما، تشارك و 

                                                             
*
 : الرابط على متاح، إسرائيلعالقات بانظر في: رئيس الوزراء الروسي يبحث تعزيز ال 

www.aljazeera.net/news/international/2016/11/10/رئيس-الوزراء-الروسي-يبحث-تعزيز-العالقات-بإسرائيل   

http://www.aljazeera.net/news/international/2016/11/10
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م، باإلضافة إلى 1995ام التعاون العسكري بموجب اتفاقية خاصة تم توقيعها في ع
لكترونيات العسكرية(، أصبح لطائرات بدون طيار والصواريخ واإلالتكنولوجيا الفائقة )ا

السابقة  السوفيتيةيون متخصصين في تطوير أنظمة األسلحة سرائيلالصناعيون اإل
-Su، و mig-21 ،mig-29، والطائرات المقاتلة   T-80و T-72 )مثل الدبابات

يين سرائيلاإل فيه أن   (. ومما ال شك  M24و  M8لهليكوبتر من طراز ، وطائرات ا25
، م2003 /أكتوبروالروس حصلوا على واحدة من أفضل صفقاتهم في تشرين األول

لتسليم الهند أنظمة اإلنذار المبكر والرادار التي تعمل بالهواء  اعندما وقعوا اتفاقً 
ذلك  ُمن ذُ ة ومنصة الطائرات الروسية. و يسرائيلوالتي تجمع بين التكنولوجيا اإل ،الطلق

يون الروس طائرات مراقبة بدون طيار لمساعدتهم على مراقبة سرائيلالحين، باع اإل
المصدر  إسرائيلالشيشان. وقد ساعدت ترتيبات التعاون الصناعي هذه على جعل 

 Lettre d’informationsم. )2007العالمي الرابع لألسلحة في عام 
stratégiques TTU Monde arabe, 2008.) 

 

إذ الروسية؛ للتقنية العسكرية  اا مهمً مصدرً  إسرائيلأصبحت  على أية حال،
يساعد على الوصول إلى  " فيها أن  High-Techيستطيع مستوى التطور التكنولوجي "

التطور الذي تحتاجه روسيا. وكان للجيش وللمؤسسة العسكرية في كل البلدين تأثير 
تعزز األمر بشراكات اقتصادية، وتبادل  ي التقريب بينهما، إلى أن  ملموس وواضح ف

 تجاري ضخم، وصل ذروته إلى االتجار بالسلح والمعدات الثقيلة ومصادر الطاقة.
(Fedorchenko, 2015: 76) 

 

لم يتوقف التعاون العسكري بين البلدين، بل تم توقيع اتفاقيات جديدة في مجاالت 
 مختلفة ومنها:

وقعت تل أبيب وموسكو على اتفاقيات عديدة لتعزيز التعاون العسكري : أواًل 
 - سيرديوكوف تولياواألمني "طويل األمد" بينهما، حيل أعلن وزير الدفاع الروسي أن

Anatoly Serdyukov  عن الرغبة في شراء المزيد من األسلحة والتكنولوجيا
 الروسية، كاشفًا النقاب عن شراءية، لما لها من أهمية قصوى للقوات المسلحة سرائيلاإل
على استخدامها  اروسيً  عسكرًيا خمسينية بدون طيار، وتدريب إسرائيلطائرة  (12)
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 ערוץNet :2012 ,) م.2010يين في أيلول/سبتمبر إسرائيلعلى يد خبراء طيران 
7)* 

 

: ال يزال التعاون العسكري واالستراتيجي يتزايد، سواء من حيل اإلنتاج ثانًيا
شترك لألسلحة أو المشاورات الرسمية المنتظمة بشأن المسائل األمنية. وقد تطور الم

(، بما في High-Techمتخصصة بالتكنولوجيا الفائقة )عدة التعاون في مجاالت 
وروسيا  إسرائيلكما تتعاون  ،ذلك العمل على التكنولوجيات ذات االستخدام المزدوج

من توريد األسلحة إلى منطقة  بداًل مثل الهند، في توريد العتاد األمني إلى دول أخرى 
 (Rabkin, 2016: 201). إسرائيلالشرق األوسط القريبة من 

 

: اتفق الجانبان على التعاون في مجاالت إعداد الكوادر العسكرية وتبادل ثالثًا
المعلومات، وتطوير االتصاالت والمسح الطوبوغرافي، ودراسات التاريخ العسكري، 

، ينطوي على تطور استراتيجي، ما سيشكل اا تاريخيً ره إيهود باراك، اتفاقً وهو ما اعتب
دفعة جديدة لتطوير العلقات بين البلدين، وهما يتخذان مواقف متقاربة، إن لم تكن 

الدولي، ومنع  اإلرهابمكافحة  سي مامتطابقة حيال الكثير من التحديات األمنية، ال 
االتصاالت المتبادلة واالتفاقيات الثنائية بينهما  فإن   لذاانتشار أسلحة الدمار الشامل. 

بالطابع النشيط للتعاون بين وزارتي الدفاع  ام في التصدي لهذه األخطار، مشيدً تسه
 ية في مختلف االتجاهات.سرائيلالروسية واإل

 

عبرت تل أبيب عن تفاؤلها من رغبة موسكو بموجب هذه  بناًء على ذلك
، رغم عمق إسرائيلتعمل على تحديل جيشها عبر  أن  االتفاقيات العسكرية 

 ادولية، لكن االتفاقية تترك آثارً االختلفات بينهما في القضايا السياسية اإلقليمية وال
مهمة على مجمل العلقات العربية الروسية من جهة، ومن جهة أخرى تؤشر وتنبئ 

ى مجمل المواقف عل ثمية الروسية، سرائيلبتحول حقيقي وجدي في العلقات اإل
 *(مقال: 2010)الروسان،  الروسية االستراتيجية التقليدية.

 

سرائيلإلى جانب ذلك، كثفت روسيا و : رابًعا التعاون األمني واالستخباري بينهما  ا 
بشكل لم يسبق له مثيل، واتفقتا على عقد لقاءات دورية بين قادة األجهزة االستخبارية، 

                                                             
*
  http://www.inn.co.il/News/Flash.aspx/369837القناة السابعة، متاح على الرابط:  
*
متاح على الرابط:  ،اإلسرائيلية -الروسية  العالقات خط وتفاعالت مفاعيلانظر في:  

//albalqanews.net/NewsDetails.aspx?Lng=2&PageID=5&NewsID=10952http:  

http://www.inn.co.il/News/Flash.aspx/369837
http://albalqanews.net/NewsDetails.aspx?Lng=2&PageID=5&NewsID=10952
http://albalqanews.net/NewsDetails.aspx?Lng=2&PageID=5&NewsID=10952
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طوارئ، باإلضافة إلى تبادل المعلومات حول قضية والتنسيق للتعاون في حاالت ال
 *(Israelim.ru, 2011: Net). إسرائيلحماية الجبهة الداخلية في 

 

ية سرائيلشكلت هذه االتفاقيات العسكرية الثنائية نقلة نوعية في العلقات اإل
 امن األسلحة، والقت صدًى إيجابيً  عدة أنواع لروسية، كونها تشمل توريد وتطويرا
ية تعد صناعات سرائيلالصناعات الحربية الروسية واإل ى الجانبين، خاصة وأن  لد

 تنافسية في العديد من تفاصيلها، كما تتنافس في مبيعاتها في األسواق العالمية.
باإلضافة إلى اهتمام الطرفان من االستفادة من الخبرات المهنية في تدريب الكوادر 

 ة باألمن. العسكرية وتبادل المعلومات المختص
 

لتحقيقها من علقاتها  إسرائيليمكن رصد جملة األهداف واألغراض التي تسعى 
 :(Rabkin, 2016: 200) العسكرية بروسيا، وهي على النحو التالي

صدارات سوقها في الصناعات  ،ةالتسليحيروسيا بآخر منتجاتها  إسرائيل زودت .1 وا 
 العسكرية.

 اهما تواجهان أخطارً ادل المعلومات، بزعم أن  إعداد الكوادر الفنية والحربية، وتب .2
 مشتركة.

الوصول إلى السوق الروسية والوقود األحفوري، وكذلك في  إسرائيل اهتمام .3
المتنامي في  سرائيلاستخدام نفوذها السياسي للتأثير على الرأي العام المناهض إل

الصناعات  ية فيسرائيلوبالمقابل روسيا مهتمة بتسخير التقنيات اإل ،ةالمنطق
 الحديثة بشكل أساسي. 

بشراكة مباشرة مع روسيا من خلل التصنيع الحربي، تحاول من  إسرائيلدخول  .4
خلله التأثير عليها بعدم تسليح حلفائها، باالمتناع عن تنفيذ االتفاقيات والعهود 

يران بتزويدهم بالسلح والعتاد والتجهيزات والسلح النوعي،  االمبرمة مع سوري وا 
أمن  ذي قد يخل بالتوازن االستراتيجي في المنطقة. وهذا غير مستغرب فإن  ال

بمساعدة جميع الدول  إسرائيلمن أهم األهداف التي تسعى لتحقيقها  إسرائيل
قرار في الجبهة الحلفاء واألصدقاء، فالتقرب من روسيا يضمن لها األمن واالست

المساعدة في ضمان أمن وبالمقابل موسكو ال تتأخر عن  ،الشمالية لحدودها
 . إسرائيلوسلمة مليون وأكثر من الجالية الروسية المقيمة في 

                                                             
*
، متاح على الرابط: Russia and Israel will cooperate in emergency situationsانظر في:  

9http://www.israelim.ru/contents.asp?aid=7107  

http://www.israelim.ru/contents.asp?aid=71079
http://www.israelim.ru/contents.asp?aid=71079
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على الصعيد المادي الملموس، عقدت ها بأن   لمجمل العام، روسيا برعتفي ا
، واستفادت من جًداحصلت من خللها على أسلحة متقدمة  إسرائيلات مع قصف

اكة بينهما في صناعة األسلحة، التطور التقني في هذا الجانب، وتعززت الشر 
بات لديها معلومات جيدة عن بيئة صناعة السلح من دولة  إسرائيلوبالمقابل 
بات بإمكانها التحكم في نوعية السلح المصنع والمصدر إلى الدول  أيًضاعظمى، و 

األخرى من روسيا، فالعلقة بينهما لم تعد محصورة في التعاون العسكري من 
ي االقتصادي، بل أصبح يشمل المعرفة والتبادل العلمي في هذا المنطلق التجار 

 الجانب. 
 

ذلك له آثار سلبية على الفلسطينيين، فزيادة حجم التعاون العسكري الروسي 
التي يستخدمها الجيش  يةسرائيلي، يعني زيادة تطور الترسانة العسكرية اإلسرائيلاإل
، لل من فرص التصدي لتلك الترسانةمما يق ي ضد أبناء الشعب الفلسطينيسرائيلاإل

من الممكن  الذي أقوى جيش في منطقة الشرق األوسط إسرائيلبقاء  أيًضا وهذا يعني
 ال ُبد  وكذلك  ،يلحق هزائم في الجيوش العربية وليس فقط في المقاومة الفلسطينية أن  

كري لتعاون عس ايفتح آفاقً  من إدراك أن  الجانب الفلسطيني غير قادر على أن  
ذ ،استخباراتي مع روسيا في هذا  إسرائيلما قورن بين مصالح روسيا مع العرب أو  اوا 

  .إسرائيلسترجح لصالح ن  الكفة إالمجال، ف
 
 العالقات االقتصادية والتجارية .4.1.3

"، فلغة األرقام Money talks"المال يتحدل  في عالم المال واألعمال يقال أن  
ئ أفضل العلوالحسابات قد  وكذلك الحال بين الدول صاحبة  ،قات أو أسوأهاتُن ش 

الرؤى المستنيرة واألهداف طويلة األجل، وعليه تنشأ علقات اقتصادية وتجارية هدفها 
سرائيلروسيا و وُتعتبر  ،األساسي زيادة االستثمار وتعظيم الفائدة من أصحاب تلك  ا 

 األوقات.  كانت علقتهما االقتصادية متذبذبة في وقت من الرؤى، حتى إن  
 

 ي أولينغسير  اإلسرائيلية -الروسية لعلقات يقول رئيس مجلس اوفي هذا السياق، 
- Sergey Oulin: "  ه بصرف النظر عن المجتمع وبنيته، ونظامه السياسي، أن

 ،ات وموحدهاوكذلك آرائه الدينية السائدة، فالنشاط االقتصادي هو محور جميع النشاط
ال التجارية واالستثمارات يكون صاحب كلمة في ُصنع من يمتلك األعم كما أن  
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القرارات السياسية، فل يمكن القيام بأي حملة انتخابية أو تشكيل هيئات حكومية دون 
صانع المجتمع المدني هو  مشاركة ودعم مجتمع رجال األعمال؛ وذلك يعني أن  

تجارية مع شريك قوي تبني روسيا علقات  ه من المهم أن  ويرى أن   ،المجتمع التجاري
 (Oulin, 2015: 63. )"إسرائيلك

 

سرائيلالعلقات االقتصادية بين روسيا و  تعمقتم، 2000-1990وخلل مرحلة   ا 
 /نيسان 27وتطورت بشكل حيوي. ونظمت االتفاقية التي وقعت بين الطرفين في 

صادي، ية الروسية في المجال التجاري واالقتسرائيلم العلقات اإل1994عام  أبريل
ي نظام األفضلية القصوى في التجارة، سرائيلالروسي واإل ،والتي قضت بمنح الجانبين

ية الروسية المشتركة الخاصة بالتعاون التجاري سرائيلاللجنة اإل»وتشكيل 
، وكذلك وقع الجانبان اتفاقيات التعاون العلمي والتقني والتعاون في «واالقتصادي

لغاء الضرائب المزدوجة والتعاون في مجال مجال القطاع الزراعي والصحة وا لطب، وا 
 *: نت(2013النقل البحري. )المركز العربي، 

 

مستوى ونطاق وأهمية الروابط  "اليوم نرى أن  : يقول الباحل الروسي ياكوف
ع التجارة بتوسي -روسيا–في السنوات األخيرة، قمنا  ؛ة لم يسبق لها مثيلاالقتصادي

بالتجارة في  كبيًرا تماًما، وقد أبدى البلدان اهأمريكي والرد مليار 3الثنائية إلى 
وفى االستثمارات المتبادلة التي تستفيد من القيمة  ،المنتجات الغذائية والزراعية

ببناء مصنع  حالًيا *يةسرائيلالمضافة والميزة النسبية لكل بلد. وتقوم شركة "تيفا" اإل
تقوم الشركة الروسية ، في حين Yaroslavl لألدوية في ياروسلفل

"*"Mosmetrostroy  ببناء األنفاق الخاصة بالقطارات الجديدة عالية السرعة بين
 ,Livneالقدس وتل أبيب. وهذان ليسا سوى مثالين من بين أمثلة أخرى كثيرة". )

بالرغم من حجم التجارة بين البلدين رقم ال يلفت االنتباه، ولكن الملفت  (62 :2013
ي!، قد تكون نوعية سرائيلضخيم ذلك في اإلعلم الروسي أو حتى اإلللنتباه هو ت

التجارة بين البلدين هي السبب أو رغبة كل البلدين في الدفع تجاه رفع ذلك الرقم في 
 .العتبارات مختلفة المستقبل

                                                             
*
: الرابط على متاح ،وتناقضات تحوالت:  الروسية – يةسرائيلاإل العالقاتانظر في:  

http://www.albawabhnews.com/44465  
*

م. 2015عام ل Forbes حسب مجلة إسرائيل. وهي أضخم شركة في إسرائيلشركة لصناعة األدوية مقرها الرئيسي في 

(http://www.tevapharm.com/about/profile/) 
*

من األلف إلى  .واحدة من أكبر شركات البناء في روسيا، مختصة في بناء وإعادة بناء البنية التحتية للنقل تحت األرض وفوقها
 ( /http://www.metrostroy.com/enالياء. )

http://www.albawabhnews.com/44465
http://www.albawabhnews.com/44465
http://www.tevapharm.com/about/profile/
http://www.metrostroy.com/en/
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ن االقتصادي التجاري بين أوجه التعاو من اإلشارة إلى  ال ُبد  في هذا الصدد 
 ألوجه كالتالي:وهذه ا، البلدين

في مجال المواصلت والتكنولوجيات المعلوماتية واالتصال، والتكنولوجيات  -
 اا، علمً اصة بالماس ومعالجة المعادن ضمنً األعمال الخو الزراعية والصناعية، 

ي يعود إلى قطع األلماس غير سرائيلمن إجمالي التصدير اإل (%55-45) بأن  
 : مقال(2005المعالجة. )خروب، 

 

 - اقترحت شركة الغاز الروسي ة الحكومي ة "غازبروم مجال الغاز: في -
Gazprom بشأن حقول الغاز التي اكُتشفت في السنوات  إسرائيل" التعاون مع

بروم" أن  شركة "غاز  ن. وقد أوضح الوفد الزائر الروسياألخيرة في شواطئ فلسطي
عليها اسم "غازبروم  ، سيطلقإسرائيلفرعي ة لها في  الروسي ة تعتزم إنشاء شركة

". وستعمل هذه الشركة الفرعي ة في مجاالت التنقيب عن الغاز ونقل الغاز إسرائيل
بت  لى األسواق. وقد رح  بهذه المقترحات،  إسرائيلمن البحر إلى الشاطئ وا 

ي ة ستكون مفتوحة سرائيلوأوضحت أن  المناقصات الدولي ة المتعل قة بحقول الغاز اإل
 *(Koren, 2012: Article) م".لمشاركة "غازبرو 

 

، وأصبح أمن الطاقة أكثر جًدافي مجال الطاقة، وهذا التعاون حيوي وفعال  -
سواء لسوق الطاقة الروسية  جًدافأكثر أهمية، والتعاون من خللها ضروري 

واألهم من ذلك، تعد روسيا أكبر مورد للنفط الخام  ،إسرائيلولراحة البال في 
 (Glover and Other, 2013). سرائيلإل

 

في تعظيم حجم االستثمارات  كبيًرا دوًرايلعب بين البلدين تعدد أوجه التعاون إن  
، بأنه *Zeev Elkin - صرح زئيف ألكين وقدوالواردات والصادرات لكل البلدين، 

سرائيلوسط تشديد التعاون االقتصادي بين روسيا و  ، (%25) ، ازدادت تجارتها بنسبةا 
ؤولون من البلدين. وكانت الزيادة في األشهر الستة األولى من عام حسبما كشف مس

                                                             
*

 ، متاح على الرابط:Putin in Israel: Gazprom is expected to establish a subsidiary in Israelانظر في: 

page/1.1740666-print-/misc/articlehttps://www.themarker.com  
*

أعلن زئيف ألكين، وزير مجلس الوزراء المسئول عن حماية البيئة والقضايا المتصلة بالقدس، هذه األرقام خالل مؤتمر عقد في 
 (Jewish Newspaper Online, 2017: Net.)2017لعام  اإلسرائيلية -الروسية موسكو حول العالقات 

https://www.themarker.com/misc/article-print-page/1.1740666
https://www.themarker.com/misc/article-print-page/1.1740666
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مليون جنيه  283أكثر من ما يقرب من ) أمريكي مليون دوالر 380، م2017
 *(Jewish Newspaper Online, 2017: Netاسترليني(. )

 

 سرائيلبالفعل النشاط االقتصادي من أهم األسباب للتقارب بين الدول، وبالنسبة إل
فكل الطرفين لديه  ؛جهود كبيرة للنجاح في ذلكإلى بذل سيا األمر ال يحتاج ذلك ورو 

كان ذلك التعاون حجمه ليس بالكبير  . حتى إن  اوتجاريً  اقتصادًياتعاون قديم حديل 
من أهم العوامل  امقارنة مع دول أخرى، لكنه تعاون نوعي؛ فالطاقة والغاز والتكنولوجي

يجابي في إوذلك أدى إلى تحقيق استقرار  ؛على بقائهاي تنهض بالدول وتحافظ الت
 العلقات االقتصادية لكل البلدين.

 

، فكلما زاد حجم التبادل ينعكس بالسلب على الجانب الفلسطينيقد ذلك التطور 
سرائيلاالقتصادي بين روسيا و  تعمقت علقتهم ومصالحهم، مما يعني أخذ روسيا  ا 

دية في حال اتخاذها أي قرار يؤثر على الوجود بالحسبان تلك العلقات االقتصا
، وفي هذا المقام ال ننكر وجود تبادل تجاري فلسطيني روسيفعلي.  ي بشكلٍ سرائيلاإل

الفلسطينية تتمثل في المواد  االقتصادية المجاالت إن   ؛ إذجًداولكن األفق محدودة 
 ؛جًداية الفلسطينية ضعيفة بنية االقتصادوكذلك ال كافًيا، الغذائية والسياحة، وذلك ليس

 ا على المساعدات والمنح الخارجية.العتماده نظًرا
 

 البحث العلمي والتكنولوجية الحديثة -العالقات العلمية  .4.1.4
لتقدم الدول، فكلما اهتمت الدولة بهذا المجال،  أساسًيا اأصبح البحل العلمي معيارً 

ر جديد ليس فقط من خلل لتحقيق تطو  دائًمازاد تقدمها. والدول المتقدمة تسعى 
من خلل شراكات أو تبادل خبرات مع مراكز  أيًضامراكز األبحال التي تملكها، بل و 

التنافس الحالي بين الدول يعتمد على نوعية  أبحال علمية خارج الدولة. خاصة بأن  
 السلح التي تمتلكها والتكنولوجيا الحديثة.

 

وخاصة التكنولوجيا الحديثة والبحل  سعي روسيا الدائم لتطوير أعمالها في ظل
بما يحقق منفعة  ،عن شريك أجنبي قوي في هذا المجال بالبحلالعلمي، شرعت 

بالتكنولوجيا الفائقة، وتعتبر  اناء اقتصاد متعدد الجوانب مدفوعً متبادلة للطرفين وب

                                                             
*
 ، متاح على الرابط:Trade between Israel and Russia leaps by 25 percentانظر في:  

 http://jewishnews.timesofisrael.com/trade-between-israel-and-russia-leaps-by-25-percent/  

http://jewishnews.timesofisrael.com/trade-between-israel-and-russia-leaps-by-25-percent/
http://jewishnews.timesofisrael.com/trade-between-israel-and-russia-leaps-by-25-percent/
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 ,Maryasis) عدة سباب رئيسةفضل شريك في هذا المجال وذلك ألأ إسرائيلروسيا 
2015: 81-82): 

متناسب مع تطلع روسيا  ،إسرائيلالتطوير التكنولوجي الفائق الذي تتمتع به  -1
 لتطوير اقتصادها القائم على االبتكارات التقنية الحديثة.

من العلماء والمهندسين والباحثين الناطقين بالروسية  كبيًرا عدًدا إسرائيل لدى -2
ذا  ،في التسعينيات إسرائيلالذين هاجروا إلى  سرائيلتمكنت روسيا و وا  من إدارة  ا 

هذا المورد البشري بكفاءة، فستتمكنان من إنشاء نظام لنقل التكنولوجيا من شأنه 
 أن يقلل من هجرة األدمغة من كل البلدين إلى الواليات المتحدة. 

إنشاء مصانع مشتركة للبتكارات التكنولوجية على أرض روسية  في حال -3
لكل الطرفين، فعلى الصعيد  امفيدً ذلك سيكون  ية،إسرائيلباستخدام تقنيات 

عادة تنمية االقتصاد التكنولوجي،  الروسي سيساهم في إنشاء فرص عمل جديدة وا 
ستكون تكلفة المصانع أرخص وأكثر كفاءة من بناء مصانع  سرائيلوبالنسبة إل
 . إسرائيلجديدة في 

 *لكل البلدين. شرًقاو  غرًباتوسيع األسواق الحالية  -4
 

من التنويه عن مجاالت التعاون العلمية بين البلدين وهي  ال ُبد  هذا الصدد  في
 كالتالي:
ي في مجال الفضاء بعد توجه سرائيل: مجال الفضاء، وجاء التعاون الروسي اإلأواًل 

العالم نحو سباق التسلح وغزو الفضاء، فقد وقعت الوكالتان الفضائيتان الروسية 
م مذكرة تفاهم من شأنها تنظيم التعاون 1994طس عام آب/أغس 31ية في سرائيلواإل

" 2ي الصغير "تيخساتسرائيلبينهما في مجال الفضاء، وتم إطلق القمر الصناعي اإل
م. 1998" في حزيران/يونيو عام 1-بواسطة الصاروخ الفضائي الروسي "ريسورس

 م، حيل قام الصاروخ2000عام  /ديسمبروتكرر ذلك المشهد في كانون األول
، 2003وكذلك في عامي  ".A1-ي "آروسسرائيلالروسي بإطلق القمر الصناعي اإل

 Lettreيين آخرين عن طريق الصواريخ الروسية. )إسرائيلم تم إطلق قمرين 2006
d’informations stratégiques TTU Monde arabe, 2008 هذا التعاون .)

                                                             
*

 في مشترك لبرنامج أمريكي دوالر مليون 1.2 منحة تخصيص تم م2010-2009 عامي بين الحصر، وليسالمثال  سبيل على

 روسية إنترنت شركة أكبر افتتحت م2014 عام وفي .لكترونيةاإل واألجهزة لنظيفة،ا التكنولوجيا النانو، تكنولوجيا: متعددة مجاالت

Yandex شركة افتتحت غرارها وعلى ، إسرائيل في والتطوير للبحثا مركزه Kaspersky Lab أمن في المتخصصة 

 التطوره بأن الجزم نستطيع ال ولكن ذلك، على األمثلة من العديد وجدنو  .م2015 عام إسرائيل في جديد فرع واإلنترنت المعلومات

 .منظم أساس على مبني التعاون في
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جال أمام التعاون في تبادل من أفضل المجاالت، فاكتساح الفضاء الخارجي يفتح الم
 الخبرات واألفكار العلمية بين البلدين مما يوثق علقتهم بشكل أكبر.

 

للتعاون بين البلدين في مجال الفضاء ومجال التسلح التكنولوجي في عام  ااستمرارً 
 م، أبرم الطرفان اتفاقية حول تكثيف البحل العلمي والتصنيع الحديل، خاصةً 2010

هناك اتفاقية إطارية حول التعاون في مجال  كما أن   ،تكنولوجي-في مجال النانو
م بين وكالة الفضاء الروسية الفيدرالية، ونظيرتها 2011الفضاء الخارجي، وقعت عام 

 *، نت(2012. )المركز العربي، إسرائيلفي 
 

من المشاريع في القطاع  عدًدا: مجال القطاع الزراعي، حيل تم إنجاز ثانًيا
بما في ذلك تحديل مجمع الدفيئات، وتوسيع معمل الدواجن، وتنظيم إنتاج الزراعي، 

األجبان في مجمع األلبان واللحوم بموسكو، وهناك تحديل المعمل المصغر الخاص 
بإنتاج المواد الغذائية والعصير والمواد المكثفة. وقام وفد روسي برئاسة نائب وزير 

لشركات عن  مثًل م 15و Sergey Korolev - كوروليف سيرغي الزراعة
مكانيات تعزيز التعاون الزراعي بين إسرائيلالتكنولوجية الزراعية بزيارة  ؛ لبحل ُسبل وا 

البلدين، كما ناقشا آفاق التعاون في مجال البحل العلمي بين الشركات الروسية 
 ،*(Israel Ministry of Foreign Affairs, 2009: Netية. )سرائيلونظيراتها اإل

م، أثناء زيارة رئيس الوزراء الروسي دميتري 2016نوفمبر تشرين الثاني/ 9وفي 
 برفقة وزير الزراعة Volcani –، توجه لزيارة معهد فولكاني سرائيلميدفيديف إل

يل "هناك تقدم كبير في التعاون بين ئر أ، وقال Uri Ariel - يلئر أأوري  يسرائيلاإل
نا سنواصل تحقيق زراعة، وأعتقد أن  وروسيا بشكل عام وخاصة في مجال ال إسرائيل

ضافية مع التركيز على صناعة إا والتوقيع على اتفاقيات زراعية تقدم في علقاتن
". إسرائيلاأللبان ومحاصيل الفواكه والخضروات، لصالح االقتصاد والزراعة في 

(Globes, 2016: net)*، أن روسيا تتمتع بظروف  :وقال ميدفيديف بعد االجتماع"

                                                             
*
 https://goo.gl/kk0r7G: الرابط على متاح ،إسرائيل ىإل بوتين الروسي الرئيس زيارة انظر في: 
*
 ، متاح على الرابط: Israel and Russia form agricultural cooperation committeeانظر في:   

http://mfa.gov.il/MFA/InnovativeIsrael/Economy/Pages/Israel-Russia-form-agricultural-
cooperation-agreement-7-Dec-2009.aspx 

*
 ، متاح على الرابط:Russian PM in Israel for agri-tech solutionsانظر في:  

1001160250-israel-in-ssolution-agritech-seeks-pm-russian-http://www.globes.co.il/en/article  

http://www.globes.co.il/en/article-russian-pm-seeks-agritech-solutions-in-israel-1001160250
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ذا استخدمت هذه الموارد  إسرائيل ة لتنمية الزراعة وأن  فريد لديها تكنولوجيات كاملة، وا 
 *(Sputniknews, 2016: netفإننا نستطيع التوصل إلى نتائج ممتازة". ) مًعا

 

: في مجال المواصلت واالتصاالت، يتطور التعاون بين الشركات الروسية ثالثًا
التصال، بفضل توسيع إنتاج أجهزة االتصال ية في مجال المواصلت واسرائيلواإل

الحديثة في روسيا، وتحديل وسائل االتصال التقليدية الروسية، وتطبيق التكنولوجيات 
 ية الخاصة باالتصال عن طريق األقمار الصناعية في روسيا. سرائيلاإل

 

 : في مجال األبحال والتصاميم العلمية، حيل أنشئ لدى أكاديمية المبتكراترابًعا
ي الروسي في مجال سرائيلم مركز التعاون اإل2005الحكومية الروسية أواخر عام 

م توقيع مذكرة التعاون في مجال العلم 2006المبتكرات. وتم في حزيران/يونيو عام 
والتكنولوجيات والمبتكرات الصناعية بين الوكالة الفيدرالية للشؤون العلمية والمبتكرات 

 (210: 2014)أبو عامر، ي. سرائيللمية اإلالروسية ومركز األبحال الع
 

سرائيلبين حجم العلقات العلمية بين روسيا و  ما قارنا اإذ ، وبين روسيا ا 
في فلسطين المسألة مقتصرة على بعض المنح الروسية المقدمة  وفلسطين، سنجد أن  

حجم لمستوى و  قطللطلبة الفلسطينيين للدراسة في الجامعات الروسية، وذلك ال يرتقي 
سرائيلالتعاون العلمي بين روسيا و   الذي يشمل المراكز واألبحال العلمية المتطورة ا 

 .على مستوى ُدولي  
 

 العالقات االجتماعية والثقافية .4.1.5
في الفصل السابق، تم الحديل عن دور البعد االجتماعي في تعزيز العلقات 

يعة العلقة االجتماعية لذلك سنسلط الضوء على طب استكمااًل ، و اإلسرائيلية -الروسية 
ومدى قوتها بين البلدين. فمن المسلمات التي ال يمكن إنكارها التجذر اليهودي في 

زمن بعيد، ومن ثم هجرة اليهود الروس إلى منطقة الشرق األوسط حاملين  ُمن ذُ روسيا 
 الكثير من العادات والتقاليد الروسية التي نشأوا عليها. ومن هنا تخالطت الدماء بين

 عودة العلقات الدبلوماسية بشكل كامل مع اوحديثً  ،الشعبين وامتزجت الحضارتان
لغاء تأشيرة الدخول بين البلدين، زادت قوة الروابط االجتماعية والثقافية.و   ا 

                                                             
*
، متاح على Russian PM Proposes Israel to Develop Cooperation in Agriculture, Innovationsانظر في:  

 الرابط: 
innovations/-agriculture-israel-russia-ws.com/business/201611101047300868https://sputnikne  

https://sputniknews.com/business/201611101047300868-russia-israel-agriculture-innovations/
https://sputniknews.com/business/201611101047300868-russia-israel-agriculture-innovations/
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الحياة اليهودية في روسيا تمثل الماضي، ولكنها  ن  "إ :يقول الباحل ياكوف ليفيني
 ، وال تزال موجودة وتزدهر في روسيا اليوم.اأيضً تتطلع إلى الحاضر والمستقبل 

ويعيش مئات اآلالف من اليهود في روسيا ويتمتعون بحرية كاملة في ممارسة الشعائر 
ويزورونها  إسرائيلويتعرفون على  ،وهم يحافظون على المجتمعات المحلية ،الدينية

دية في روسيا، وتحتفظ الجالية اليهو  ،ويظلون مخلصين لروسيا ويواصلون العيش فيها
 سي مابعلقات جيدة مع الطوائف الدينية األخرى في روسيا، وال  إسرائيلوكذلك دولة 

وباتت العلقات أفضل في ظل التفاهم والمودة والوقوف  ،الكنيسة األرثوذكسية الروسية
تشغل تل  ال زالت من القضايا التيو  (Livne, 2013: 60. )"إلى جانب السامية
ا ت نسبتهم عم  قل   حتى إن  ى اآلن يوجد روس معادون للسامية إلمية، أبيب عداء السا

 سبق.
 

وموسكو المجتمعات اليهودية الناطقة بالروسية، بسبب  ًل من القدسيجذب كُ 
والتأثير السياسي واالقتصادي لموسكو في روسيا.  إسرائيلالوزن االنتخابي للقدس في 

ثلثهم يعيشون في  در أن  ق  بشكل جيد، ويُ وفي روسيا، يتم استيعاب الطائفة اليهودية 
االنقسام  الكرملين، ويستغل *إلى ثلثة فروع تدريجًيامنطقة موسكو. وقد انقسمت 

على سبيل المثال، يقوم فلديمير بوتين بزيارات منتظمة  في االنتخابات، للفوز
 ,RAZOUXللجمعيات الثقافية اليهودية في موسكو لكسب دعمهم في االنتخابات. )

2008: 5) 
 

في  بين البلدين اتلتأشير افبعد إلغاء تقتصر المسألة على القدس، ال لكن، 
 إسرائيل. يأتي اليوم أكثر من نصف مليون سائح روسي إلى م2008أيلول/سبتمبر 

، بعد إسرائيلوعليه أصبحت روسيا ثاني أكبر مصدر للسياحة الوافدة إلى  ،كل عام
وأصبح السياح يأتون لزيارة األماكن  (Rabkin, 2016: 202الواليات المتحدة. )

المقدسة في القدس والناصرة، ولتجربة الحياة في تل أبيب، ولقضاء إجازة في إيلت 
يين موسكو وسانت بطرسبورغ سرائيلوالبحر الميت، وبالمقابل يزور عدد كبير من اإل

 إلىلتعرف ومدن أخرى في روسيا. ويسافرون للقاء األصدقاء واألقارب، ويعيدون ا
 أيًضا، والتي تأثرت بها كثيًراالثقافة الروسية العظيمة التي ساهم فيها الشعب اليهودي 

                                                             
*

 .(في أقلية) والفرع المحافظ للغاية( له شعبية مع الشباب) ، والفرع التقدمي(بأغلبية طفيفة) فرع األرثوذكس
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ولكن يعملون في  إسرائيليين يعيشون في سرائيلالعديد من اإل كما أن   ،بشكل كبير
 (Livne, 2013: 63روسيا. )

 

فقط من  اابعً ، ليس نالروس واإلسرائيليينعية بين العلقات االجتما إن  طبيعة
، بل بسبب عمق إسرائيلوجود الجالية اليهودية في روسيا أو الروس اليهود في 

العلقات على المستوى الدبلوماسي السياسي بين البلدين، فالمستوى الشعبي مدعوم 
 من الحكومتين.

 

وروسيا، يعود إلى إنشاء  إسرائيلمن الناحية الثقافية، هناك تبادل ثقافي نشط بين 
في موسكو في عام  -( يسرائيلالمسرح الوطني الرسمي اإل) – Habima اهابيم

 في روسيا، في حين أن   حالًياية تعرض سرائيلم. فالعديد من المسرحيات اإل1917
بشكل  إسرائيلين، واألوركسترا يؤدون في يأبرز الشركات الروسية المسرحية، والمغن

ة والمطبوعة الروسية بسهولة في منتظم. وكذلك تتوفر وسائل اإلعلم اإللكتروني
، إسرائيلسابقون استقروا في  سوفياتيينوالكثير من اإلعلميين مواطنون  ،إسرائيل

، وذلك يؤثر على الرأي العام الروسي؛ حيل يرى أكثر من سرائيلوانتماؤهم واضح إل
دولة إيجابية، وهي نسبة أعلى مما كانت عليه في معظم  إسرائيل ثلثي الروس أن  

( من خلل المسارح ودور الفن واإلعلم Rabkin, 2016: 202لبلدان األوروبية. )ا
، وكذلك األمر بالنسبة لتل أبيب، فالماكنة إسرائيلحافظت موسكو على وجودها في 

ية تقوم بدورها على أكمل وجه في تحسين صورتها أمام المجتمع سرائيلاإلعلمية اإل
 الدولي بما فيها روسيا.

 

اخل االجتماعي الذي له ما يزيد عن مئتي عام، وكذلك التبادل الثقافي التد ن  إ
عام، أنشأ حالة من االنسجام بين الشعبين قبل  (70)الذي بدأ بشكل رسمي قبل 

البلدين، فعندما تتعلق القضية بالشعوب، ذلك يزيد من فرص التعاون وترسيخ العلقات 
نشاء ما يسمى بالمصالح المشتركة سرائيلو  ،وا  وذلك  وروسيا مثال جيد على ذلك. ا 

يين، ُيفقد من مدى سرائيلاالجتماعية بين الروس واإل-العمق في العلقات الثقافية
الذي  التصويت فيكما حدل  شعبية القضية الفلسطينية في أوساط الشعب الروسي

لدعم نضال الفلسطينيين  استعداد الروسعلى مدى  م2009أجراه مركز ليفادا عام 
العدوانية ضد  إسرائيلأقل من الذين يدعمون أعمال ، فكانت النتيجة ئيلإسراضد 

 .كما أشرنا سابًقا الفلسطينيين
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 قضايا الصراعالمبحث الثاني:  .4.2
الخلفية بين الطرفين قد تكون من وجهة نظر أحدهما أو كلهما، فعلى سبيل  القضايا
بسبب  أيًضايات المتحدة، و بسبب تبعيتها للوال إسرائيلتتناقض مع روسيا مصالح المثال، 

الروسية اإليرانية العلقات  إسرائيلومن ناحية أخرى تعتبر  ة العلقات التجارية بينهما،قو 
كل الطرفين يواجهان مشاكل في  أيًضابينها وبين روسيا، و  الخلفمن أهم قضايا  السورية

 .بينهما وكذلك وجود بعض األزمات الدبلوماسية العابرة ،التعاون التكنولوجي
 

سرائيلالعلقات الثنائية بين روسيا و  أجمع الكثير من الباحثين على أن   لم تصل إلى  ا 
مستوى الشراكة االستراتيجية، وليس نتيجة للختلفات السياسية والثقافية التي ال يمكن 

 سرائيلالمصالح الوطنية إل التغلب عليها، كما هو الحال مع العالم العربي، ولكن ألن  
 :Khanin, 2013متوافقة مع بعضها البعض. ) دائًماوسيا في الشرق األوسط ليست ر و 

67) 
 

طة ضعف وتهديد، فقد تتحول نقطة القوة في بعض األحيان، لنق ؛ذلك ليس كل شيء
ي أولين، هناك بعض العقبات التي تحول دون استمرار علقات غفمن وجهة نظر سير 

يين إلى روسيا في بعض سرائيلكل، منها نظرة اإلاجتماعية وتجارية بين البلدين دون مشا
خلل في النظام القضائي وغياب الشفافية، و القضايا كوجود نسبة فساد عالية بروسيا، 

، طالما ُنظر إلى ذلك إسرائيلوكذلك وجود ما يزيد عن مليوني ناطق بالروسية يعيشون في 
يين يتكون من تجارب المواطنين يلسرائ، ولكن الرأي الروسي حول اإلدائًمابالعامل اإليجابي 

؛ وينطبق الشيء نفسه على تشكيل آراء حول الروس إسرائيلالناطقين باللغة الروسية في 
ما تؤدي هذه الحالة إلى استنتاجات مشوهة، وتؤدي في كثير من  كثيًراو  ،إسرائيلفي 

عل ما وهذا بالف (Oulin, 2015: 64. )مهمةالحاالت إلى قرارات خاطئة بشأن مسائل 
يحدل على أرض الواقع ولكن بشكل شعبي، فالموقف الرسمي لكل البلدين ينظر إلى 

 العامل البشري كجسر شراكة بينهما يجب الحفاظ عليه.
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 األمريكية -ية سرائيلاإل العالقات .4.2.1
ية من أقوى وأنجح العلقات الدولية، فهي علقات سرائيلاإل -العلقات األمريكية 

ل في التاريخ تدهور تلك العلقة أو تعرقلها بأي فترة من شاملة متكاملة، ف لم ُيس ج 
الفترات، بالرغم من توالي العديد من الرؤساء األمريكان، ولكن السياسة واحدة، اختلفت 

وبالمقابل هذه العلقة غير محبذة لدى  ،الوجوه ولكن لم تختلف القواعد األساسية
إلى مظلة الدب  إسرائيليه إلرجاع موسكو، وخاصة بعد تولي بوتين الحكم وسع

في ظل تبعية  اإلسرائيلية -الروسية من دراسة حالة العلقات  ال ُبد  الروسي. وعليه 
 للواليات المتحدة. إسرائيل

 

خلل عهد الرئيس يلتسين، تركت روسيا القيادة  مثًل ؛ فبالعودة إلى الوراء قليًل 
وزير الخارجية الروسي  لعبوقد  ،المتحدةالسياسية في الشرق األوسط في يد الواليات 

م وتوقيع 1995-1993في اتفاقات أوسلو  اسلبيً  دوًرا ،(م1995-1991)كوزيريف 
ية سرائيلم، دخلت العلقة اإل1995وفي عام  ،واألردن إسرائيلاتفاق السلم بين 

الروسية فترة باردة نتيجة لتطلعات القوى العظمى الجديدة بين النخب الروسية 
الحتكاك مع األمريكيين حول مشاركة األخيرة في يوغوسلفيا السابقة، حيل حاولت وا

روسيا كل ما في وسعها لمنع الجيش الحلف األطلسي من التدخل العسكري لكن دون 
 (Megan, 2013: 48جدوى. )

 

، في عهد يلتسين، كانت روسيا تعاني من أزمات داخلية؛ أبعدتها سابًقاكما ذكرنا 
للتغلب على تلك األزمات.  جًدا الوقت مهم   قليًل عن المشهد السياسي، وكان عاملُ 

وبحلول عهد بوتين، بدأت روسيا مرحلة جديدة في حينها لم تكن ترغب في تشكيل 
وبعودة روسيا  ،ح التعبيراليوم إن ص اع أي جهة، وعدو األمس بات منافسً عداء م

م، ال يعني 2005إلى منطقة الشرق األوسط من خلل زيارة بوتين إلى المنطقة عام 
بات من الصعب  فذلك ؛يات المتحدة، والعودة إلى روسياعن الوال إسرائيلابتعاد 

 تقدمه. ال تستطيع أي دولة أن   سرائيلفما تقدمه الواليات المتحدة إل ،والمستحيل
 

 Yevgeny - ؤكده المحلل السياسي يفغيني ساتانوفسكيهذا ما ي
Satanovsky*في المجالين  سرائيل، حيل يقول: "ما تقدمه الواليات المتحدة إل

 -الروسية العلقات  تقدمه. بالتأكيد أن   المالي والتقني، ال تستطيع روسيا أن  
                                                             

*
 .رئيس معهد الشرق األوسط في موسكو يفغيني ساتانوفسكي:
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ن من الحد من التأثير إلى أعلى المستويات، لكنها لن تتمك مؤخًراقد ارتقت  اإلسرائيلية
 (12: 2017 رمان،". )إسرائيلاألمريكي في 

 

بالرغم  إسرائيل: "Shlomo Ganor - كما يقول الباحل السياسي شلومو غانور
من تبعيتها للواليات المتحدة وعلقتها القوية معها، ولكنها تتعامل بشكل محايد إزاء 

ى ال تقع في مشاكل مع إحدى المشاكل الشائكة بين روسيا والواليات المتحدة، حت
 (لقاء تلفزيوني: 2016 سكاي نيوز بالعربية،البلدين". )

 

لواليات المتحدة، با إسرائيل تقليص طبيعة ارتباطه ال يمكن المراهنة على أن  يتضح 
عن  بعيًدا إسرائيلعلى علقات جيدة مع  ىتبق ما يمكن أن تفعله روسيا، أن   فأقصى
والعمل بشكل جاد للحفاظ على تلك العلقات  ،يات المتحدةها أو منافستها للوالعدائ

هناك توافقات بين  باإلضافة إلى ذلك ،تطويرها فيل أي فرصة قد تساعد واستغل
الذي هو التوافق  البلدين على المصالح المشتركة في ظل بيئة عربية مختلة، أي أن  

سرائيلشرق األوسط، و يحكم هذه التناقضات والخلفات، فروسيا لديها مصالح في ال  ا 
التنسيق والتعاون األمني بين  ،عليه، فعلى سبيل المثال لديها أمن تريد أن  تحافظ

سرائيلروسيا و   في سوريا. ا 
 

لواليات المتحدة من خلل ا إسرائيل العلقة المتينة بينسيتم تسليط الضوء على 
 توضيح حجم علقاتها التجارية معها.

 
سرائيللواليات المتحدة و العالقات التجارية بين ا .4.2.1.1  ا 

على الصادرات األمريكية من  كبيًرا ااعتمادً  إسرائيلوقبل كل شيء، تعتمد  أواًل 
أنظمة األسلحة الثقيلة، ووارداتها الخاصة من منتجات األغراض العسكرية من سوق 

وتعتبر الواليات  .الواليات المتحدة، ونقل التكنولوجيا الدفاعية من الواليات المتحدة
 . سرائيللمتحدة أكبر شريك اقتصادي وتجاري إلا

 

أول دولة توقع مع الواليات المتحدة اتفاقية التبادل التجاري الحر  إسرائيلكانت 
م، 1989وفي سنة  *(Jewish Virtual Library, Netم. )1985التي طبقت سنة 

"، مما سمح لها NATOوضعية "حليف أساسي غير عضو في الناتو  إسرائيلُمنحت 
                                                             

*
 ، متاح على الرابط: Formal US-Israel Agreementsانظر في:  

Israel/MOUs.html-http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/US  

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/US-Israel/MOUs.html
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عطاها فرصة المشاركة في مناقصات على عقود الدفاع أبتوسيع أنظمتها الدفاعية، و 
 (192: 2011، الجنيدياألمريكية. )

 

عن صحيفة "معاريف" العبرية، زيادة حجم التبادل التجاري )التصدير  نقًل 
 مليار دوالر (19)م إلى 2016والواليات المتحدة خلل العام  إسرائيلواالستيراد( بين 

 : نت(2017عن العام السابق. )المركز الفلسطيني لإلعلم،  (%3)، بزيادة مريكيأ

بين روسيا أمريكي مليار دوالر  (3)حجم التبادل التجاري ال يتعدى  وبالرغم من أن   ،*
سرائيلو   وتعتبرهإعلميًا،  بتهويلهوتقوم ر عن رضاها عن ذلك الرقم ُتعب إسرائيل ، فإن  ا 

وقد يكون السبب في ذلك، رغبة  .اإلسرائيلية -الروسية علقات على نجاح ال دليًل 
حجم لديها علقات جيدة مع دولة عظمى ب هافي التوضيح إلى العالم بأن   إسرائيل
 تعيش في عزلة عن الدول المحيطة لها. إسرائيللتفنيد مقولة بأن  وذلك روسيا
 

لتي تستورد من الواليات ا سرائيلتشكل الواليات المتحدة هدف الصادرات األكبر إل
 %(،12) ٪(، وسيارات وطائرات40المتحدة وبصورة رئيسة آالت وأجهزة كهربائية )

ا لتصدير الخدمات التجارية ا رئيسً وتشكل الواليات المتحدة سوقً  %(،8)وكيماويات 
مليار  9ووصلت إلى  (%10)بنسبة  م2016 عامية" التي ازدادت خلل سرائيل"اإل

من الخدمات التجارية هذه بتصدير البرامج  (%30)ويتركز حوالي . أمريكي دوالر
قال وزير االقتصاد والصناعة في حكومة وفي هذا الصدد،  واألبحال والتطوير.

: "كانت الواليات المتحدة وما زالت الهدف Eli Cohen - االحتلل، إيلي كوهين
م التصدير لهذه السوق، ية" وتعمل الوزارة على زيادة حجسرائيلالرئيس للصادرات "اإل

ا". سنويً أمريكي مليار دوالر  100وذلك من أجل زيادة حجم الصادرات إلى أكثر من 
 : نت(2017، مركز الفلسطيني لإلعلم)ال

 

ق أخرى ألجل افآين البلدين، جعلت روسيا تبحل عن قوة العلقات التجارية ب ن  إ
ل قريبة من موسكو، مع الحفاظ ودو  إسرائيلتعزيز تعاونها التجاري مع دول محيطة ب

وكذلك توسيع علقاتها في مجاالت جديدة متعلقة بالتكنولوجية  إسرائيلعلى علقتها ب
 الحديثة التي أصبحت صناعة العصر الحالي. 

 

                                                             
*
: الرابط على متاح الصهيونية، – األمريكية التجارية الصادرات حجمأمريكي  دوالر مليار 19 انظر في: 

https://palinfo.com/201855 
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 السوريةالروسية اإليرانية العالقات  .4.2.2
 -الروسية السورية هي محور استمرار العلقات الروسية اإليرانية العلقات 

لن يهدأ لها بال ما دامت تلك العلقات قائمة، خاصة بعد الربيع  إسرائيل، فرائيليةاإلس
سوى الجهة  سرائيلمصدر تهديد إل العربي وانشغال الدول العربية بأزماتها، لم يتبق  

ولكنها  إسرائيلفي العلقة مع  اها تسبب توترً وهذه العلقات بالرغم من أن   ،الشمالية
 ي بناء علقات على مستويات أخرى.خر سبب فآبشكل أو ب

 

، الذي يتجلى في دعم إيراناالهتمام الروسي ب إن  " :قول الدكتور شموئيل باري
. إسرائيلللصراع المفتوح مع  النووية والصاروخية قد يكون مصدرً ا إيرانروسيا لبرامج 

ولوجيا بات التكنولوجيا ليس األفضل؛ فقد تجد التكنيجل روسيا في منع تسر س   أيًضاو 
 (Bar, 2003: 26. )"عبر القناة الروسية إسرائيلية طريقها إلى أعداء سرائيلاإل

 

بأنه ال يمكن  Zvi Megan - ميغنتسفي ي سرائيله الباحل اإليلإلكن كما أشار 
ريا وسو  إيرانروسيا سوف تتخلى عن علقاتها الخاصة مع  يفترض أن   للمرء أن  

من وجهة نظرها، على إضافة علقات  ي حريصة، فهوحلفائها اآلخرين في المنطقة
تساعد روسيا على  بالتوازي مع العلقات القائمة بالفعل. ومن شأن مثل هذه الحالة أن  

 عن بناء أدوات مؤثرة أخرى من شأنها أن   سين وضعها في الشرق األوسط، فضًل تح
 ،المتحدةتساعدها على تحقيق هدفها الطويل المتمثل في المساواة مع الواليات 

 :Megan, 2013) .وتحسين قدرتها على العمل في حوض شرق البحر المتوسط
51) 

 

،  وفي ويؤكد حق طهران في الطاقة النووية إيرانتعاونه مع  الكرملين يواصلو 
لقنبلة ذرية مما قد يدفع مصر  إيرانم كان هناك تخوف كبير من امتلك 2009عام 

 ؛إسرائيلذرية مما سيشكل خطر على أمن  أو السعودية السعي للحصول على قنبلة
كخيار  يةيرانإلى الخيار العسكري لضرب المنشآت النووية اإل إسرائيلفعليه قد تلجأ 

ي الذي يرانللدفاع عن أمنها أو اللجوء إلى سياسة التفاوض بشأن المفاعل النووي اإل
مبيعات  أن  ما تؤكده موسكو ب أيًضا( و Inbar, 2008: Articleيديره خبراء روس. )

 حيوية لبقاء صناعة الطاقة الذرية الروسية. يرانالقطاع النووي إل
 

ي؟! لو افترضنا يرانللمفاعل النووي اإل إسرائيلروسيا متخوفة من ضرب  هل فعًل 
المساعدة  إيرانتطلب  أنه تم ضرب ذلك المفاعل؟! ماذا سيحدل؟! من المحتمل أن  
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: األولى، تأكيد وجودها في منطقة الشرق نفائدتيمن روسيا، وبذلك ستحقق موسكو 
لشراء األسلحة؛ مما يعني انعاش تجارة  إيران، والثانية: عودة إيراناألوسط من خلل 

من عدم الرهان على روسيا بشكل كبير، فقد يكون الدعم  ال ُبد  السلح الروسي. لذلك 
 لم تكن سياسية فهي تجارية. إن  روسية فقط لتحقيق مكاسب 

 

ية، فاللغة يرانخصوص المسألة السورية، فهناك تشابه بينها وبين المسألة اإلأما ب
لم تكن إال  ؛خطوة مدروسة اسوريفي المشتركة بينهما هي؛ السلح. والتدخل الروسي 

، باإلضافة إلى إسرائيلية مع ضمان روسي بعدم المساس بأمن إسرائيلبموافقة 
ضبة الجوالن السورية. وكما ذكرنا في مساعدتها في منع أي خطر قد يحيق بها من ه

ولكن عادت إلى ذروتها مع  جًداالعلقات الروسية السورية قديمة  الفصل السابق بأن  
 بداية األزمة السورية.

 

م؛ حيل بدأت 2015سبتمبر أيلول/ 30 ُمن ذُ  التدخل الروسي في سوريا،إن  
، حينها طالت أولى العمليات العسكرية الروسية بشكل رسمي ومباشر في سوريا

الغارات الجوية الروسية مواقع لفصائل الجيش السوري الحر )المعارضة المعتدلة( 
التدخل الروسي في وجاء حسب التصنيف الدولي، والمدعومة من الواليات المتحدة. 

، عسكرًيامن موسكو مد قواته  ايس السوري بشار األسد رسميً سوريا بعد طلب الرئ
نح الرئيس فلديمير بوتين الروسي )الدوما( على م المجلس وبالفعل وافق حينها

سبتمبر  30، قناة الجزيرة: بنشر قوات عسكرية في سوريا. )فيديو وثائقي اتفويضً 
 *(م2017

 

ة في األركان العامة للقوات المسلحة، الجنرال يكشف رئيس إدارة العمليات الرئيس
الروسي شن خلل العامين  الطيران ، أن  Sergey Rodskoy - سيرغي رودسكوي

( طلعة جوية في أنحاء متفرقة من األراضي السورية، منها 30650الماضيين )
، والبقية في العام 2016طلعة في عام  13848و 2015طلعة في عام  5165
 *(مقال: 2017 علي،. )(2017) الحالي

 

                                                             
*
 فيديو، متاح على الرابط: 

 https://www.facebook.com/aljazeerachannel/videos/10156113264209893/  
*
 متاح على الرابط:، العسكري وجودها وتثبيت األسد تمكين: سورية في سيالرو التدخل على عامانانظر في:  

 https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/9/30عامان-على-الغزو-الروسي-تمكين-األسد-وتثبيت-وجودها-العسكري/  

https://www.facebook.com/aljazeerachannel/videos/10156113264209893/
https://www.facebook.com/aljazeerachannel/videos/10156113264209893/
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/9/30/عامان-على-الغزو-الروسي-تمكين-الأسد-وتثبيت-وجودها-العسكري
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/9/30/عامان-على-الغزو-الروسي-تمكين-الأسد-وتثبيت-وجودها-العسكري
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ترامب، أعلن الرئيسان الروسي فلديمير بوتين، واألمريكي دونالد  عامين،عد ب
على هامش قمة الدول العشرين من الشهر ذاته، استعدادهما لوقف إطلق النار، 
وتنفيذ اتفاقية إقامة مناطق تخفيف التصعيد، في محاولة لوقف عمليات القتال الدائرة 

 سنوات. 6 ُمن ذُ 
 

، التي طالبت إسرائيلاالتفاق مخاوف أمنية لدى  هذا أثار قدمما ال شك فيه، 
 بعين االعتبار في تلك المنطقة.  بأخذ مصالحها الروسي واألمريكي ،فينبدورها الطر 

 

روسيا والواليات المتحدة  أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي الفروف، أن   لذلك
بعين االعتبار عند إقامة المنطقة اآلمنة  إسرائيلقامتا بكل ما يمكن ألخذ مصالح 

 *: نت(2017جنوب سوريا. )سبوتنك نيوز، 
 

من يستشف جميع األسلحة دفاعية وقصيرة المدى، و  وبالرغم من أن  ، اتامً خ
عن أي مساٍع تهدف  بعيًداالعتبارات مالية  األسلحة يتم بيع التصريحات الروسية بأن  

ية، ففي إحدى إسرائيلإلى تغيير موازين القوى في المنطقة، ال تزال هناك مخاوف 
ه، ي في روسيا بأن  سرائيلالسفير اإل - Gary Koren - كورين رياغ حالخطابات صر  

لقد أثرت ، لذلك "تصبح األسلحة الدفاعية في بعض األحيان أسلحة هجومية "يمكن أن  
على صناع القرار في جميع المسائل المتعلقة بتوريد األسلحة  اا ملموسً تأثيرً  إسرائيل

لمقدم من الواليات على الدعم ا االشرق األوسط والمنطقة. واعتمادً الروسية إلى دول 
إلى الحد من تسليم  اا كبيرة على القادة الروس، سعيً ضغوطً  إسرائيلالمتحدة، فرضت 

المعدات العسكرية المتطورة، بما في ذلك تلك التي اعتبرت دفاعية بحتة، إلى خصوم 
وكانت أشكال الضغط متمثلة في جميع مجاالت العلقات بين البلدين: . إسرائيل

 سًيا، اقتصادًيا، عسكرًيا.اجتماعًيا، سيا
 

  

                                                             
*
 ، متاح على الرابط:الثنائية العالقات في" كبيرة تغييرات" تحققان وروسيا إسرائيل: نتنياهوانظر في:  

https://arabic.sputniknews.com/world/201709061026037360-نتنياهو-إسرائيل-وروسيا-تحققان-تغييرات-
  كبيرة-في-العالقات-الثنائية

https://arabic.sputniknews.com/world/201709061026037360-نتنياهو-إسرائيل-وروسيا-تحققان-تغييرات-كبيرة-في-العلاقات-الثنائية
https://arabic.sputniknews.com/world/201709061026037360-نتنياهو-إسرائيل-وروسيا-تحققان-تغييرات-كبيرة-في-العلاقات-الثنائية
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البحث  ي في مجالسرائيلاإل –مشاكل رئيسة تواجه التعاون الروسي  .4.2.3
 التكنولوجيا والبرمجياتو  العلمي

قات و وجد بعض المعت، سابًقاكما ذكرنا  بالرغم من تنوع التعاون العلمي بين البلدين
، فبعد ما يقارب التي تواجه العمل المشترك بين الدولتين في مجال البحل العلمي

م ُعقد مؤتمر 2014سبتمبر أيلول/عقدين من الشراكة تم تحديد بعض المشاكل، ففي 
سرائيلمشترك بين روسيا و  نظمه معهد الدراسات الشرقية التابع لألكاديمية الروسية  ا 

ي ومعهد دراسات األمن القومي بجامعة تل سرائيلللعلوم ومجلس األعمال الروسي اإل
 د المشاكل التالية فيما يتعلق بالتنمية الفعالة للتعاون الثنائيأبيب، وتم تحدي

(Maryasis, 2015: 83): 
 تذبذب مستوى الثقة بين الطرفين. -1
ية، في حين تفضيل إسرائيلالنوايا الروسية في كسب استثمارات جديدة بتقنيات  -2

 بيع تقنياتها ومنتجاتها بنفسها. إسرائيل
 ضعف نظام التطوير والمتابعة. -3
 إلى إهمال اإلمكانيات العلمية الروسية. إسرائيلاه اتج -4
 .غياب اآلليات المالية للتعاون -5
عدم رغبة الطرفين في مراعاة االختلفات الثقافية واأليدولوجية، وخاصة فيما  -6

 يتعلق بثقافة ممارسة إشراك دول معينة في األعمال التجارية. 
 

التعاون الروسي فكذلك  ،في البحل العلمي اإلشكالياتاألمر ال يقتصر على 
سياسية،  ي في مجال التكنولوجية والبرمجيات، يواجه بعض المشاكل؛ مشاكلسرائيلاإل
 مهنية.و  فنية،و 

 سياسي اأواُل: 
يرانيين، وخاصة سوريا و سرائيلتشكل علقة روسيا مع الخصوم اإلقليميين اإل ، ا 

سرائيلأمام نمو التعاون التكنولوجي بين روسيا و  اعائقً  ي سرائيلالموقف اإل إن  يل ، حا 
. والحكومة تماًمامن مسألة اإلمدادات العسكرية الروسية إلى سوريا معروف 

ة إلى ليبيا واألراضي ية تخشى وصول أسلحة ومعدات عسكرية روسيسرائيلاإل
ولكي تضمن تفوقها العسكري على جارتها الشمالية، بما في ذلك في  ؛الفلسطينية

 المجال الجوي. 
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 إسرائيلعن اإلدارة العسكرية واالقتصادية في  المسئولةالسلطات الحكومية  أيًضا
ويخضع قطاع المشتريات  ،ليست مستعدة لشراء منتجات التكنولوجيا الفائقة من روسيا

يتم تخفيف آليات الرقابة  الحكومية لرقابة شديدة من قبل الدولة، ومن غير المحتمل أن  
 في المستقبل.

 ا: فني  ثاني ا
 لخص في التالي:وتت
 يةسرائيلعدم الثقة المتبادلة بين قطاعي األعمال والعلوم الروسية واإل. 
 عدم توفر الوثائق التنظيمية لتنظيم الجهود التعاونية المتبادلة. 
 ل في مجال التكنولوجيات المبتكرة.القواعد التشريعية الروسية ومعايير األعما 
  إلى  إسرائيلومن  إسرائيلمن روسيا إلى عدم توفر أدوات فعالة لنقل التكنولوجيا

 .روسيا
  للتعاون العلمي والتكنولوجي، واالفتقار إلى المفهوم األساسي  ةالتجزيئيالطبيعة

 .وهياكل التنسيق القائمة
  اختلف المنهجية في إدارة األعمال بين البلدين، فروسيا غير راضية عن الحدية

الذين يبحثون عن تحقيق أعلى مستوى  يين،سرائيلفي التعامل من قبل الشركاء اإل
ي غير راض عن درجة سرائيلأرباح بأي وسيلة كانت. وبالمقابل الجانب اإل

 (Fedorchenko, 2015: 78) الشفافية في الشركات الروسية.
 : مهنيا  ثالث ا

كانت  :أواًل ية في السوق العالمية. سرائيلوجود جدل بين المصالح الروسية واإل
في أسواق المستهلكين التقليديين للمنتجات الروسية العسكرية مثل  انشطً  العًبا إسرائيل

الهند وجنوب شرق آسيا ودول أمريكا اللتينية. وفيما يتعلق بالتعاون العسكري والتقني، 
ألنظمة التي في مجال تكنولوجيا الصواريخ، بما في ذلك ا اقويً  العًبا إسرائيلكانت 

الصواريخ المضادة للدبابات  -على المعايير المطبقة أل وفًقا ةتوفرها روسيا تقليدي
(. AAMجو ) -(، وصواريخ جو ADS(، وأنظمة الدفاع الجوي )ATGMالموجهة )

ية تحديل المعدات سرائيلفي استراتيجية التصدير اإل المهمةمن الجوانب  :ثانًيا
با. وقد عن دول وسط وشرق أورو  جة في روسيا للدول النامية، فضًل العسكرية المنت

عادة تجهيز المنتجات العسكرية الروسية  اتخصصً  إسرائيلوضعت  في تطوير وا 
ية والمصادر سرائيلللبيانات التي أتاحتها الحكومة اإل وفًقا(. و سابًقاة السوفيتي)
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 ُمن ذُ  إسرائيلما يقرب من ثلل الصفقات العسكرية التي تتعامل معها  الصناعية، فإن  
سنة الحقة،  11على مدى فترة  ،ات المصنعة في روسياتتعلق بالمعدم 1991عام 

 Defense) أمريكي. مليارات دوالر 6تجاوزت القيمة اإلجمالية لهذه الصفقات 
News, March 17, 2003 .) 

 

ية، سرائيلغير مريحة في السوق اإل الك، يواجه الموردون الروس أوضاعً نتيجة لذ
هناك فرص كثيرة للتعاون مع المستهلكين على الرغم من أنه من الناحية االقتصادية، 

ية، يمكن سرائيليين. وبغية تسهيل وصول المنتجات الروسية إلى السوق اإلسرائيلاإل
وذلك بإنشاء منطقة  ؛استكمال تحرير التجارة الثنائية في إطار منظمة التجارة العالمية

 إسرائيلاق بين وروسيا. وقد بدأ العمل التحضيري للتف إسرائيلتجارة حرة بمشاركة 
 .م2013واالتحاد الجمركي المؤلف من روسيا وبيلروس وكازاخستان في أواخر عام 

(Fedorchenko, 2015: 75-76) 
 

على وجود تلك المشاكل ال تعني بالضرورة إنهاء التعاون في ذلك المجال، بل 
كل العكس، البحل في المشاكل طريقة سليمة الكتشاف حلول واقعية لها، يؤكد حرص 

طرف على استمرار العلقة بشكل أفضل مما عليه وتجنب أي مشاكل مستقبلية. 
سرائيل، و كافة فروسيا بحاجة للبقاء في منطقة الشرق األوسط على المستويات بحاجة  ا 

لحمايتها بشكٍل  منطقة الشرق األوسطلمساندة روسيا وغيرها لضمان بقائها في  دائًما
 .من الدول المحيطة بها غير مباشر

 
 أزمات دبلوماسية عابرة .4.2.4

بالرغم من قوة العلقات الدبلوماسية بين البلدين، وكثرة الزيارات المتبادلة بينهما إال 
وجد بعض القضايا العالقة بينهما أو بعض المواقف التي شكلت أزمة في حينها ته أن  

 وتتمثل في البنود اآلتية:
 : اعتقاالت متبادلة بين الطرفينأوال  

السلطات الروسية التي ألفراد مطلوبين لدى  اال تزال مقرً  إسرائيل بأن   ياروستعتقد 
يوكوس  ومعظمهم من رجال األعمال المرتبطين بمؤسسة النفط، تصر على تسليمهم

- YUKOSواحد من هؤالء األفراد، ليونيد نيفزلين . - Leonid Nevzlin العضو ،
لرئيس الثاني للمؤتمر اليهودي السابق في مجلس الشيوخ في البرلمان الروسي، وا
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 ميخائيل السيد YUKOSالروسي، وأقرب حليف من الرئيس التنفيذي السابق لث 
وجد حاالت سابقة لتسليم ت. ولكن Mikhail Khodorkovsky - خودوركوفسكي

 - أندريه زورافليف اإلسرائيلية م سلمت الحكومة2002مواطنيها. ففي عام  إسرائيل
Andrey Zoraflif م عصابة باومانسكي في موسكو. وبعد عام، تم تسليم غيناديزعي 

، وهو رجل وضعته روسيا على قائمة Gennady Yagodayev - ياغوداييف
 ولكن بالنسبة للشخص المطلوب ،المطلوبين الفيدراليين بسبب سلسلة من الجرائم

نيفزلين، لم يحصل على الجنسية فحسب، بل سرعان ما أصبح رئيس مجلس أمناء 
في الجامعة  -يحمل اسمه الخاص- اعلى ذلك، أنشأ مركزً  زيادةتات. تحف الشم

العبرية في القدس، وما إلى ذلك. وعليه ينظر الروس إلى الوضع الحالي لنيفزلين 
للمطالب التي تضعها األجهزة األمنية الروسية، بما في ذلك  إسرائيلكدليل على ازدراء 

 ما يكون من خلل اإلنتربول.
 

 نظًرا ؛ام طويلة المدةيين في السجون الروسية بأحكإسرائيلبل ُيحتجز أربع بالمقا
ي من سرائيلالعدل اإل وزيروطلب اثنان من . مشروعة باأللماسال غيرلتجارتهم 

 موسكو العفو عن هؤالء األشخاص، ولكن دون استجابة أو معرفة لملبسات القضية.
(Epstein, 2007: 180) 

 

، رفضت روسيا طلب الوكالة اليهودية عقد مؤتمرها في م2010فبراير شباط/في 
يتوافد إليها زعماء المنظمات والجاليات  سانت بطرسبورغ، وكان من المقرر أن  

غير متوقع، حيل أعلنت  أمًرااليهودية المنتشرة في مختلف بقاع العالم، وكان ذلك 
تضافة المؤتمر، وصدر وزارة الخارجية الروسية وهيئة األمن الفيدرالية معارضتهما الس

في مجلس أمناء  أساسي   عضو  نيفزلين  تبين أن   قرار بإلغائه، بعد أن   الكرملينعن 
وجاء قرار السلطات الروسية ليشكل ضربة موجعة للدبلوماسية  ،الة اليهوديةالوك
كبيرة على المؤتمر للحصول على  الوكالة اليهودية عقدت آمااًل  ألن   ؛يةسرائيلاإل

 الية سخية من األثرياء اليهود في روسية.تبرعات م
 

 : حرب الجواسيسثاني ا
 وروسيا، إال أن   إسرائيلوجود تنسيق أمني استخباري عالي المستوى بين  رغم

وعليه معها،  االدول مواالة لها، وتحالفً  األولى ال تنفك عن زرع جواسيس لها في أكثر
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ي بعض التوتر نتيجة ما أكدته يلسرائقد شابت العلقات بين الطرفين الروسي واإل
 ية في موسكو فاديمسرائيلالملحق العسكري في السفارة اإل الخارجية الروسية أن  

ا وهو يتسلم معلومات استخبارية من متلبسً  ط  ب  "ضُ  Vadim Lederman - ليدرمان
وقد عد ته الخارجية الروسية ". م2009 مايو/مواطن روسي في موسكو في أيار

. ساعة، وهو ما قام به فعًل  48لل وعليه المغادرة خ ،رغوب فيهغير م اشخصً 
 (226 :2012)صالح، 

 
 : غياب لغة الحوار بين السفراء ثالث ا

بتعيين أربعة سفراء لروسيا ال يتحدثون اللغة  إسرائيلفي السنوات الماضية، قامت 
لى عروض الوساطة ع ر  ث  الروسية وليس لديهم أي معرفة بسياسة البلد وثقافته، فذلك أ 

ية؛ سرائيلالتي كانت تطرحها روسيا في مختلف مجاالت التسوية السلمية العربية اإل
ي بشكل مباشر. وعلى سرائيلحيل كان يتم رفض تلك العروض من قبل الجانب اإل

 ،م من تهميش للدور الروسي2005سبيل المثال ما حدل في قمة شرم الشيخ عام 
وعدم وجود لغة حوار مشتركة بين الطرفين يعزز  ،مهنيوجاء ذلك نتيجة غياب تبادل 

 (Epstein, 2007: 188ويقوي العلقات بينهما. )
 

لتدهور العلقات بين البلدين، إذ  املحوظً  ابالرغم من جميع ما سبق، لم نلمس أثرً 
عني بالضرورة قطع العلقة أو استغناء دولة يد أزمات دبلوماسية بين الدول ال وجو  إن  

وروسيا، ذلك مطلوب بشكل مستمر،  إسرائيلفي حالة ف ،العكسعلى خرى، بل عن أ
 لكي تبقى العلقة مستمرة وقائمة ما دامت تلك األزمة ال تمس بأمن أي دولة منهما.

جماع كبير بأنه بالرغم من عدم إهناك  وبالنظر في جميع آراء الساسة، نرى بأن  
علقة استراتيجية كما هي بين الواليات  إلى اإلسرائيلية -الروسية وصول العلقات 

سرائيلالمتحدة و  خر في كل مناسبة مع  يتأخر الطرفان في مدح الطرف اآل، ولكن الا 
 إلى جنب. اتعزيز تلك العلقات والوقوف جنبً التأكيد على أهمية 

 

سرائيلقضايا الصراع بين روسيا و فيما يخص تأثير  على كل  أنها تؤثر، فكما ا 
لك تؤثر بشكل مباشر/غير مباشر على القضية الفلسطينية إما باإليجاب البلدين، كذ

يزعج روسيا، وذلك  وتجارًيا عسكرًياللواليات المتحدة  إسرائيلتبعية  مثًل أو بالسلب، ف
موجه ضد  سرائيلال يصب في مصلحة الفلسطينيين، فالدعم األمريكي إل أيًضا
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الروسية اإليرانية أما العلقات الفلسطينيين بشكل خاص وضد العرب بشكل عام. 
، وفي المقابل تصب في مصلحة الفلسطينيين، فوجود أي إسرائيلالسورية، فهي تزعج 

فيما يتعلق بالمشاكل أو  أخيًرابالتأكيد سيخدم القضية الفلسطينية. و  إسرائيلتكتل ضد 
ثر العميق ه ليس لها ذلك األوروسيا، يمكن القول بأن   إسرائيلاألزمات الداخلية بين 

تؤثر على  -أحياًنا –ولكن تلك األزمات  يمكن حلها بسهولة، إن هبين البلدين، إذ 
سرائيلالقضية الفلسطينية باإليجاب، فعند نشوب خلف بين روسيا و  ، نجد روسيا ا 

ب الفلسطيني، قد ال ية العدوانية تجاه الشعسرائيلتعبر عن غضبها من األفعال اإل
عب الفلسطيني ولكن يصب في مصلحتها بالمجمل العام، في الش يكون ذلك ُحًبا

رجاعها لها، ف إسرائيلفروسيا تلجأ لذلك للفت انتباه  ، وجود أزمة سلًفاكما ذكرنا وا 
 ألنظار.ل في محطٍ دبلوماسية قد تكون ظاهرة صحية إلبقاء العلقات 

 
 الخالصة

 -الروسية علقات ال في التعاون والصراعفي هذا الفصل تم تسليط الضوء على نقاط 
 ، وتبين التالي:اإلسرائيلية

االقتصادية، و السياسية، و في جميع المجاالت،  اإلسرائيلية -الروسية تتشابك العلقات  -
، ولكن الملف للنتباه أن  الطرفينمشتركة لكل  االعسكرية واألمنية، بما يحقق أهدافً و 

أو التحالف كما الحال بين هذه العلقات لم تصل إلى درجة الشراكة االستراتيجية 
سرائيلالواليات المتحدة و   .ا 

يعتبر التعاون العسكري واالستخباراتي من أهم النقاط بين البلدين، خاصًة أن  ذلك  -
التعاون هدفه إنمائي تطويري، فروسيا بحاجة لمعرفة أحدل تكنولوجيا السلح 

سرائ، و إسرائيلواألساليب االستخباراتية األمريكية من خلل  بحاجة الطلع دائم  يلا 
على األسلحة الروسية المصدرة إلى الدول العربية بالرغم من أنه يقتصر على السلح 

 التقليدي.
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العلقات بين البلدين لكن يشوبها بعض الخلفات التي تؤثر على  بالرغم من قوة -
 التحالف مثًل ، ففعلًيامسار نمو وتطور العلقات وليس على العلقات القائمة 

أمام  شكل عائًقاي، عسكرًياو  وتجارًيا اقتصادًيا ي األمريكي والتعاون بينهماسرائيلاإل
ال تحبذ تعاون روسيا مع  إسرائيل، وبالمقابل إسرائيلروسيا في تطوير علقتها مع 

يران بالرغم من أنه ذلك يكفل لها سلمة أمنها. سوريا  وا 
ي تأثر العلقات بينهما أو إحدال وجود بعض األزمات أو المشاكل بين البلدين ال يعن -

تفعله روسيا طرد دبلوماسي،  ، أقصى ما يمكن أن  مثًل خلل عظيم في هذه العلقات، ف
ن   حدل ذلك، فالعلقات االقتصادية  أو تقليل درجة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، وا 

 والتجارية، والعلمية وغيرها من العلقات ستبقى قائمة.
 

 



 

 
 

 

 

 

 الخامسالفصل 

العالقات  الفلسطينية في نطاقالقضية 
 بين الثابت والمتغيراإلسرائيلية  – الروسية
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 -الروسية س: القضية الفلسطينية في نطاق العالقات الفصل الخام .5
 بين الثابت والمتغير اإلسرائيلية

 تمهيد 
القضية الفلسطينية هي قضية وليدة نتيجة لسياسات االستعمار البريطاني وتآمر الدول 

عطائها لليهود، حيل أخرج هذا االحتلل  مًعاالعظمى ط في سلب األرض الفلسطينية وا 
عنه، وال زال الشعب يعيش ويلت  ام رغمً 1948ا بأكمله من بلده عام ي شعبً سرائيلاإل

حق العودة و الحدود، و القدس، و عدة منها: اللجئون،  قضاياتلك الهجرة القسرية فظهرت 
 وغيرها من القضايا التي تعتبر في مجملها )القضية الفلسطينية(.

 

معارض، أو محايد. وفي و أكان لجميع دول العالم موقف من هذه القضية، إما مؤيد، 
الستقرار المنطقة  نظًراوقت من األوقات كانت جميع األنظار على القضية الفلسطينية، 

ومن ضمن  ،ومصر واألردن إسرائيللعقود طويلة؛ بعد توقيع معاهدات سلم بين كل من 
 . السوفيتيفي المنطقة؛ االتحاد  دوًراالدول التي لعبت 

 

ة تجاه الوطن العربي كانت تقوم على تسليح البلدان العربية يتيالسوفالسياسة  ذكر أن  يُ 
، وليس التفوق عليها، إسرائيلومنظمة التحرير الفلسطينية بما يكفل لها عدم االستسلم أمام 

على أساس الحد من  قائًما السوفيتيودون التدخل للدفاع عنها. كذلك كان الموقف 
 ,Herrmannة دولتين في األراضي المحتلة. )ي وتفعيل فكرة إقامسرائيلاالستيطان اإل
باإلمكان لمس ذلك من خلل عدم وفيما يخص التسليح الروسي للعرب، ( 463 :1994

م ما زال الكثير يشكك في مدى 1973وحتى حرب  إسرائيلعلى  تحقيق أي انتصار حقيقي
لعليا لكل مسرحية مدروسة من قبل القيادات ا أم مجرد   امصداقيتها باعتبارها انتصارً 

، استمرت موسكو في مسيرة االتحاد السابق ولكن السوفيتيالطرفين. وبعد انهيار االتحاد 
 .جًدابوتيرة بطيئة 

 

ه على الرغم من الخمول في السياسات الخارجية الروسية في زمن الرئيس يلتسن، إال أن  
منطقة الشرق  منتصف التسعينيات، إذ نشطت روسيا في ُمن ذُ وحظ عليها نشاط ملموس لُ 

األوسط على المستويات السياسية واالقتصادية والدبلوماسية والعلقات النووية، وتصدير 
يرانو  ادول المنطقة خاصة سوري تقنيات الصواريخ إلى  :Feldman, April 2001). ا 

Article)  لدور الروسي الذي من الممكن لااللتفاف  إلى خرآيساهم بشكل أو بسذلك بالطبع
 .في قضايا الشرق األوسط بما فيها القضية الفلسطينية ال أثرً ُيحد   أن  
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عت شركة م، وق1997عام  /سبتمبرنتيجًة لنشاط السياسة الروسية الخارجية، في أيلول
لتطوير حقول غاز  إيرانمع  أمريكي مليار دوالر 2.4بقيمة  ا"غاز بروم" الروسية عقدً 

ع السوريين إلعادة النظر في الديون ية في منطقة أصفهان، كما فتحت حوارات مإيران
، أمريكي مليار دوالر 11السابق، والتي تقدر بأكثر من  السوفيتيالسورية المستحقة للتحاد 

 على ذلك علق الكاتب فلدمانو  وليبيا. اوسوري إيرانإضافة إلى توقيع اتفاقيات ثنائية مع 
في المنطقة، هو تحدي  "هدف روسيا من وراء هذا النشاط السياسي/االقتصادي :بأن  
ة، وبناء مركز جديد لها في الشرق األوسط كرد فعل لوضعية األمريكية كقوة عظمى رئيسا

 (Feldman, April 2001: Article)على توسع الناتو في شرق أوروبا ووسطها". 
 

ية السياسة الخارجية الروس أن   (أولنا باغنو)ية سرائيلتعتقد الباحثة اإل ،باإلضافة إلى ذلك
هنالك ثلثة أهداف  ، وأن  عموًمافي الشرق األوسط مستمدة من أهداف السياسة الروسية 

تريد روسيا تحقيقها على المستوى العام، األول: العودة إلى النظام الدولي متعدد األقطاب، 
الثاني: الحفاظ على األمن اإلقليمي المحيط بروسيا، من خلل إيجاد دول حليفة محيطة 

الهدف الثالل: فهو الحفاظ على المصالح االقتصادية لروسيا في العالم. )باغنو، بها، أما 
( بالفعل ذلك ما سعت روسيا إليه من خلل تدخلها بسوريا والقضية 81-92، 2009

الفلسطينية، والتحالف مع دول آسيا الوسطى والصراع مع دول الجوار لبقاء أمنها مستقر، 
 ي، وبناء اقتصاد قوي مع الصين والهند.نيراودعمها للبرنامج النووي اإل

 

تباع سياسة اروسيا تحاول تحقيق هذه األهداف من خلل  يون أن  سرائيليعتقد الخبراء اإل
خارجية متزنة، تقوم خللها بإبداء الود للدول العربية واإلسلمية، وفي الوقت نفسه الحفاظ 

ل روسيا كلعب إلى الشرق ، ما يساعد على إدخاإسرائيلعلى العلقات الطيبة مع 
األوسط، ويحد من االنفراد األمريكي في المنطقة. ويبقى التساؤل التقليدي إلى من ترجح 

امل بين جميع األطراف الكفة بالرغم من السعي الروسي نحو تحقيق توازن في التع
 المتنازعة.
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و العرب بشكل روسيا تتجه نح ن والخبراء الروس أن  يفي هذا المقام يرى بعض المحلل
 :(Khanin, 2013: 71) قضايا على أربع وجاء ذلك بناءً  إسرائيلأوسع من 

محمود –ييراني، بالرغم من إعلن الزعيم اإليراندعم روسيا لنشاط البرنامج النووي اإل .1
 *."عن الخريطة السياسية إسرائيلضرورة "مسح  - نجادأحمد 

، مما يغير التوازن االستراتيجي رائيلستقدم روسيا أسلحة حديثة إلى أنظمة معادية إل .2
بعض هذه األسلحة، قد تصل إلى حزب اهلل  ذلك، فإن   إضافة إلى في الشرق األوسط.

لى منظمات  أخرى، بالرغم من كثرة الوعود الروسية لمنع  "إرهابية"في جنوب لبنان وا 
 حدول ذلك.

مع دعمهم للمقاومة استقبال كبار المسؤولين الروس لوفود حماس في أربع مناسبات، و  .3
 والكفاح المسلح.

في وضع منطقة  ا رئيسيً ي يشكل عامًل سرائيل"الصراع الفلسطيني اإل إعلن روسيا أن   .4
في األزمات الرئيسة التي تهدد األمن واالستقرار  ابارزً  دوًراالشرق األوسط" و "يلعب 

 .في المنطقة"
 

لصواب أو الخطأ، فدعم روسيا ما يعتقده المحللون والخبراء الروس قد يحمل ا ن  إ
، أما بخصوص األسلحة فهي ال اقتصادًياو  سياسًيايعود بالنفع الكبير على روسيا  يرانإل

ي بأي شكل من األشكال، واستقبال موسكو لوفود حماس ما هو إال سرائيلترقى للسلح اإل
ي سرائيلالفلسطيني اإل الصراع إعلنها بأن   أخيًراللفت انتباه الواليات المتحدة األمريكية، و 

وذلك لضمان بقاء الدور السياسي الروسي في  ؛في منطقة الشرق األوسط رئيس عامل  
 المنطقة وتوضيح رغبتها في إدارة ملف الصراع.

 

، وزير الخارجية Sergey Lavrov -سيرغي الفروف على كل األحوال، ما يؤكده 
. وروسيا سرائيلة للعرب وال موالية إل: "السياسة الروسية ليست مؤيدالروسي باستمرار أن  

. والحفاظ على علقات وثيقة وودية مع الدول العربية "تهدف إلى تأمين مصالحها الوطنية
سرائيلو  أن  ما يتم  ذلك يعني *(Borisov, 2004: Netيضمن تحقيق ذلك الهدف. ) بما ا 

 ألشكال.يؤكد نية روسيا في بقائها في المنطقة بأي شكل من ا اإعلنه رسميً 
 

                                                             
*

 ، متاح على الرابط: Iranian leader: Wipe out Israelانظر في: 
http://edition.cnn.com/2005/WORLD/meast/10/26/ahmadinejad/  

*
 ، متاح على الرابط: Russia and Israel to join forces in anti-terrorist cooperationانظر في:  

0/-israel-2004/6866-09-ravdareport.com/world/asia/07http://www.p  

http://edition.cnn.com/2005/WORLD/meast/10/26/ahmadinejad/
http://www.pravdareport.com/world/asia/07-09-2004/6866-israel-0/
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ما سعت روسيا لتحقيقه في منطقة الشرق األوسط، من لعب دور مهم في المنطقة  ن  إ
، فروسيا أصبحت ذات مكانة مهمة جًدا كبيرةووضع يدها على القضايا الدولية، نجح بنسبة 

بل بشكل أفضل مما  إسرائيلالسابق، وكذلك األمر لدى  السوفيتيعند العرب كما كان االتحاد 
ن أبرز األمثلة على نجاح تلك السياسة؛ الموازنة بين تجارة السلح مع العرب سبق. وم

. وفي الفقرات التالية سنتعرف على الدور الروسي في منطقة إسرائيلوبالمقابل تطويره مع 
 الشرق األوسط بشكل عام، وبالقضية الفلسطينية بشكل خاص.

 

 أضرت قد إسرائيل مع روسيا علقات أن   على ذكريُ  دليل وجود عدم من الرغم على
 األخير بالتوسع فوجئوا الفلسطينيين القادة أن   الواضح فمن الفلسطينية، السلطة مع بعلقاتها
سرائيلو  موسكو بين للتعاون  .الماضية القليلة السنوات مدى على ا 

 

 اسري للراحل الرئيس الراعي بصفته السابق السوفيتي االتحاد لدور نظًرا امفهومً  أمًرا ذلك
 الروسي الرئيس وواصل  .والثمانينيات السبعينات خلل الفلسطينية والقضية وفتح عرفات
 سبيل على ،السوفيتيبعد انهيار االتحاد  الفلسطينية السلطة دعم يلتسين، بوريس األسبق
 تقليص معولكن م، 1994 عام في السلطة إلى مصفحة جنود ناقلة (50) بإرسالقام  المثال،
ولكن  (Molly Moore, 2005, A12) .الفلسطيني يسرائيلاإل الصراع في روسيا تدخل

ولي فلديمير بوتين قيادة روسيا. ت ُمن ذُ عادت روسيا إلى التدخل في قضايا الشرق األوسط 
 مباحل: 4وعلى هذا األساس تم تقسيم الفصل إلى 

 .(سطاألو  الشرق منطقة) العربية المنطقة في الروسية المصالح المبحث األول:
 ي.سرائيلاإل - الموقف الروسي من الصراع/السلم العربي المبحث الثاني:
 .اإلسرائيلية -الفلسطينية روسيا والمفاوضات  المبحث الثالث:
 ية.سرائيلالمقاومة الفلسطينية واالعتداءات اإلالموقف الروسي من  المبحث الرابع:
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 ية )منطقة الشرق األوسط(المصالح الروسية في المنطقة العربالمبحث األول:  .5.1
وامل أو القضايا بدايًة لفهم أهمية النظرة الروسية للدول العربية يجب معرفة بعض الع

قة العربية قديمة جديدة ولم ن ببعضهما البعض، فروسيا علقتها بالمنطاالتي تربط الطرف
من دول  ، فلقد بقيت العلقات قائمة معها ومع غيرهاالسوفيتيبانهيار االتحاد  تنته  

األعضاء في االتحاد السابق. وفي السطور التالية سيتم توضيح األسباب التي جعلت من 
 محط أنظار القيادة الروسية.في منطقة الشرق األوسط 

 

ة الشرق بحتة، يقول المؤرخ الروسي دميتري ترنين، بأن منطق ةمن وجهة نظر روسي
 Trenin, 2010: 3-4): ) عدة سباباألوسط مهمة لموسكو أل

لقربها الجغرافي؛ المسافة بين غروزني، عاصمة الشيشان، وموصل العراق حوالي  :أواًل 
 ميل. 600

، أصبح ال يوجد جدار السوفيتيسقوط االتحاد  ُمن ذُ بسبب العامل الديموغرافي؛  :ثانًيا
يرانالمسلمين في تركيا و عن يفصل المسلمين الروس  وأفغانستان، والعالم العربي. من  ا 

السابقين،  السوفييتهم من اليهود  إسرائيلكان من س (%20)ة أخرى، حوالي ناحي
 من الناطقين بالروسية. قريًباوجميعهم ت
في ضوء استمرار االضطراب الديني والسياسي في العالم اإلسلمي، كما يقول  :ثالثًا

القوقاز األفكار المتطرفة والمقاتلين يعبرون من الشرق األوسط إلى شمال  المؤرخ بأن  
الروسي، وجمهوريتي تتارستان الروسية الوسطى وباشكورتوستان، وفي آسيا الوسطى. ما 

فتوسيع دائرة العلقات  ،سياعلى رو  االذي يشكل خطرً  "اإلسلمي اإلرهاب"يقصده المؤرخ 
 يجابي يحد من هذا الخطر.إبشكل 
اقة، وتبحل عن ترى روسيا نفسها كقوة ط ،بسبب ثروات الطاقة في المنطقة :رابًعا

 فرص جنوب الحدود. 
بسبب التركيز األمريكي الحالي على المنطقة، والتدخل  تماًماروسيا تولي اه :خامًسا

باإلضافة إلى تدخلها السياسي في جميع الدول  .العسكري األمريكي في العراق وأفغانستان
 .مؤخًراالعراق تم انسحابها من  حتى إن   العربية، ووجود قواعد عسكرية في دول الخليج
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الكاتب السياسي روبرت فريدمان في مقالته التحليلية: "السياسة  ،أضاف على ذلك
اللوبي  :أواًل  الخارجية الروسية تجاه الشرق األوسط خلل فترة بوتين"، األسباب التالية:

 الروسي المؤيد للعرب والقضايا العربية، خاصة في وزارة الخارجية الروسية واالستخبارات
العناصر "المعادية للسامية" ولليهود في المجتمع الروسي، بالتحديد  :ثانًيا والبوليس السري.

وكالة بيع السلح  :ثالثًا، روسي واألحزاب القومية الشوفينيةداخل الحزب الشيوعي ال
وليبيا  إيرانالروسي، ألنها تهدف إلى توسيع نطاق األسواق الشرق أوسطية، خاصة 

 (Freedman, Sep, 2001ان وبعض دول الخليج العربي. )والجزائر والسود
 

لقد أثار مخاوف روسيا وجعلها سباب أخرى، مثل الربيع العربي؛ فإضافة أ كذلك يمكن
يرانتبحل بكل قوة لكي تبقى في المنطقة من خلل سوريا بشكل مباشر  بشكل غير  وا 

ة القرن، والمشاكل الداخلية التحالفات الحديثة بين الدول والحديل عن صفق أيًضامباشر. و 
 في منطقة الخليج العربي، والصراع الدائر بين الشيعة )الحوثيين( والسنة في اليمن.

 

في  امؤثرً  دوًراتلعب  : أن  أواًل في ظل ما سبق، يتوقع العالم العربي من روسيا التالي: 
تتعمق روابط روسيا  ن  : أثانًيااستعادة الحق الفلسطيني في الدولة والقدس والتسوية العادلة. 

يساهم االتحاد الروسي في تقوية مواقع العرب الدولية وتصحيح  : أن  ثالثًامع الدول العربية، 
على صعيد التسلح والتقنية الدفاعية. وبالمقابل تتوقع روسيا من  إسرائيلالتوازن المختل مع 

ادة االستثمارات العربية فيها : تدعيم التبادل التجاري مع روسيا وزيأواًل العالم العربي اآلتي: 
في إنهاء النزعات  إيجابًيا دوًراتلعب الدول العربية  : أن  ثانًيامن تركزها في الغرب،  بداًل 

االنفصالية لبعض المسلمين في االتحاد الروسي وتشجيعهم على االندماج على قاعدة 
لديانات األخرى، التي المساواة في الحقوق السياسية والثقافية مع باقي القوميات وأصحاب ا

ن االتحاد الروسي. )المركز العربي،   : نت(2013تكو 
 

بناء علقات جيدة  تلك التوقعات يؤكد عليها الخبير الروسي ف. بوبوف، ويقول: "إن  
على االستقرار الداخلي في روسيا، وذلك من  أيًضامع العالم العربي واإلسلمي سوف يؤثر 

وتسارع وتيرة التكامل االقتصادي في العالم  ،ة الشيشانيةلمساهمة في حل المشكلخلل ا
بلدنا قادر على المشاركة في هذه  العربي يتوافق مع مصالح روسيا االتحادية، كما أن  

قوة عالمية تؤيد قيام  حة واضحة في تمتين علقتها مع أيلروسيا مصل ن  إالعملية، حيل 
يدفع عجلة  امل االقتصادي العربي يمكن أن  عن كون التك طاب. هذا فضًل عالم متعدد األق

، فهذا التكامل يفترض قيام مشاريع صناعية ضخمة، ادمً تطوير العلقات االقتصادية قُ 
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ة العربية". )ف. السوفيتيوتتمتع روسيا بأفضلية في المنافسة بناًء على خبرة الشراكة 
 (34: 2008بوبوف، 

 

يق أو الحدول، قد تكون هناك مصلحة كل ذلك يبقى توقعات رهينة التطب أن   يتضح
روسيا قد  متبادلة بين الطرفين ولكن هل بالفعل تلك التوقعات في محلها؟! يمكن الجزم بأن  

آلن لم تحقق مصالحها بشكل كبير في المنطقة وخاصة في مسألة السلح، ولكن إلى ا
عام يجابي في أي قضية تخص الشأن العربي بشكل يلمس أحد الدور الروسي اإل

والفلسطيني بشكل خاص. فاالبتعاد ومجرد المحاولة دون وجود وسائل ضغط قوية على 
 ا. وبالرغم من ذلك، ما زال الكثير من العرب يعول على الدورلن يجدي نفعً  إسرائيل

الروسي المنتظر، هل ذلك تقصير من العرب وسياستهم الخارجية أو ضعف اإلرادة العربية 
ة األمريكية، أعتقد بأن جميع تلك األسباب الواردة الذكر إن تم المحكومة من قبل اإلدار 

 تفوقتاستغللها من قبل العرب، بالتأكيد ستقفز العلقات الروسية العربية خطوات لألمام و 
 .اإلسرائيلية -الروسية قوة العلقات  على

 

 ،)ف. بوبوف حدد الخبير الروسي المحاور التي تساهم في تعميق العلقات باآلتي
2008 :34-35): 

زيادة مداخيل الصادرات النفطية، بما يؤمن االستقرار االجتماعي في روسيا  -1
 والدول العربية النفطية.

السيطرة على أسعار النفط ريثما يتسنى للقتصاد العالمي االستعداد لمرحلة "ما  -2
 بعد النفط".

 تأمين سيطرة استراتيجية على مصادر الثروات الطبيعية في األزمات. -3
 ابتكار آليات لألمن البيئي. -4
الدول  من استثماره في الغرب، كما أن   بداًل جذب االستثمار العربي إلى روسيا  -5

شراكة قوية  ن  إلصناعات الحربية في العالم، حيل العربية تعد من أهم مستوردي ا
 في هذا المجال ممكنة في اإلطار االستراتيجي بين روسيا والعالم العربي. 

 

تعزيز العلقات العربية ن العربي موارد كثيرة ونقاط قوة يمكن من خللها للوط ن  إ
االقتصادية ، من منطلق المصالح وروسيا على استعداد لعمل ذلك ،الروسية بشكل عام

 ولكن هل تمتلك فلسطين تلك المقومات؟! التي ستعود بالنفع عليها، المشتركة
 



 

121 
 

الجانب أن  " اسي وباحل سياسي:، دبلوميقول أ. تيسير محيسن المقام، في هذا
بنى عليه في إمكانية يُ  المصلحي الحاضر بين الفلسطينيين والروس ليس ذا قيمة يمكن أن  

توظيف الفلسطينيين مصالح مشتركة بينهم وبين الروس إلبقاء السياسة الخارجية الروسية 
 التيلسطينيين مساندة بشكل كبير وقوي للقضية الفلسطينية، النقطة األساس بالنسبة للف

ة بالعالم باألساس على اعتبار أنه ال حي   الفلسطينية يركزوا عليها هو بقاء القضية يجب أن  
ه ليس هناك حق للفلسطينيين في تقرير المصير فهو حق يقول أن   حد في العالم أن  أليمكن 

ذ إاإلشكالية في أدوات الحصول على هذا الحق اآلن، لكن والجميع مقر بهذا الحق، و 
تستميل العالم لتبديل األدوات أو الزام الفلسطينيين بالتخلي عن  أن   إسرائيلاستطاعت 

سرائيلوتحايل، و األدوات القديمة واستخدام األدوات الحديثة التي فيها تلعب  بهذا متمرسة  ا 
مصلحة روسية  وذلك يعني أن   (مقابلة م:01/03/2018" )محيسن، األسلوب في العالم
عن أي مصالح أخرى ذات أهمية أكثر  بعيًداعد السياسي من في البُ من فلسطين تك

 كاالقتصاد واألسلحة العسكرية.
 

العتبارات منطقة الشرق األوسط تعتبر في صدارة االهتمامات الخارجية الروسية،  ن  إ
: وجود أزمات حادة بالمنطقة ثانًياساحة تنافس مع الواليات المتحدة،  اكونه: أواًل مختلفة، 

 إيرانالموافقة على برنامج  بعد ابسبب تزايد أهميته: ثالثًاصة الملف السوري، واليمني، خا
وجود ساحة كبيرة للتعاون مع العرب في مجاالت كثيرة تعود بالنفع على  :رابًعاالنووي، 

ي الذي لم سرائيلالصراع الفلسطيني اإل أخيًراروسيا لما يملكه العرب من نفط وغاز ومال، و 
عدم حل  الطرق الدبلوماسية والمفاوضات السياسية. وفي ظلاتباع ى اآلن من خلل إل ينته  

 سياسًيا متوترةتمتع دول المنطقة العربية بالكثير من الخيرات وبقاءها و  القضية الفلسطينية،
 .سياسية أيًضامادية و  لتحقيق استفادة سيبقى التواجد الروسي فيها

 
 يسرائيلاإل -الصراع/السالم العربي الموقف الروسي من المبحث الثاني:  .5.2

بشكل غير مباشر و مع العرب كل ي، هو الصراع الدائر بين سرائيلالصراع العربي اإل
، والذي إسرائيلم مع 1948عام  ُمن ذُ  بشكل مباشر )مصر، سوريا، األردن، لبنان، فلسطين(

فاضة م، انت1982تيل ا، وكذلك مجزرة صبرا وش73و  67، 56، 48نتج عنه حرب 
م، حرب لبنان 2000م، انتفاضة األقصى 1994في فلسطين، مذبحة الخليل  م1987
 ، وغيرها من األحدال الدمويةم"2014، 2012، 2008"م، ثلثة حروب على غزة 2006

 ي.سرائيلالتي في مجملها شكل الصراع العربي اإل
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فلسطيني نتحدل عن الصراع ال اي ضمنً سرائيلعند الحديل عن الصراع العربي اإل
ن   ،يسرائيلاإل ه قد انتهى الصراع األكبر وانحصر على فلسطين، كان البعض يعتقد بأن   وا 

ولكن ما زالت هضبة الجوالن محتلة وما زال جنوب لبنان محتل، وما زالت القدس العربية 
سرائيلاإلسلمية محتلة؟ فكيف نختصر ذلك الصراع فقط في فلسطين و  ؟، ذلك ليس ا 

ن   اكان الوضع في فلسطين أكثر تأججً  وحتى إنباألمر العادل  كانت الحالة  من غيره، وا 
يصوره  كما يريد أن   يسرائيلالعربية متدهورة ولكن ذلك ال يعني انتهاء الصراع العربي اإل

سرائيلوالحلول السلمية التي طرحت وخاصة بين سوريا و  ،البعض زالت  وما الم تجدي نفعً  ا 
 .وما زال الصراع دائر بينهما يسرائيلألمن القومي اإلهضبة الجوالن مصدر تهديد ل

 

نتيجة  اصراعات المعاصرة، وأكثرها تعقيدً ي من أطول السرائيليعتبر الصراع العربي اإل
التدخلت الخارجية والدولية، وارتباطه بقضيتي األمن والسلم الدوليين. وقد مرت العملية 

مختلفة، منها اتفاقية كامب ديفيد في  عدة ي في مراحلسرائيلالسلمية للصراع العربي اإل
سرائيلم بين مصر و 1978العام  يين من شبه سرائيلوالتي نتج عنها االنسحاب الكامل لإل ا 

باإلضافة إلى اتفاق وادي عربة بين  م،1967في عام  إسرائيلتي احتلتها جزيرة سيناء ال
سرائيلاألردن و   ( 159-157، 1990)عرنوق،  م.1994عام  ا 

 

، وكانت بدايات الدعوة للسلم اقويً  دوًرا السوفيتيل هذه الصراعات، كان للتحاد في ظ
 ام تصريحً 1956أبريل نيسان/ 17م، حيل أذاعت الحكومة الروسية يوم 1956عام 
ه من الضروري لدعم سلم العالم يعتقد بأن   السوفيتياالتحاد  جاء فيه: "أن   امهمً  سياسًيا

الوصول إلى تسوية سلمية معقولة لمشكلة فلسطين على أسس  وأمنه، تأييد اليهود في
تلك الدعوة  مقبولة لدى الطرفين، مع مراعاة المصالح القومية المشروعة لألطراف المعنية".

 (194: 1990 ،حكيم)  .تتمثل في "حل الدولتين"
 

أكتوبر تشرين األول/في العدوان الثلثي على مصر في  إسرائيلعندما اشتركت 
شحن  االتحاد السوفيتي ، كما أوقفإسرائيلسفيره من  السوفيتيسحب االتحاد  م1956

م عندما 1957أبريل نيسان/من  6البترول إليها، ولكن العلقات الطبيعية عادت بينهما يوم 
وحدثت قطيعة بعدها خلل ( 194 :1990 ،حكيم)إلى تل أبيب.  السوفيتيرجع السفير 

وتوقيع اتفاقية سلم بين  73دأت األحدال بعد حرب ، ثم هسابًقاكما ذكرنا  67حرب 
سرائيلمصر و   م.1979 ا 

 



 

123 
 

اقترح الرئيس األسبق للتحاد السوفيتي ليونيد بريجينيف عقد م، 1982وفي عام 
حضره كل من االتحاد السوفيتي تسوية النزاع في الشرق األوسط، ي مؤتمر دولي لبحل

لدول الغربية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، )سابًقا(، والواليات المتحدة األمريكية، وا
سرائيل، وقال بريجينيف: "لقد حان الوقت إلخراج القضية الفلسطينية من جمودها، وحان  وا 
وقت العودة إلى البحل الجماعي النزيه عن التسوية الشاملة على أساس واقعي عادل"، 

ز على حق الشعب م، ورك1982أيلول/سبتمبر عام  16وقد طرح بريجينيف مشروعه في 
الفلسطيني في تقرير مصيره وحق إقامة دولة فلسطينية مستقلة له في الضفة الغربية 
وقطاع غزة بما فيها القدس الشرقية. وأكد على حق جميع دول المنطقة في الوجود 
حلل السلم بين الدول العربية  والتطور السلميين واألمنيين، وعلى إنهاء حالة الحرب، وا 

سرائيل، وعلى إيجاد ضمانات دولية للتسويف، وأكدت المبادرة أن مثل هذه التسوية  وا 
الشاملة ال يمكن أن تتم إال من خلل الجهود الجماعية لجميع األطراف المعنية، ومن 

. )عبداهلل، ضمنها منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني
2013 :104) 

 

لتحرير الفلسطينية واألردن وسوريا ولبنان بالمبادرة التي تم رحبت كل من منظمة ا
وصفها بأنها مبادرة بناءة، وقال عنها ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية بأنها تشكل قاعدة جيدة ومقبولة لوضع أساس سلم عادل ودائم، أما إسرائيل 

نسحاب إسرائيل من جميع األراضي المحتلة عام فقد رفضت المبادرة ألنها تدعو إلى ا
 (105: 2013عبداهلل، ) م، ورفضها أية مفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية1967

 

بعد بروز نظام عالمي جديد تقوده الواليات المتحدة األمريكية وحدها دون منازع لكن 
 6في رؤيته  George Bush - أن طرح الرئيس األمريكي األسبق جورج بوش األب ُمن ذُ و 

بدأت حقبة جديدة لها وسائل أخرى فم لحل النزاع في الشرق األوسط، 1991مارس عام 
ي مع استمرار المقاومة، ولكن في قالب غير رسمي. سرائيلإلدارة الصراع الفلسطيني اإل

 (58: 2004)أحمد، 
 

م 1991توبر أكتشرين األول/تمثلت هذه الحقبة مع بدء انعقاد مؤتمر السلم في مدريد 
لوجه من  ايون وجهً سرائيلويعد أول مؤتمر دولي للسلم جلس فيه العرب والفلسطينيون واإل

: 1994)مصالحة،  .بمؤتمر السلم في الشرق األوسط ي  م  أحل حوار السلم، والذي سُ 
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متحدة، ولكن دورها لم وفي وقته اعتُب ر ت روسيا راعية للمؤتمر، إلى جانب الواليات ال (27
 ن مؤثًرا؛ نظًرا لتفرد الواليات في اتخاذ القرارات في حينه.يك
 

في عهد يلتسن  إسرائيلبعد مؤتمر مدريد، أرادت روسيا من خلل تعميق علقتها مع 
في عملية السلم في المنطقة؛ إذ شارك ممثلو روسيا في االجتماعات متعددة  دوًراتلعب  أن  

ذلك قامت روسيا في  إضافة إلىة السلم، األطراف للمجموعات العاملة في إطار عملي
م باستضافة الجولة األولى من المفاوضات المتعددة األطراف 1992 /ينايركانون الثاني

 (186: 2011، ومصطفىعلى أرضها. )يوسف 
 

م، حيل 1993سبتمبر عام أيلول/ 13( في *فيما بعد تم إعلن اتفاق المبادئ )أوسلو
ت على ي، والتي نص  سرائيلرة بين الطرفين الفلسطيني واإلاعتبر أول اتفاقية رسمية مباش

إقامة سلطة حكم ذاتي فلسطيني لفترة انتقالية لحين التسوية النهائية للعملية السلمية، وفي 
ية إلنهاء حالة الحرب بينهم )عبد سرائيلم تم توقيع معاهدة السلم األردنية اإل1994عام 

إعلن عدد من الدول العربية غير مباشرة في ، إضافة إلى (574-568: 1995 العزيز،
 . إسرائيلالصراع إلنهاء حالة الحرب مع 

 

بيل كلينتون بزيارة موسكو حيل تم  األسبق م قام الرئيس األمريكي1994في عام 
خللها التأكيد على الدور روسيا كراٍع لعملية السلم في الشرق األوسط، ولكن كان الدور 

. بالرغم من التوجيهات الروسية من السوفيتيفي عهد االتحاد  الروسي أقل فاعلية منه
محاولة تفعيل هذا الدور ومحاولة استعادة مكانتها الدولية كقوة كبرى تساهم في حل قضايا 

(، 366: 2009اإلمارة، )السياسة الدولية، ومنها قضية السلم في منطقة الشرق األوسط. 
تعاني روسيا من مشاكل داخلية لذلك دورها لم يكن كما  في تلك الفترة كانت أن   سابًقاذكرنا 

 في األعوام اللحقةادت روسيا ع. ولكن سرعان ما السوفيتييجب أو كما كان االتحاد 
 .للعب دور أساسي في عملية السلم

 

شير بعض الدراسات إلى أن العودة الحقيقية لروسيا لممارسة دورها في عملية السثلم تُ 
م، عندما أقدم أحد المستوطنين 1994 شباط/فبراير 25الخليل جاءت عقب مذبحة 
كانوا داخل الحرم اإلبراهيمي. وعقب ذلك دعت  اا فلسطينيً مصليً  (29)الصهاينة على قتثل 

                                                             
*

لبنود االتفاقية المتعلقة بالقضايا األساسية )القدس، األمن،  إسرائيليقول الدكتور أحمد يوسف أحمد: هناك تناقض تام بين مفهوم 
التعامل معها، األمر الذي أدى إلى صعوبة إن لم المياه، االستيطان...( وطريقة تعاملها، وبين المفهوم الفلسطيني لهذه البنود وكيفية 

ندوة: القضية ، شبالقي. )سرائيليكن استحال التطبيق العملي لما تضمنته اتفاقية أوسلو. فجميع المسائل تفسر على المزاج اإل
 .(221: 1997الفلسطينية وآفاق التسوية السلمية، 
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روسيا إلثى عقثد مؤتمر دولي للسلم في الشرق األوسط في مدريد. واقترحت إرسال مراقبين 
ية المتكررة. سرائيلمواطنيها من االعتداءات اإل دوليين إلثى األراضي الفلسطينية لحماية

سرائيلولكن سرعان ما عادت منظمة التحرير الفلسطينية و  (92: 2011أسمر، ) إلى  ا 
 .في الخليل ام بعد أن تمركز تواجد دولي مؤقتً محادثات السل

 

التدخل الروسي في عملية السلم لم يكن فقط بسبب ضغط القوى  أن   ،من الجدير ذكره
 اكان هناك ضغوطً  أيًضالداخلية على النظام الستعادة المكانة والدور الروسي، بل و ا

رفيق  الراحل في مطالبة كل من واضًحاخارجية من بلدان المنطقة العربية، وهو ما بدا 
الحريري رئيس الحكومة اللبنانية والرئيس المصري حسني مبارك ومحمود عباس أمين سر 

التحرير الفلسطينية بدور روسي نشط في عملية السلم، وذلك أثناء  اللجنة التنفيذية لمنظمة
  ما خصوًصام على التوالي، و 1997زيارتهم إلى موسكو في نيسان/أبريل وأيلول/سبتمبر 

. إسرائيلتولي بنيامين بنتنياهو رئاسة الوزراء في  ُمن ذُ  *عملية السلم عقبات متعددة واجهت
 (113: 1998)الشيخ، 

 

، ولكن لم تكن لتلك الخطوات أهداف نبيلةجيدة تحمل في طياتها تحقيق  والتكانت محا
 لعملية السلم ولم تلعب الدور المطلوب. اشيئً  ضف  باألهمية؛ فهي لم تُ 

 

عهد يلتسين فيما في بها عملية السلم  تمر  ص الموقف الروسي من األزمة التي يتلخ
 :(115 -114: 1998)الشيخ،  يلي
على ضرورة "االلتزام غير المشروط بتنفيذ اتفاقات السلم" والوفاء بااللتزامات  : التأكيدأواًل 

ية مسؤولية تعثر عملية التسوية. وقد حذر سرائيلالمترتبة عليها، وحم ل يلتسين الحكومة اإل
يفغيني بريماكوف "من انحدار عملية السلم  -في حينه  –األسبق  وزير الخارجية الروسي

 والفلسطينيين، وأن   إسرائيلفض فكرة إلغاء المفاوضات المرحلية بين إلى الصفر"، ور 
عن المفاوضات  ها "يجب أال تكون بديًل موسكو تؤيد مفاوضات الحل النهائي لكنها ترى أن  

 يين.سرائيلق تنفيذ االتفاقات المعقودة بين الفلسطينيين واإلو المرحلية أو تع
يين والفلسطينيين على أساس مبدأ سرائيلت بين اإل: الدعوة إلى استئناف المفاوضاثانًيا

 يتسم بالشمولية. تنفيذ المبدأ المذكور يجب أن   "األرض مقابل السلم"، وأن  

                                                             
*

ها أن   صراحةً  إسرائيلذ ما اتفق عليه في البرتوكول الخاص بالخليل، وإعالن من هذه العقبات تعثر تنفيذ اتفاق أوسلو، وتعثر تنفي
لن تنفذ التزاماتها، وبخاصة إعادة االنتشار على ثالث مراحل، وإقامة الممر اآلمن بين الضفة الغربية وغزة، وإنشاء المطار في 

في القدس  خصوًصافي بناء المستوطنات، وغزة أو رفح، وإنشاء الميناء في غزة، وفرض العقوبات الجماعية واالستمرار 
 الشرقية.
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مع  اي يجب أن يكون متلزمً سرائيل: تنشيط المفاوضات على المسار الفلسطيني اإلثالثًا
وف في تصريح له على اللبنانية والسورية. وقد شدد بريماك خصوًصاالمسارات األخرى و 

 ه من دون ذلك لن تكون هناك تسوية. ي وأن  سرائيلضرورة "تحريك" المسار السوري اإل
استمرار  : رفض سياسة االستيطان وبناء حي يهودي في القدس الشرقية باعتبار أن  رابًعا

 المشاريع االستيطانية ال يخدم العملية السلمية.
لغاء نظام إغلق الحدود، حيل  إسرائيلي تمارسها : وقف "إجراءات الحصار" التخامًسا وا 

 اإلسرائيلية -الفلسطينية إلغاء مثل هذه اإلجراءات سوف يساعد على دفع المفاوضات  ن  إ
 إلى األمام.

ياسر عرفات مسؤولية  -الراحل– تحميل الرئيس الفلسطيني : يرى الرئيس يلتسين أن  سادًسا
يتوالها  غدت مهمة "ينبغي أن   اإلرهابمكافحة  "، وأن  جد  ية "أمر غير مُ اإلرهاباألعمال 

ضرورة التصدي بحزم ألعمال العنف واإلهاب التي رأى على  الجميع". كما أكد بريماكوف
إلى المجابهة  المنطقةها تقوض من مواقع دعاة التسوية السياسية، وتهدد بإعادة أن  

ه" لكنها ال تعتقد أن مسيرة السلم ال بكل أشكال اإلرهابوالبغضاء، وأن بلده "تدين بشدة 
بالكامل". ووصف هذه الفكرة بأنها "عقيمة" داعيًا  اإلرهابتبدأ إال بعد "استئصال  يمكن أن  

 ".اإلرهابإلى "تزامن" المسيرة السلمية والتعاون في "مكافحة 
ركة خاصة الدعم األوروبي، وضرورة مشا"الدعم الخارجي لعملية السلم، ضرورة  :سابًعا

 مصر واألردن والمغرب في هذا. 
 

ه، على الرغم من الدور الروسي المحدود في عملية السلم بين أن  يتبين مما سبق 
سرائيلفلسطين و  ، المقتصر على الدعوات إلى الجلوس للتفاوض، أو التنديد بشأن ا 

ع ، ومإسرائيل، مراعاًة لمصالحها مع بشكل عملي االستيطان ورفضه، إال أن  روسيا رفضت
خطوة من شأنها اإلضرار بمستقبل العملية التفاوضية بين  العالم العربي، اإلقدام على أي

 . الجانبين
 

 لألسباب التالية: في عهد يلتسين يمكن إرجاع  محدودية الدور الروسي
وقواعد عسكرية في المنطقة، مثلما هو الواقع مع  عسكرًيا الم تعد روسيا تملك وجودً  -1

 .تيالسوفياالتحاد 
تدني قدرات روسيا االقتصادية على دعم األطراف في إقامة مشاريع، وتقديم دعم  -2

 للفلسطينيين، مقارنة مع الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي.
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والفلسطينيين على الدور األمريكي أكثر من الدور الروسي.  إسرائيلكان رهان كل من  -3
 (115-114، 1998، الشيخ)

 

يين، سرائيلبين الفلسطينيين واإل م2000ديفيد في صيف  بعد فشل مفاوضات كامب
عرفات بزيارة موسكو، إذ اجتمع مع  -الراحل-، قام اندالع انتفاضة األقصى وما تبعه من

، وعدم إسرائيلالرئيس بوتين الذي أخبره بأهمية الرجوع إلى طاولة المفاوضات الثنائية مع 
 (Avineri, 2001: Articleطرف واحد. ) اإلقدام على إعلن دولة فلسطينية مستقلة من

ل روسيا صاحبة مكانة عظمى بين الدول كما كان االتحاد لنهج بوتين في جع   اتبعً 
من منطقة الشرق األوسط محل أنظارها. فبدأ موسم جديد من التدخل  ل  ع  ، ج  السوفيتي

 الروسي في المنطقة العربية.
 

 2مسار الصراع هي مفاوضات كامب ديفيد  كانت الجولة الختامية، أو لنُقل المؤثرة في
 ية بيل كلينتون؛ حيل اعتبرت فصًل م بين عرفات وباراك برعا2000يوليو تموز/ 11في 
لمحاولة التوفيق بين الطرفين، ولم يستطع عرفات التنازل عن ثوابت ظل يدافع عنها  أخيًرا
ية، ليبدأ سرائيلسة الحكومة اإلشارون لرئا ألرئيلبدأ نضاله لينفتح الباب على مصراعيه  ُمن ذُ 

فصل جديد من الصراع مع الشعب الفلسطيني، وحصار الرئيس عرفات في رام اهلل لمدة 
تقترب من ثلل سنوات؛ حيل تم تهميشه، وعدم االعتراف به كشريك للسلم. )أحمد، 

2004 :58) 
 

إلرجاع   م2000آنذاك أرئيل شارون في عام  إسرائيلدعا الرئيس بوتين رئيس حكومة 
، إلى عثدم العودة في المفاوضات إلى نقطة البداية، وضرورة التزام المفاوضات إلى مسارها
رغبته في الوقوف إلى جانب أي  ابديً ي بالقرارات الدولية. مُ سرائيلالطرفين الفلسطيني واإل

ء اللجو  دولة تريد أن تساهم في إحلل  السلم العادل في الشرق األوسط، من منطلق أن  
تأجيل المفاوضات وعرقلة عملية  إلى القوة لن يؤدي إال إلى مزيثد من العنف والتوتر، وأن  

إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش  ابالضثرر علثى طرفي الصراع، داعيً السلم يعود 
: 2009ضمن المصالح المشروعة لكل الطرفين. )الكيالي،  إسرائيلبسلم إلثى جانثب دولثة 

على ضرورة  مراًرا وتكراًراي وقت واصلت فيه روسيا التأكيد في سياستها الخارجية ( ف107
 .اإلسرائيلية -الفلسطينية غير المشروط في عملية السلم  إسرائيلالتزام 

 

 في هذا السياق طرح الكاتب صالح عبد العال تساؤل حول االتفاقيات، لماذا نعتبر أن  
اتفاقية هو نهاية المطاف وأمر مقدس ال يمكن تجاوزه؟! التوقيع مع الكيان الصهيوني على 
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أمة عند مواثيقها وال تنقض عهودها، ولكن طبيعة هذا الكيان  فعًل أعرف سبب ذلك ألننا 
 أراد الكاتب أن   (174، 2001. )عبد العال، هالعدوانية لن تجل أية اتفاقية مقدسة بيننا وبين

ن  سرائيليوصل فكرة عدم الوثوق بالطرف اإل كانت  ي عند إبرام االتفاقيات معه، حتى وا 
 طيني.تصب في مصلحته على حساب الشعب الفلس

 

تجثاه الفلسثطينيين.  إسرائيلم عبرت روسيا عن استيائها من ممارسات 2002 عامفي 
قدم السعوديون خطة سلم وبسبب فشل المفاوضات بعد انتفاضة األقصى وتصاعد األزمة، 

م. وتقوم مبادرة السلم 2002 مارس /انعقدت ببيروت في آذار في القمة العربية التي
حدوه رغبة في وضع العالم العربي أجمع ت على نهج متعدد الجوانب وأكدت على أن  *العربية

 وروسيا كانت من مؤيدي مبادرة السلم العربية. ،حد لهذا النزاع
 

لرباعية عام في المنطقة من خلل انضمامها إلى ا دوراستمرت روسيا في لعب 
األمم المتحدة، التي كانت و االتحاد األوروبي، و م إلى جانب الواليات المتحدة، 2002

 . *مسؤولة عن تنفيذ خارطة الطريق
 

 /أكتوبرفي تشرين األول 144كذلك أيدت روسيا قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 
تلة وبناءها لجدار الفصل في األراضي المح إسرائيل"الثذي يدين ممارسات  م2003عام 

ال وناجح في استصدار قرار غير شرعي"، وساهمت بشكل فع   اعتبرته عمًل العنصري و 
من كونها  بداًل  اا ملز مً الطريق ويجعل منها قرارً  خارطة"الذي يقر  1515مجلس األمثن رقثم 
 (90-89: 2005)الشيخ،  ".الرباعيةاللجنة مجرد مبثادرة من 

 

لفلسطين، عادت مسيرة السلم إلى  اوانتخاب محمود عباس رئيسً عرفات، بعد وفاة 
وكانت  ،حب بعملية السلم والرافض للمقاومة المسلحةر  مسارها بقيادة الرئيس الجديد المُ 

كان يتحجج بعدم وجود شريك  دائًماي سرائيلمرحلة انتقالية مختلفة عن سابقتها، فالجانب اإل
ة السلم لكن وبالرغم من ترحيب القيادة الرسمية بعمليسلم حقيقي يدعم عملية السلم، و 

                                                             
*

والسماح بإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية  67 إلى حدود عام إسرائيلتنص مبادرة السالم العربية على ضرورة انسحاب 

وأعادت قمة   .دفي الوجو إسرائيلوفي المقابل، تعترف الدول العربية بحق . لقضية الالجئين" حل عادل" وقطاع غزة وإيجاد
وتكمن قوة هذه المبادرة في الدعم الذي حظيت   .م التأكيد على مبادرة السالم السعودية2007عربية أخرى عقدت في الرياض في 

به مسألة إقامة دولتين في المنطقة في حين تتمثل نقطة ضعفها في أن الطرفين يتوجب عليهما التفاوض على القضايا ذاتها التي 
 .إلى اآلن فشال في حلها

*
 .: هي خطة سالم أعدتها اللجنة الرباعية التي تضم الواليات المتحدة وروسيا واالتحاد األوروبي واألمم المتحدةخارطة الطريق

 .ي الفلسطيني لكنها تقترح الطرق الكفيلة بحل المشكلة وكيفية مقاربتهاسرائيلوال تضع الخطة تفاصيل بشأن تسوية نهائية للنزاع اإل
ودعا .. 2001 في أعقاب الجهود التي بذلها السيناتور األمريكي جورج ميتشل باتجاه استئناف محادثات السالم في عاموتأتي 

وبالرغم من أن األحداث المتالحقة غطت   .2005 الجدول الزمني الخاص بها إلى ضرورة التوصل إلى اتفاقات نهائية في عام

 .ها تظل نقطة مرجعية للمفاوضاتعلى خارطة الطريق، لم يتم تطبيقها، إال أن
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ذلك السلم، وهذا يقودنا إلى السؤال التالي: هل عملية السلم قد  إلى أنه إلى اآلن لم نر  
وفيما يخص الجانب  تصبح حقيقة في يوم من األيام أم أنها أكذوبة العصر الحديل؟.

 لتغير القائد الفلسطيني؟! نظًرا الروسي هل تتغير معاملته مع القضية الفلسطينية
 

عيسى، أ. محيسن، ود. أبو عامر، أن  النظرة د.  عمرو، من د. لً في هذا الصدد اتفق كُ 
 الشخص جمعوا أن  أو  باختلف القائد الفلسطيني،للقضية الفلسطينية الروسية لم تختلف 

 لكنها مؤسسات ةدول بالرغم فروسيا ،استمالة مواقف الدول فيشخصية  له أحياًنا القائد
 تحاداال مع تاريخية علقات له عمار أبووالرئيس السابق  الثالل، العالم بوضع متأثرة

 الحرب عمار أبو استغل وقد ،الكرملين في امقيمً  اضيفً  يعتبر وكان ،السابق السوفيتي
 روسي وغطاء دعم وعلى مساعدات على يحصل أن   واستطاع الواليات المتحدة مع الباردة
 عن نتحدل عندماو  المحطات، من كثير في أحياًنا وعسكري ،سياسي ،مالي كبير،

 تفتقد وطبائع مواصفات لها بشخصية يتمتع كان ، يمكن القول بأنهعرفات ياسر شخصية
 القضية باسم شخصيته انصبغت اتاريخيً  فهو عباس، محمود الرئيس شخصية في

 باتجاهات الميل على وبقدرته عروفةوالم المشهودة وبدبلوماسيته التاريخية، الفلسطينية
 والشخصيات ورموزها الدول مع علقاته بناء في حرج دون ويسر وبسهولة مختلفة

 عديدة جوالت وله سياسةال متمرس في وبالمقابل يعتبر الرئيس محمود عباس  االعتبارية،
 بكل ازنم أبو شخصية لكن السياسية توجهاته لصالح الدول استمالة في العالم مستوى على

 أثر له يكون قد وذلك حينه، في عرفات ياسر يملكها كان التي القدرة لكتتم ال األحوال
 القضية تجاه الروسية الخارجية السياسة توجهات على جوهري بشكل تؤثر بنسبة ليس ولكن

 الشخصيات وجود على بنىتُ  ال للدول الخارجية السياسات أن   اعتبار على ،الفلسطينية
 عيسى،عمرو، ) .السياسية المواقف في التحشيد من انوعً  تصنع ياتالشخص ولكن

 تبنى الخارجية السياسة كما نعلم أن  ف ،(مقابلةم: 2018 مارس-فبراير، أبو عامر ،محيسن
 الدولة هذه ترى التي المصالح على مبني جملتها العالم في دولة ألي معروفة أسس وفق
 العالم في المهمة الملفات تجاه الخارجية سياستها ناءب في التوجه هذا خلل من تتحقق هاأن  

 .الفلسطينية القضية اوتحديدً 
 

م، أكد على ضرورة تنفيذ خارطة 2005في زيارة بوتين األولى لألراضي الفلسطينية عام 
ي سرائيلالطريق وعلى دور روسيا ضمن  اللجنة الرباعية، وضرورة تحقيق األمن اإل

(Peterson, 2005: Article) ، عن محاوالت روسيا لدفع حركة حماس للحوار  فضًل
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وتنفيذ خارطة  إسرائيلمع اللجنة الرباعية والبحل عن حلول وسط للتسوية السلمية مع 
 ( وهذا يؤكد على أن  120، 2012الطريق، لكنها كانت جهود غير مثمرة. )لوزيانين، 

عدم تجاهلها في كل ما يدور من روسيا تسعى جاهدة الستعادة مكانتها الدولية واإلقليمية و 
أحدال على الساحة الدولية. حيل تحول بوتين من سياسة الحياد السلمي إزاء قضايا 

 .المنطقة إلى سياسة المبادرات
 

لعقد مؤتمر دولثي  األولى خلل زيارتهمما دعم اآلمال الفلسطينية دعوة الرئيس بوتين 
بمثابة رسالة موجهة للواليات المتحدة للسثلم فثي موسكو، حيل اعتُبرت هذه الدعوة 

سرائيلو  يقف إلى جانب الواليات المتحدة، لمحاولة لعب دور فاعل ومؤثر  اهناك طرفً  بثأن   ا 
ن    افهو على األقل لن يكون خصمً  سرائيلإل اكان لن يقف خصمً  في العملية السلمية، وا 
 ، ندوة(2006للفلسطينيين. )القدومي، 

 

 مؤتمر سلم كهذا من شأنه أن   أبيب رفضتا الدعوة، حيل أدركتا أن  واشنطن وتل  إال أن  
سرائيلو  اسلمية عن المسار المرسوم أمريكيً يخرج تفاهمات ومفاوضات العملية ال ، فثي ظل ايً ا 

وجود طرف دولي آخر يؤثر في تلك العملية بمثا ال ترغثب فيثه كثلتا الثدولتين ويتعارض مع 
 مصالحهما االستراتيجية.

 

عدم عقد ذلك المؤتمر تضاءلت اآلمال والتوقعات الفلسثطينية، خاصثة عنثدما ل نتيجةً 
ية، وتغيرت الدعوة من عقد مؤتمر سثلم إلى سرائيلاستجابت روسيا للضغوط األمريكية واإل
 (55-54: 2006مؤتمر قمة إلى لقاء خبراء. )الشوبكي، 

 

لدعم من أي طرف دولي بثبعض رغم ذلك رحب الفلسطينيون الذين حرصوا على تلقي ا
المواقف الروسية والسياسات التي ربما اختلفت عن مواقف العديد من دول العثالم. فقثد كانت 

بعثض المحللين  . رغثم أن  ظهر سياسات منحازة للفلسثطينيينروسيا بين الحين واآلخر تُ 
ما يمكثن للفلسطينيين إن   ها ما هي إال صراع مواقف بينها وبين الواليات المتحدة،فسروها بأن  

يدت موسكو حيثل أ ،في مجلس األمن والرباعية الدولية عضًوااالستفادة منها كون روسيا 
ية، وشجعت العملية السلمية، ورفضثت الممارسات سرائيلاإل-المفاوضات الفلسطينية

غلق للمدن، و األراضي الفلسطينيةية في األراضي المحتلة من مصادرة سرائيلاإل تهويد ، وا 
القدس وزيادة توسع البناء االستيطاني، كما واصلت المطالبة بإشثراك أطثراف دوليثة وعربية 

 (91: 2011في دعم العملية السلمية. )أسمر، 
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المفاوضات بين الطرفين  م، أن  2009لعام  سرائيلكما ورد في التقييم االستراتيجي إل
نوفمبر تشرين الثاني/اد قمة شرم الشيخ في قد فشلت، وذلك رغم انعق ي والفلسطينيسرائيلاإل

صدار مجلس األمن الدولي القرار2008 ديسمبر من العام كانون األول/في  1850 م، وا 
ذاته، فيما اعتبرت الرباعية الدولية أن  مسار السلم ُيحدد بناًء على المبادرة العربية للسلم. 

 (56: 2009، زكور و )بروم 
 

سبتمبر محادثات أيلول/ 2األمريكي، باراك أوباما، في  م، أطلق الرئيس2010في عام 
ي، بنيامين سرائيلمباشرة في البيت األبيض جمعت بين محمود عباس ورئيس الوزراء اإل

سبتمبر أيلول/ 26بالتجميد الجزئي للستيطان في  إسرائيلنتنياهو لكن انتهاء العمل في 
 أدى إلى انهيار المفاوضات.

 

إلى فتح حوار مع جيرانها في  إسرائيلالروسي، سيرغي الفروف،  قد دعا وزير الخارجية
اجتماع الرباعية الذي كان من  إطار مبادرة السلم العربية، وأشار مراقبون في موسكو أن  

م، حاولت 2009وعقد في نهاية العام  عدة المفروض عقده في موسكو وتم تأجيله مرات
على اتفاقيات سابقة، وذلك كان يعني "إقامة تجري المفاوضات باالعتماد  فيه روسيا أن  

ي على األراضي سرائيلدولة فلسطينية مستقلة في حدود معترف بها، نهاية للحتلل اإل
روسيا تريد  والعرب، بمعنى أن   إسرائيلالعربية، بما فيها الجوالن، وتطبيع العلقات بين 

ما أرادته روسيا في  ه أن  ( وما نلحظ86: 2009تحقيق سلم إقليمي شامل". )باغنو، 
 إسرائيلم بات يتحقق بشكل علني ولكن فقط في مسألة تطبيع العلقات بين 2009عام 

 أو فلسطين. االعرب، فلم يحدل سلم ال في سوريو 
 

، وتم استئنافها في م2010سبتمبر أيلول/ ُمن ذُ توقفت المفاوضات لمدة ثلل سنوات، 
بعد جهود مكثفة وجوالت مكوكية قام بها  من كيري م،  وذلك بدعوة2014يوليو تموز/ 30

خطة كيري ما هي إال عبارات شفهية غير مكتوبة.  إلى المنطقة للطرفين، مع العلم بأن  
ي سرائيلما يتعلق باالستيطان تم االكتفاء بتعهد أمريكي أن يضغط على الجانب اإل مثًل ف

ي أو سرائيلوب سواء من الطرف اإلقدر المستطاع لتخفيض وتيرة االستيطان دون تعهد مكت
 (32: 2014)البابا، األمريكي بذلك. 

 

 67م، رفض نتنياهو دعوة أوباما إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 2011في عام 
م كشفت اللجنة 2011سبتمبر أيلول/ 23وفي  تضم الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.
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وتقضي ببدء المفاوضات في  ،ت السلمالرباعية عن خطة ترمي إلى استئناف مباحثا
 .م2012غضون شهر وااللتزام بالتوصل إلى اتفاق سلم في نهاية 

 

م، صرح: "بالنسبة لنا ال مشكلة لدينا باالعتراف 2012خلل زيارة بوتين لفلسطين عام 
ر، ، ولن نغير موقفنا". )صحيفة النهاعاًما 25 ُمن ذُ بدولة فلسطينية مستقلة، حيل قمنا بذلك 

 *، نت(2012حزيران  26
 

تشرين  29بتاريخ  67/19م كان الموقف الروسي إيجابي من قرار رقم 2012في عام 
. فقبل التصويت على القرار بيوم واحد أعلنت وزارة الخارجية *م2012الثاني/نوفمبر 

روسيا ستصوت لمصلحة منح فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو"  الروسية في بيان أن  
، فإن روسيا الفدرالية اأعلنا مرارً  مم المتحدة، وقالت الوزارة في بيانها "كما سبق أن  في األ

 MoFA of) ا مع موقفنا المبدئي حيال هذه المسألة".ستصوت لمصلحة هذا القرار انسجامً 
the Russian Federation, 28 Nov. 2012) 

 

دولة فلسطين  حمنيي دولة لصالح مشروع القرار الذ (138)في اليوم التالي، صوتت 
دولة، ووافقت على  (41) هذه الصفة، في حين عارضته تسع دول، وامتنعت عن التصويت

الطلب الفلسطيني ثلل من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس األمن، وهي فرنسا 
 ن، في حين عارضته الواليات المتحدة وامتنعت بريطانيا عن التصويت. يوروسيا والص

 

اليوم التالي من اعتماد القرار، تم التعليق على ذلك من خلل وزارة  كما جاء في
روسيا، إذ أدلت بتصويتها لصالح القرار، استرشدت بموقفها  الخارجية الروسية كالتالي: "إن  
م، اعترفت بلدنا بإعلن دولة فلسطين. كما أخذنا بعين 1988المبدئي والثابت: ففي عام 

دة ليس رفع وضع فلسطين في األمم المتح لفلسطينية التي تؤكد أن  االعتبار تأكيد القيادة ا
مسار التفاوض السياسي لحل المشكلة ليس له  ، وال يسعى لعزلها، وأن  إسرائيلضد  اموجهً 

 بديل. وقد ذكر ذلك بوضوح في هذا القرار".
 

ينية الفلسط -ية سرائيليحدونا األمل في أن تستأنف المفاوضات اإل"استكمل البيان: 
 ."الموضوعية في أقرب وقت ممكن بعد صعود مركز فلسطين في األمم المتحدة

                                                             
*
متاح على الرابط: ، األوسط الشرق في للسالم موسكو في دولي مؤتمر بعقد بوتين يطالب عباسانظر في:  

http://www.naharnet.com/stories/ar/44679  
*

 دون المتحدة، األمم في المراقب صفة لها عضو غير دولة مركز فلسطين تمنح أنْ  : العامة ةالجمعي تقرر :67/19رقم  القرار نص

 وفًقا الفلسطيني، لشعبل مثاًل م بصفتها المتحدة األمم في ودورها وامتيازاتها المكتسبة الفلسطينية التحرير منظمة بحقوق المساس
 الدورة الرسمية، الوثائق العامة، الجمعية المتحدة، األمم) "الشأن ذاه في بها المعمول والممارسة بالموضوع الصلة ذات للقرارات
 (16 ص م،2012 نوفمبر/الثاني تشرين 29 ،44 العامة الجلسة والستون، السابعة

http://www.naharnet.com/stories/ar/44679
http://www.naharnet.com/stories/ar/44679
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كما ندعو إلى عقد االجتماع الوزاري للشرق األوسط "الرباعية" للوسطاء الدوليين إلجراء 
يجاد سبل للتغلب على الجمود في سرائيلتحليل شامل للوضع في االتجاه الفلسطيني اإل ي وا 

 (MoFA of the Russian Federation, 30 Nov. 2012محادثات السلم. )
 

للخطة األمريكية للسلم التي عرفت بث "خطة  ا ذريعً سجل فشًل م، 2014أما عام 
غربية والقدس، وأصبح الوضع ي من قطاع غزة إلى الضفة السرائيلكيري"، وامتد التصعيد اإل

 *(: نت04/01/2015بالعربي،  اليوم لزمن سبق االنتفاضة الثانية. )روسيا اشبيهً 
 

 - ، صرح الرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر2015عام  أيارمايو/ 04في 
Jimmy Carter تسايتونغ  في مقابلة مع صحيفتي فايننشال تايمز البريطانية وفرانكفورتر

رئيس الوزراء  ية الفلسطينية "قضية ميتة"، ألن  سرائيلمفاوضات السلم اإل إن   -األلمانية
"نفوذ الواليات المتحدة  ي نتنياهو غير مستعد لقبول قيام دولة فلسطينية. وأكد أن  ئيلسرااإل

 *: وثائق وأحدال(2016موسوعة الجزيرة، في القدس ورام اهلل في أدنى مستوياته اآلن". )
 

ي، حيل دعت سرائيلم تدخل روسي بشأن الصراع الفلسطيني اإل2016عام  شهدلكن 
ي بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة سرائيلرئيس الوزراء اإللعقد قمة في موسكو بين 

متحمسة لتلك المبادرة الروسية ولكنها ردت  إسرائيللم تكن  ،الفلسطينية محمود عباس
على صورتها أمام المجتمع الدولي، وبسبب قلقها  اوذلك حفاظً  ؛بشكل إيجابي على االقتراح

رات واالتصاالت بين الثلثي الروسي من ضعف علقتها بروسيا. وبعد العديد من الزيا
ي حول القمة، أرسل الرئيس بوتين رسالة إلى المشاركين في قمة سرائيلالفلسطيني اإل

م وكانت الرسالة 2016 يوليو/تموز 25الجامعة العربية في موريتانيا التي عقدت بتاريخ 
 على النحو التالي:

 

غير مقبول وأن العملية السياسية  الوضع الراهن للقضية الفلسطينية "نحن نعتقد أن  
تستأنف، مما يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة ومتكاملة،  يجب أن  
مع جيرانها. وروسيا تقدم كل المساعدات الممكنة  اتها القدس الشرقية، تتعايش سلميً وعاصم

                                                             
*
 روسيا اليوم بالعربي، متاح على الرابط: 

https://arabic.rt.com/news/769874 -الموعود-والفيتو-دالمفقو-السالم-الفلسطينية-يةسرائيلاإل-المفاوضات  
*
 ، متاح على الرابط:عجاف سنوات سبع.. والسالم أوباما موسوعة الجزيرة، 

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/11/12 -بالمفاوضات-أوباما-جهود-محطات-أهم//

الفلسطينية-يةسرائيلاإل  
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نائية والمتعددة لحل القضية الفلسطينية، وهي مستعدة لعمل ذلك من خلل القنوات الث
 (Megan and Dekel, Article, 2016األطراف". )

 

اطة المطروحة من نتائج، فكل الطرفين لم يشعر بجدية الوس بأي ك المبادرة لم تأت  تل
إال تعبير شكلي عن وجود  الهدف منها ما هو ه بات من الواضح أن  ن  إقبل روسيا، حيل 

 وسط.قحام نفسها في قضايا الشرق األا  روسيا و 
 

روسيا تستند في بناء موقفها من تسوية الصراع الفلسطيني  من الجدير ذكره أن  
(، 15151، 1397، 338، 242ي إلى قاعدة حقوقية، تعد  قرارات مجلس األمن )سرائيلاإل

م التي اقترحتها اللجنة 2003م، وخارطة الطريق لعام 2002ومبادرة السلم العربية لعام 
ن ألي تسوية محتملة بي اسسً م، ومؤتمر أنابوليس، أُ 2003يف ن، واتفاق ج*الرباعية

 ( 4: 2017، رمانالطرفين. )
 

، فعملت بدور المنتصفيمكن تلخيص الدور الروسي في محاولتها إمساك العصا من 
ي اليومي على سرائيلالوسيط تجاه القضية الفلسطينية، مع اإلشارة إلى رفضها العدوان اإل

، ومن ناحية إسرائيلفهي ترغب في توثيق علقاتها ومصالحها مع األراضي الفلسطينية، 
على وقف االستيطان وهدم منازل الفلسطينيين رفع الحصار  إسرائيلأخرى تحل 

االقتصادي على الضفة الغربية وقطاع غزة، ووقف العنف واستئناف عملية التفاوض 
 (367 :2009)اإلمارة، ي. ي والفلسطينسرائيلوالسلم والحوار السياسي بين الطرفين اإل

 

ي سرائيلنوسنكو بأنه قد اختلفت النظرة الروسية للصراع الفلسطيني اإل تقول الباحثة تتيانا
ة، فالموقف الروسي اليوم يأخذ في االعتبار االحتياجات األمنية السوفيتيمقارنة مع الفترة 

ت الفاعلة تحت راية ية التي تنفذها الجهااإلرهابية وانشغالها بصد الهجمات سرائيلاإل
والتعايش  وفي الوقت نفسه، تؤيد روسيا تسوية الصراع على أساس حل الدولتين اإلسلم.

السلمي. وكذلك إن دعم روسيا الثابت لحق الفلسطينيين في تقرير المصير هو جزء دائم وال 
 (*Nosenko, 2015: 53) شك فيه.

 

 لألمم العامة الجمعية أو األمن مجلس في سواء صدرت التي القرارات مجمل في
 الواليات رغبة بعكس الفلسطينية القضية الدول التي ساندت من روسيات كان المتحدة

                                                             
*

 .متحدة األمريكية، واالتحاد األوروبي واألمم المتحدةمؤلفة من روسيا االتحادية، والواليات الاللجنة الرباعية: 
*
Dr. Tatyana Nosenko is a senior research fellow at the Institute of Oriental Studies of the Russian 

Academy of Sciences. 
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أ. علق على ذلك ، ؟الخصوص بهذا روسيا تجاه إسرائيلحفيظة  تثار ال لماذاإذن  ،المتحدة
 الخارجية اسةالسي أو الدولية التوجهات على زمن ُمن ذُ  طمأنتا إسرائيلن  إ " :قائًل  محيسن
 أن   يضيرها ال هوف وبالتالي ،ضمنت الموقف األمريكي الموالي لها كونها المتحدة لألمم
 أي أيدوا مهماف ،النقض حق لهم، خمسة منهم عضًوا 15 من مكون األمن مجلس يكون
فذلك ال ضير فيه ما  " حق النقض"المتحدة  الواليات واستخدمت إسرائيلضد  صادر قرار

وأضاف على ذلك د. عيسى  ،م: مقابلة(01/03/2018)محيسن،  أمان في لإسرائيدامت 
من  السابع للفصل ال السادس للفصل تستند مناأل مجلس عن الصادرة القرارات كل: "قائًل 

 مجلس قرارات بتنفيذ إسرائيل تقم لم حال في القوة استخدامشأن ب *ميثاق األمم المتحدة
حتى القرارات األممية ليست  وذلك يعني أن   لة(م: مقاب01/03/2018)عيسى، ". مناأل

مجرد توصيات  السادسكونها تخترق جميع قراراتها، فالفصل  إسرائيلباألداة القوية لتهديد 
 غير ملزمة لألخذ بها.

 

الجدير ذكره بأنه ال يقع اللوم على روسيا في تأخر عملية السلم أو في المحصلة، 
وهيمنة الواليات المتحدة على العالم، ورعايتها للكثير  السوفيتي انهيار االتحاد ُمن ذُ تعثرها، ف

وفي المقابل ال يوجد تواجد عربي  من القضايا الدولية، أصبحت الكلمة األولى واألخيرة لها.
. اهمية تخرج بحل متوافق عليه دوليً لعقد مفاوضات ذات أ إسرائيلللضغط على حقيقي 

؛ حل الدولتين، فما هو حل يسرائيلالفلسطيني اإل الصراع ومن الحلول المطروحة إلنهاء
ي منه، ذلك ما سنتعرف عليه في السطور سرائيلالدولتين وما موقف الجانب الفلسطيني واإل

 .القادمة
 

 حل الدولتين .5.2.1
ي على أساس سرائيلحل الدولتين مقترح يقوم على تسوية للصراع الفلسطيني اإل

وفلسطين، يقوم في  إسرائيلخية بين دولتين، التقسيم اإلقليمي لمساحة فلسطين التاري
عام  /يونيوصيغته السياسية على أساس إقامة دولة فلسطينية في حدود الرابع من حزيران

أي مناطق الضفة الغربية بما تشمل القدس الشرقية وقطاع غزة وما يربطهما  –م 1967
ف المتبادل مع من مساحة فلسطين التاريخية، على أساس االعترا (%22)والتي تشكل 

من مساحة فلسطين التاريخية.  (%78)م على نحو 1948العام  ُمن ذُ التي أقيمت  إسرائيل

                                                             
*
 لمياً"، أما الفصل السابع فهو"في حل المنازعات حالً س وعنوانهمجرد توصيات، الفصل السادس من ميثاق األمم المتحدة،  

 عنوانه "فيما يتخذ من أعمال في حاالت تهديد السلم واإلخالل به ووقوع عدوان"و ،إلزامي
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وعادة ما يتم ربط التسوية الواردة بإضافة جملة مبهمة حول إيجاد حل عادل لقضية 
لعام  242اللجئين الفلسطينيين. وترتبط هذه التسوية عادة بقراري األمم المتحدة رقم 

فما موقف جميع األطراف والمجتمع  (97: 2013م. )قاسم، 1973لعام  338و م1967
 الدولي من هذا االقتراح؟

 

الموقف  -أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير- عريقاتصائب يقول د. 
دفن فكرة ية لسرائيلحل الدولتين، ولكن هناك محاوالت من الحكومة اإل يتبنىالفلسطيني 

ملءات وتوسيع االستيطان وسرقة األرض والموارد والمياه اإل حل الدولتين من خلل
والبديل الوحيد هو دولة ديمقراطية واحدة بحقوق متساوية للجميع )المسلمين، المسيحيين، 

ي غير مستعد لذلك، وما تسعى له سرائيلاليهود(. هذه المعادلة تحتاج لطرفين والطرف اإل
القيادة الفلسطينية  يد(. وأوضح أن  هولة أبارتدولة واحدة بنظامين )د هو فرض إسرائيل

عادة *متمسكة بخيار حل الدولتين للشعبين ، كونه المخرج األساسي في إنهاء الصراع وا 
 *(نت ،2017فبراير  15مسار عملية السلم لطريقها الصحيح. )قناة الغد، 

 

مة باتجاه يشكل قوة داع عن الموقف الفلسطيني، إذ موقف المجتمع الدوليال يختلف 
إنجاز حل الدولتين، ولكنه لم يشكل قوة ضاغطة تمتلك آليات تنفيذ بسبب التعنت 

 وفق ما عبر عن المجتمع الدولي. قائًماهذا الخيار ما زال  ي، إال أن  سرائيلاإل
 

 ن  إحيل  ،ة الفلسطينية وتتبنى حل الدولتينال تزال روسيا االتحادية، تدعم السلط
الرباعية الدولية بجانب الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد  روسيا عضو في اللجنة

الواليات المتحدة لها الكلمة الفصل في اللجنة؛ إال  األوروبي واألمم المتحدة، صحيح أن  
 أن روسيا تطرح تصورات في إطار اللجنة لتفعيل الحل ال تأخذ بها اللجنة الرباعية.

 

حل  الدولتين لم يعد  محسن صالح، أن   د.راء تختلف عن ذلك، فيقول آلكن هناك 
، وفق مسار التسوية الحالي الذي ال يعدو كونه غطاًء لتهويد ما تبقى لفلسطين، قائًما

نهاًء لحلم  وفق تطلعات من أيدوا هذا المسار، وفي ضوء الحقائق “ الدولة الفلسطينية”وا 
طرف في منظومة المجتمع يون على األرض، وبناًء على زيادة التسرائيلالتي أنشأها اإل

بتطويع الفلسطينيين للشروط  اواشنطن معنية أساسً  ية، وعلى أن  سرائيلوالقيادة السياسية اإل
 *(مقال: 2017ية. )صالح، سرائيلاإل

                                                             
*

 توافق عليه واآلن اختلف األمر. في وقت من األوقات بالسبعينات والثمانينات كان حل الدولتين أمر مطلوب من م. ت. ف. أنْ 
*
  https://www.youtube.com/watch?v=c0SWoDNeMRM: الرابطمتاح على فيديو،  
*
 ، متاح على الرابط:الفلسطينية الدولة سراب وراء الجريانظر في:  

https://www.youtube.com/watch?v=c0SWoDNeMRM
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سنوات  ُمن ذُ فكرة حل الدولتين مطروحة  أن   خصوًصاقد تكون تلك النظرة صائبة، و 
فكرة مرفوضة  أيًضاكرة حل الدولة الواحدة، ولكنها طويلة وال جديد فيها، وهناك من يتبنى ف

ي خاصة، ومسألة التعايش السلمي بين شعبين بحكم األمر الواقع سرائيلمن الجانب اإل
ه ال يوجد بديل ألن   ؛تنحاز الكفة إلى خيار حل الدولتين دائًماخيار غير منطقي، لذلك 

 أنفسهم. وكذلك العرب ،أفضل من ذلك من وجهة نظر روسيا والغرب
 
 اإلسرائيلية -الفلسطينية المفاوضات روسيا و المبحث الثالث:  .5.3

ن يأي ما يزيد عن خمسة وعشر  ،زمن طويل اإلسرائيلية -الفلسطينية بات للمفاوضات 
نسمع بأنه كل الطرفين يجلسون على طاولة المفاوضات بشكل علني  مراًرا وتكراًرا، و عاًما

وفي السطور التالية  ،لحوار بشكل مباشر بين الطرفينح اأصب إذخاصة بعد اتفاق أوسلو، 
سيتم استعراض بعض المفاوضات التي جرت خلل السنوات الفائتة وتبيان الموقف الروسي 

 منها.
 

باقي الدول، فهنا التفاوض  مفاوضات ية الفلسطينية مختلفة عنسرائيلالمفاوضات اإل
خر لمجرد الجلوس مع الطرف اآل؛ فأشبه بالتنازل من قبل الجانب الفلسطيني عن حقوقه

ذلك يعني إقرار بشرعيته. فعلى سبيل المثال التفاوض الفيتنامي األمريكي، مختلف وذو 
ليس لها أرض لكي تعود  إسرائيلأرض خاصة فيها، ولكن  للواليات المتحدة ن  إقوة، حيل 

أرضه طرف يريد إثبات حقه في  في ظل وجود ،؟إليها؟! فكيف سيكون شكل التفاوض
 .!له ليعود إليهتل بكل قوة ليضمن بقائه حيل ال وطن اخر سيقومقدراته، والطرف اآل

 

البداية الرسمية للمفاوضات كانت ما بعد اتفاق أوسلو وما تااله من تنفيذ بنود  ن  إ
علن 1994يوليو عام تموز/االتفاق، ومع قدوم السلطة الفلسطينية إلى غزة في  م، وا 

عقد كامل تعددت جوالت المفاوضات الفلسطينية مع كل من زعماء  تشكيلها، وعلى مدار
، وما بين نشاط وجمود، كان هناك اتفاق عام على تأجيل إسرائيلالعمل والليكود في 

القضايا الشائكة )القدس، اللجئين، الحدود، السيادة(، والهروب من حل شامل للقضية ربما 
 (58: 2004أحمد، )رها شعبا البلدين. لعدم قدرة القادة على تقديم خطوات ال يغف

 

بداية المفاوضات كان يتم التعبير عنها بأن ها إيجابية، وهذا ما ي بالرغم من ذلك، ف
في طابا عشية االنتخابات  اإلسرائيلية -الفلسطينية يؤكده البيان الصادر عن المفاوضات 

                                                                                                                                                                          
 https://www.alzaytouna.net/2017/12/01/مقال-الجري-وراء-سراب-الدولة-الفلسطيني/ 

https://www.alzaytouna.net/2017/12/01/مقال-الجري-وراء-سراب-الدولة-الفلسطيني/
https://www.alzaytouna.net/2017/12/01/مقال-الجري-وراء-سراب-الدولة-الفلسطيني/
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لجهة األجواء اإليجابية  ية، حيل تم التصريح بأنها كانت "مفاوضات ال سابق لهاسرائيلاإل
واإلعراب عن الرغبة المشتركة لتلبية الحاجات الوطنية واألمنية، وتلك التي تضمن بقاء كل 

من المستحيل التوصل إلى  إلى الظروف وضغط الوقت، تبين أن   نظًراو  هطرف واستمرار 
ن المسائل تفاهم بصدد جميع القضايا بالرغم من التقدم الجوهري الذي تم تحقيقه في كل م

القدس، و الحدود، و هي: األمن، و  (197 :2001 ية،إسرائيلوقشت". )وثائق فلسطينية/التي نُ 
وي الحبر الذي كتب فيه، فهو بعيد كل البعد عن االبيان ال يس اللجئين، ومن الواضح أن  و 

المصداقية والتطبيق على أرض الواقع، فقط أصاب في مسألة ترحيل القضايا إلى الحل 
 الخروج بحل لقضايا جوهرية من جلسة مفاوضات عادية. جًدائي، فمن الصعب النها

 

إشكالية التسوية والمفاوضات ليست فقط في صعوبة  أن  "يقول الكاتب جمال البابا، 
القضايا المطروحة للحل وهي: القدس، والمستوطنات، والحدود والترتيبات األمنية، وحق 

لمياه، البيئة، الكهرباء، التجارة وخلفه ولكن األهم عدم العودة، وقضايا أخرى متداخلة مثل ا
توفر قوة التحفيز الدولية المحايدة، وتم حصر هذه القوة بالراعي األمريكي الذي تبنى في 

خر كإشكالية آضافة أمر ويمكن إ (30: 2014. )البابا، "يةسرائيلالغالب وجهة النظر اإل
 ي والفلسطيني، فعلى الرغم من أن  سرائيلفرق بين المفاوض اإل للمفاوضات؛ وهو وجود

ي شروطه بحكم سرائيليملي المفاوض اإل دائًماالمفاوض الفلسطيني صاحب حق ولكن 
ن   ،يقبله المفاوض الفلسطيني وذلك ال يمكن أن   ،األمر الواقع تم قبول تلك الشروط فلن  وا 

 ه األرض. يقبلها الشارع الفلسطيني ولن يتنازل عما تبقى له من حق على هذ
 

يدعون كل الطرفين  دائًمافيما يتعلق بالموقف الروسي من تلك المفاوضات، فالروس 
للجلوس على طاولة المفاوضات ويرون بأنها الطريق الوحيد للتوصل إلى تسوية سلمية في 
منطقة الشرق األوسط، وذلك الرأي متوافق كل التوافق مع رأي القيادة الفلسطينية في 

 طينية. السلطة الفلس
 

اللقاءات الروسية مع كل من الطرف الفلسطيني ومع الطرف  من الضروري توضيح أن  
 -الروسية ي ال تدور حول الموضوعات نفسها، إذ تطغى على الحوارات سرائيلاإل

ي وموضوعات يرانموضوعات التسلح في المنطقة والمشروع النووي اإل اإلسرائيلية
ات الفلسطينية الروسية على التسوية السياسية في "؛ في حين تتركز الحوار اإلرهاب"

 المنطقة، والوحدة الوطنية الفلسطينية ومساندة التوجهات الفلسطينية في الجانبين السابقين.
( اختلف الموضوعات وكيفية التعامل معها من قبل الجانب 226: 2012)صالح، 
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ون الوقوف بجانب طرف بالمنطقة د دورالروسي يؤكد على جدية موسكو في سعيها للعب 
دون خسارة  على حساب الطرف الثاني، ويأتي ذلك من ضمن مبدأ االنفتاح على الجميع

 . أحد األطراف
 

ية الفلسطينية ولتعزيز دورها فيها، سرائيلها مهتمة في المفاوضات اإللكي تثبت روسيا بأن  
كان وزير الخارجية  عقد الطرفان الفلسطيني والروسي سلسلة لقاءات على مستويات مختلفة

فيها. وقد أشار بيان للخارجية الروسية، في  اسي الفروف هو الطرف األكثر حضورً الرو 
أعقاب لقاء جمع وزير الخارجية الروسي الفروف مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 

للجمعية العامة لألمم سادسة والستون م وعلى هامش اجتماعات الدورة ال21/09/2011
، بأن عباس "أعرب عن استعداده" لمواصلة البحل الستئناف المفاوضات مع المتحدة

"، إلى جانب الجهود لبناء إجماع وطني فلسطيني. ورحب الطرف الروسي في هذا إسرائيل"
: 2012، صالحاللقاء باالستعداد لعقد مؤتمر في موسكو "بمجرد تهيئة الظروف لذلك". )

226) 
 

مفصل سيتم استعراض بعض القضايا التي يتم  وضيح الدور الروسي بشكلألجل ت
سرائيلالتفاوض عليها أو محل خلف بين فلسطين و  ومنها القدس، اللجئين وحق العودة،  ا 

 .واالستيطان وجدار الفصل العنصري
 

 القدس .5.3.1
 دائًما، فل تهاون فيها، والمجتمع الفلسطيني قضية القدس، قضية المسلمين كافة بما أن  

جي خاصة من أوروبا وروسيا للحفاظ على وتيرة القضايا الشائكة. يبحل عن دعم خار 
والتوجه لروسيا كقوى عظمى لحماية المقدسات اإلسلمية والفلسطينية، باب مفتوح بشكل 

 دائم، يحقق استفادة لكل الطرفين، حسب أهداف أيديولوجية كل طرف.  
 

سرائيلو تشكل قضية القدس أحد أهم محاور الصراع بين الفلسطينيين  ، ومن القضايا ا 
الجوهرية التي يتم التفاوض عليها، بالرغم من وضوح الموقف الدولي منها وحسمه لألمر 

م، والموقف الروسي 1947الصادر عن األمم المتحدة عام  181 *حسب قرار التقسيم
                                                             

*
/نوفمبر الثاني تشرين 29 في عليه بالموافقة المتحدة األمم في العامة الجمعية قامت قرار على أطلق الذي االسم هو :قرارالتقسيم

 يهودية وأخرى عربية دولة جديدة كيانات 3 إلى أراضيها وتقسيم فلسطين على البريطاني االنتداب بإنهاء وقضت م،1947 عام

 رقم العامة الجمعية بقرار ارسميً  المسمى القرار هذا كان .الدولية الوصاية تحت خاصة منطقة في لحم وبيت القدس مدينتا تقع وأنْ 
 لقضية حل بمثابة يعتبر القرار هذا وتطبيق. فلسطين أرض على يسرائيلاإل–العربي النزاع لحل المحاوالت أولى من .181

 .والروسية السوفيتية النظر وجهة من الفلسطينيين الالجئين
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ر عتبها تُ ن  إاألممية التي تتعلق بالقدس. حيل المبدئي من تلك القضية هو دعمها للقرارات 
ية أو سرائيلبمعنى عدم خضوعها ال للسيادة اإل ؛منطقة دولية بناًء على قرار تقسيم

 الفلسطينية، وهذا ما تدعمه وتؤيده روسيا بشكل واضح.
 

بدأ مشروع  ، إذم1998عام  ُمن ذُ الصراع حول القدس زادت حدته، من الملحظ أن  
، مما دفع لنفس العام ويوني/يرانحز  21ية في سرائيلالحكومة اإل تهويد القدس الذي أقرته

القادة العرب بالمطالبة بإلغاء المشروع بشكل فوري وبعدم اتخاذ أي إجراءات لتنفيذه على 
األرض. والدعوة لوقف االستيطان وهدم المنازل، وااللتزام بمؤتمر مدريد بشكل عام، 

ضمن المسارات بما ي جميعبشكل خاص، وتنشيط  338و  242وبقراري مجلس األمن 
االنسحاب من األراضي اللبنانية والسورية والفلسطينية المحتلة، وممارسة الشعب الفلسطيني 
قامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وذلك كما جاء في البيان المشترك  لحقوقه وا 
الصادر عن القمة الثلثية بين الرئيس حسني مبارك والملك حسين والرئيس ياسر عرفات. 

م والخطابات العربية ال 1998عام  ُمن ذُ (. ومن الملحظ أنه 207: 1998عربية،  )وثائق
، ومشروع التهويد جملًة وتفصيًل  إسرائيلأثر لها بشكل ملموس، فالدعوة مرفوضة من قبل 

 إلى يومنا هذا. قائًماال زال 
 

نهائي، م، وقضية القدس ُمرحلة إلى الحل ال2017حتى عام أن بدأت المفاوضات و  ُمن ذُ 
ولكن اختلفت المسألة عندما أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب عن نيته إعلن القدس 

جميع القرارات األممية  ا، منتهكً مع نقل السفارة األمريكية إليها إسرائيلعاصمًة لدولة 
 المتعلقة بشأن القدس.

 

صائب عريقات،  أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، سبق أن  
، أنه حمل رسالة من الرئيس محمود 12/01/2017خلل زيارة قام بها إلى موسكو في 

عباس، يطلب فيها تدخل الرئيس الروسي فلديمير بوتين لمنع نقل السفارة األمريكية إلى 
  *: نت(2017)شبكة فلسطين اإلخبارية، . القدس

 

ونقل  سرائيلإل بالقدس عاصمةً  بعد إعلن ترامب بشكل رسمي أنه سيتم االعتراف
"أن  :قائًل علق سيرغي الفروف السفارة األمريكية إليها، في مقابلة لوزير الخارجية الروسي 

اإلدارة األمريكية الحالية عززت المنطق العكسي: بمعنى تطبيع العلقات بين واشنطن 

                                                             
*
متاح على الرابط: ، بياننا زيف يسرائيلاإل واإلعالم القدس قضية من موقفها تؤكد موسكوانظر في:  

http://pnn.ps/news/211713  

http://pnn.ps/news/211713
http://pnn.ps/news/211713
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ذ ا عززت اإلدارة هذا والعالم العربي ككل، وبعد ذلك، القضية الفلسطينية ستحل نفسها. وا 
إعلنها بشأن  النهج الذي يعكس تسلسل ]األحدال[ في إطار مبادرة السلم العربية، فإن  

نقل السفارة إلى القدس قد أدى إلى تعقيد خطير نحو تطبيع العلقات مع العالم العربي 
 (MoFA of the Russian Federation, 2017ومن ثم حل القضية الفلسطينية. )

 

، يعتبر ضد موقفها المبدئي سرائيلإل الروسي من االعتراف بالقدس عاصمةً  الموقف
، والقسم سرائيلالمتمثل في التوجه نحو تقسيم القدس إلى قسمين: القسم الغربي عاصمة إل

 *: نت(2017يونيو  04الشرقي عاصمة لدولة فلسطين المستقبلية. )روسيا اليوم بالعربي، 
 

لروسية موقف نائب وزير الخارجية ا Mikhail Bogdanov - أكد ميخائيل بوجدانوف
لحقوق الفلسطينيين المشروعة، بما في ذلك الحق في إقامة دولة  اموسكو الثابت تأييدً 

م وعاصمتها القدس الشرقية التي ستعيش في سلم وأمن 1967مستقلة ضمن حدود عام 
 .إسرائيلمع جيرانها، بما في ذلك 

 

، وباإلضافة سرائيلإل القدس عاصمةً  ات المتحدة من إعلنكل ذلك لم يمنع الواليلكن 
 على ذلك رًداو  ،نقل السفارة األمريكية إلى القدس في حال جهوزية المكان إعلنهاإلى ذلك 

وخلل اجتماع مجلس األمن تم التصويت  ،الدولي وقفة قوية ضد هذا القرار كان للمجتمع
الفيتو ومنعت إيقاف قرارها، وفيما بعد صوتت ضد القرار ولكن استخدمت الواليات المتحدة 

على  االمتحدة وبما فيها روسيا، تأكيدً معظم الدول ضد القرار في الجمعية العمومية لألمم 
ونصوص  تعامل معاملة خاصة متمثلة في قرارات األمم المتحدة قضية القدس يجب أن   أن  

 .ياالتفاقيات الموقعة بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيل
 

أكثر شيء قد يخيف الطرف الفلسطيني هو ابتعاد روسيا أو توقفها عن دعمها في 
 إلى نظرتها روسيا غيرتُ  أن  يعتقد أ. محيسن  الالمحافل الدولية في قضية القدس، ولكن 

 بمقررات ملتزمين روسيا، ضمنها ومن العالم دول من (%99) اللحظة هذه حتىف القدس،
 مرتبط الدولتين وحل الدولتين، حل وهو أساسي واحد أساس لىع نيبُ  الذي أوسلو، اتفاق

 أن   يعتبر الذي الفلسطينية األراضي من الدولي القانون وفق األممي بالموقف باألساس
 الشرقية، والقدس غزة وقطاع الغربية الضفة تشمل التي م1967 عام احتلت التي األراضي

 ذلك، ينكر أن   يستطيع العالم دول من أحد يوجد ال اللحظة هذه حتى ،محتلة أراضي هي

                                                             
*
 متاح على الرابط:، بيانها يزيف يسرائيلاإل واإلعالم القدس قضية من موقفها تؤكد روسياانظر في:  

 https://arabic.rt.com/russia/872033/روسيا-تؤكد-موقفها-قضية-قدس-إعالم-إسرائيلي-يزيف-بيان  

https://arabic.rt.com/russia/872033روسيا-تؤكد-موقفها-قضية-قدس-إعلام-إسرائيلي-يزيف-بيان/
https://arabic.rt.com/russia/872033روسيا-تؤكد-موقفها-قضية-قدس-إعلام-إسرائيلي-يزيف-بيان/
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 وشهده المتحدة األمم عليه أشرف دولي واتفاق دولية قرارات لدينا لذا دولية، قرارات هذه ألن  
سرائيلو  العرب بين والمفاوضات السلم مشروع أساسه على ني  بُ و  أجمع العالم  ال روسيا ،ا 

 لدولة بالنسبة األسلم هو فيها التمسك وبالتالي المقررات، هذه إلى ظهرها تدير أن تستطيع
 وقعوا الذين الطرفين لدى مقبول أنه الدولي مجتمع نظر في هذا األقل، على روسيا، مثل
 وهدمت االتفاق هذا من عملًيا تتنصل إسرائيل هأن   رغم يين،سرائيلواإل الفلسطينيين – عليه
 بمساندة االلتزام من خراآل هو الدولي المجتمع يتنصل أن   يعني ال هذا ولكن االتفاق، هذا
 المقررات لهذه الظهر إدارة أو التنصل مصلحتها من ليس روسيا الدولية، المقررات هذه
 يتعارض ال والذي االتفاق، هذا على شهدوا الذين األخرى الدول ضمن عليها شهدت التي
 في اضرً حا يكون أن   إلى العالم دول جانب إلى روسيا تسعى التي الدولي القانون مع

 العربي الصراع المشكلة هذه تكون أن على فضًل  ،العالم في مشكلة أي حل على اإلشراف
 يسرائيلاإل العربي الصراع لحل روسيا نظرة في بديلة أخرى مرجعية ال بمعنى ي،سرائيلاإل
 عن النظر بغض ،(الرسمي الشكل) فلسطين مطلب هو وذلك الدولي، والقانون مقررات إال

م: 01/03/2018)محيسن،  .االلتزام هذا من تتنصل لن وروسيا. خاصاألش مواقف
 مقابلة(

 

ص في دعمها خلالموقف الروسي من قضية القدس يتمن خلل ما سبق، يتبين أن  
القاضي بتقسيم  242، باإلضافة لقرار مجلس األمن السوفيتيكما كان االتحاد  181لقرار 

ألنها  ؛داية كانت القدس خارج قضية المفاوضاتفلسطين التاريخية، وذلك يعني بأنه في الب
فتح المجال لتقسيم القدس إلى شرقية وغربية، بمعنى  242تعتبر منطقة دولية، ولكن قرار 

ية بالمناصفة! وبالرغم من ذلك ما زالت روسيا إسرائيلقد تخضع لسيادة فلسطينية وسيادة 
م ولن يعود لموقفها القدي فهذا الشيء مخالف ،بشكل كامل سرائيلضد إخضاع القدس إل
 للموقف األمريكي.   إن تم تغيير موقفها وأصبح مماثًل  عليها بالنفع مستقبًل 

 
 194قضية الالجئين والقرار األممي رقم  .5.3.2
ي سرائيلفي الصراع العربي اإل اا وجوهريً ا مهمً ضية اللجئين الفلسطينيين موقعً تحتل ق

ا الرئيسية في المفاوضات التي جرت بين م، وهي تشكل إحدى القضاي1948عام  ُمن ذُ 
سرائيلالعرب و  لى اآلن، كما ستكون النتيجة النهائية 1991مؤتمر مدريد عام  ُمن ذُ  ا  م وا 

 للنجاح أو الفشل. اا محددً معيارً لوضع اللجئين 
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ل االتحاد  نوًعاالموقف الروسي من قضية اللجئين، مختلف  ما، ففي البداية حم 
ليس لديها  إسرائيل . ورأى أن  ثانًيا، ثم للدول العربية أواًل ية للدول الغربية المسؤول السوفيتي

ب. موضع التنفيذ هو السب نقض قرار التقسيم الذي لم يثدخل أي علقة بذلك طالما أن  
ة. )مهنا، السوفيتيالنظر  أنه كان الطريق الوحيد لحل هذه المشكلة مثن وجهثة امعتبرً 

 لة اللجئين قائمة في مجلس األمن وتبحثها الجمعية العامثة( وبقيت مشك289: 1979
 م.1948اتها بعد العام لألمم المتحدة في كل دورة من دور 

 

بأنه كان يوجد امتناع سوفيتي دائم عن  احلها علمً  إلى دائًمات يدعون يالسوفي كان
لم يكن و  ،م على القرارات المتعلقة باللجئين 1948-1955التصويت ما بين األعوام 

 وتشغيل اللجئين الفلسطينيين، إضافة إلى أن   هناك أي نفوذ سوفيتي في إقامة وكالة غثول
الغول، وال في مشروع قرار قدمه مندوب  في عمليات الم يساهم ماليً  السوفيتياالتحاد 

م، طالب فيه الرأي 1952عام  /ينايركانون الثاني 8سوريا لدى الجمعية العامة في 
العودة إلى أراضيهم واستعادة  محكمة العدل الدولية العليا بحق اللجئين فثياالستشاري ل

الجئين  وكان يعتبر مشكلة فلسطين مشثكلة (300، 1979ملكياتهم ومصالحهم. )مهنا، 
اللجئثون  مصطلح "اللجئون الفلسطينيون أو أوجدتها بريطانيا، وأصبح يتداول

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

 المتذبذبة مع الدول العربية تؤثر على موقفه تجاه قضثية السوفيتيكانت علقة االتحاد 
 ة كلما كانت جيدة كلما انعكسثت باإليجثاب علثىالسوفيتياللجئين، فالعلقات العربية 

 .ي بشكل عامسرائيلاإل ة من تلك القضية بشكل خاص والصراع العربيالسوفيتيالمواقف 
 أيًضافي البدايات مما أثر على موقفه من قضية اللجئين و  سرائيلإل وكان االتحاد داعًما

 .إسرائيلبسبب أن العديد من الروس هاجروا إلى 
 

سرائيلبين العرب و  م1973عام  األول/أكتوبربعد حرب تشرين لكن  ، تغير الموقف ا 
وأصثبح  ،لق بالقرارات المتعلقة باللجئينفيما يتع االمتناع إلى اإليجاب مثن السوفيتي

وحرمتهم بالقوة من ديارهم ووطنهم  إسرائيلالفلسطينيون العرب الذين طردتهم  ُيع ثرفهم بثأنهم
 (216: 1978إلى الجئين بل دولة وبل وطن. )أحمدوف،  وحولتهم

 

الفلسطينية، باإلمكان ر الرأي الروسي في قضية اللجئين يعتبر نجاح للدبلوماسية غيُ ت  
 االستفادة من ذلك في قضايا أخرى، كاألسرى خاصة.
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م، انحصرت مناقشة قضية اللجئين الفلسطينيين في 1991في مؤتمر مدريد عام 
 /يناير عامفي موسكو في كانون الثاني االتي بدأت رسميً  *المحادثات متعددة األطراف

التي تنحصر مهمتها في سبع نقاط ، وتشكلت معها "مجموعة عمل اللجئين" م1992
التدريب المهني ، تنمية المصادر البشرية، لم شمل األسر، قاعدة البيانات) أساسية هي:

 (البنية التحتية االقتصادية واالجتماعية، رعاية الطفولة، الصحة العامة، وخلق فرص العمل
 

يطاليا والسويد و - عدة دوللفت كُ   -االتحاد األوروبيوهي: النرويج وفرنسا وأميركا وا 
عداد تقارير اإلنج از التي تعرض في برعاية كل نقطة من هذه النقاط وتحديد االحتياجات وا 

قد عقدت "مجموعة عمل اللجئين" ثماني جلسات مكتملة صاحبتها و  جلسات المناقشة.
اجتماعها الثاني في أوتاوا في  إسرائيلعقبات قللت من مستوى أدائها. فقد قاطعت 

 إسرائيلي والفلسطيني حول مشاركة سرائيلم، وثار جدل بين الوفدين اإل1992 يوماأيار/
في هذه المجموعة، كما قوطعت مناقشة قضية "لم الشمل" عندما ثار جدل آخر. وبعد ذلك 
دعت الجامعة العربية إلى مقاطعة المحادثات متعددة الجوانب احتجاجًا على السياسة 

 للجئين.ية في معالجة موضوع اسرائيلاإل
 

بتأجيل مناقشة قضية اللجئين إلى  في محادثات أوسلو "إعلن المبادئ"، أوخذ قرار  
النهائي. ورغم ذلك دعا اتفاق "إعلن المبادئ" إلى تشكيل لجنة تحضيرية  الحلمفاوضات 

رباعية تعمل خلل المرحلة االنتقالية، وتقوم بما قامت به مجموعة العمل متعددة الجوانب 
مهمة هذه اللجنة المكونة من  نبثقت عن محادثات مدريد. ووفق إعلن المبادئ فإن  التي ا
اسي مع قضية النازحين والسلطة الفلسطينية واألردن ومصر هي التعامل بشكل أس إسرائيل
 م.1967عام 
 

فيما بعد، بدأت المرحلة االنتقالية كما تم االتفاق عليه بعد مضي ستة أشهر من 
ي من قطاع غزة وأريحا. وبعد ما ال يزيد سرائيل، وهو موعد االنسحاب اإل"إعلن المبادئ"

النهائي، حيل سيتم بحل القضايا المعلقة وأهمها  الحلعلى ثلل سنوات تبدأ مفاوضات 
 ات والترتيبات األمنية والحدود. القدس واللجئون والمستوطن

 

 -يها "إعلن المبادئ" التي دعا إل-م ُعقدت اللجنة الرباعية 1995 /مايوفي أيار
اجتماعها األول في األردن. واتفق المفاوضون في ذلك الوقت على إعادة تنظيم جدول 

                                                             
*

 فلسطين) العربية النزاع أطراف بين تجري ثنائية محادثات األول،: مسارين إلى إسرائيلو العرب بين المحادثات قسمته ن  حيث إ
 حلها يتطلب التي الرئيسية المواضيع تتناول األطراف متعددة محادثات الثاني،و  .مباشرة إسرائيل وبين( ولبنان وسوريا واألردن
 .األطراف ميعج تعاون
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في حين تضم الثانية  ،ومصر إسرائيلأعمال اللجنة وتقسيمها إلى هيئتين: األولى تضم 
لنشاطات  اكل شهرين أو ثلثة، وتضعان تصورً األردن وفلسطين. وتجتمع هاتان الهيئتان 

م جنة الخبراء الفنيين وهي لجنة مهمتها متابعة ومناقشة القضايا الخاصة بنازحي عال
يونيو حزيران/اجتمعت لجنة الفنيين ألول مرة في وقد  م وتجتمع كل ثلثة أسابيع.1967
جراء تعداد 1995 م، واتفق خبراؤها على تركيز جهودهم على: تحديد مفهوم "النازح"، وا 
 عودتهم وكيفيتها.ن، وتحديد موعد للنازحي

 

، ولكن اتحت مفاوضات الوضع النهائي رسميً م افت1996 /مايويارأفي بعد عام، أي 
ية أعاقت االستمرار في التفاوض حول القضايا الجوهرية، وتل ذلك سرائيلاالنتخابات اإل

( إلى م1997 /ينايركانون الثانيية. ودعت اتفاقية الخليل )سرائيلتغيرات في الحكومة اإل
في  إسرائيلم، ولكن استمرار 1997 /مارسد مفاوضات الوضع النهائي في آذارعق

أنشطتها االستيطانية في المناطق المحتلة وبالقرب من القدس أدى إلى تدهور عملية 
 *: نت(2017، )الجزيرةالسلم. 

 

م ما بين الوفدين 2000في جلسة المفاوضات التي عقدت قبيل عيد الفطر لعام 
ي، قدم رئيس الوفد الفلسطيني ياسر عبدربه ورقة فلسطينية حول سرائيلالفلسطيني واإل

ي سرائيلقضية اللجئين التي هي إحدى أهم قضايا المفاوضات النهائية، لكن نظيره اإل
ي لقضية سرائيل. الرفض اإلرفض الورقة جملًة وتفصيًل  Oded Eran - عوديد عيران

ادرة ي بمبسرائيلشروع قانون قدم للكنسيت اإلاللجئين على طاولة المفاوضات ترافق مع م
ينتمون  عضًوا (61) وبتوقيع Yisrael Katz - كاتس من الليكود يسرائيل يستعضو الكن

ل الصهيونية اليمينية والدينية المتطرفة، وينص على رفض حق عودة تإلى مختلف الك
تخذه الحكومة إلقرار أي قرار ت عضًوا (80) اللجئين من خلل وجود توف ر أغلبية

م. لكن المشروع في 1948ية حول عودة اللجئين إلى فلسطين المحتلة عام سرائيلاإل
تسمح بعد موافقة لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست  المقابل يجيز للحكومة أن  

( نلحظ 13: 2000ي بعودة مائة الجئ كل سنة العتبارات إنسانية. )الحبازي، سرائيلاإل
فقضية اللجئين معلقة وفي محاولة لتحويلها لقضية إنسانية  قائًمامشروع ما زال هذا ال أن  

ر من أرضه وهدمت دياره.  وليست قضية شعب ُهج 
 

                                                             
*
انظر في: الالجئون في مفاوضات الحل النهائي، متاح على الرابط:  

8f5d9b578718-b1fa-488a-2396-http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/0c6a8e78  

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/0c6a8e78-2396-488a-b1fa-8f5d9b578718
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/0c6a8e78-2396-488a-b1fa-8f5d9b578718
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هما توصل بطريقة غير رسمية بالرغم من انهيار المحادثات الرسمية بين الطرفين، فإن  
ية إسرائيلن قياديتين بين شخصيتي اوتحديدً ديسمبر /األول إلى اتفاق بينهما في كانون
، أحد مهندسي اتفاق أوسلو، عن الجانب Yossi Beilin - وفلسطينية وهما يوسي بيلين

إذ  ي ووزير اإلعلم الفلسطيني السابق، ياسر عبد ربه، عن الجانب الفلسطيني.سرائيلاإل
ن عن "حق العودة" في مقابل الحصول على معظم أجزاء الضفة الغربية يو تنازل الفلسطين

عن  إسرائيلاالتفاق نص على إمكانية عودة قلة تمثيلية منهم إلى منازلهم. تتنازل  ولو أن  
بعض المستوطنات الرئيسية مثل أرييل لكنها تحتفظ بأخرى بالقرب من منطقة الحدود على 

في  إسرائيلداخل  الفلسطينيين أراضٍ  إسرائيلبحيل تمنح  ،يقترن ذلك بتبادل األراضي أن  
اظها بأخرى في الضفة الغربية. وكذلك، نص االتفاق على منح الفلسطينيين حق مقابل احتف

يون بالسيادة على سرائيليحتفظ اإل إقامة عاصمة دولتهم المرتقبة في القدس الشرقية على أن  
ذلك االتفاق لم يتم  *: نت(2013بالعربي،  BBC). الحائط الغربي من المدينة القديمة

الشعب الفلسطيني أو قياداته عن حق العودة، والقضية تعتبر قضية تنفيذه، فلم ولن يتنازل 
المتعلق بعودة اللجئين، وذلك  194جوهرية لها صدى في المحافل الدولية حسب قرار 

ه عودة اللجئين خطوة إيجابية في تحقيق السلم الفلسطيني القرار تؤيده روسيا وترى أن  
  ي.سرائيلاإل

 

ال زال المجتمع الدولي يؤكد على هذا القرار كأهم مصدر نه أ إلى أيًضايجب اإلشارة 
ه تعبير عن التزام المجتمع الدولي بهذه الحقوق يضمنها قانوني للحقوق الفلسطينية، ألن  

وكذلك ال زالت  القرار بالرغم من توقف الواليات المتحدة عن تأييده عقب توقيع اتفاق أسلو.
ذاألمم المتحدة تؤكد على النص: " ه لم تتم إعادة اللجئين إلى ديارهم أو نلحظ أن   وا 

( وأنه لم يتحقق تقدم ملموس في 3)دورة  194من القرار  11تعويضهم بموجب الفقرة 
برنامج إعادة دمج اللجئين في الحياة االقتصادية في البلد الموجودين فيها، وهو البرنامج 

ن  ( و 7)دورة  513من القرار  2الذي تأيد في الفقرة  وضع اللجئين ال يزال مدعاة للقلق  ا 
)زقوت،  مرة في األمم المتحدة. 140الشديد"، وقد تم التأكيد على هذا النص أكثر من 

2011 :19) 
 

، فل تنازل عن حق العودة مكفولة دولًيا كغيرها من القضايا الفلسطينية قضية اللجئين
 ك الحق.من قبل أبناء الشعب الفلسطيني، وروسيا تؤكد على ذل

                                                             
*
: على الرابط متاح يين،سرائيلواإل الفلسطينيين بين السالم محادثات تاريخ انظر في: 

east_peace_talkshttp://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/07/130729_timeline_history_mid_  

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/07/130729_timeline_history_mid_east_peace_talks
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/07/130729_timeline_history_mid_east_peace_talks
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 االستيطان وجدار الفصل العنصري .5.3.3

كتب د. أسامة حرب عن مستقبل االستيطان بأنه تكمن أهمية النشاط  عاًما ثلثينقبل 
باعتباره العملية التي بمقتضاها "زرع" العنصر البشري اليهودي، فوق  ي اليهودي،االستيطان

العقود الماضية، بخاصة  لمتابعة تطورات السياسة االستيطانية في وفًقاأرض فلسطين، و 
بالتوسع في مناطق الخط  ذلك االستيطان استمر، م1967التطورات التي طرأت بعد 

 حالًيافالمستوطنات  ؛الوضع كما هو عليه ولم يبق   (219: 1987)حرب،  األخضر.
 توسعت بشكل كبير في الضفة الغربية وحتى القدس.

 

كانت وال زالت تندد في أي مناسبة  قدوموقفها من ذلك االستيطان، فل روسيافيما يخص 
، السوفيتياالتحاد  ُمن ذُ ي، فسرائيلأو أي تصريح خاص بالشأن الفلسطيني، االستيطان اإل

عقبة في كاالستيطان  يتم التعبير عن أن   دائًمابحكم يلتسين وبوتين وميدفيديف،  ومروًرا
 ن لبدء المفاوضات.ه يجب إيقاف االستيطاطريق عملية السلم في المنطقة، وأن  

 

ي هو انتهاك سرائيلأن استمرار االستيطان اإلنى روسيا الرؤية الدولية باعتبار بتت أيًضا
للقانون الدولي بما في ذلك توسيع المستوطنات ومصادرة األراضي وهدم المنازل 

من أعضاء  عضًواأربعة عشر  والممتلكات الفلسطينية وطرد الفلسطينيين، ُيشار إلى أن  
رقم  لس األمن الدولي الخمسة عشر دعموا مشروع قرار مجلس األمن بإدانة االستيطانمج

وبناء  ،*: نت(2016)الشرق األوسط بالعربية،  األميركي" ه سقط بث "الفيتوإال أن   ،2334
 حل احتماالت يقوض يةسرائيلاإل االستيطانية نشطةاأل ستمرارا إن  على الرؤية الروسية، 

 به وموثوق عادل سلم تحقيق فرص من يقلل مما يسرائيلاإل يالفلسطين للصراع الدولتين
الموقف  وذلك يعني أن   *(Middle East Monitor, 2018: Net) .وسطاأل الشرق يف

اإلدانة وحدها ال تكفي،  نعتقد أن الروسي تجاه االستيطان يدعم الطرف الفلسطيني، ولكن
في ظل التجاهل  فشيء شيًئا مصادرتها يتم واألراضي عن يوم استيطان يزداد يومً فاال

 الدولي واكتفاءه بالتنديد.
 

                                                             
*
متاح ، التصويت عن تمتنع وأمريكا.. اعضوً  14 بموافقة يسرائيلاإل االستيطان ضد قرار مشروع يقر األمن مجلسانظر في:  

 على الرابط: 
https://arabic.cnn.com/middleeast/2016/12/23/un-israel-settlements-resolution  

*
 ، متاح على الرابط: Russia: Israeli settlements reduce chances for peaceانظر في:  

 https://www.middleeastmonitor.com/20180113-russia-israeli-settlements-reduce-chances-for-
peace/  

https://arabic.cnn.com/middleeast/2016/12/23/un-israel-settlements-resolution
https://www.middleeastmonitor.com/20180113-russia-israeli-settlements-reduce-chances-for-peace/
https://www.middleeastmonitor.com/20180113-russia-israeli-settlements-reduce-chances-for-peace/
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مستمرة إلى اآلن في بناء المستوطنات، ووصل األمر  إسرائيلأن   إلى من اإلشارة ال ُبد  
ذا أراد إسرائيلأبلغ الواليات المتحدة " نتنياهو إلى أن   المجتمع  لم ولن تجمد االستيطان، وا 

سطينيين تراخيص بناء فنحن نريد من المجتمع الدولي اعتراف بحقنا الدولي أن يمنح الفل
بالبناء االستيطاني ضمن  ، وطلب نتنياهو اعتراًفا أميركًياةبالبناء في الكتل االستيطاني

الكتل االستيطانية والمستوطنات الكبرى مقابل رزمة من الخطوات "التسهيلت" التي تخطط 
ذلك قد يعكس درجة  (40-39: 2016)أبو سيف،  بية.لتنفيذها في الضفة الغر  إسرائيل

لدى الواليات المتحدة وفي ظل غياب وتغييب العالم العربي  إسرائيلالثقة التي تتمتع بها 
عن الوقوف بجانب الفلسطينيين، مما سمح لنتنياهو للحديل بجرأة للمطالبة باستمرار 

 .سرائيلاالستيطان وكأنه حق شرعي إل
 

 المتحدة األمم قرار أيدت روسيا ، فلقدي تجاه جدار الفصل العنصريأما الموقف الروس
إلى تعليق بناء الجدار الفاصل،  إسرائيل، ودعت يسرائيلاإل العنصري الفصل جدار بشأن

عن  وزارة الخارجية الروسية وأعربتووضع حد لتطوير مستوطناتها في الضفة الغربية، 
 فيدوتوف يوري ،في حينه الروسي الخارجية وزير بنائ وأكد ،اتزان القرار األممي وفعاليته

- Yuri Fedotov، "الفلسطينية   األراضي في إسرائيل أقامته الذي الفصل جدار أن   على 
 العمومية الجمعية قرار وأن   األوسط، الشرق في الس لم تحقيق على يساعد ال المحتلة،

 تنفيذ بضرورة إسرائيل القرار يطالب وفي مجمله  .."االتجاه هذا في سرائيلإل مؤش راً  يعطي 
)وكالة  .شرعي  غير ارهواعتب العنصري، الفصل جدار بتفكيك الدولية العدل محكمة حكم

 *(: نت2004يوليو  22األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، 
 

الجدار رفض إقامة في مسألتي  نالموقف الروسي مساند للفلسطينيي أن   ،مما سبقيتبين 
استمرار االستيطان، ولكن ما ينقصه بأنه ال يوجد خطوات عملية لوقف رفض العنصري و 

، إسرائيلاالستيطان، وقد يكون ذلك بسبب عدم وجود قوة ضغط حقيقة من روسيا على 
في مجلس األمن والجمعية العمومية  سرائيلإل وجود الواليات المتحدة كدرع حامٍ  وكذلك

صوتت  حتى إن  لن تمرره الواليات المتحدة  ائيلإسر لألمم المتحدة، فأي قرار ضد مصلحة 
القرار، أما بخصوص جدار الفصل العنصري فهو كان  دجميع دول مجلس األمن بتأيي

حديل المرحلة السابقة في وقته وفي النهاية تم بناءه دون االلتفات ألي أحد من دول 
 .أو إلى قرارات األمم المتحدة المجتمع الدولي العظمى

                                                             
*
: على الرابط متاح ،يسرائيلاإل العنصري الفصل جدار بشأن المتحدة األمم قرار تؤّيد روسياانظر في:  

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=yE7tuna10198985148ayE7tun  

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=yE7tuna10198985148ayE7tun
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=yE7tuna10198985148ayE7tun
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واالعتداءات  الموقف الروسي من المقاومة الفلسطينيةبع: المبحث الرا .5.4
 ية على الشعب الفلسطينيسرائيلاإل

عن أرضه  ال شعب يطالب بحريته وحقوقه دفاعً مما ال شك فيه أن المقاومة حق لك
 ، ومن هذا المنطلق يمكن القول بأن  وذلك الحق كفلته القرارات والنصوص الدولية وبلده

يقاوم ضد  . فمن وجهة نظر موسكو، يحق للجميع أن  التوجه ن ذلكتختلف ع روسيا لن  
من فصائل المقاومة الفلسطينية، يعتبر  الروسي الموقف ن  يمكن القول أاالحتلل. وعليه 

ن لم يكن  امساندً  اموقفً  . وعلقة روسيا افي أسوأ حاالته، فهو ليس معارضً  مسانًداوا 
 مع بارزة وكانت السابق السوفيتيعهد االتحاد  ُمن ذُ  ةممتد، جًدابالفصائل الفلسطينية قديمة 

 الفصائل التي تتبنى الفكر الشيوعي، مثل الجبهة الديموقراطية، الحزب الشيوعي، وحتى مع
ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية ما عدا  وجميع الفصائل التي تقعحركة فتح، 

اختلف  تسليط الضوء على. وفي هذا الجزء سيتم والجهاد اإلسلمي حماس تيحرك
مع الفصيل األبرز في  روسياعلقة و  عن روسيا في نظرته للمقاومة، السوفيتياالتحاد 

ل ماس في ظقضية المقاومة؛ حماس. وكيف تعاملت الحكومة الرسمية بقيادة بوتين مع ح
 ؟!ي لذلكسرائيلالرفض اإل

 

 السوفيتي االتحاد بين ما للمقاومة للنظرة جزئي اختلف يوجده يقول أ. محسين، أن  
 لتحقيق األدوات استخدام موضوع في القرار أصحاب من بدء التغيير كون ،حالًيا وروسيا

 دولة بقيام الفلسطينية التحرير منظمة إعلن قبل م،1988 عام قبل ما فترة في األهداف،
واليات ال لقبول اأساسً  كانوا حيل 338و 242 المتحدة األمم بقراري واالعتراف فلسطين
 مؤتمر قبل وهذا الفلسطينية، التحرير منظمة مع مباشرة مفاوضات في البدء المتحدة
تشرين  15 ب عام كل االحتفال أنه الناس من الكثير يتجاهله ما وذلك مدريد،
 االستقلل إعلن بهدف يكن لم االستقلل إعلن أن   يعلمون وال باالستقلل نوفمبرالثاني/

ن    األمم بقرارات تقبل الفلسطينية التحرير منظمة أن المتحدة للواليات لتأكيدا بهدف كان ماوا 
 أن   في اعائقً  يمثل الرفض هذا وكان بالسابق ترفضها كانت والتي صدرت التي المتحدة
 .التحرير منظمة مع وسياسي دبلوماسي تواصل قناة وتدشين فتح في الواليات المتحدة تقبل

 ة(م: مقابل01/03/2018)محيسن، 
 

رغم ذلك بقيت روسيا داعمة لشرعية المقاومة كما جاء في المواثيق والقوانين الدولية، 
، برز التوجه الروسي على وجه الخصوص فيما يتعلق بالموقف الروسي من حركة حماسو 
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م، أي بعد فوز حماس في االنتخابات وتشكيلها للحكومة؛ إذ قامت 2006نحوها في عام 
 نقًدا، إذ وجهت األخيرة إسرائيلموسكو، األمر الذي أثار حفيظة  روسيا بدعوة قادتها إلى

ية لم تستطع التأثير على روسيا بكل ما سرائيلالسياسة اإل إلى روسيا، ويتضح أن   اشديدً 
بالتصويت مع تقرير غولدستون، األمر الذي  الحًقايتعلق بالمسألة الفلسطينية، إذ قامت 

ي، في سرائيلاسة التي اتبعها ليبرمان، وزير الخارجية اإلضربة قوية للسي إسرائيلاعتبر في 
ها تتصرف أن   سرائيلروسيا أوضحت إل ن  أ جذوره الروسية، إال لى روسيا، مستغًل التقرب إ

. )يوسف إسرائيلفي شؤون الشرق األوسط حسب مصالحها، وليس حسب طلبات 
 (190: 2011، ومصطفى

 

حول ضرورة ضم  دميتري ميدفيديف تصريحاتي سرائيلمما زاد من الغضب اإل أيًضا
خروج الناطق بلسان الخارجية الروسية أندريه  وكذلكالحركة إلى مفاوضات السلم. 

 ، بتصريح يؤكد فيه على صحة الموقف الروسي، وأن  Andrei Nesterenko - نسترينكو
وسيا بتأييد قطاع واسع من الشعب الفلسطيني، ور  حماس ليست حركة وهمية، بل تحظ  

جميع أطراف اللجنة الرباعية الدولية تقيم علقات  ليست وحدها في التعاطي معها، بل إن  
 *(vsdat1 ،2012 :Net. )ابابها الخاصة ال تعترف بذلك علنً معينة معها، لكنها ألس

 

تلك الزيارة وذلك الدعم الروسي لقضايا تتعلق بالشرق األوسط غير مرحب بهما في 
يرانكة حماس و ، فحر إسرائيلدولة  تعتبر من أعدائها، فكيف لبوتين أن يقوم باستقبالهم أو  ا 

ن عبرت عن رأيها فيما يخص حركة مقاومة أو  دعمهم!، ولكن يمكن القول أن روسيا وا 
النووي، فذلك فقط لتبرهن بأنها ذات سيادة كاملة ال تتأثر بالرأي  إيراندعمها لبرنامج 

ها مع ءعدا لعالم العربي واإلسلمي، بأن  ال رسالة لإليص أيًضاي. و سرائيلاألمريكي اإل
 ها مصدر تهديد ألمنها القومي الداخلي. الشيشان ليس بسبب الدين، بل ألن  

 

ي ليبرمان سرائيلعلى زيارة قادة حركة حماس موسكو، قام رئيس الوزراء اإل رًدالكن 
 اإلرهابفي حربها على  لإسرائيبزيارة إلى موسكو للتأكيد على أهمية وقوف روسيا بجانب 

خلل الزيارة أعرب ليبرمان عن اعتراضه  أيًضاباعتبار حركة حماس منظمة إرهابية، و 
على روسيا أن تأخذ ذلك بعين االعتبار، وهكذا ضرب  على بيع األسلحة إلى سوريا، وأن  
 (Epstein, 2011: 61-62) ليبرمان عصفورين بحجر واحد.

                                                             
*
 متاح على الرابط:، Identity of interests between Israel and Russiaانظر في:  

 http://www.1vsdat.org/index.php/2013-02-21-20-40-12/הגיגים/item/382-זהות-האינטרסים-בין-
  ישראל-ורוסיה

http://www.1vsdat.org/index.php/2013-02-21-20-40-12/הגיגים/item/382-זהות-האינטרסים-בין-ישראל-ורוסיה
http://www.1vsdat.org/index.php/2013-02-21-20-40-12/הגיגים/item/382-זהות-האינטרסים-בין-ישראל-ורוסיה
http://www.1vsdat.org/index.php/2013-02-21-20-40-12/הגיגים/item/382-זהות-האינטרסים-בין-ישראל-ורוסיה
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الفلسطينية في إحدى ضواحي موسكو في أيار/مايو  اجتماع التنظيمات فيما يخص
ي غا في وزارة الخارجية الروسية سير م قال مدير دائرة الشرق األوسط وشمال إفريقي2011
"نحن نعمل على مساعدة المنظمات الفلسطينية البارزة  Sergei Vershinin - فيرشينين

طوير التقدم الذي جرى على مواصلة حوارهم في بيئة مريحة حول كافة الموضوعات، وت
األولوية في التشكيل المبكر لحكومة  في القاهرة تحت رعاية مصر". وترى موسكو أن  

فلسطينية موحدة من تكنوقراطيين مستقلين، وتكون مهمتها الرئيسية التحضير وتنظيم 
إقامة وحدة وطنية ستسمح للفلسطينيين بإجراء  إن  "انتخابات مبكرة، كما قال فيرشينين: 

، بهدف إقامة دولة فلسطينية مسالمة، مستقلة وقابلة للحياة، تعيش إسرائيلمثمر وفعال مع 
 (226: 2012". )صالح، إسرائيلفي أمن وسلم مع 

 

بحركة حماس  بأن  علقة روسيا"، على علقة روسيا بحماس د. غازي حمدعلق 
ب أن تتطور وأن يكون ه بينهما نقاشات سياسية، ولكن هذه العلقة يجوأن   علقة جيدة،

تشكل موقف داعم قوي للقضية على األقل ها ن  ناك حراك فلسطيني نحو روسيا، إذ إه
مثل  اللجنة بالمقابل وجود روسيا في اللجنة الرباعية والقرارات التي تتبنهاالفلسطينية، ولكن 
إلى اآلن  يا، باإلضافة إلى أن  روس، ذلك ال يتوافق مع رؤية حماسإسرائيلاالعتراف بدولة 
، فيما يخص القضية الفلسطينية يجسد مواقفها أو قراراتها بشيء عملي الم تشكل ضغطً 

م: 15/03/2018)حمد،  ."روسيا تحاول أن تبقي علقتها جيدة مع جميع األطراف أيًضاو 
 (مقابلة
 

 - م التقى السفير الروسي حيدر أغانين2017أكتوبر تشرين األول/ 18، في مؤخًرا
Haidar Aganinوبحل الجانبان  ،، إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

ي على قطاع غزة، والتعاون سرائيلملفات تتعلق بالمصالحة الفلسطينية والحصار اإل
 *: نت(2017المشترك بين الجانبين. )المركز الفلسطيني لإلعلم، 

 

 غزة قطاع باستهداف إسرائيل تقوم عندما خاصةً تحدل  التي المواجهات فيما يخص
 نجد ال ولكن إسرائيل به تقوم الذي العمل هذا تدين أو تشجب قد روسيا الغربية، والضفة
 االتحاد عهد في م1988 قبل تدعمها كانت كما الفلسطينية المقاومة تدعماليوم  روسيا

 على فقالتوا وتم ،تاختلف االستخدام أدوات أو الخارجية السياسة أن   اعتبار على ،السوفيتي

                                                             
*
 :الرابط على متاح والمصالحة، الحصار ويبحثان الروسي السفير يلتقي هنية انظر في: 

https://www.palinfo.com/news/2017/10/18/هنية-يلتقي-السفير-الروسي-ويبحثان-الحصار-والمصالحة  

https://www.palinfo.com/news/2017/10/18هنية-يلتقي-السفير-الروسي-ويبحثان-الحصار-والمصالحة/
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 الذي السلم أو التفاوض هو الفلسطينيين قبل من الحقوق على للحصول الطريق يكون أن  
 ُيصعد فعندما العالم، توجيه في ذلك تستخدم إسرائيل وبالتالي المفاوضات، عملية أداة هو
 مباشرة إسرائيلف الخصوص بهذا الكونية المنظمات أو الدولية المؤسسات في أمر أي

 الخلف إطار في الحاسمة تكون أن   على االتفاق تم التي األداة هي مفاوضاتال أن   تدعي
 الدولي للمجتمع بالنسبة فهذا القوة استخدام أما النزاع، وحل يينسرائيلواإل الفلسطيني بين

سرائيلو  الدول بعض وخلفها الواليات نجحت األمر هذا يكون وقد مرفوض  تصنع أن   في ا 
 مقبول وغير متاح وغير وارد غير والقوة العنف استخدام بأن   لعالما في ثقافة أو فلسفة منه
 من لكل الحق يعطي الدولي القانون أن   من بالرغم ،"يإرهاب" مباشرة يصنف إليه يلجأ ومن

 الكفاح اضمنه ومن حقه على الحصول أجل من الوسائل كل يستخدم أن أرضه احتلت
 م: مقابلة(01/03/2018)محيسن،  .المسلح

 

ية على الشعب الفلسطيني سرائيلفيما يخص استمرار االعتداءات اإل هأن   تبين مما سبقي
يحسب لها في وقف تلك  م، لم يكن لروسيا دور1967في المناطق المحتلة عام 

في روسيا م، اكتفت 2014، 2012، 2008، فخلل الحروب على غزة عام االعتداءات
ية وغزة عبر جهود الوساطة سرائيلالسلطات اإلالتنديد والمطالبة بوقف إطلق النار بين 

 األمم لدى الدائم الروسي المندوبوهذا ما صرح به كمصر أو غيرها من الدول الوسيطة، 
ربما نعتقد أن  ، *نت( :11/07/2014)روسيا اليوم بالعربي،  *تشوركين فيتالي المتحدة

ك الحرب ما هي إال للدفاع ية في التسويق بأن تلسرائيلالسبب في ذلك، نجاح الدعاية اإل
 يين كما هو الحال لمحاربة روسيا للشيشان.اإلرهابعن نفسها ضد 

 

 وتعمل للدول الخاصة الحاالت توظف دائًما إسرائيل "في هذا المقام يجب التنويه بأن 
 الهند في جًدا المتطرفين الهندوس طريق عن الهند، تستميل كيف مثًل ف إسقاط، علمية
 هدم مشهد يتصدرون ن  م   وهم الهندية، القارة شبه في المسلمين بادةإل يدعون الذين

سرائيلو  ،مع المسلمين ودينية ثقافية عداوة ولديهم المساجد  وتشبه ألمرا هذا توظف ا 
  الهند من محتلة أراضٍ  اعتبارها على- كشمير في والمسلمين الهند بين ما الدائر الصراع

 من الحاصل التطرف كما الهند ضد مسلمينال نالكشميريي من الحاصل والتطرف -
 فإن   كشمير في الكشميرية المقاومة تقمع أن للهند امبررً  كان فإن   إسرائيل ضد الفلسطينيين

                                                             
*
 م.2017توفي في شباط/فبراير عام  
*
 ى الرابط:متاح عل ، الوساطة بجهود وغزة إسرائيل بين النار إلطالق عاجل وقف في نأمل: تشوركينانظر في:  

 https://arabic.rt.com/news/752041-تشوركين-وقف-عاجل-إلطالق-النار-إسرائيل-وغزة-بجهود-الوساطة/ 

https://arabic.rt.com/news/752041-تشوركين-وقف-عاجل-لإطلاق-النار-إسرائيل-وغزة-بجهود-الوساطة/
https://arabic.rt.com/news/752041-تشوركين-وقف-عاجل-لإطلاق-النار-إسرائيل-وغزة-بجهود-الوساطة/
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 الدولية المحافل في نساندكم أجل من تساندونا أن   ويجب ،إسرائيل في مبرر األمر هذا
 الشيشان، دخلت عندما مثًل ف روسيا على يسقط هذا وبالفعل وهجماتكم، مواقفكم لتبرير
 والتبرير المساندة حالة إلبقاء ادبلوماسيً  توظفه واآلن األمر هذا عن الطرف غضت إسرائيل
 مؤثرة، دولة وروسيا الفلسطينيين، ضد إسرائيل به تقوم فعل لكل روسيا قبل من حاضرة

 ولكن األمن مجلس أو المتحدة األمم أروقة في األمريكي الموقف تجابه ال وحتى إن كانت
 أن إسرائيل استطاعت ما فإذا ،العالم في المؤثرة الدول أرقام من مهم رقم هي األقل على

 إسرائيل جانب إلى الفلسطينية القضية تجاه سياو ر ل الخارجي السياسي الموقف بقاء تضمن
 م: مقابلة(01/03/2018)محيسن،  ."امحايدً  يكون أن   األقل فعلى
 

لرغم من عدم وجود روسيا في الشرق األوسط، فقد بذلت على افي المجمل العام، 
على سبيل  ،يسرائيلالعربي اإل /السلما في الصراعمهمً  العًباقصارى جهدها لتصبح 

 نفسها بأنها وسيط نزيه بين الجانبين، على أمل أن   المثال، وصفت روسيا بصوت عالٍ 
سرائيلتصبح ال غنى عنها لكل من الدول العربية و   عدة مرات إسرائيلر بوتين . وقد زاا 

زعماء من  أيًضا، ومع ذلك، استقبلت موسكو الرسائل الدبلوماسيةوكلهما يرسل ويتلقى 
الجانب الفلسطيني، بما في ذلك منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس. وروسيا 
تتعاطف عادة مع المنظور الفلسطيني في تصويت األمم المتحدة. ومع ذلك، لم تقدم 

لهدفه، جعل  وفًقاسوى القليل من الشكاوى حول دور "الوكيل المزدوج" الروسي. و  يلإسرائ
الشرق األوسط منطقة متقلبة كهذه،  وألن   ،بوتين حكومته ال غنى عنها في عملية السلم

فإن أي بلد أو حكومة من يمكنه أن يخفف من حدة التوتر سيكون له القوة على الساحة 
 (Bailey, 2014, 28ي لروسيا. )العالمية: الهدف النهائ

 

روسيا تسعى لدور فعال في العملية السلمية، على أساس  ن  أ من الباحثين عدًدا يعز يُ 
تأييدها لقرارات الشرعية الدولية، وتنفيذ قراراتها على أساس مبدأ األرض مقابل السلم، 

 جميععلى مستغلة فشل تفرد الراعي األمريكي في دفع عملية السلم، التي تجمدت 
بسبب تمتعها  دورها سيكون فاعلً  المسارات الفلسطينية والسورية واللبنانية، وهي ترى أن  

إنجاح عملية السلم يحتاج لجهد جماعي، فهي  بعلقات متوازنة مع كل دول المنطقة، وأن  
 عن الدور حدة ومجلس األمن، وذلك ليس بديًل مع دور أوروبي، ومع تفعيل دور األمم المت

 له، فمواقف روسيا االتحادية من التسوية في الشرق األوسط هي األمريكي بل مكمًل 
بااللتزام بحل شامل،  إسرائيلة بشكل كبير، فهي تطالب السوفيتياستمرار للسياسة 
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وباستئناف المفاوضات مع سوريا ولبنان على أساس االنسحاب من كامل األراضي 
جراءات ا  فاقات السلم، وبإيقاف سياسة االستيطان، و المحتلة، وبالتنفيذ غير المشروط الت

الحصار على المناطق الفلسطينية، وتعترف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، لكن 
نقطة ضعف الموقف الروسي غياب موقف عربي حازم في هذا االتجاه، وكان بوتين قد 

سوية للنزاع العربي روسيا مستعدة للتعاون مع الدول العربية للتوصل إلى ت أعلن أن  
الخيار االستراتيجي للدول العربية لتحقيق السلم، وتسانده كليا، ي، وهي تحترم سرائيلإلا

، 2001وتأمل وقف تصعيد العنف، واستئناف عملية السلم والحوار السياسي. )كتين، 
 في خلف الفيؤكد د. عيسى بأنه  ذلك يعكس درجة ثبات المواقف الروسية، (41-42
الموقف  ، واتفق معه أ. محيسن بأن  الفلسطينية القضية تجاه ثابتة ، فستبقىالروسية بتالثوا

الروسي مرتبط بمقررات األمم المتحدة والمجتمع الدولي الذي يساند الشعب الفلسطيني على 
 م: مقابلة(01/03/2018األقل في الحق في تقرير المصير. )عيسى، محيسن، 

 

 في المعقولة بالحدود تحتفظ اللحظة حتى روسيا أضاف على ذلك أ. محيسن، أن  
 الفلسطينيين ضد يسرائيلاإل الفعل توصيف إطار في حتى الفلسطينيين مساندة في مواقفها
 أن   يمكن هل لكن يحدل، الذي التدمير أو االجتياحات أو القتل عمليات كان سواء

 المتحدة، األمم في إسرائيل إدانةب مثًل  اجوهريً  اموقفً  مثًل  روسيا لتتخذ األمر هذا يتصاعد
 هذا إلى تصل لم روسيا بأن   أعتقد الخصوص، بهذا إسرائيل لمعاقبة قرار مشروع طرح أو

 م: مقابلة(01/03/2018)محيسن،  .الفعل من المستوى
 

الموقف الروسي سيبقى بجانب القضية الفلسطينية بشكل  أن   من خلل ما سبق، يتبين
ق أخرى، فتلك األفق مرسومة مع افعن أي آ بعيًدام الدبلوماسي سياسي ويقدم لها الدع

يتوصل  دون أن   المجاالت، وفيما يخص العملية السلمية، فقد بقيت جميعفي  إسرائيل
كل خاص من ناحية ي من ناحية، والعربي بشكل عام، والفلسطيني بشسرائيلالطرفان، اإل

سبعين سنة على فأكثر من  ،للحظةإلى هذه ا االصراع قائمً  فبقي. أخرى، لحل نهائي
من المفاوضات ولم يتم القفز إلى األمام فيما  سنةعشرين ي، وأكثر من سرائيلاالحتلل اإل

يخص القضية الفلسطينية، بل على العكس هناك تراجع فيها وتقديم تنازالت للجانب 
ضد الشعب  اإلسرائيليةاستمرار االنتهاكات مع  من قبل الجانب الفلسطيني، يسرائيلاإل

للقضية  في الحصول على دعم روسي مستقبًل  أملهناك وفي النهاية يبقى  الفلسطيني.
ما الذي يضر روسيا حين تطالب بدولة فلسطينية مستقلة، وهي من اعترفت ، فالفلسطينية
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 بمعنى ما المانع من سحب هذا االعتراف الذي سلب ية في وقت مبكر؛سرائيلبالدولة اإل
كان ذلك احتمال ضعيف ولكنه ليس  حتى إن  حقوقه في الحياة؟ جميع شعب كامل 

 بالمستحيل أن يحدل في يوم من األيام.
 

 الخالصة
في ضوء هذا الفصل، تم استعراض مصلحة روسيا من الدول العربية ودورها في قضاياه 

ى ما القضية الفلسطينية، وتم التوصل إل بما فيهمي، سرائيلخاصًة، السلم/الصراع العربي اإل
 يلي:
، لكن ذلك فتح مجاالت استثمارية ضخمةلترى روسيا في الدول العربية منطقة خصبة  -

 .غير مستغل من كلهما
دارة عملية السلم إلى جانب الواليات  - تبحل روسيا للمشاركة في إدارة ملف التسوية وا 

 .لسطينًياًيا، ومرحب به فإسرائيل امرفوضً  األمر يعتبرالمتحدة بشكٍل مواٍز لها، وذلك 
تتمثل رؤية روسيا في حل القضية الفلسطينية، في مبادرة السلم العربية، وفي حل  -

 السلطة الفلسطينية. أيًضا الدولتين، وهذه الرؤية تتبناها
بالرغم من وجود عوامل عديدة تهيئ المناخ المناسب إلنشاء تحالف قوي بين الدول العربية  -

تصل إلى أي مستوى، وذلك بسبب تفرد الواليات المتحدة وروسيا إال أن  العلقة بينهما ال 
 في إدارة منطقة الشرق األوسط.

 كما كان االتحاد السوفيتي السابق. ،تدعم روسيا القضية الفلسطينية في المحافل الدولية -
بالعديد من المراحل، وأخذت  اإلسرائيلية -الفلسطينية ت عملية السلم والمفاوضات مر   -

ي لجميع سرائيلللرفض اإل نظًرات والجوالت، لكنها باءت بالفشل، الكثير من الصوال
 االقتراحات المطروحة.

إلى اآلن لم تنجح روسيا في تثبيت أقدامها في منطقة الشرق األوسط من خلل القضية  -
 إسرائيل، وبذلك ضمنت بقاء حاجة ها في سورياسطينية، ولكنها سجلت نجاح في بقائالفل

ن  لم يؤد   لراعية عملية السلم،  إسرائيللك إلى استبدالها بالواليات المتحدة من قبل ذ لها، وا 
 تحدل ضرر كما يظن البعض. فهذه المسألة لن  

ن اختلفت  - تتمتع القضية الفلسطينية بالثبات والرسوخ في جميع المحافل الدولية، حتى وا 
 األدوات المستخدمة )المفاوضات، الكفاح المسلح( في استرجاع الحقوق.
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 الدراسة سيناريوهات
 السيناريو األول

 يدكالتأ روسيا مواصلة بحل خلل من وذلك ،اإلسرائيلية -الروسية  العلقات استقرار استمرار
 وذلك مجتمعة، العربية والدول إسرائيل بين ما العلقة في وازنتال خلل نم مصالحها على
 في امساعدً  العًبا ونكت أن   ايخوله مًعا واقتصادي سياسي تأثير ذات كدولة وجودها يحفظ
 الفلسطينية بالقضية يتعلق فيما األخرى الدولية الرباعية اللجنة مكونات جانب لىإ السلم صنع
 اإلسرائيلية -الروسية  العلقات ستقوى وعليه. السورية بالقضية يتعلق امفي فاعًل  وعامًل 

 أن   في المساعدة مكانيةإ لها يتيح هذاو  العربي، الوطن دول مع األمر وكذلك اوتجاريً  اقتصادًيا
 يعني وذلك. جوهري بشكلٍ  الفلسطينية القضية حل في المساعد المؤثر الوسيط دور   تمارس
 قبل من وخاصة ادوليً  الملفات بعض ةلحلح مع الراهن وضعها في الفلسطينية القضية بقاء

 يعني الحياد ودور لسطين،ف بقضية يتعلق فيما ابيجاإلي الحياد دور على ستحافظ حيل روسيا
 وهذا. وشامل عادل لحل والتوصل القضية حل في الجادة المبادرة روح عن بعيدة ستكون نهاأ

 في القوي تواجدها بعد وخاصة المنطقة هذه عن االبتعاد تستطيع ال فروسيا ضعيف، احتمال
 يمكن للهاخ من األوسط الشرق منطقة في لها تابعة عسكرية كقاعدة لها تنظر إذ ،اسوري
 .الفلسطينية القضية في نفوذها زيادة

 السيناريو الثاني

كالواليات  أساسي دورٍ بحثت روسيا في لعب  ، وذلك إن  اإلسرائيلية -الروسية تذبذب العلقات 
المتحدة األمريكية، كشريك فعلي في إدارة شؤون منطقة الشرق األوسط، فذلك سيفتح لها 

والسلح  ولية وأهمها إدارة الملف السوري، والقضية الفلسطينية،المجال للتدخل في القضايا الد
وفلسطين على حد سواء، فإن  إسرائيلوذلك بالتأكيد سيؤثر على علقاتها ب النووي اإليراني،

بالتأكيد، ولكن العكس ليس  عديدة اأطرافً ها ستخسر ودعمها، فإن   إسرائيلذهبت بكل وزنها نحو 
ن  بالصحيح بشكل دائم، فحتى  عبرت روسيا عن دعمها للقضية الفلسطينية، فذلك لن يسبب  وا 

ن   اإلسرائيلية -الروسية خسارة في العلقات  حصل ذلك فلن يتعدى قطع علقات دبلوماسية  وا 
تتمتع بحماية  إسرائيل: أواًل وذلك يعود لسببين:  ولن يحدل حتى ذلك، ،على مستوى بسيط
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تلك العلقات محكومة بأبعاد أخرى  :ثانًياع الدولي، دولية من الواليات المتحدة في المجتم
السيناريو  وهذا كاالقتصاد والتجارة والثقافة وحتى البعد االجتماعي وتخالط الدماء بين الشعبين.

ن    هو المرجح، علقات متذبذبة لكن مع حرص كل الطرفين على بقائها في تحسن دائم، وا 
سنوات  ُمن ذُ الممتدة  اإلسرائيلية -الروسية قات ، فذلك لن يفسد العلبينهماحدل اختلف 

، وسيظل الباب مفتوح سياسًياطوال. وفي هذه الحالة ستبقى روسيا داعمة للقضية الفلسطينية 
سنوات. ويأتي ذلك بسبب اهتمام بوتين  ُمن ذُ في القضية كما ترغب  ادوًرا محوريً أمامها لتلعب 

ذلك شوكة في خاصرة الغرب ويعمل على للسياسات أكثر من أي شيء آخر، ويكون ب
، وجود بوتين في سوريا بعيًدا عن القضية الفلسطينية قليًل إضعافه على نطاق أوسع. و 

وأيًضا موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان  بشار األسد له، الرئيس السوري ومساعدة
نفوذ ، فيما يتراجع اليزيد من نفوذ موسكو في الشرق األوسط بصورة عامة المتقارب مع روسيا،

عليها توخي الحذر من أجل المحافظة  ويشير بأن   إسرائيل، وذلك يثير تساؤالت لدى يغربال
وبذلك تبقى العلقات بين البلدين  على التوازن في منطقة معقدة وغير مستقرة على نحو متزايد.

لبلدين لبعضهم في حالة متذبذبة ولكن بشكل إيجابي، فذلك التذبذب يعمل على جذب كل ا
 البعض بشكل غير مباشر.

 السيناريو الثالث

كل البعد، والشواهد التي  ا، وهذا االحتمال قد يكون بعيدً اإلسرائيلية -الروسية تدهور العلقات 
، والتدخل الروسي إسرائيل، فبالرغم من توتر العلقات في سوريا مع جًداتدل على ذلك كثيرة 

لم يكن دون علم روسيا، فلم  حتى إن  وغيرها من المنظمات  زب اهللحبالسلح ووصوله إلى 
ردة فعل قوية تجاه ذلك، عدا البحل مع روسيا لبذل أقصى جهودها لمنع  إسرائيلتأخذ 

تعلن موسكو عن عدم معرفتها عن بيع السلح  دائًما، وفي المقابل إسرائيلالمساس بأمن 
، فقوة العلقات بين جًدامال ضعيف بشكل غير رسمي لجهات غير رسمية، لذلك هذا االحت

تتجاوز أزمات عابرة ليس ألي طرف منهما تدخل بشكل مباشر فيها.  البلدين بإمكانها أن  
ومنطقة الشرق األوسط تحتاج  ،تبحل عن مصالحها العليا حالًياروسيا  ؛إضافة إلى ذلك

وقد ينعكس  ياسي.من احتياج روسيا لتلك المنطقة وحتى على الصعيد الس بشكل أكبرلروسيا 



 

158 
 

على القضية الفلسطينية وزيادة الدعم الروسي لها بشكل عملي كما كان  اذلك التدهور إيجابيً 
تقوم روسيا  ، على سبيل المثال أن  االتحاد السوفيتي وليس االنحصار فقط في التأييد السياسي

 .وجرائمها إسرائيلبطرح مشروع يدين 
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 النتائج والتوصيات .6

 الخاتمة
السمة لكن  بكثير من مراحل التطور واالنحدار اإلسرائيلية -الروسية علقات ت المر  

إعلن  ُمن ذُ الحالية، ف وكان لذلك أثر على شكل وطبيعة العلقات، الغالبة عليها هي االستقرار
من أوائل  - وعاصمته مركزهروسيا  يعتبر الذي -السابق  السوفيتيكان االتحاد  إسرائيل قيام

وانقطع تماًما، وقل  ذلك الدعم  الوجيً يو يدأاختلفت النظرة  ومع مرور الوقت ،سرائيلالداعمين إل
، رسمت ملمح جديدة السوفيتيبعد انهيار االتحاد و  .وما تلها 67خاصًة بعد حرب عام 

حكم يلتسين اتسمت العلقات وفي ظل  لروسيا يغلب عليها الطابع القائم على المصالح،
خاصة في المجال االقتصادي والثقافي، وبعد ين وتطورت بشكل مطرد ين البلدبانفتاحها ب

بثقل يوازي الثقل  في إثبات وجودها في المنطقة موسكووصول بوتين إلى الحكم ورغبة 
بين  المجال السياسي والعسكري التكنولوجيلتشمل  إسرائيلمع  ، تطورت العلقاتاألمريكي

في الكثير من القضايا، كالسلح، تكنولوجيا السلح  سرائيلإل االبلدين، وأصبحت روسيا مرجعً 
المتطورة، األقمار الصناعية، وحافظت العلقات على وتيرة تطورها بالرغم من وجود نقاط 

ب اهلل، وكذلك القضية ي، األزمة السورية وحز يراناختلف بالبلدين متعلقة بالنووي اإل
، مما قد سوريا م في المنطقة من خلل، وبالمقابل حجزت روسيا لنفسها موضع قدالفلسطينية

في القضية الفلسطينية خاصًة في ظل البحل  اقويً  ايكون لها نفوذً  أن   يسمح لها مستقبًل 
 3مت الدراسة قد  وفي النهاية   عن الواليات المتحدة، الفلسطيني عن راٍع للسلم بديًل 

 ها على القضية الفلسطينية،اإلسرائيلية وتأثير  –لمستقبل العلقات الروسية  سيناريوهات
 كالتالي:توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات و 
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 النتائج :أوال  
 بعدم االستقرار، السابق السوفيتيفي ظل االتحاد  اإلسرائيلية -الروسية العلقات  اتسمت -

مرحلة  م1967-1956مرحلة التأييد والتعاون،  م1956-1948: عدة بمراحل فلقد مرت
 لكنها تمتعتو  .تدريجًيامرحلة عودة العلقات  م1991-1973القطيعة الدبلوماسية، 

 عن روسيا السوفيتي، ويرجع ذلك إلى اختلف نظرة االتحاد هبعد انهيار  إيجابياستقرار ب
 فيما يتعلق بالشيوعية واإلمبريالية. سرائيلإل االتحادية

، وذلك االتحادية وروسيا السوفيتي حاداالتمنهجية  بين ما الفجوة يلتسينفترة حكم  شكلت -
 إسرائيل أن   ورغم ،واألمريكان يينسرائيلاإل إلى أكثر تميلالتي  يلتسين شخصيةيعود ل
 حساباته األحوال بكل بوتين ولكن السوري، الملف في خاصة حالًيا بوتين استمالة تحاول

 المياه) األوسط لشرقا منطقة في وواضحة ةحاضر  اروسي قدم بقييُ  أن   يريد مختلفة فهو
 بأي شكل كان.( الدافئة

سرائيلالعلقات بين روسيا و  - روسيا تتمتع  ألن   ؛مجرد علقات بين دولتين عاديتين ليست ا 
 اولم تتخل أبدً وقوته النووية،  السوفيتيلدولي، وهي وريثة االتحاد بثقل كبير في النظام ا

م مع تاريخها الحديل تلء  بما يالدولي مكانة بين األمم وفي النظام  أبو عن طموحها في ت  
ليست ككل الدول، فهي نشأت على أنقاض شعب آخر  أيًضا إسرائيل والمعاصر. كما أن  

 منطقةهو الشعب الفلسطيني، ولدت حليفة لإلمبريالية الغربية واالستعمار الغربي في 
 الشرق األوسط. 

ثقافية، اجتماعية، يع جوانب الحياة: بتعلقها في جم اإلسرائيلية -الروسية العلقات  تتميز -
بالتوتر والتعقيد  أحياًناها تتسم إال أن   ،بثباتهاو  ،علمية، عملية، تجارية، اقتصادية، سياسية

من  إسرائيلروسيا تنظر إلى  ن  إإذ  ،وايدولوجية يجًة اللتزامات وتعقيدات تاريخيةوذلك نت
حليف ها من جانب آخر إال أن   ؛روسيةية يمكن أن تخدم المصالح الها قوة محلجانب أن  

 جوهري. ولكنها ال تتأثر بشكلٍ  ،استراتيجي للواليات المتحدة
بمحدد علقة األولى مع  إسرائيلارتبطت المصلحة الروسية بالتعاون العسكري مع  -

، حيل تستغل روسيا علقات التسليح المتبادلة لقطع الطريق أمام وصول هاخصوم
 أيًضا، و ى خصوم روسيا مثل جورجيا وأوكرانيا ودول أوروبا الوسطىي إلسرائيلالسلح اإل

. يتين خاصًة الطائرات بدون طيارسرائيلصول على السلح والتقنية اإلبرغبة روسيا في الح
يران وحزب اهلل اريتضمن عدم وصول السلح لسو  إسرائيل بالمقابلو   .وا 
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تعتبر المصالح و ، إسرائيلالعلقة مع  ، تهتم روسيا بتوطيداقتصادًياو  سياسًياو  ادبلوماسيً  -
، إذ ارتفع إسرائيللروسيا إحدى أهم العوامل التي زادت من قوة علقتها مع  ةاالقتصادي

م إلى أكثر 1995في العام أمريكي مليون دوالر  500حجم التبادل التجاري بينهما من 
أكبر شريك تجاري  إسرائيل م. وذلك يعني أن  2017العام في أمريكي مليار دوالر  3من 

بأمريكا  إسرائيلولكنها لم تصل إلى مستوى علقة  ،لروسيا في الشرق األوسط بعد تركيا
 جًداتفوقها بعشرة أضعاف، وبالرغم من ذلك، لتلك العلقة أهمية كبيرة التي التجارية 

 .على المدى البعيد بالنسبة للطرفين
ية من التناغم، حيل تواجد أكثر من مليون تتمتع العلقات االجتماعية والثقافية بدرجة عال -

، كأكبر تجمع عرقي، يساعد في الترويج للثقافة واللغة إسرائيلروسي في ونصف 
في ظل اتفاق البلدين على  إسرائيلالروسيتين، ويعمل هذا على تنشيط حركة السياحة مع 

 سهولة المرور المتبادل بدون تأشيرات دخول.
سرائيلشتركة بين روسيا و يوجد تفاهم متبادل وجوانب م - في قضايا عديدة أهمها: األمن  ا 

يمس أمنها القومي بالرغم من  ، فكل دولة ال تسمح ألحد بأن  اإلرهابالقومي، ومكافحة 
. فروسيا تحارب الشيشان بشكل اإلرهابعون محاربة هم يعتدون على الدول المجاورة ويد  أن  

 بجميعب الدول العربية بما فيها فلسطين تحار  إسرائيلإرهابي وتدعي محاربته، وكذلك 
 األشكال القمعية وتدعي البحل عن السلم واألمن.

تحاول روسيا من خلل تطوير قدراتها العسكرية واالقتصادية وتبنيها لفكرة وجود نظام  -
مركز قوة عالمية كما كان االتحاد السوفيتي،  أبو ت  تحقيق مصالحها العليا و متعدد األقطاب، 

تبحل لنفسها عن موطأ قدم في العديد من مواقع ومراكز التأثير العالمي، أبرزها  حيل أنها
منطقة الشرق األوسط بما فيه من قضايا وأزمات جديدة، واستمرار القضية األزلية؛ القضية 

 الفلسطينية.
تولي روسيا أهمية بالغة في منطقة الشرق األوسط، كونها من المناطق االستراتيجية التي  -

تحصل فيها على العديد من المكاسب السياسية واالقتصادية والتجارية،  روسيا أن   تستطيع
ي سرائيلاإل –حيل ترى روسيا في الشرق األوسط بشكل عام وقضية الصراع العربي 

، كما واحتواء النفوذ األمريكي مهم دوريمكنها من لعب  امهمً  سياسًيا ابشكل خاص بعدً 
 والطاقة. دية متبادلة مع مركز النفطها تحافظ على علقات اقتصاأن  
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سرائيلمع الواليات المتحدة، حاجز بين روسيا و  إسرائيللت علقة شك   - فيما يتعلق بإدارة  ا 
 إسرائيلوهناك رفض تام من  اي واألمريكي متوافق كليً سرائيلملف عملية السلم، فالقرار اإل

 بأي قرار يبعد اإلدارة األمريكية عن إدارة الملف.
روسيا القضية الفلسطينية في مراحل عديدة وبمختلف الوسائل، سواء باعترافها دعمت  -

بمنظمة التحرير الفلسطينية، أو تصويتها لصالحها في قرارات األمم المتحدة، أو دعمها 
للكفاح المسلح، أو بالدعم السياسي لها باستضافة المؤتمرات والمحادثات الدولية بما يخص 

ها لم ، إال أن  اإلسرائيلية -الروسية وبالرغم من قوة العلقات  ،يائيلسر الصراع الفلسطيني اإل
 تنعكس بشكل سلبي على القضية الفلسطينية بشكل عام.

بانهيار االتحاد  تأثر قليًل  حتى إن  روسي بتغير القيادة الفلسطينية، لم يتغير الموقف ال -
من  بداًل الحقوق؛ المفاوضات السوفيتي وتغير األدوات الفلسطينية المستخدمة في استرداد 

من  يتتركز رؤية روسيا وموقفها المبدئإذ  الكفاح المسلح، ولكنه ثابت في كل األحوال.
لتحقيق سلم شامل وعادل  إسرائيلالقضية الفلسطينية في حلها من خلل المفاوضات مع 

 .م العربيةومبادرة السل يستند إلى قرارات األمم المتحدة ومبني على أساس حل الدولتين
يرتضيه أصحاب القضية ما التصور الروسي العام تجاه القضية الفلسطينية يتوافق مع  -

األطراف الرئيسية المؤثرة فيها وأهمهم منظمة التحرير الفلسطينية والدول  سي ما أنفسهم، ال
 العربية.

في ية على الشعب الفلسطيني سرائيلانحسر الموقف الرسمي الروسي من االعتداءات اإل -
بالشجب واالستنكار والدعوة م، 2014م و2012م و2008قطاع غزة خلل الحروب عام 

 .لوقف إطلق النار
الفلسطينية سواء بشأن علقاتها مع لى سياسثة موسثكو تجثاه القضثية غلبت صفة التوازن ع -

اخلي ، أو موقفها من مختلف الفصائل الفلسثطينية، ورغبتها في إنهاء الصراع الدإسرائيل
 اليوم روسياو  على وحثدة الصثف الوطني لدى الفلسطينيين. االفلسطيني حفاظً  -الفلسطيني

 تفقد أن   تريد ال الوقت نفس وفي ،الفلسطيني الشعب تجاه التاريخي موقفها تفقد أن   تريد ال
 في وحتى المجاالت، كل في العلقات فتلك. إسرائيل مع بنتها التي المتينة العلقات
 الساحة في أقدامها موضع إعادة أو ترتيب في إسرائيل عن لروسيا غنى ال يالسور  الملف
 .السورية

، فخوف كل اإلسرائيلية -الروسية على العلقات  ارت أحدال الربيع العربي إيجابيً أث -
الطرفين من نجاح اإلسلميين في منطقة الشرق األوسط، أدى إلى تبني دور عدائي للربيع 
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بشكل خفي رفضًا منهما وجود حاكم إسلمي في منطقة  اربتهالعربي والعمل على مح
 . الشرق األوسط

القرار الروسي مبني على سيادة تامة من روسيا دون تدخل أي جهة خارجية في قراراتها،  -
، فيما يخص منطقة الشرق األوسط ككلوذلك واضح في اختلفها مع القرارات األمريكية 

خارجية الروسية بفوز حركة حماس في االنتخابات رحبت السياسة الفعلى سبيل المثال 
 ها في أربع مناسبات مختلفة.ئم، ودعتها للقا2006تشريعية عام ال

الستغلل مصالحها مع  تفتقد الدبلوماسية الفلسطينية القدرة في الضغط على الدول العربية -
مصالح ل فعلى سبيل المثا .عسكرًيا، وروسيا اقتصادًيادول شرق آسيا كالصين والهند 
 20مارات فقط والهند حجم التبادل التجاري بين اإل – جًداالهند في الدول العربية عالية 

في الدول  ةعن مئات اآلالف من العمالة الهندية الموجود فضًل  -أمريكيمليار دوالر 
 العربية.

ي مع حجم روسيا كقوى عظمى سرائيلاإل–ال يتناسب الدور الروسي تجاه الصراع العربي  -
حدى القوى م ؤثرة في النظام الدولي، كونها أحد األعضاء الدائمين في مجلس األمن، وا 

العسكرية الكبرى في العالم، ويتضح ذلك من عدم نجاح روسيا في تمرير أي قرار يساهم 
مع  في حل القضية الفلسطينية بشكل نهائي، أو تبنيها للقضية كما تفعل الواليات المتحدة

 .إسرائيل
 

 لتوصيات: ااني  ثا
 بين لتصح التي والتحوالت العلقات استغللالقيادة الفلسطينية  أن  على ةالباحث تعتقد -

من خلل االستفادة من نقاط  ، وذلكسياسية قوة نقاط لىإ وتحويلها روسيا مع الخليج دول
في مختلف أشكال المجاالت والميادين، خاصة القوة التي يتمتع بها العرب )المال والنفط( 

 .واالقتصادية سكريةالع
البحل في سبل تطوير العلقات الروسية الفلسطينية، من خلل تخويل ب ةنصح الباحثت -

والمطالبة بذلك في جميع المحافل  ،في القضية الفلسطينية أساسي دورروسيا للعب 
 .ويقع ذلك على عاتق الدبلوماسية الفلسطينية الدولية.

، وتعلم اللغة الروسية، وذلك من خلل مراكز طينتعزيز التبادل الثقافي بين روسيا وفلس -
ومعاهد تعلم اللغة الروسية وتشجيع الطلبة على الدراسة في الجامعات الروسية، ودعم 
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وعقد شراكات علمية مع مراكز أبحال  المنح الدراسية للطلبة الفلسطينيين في روسيا
 . روسية

الصحفيين والباحثين القادرين على واألكاديميين و  ينالشعبي ينالدبلوماسيتنصح الباحثة  -
العنصرية  إسرائيلتوضيح سياسات المساهمة في تأثير على الرأي الرسمي الروسي، ال

 تجاه الشعب الفلسطيني وتهديدها لألمن والسلم في منطقة الشرق األوسط.
في روسيا لتعميق  األرثودوكس والمسيحيين استغلل وجود نسبة كبيرة من المسلمين -

الثنائية معها، بما يخدم المصالح العربية بشكل عام، والفلسطينية بشكل خاص، العلقات 
، كما فعل ل ورجال الدين المقيمين في روسياوذلك بتوظيف علقات التجار ورجال األعما

 بمئات السنين. إسرائيل اليهود قبل إنشاء
ينية من قوى استمرار التوعية الجادة من صناع القرار على ضرورة تبني القضية الفلسط -

رسم معالم دبلوماسية قوية وبذل جهود إلى عظمى كروسيا والصين والهند، وذلك عبر 
و اإلسلمية الذين لديهم أ )مصر واألردن( جانب حلفاء الفلسطينيين سواء الدول العربية

من هذه المصالح إلبقاء روسيا حاضرة  ايوظفوا جزءً  مصالح مع روسيا، على األقل أن  
 فلسطينيين.إلى جانب ال

 في دبلوماسية الفلسطينيين لبقاء للقضية الفلسطينية حاضًرا اإلنسانيالبعد يكون  يجب أن   -
 المصير. تقريرللمسعى الفلسطيني في  مسانًداو  الموقف الروسي حاضًرا

ائمة االتصال تكون د وأن   ،تقدم روايتها يجب على حركات المقاومة الفلسطينية أن   -
يتم إصدار بيان وأنت جالس في بيتك، الدبلوماسية  أن   يجديفل ، والتواصل دبلوماسًيا

تذهب وتطرق أبواب الناس، تواصل مباشر بشكل مستمر لهذه الدول  أن  تحتاج إلى 
المؤثرة في العالم وتقدم روايتك وآرائك وحلولك واقتراحاتك لهذه الدول ومحاولة إقناع هذه 

ب في الحصول على الحق، بمعنى المراغمة الدول بالبقاء في مساندة المسعى أو األسلو 
 .يكون حاضًرا والتنافس والمزاحمة مع الخصم على هذه الدول يجب أن  
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 : المقابالتسادس ا
 10:20 اعةسال م،2018فبراير شباط/ 25ية، سرائيلخبير في الشؤون اإل -عدنان أبو عامر  .1

 فلسطين. - غزة، في مقر جامعة األمة"مقابلة أجرتها الباحثة"، ، صباًحا
م، الساعة 2018آذار/مارس  01أستاذ في القانون الدولي ومحلل سياسي،  –حنا عيسى   .2

 فلسطين. -"، رام اهلل تها الباحثة"، في مكتب الدكتور "إلكترونًيا، "مقابلة أجر صباًحا 11:00
، مساءً  01:45م، الساعة 2018آذار/مارس  01دبلوماسي وباحل سياسي،  –يسن تيسير مح  .3

 فلسطين. -"مقابلة أجرتها الباحثة"، في مكتب مجلس العلقات الدولية، غزة 
، صباًحا 11:20م، الساعة 2018آذار/مارس  15وكيل وزارة الخارجية بغزة،  –غازي حمد   .4

 فلسطين. -رجية بغزة، غزة "مقابلة أجرتها الباحثة"، في وزارة الخا
م، الساعة 2018آذار/مارس  12مستشار الرئيس للشئون الثقافية واإلعلمية،  –نبيل عمرو   .5

 فلسطين. –"، رام اهلل ونًيالكتر إ، "مقابلة أجرتها الباحثة"، في مكتب الدكتور "صباًحا 10:00
 

 الرسائل العلمية: ابع  سا
قات الفلسطينية الروسية بعد انهيار االتحاد السوفييتي العال(: 2011أسمر، أماني عبداهلل )  .1

كلية الدراسات العليا معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات  –، جامعة بيرزت وأثرها على عملية السالم
 )رسالة ماجستير غير منشورة( الدولية.

رة الدور الروسي في النظام العالمي الجديد في الفت(: 2007الجبور، بشار سعود بشير )  .2
 )رسالة ماجستير غير منشورة( كلية الدراسات العليا. –، الجامعة األردنية م2000-2006

السياسة الخارجية الروسية تجاه ليبيا وسوريا (: 2015عبد الغفار، عامر عبدالفتاح أحمد )  .3
، جامعة النجاح م2014-2011العام  ُمْنذُ وأثرها على التحوالت والتنمية السياسية في البلدين 

 )رسالة ماجستير غير منشورة( كلية الدراسات العليا. –لوطنية ا
مفهوم الدولة في الفكر السياسي الفلسطيني المعاصر (: 2013عبداهلل، خالد خليل الشيخ )  .4

كلية  – عمادة الدراسات العليا والبحل العلمي -غزة  –، جامعة األزهر م1988-2012
 االقتصاد والعلوم اإلدارية.
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، يةسرائيلالمهاجرون الروس ودورهم في الحياة السياسية اإل(: 2013اهد عوني )فروانة، ع  .5
 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية. -عمادة الدراسات العليا والبحل العلمي -غزة  –جامعة األزهر 

 .)رسالة ماجستير غير منشورة(
، دراسات دريد للسالمبعد مؤتمر م اإلسرائيلية -الروسية العالقات  :(2011محمد، وليد حسن )  .6
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 )رسالة ماجستير غير منشورة( الجزائر، رسالة ماجستير. -ة، بسكرة والعلوم السياسي

 

 )العربية والمترجمة( لكترونية والورقيةاإل  : المقاالتاثامن  
تحليل  –، معهد واشنطن الروسية -ية سرائيلنضوج العالقات اإل: (2016) بورشفسكايا، آنا  .1

 متاح على ،2017فبراير شباط/ 22 ، تاريخ الرجوع إليه:2016السياسات، تاريخ النشر: ربيع 
analysis/view/the-http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-الرابط: 

relations-russian-israeli-of-maturing 
 15تاريخ النشر:  التحالف االفتراضي: "السياسة الروسية تجاه سوريا، (:2013) ديمتري ،ترنين  .2

الرابط: متاح على ، 2017يونيو حزيران/ 23. تاريخ الرجوع إليه 2013أبريل /نيسان
mec.org-www.carngie 

، أنباء موسكو، تاريخ االتحاد السوفيتي والعرب: عقود من الصداقة (:2013درابيه، هادي )  .3
، متاح على 2017حزيران/يونيو  20، تاريخ الرجوع إليه: 2013آب/أغسطس  02النشر: 
  print.html-http://anbamoscow.com/aworld/20111214/373013167الرابط: 

تاريخ  ،اإلسرائيلية -الروسية مفاعيل وتفاعالت خط العالقات  (:2010)محمد أحمد  ،الروسان  .4
 على متاح، 2017أغسطس آب/ 22 :، تاريخ الرجوع إليه2010سبتمبر أيلول/ 15النشر: 
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http://albalqanews.net/NewsDetails.aspx?Lng=2&PageID=5&NewsID=10
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http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-maturing-of-israeli-russian-relations
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تاريخ ، ية في أرجوحة الموازنة االستراتيجية!سرائيلاإل -العالقات الروسية (:2008) سعد، أحمد  .5
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مركز الروابط للبحول  ية إلى أين؟،سرائيلاإل –العالقات الروسية : (2016) الصلح، رغيد  .8
 01، تاريخ الرجوع إليه: 2016أبريل نيسان/ 29مقاالت، تاريخ النشر:  -والدراسات االستراتيجية 

 http://rawabetcenter.com/archives/25807الرابط: متاح على ، 2017مايو أيار/
، تاريخ 2011أيلول/سبتمبر  17، تاريخ النشر: وشاتيال صبرا مجزرة(: 2011عرار، أمجد )  .9

، مجلة الموقف، متاح على الرابط: 2017حزيران/يونيو  30الرجوع إليه: 
http://almawqef.com/spip.php?article3765 

، مجلة الجيش اللبناني، السياسة الخارجية الروسية في عالقاتها الدولية :(2007علو، أحمد )  .10
 .2007 /مايو، أيار263العدد 

جودها عامان على التدخل الروسي في سورية: تمكين األسد وتثبيت و  (:2017)عدنان ، علي  .11
 18، تاريخ الرجوع إليه 2017سبتمبر أيلول/ 30 :، صحيفة العربي الجديد، تاريخ النشرالعسكري

 الرابط:متاح على م، 2017أكتوبر تشرين األول/
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/9/30/-عامان-على-الغزو-الروسي
 تمكين-األسد-وتثبيت-وجودها-العسكري

توجهات روسيا الخارجية، من عهد يلتسن حتى والية بوتين  :(2017القراله، ذيب اسليم )  .12
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، 2017ر فبرايشباط/ 18 :، مركز المحترفون الدولي للدراسات واألبحال، تاريخ النشرالثالثة
الرابط متاح على ، 2017مايو أيار/ 25 :تاريخ الرجوع إليه

http://projocenter.com/Details.aspx?Id=6 
، مركز الروسية في سياق األزمة السورية-يةسرائيلالعالقات اإل :(2017مصطفى، مهند )  .13

، متاح 2017يونيو حزيران/ 05م، تاريخ الرجوع إليه: 2017فبراير شباط/ 15: الجزيرة للدراسات
 الرابط:  على

http://studies.aljazeera.net/AR/REPORTS/2017/02/170215085531398.
HTML 

الجزء  – القصة الروسية من القيصر "إيفان" وحتى القيصر "بوتين" (: 2016منصور، مجدي )  .14
 02، تاريخ الرجوع إليه: 2016كانون الثاني/يناير  25الثاني، ساسة بوست، تاريخ النشر: 

 ،  متاح على الرابط:2017آب/أغسطس 
 https://www.sasapost.com/opinion/russian-story/  

 تاريخ النشر: ،جدل المصالح والمواقع – اإلسرائيلية -الروسية العالقات  :(2009منور، هشام )  .15
الرابط: متاح على  ،2017أغسطس آب/ 20، تاريخ الرجوع إليه: 2009فبراير شباط/ 10

ttp://www.alukah.net/culture/0/8/706/h 
، إرم نيوز، تاريخ العسكري ألوكرانيا يهّدد تنسيقها مع روسيا إسرائيلدعم (: 2016) ربيع ،يحيى  .16

 ، متاح على2017/أكتوبر تشرين األول 26م، تاريخ الرجوع إليه 2016اير فبر شباط/ 09النشر: 
 https://www.eremnews.com/news/world/430770الرابط: 

 

 لكترونيةالمواقع اإل الوكاالت و : اتاسع  
1.  BBC  ،29، تاريخ النشر: يينسرائيلتاريخ محادثات السالم بين الفلسطينيين واإلبالعربي 

 :ط علىالرابتاح مم، 2017ديسمبر كانون األول/ 06 :، تاريخ الرجوع إليه2013 /يوليوتموز
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/07/130729_timeline_history
_mid_east_peace_talks 

 عن التدخل الروسي في سوريا، يو وثائقيفيدالصفحة الرسمية على الفيس بوك،  الجزيرة:  .2
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تشرين  05، التاريخ الرجوع إليه: 2017سبتمبر أيلول/ 30 تقرير: محمد كناص، تاريخ النشر:
 ، متاح على الرابط:2017األول/أكتوبر 

https://www.facebook.com/aljazeerachannel/videos/1015611326420989
3/ 

كانون  12 :، تاريخ الرجوع إليهفي مفاوضات الوضع النهائيالالجئون الفلسطينيون الجزيرة،   .3
 الرابط: ، متاح على 2017ديسمبر األول/

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/0c6a8e78-2396-488a-
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تشرين  10، تاريخ النشر: إسرائيلرئيس الوزراء الروسي يبحث تعزيز العالقات بالجزيرة،   .4
 الرابط: متاح على ، 2017أغسطس آب/ 20، تاريخ الرجوع إليه: 2016الثاني/نوفمبر 

www.aljazeera.net/news/international/2016/11/10-رئيس-الوزراء-الروسي 
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: على الرابط ، متاحيسرائيلخطاب وزير الدفاع اإل  .5
tube.com/watch?v=LQT0S5QTDD0http://www.you ،:كانون  28 تاريخ النشر

 .2017سبتمبر أيلول/ 03م، تاريخ الرجوع إليه: 2014يناير الثاني/
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 على الرابط: 
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 بجهود وغزة إسرائيل بين النار إلطالق عاجل وقف في نأمل: تشوركينروسيا اليوم بالعربي،   .8
تشرين األول/أكتوبر  20لرجوع إليه: ، تاريخ ا2014تموز/يوليو  11، تاريخ النشر: الوساطة
 ، متاح على الرابط:2017
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 ضابط شهادة. 1968 عام تشيكوسلوفاكيا في السوفيتي العسكري التدخلروسيا اليوم بالعربي،   .9
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 الرابط: 
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ملفات، تاريخ  – 48، عرب اآلنبأفضل حالها  اإلسرائيلية -الروسية العالقات  :48عرب   .14
الرابط: متاح على ، 2017مارس آذار/ 06، تاريخ الرجوع إليه 2016أبريل نيسان/ 28النشر 

http://www.arab48.com-إسرائيليات/أخبار/28/04/2016/العلقات-الروسية/
 اإلسرائيلية-بأفضل-حال-لها

، تاريخ النشر لقاء تلفزيوني، وروسيا.. خفايا العالقة الحميمة إسرائيل قناة سكاي نيوز بالعربية،  .15
فيديو متاح على الم، 2017أغسطس آب/ 20م، تاريخ الرجوع إليه: 2016أبريل نيسان/ 21

 APBzI-https://www.youtube.com/watch?v=9w_CBالرابط: 
سرائيلروسيا و ية، سرائيلمركز أطلس للدراسات اإل  .16 تشرين  13 ،: عالقة تنسيق المصالحا 

الرابط:  متاح على ،2017يونيو حزيران/ 20، تاريخ الرجوع إليه 2016الثاني/نوفمبر 
https://paltoday.ps/ar/post/284427 

، : تحوالت وتناقضاتالروسية –ية سرائيلالعالقات اإلالمركز العربي لألبحال ودراسة السياسات،   .17
متاح على ، 2017سبتمبرأيلول/ 25 :م، تاريخ الرجوع إليه2013مايو أيار/ 15 :تاريخ النشر

 http://www.albawabhnews.com/44465: الرابط
ورقة ، إسرائيلزيارة الرئيس الروسي بوتين إلى ، العربي لألبحال ودراسة السياسات المركز  .18

 22 :، تاريخ الرجوع إليه2012يوليو تموز/ 13 :، تاريخ النشرتحليل سياسات "تقدير موقف"
 https://goo.gl/kk0r7G: متاح على الرابط ،7201أغسطس /آب
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 ، متاح على الرابط: وثائق وأحدال
 http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/11/12//-أهم-محطات
 جهود-أوباما-بالمفاوضات-اإلسرائيلية-الفلسطينية

 الفصل جدار بشأن المتحدة األمم قرار تؤّيد روسيا وفا، الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة  .22
 05، تاريخ الرجوع إليه: 2004 يوليوتموز/ 22 ، تاريخ النشر:يسرائيلاإل العنصري

، متاح على الرابط: 2017أيلول/سبتمبر 
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